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FOREWORD 

By 

THE VICE-CHANCELLOR 

I am glad that the first volume of the English-Tamil Dictionary is to be issued 

shortly. The publication of such a Dictionary was undertaken on the advice of the 

Senate of the University, as it was felt that it will serve a real need in the present 

context of events. I am glad that the Chief Editor and his staff have devoted consider- 

able amount of energy and enthusiasm to bring out the first volume; and it is haped t that 

the three volumes will be completed by the year 1965." 

ல் This scheme formulated by the Syndicate of the University was placed before 

the University Grants Commission which undertook to bear the cost of preparation and 

publication of the Dictionary to the extent of 66 per cent of the total cost during the 

first three years. The scheme has had to be extended and the University hopes that it 

will be possible that grants may be given by the State Government. 

The compilation of this Dictionary naturally demanded a great deal of thought 

and the Chief Editor was helped by an Advisory Committee in the general policy making 

in bringing out this Dictionary. Itis hoped that a Dictionary of this kind will play 

a very useful part in spreading knowledge of Tamil and English to the general public. 

Chepauk, Madras, 

University Buildings, , 

28th January 1963
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PREPACE 

I. The Senate of the University of Madras resolved at its meeting held on the 27th October 

1955 that necessary steps be taken for the compilation and publication of a standard and authorita- 

tive English-Tamil Dictionary. The Syndicate of the University formulated a scheme for the 

implementation of this proposal. The scheme was accepted by the University Grants Commission 

which undertook to bear the cost of the preparation and publication of the Dictionary to the extent 

of 66 per cent of the total cost during the first three years. The scheme originally sanctioned for 

three years had to be extended mainly because the Advisory Committee later recommended that 

phrases also should be included in the Dictionary. 

II. The work commenced on the 16th March 1959. Certain principles for adoption by the 

_ staff were formulated by the Advisory Committee and they have been followed by the Editorial 

staff. 

These principles are :— 

(1) The Oxford English Dictionary (Concise) (1958 Edition) be taken as the - 

basis for preparing the basic word, list. ் 

(2) Each derivative from a word is to be taken as a separate word in order 
to help the consultants. 

° (3) Phrases in frequent use are to be included. 

(4) The pronunciation of the English words need not be given in Roman 

or in International phonetic script or in Tamil script. It would suffice to 

indicate the English accents without syllabification. 

(5) The Anglicized pronunciation of French or Latin or German words is to 

be adopted wherever they need transliteration. 

(6) Letters corresponding to Grantha characters are to be used wherever 

necessary in giving the pronunciation of words borrowed from other 

languages. 

(7) Highly specialized technical words need not be taken up. 

(8) Transliteration of the English word need not be given. 

III. Ordinarily, the logical sequence of meanings has been kept in mind in giving 

the Tamil renderings, wherever there are more senses than one for an English word. Occasionally, 

however, the Editor’s discretion had to be used in arranging the meanings of a particular word. 

Words which have the same spelling but which are different in origins or have different accents are 
treated as separate words for purposes of convenience. 

In giving the meaning of a particular word which may occur as different parts 
of speech in English, the following order has been followed :— noun, pronoun, adjective, verb, 
adverb, preposition, conjunction, interjection. 

IV. Though the Tamil language is one of the earliest of the cultivated languages, it has 
not been put to uses that have been necessitated during the last two centuries by the phenomenal 

growth in the fields of Science, Technology, Medicine, Law etc. Consequently, there are not 

adequate terms for expressing the ideas denoted by the English words. In this Dictionary, therefore,
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attempts have been made to make the consultant understand the precise meaning of the English 
term very often by a descriptive meaning given for scientific and technological words. Wherever 

possible, the Tamil equivalents in vogue have been given. And when necessity demanded, efforts 
have been taken to coin Tamil expressions by keeping close to the idea expressed in the English 

language. In such connections, the usual method by which all languages replenish *their vocabulary, 
namely, building up words from known prefixes and suffixes has been adopted. 

V. As early as 1786 an English-Malabar Dictionary was published but copies of this 
Dictionary are not now available. There is, however, a copy of this in the University Library 
declared as “‘unusable.’”” In 1844, Rev. J. Knight and Rev. L. Spaulding published an English- 

Tamil Dictionary. In 1936, Mr. P. Ramanathan, m.a., published his English-Tamil Dictionary 

upto the word “sparre.” None of these is available now for sale. The stupendous task undertaker. 

by these pioneers in this field deserves to be acknowledged and remembered. ‘“‘ A vocabulary in 
English Teloogoo and Tamil languages’ of about 260 pages prepared by a late student of Mr. Ieewis 

and Mr. T, M. Kistanasawmy Pillay published in 1851, and ‘A Builder’s Vocabulary in English 

and Tamil” of about 70 pages prepared by Mr. T. S, Veeraswamy Moodeliar and published in 1880 
deserve to be mentioned as other pioneering efforts in this direction. ~~ 

VI. Since then, there have been great strides in the extent to which the English language 
has developed. This Dictionary, which i$ more comprehensive, takes note of such developments 
and covers many words not attempted in the earlier Dictionaries and gives more meanings 
than one that belong to a particular word. However, the consultant will have to choose and 
decide the meaning according to the context in which the word occurs. 6 

VII. To Dr. A, Lakshmanaswami Mudaliar, the revered Vice-Chancellor of the University, 
abundant thanks are due for sponsoring this work and for nurturing this department with the 
kindness characteristic of him. 

I acknowledge with thanks the help and guidance which I received from the late 
Dr. R. P. Sethu Pillai (Former Professor of Tamil) and from Dr. M. Varadarajan, the present 
Professor of Tamil in the University. 

I offer my sincere thanks to the Members of the Advisory Committee for their valuable 
suggestions given from time to time. 

Sri R. Ramachandran of Mylapore was good enough to place with us for consultation 
a list of certain English words he had rendered into Tamil asa hobby. Mr. C. Rajaratna Mudaliar 
also furnished us with a copy of certain mathematical terms etc. rendered into Tamil by the 
late Mr. P. V. Manikka Naicker. I thank them for their kindness. 

I am deeply indebted to the Assistant Editor, Mr. K. Appadurai and other members of the 
Editorial staff and the Ministerial staff for their unstinted help in the fruition of this work. 

VIII. It has been decided to publish the Dictionary in three volumes and to present all 
the volumes together on the completion of the entire work. This volume is the first in the 
series. Rathnam Press Madras, who took up this work in January 1960, deserve our thanks for 
their hearty co-operation. 

பேரைப், A. C. CHETTIAR 
Dated 26-1-1963 Chief Editor
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NOTE TO THE USERS OF THE DICTIONARY 

Words in the Dictionary have been alphabetically arranged. 

A word having the same form in its many parts of speech is treated as one word if its 

etymons are the same. (E.g. double, ». Q@ur%@G; 4. Qrceecurr; vv. Qr- 

டிப்பாச்கு ; ௭4௦. இருமடங்காக,) 

If the same word-form has more origins than one, it is treated as so many separate 

words and is serially numbered. (E.g. coil , 9. கயித்றுச்சுருள் ; ௦௦113, %. குழப்பம்.) 

Whenever the word-form varies in accentuation, the word is marked as}, 2, 3, etc. in 

the series. (E.g. es’cort!, m; escort’, v.) 

Accents are marked as in authoritative English Dictionaries like the Concise Oxford 

Dictionary. But in the case of French loan words accents are not marked. 

Though the tracing of words etymologically to the language of origin is out of place in 

a bi-lingual dictionary, foreign loan words of importance inclusive of loans from Tamil 

and other Indian languages and Eastern languages are shown as such with appropriate 
abbreviations [like s. for Tamil (anicut), @. for*Hindi (dhal), #. for Sanskrit (deodar), 

@. for Turkish (bairam), »z7. for Arabic (bulbul) etc., etc.] 

Words printed in italics indicate that they have been treated as foreign words in English 
Dictionaries. For instance, double entendre, (Ms. for French) n. @@@Qurge FCacu; 

brio, (98. for Italian) n. @arréA; caldarium, (#. for Latin) m. சுட5ரிற் குளிப்பதற்கான 

அறை, 

The meanings of technical words are given with indications of the field to which the 
word belongs. E.g. cell, Wer, for Sarerrv (Electricity); 29. for ewWigre (Biology) ; 

cribriform, sr. for தாவரவியல் (Botany); affirm, «°. for #1 (Legal); aetiology, 
wg. for a5 Sse (Medical); crypt, Sa. for SauwgGgre (Zoology) etc. etc. 

A comma is used after every single entry of meaning but a semicolon is employed to 
show that a different sense or a different shade of meaning follows. 
காய்க்குணம் படைத்த, எரிச்து விழுற ; குறறம் s1@@> etc. etc.,). 

Derivatives of a word are treated as separate words and are placed in the alphabetical 
order. (E.g. clear, clearage, clearance etc.) 

Compound words connected ordinarily with a hyphen are treated as separate words 

and are given in the alphabetical order. (E.g. earth-born, earth-fed, earth-house etc.) 

Occasionally, however, groups of words without a hyphen are also shown 
as separate words if they are important. (E.g. Chiltern Hundreds) 

English verbs are rendered into Tamil as verbal roots which are identical with the 
imperative singular forms in the language. (E.g. deny- wp; deploy - wugduedy ; 

abstain - Sing, soe; disagree - இசையா இரு. ) 

Phrases are arranged alphabetically within the bounds of a word and are shown 

at the end of the main word with an abbreviation enclosed in brackets. [E.g. (Qgz.) 
call attention to, call to mind, call up, etc.] 

Grammatical forms with internal changes like bear - bore, can -could are treated in 

their alphabetical order. 

(E.g. cynical, 

Regular grammatical forms such as plurals in -s or -es, past tenses and past 

participles in -ed or -t, present participles in -ing, adverbs in -ly, comparative and 

superlative forms in -er and -est, and nouns in -ness, -ment, -ship etc. are generally 

not given, unless such forms are in any way important or peculiar.



    
 
 

 



ஆங்கிலம்-நறிழ்ச் சொற்களஞ்சியம் 

முதல் தொகுதி 

தலைமைப் பதிப்பாசிரியர் : 

டாக்டர் அ. சிதம்பரநாதச் செட்டியார் 
எம்.ஏ., எம்.எல்.சி 5 

துணைவேந்தர் 

டாக்டர் ஆ. இலட்௬மணசாமி முதலியார் 
்.. எம்டி, டி.சி.எல்., ty. GO ., 

டி.எஸ்.சி., எம்.எல்.சி. 

அவர்கள் 

ஏழுகிய ஆங்கில முகவுரையுடன் வெளிவருவது 
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1955 அக்டோபர் 27-ஆம் நாளன்று சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் செனட்டு கூட்டத்தில் 

தக்கதோர் ஆங்கிலம்-தமிழ்ச்சொற் களஞ்சியம் தொகுத்து வெளியிடுதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்ய 

வேண்டுமென்று ஒரு தீர்மானம் நிறைவேறிற்று. இதனை நிறைவேற்றுதற்காகப் பல்கலைக் கழகத்தின் 

சிண்டிகேட்டு ஒரு திட்டத்தை வகுத்தது. இந்திய பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவினர் இத்திட்டத்தை 

ஒப்புக்கொண்டு, இச் சொற்களஞ்சியத்தைத் தயார்செய்து வெளியிடுதற்காகும் செலவினில் மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு ஏற்றுக்கொள்வதாகத் தெரிவித்தனர். இச்சொற்களஞ்சியத்தின் ஆலோசனைக் குழுவினர் 

ஆங்கிலச் சொற்களை மாத்திரமல்லாமல் ஆங்கிலச் சொற்றொடர்களையும் இப்பணிக்கு எடுத்துககொள்ள 

வேண்டுமென்று பின்னர்ப் பரிந்துரைத்த முக்கிய காரணத்தால் இத்திட்டம் முதலில் மூன்றாண்டிற்கு 

என வகுக்கப்பட்டது தொடர்ந்து டீட்டிக்கப்படுவதாயிற்று. 

(2) 1959 மார்ச்சு 16-ஆந் தேதி வேலை தொடங்கிற்று. பதிப்பாசிரியப் பணியினர் மேற் 
கொள்ளவேண்டிய சில கொள்கைகளை ஆலோசனைக் குழுவினர் வகுத்துத் தந்தனர். அவற்றைப் 

பதிப்பாசிரியப் பணியினர் பின்பற்றியுள்ளனர். அக் கொள்கைகளாவன :-- 

| 1. 1958-இல் வெளியான ஆக்ஸ்போர்டு இங்கிலீஷ் (சுருக்க) அகராதியை அடிப்படையாகக் 
கொண்டு ஆங்கிலச் சொற்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும். 

2. சொற்களஞ்சியத்தை நோக்குவோருக்கு உதவியாக இருக்கும்பொருட்டுச் சொல்லினின்று 
விரியும் ஒவ்வொரு வடிவமும் தனித்தனிச் சொல்லாக எடுத்துக்காட்டப்பட வேண்டும். 

3. பெருவழக்கிலுள்ள சொற்றொடர்கள் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். 

ஆங்கிலச் சொற்களின் உச்சரிப்பினை ஆங்கில எழுத்திலோ தமிழ் எழுத்திலோ காட்ட 
வேண்டுவதில்லை. ஆங்கில அசையழுத்தங்களை மாத்திரம் காட்டுவது போதுமானது. 

5. பிரஞ்சு, லத்தீன், செர்மன் ஆகிய மொழிகளிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு வந்துள்ள சொற்களின் 
உச்சரிப்பு முறை ஆங்கில உச்சரிப்பு முறையாகவே இருக்கலாம். 

6. பிற மொழிகளிலிருந்து கடன்வாங்கப்பட்டுள்ள சொற்களை எழுத்திற் காட்டும்பொழுது தமிழ் 
நெடுங்கணக்கின் கிரந்த எழுத்துக்களினால் வேண்டியவிடத்துக் காட்டவேண்டும். 

7. சிறப்புரிமை பெற்ற கலைச்சொற்களை இச்சொற்களஞ்சியத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டா. 

8. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேராகத் தமிழ் எழுத்தில் அச்சொல்லை எழுத வேண்டுவதில்லை. 

(3) ஒரு பொருளுக்கு மேற்பட்ட பொருள்களையுடைய ஆங்கிலச் சொல்லின் அர்த்தத்தினைத் 
தரும்பொழுது தொடர்புடைமை பொதுவாக மனத்திற் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு 

சொல்லின் வெவ்வேறு பொருள்களை வரிசைப்படுத்துதலிற் பதிப்பாசிரியரின் தேர்வுரிமை கைக்கொள்ளப் 
பட்டுள்ளது. எழுத்தினால் ஒத்திருந்து தோற்றுவாய் காரணமாக வேறுபடுஞ் சொற்கள் வெவ்வேறு 
சொற்களாகவே கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அசையழுத்தத்தான் வேறுபட்ட சொற்களும் வசதி காரணமாக 
வேவ்வெருகவே காட்டப்பட்டுள்ளன. 

ஆங்கிலத்தில் வெவ்வேறு இலக்கண உறுப்புக்களாக அமைந்துள்ள ஒரே சொல்லினை எடுத் 
தாளும்பொழுது, பெயர்ச்சொல், மறுபெயர்ச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினைச்சொல், வினையுரிச்சொல், 

முன்னீடு, இணைப்புச்சொல், வியப்பிடைச்சொல் என்றவாறு வரிசை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள து. 

(4) செப்பனிடப்பட்டுத் திருத்தமுற்ற உலக மொழிகள்தம்மில் தமிழ்மொழி மிக்க பழமை 
வாய்ந்ததொன்று. எனினும். சென்ற இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், 
மருத்துவம், சட்டம் முதலிய துறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்குப் பொருந்திய வகையில் 
அது பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஆதலால், ஆங்கிலச் சொற்கள் குறிக்கும் பல்வேறு கருத்துக்களைத் 
தெரிவிக்கப் போதுமான பதங்கள் இப்பொழுதில்லை. இக்காரணத்தால், நுணங்கியல்துறைச் சொற் 
களையும் தொழில்நுட்பத்துறைச் சொற்களையும் தெளிவுபட மக்கள் உணர்ந்துகொள்ளுதற்காகச் சில 

நேரங்களில் விளக்கமான பொருள்கள் தரப்பட்டுள்ளன. இயன்றவிடங்களில், வழக்கிலுள்ள தமிழ்ச் 
சொற்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அவசியமான இடங்களில், தமிழ்ச்சொற்கள் புதியனவாக அமைக்கப் 

iii
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பட்டுள்ளன. இவ்வாறு, முன்னரே தாம் அறிந்துள்ள பகுதிகளையும் பிற சொற்கூறுகளையும் சேர்த்தமைத்துப் 

புதுச்சொற்களைப் படைத்துக்கொண்டு தத்தம் சொற்களஞ்சியத்தை வளம்படச் செய்துகொள்வது எல்லா 

மொழிகளிலும் வழக்கமாக உள்ளது. இம்முறை இச்சொற்களஞ்சியத்திலும் கையாளப்பட்டுள்ள து. 

(5) 1786-இல் ஓர் ஆங்கில - மலபார் அகராதி வெளிவந்ததெனினும்; அவ்வகராதியின் 

படிகள் இப்பொழுது கிடைக்கவில்லை. சென்னைப் பல்கலைக்கழக நூனிலையத்திற் பயன்படுத்த முடியாத 

நிலையில் ஒருபடி காட்சிக்கு உளது. 1844.இல் அருட்டிரு, ஜே. நைட் என்பாரும் அருட்டிரு. 

எல். ஸ்பால்டிங் என்பாரும் வெளியிட்டதோர் ஆங்கிலம் - தமிழகராதி உண்டு. 1936-இல் *: &'” முதல் 
“ஐகார என்ற சொல்வரையில் திரு. பி. இராமநாதன் அவர்கள் ஓர் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி 
வெளிப்படுத்தினார். இவற்றில் எதுவும் இப்பொழுது விலைக்குக் கிடைத்தலில்லை. இம்முன்னோடி 
யர்கள் மேற்கொண்ட மாபெரும் பணி நினைவில் வைக்கத் தக்கதொன்று. 1851இல் திரு. லூவிஸ் 
என்பாருடைய மாணவரும், திரு. டி. எம். கிருட்டிணசாமி பிள்ளையும் ஒருங்கேகூடி 260 பக்கத்தில் 
வெளியிட்ட *: இங்கிலீஷ் - தெலுங்கு - தமிழ்ச் சொற்கள் தொகுப்பு '” என்பதும், 1880-இல் திரு. டி. 

எஸ். வீராசாமி முதலியார் 70 பக்க அளவில் வெளிட்ட '*கொத்தனாரது ஆங்கிலத் தமிழ்ச்சொல் 
அட்டவணை :' என்பதும் பிற முன்னோடி முயற்சிகளாகக் குறிப்பிடத்தக்கவை. 

(6) ஆங்கிலமொழி மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளமை யாவரும் அறிந்தது. 

முந்திய அகராதிகளிற் சேர்க்கப்படாத பல ஆங்கிலச் சொற்களையும் அவற்றின் பொருள்களையும் இச் 
சொற்களஞ்சியத்திற் காணலாம். அன்றியும், முந்திய அகராதிகளில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்குந் தரப் 

பட்டிருக்கும் பொருள்களைவிட மிக்க எண்ணிக்கையுடைய பொருள்களை அவ்வச்சொல் பெற்றிருக்கு 
மாயின், அவற்றையும் இதனுள் தந்துள்ள வகையான் இச்சொற்களஞ்சியம் முன்னைய அகராதிகளைக் 
காட்டிலும் விரிவுடையது. சில நேரங்களில், இடம்கோக்கி வேண்டிய பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்துக் 
கொள்ளவேண்டிய பொறுப்பு இச்சொற்களஞ்சியத்தைப் பயன்படுத்துவோருடையதாகிறது. ர 

(7) இப்பணியைத் தோற்றுவித்து, இத்துறையிற் பணியாற்றுவோரிடத்துத் தமது பெருந்தகை 
மைக்கேற்ப அன்புகாட்டிவரும் மதிப்பு மிக்க துணைவேந்தர் டாக்டர் ஏ. இலட்சுமணசாமி முதலியார் 
அவர்களுக்கு மிக்க பெருநன்றி உரியது. 

முன்னாள் தமிழ்ப் பேராசிரியர் (மறைந்த) டாக்டர் ரா. பி. சேதுபிள்ளை அவர்களும், இக்காள் 
தமிழ்ப் பேராசிரியர் டாக்டர் மு. வரதராசன் அவர்களும் உதவியாகவும் வழித்துணையாகவும் உள்ளமை 

பொருட்டு ஈன்றியுடையேன். 
இந்நூலின் ஆலோசனைக் குழுவினராக அமர்ந்து அடிக்கடி ௩ல்ல கருத்துரைகளை வழங்கி 

யுதவிய அறிஞர்கள் திருவாளர்கள் தெ. பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார், அருட்டி.ர. தனிநாயகர், பூ. ஆலால. 
சுந்தரஞ் செட்டியார், சரவண ஆறுமுக முதலியார் ஆகியோருக்கு என் உள்ளார்ந்த நன்றியைத் 
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மயிலாப்பூர் திரு. ஆர். இராமச்சந்திரன் அவர்கள் தாம் பொழுதுபோக்காகத் தொகுத்திருந்த 
சில ஆங்கிலம் - தமிழ்ச் சொற்களை இப் பதிப்பாசிரியர் பார்வைக்கு அனுப்பிவைத்திருந்தார். முன்னர்ச் 

சென்னை அரசின் மேற்பார்வைப் பொறியாளராக இருந்த திரு. பா. வே. மாணிக்க நாயகர் அவர்களாற் 
கணக்கியல் முதலிய விஞ்ஞானத் துறைகளுக்காக இயற்றப்பட்ட தமிழ்க்கலைச் சொற்களின் பட்டியல் 

ஒன்றைத் திரு. சி. இராசரத்தின முதலியார் அன்புகூர்ந்து கொடுத்துதவினார். அப்பட்டியலும் பதிப் 
பாசிரியப் பணியினருக்குச் சில வேளைகளிற் பயன்பட்டது. அவர்களது அன்புடைமைக்கு நன்றி உரியது. 

உதவிப் பதிப்பாசிரியர் திரு. கா. அப்பாத்துரை அவர்களுக்கும், பதிப்பாசிரியப் பணியில் 
என்னுடன் பொறுப்பேற்றுப் பங்குகொண்டு என்னொடு அலுவல் இயற்றிய ஏனைய உதவியாளர்கள் 
திரு. வல்லை. பாலசுப்பிரமணியம்; (மறைந்த) திரு. டி. ஏ. வி. நாதன், திருவாட்டி பி. எஸ். இந்திரா, 
திரு. ஏ. சகதீசன், திரு. ௩. சஞ்சீவி ஆகியோருக்கும் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். இப்பணியைச் 
செவ்வனே முடித்தற்கு உதவிய இவ்வலுவலக எழுத்தர்களுக்கும் என் நன்றி உரியது. 

(8) இச்சொற்களஞ்சியத்தை மூன்று பாகங்களாக வெளிப்படுத்துவதென்றும் முழு வேலை 
முடிந்ததும் மூன்று பாகங்களையும் சேர்த்து ஒரு தொகுதியாக வெளியிடுவதென்றும் முடிவுகள் செய்யப் 
பட்டுள்ளன. இப்பணியினை 1960 ஜனவரியில் தொடங்கிய சென்னை இரத்தினம் ௮ச்சகத்தாரது 
மனமூவந்த ஒத்துழைப்பிற்கு மிக்க நன்றி. 

சென்னை-5, அ. சிதம்பரநாதன் 
26-1-1963 } தலைமைப் பதிப்பாசிரியர்
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"இப்புத்தகத்தைப் 
ச பயன்படுத்துவோருக்குச் சில . குறிப்புக்கள். : 

ஆங்கில அகர வரிசையிற் சொற்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆங்கில எழுத்துக்களால் ஒரே வடிவமுடைய சொல் வெவ்வேறு உறுப்பிலக்கணம் உடைய 

தாயினும், ஒரே சொல்லாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுப் பொருள் தரப்பட்டுள்ளது. ஒரே சொல் 

பெயராகவும் வினையாகவும் இருந்தால் அச்சொல்லுக்குரிய பத்தியில் ந. பெயர்ச்சொல் 

என்றும், v. வினைச்சொல் என்றும் காட்டப்பட்டுப் பொருள்கள் தரப்பட்டுள்ளன. (எ-டு. 

0௯16, ௩. இருமடங்கு; &. இரட்டிப்பான; 7. இரட்டிப்பாக்கு; ௨4௭. இருமடங்காக.) 

ஆங்கிலச் சொல் . ஒரே எழுத்துவடிவம் உடையதாயினும், வெவ்வேறு தோற்றுவாய்கள் 

உடையதாக இருப்பின், வெவ்வேறு சொற்களாக மதிக்கப்பட்டு மேலே எண்கள் இடப்பட் 

டுள்ளன. (எ-டு. 0௦11”, ந. கயிற்றுச்சுருள்; 0௦41“, ந. குழப்பம்.) 

ஆங்கிலச் சொல் அசையழுத்த வகையான் வேறுபடும் இடங்களில் அச்சொல் *, “, 5, முதலிய 

எண்கள் கொடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது. (எ-டு, 68'007% 1, ற., escort’ 2, ஏ.) 

ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி முதலிய அளவைச் சொற்களஞ்சியங்களினுடைய துணைக் 

கொண்டு அசையழுத்தங்கள் குறியிடப்பட்டுள்ளன, எனினும், பிரஞ்சுச் சொற்களின் 

அசையழுத்தங்கள் காட்டப்படவில்லை. 

இருமொழி அகராதிகளில் அடிவேர்களினுடைய தொடர்புகள் காட்டப்படுவது வழக்கமில்லை 
யாயினும், தமிழ் முதலிய இந்திய மொழிகளிலிருந்தும், ஏனைய கீழ்த்திசை மொழிகளி 
லிருந்தும் ஆங்கிலம் கடன் வாங்கியுள்ள முக்கிய சொற்களின்பின் குறியீடுகள் வழங்கப் 
பட்டுள்ளன. ' [தமிழ் என்பதைக் காட்ட (த.); சம்ஸ்கிருதம் என்பதைக் காட்ட (௪.); அராபிக் 

என்பதைக் காட்ட (அரா.) போன்ற சுருக்கங்கள் கையாளப்பட்டுள்ளன. பிற சுருக்கங்களை 
அட்டவணையிற் காண்க.] 

சாய்வெழுத்திற் காட்டப்பட்டுள்ள ஆங்கிலச் சொற்கள் ஆங்கில அகராதிகளில் அன்னிய 
மொழிச் சொற்களாக மதிக்கப்பட்டுள்ளவை. [எ-டு. 8௦051௪ 284௪18, (பிர. = French) 
0. இருபொருட் ACamr; brio, (QS. = Italian) n. AentésA; caldarium, (wo. = 
கர்ம) ற. சுடுகீரிற் குளிப்பதற்கான அறை.] 

கலைச்சொற்கள் எவ்வெக் கலைத்துறைக்குச் சிறப்பாகப் பொருந்தியன என்பது அவ்வவ் 
விடத்துச் சில சுருக்கக் குறியீடுகளாற் காட்டப்பட்டுள்ளன. [௭-டு. ௦811, மின். - மின் 

erg (Electricity); 2u9. = 2 urge (Biology); cribriform, sru. = smeupefu 
(Botany); affirm, சட். = stb (Legal); aetiology, we. = w@sgiand 
(Medical); crypt, Alex. - விலங்குநூல் (2௦௦1௦த3.)] 

சொல்லின் பொருள் ஒவ்வொன்றும் காட்டப்பட்டவுடன் ஒவ்வொரு காற்புள்ளி இடப்பட் 
டுள்ளது. பின்வரும் பொருள் முந்திய பொருளின் வேறுபட்டதாக அல்லது சிறிது வேறு



(10). : 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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பட்ட சாயலுடையதாக உள்ள இடங்களில் அரைப்புள்ளி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. (எ-டு. 

௦110௧1, நாய்க்குணம் படைத்த, எரிந்து விழுகிற; குற்றம் நாடுகிற). 

ஆங்கிலச் சொல் ஒன்றிலிருந்து பிரிந்து விரிவுற்ற பல்வேறு வடிவங்கள் தனித்தனிச் சொற்க 

ளாக மதிக்கப்பட்டு அகர வரிசைப்படி... காட்டப்பட்டுள்ளன. (எ-டு. 61687, 016&7௨ஐ6, 
clearance). 

சிறு இணைப்புக்கோடு உடைய ஆங்கிலத் தொகைச்சொற்கள் தனித்தனிச் சொற்களாகக் 
கொள்ளப்பட்டு அகர வரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. : (எ-டு. 6&7%1-9௦70, 6௧51-15, 
earth-house). 

சில நேரங்களில் சிறு இணைப்புக்கோடு இல்லாத சொற்றொகுதிகளும் தத்தம் சிறப் 
புடைமை காரணமாக வெவ்வேறு சொற்களாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. (c-@. Chiltern 
Hundreds). 

ஆங்கில வினைச்சொற்களுக்குப் பொருள் தரும்பொழுது முன்னிலையேவல் வடிவங்கள் 
கையாளப்பட்டுள்ளன. (எ-டு. 0£ற$ - மறு; 0801௦3 - மடிப்பவிழ்; க1எ௩*கரந - விட்டிரு, 
gir; disagree - இசையாதிரு). 

ஒவ்வோர் ஆங்கிலச் சொல்லின்கீழே அதனையொட்டிய சொற்றொடர்கள் அகர வரிசைப்படி 
தரப்பட்டுள்ளன. [எ௭-டு. (தொ.) ௦811 8%%641௦ to, call to mind, call up.] 

வினைக்கூற்றின் வேறுபாடுகளைக் காட்டுதற்காகச் சொல்லின் உள்ளீடாக மா றுதல்களைப் 
பெறும் ஆங்கிலச் சொற்கள் அகர வரிசையின்படியே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. (st-@. bear- 
bore, can - could). 

வழக்கமாக மரபுப்படி. முடியும் பன்மை வடிவங்களும், கால வடிவங்களும், இன்ன பிற 
வடி.வங்களும் பொதுவாகத் தனித்தனியே காட்டப்பட்டில; சிறப்பு நோக்கிச் சில இடங்களில்: 
மாத்திரம் காட்டப்பட்டுள்ளன.
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ENGLISH ABBREVIATIONS 

a. Adjective 

adv. Adverb 

art. Article 

00717. Conjunction 

fem. Feminine gender 

ft. Future tense 

int. Interjection 

971250. Masculine gender 

n. Noun 

pl. Plural , 

p-p- Past participle 

pref. Prefix 

prep. Preposition 

pron. Pronoun 

pr.t. Present tense 

p.t. Past tense 

p.v. Passive voice 

refi.v. Reflexive verb 

rel.a. Relative adjective 

rvel.adv. Relative adverb 

rel.pron. Relative pronoun 

sing. Singular 

v. Verb



அச்சு. 

அரா. 

அரு: 

இசை: 

இத். 

இய. 

இயக், 

இலக். 

இழி. 
இறை. 

உ-ப 

உயி. 

உரு. 

உள. 

a-@. 

ஏ-ப. 

ஒலி. 

க-௧. 

Fre OU. 

. செது. 

. செய். 

செர். 

சொல் 

சோதி. 

டே 

XXil 

TAMIL ABBREVIATIONS , 

சுருக்க வடிவங்கள் 

அச்சுத்தொழில் 

அராபிய மொழி 

அருவழக்கு 
அளவையியல் 

இந்தி, இந்துஸ்தானி 

இசைத்துறை 

இத்தாலிய மொழி 

இயற்படி 

இயற்பியல் 

இயந்திரத் துறை 
இலக்கணம் 

இழிவழக்கு 
இறையியல் 

உடல் நூல் 

உறழ்படி 
உயிர்நூல் 

உருது 

உள்ளமைப்பியல் 

உளநூல் 

எடுத்துக்காட்டு 

எல்லை அளவை 

ஏற்றுயர்படி 
ஒலியியல் 

கட்டிடக்கலை 

கட்டியம் 

கணக்கியல் 

கப்பல்துறை 

கனிப்பொருளாராய்ச்சி 

கிரேக்கம் 

சமஸ்கிருகம் 

சட்டத்துறை 

சுரங்கத்துறை 

சருக்கம் 

சுருக்க வடிவம் 

செதுக்குருவக்கலை 

செய்யுள் வழக்கு 

செர்மன் மொழி 

சொற்கோப்புக்கலை 

சோதிடநூல் 

டச்சு 

டேனிஷ் 

Printing 

Arabic 

Rare usage 

Logic 

Hindi, Hindustani 

Music 

Italian 

Positive degree 

Physics 

Mechanics 

Grammar 

Vulgar usage 

Theology 

Physiology 

Comparative degree 

Biology 

Urdu 

Anatomy 

Psy chology 

Example 

‘Survey 

Superlative degree 

Phonetics 

Architecture 

Heraldry 

Mathematics 

Nautical 
Mineralogy . 

Greek 

Sanskrit 

Legal 

Mining 

Abbreviation 

Abbreviated form 

Sculpture | 

Poetical usage 
German 

Rhetoric 

Astrology 

Dutch 

Danish



தாவ. 

அரு. 

தொ. 

தொல். 

௩கைச். 

Bleu. 

நில, 

படை. 

பிர. 

பூச். 

பெர். 

பெரு. 

போவ, 

பொறி. 

போர்., போர்ச். 

ம. 

மண். 

மரு; 

மின். 

மெய். 

மொழி. 

யாப். 

ருசிய. 

வங். 

வேதி. 

ஸ்பா. 

ஜப். 
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தமிழ் 
தாவரவியல் 

துருக்கி 
தொடர் 

தொல்பொருளாய்வு 

நகைச்சுவை 

கிழற்படக்கலை 

நிலவியல் 

படைத்துறை 

பிரஞ்சு 

பூச்சிநூல் 

பெர்சியன் மொழி 

பெரும்பொருளியல் 

பேச்சு வழக்கு 

பொறியியல் 

போர்ச்சுகீசிய மொழி ; போர்ச்சுகல் 

மலையாளம் 

மண் நூல் 

மருத்துவம் 
மின்சாரம் 

மெய்விளக்கியல் 

மொழிநூல் 

யாப்பியல் 

ருசியா ;) ர௬ுசியமொழி 

லத்தீன் 

வங்கமொழி 

வடிவியல் 

வரலாறு ் 

வானியல் 

வானிலை நூல் 

விசையியக்கவியல் 

விலங்குநூல் 

விவிலியநூல் வழக்கு 

வேதியியல் 

ஸ்பானிய மொழி 

ஸ்வீடிஷ் 
ஜப்பான் ;) ஜப்பானிய மொழி 

Tamil 

Botany 

_ Turkey; Turkish 

Phrase 

Archaeology 

Jocular 

Photography 

Geography 

Military 

French 

Entomology 

Persian 

Theosophy 

Colloquial 

Engineering 

Portuguese; Portugal 

Malayalam 

Geology 

Medical 

Electricity 

Philosophy 

Philology 

Prosody 

Russia; Russian 

Latin 

Bengali 

Geometry 

History 

Astronomy 

Meteorology 

Dynamics 

Zoology 

Biblical usage 

Chemistry 

Spanish 

Swedish 

Japan; Japanese
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ஹெ ரார், ஒரு; ஏதாவதொரு; ஒவ்வொரு ; முதல்தரமான, 
aard'-vark, n. @scr ஆப்பிரிக்கப் பன்றி வகை, 

௨௨0-970], 90. தென் ஆப்பிரிக்க ஓநாய் வகை, 
1 : : 

ந சீக் om Aar’on, 1, 457 S2umwsGGq. 
Aaron’ic, 8101 102], ௧. யூதர் தலைமைக்குருவினைச் சார்ந்த. 
aa’svogel, 71, தென் ஆப்பிரிக்கக் கழுகு, 

௨௨, 8கூக, ஊட்'க, 71. அராபிய காட்டு முரட்டு ஆடை வகை, 

aback’, adv, பின்புறமாக, பின்னோக்கி; (தொ.) (௧10 

௨௨௦௩, துணுக்குற்று, திகைப்புற்று, வியப்புக்குள்ளாகி, 

abac’tor, 71. கால்நடைத் திருடன், ஆனிரைக் கள்வன். 

ab’acus, 71. பரற்கட்டை ; மணிச்சட்டம். 
Abad'don, n. 755 52vaucr. 

‘abaft', adv., prep. (4U1.) பின்னால், பின்புறமாக. 
aban'don, n, கவலையற்ற மனநிலை ; தங்குதடையற்ற மனப் 

பான்மை; ஏ. விட்டுவிடு, கைவிடு, உதறித்தள்ளு ; (தொ.) 

abandon oneself 60, முழுதும் ஈடுபட்டு நுகர், தோய், 

ஹ்காட்ட௦160, ௩, கைவிடப்பட்ட ; ஒழுக்கங்கெட்ட, இழிந்த, 

abandonee’, n. (சட்.) கப்பல் அழிபாட்டில் மீட்பு உரிமை 
யாளர். 

aban'donment, 1, விட்டுவிடுகை, கைதுறப்பு. 

abase’, ௮, தாழ்த்து, இழிவுபடுத்து. 
abase’ ment, n. StHSSIS0; தாழ்வு, இழிவு, 
abash’, v,“svoxr mu, s2uvGohus Asur; Gipiiuitd o_cr@ 
பண்ணு; (தொ.) be abashed, Gan aig; குழப்பம் 
அடை. 

abash'ment, n, #wde1b; GauLasD@d ohuG word 
குழப்பம். 

2ஊத51%', மம. வெதுவெதுப்பான நிலையில், 

abate’,v. தாழ்த்து; குறை, தணி; தள்ளுபடி செய்; விலக்கி வை. 

ஹர் ரளர், 7, தள்ளுபடி ; (சட்.) பிறர் உரிமையில் குலை 
யிட்டுக் குறைத்தல். 

ஹ்'௨119, ௨௧1015, 1. மரக்கிளை அரண், கொப்புக் கவரரண், 
ரழ்சர்ர017, (பிர.) 71, ஆடுமாடு அடிக்கும் தொட்டி; இறைர்ரி 

செட்டும் களம். 

ஹட, ர. ஊடுநூல் ; குறுக்கிழை. 
Abb'a, n. (0909.) 55m ; கடவுள், 

௨௧௦3, 7. மடத்துத் தலைவரின் பதவி ; மடத்துத் தலைவரின் 
பதவிக் காலம் ; மடத்துத் தலைவரின் ஆட்சி எல்லை, 

ஹ்மக'ரர்க1, ச. மடத்துத் தலைவருக்குரிய ; திருமடத்துக்குரிய, 
abb'e, 1. சமய குருவுக்குரிய ஒரு மரியாதை வழக்கு ; ஒரு சிறப்புப் பெயர் ; சமய குருவின் உடுப்பு அணிதற்குரியவர், 

ஹட் 685, 71. குருமட முதல்வி. 

ஹ்ம், ஈ. திருமடம் ; குருமடம் ; திருமடக்கோயில் ; திருமட.க் 
. குழாம், ் , 
abb'ot, 2. குருமட முதல்வர் ; (@sr.) Abbot of Misrule, 

Abbot of Unreason, இடைக்காலக் 
களில் வரும் குருமடத்து முதல்வர். 

abb'otcy, 1. = abbacy, 
abbrev'iate, a, #@éaur0r, GmAw; y, சுருக்கு ; குறுக் 

கம் செய், 

களியாட்டக் கூத்துக் 

abbrevia'tion, 9. சுருக்குதல்; குறுக்கவடி வம் > mh க BOI. OUD, 

குறியீடு, ் 
ந ல பி 

ABG, 1. நெடுங்கணக்கு, தொடக்கச்சுவடி ; அடிப்படைக் 
கருத்து. 

இற் மன16, 1, திரேஸ் (71:௦6) தேசத்து ஆப்டிரா (Abdera) 
என்ற ஊரிற் பிறந்தவர்; அறிவு குறைந்தவர் ; இவள்ளை 
உள்ளத்தர், ் 

ரருக்கக் 

  

810811, 71, துறப்பவர். 
ab'dicate,v, 2flmw usa மூடி போன்றவற்றைத் துற; 

விடு, நீக்கு, 

abdica’'tion, n. துறத்தல் ; துறவு. 
abdom’en, 71, அடிவயிறு, அகடு. 
ஹ்ம்௦ாூ1181, ர. அடிவயிற்றைச் சார்ந்த. 
ஸீம்௦1%'100ம5, 8. தொந்தி வயிறுடைய, 
abduct’, v. கடத்து) கடத்திச்செல் ; பிரித்தெடு. 

ஹ்ல்ம௦'1ம௦1, 71. கடத்திச்செல்லுகை ; பிரித்தெடுத்தல். 
abduc'tor, n. கடத்துபவர் ; பிடித்திழுக்கும் தசை. 

ஹக், ௧2. (கப்.) குறுக்காக. 
௨௦௦6081181, 71. தொடக்கச்சுவடி கற்போர்; நெடுங்கணக்குக் 

கற்பிப்போர்; ர, நெடுங்கணக்குக்கு உரிய, அகர வரிசையான) 

அடிப்படையான. 

abed’, ஈம, படுக்கையில், 
ஹீட், 7, வெண்ணிற மரவகை, 

Aberdeen’, n. ஸ்காத்லாந்தில் (520118ஈ4) உள்ள நகரம்; 
குட்டைநாய் வகை: (தொ.) கம் கதய, கொம்பு நிக் 
கப்பட்ட எருது வகை; &0௦:0660 11௦0, குட்டை நாய் வகை, 

aberdevine’, 7. குறும் பறவை வகை, 
a'berglaube, (செர்.) 97, அளவு கடந்த ஈம்பிக்கை, முட 

நம்பிக்கை, 

abe'rrant, ச. சுற்றித்திரிகிற ; நெறி திறம்பிய ; இயல்புக்கு 
மாறுபடுகிற. 

ஹ'611816, ற, கேர் வழியினின்றும் விலகு ; நெறியின் நீங்கு. 

ஹ்னாக£ரம௦01, 71. நிலையினின்று விலகுதல், கோட்டம், வழுவு 
தல்; மனமாறாட்டம் ; கோள் நிலைமாறிய தோற்றம் ; பழுது, 

ஸ், ௦, தூண்டிவிடு, உடந்தையாயிரு. 

ஹ்ஞ்ரஙளார், 7, தூண்டிவிடுதல். 
ஊன், ஸ்ள்('௦7, 71. தூண்டிவிடுபவர். 
ab ex'tra, (~.) adv, வெளியிலிருந்து. 

ஹஞு'806, 71. நிறுத்திவைத்தல், விட்டுவைத்தல்; தயக் கஙிலை, 

abhor’, v. Gag, S501. 

abho’rrence, 71, பெருவெறுப்பு, அருவருப்பு. 
abho'rrent, a. வெறுப்பிற்குரிய, அருவருக்கத்தக்க. 

ஸ்ர்ம்' 8706, 7, தொடர்ந்திருத்தல்; தங்கியிருத்தல் ; ஒத்.துப் 
போதல். 

abide’, ல. ஒத்துப்போ, ஒத்திசை ; பின்பற்று ; பொறுத்திரு ; 
தங்கிவாழ், உறை, . 

214102, 8, நிலையான, அழிவில்லாத ; தொடர்ந்த. 
ab'igail, n. ura, Garp. 
௨11117, 7, திறமை, ஆற்றல், வல்லமை, 
மற் 411710, (ல.) ரமீற, தொடக்கத்திலிருந்து, முதவிலிரும் து, 

அடிமுதல், 

2்'1௦29௦515, 7. (உயி.) முதல் உயிர்த்தோற்றம் ; உயரிலிப் 
பிறப்பு ; உயிரிலாப் பொருளிலிருந்தே உயிர்ப்பொருள் தோன் 
மியதென்னும் கோட்பாடு. 

ab'iogenet'ic, a. தற்பிறப்பான  உயிரிலாப்பொருளிலிருக்கே 
உயிர்ப்பொருள் தோன்றியதென்னும் கோட்பாட்டைச் சார்க்த, 

2்1௦'ஐ61154, 77, உயிரிலாப்பொருளிலிருந்தே உயிர்ப்பொருள் 
தோன் றியதென்ற கோட்பாடுடையவர். 

ab'ject, n, துணையற்றவர்; இழிந்தவர், அடிமை; ர. தாழ்வான 
கேடுகெட்ட, முழுமோசமான; ஆதரவற்ற, ஏழ்மை மிக்க; 
இழிவுபடுத்திக்கொள்ளுகிற. 

ஸ்ர்6௦'1100, 9. இழிநிலை, இழிதகவு. 
ஸஹ்ர்மாக' 14௦1, 7, சபதத்தின்மேல் து றத்தல், சூளிட்டு மறுத்தல் 
abjure’, v, கொள்கை மறு, உறுதி தவறு; ஆணையிட்டுச் 

கைவிடு ; விட்டொழி, 

ஹ்ர்மா'எ, 7, சொள்கை மறுப்பவர்,



ablactation 

ablacta'tion, 2. தாய்ப்பால் மறக்கச்செய்தல்; தாய்ச் செடியின் . 

ஒட்டறுக்காமல் மறுசெடியுடன் ஒட்டுதல், 

ஹ1க'(4௦௩, 771, நீக்கம், ஐந்தாம் வேற்றுமைப் பொருள் ; (மண்.) 
. தேய்மானம். 

ஹீ']ஹ்ர்ரல 71, ஐந்தாம் வேற்றுமை ; ர, நீங்கற்பொருளுக்குரிய, 
ந்தாம் வேற்றுமைக்குரிய, ஐந்தாம் வேற்றுமைத் தொடர் 

புடைய. 

ஹ் வம், ர. (மொழி,) 
ablaze’, adv. "Tali, Qa ap துவிட்டு. 
௨௩1௦, a. 

இயலுகிற. 

a'ble-bod'ied, a. 2% திடமுடைய, யாக்கை நலனுடைய,. 
ஷீ], ஹூ10, ர. புதுப்புனலில் வாழும் சிறுமீன் வகை. 

ஹீ1௦௦'; சம்ம, மலர்ச்சியுற்று, சிவந்து, ஒளிநிறைக்து. 
ஹ்ம், ௧8, காணமுற்று, நாணி, 

ablu'tion, 1, கத்தோலிக்கர் சமயச்சடங்கில் பயன்படும் நீர், 
மண்ணுகீர் ; ([.) மேனியலம்புதல், 

ஹீ111'11௦றக137, ம, மேனிகழுவுதலைச் சார்ந்த, 
உ], ஈம. திறமையாக, 
ab’negate, v. மறுதலி, விட்டொழி. 
abnega’tion, 1, விட்டொழித்தல், மறுதலித்தல். . 
abnorm’al, a, Quisdy sms, நிலையில் வேறுபட்ட, நெறி 

பிறழ்வான, 

௨௩௦11௧ ௨119, ர, இயல்பு கடந்தமை. 
ஹரா, 71; அருவருப்புப்பொருள் ; முறையின்மை, 
ஹ்௦காம்', ௩8௨, கப்பலில்) நரசற், (கப்பல், ஊர்தி) மீது. 
abode’, 71, உறையுள், இருப்பிடம். 

ஹீ௦]!', 3௦. கொதித்துக்கொண்டு, குமுறிக்கொண்டு, 
abol’ish, ற, நீக்கு, ஒழித்துக்கட்டு, 
2௦11 14௦1, 71, நீக்கம் ; (வர.) அடிமை ஒழிப்பு. 
aboli'tionism, 71, அடிமை ஒழிப்புக் கோட்பாடு ; ஒழிப்புக் 

கோட்பாடு. 

௨௦11 1ம௦115ர, 7. அடிமை ஒழிப்புக் கோட்பாட்டினர், 
இடம், 7. அணுக்குண்டு, 

abominable, a, வெறுக்கத்தக்க, அருவருப்புக்குரிய, 
௨௦௦௩102716, ௦, வெறுத்தொதுக்கு, வெறுத்துத்தள்ளு, 
ஹ்௦ா112 (4௦1, 71, மிக்க அருவருப்பு, 

abori'ginal, n, தொன்முதுவர் ; ர, தொன்முதிய, தொடக்க 
காலக்தொட்டு உள்ள, . 

ஊர்தி வ1151ம, ர. தொன்முதுமக்களுக்கு அளிக்கப்படும் 
மதிப்பு. 

ஹாம் த1185, 71. 1. தொன்முதுமக்கள் : முதற்குடிகள், 

௨௦ம், 5, கருச்சிதைவுறு ; காய்விழு ; உரிய காலத்துக்கு மூன் 
ணு. 

ஹ்0ா(ஊம், 8. காலத்துக்குமுன் பிறந்த; முதிராத; முதிராக் 
கருமிலை யுருவடைந்த, 

ஹ், 8. கருச்சிதைவு; (மரு.) சூல்கொண்ட முதல் 
மூன்று மாதத்திற்குள் சிகுதல் ; வளர்ச்சிக் தடை; வளர்ச்சி 

நடைப்பட்ட பொருள் ; உருக்கோணல், 

abort'ive, 8, உரிய காலத்துக்குமுன் பிறந்த) பயனற்ற, 
மிறறைவேருத ; வளர்ச்சி தடைப்பட்ட, 

ஹ்ஸபி1௨, 1, எண்ண த்திட்ப இழப்பு. 

abound’, v மிருக்கிரு ) நிரம்பியிரு ; பொங்கு, மல்கு, 
ஹர் எ, கப்பலின். Grrr எதிர்ப்புறமாகத் திருப்பு : 

ப 3 ர 

பம்மி, நாம, குறித்து, பற்றி) சுற்றி; இங்குமம்குமாய் ; 
எலர்தாழ, கிட்டத்தட்ட, 5 

உள்ளுயிர் மாற்றம். 

ஆற்றலுடைய, வல்லமையுள்ள, திறமையான ; 

ர க 4 x த் 
above’, a. மமேற்பொன்ன, கமலை கண்ட ; adv., 

மாரு, தலைக்குமீமல்) விண்ணில் ; 
மம்பட்டு, அப்பாற்பட்டு, 

prep. உயர 

முன்னிடத்தில் ; மீமமில ;   

ட absonant 

above’-board, a, களங்கமற்ற, ஐயத்திற்கிடமில்லாத. 

above’-ground, a, Bars dGEAD. 
abracadab’ra, n, wiAréQersd, மறைமொழி, பொருளொடு ... 

புணரா மொழி, 

ஸ்ா௨06', ற, தேய், அராவு, சுரண்டு. 
abranc’hial, abranc’hiate, a, Qeajsir 315m. 
21௨51௦, 71, தேய்த்தல் ; சுரண்டுதல் ; உராய்வு. 
ஹ்5ூ்ாூு6, 71, உராய்பொருள் ; தேய்ப்புப் பொருள் ; ர, உராய 

கிற, ் 

abrax’as, 1. 
816851, மம, இணையாக, சேர்ந்தாற்போல் ; 
தோளாக ; நிலையொத்து ; பின்னடையாமல். 

ஹ்ார்ம்2', ௮, சுருக்கு, தொகு, அடக்கு ; இல்லாமற்செய். 
abridge’ ment, abridg’ ment, n, #@4ab, 6MISGS. . 
abrim’, adv, QurmAanp g ; விளிம்புவரை, * 

abroach’, adv, Qurmas gr 55 A20uI ; கலங்கலாகி, 

வெளியே ) 

மறைச்சொல் ; தாயத்து, 

தோளொடு 

abroad’, adv. 
பரவிக்கொண்டு, 

தொலைவில் ; வெளிகாட்டிற்கு ; 

ab'rogate, v, வழக்கொழியச்செய் ; விட்டொழி; ஒழித்துக் . 

கட்டு ; ரத்து? செய். 

abrogation, n, வழக்கொழித்தல். 
ab'rogative, a, விட்டொழிப்புக்குரிய, 

ஊ்1028101, 71. ஒழித்துக்கட்டுபவர். 
abrupt’, ௨. திடீரென்ற; செங்குத்தான ; திடீர் வீழ்ச்சியான ; 

திடீரென்று துண்டிக்கப்பட்ட ; முரடான. 

ஹ்ம் 1101, 77, அற்றுவிழுதல், முறிவு. 
௨1)'50689, 71, கட்டி, சீழ்க்கட்டு, கழலை, 
abscind’, v, வெட்டு, துண்டாக்கு. 

8501'888, 91, (வடி.) கிடையச்சுத்தூரம், மட்டாயம், ஒரு 
புள்ளியிலிருந்து நிலையச்சுக்குள்ள கேர் தொலைவு; (ததரீ,) 
absci'ssae. 

absci'ssion, n, வலியப் பிரித்தல். 

81080010', ஐ, தலைமறைவாகு, பதுங்கு, 
௨500106006, 77, தலைமறைவு, சட்டத்திற்கஞ்சி ஒடி ஒளிதல். 
ab'sence,. n. இராமை, வராமை ; இன்மை ; (தொ.) ௨௨1௦௦ 

௦1 ஊம்ப, நாட்டமின்மை, கவனமின்மை. 

ab’sent’, a. இராத, வந்திராத, இல்லாத ; கவனக்குறைவான, 

absent”, v, வருகை ஒழி. 
2 51௦௦', 7. வராதவர்; உடனுறையாதவர், 
absentee'ism, 71, உடைமையினின்றோ கடமையினின்0ோோ 

விலகியிருத்தல். 

2 ளு, ஈஸ். நாட்டமின்றி, கவனக்குறைவாக, 

ab'sent-min'ded, ர. கவனக்குறைவான; வேறு நாட்ட 
முடைய. 

ab'sinth, ab’sinthe, n. arg@sMong 5 stig. F FH gy 5 எட்டி யின் 
வடி.தேறல். 

ரம்'914 0070, (ல.) (தொ.) ஆனந்தக் குற்றம் வாராதொழிக, 
Ab'solute, n. தனிமுதல், 
ab'solute, 8. முழுமையான ; வரம்பற்ற; கலப்பற்ற ; தன் 

விருப்பப்படி ஆளுகிற ; தொடர்பற்ற, 

௨901 11௦1, 8. குற்றச்சாட்டினின்றும் விடுதலை ; மன்னிப்பு. 
ab’solutism, 9 ஆட்சி ; 

கொள்கை, 

ab'solutist, ஐ 
உடையவர், 

நுங்முதடையற்ற 1 1ரம்பொருட் 

தங்குதடையற்ற ஆட்சிக். கோட்பாடு 
c 

absolve’, ஐ, ரற்றச் சாட்டினின்றும் விடுவி ; பொறு ; (பழி £ 
பாவங்களினின்றும் அல்லது கடமையினின்றும்) விடுவி. 

ab'sonant, a. பொருந்தாத, முரணிய ; இயற்கையின் வேறு | 
பட்ட ; அறிவுக்கொவ்வாத ; அருவருப்பான, 

4







accrete 5 
  

accrete’, a. Caress ) சேர்ந்து ஒன்றாய் வளர்ந்த; ற, ன்றும் j 

திரள், இரண்டு உருவாகு 7) ஒன்றுக்கு. 

accre'tion, 71. பெருக்கம் ; அடர்வளர்ச்சி, திரள்படுவளர்ச்சி ; 
புறவொட்டு ; (சட்.) சொத்தின் இயல்பு வளர்ச்சி ; விருப்ப 

ஆவணப் பங்கின் கூடுதற் பொருள். 

21001௦1176, ம, புறவொட்டான ; கூடுதலாகும் இயல்புடைய, 
800181, 7, இயல்பாகச் சேர்தல்; தொகை ஏற்றம், 

800116', ௦. தொகு; சிறுகச்சிறுகச் சேர் ) உரிமையாகு. 

300 (1816, 8. திரண்ட; குவிக்கப்பட்ட ; ற, திரள் ; கூவி? 
சேர்; ஒருங்குகூடு; திரட்டு, தொகு; அடுக்கடுக்கான 

பட்டங்களை ஒரேகாலத்திற் பெறு. 

௨௦0104௨1௦1, 71. திரட்டுதல்; குவித்தல்; திரளுதல்; குவிதல்? 
குவியல் ; திரட்சி; தொகுதி ; குவிந்துகிடத்தல். 

accum'ulative, ம, குவிகிற; குவிக்கிற; சிறுகச்சிறுகச் 
டசருகிய, திரண்டுருவான. 

800ொரீ பகர், 71, குவிப்பவர், திரட்டுபவர் ; பணம் பெருக்கு 
பவர் ; அடுக்கடுக்கான பட்டங்களை ஒருசேர எடுப்பவர் ; மின் 

ேமகலம், மின்னாற்றலைத் தொகுத்து வைத்தற்குரிய கருவி, 

௨௦௦ யாக03, 11. திட்பநுட்பம் , வழுவாமை, திருத்தமாயிருத்தல், 
800 17216, ம. திட்பநுட்பமான ; குறிதவருத ; உண்மைக் 

கொத்த ; அளவுக்கியைந்த ) வழுவாத, திருத்தமான, செம்மை 
யான. = 

accurse’, v. ¢7uWIG, தெறுமொழி கூறு, 
20௦0077560, &௦ம8%', ௩. சபிக்கப்பட்ட ; தெறுமொழி பெற்ற ; 

வெறுப்புக்குரிய, 

20015 81, ௨0015௨11௦1, 7, குற்றச்சாட்டு ; குற்றப்பத்திரம் 

படித்தல், 
accus'ative, 71, இரண்டாம் வேற்றுமை ; இரண்டாம் வேற் 

வுமைச்சொல் ; ர, இரண்டாம் வேற்றுமைக்குரிய ; குற்றம் 
சாட்டுகிற. 

௨0015871௦1 181, ர. குற்றம் சாட்டும் முறையை ஒட்டிய 

accus'atory, ர. குற்றச்சாட்டடங்கிய. 
100196, ற, குற்றம்சாட்டு ; பழிகூறு ; குற்றம் சமத்து. 
2௨001560', 71. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்; ர, குற்றம் சாட்டப்பட்ட, 

aecus'tom, ற, பழக்கமாக்கு ; பயிற்று ; (தொ.) 90005400) 
oneself (௦, பழகிக்கொள், 

4௦00810108, ௩. பழக்கமான இயல்புடைய. 
ace, 71. (கவருடல் முதலியவற்றில்) பகடைப்புள்ளி ஒன்று 

கெலிப்புச் சிற்றெண் ; சிறு துகள் ; மயிரிழை அளவு ; அருக் 

திறல் பெற்றவர் ; பல எதிரிவிமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்திய 
வர்? சிட்டுக்கட்டில் உயர்வகை ; பிரிட்டனின் தானியங்கிக் 

கணக்கீட்டு இயந்திரத்தில் அணுச்சக்தி மூலம் செயலாற்றும் 

கணக்குப் பொறிக்கருவி, 

ace dia, 77. கவனமின்மை; உணர்ச்சியின்மை; மடிமை; மலைப்பு. 

aceph’alous, a. தலையற்ற. 
80610', ர. கசப்பும் புளிப்புமான; கடும்புளிப்பான ; மிக வெறுப் 

யான. 

a’cerbate, ஐ. கைம்புளிப்பாக்கு ; கடும்புளிப்பாக்கு ) எரிச்சல் 
உண்டாக்கு, 

acerb'ity, n, கசப்பான புளிப்பு ; கடுஞ்சுவை ; கடுகடுப்பு, 
சிடுசிடுப்பு. 

ac’erose, 4. (தாவ,) ஊசி போன்ற முனையுடைய. 

ace'rous, a. கொம்பற்ற ; உணர் இழையற்ற, உணர்கொம்பு 
அற்ற ; கொடுங்கையற்ற, 

2061378716, ம, குவிந்த ; கொத்தாக வளருகிற, 

8065071006, ௨0690 00, 71. புளித்தல் ; பால் உறைதல், 
௨068'00ோர், ர. புளித்த ; உறையூட்டப் பெற்ற. 
8௦81௨, 71, தொடையெலும்பின் பந்துக்கிண்ண மூட்டு 

பொருந்துகிற குழிவு ; (]],) ௨௦௦4௨1101௨. 
8௦618], 71, உயிரகம் ஊட்டப்பட்ட வெறியநீர்,   

acolyte 

௨091'1௦, ம, புளிங்காடி. சார்ந்த; (தொ.) ௨௦௦110 ௧௦10, புளிங்காடி. 

acet'ify, ற. புளிங்காடியாக மாற்று; புளிங்காடியாக மாறு) 

புளிப்பாக்கு, 

௨'0610106, 71. உயிரியக்கச் சேர்மங்களுடன் கலந்து கரைசலாகமும் 

இயல்புடைய நிறமற்ற படிக நீர்மம். 

acetose’, a’cetous, ad. புளிங்காடி போன்ற ) புளிப்பான. 
acet'ylene, 71, ஒள்வளி, சுண்ணக்கரியகையும் நீரும் சேர்தலால் 

உண்டாகும் ஒளியுடை வளி. 

40/14771017107]ழ், (பிர.) 77, ஆவேசம், பழுச்சியார்வம். 
௨016, 71. நோவு, வலி; ஐ, மோ; தொடர்ந்து கோவுறு. 

கர, ல, செய்துமுடி ; எய்தப்பெறு ; முயன்று அட . 

௨01 ஸுர௨்ருரர், 71. செயல்வெற்றி காணல், செய்து முடித்தல், 
சாதனை ; வெற்றிக் கேடயம். 

Achille’an, ம. அக்கிலிஸ் (க௦ம115) போன்ற ; அக்கிலிஸைச் 
சார்ந்த. 

௦11165, 77. மிரேக்கப் பெருங்காப்பிய வீரன் ; (நொ.) &௦141185 

tendon, குதிகால் தசைகார். 

achil'ous, a. (தாவ.) இதழ் இல்லாத, 

achlamyd'eous, a. (தாவ.) அலர் இதழ் அற்ற, கற்றுறை 
இல்லாத. 

௨௦17:011௧1'1௦, ம, வண்ணம் இல்லாத, மிறம் காட்டாத. 

௨100087111, 71. வண்ணம் ஏற்காத உயிரணுவின் கூறு, 
achro’'matise, ௦, நிறம் நீங்கச் செய். 
achrom’atism, 2. Maman irs Hav 

achrom’atize, v- = achromatise. 
௨௦10 யய87, ம. ஊசி வடிவான, 

8010118716, 4. ஊசியால் கீறியது போன்ற, 
a’cid, nN காடிப்பொருள், திராவகம் ; ம. காரமான ; காடிப் 

புளிப்பான ; கடுங்காரமான ; (தொ.) acid test, தங்கத்தைத் 

திராவகத்தால் சோதித்தல் ; கடுந்தேர்வு: 

acidifi’able, a. ary. ஆகத்தக்க. 

800111, ம, காடியாக்கு. 

acidim'eter, 71. காடிமானி, காடிப் பொருள்களின் ஆற்றலை 
அளக்கும் கருவி, 

௨௦10 117, 71. காடித்தன்மை ; காடித் தன்மையளவு ; புளிப்பு, 

௨01008 15, 71, (மரு.) இரத்தத்தில் அளவுக்கு மேல் காடிப் பொருள் 
இருத்தல். 

9௦10 பபிக$௰, ம. இளம் புளிப்பாக்கப்பட்ட. 

801001௦105, 8. இளம்புளிப்பான, 

் ஒ0'1618ஐ6, 7. இரும்புப் பூச்சு. 
ac'ierate, v. 7.4756, 
acina’ceous, a: சதைப்பம்றுடைய ; வித்துக்கள் நிறஜைந்த ; 

பருப்புள்ள ; கொத்தான. 

a ‘cinus, 91. குலையிலுள்ள சிறு தனிக்காய் அல்லது பழம் 3 
திராட்சை விதை ; பேரி விதை. 

801-௨01, ர, பகைவர் விமானத்தை எதிர்த்துத் தாக்குகிற. 
acknowl’edge, v. உண்மையென்று ஏற்றுக்கொள் ; 

“எனது” என்று ஒப்புக்கொள்; நன்றியோடு ஏற்றுக்கொள் ; 
பெற்றுக்கொண்டதைத் தெரிவி ; பிறர் உடைமையை அல்லது 
உரிமையை ஒப்புக்கொள் ; சட்ட முறைப்படி. ஒப்புக்கொள். 

acknowl’edgeable, a, guysQarcrarg 5am. 
acknowl’edgement, acknowl’edgment, ர. ஏத்றுக் 

கோடல், ஒப்புக்கொள்ளுதல் ; கன்றி; ரசீது, 

௨0111) 1௦, 8: சரிவில்லாத. 

80106, 71, முடி, உச்சி, முகடு ; ஙிறையெய்திய நிலை, 

8016, 71. முகப்பரு. 

௨௦௦01, ரம. சிறிய நிலையில் ; தூக்கிய நிலையில் ; எதிர்ப்பாக ; 
பொருகிலையில், 

20'015746, 13. திருக்கோயில் ஏவலர்,



aconite 
  

ac'onite, $. றச்சாச் செடிவகை ; நஞ்சு. 

௨0011, 71. கருவாலிக் கொட்டை. 

acos’mism, 71. நித்திய உலகில் ஈம்பாமை ; இறைமையின் 
வேறான கிலைபேறுடைய உலகத்தில் ஈம்பிக்கை கொள்ளாமை, 

acotyled’on, n (தாவ.) விதைப் பருப்பற்ற பூவாச் செடி 
வகை, 

acou'chy, 71, சிமைப் பெருச்சாளி போன்ற கொறிக்கும் உயிரின 

வகை. 

௨0018 110, ௨௦01511081, ம. ஓசைப் புலனைச் சார்ந்த, 
acoustics, 2. 1, ஓசை ஆய்வியல் துறை; செவிப்புலன் 

இயைபு. 

acquaint’, v. Gael; upssiuGSss), II pant ss. 

௨௦01118106, 7. அறிமுகம் ; பரிச்சயம் ; அறிமுகமானவர், 
acquest’, n. அடையப்பட்ட பொருள் ; (சட்.) தாயப்பொருள் 

அல்லாத ஈட்டம். 

acquiesce’, ற, எதிர்ப்பு உணர்ச்சியின்றி இணங்கு, இசை, 

acquiesc’ 61106, 71, தடைச்சொல்லின்றி உடன்படுதல். 

acquiesc ‘ent, 71, தங்குதடையின்றி இணங்குபவர் ; ர, எதிர்ப் 
ea இசையும் இயல்புடைய, 

acquire’, ௦, தேடிப் பெறு, முயன்று பெறு ; அடை. 
acquired’, a, முயன்று பெற்ற, இயல்பாய் அமையப் பெருத. 
acquire ‘ment, 2. தேட்டம் ; முயன்று பெறப்பட்ட பொருள் ; 

பண்புப்பேறு : கைப்பற்றுதல். 

acquisi'tion, m. ஈட்டப்பட்ட பொருள் ) 
பொருள் ; கைப்பற்றுதல், 

acquis itive, ர. கைப்பற்றும் ஆர்வமுடைய, பிறர் பொருளை 
வெஃகுகின்ற. 

கைப்பற்றப்பட்ட 

acquit’, v. 89@al : கடனாஜ்று ;) நிறைவேற்று ; குற்றமின்மை 
அறிவி. 

acquitt'al, 71, முற்றுவிடுதலை ; கடன்விடுதலை. 

acquitt’ance, 71. கடன் தீர்த்தல் ; பெறுகைச்சிட்டு, ரசீது. 

ரஹா] , ௩8௦. ஈகர்ந்துகொண்டு, ஊர்க்துகொண்டு. 
8016, 71. நில அளவுக்கூறு, 4,840 சதுர செலம் கொண்ட நில 

அளவு, 1-1/9 காணி நில அளவை ; சாகுபடி. நிலப்பகுதி ; 
அடைப்பு நிலப்பகுதி ; ([.) நிலபுலங்கள். 

a'creage, 73. நிலப்பரப்பளவு ; நில அளவுக் கூற்றின் எண் 
ணிக்கை. 

801160, மூஙிலம் உடைய, 

0 10, ர. கசப்பான ; உறைப்பான, கார்ப்பான; கடுகடுப்பான. 

8௦ 510100, ௨௦11101116, 77, கில்எண்ணெயிலிருந்து எடுக்கப்படும் 
சாயச் சரக்கு அல்லது மருந்துச் சரக்கு ; திறலுடை ஈச்சரி, 

acrid’ity, 70. கடுங்கார்ப்பு, உறைப்பு ; கைஞ்சுவை, 
Ac'rilan, 1, செயற்கைக் கம்பளிவகைக்கு இடப்பட்ட பெயர். 

௨01110001'10105, ம: எரிச்சலான. 
20 111001], 71, எரிச்சல் ; காரம், உறைப்பு ; மனக்கசப்பு. 
Ac'rita, n. pl. (வில.) 

விலங்கினம். 

acroamat'ic, acroamat'ical, a, ami@urfumer, craps 
தில் வராத ; மறையுரையான. 

acrobat, 71. கழைக்கூத்தாடி, வேழம்பர் ; அரசியல் செப்பிடு 
, வித்தையாளர். 

௨80100811௦, 8, கழைக் கூத்தாடிக்குரிய ; 

இடுகிற. 

௨010087109, 91, 1, செப்பிடு வித்தை ; களரி விளையாட்டுக்கள், 
௨௦ 100த14510, 7. சிலம்பக் கலை; கழைக்கூத்தாடி. வித்தை. 

801020, 7. (தாவ,) 
இனம், 

8017011110, 7, கற்பூண் இட்ட சிலை, 
கல்லாலான கலையுருவம் 

தெளிவான நரம்பு அமைப்பற்ற 

குட்டிக்கரணம் 

நுனியில் வளர்முகமுடைய குறிமறை 

தலை கைகால்கள் மட்டும்   

த actual 

acron n'ycal, acron n'ychal, A, Wire அல்லது முன்னிரவுக் 
குரிய, கங்குலின் முற்பகுதியில் எழுகிற அல்லது விழுகிற. 

ac'TONYM, 7, தலைப்பெழுத்துச்சொல், சொற்களின் மு.தலெழுத் 
துக்களைத் தொகுத்து உருவாக்கப்படும் புதுச்சொல். 

௨00 6181, 4. (தாவ.) முகடு நோக்கிய. 
acroph'ony, 1. முதலொலி எழுத்துமுறை, சொற்களின் முதல் 
அசை அல்லது எழுத்து அல்லது ஒலி படக்குறியீடுகளால் 

குறிக்கப்படும் முறை, 

௨௦101'௦118, 7. நகரின் உள்ளரண் ; ஆதென்ஸ் (&411005) நகரத் 

தின் உள்ளரண். 

801:088', ரம. றாஜ், குறுக்காக ; கடந்து. ் 
80108'11௦, 91: கரந்துறை பாட்டு, வரிகளின் முதலெழுத்தை 

அல்லது கடையெழுத்தைக் கூட்டுதலால் சொல்லுண்டாகும் 

பாட்டுவகை அல்லது புதிர்வகை. 

ac'rotism, 1. நாடித் துடிப்பின்மை. 
act, 2. செயல் ;) வினை ; நாடகக் காட்சி, வேடிக்கை*:காட்சி ; 

காட்சிப் பகுதி; அங்கம்; சட்டம்; சிறு பிரார்த்தனை 

ற, செய், செயல்புரி; ௩டி; விளைவு உண்டாக்கு ; பதிலாக 

வேலைசெய், மாற்றாள் வேலைபார் ; (தொ.) act of God, 
தெய்வச்செயல், மனித ஆற்றல் கடந்த எதிர்பாரா இயற்கை 
நிகழ்ச்சி ; ௨௦ ௦10, செல்வாக்குக் கொள்; செயல்விளைவு உண்டு 

பண்ணு ; இணங்க நட; ௨௦ மற *௦, கொள்கைக்கு ஏற்பச் 

செயற்படு ; நிறைவேற்று, 

௨௦102, 71. செய்தல் ; நடிப்புக்கலை ; பாசாங்கு செய்தல் ; மாற் 

றாள் வேலைபார்த்தல் ) ர. மாற்றாள் வேலைபார்க்கிற; தழ் 

பொழுதைக்குப் பணியாற்றுகிற. 

Actin'ia, 7. (தாவ.) கடற்பஞ்சு இனம். 
actin'ic, a. 
ac'tinism, 71, ஒளிக்கதிரினால் ஏற்படும் வேதியியல் விளைவு, 

உ ரமா, ர. கதிரியக்கமுடைய உலோகப் பொருள்களில் 

ஒன்று, அணு எண் 89 கொண்ட தனிப்பொருள். 3 

actinom’eter, n. ஒளிக்கதிர் வேதியியல் விளைவுமானி ; 

ஞாயிற்றுக் கதிரின் கேர்வெப்ப மானி, ஒளி - வெப்ப மானி 

actinothe'rapy, 2. gaf மருத்துவமுறை, ஒளிக்கதிர் பாய்ச்சி 
நோய்தீர்க்கும் முறை. 

ac 'tion, 71. செயல்; செயற்படுமுறை ; வினையாற்றுதல் ; 

நடவடிக்கை ; போர்வினை ; வழக்கு நடவடிக்கை; 

நாடகம் புதினம் ுதலிலவயினின் நிகழ்ச்சிப் போக்கு ; (தொ.7 

action committee, action க10மற, நேரடி நடவடிக்கைக் குழு, 
கட்சி சாராதவர்களைக் கூட்டுறவுகளிலிருக்து ஒழிப்பதற்கான 

செயற்குழு ; ௨௦1101) 8௧1100, போரில் ஈடுபடுவதற்கு முன் 

படைத்துறையினர் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பான இடம். 

௨௦11௦08116, ௩. வழக்குக்கு இடங்கொடுக்கிற, வழக்காடத்தக்க. 

activate, ற. சுறுசுறுப்பாக்கு ; செயற்படுத்து ; தூண்டு) 
கதிரியக்கம் உண்டுபண்ணு, 

activa'tion, n- செயற்படுத்துதல் ; தூண்டுதல். 
ac'tive, ர. செயற்படுத்துகிற; சுறுசுறுப்பான ; செயல் திற 
முடைய ; (இலக்.) செய்வினை வடிவான. 

8011371810, 71, மனத்திட்பமே வினைத்திட்பம் என்னும் ரூடால்ப் 
யூகன் (£யம01£ 101௦) என்ற மெய்ஞ்ஞானியின் கோட் 
பாடு; விறுவிறுப்பாகச் செயலாற்றும் முறை, 

௨௦ மரம், ௩. வினைத்திட்பக் கோட்பாடு உடையவர் ; விறு 
விறுப்பாகச் செயலாற்றுபவர் ) தமது உற்பத்தியளவினை 
அல்லது தம் குழுவின் உற்பத்தியளவினைப் பெருக்கி வெற்றி 
காணும் பொதுவுடைமைக் கட்சி உழைப்பாளர், 

9011541137, 7, சுறுசுறுப்பாயிருத்தல் ; செயல், நடவடிக்கை. 
ac ‘ton, 71, கவச உள்ளுறை, போர்க்கவசத்திர் ந்கு உள்ளே ௮௦1) 

யப்படும் பஞ்சூட்டிய சட்டை. 

ac'tor, 1. நடிகன். 
8011658, 70, ௩டிகை. 
ac'tual, a, உண்மையாக 

முறையில் உள்ள. 

டி 

வேதியியல் விளைவுதரும் ஒளிக்கதிர்களை ஒட்டிய. 

உள்ள, உண்மையான $ நடை 

A 
e
e





adhesion 

adhe’sion, n. vssuIGSSv; ஒட்டுப்பண்பு ; (இயற்.) 
பிறிதின் பற்று, அயற்பரப்பொட்டு, ஒரு பொருளின் பரப்பி 

லுள்ள அணுக்கள் பிறிதொரு பொருளின் பரப்பிலுள்ள 

அணுக்களுடன் மிகுதியாக ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை; 

(மரு.) வீங்கிய உறுப்புக்களின் இயற்கைக்கு மாறுபட்ட 

இணைப்பு : பிளவுற்ற பரப்பு இணைவு; (தாவ.) இருவேறு 

உறுப்பிணை வு. 

adhes'ive, n. பசை; ர. பசையான, ஓட்டிக்கொள்கிற ; 

(தொ.) ௨௦16819௦ ர்கற௦, (மரு.) கட்டுக்களை ஈகழுவாமல் பாது 

காக்கும் பசைமாடா. . 

௨0011, ௦. மருந்துபோடு ; ஒற்று, 
ad hoc, (ல.) ர. தனிப்பட அமைந்த? குறிப்பிட்ட ஒரே பணிக் 

கரிய. 

801௨71'1௦, ௩. மாறா வெப்ப நிலை சார்ந்த; வெப்பம் புகாத; 

வெப்பத்தை வெளியே விடாத 

adian'tum, 1. சூரல் வகை, நனேயாத பெரணி வகை. 

adiaph’ora, 71, 21. சிறப்பில் கொள்கைகள். 

௨4181௦1180, 7. இறைநாலில் சிறப்பில்லாச் செய்திகளைப் 
பற்றி உன்னிப்பாய் இல்லாமை, கடவுள்நூல் பற்றிய 

ரில்லறைச் செய்திகளைக் தாங்கிக்கொள்ளும் மனப்பான்மை. 

adiaph’orist, n. Q»vgrd ujirpSu சிறு திறன்களில் 
விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை உடையவர். ம 

adieu’, 71. பிமிவுரை ; 4ம், போய்வருக! 

ad infinit'um, (%.) adv, எல்லையின்றி; என்றென்றைக்கும். 
சம் 19111. (ல.) ௩: இடைப்பட்ட காலத்துக்குரிய ; நம, 

இடைப்பட்ட. காலத்தில். 

௨011௦, 8. கொழுப்பைச் சார்ந்த. 

ad'ipocere, 71. அழுகல் இழுது, நீரில் அழுகிய பிணத்தின்மிது 
உண்டாகும் கொழுப்புப் பொருள். 

ad'ipose; 91. உயிரினக் கொழுப்பு; ர. கொழுப்புக்குரிய ; 
கொழுவிய, கொழுத்த. 

௨110௦51137, 71. கொழுப்புடைமை, 

௨014, 71. அணுகுதல்; சுரங்க வாயில், ௬ரங்க வழி. 

adja’cency, 71. அண்மையில் இருத்தல், பக்கத்தில் அமைதல். 

adja'cent, ர. அருகில் உள்ள, பக்கத்தில் உள்ள; (தொ.) 

கபக் ௧௨1௦, (வடி.) புடைக்கோணம், பக்கம் இணைந்த 
கோணம். 

௨016011576, 71, (இலக்.) பெயரடை, பெயரைத் தழுவுகின்ற 
சொல்; ர. அடுத்துள்ள, சார்ந்த, 

பற்றொட்டுத் தேவைப்படுகிற. 

adjectival, a. பெயரடையான. 

௨01௦10, ௦. அடுத்திரு, சார்ம்திரு ; இணை, ஒன்றுசேர், 

801௦11 '10த, ௪, அடுத்துள்ள $ சேர்க் துள்ள. 

adjourn’, ற... வேஜொரு காளிற்ரூத் தள்ளிவை, ஒத்திவை ; 

(வேறொரு இடத்திற் மாற்று; இடை நிறுத்திவை : 

(தொ.) adjourn sine மீச, நாள் ருறியாமல் ஒத்திவை. 

நுணையான, ராயப் 

adjourn’ment, n, தள்ளிவைத்தல், ஒத்திவைப்பு ; 
adjournment motion, ஒத்திவைப்புக் கோரிக்கை, ஒத்தி 
வைப்புத் தீர்மானம், 

உய்ரப026', ற, முடிவு செய், தீர்ப்புக்கூறு ; ஒதுக்கிக் கொடு. 
adjudge’ment, adjudg'ment, 2. apy.9) aa. aya, Gacy. 
adjud'icate, ஐ. வழக்குத் தீர்ப்பளி, தீர்ப்பளி. 
adjudica'tion, 71. வழக்குத் திர்ப்பு. 
adjudicator, 71. தீர்ப்பளிப்பவர். 
adj'unct, 71... இணைக்கப்பட்ட பொருள், துணைப்பொருள் ; 

உதவியாளர் ; (இலக்.) தழுவுசொல்; தழுவுதொடர் ; (அள.) 

துணைப்பண்பு ; சிறப்பில்லா அடை; ர. உடன் இணைந்த. 

adjunc'tion, n. இணைத்தல் ; இணைப்புப் பொருள். 
adjunc'tive, a. ஒட்டான, இணைப்பான. 
adjura'tion, 1. ஆணை வழிப்படுத் துதல், சூளுரைத்து ஏவுதல், 

(தொ.) 

  

admittable 

கய்ர்மா' 81௦1, ௩. சூளுரை ஏவல் தாங்கிய, 
adjure’, v- ஆணை வழிப்படுத்து, சூளிட்டு ஏவு; ஆர்வத்துடன் 

வேண்டிக்கொள். 

adjust’, ௦, ஒழுங்காக்கு. சரிப்படுத்து ; பொருத்திக்கொள், 

தக்கவாறு அமைத்துக்கொள். ் 

adjust’able, a. தக்கவாறு அமைத்துக்கொள்ளக்கூடிய. 

adjust’ ment, 91, சரிப்படுத்திக் கொள்ளுதல்; பொருத்துவாய்; 

இசைவிப்பு ; சீரமைவு. 

adjust'or, 1. சீராக்கி, வெளித்தூண்டுதலுக்கேற்ப நடக்கை 
யைச் சீராக்கும் கருவி அல்லது ஆற்றல். 

உய] 0826, 7. செயற்கை ஊற்றின் மடைவாய். 

adj'utancy, n. துணைமை, உதவியாளர் நிலை. 

80] மர்கார், 71, துணைவர், உதவியாளர்; புதா, பெருகாரை ; 
(படைை.) துணைத்தளபதி, துணைப்படைக் evo ; 
A, துணைமையான. ‘ 

ad'juvancy, n. 2 sauruiGgssn. 
adj’uvant, 7. உதவிசெய்பவர்; துணையாவது; (மர௫.) 

துணை மருந்துச் சரக்கு; ஏ, துணையான, உதவிசெய்கிற. 
88 110144, (ல.) ஈம, விருப்பம்போல; வேண்டுமட்டும். 

ad'-mass, ௨௦'11855, 77. தொலைபேசி தொலைகாணி ஆகிய 
வற்றில் விளம்பரக்காரர்கள் நாடும் மக்கள் திரள். 

௨01685 116, 0. அளந்துகொடு ; பங்கிட்டுக் கொடு. 

admeas'urement, n. அளந்துகொடுத்தல், அளவீடு; 
அளவை, பரிமாணம் ; ஒப்பீடு. ் 

௨001 1016, 71. துணைப்பொருள்; (சட்.) துணைச்சான்று, வலி 

யுறுத்தும் சான்று. 
&01010 "பபிதா, 1. துணையான; துணைச்சான்றான. 

உ0்1110 ப]816, ஐ, வலியுறுத்து ; சான்றுகாண்பி. 

admin’'ister, v. ஆட்சிசெய் ;) நிருவகி; நடைமுறை ஆட்சி 

செலுத்து ; வழங்கு; முறைசெய் ; செயல்முறை ஈடாத்து) 
செயற்படுத்து; மருந்து இடு; உதவு, 

administra’tion, n. நடைமுறை ஆட்சி; ஆட்சிமுறை; 
வழங்குதல் ; நிருவாகம் ; செயலாட்சி ; ஆட்சியினர் ;“(தொ.) 

1௦1௦15 01 ௨ரொம்ற51௧110, (சட்.)(விருப்ப ஆவண ) மிருவாஅப் 

பத்திரம், பரிபாலன உரிமைப்பத்திரம். 

administrative, a. 3 Ag snitis. 
admin'istrator, n. Qswor Aut; Agana; 

பொறுப்பாளர். 

admin’istratrix, n, QrwomAS gs2val. 
ad'mirable, a. அரிய, மெச்சத்தக்க ; போற்றும்படியான. 
உ0'ஊம்ாத], 7. கடற்படைத் தலைவர். 
ad'miralty, n. கடற்படைத் தலைவர் நிலை; 

ஆட்சிக்குழு ; கடற்படை ஆட்சி நிலையம் ; (Qar.) Court of 
கரொர்ரவ]017, கப்பல்துறை நீதி மன்றம். 

௨01011௨'(101, 7, வியந்து பாராட்டுதல், மெச்சுதல், போற்று 
தல்; ஆர்வப்பாராட்டு ; கலம்பாராட்டி மகிழ்தல். 

௨0116, ஐ. போற்று, வியந்து பாராட்டு ; நற்பண்புகளைக் 
கண்டு மனம் குழை, 

admir'er, n. ஆர்வலர், வியந்து பாராட்டுபவர் ; 
பவர் ; காதலர். 

ஆட்சிப் 

பின்பற் ” 

admiring, ர. வியந்து பாராட்டுகிற. 
admissibil'ity, n. ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க தன்மை, ' 

admissible, ர. ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க. 

admi'ssion, Nn. நுழைவு; ஏற்றுக்கொள்ளுதல், ஒப்புக் 
கொள்ளுதல் ; ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட செய்தி. 

௨012195176, ர. ஏற்றுக்கொள்கிற. ப் 

admit’, v. நுழையவிடு ; ஏற்றுக்கொள், ஒப்புக்கொள் ; இடங் 
கொடு. 

admitt’able, a. 
தக்க, 

நுழைவுபெறத்தக்க ; ஏற்றுக்கொள்ளத் 

௩ 

கடற்படை .





advene 

advene’, v, Sermguis. 
ad'vent, n. வருகை; வந்தடை கை. 

ஆம் ஏளெர், 7, இயேசுநாதரின் திருவருகை, 
ஆம் ளர், 7. இயேசுநாதரின் இரண்டாவது வருகையில் 

நம்பிக்கை உள்ளவர் ; இயேசுநாதரின் திரு ஆயிர ஆண்டுக் 

கால கேரிடை ஆட்சிக் கோட்பாட்டில் நம்பிக்கை உள்ளவர், 

ஐ00ர்ம்'(10ம5, 2. புறமிருந்து வருகிற, புறவளர்ச்சியான ; 
இடைகிகழ்வதான ; கூடுதலான ; (சட்.) கேர் மரபுரிமையின்றி 

எதிர்பாராது வந்த, 

௨04ள1'1176, 71, வெளியாள் ; வெளிப்பொருள் ; ர. புறமிருந்து 
வருகிற ; (தாவ.) ஈன்கு நகிலைபெறாத. 

adven’ture, 7, துணிவான செயல், வீரச்செயல் ; அபாயம், 

இடர் எதிர்பாரா நிகழ்ச்சி) துணிச்சல் வாணிபம் ; 

செயல் வேட்டம் ; முயற்சி ஆர்வம் ; - vy, துணிவுச் செயலில் 

இறங்கு, துணிந்துசெய் ; செய்துபார் ; இடர்மேற்கொண்டு 

செய், 

௨0 ளட்ர்மான, 1. துணிச்சல் வீரன்; வெற்றி வேட்டையாளன்; 
துணிச்சல் வாணிபம் செய்வோன் ; ஆபத்தான முயற்சிகளை 
மேற்கொள்வோன். 

8௨0170 101:250106, 4. துணிச்சல் வீரமுடைய ; முயற்சியுள்ள ; 
இடர்மேற்கொள்ளச் சித்தமாய் இருக்கிற. . 

8040101685, 7. துணிச்சலான பெண் ; கொள்கையின்றித் 
தன் சாமர்த்தியத்தினால் வாழ்பவள். 

adven'turous, a. = adventuresome. 
உமர், 7. வினையடை, வினை தழுவுசொல். 

adverb’ial, a, வினையடைக்குரிய; வினை தழுவுகிற. 
ad verb'um, (%.) ர. சொல்லுக்குச் சொல்லான ; ரல, சொல் 

லுக்குச் சொல்லாக, 

ad’versary, n. TSA, umsaut, ae 
advers'ative, a, *Hyrer, cigar. 
80'72796, 5. எதின், மாறாகச் செயலாற்றுகிற ; பகையான, 

தீங்கு வி விக்கிற, கேடான ; பிரதிகூலமான. 

.ad'versely, adv. ur@s, எதிராக. 
advers'ity, n. இன்னல், துன்பம் ; அல்லற்காலம், காலக்கேடு; 

துரதிர்ஷ்டம். 
advert’, ஐ. கவனம் திருப்பு ; குறிப்பிடு, 
௨076711006, ௨01011' ஊரு, 71, கவனம், விழிப்பு, 
௨07011'ஊர், ௩, கவனமுள்ள, விழிப்பான. 
ad'vertise, v. அறிவி, தெரிவி; 

முன்னறிவி ; விளம்பரப்படுத்திக்கொள். 

advert'isement, n. Qurg அறிவிப்பு, விளம்பரம் ; விளம் 
பரப்படுத்துதல் ) வசை விளம்பரம். 

8076711507, 71, விளம்பரம் செய்பவர், பொது அறிவிப்புச் 
செய்பவர், : 

விளம்பரப்படுத்து ; 

௨09106, 1. ஆலோசனை, கருத்துரை, அறிவுரை ; அறவுரை, 
கல்லுரை ; அறிவிப்பு. , 

௨07106'5, 91, ற்], செய்தி, தகவல். 
advis'able, ம. பிறர் கல்லநென்று சொல்லத்தக்க ; பொருத்த 

மான, உசிதமான ; பரிக்துரைக்கத்தக்க, ஆதரிக்கத்தக்க. 

807186, ௦. ஆலோசனை கூறு, தெளிவுரை கூறு ; பரிந்துரை 
பகர் ; தெரிவி, அறிவி ; கலந்தாலோசி. ் 

advised’, a, ஈன்கு ஆலோசிக்கப்பட்ட ; தெரிவிக்கப்பட்ட ; 
eran இணங்குகிற ; கெஞ்சறிந்த ; முன்னெச் ரரிக்கை 

advised'ly, adv. ௩ன்கு ஆலோசித்து, போதிய ஆலோசனை 
யுடன்; அறிவுரைக்கிணங்கி ; கெஞ்சறிந்து, வேண்டு 
மென்று. 

டி 

advis’er, advis'or, 74. ஆலோசகர். உறுபொருள் உரைப் 
போர். = 

advis’ory, a, ஆலோசனை கூறுகிற ச அறிவுரை. அடங்கிய. 
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aero 

ad vit'am aut cul'pam, (%-) adv, umparcrpwgubd S005! 
குற்றம் மெய்ப்பிக்கப்படும் வரையில். 

௨0700803, 1. வழக்கறிஞர் தொழில் ; ஆதரித்து வாதாடுதல், 
ஒட்டி வழக்காடுதல் ; காத்துக்கோடல்: 

ad'vocate, n. வழக்கறிஞர் ; ஆதரித்து வாதாடுபவர், காத்துப் 
பேசுவோர் ; ஐ, ஆதரித்து வாதாடு ; வெளிப்படையாகப் 

பரிந்துரை. 

௨௦'4001௦1, 71, பரிந்து வாதாடுபவர். 

௨௦708'01, ர. திருக்கோயில் பதவிகளுக்கு ஆள் அமர்த்தும் 
உரிமை. 

கரகாம 1, 91, உயிராற்றலின் அழிவு ; ஏலாமை ; -படுகிடை 
நிலை. 

ad'ytum, n, Garu%d agus, கர்ப்பக்கிருகம், மூலக் 

௪. கோயில் ; ந்], ௨௦9718. 

adz, adze, n, வாய்ச்சி, மரத்தைச் சீவ உதவும் கருவி ; v, 
வாய்ச்சி கொண்டு சிவு. 

aecid'iospore, n. காளான் வகையின் சிதல் விதை. 

36010 100, 91, காளான் குடை ; ற[, ௨6௦401. 
௨௦0116, 90, மேல்காப்பாளர், பண்டைய ரோமர் (101080) 

ஆட்சியிற் காவல் பொதுக்கூடம் கேளிக்கை ஆகியவற்றை 

மேற்பார்க்கும் அலுவலர். 

82'2, (ல.) 7, நோய்ச்சான்று ; பல்கலைக்கழக மாணவரின் 

கோய்கிலைக்குரிய மருத்துவர் சான். றிதழ். 

862], 7, கிரேக்கப் பெருந்தெய்வத்தின் கேடயம் $ழ ஆதரவு, 

சார்பு. * 

கசசா௦ி'ரர், (ல.) 91, மருத்துவச்சான்று, பல்கலைக்கழகங்களில் 
மாணவர் தேர்வுக்கு அல்லது வகுப்பிற்கு வரமுடியாத நிலையில் 

நோயுற்றிருக்கிறாரென்ற சான்று. 

Ae'neid, n,. வர்ஜில் (112த11) என்ற பண்டை ரோமக் (150021) 
கவிஞர் இயற்றிய பெருங்காப்பியம். 

௨01187, ரூ. இயோலியாவைச் ((&௨௦11&) சார்ந்த கிரேக்கர் ; 
a- இயோலியா அல்லது மேலை ஆசியாவைச் சார்ந்த; காற் 

றுக்குரிய ; காற்றால் இயக்கப்படுகிற ; காற்றுவெளியூடான ; 

(தொ.) ௬௨௦14௧ நகாற, இயோலியா அல்லது மேலை ஆசியா 

வைச் சார்ந்த யாழ்வகை ; &6௦11&ஐ 10006, பண்டைக் கிரேக் 

கரின் இசைத்திற வகை ; &6௦1181 10015, (மண்.) காற்றின், 

செயலால் உருவாகும் மணல் போன்ற பாறைவகை. 

&௦011௦, 91. கிரேக்க மொழியின் இயோலியக் கிளைவழக்கு. 

ae’olipile, ae’olipyle, n. ஆவிவேக மானி. 

aeolot'ropy, 1. நிலைமாற்றத்தால் ஏற்படும் 
மாறுபாடு. 

௨6௦௩, 71. ஊழி, பேரூழி, யுகம், கற்பம், எல்லையற்ற காலம் ; 

பிளேட்டோவின் (1௨௦) கோட்பாடு வகையில் அனாதி காலக் 

தொட்டு நிலைபேறுடைய கடவுட்கூறான தத்துவம். 

உஊதந், ற, காற்றூட்டு. 
a'erated, a. வளியுடன் கலந்த ; காத்றூட்டப்பட்ட ; (தொ,) 

௨௦௧௦3 எகர, காற்றூட்டப்பட்ட பானங்கள். 

aera'tion, 91. காற்றூட்டல் ; வளிகலத்தல் ; வளிசெறித்தல் ; 
காற்றாடவிடல் ; உயிர்ப்புமுலம் குருதியுடன் உயிர்வளி 

கலக்கவிடல். 

aerator, 71, காற்தூட்டுக் கலம். 
௨௦11௨], ரூ. வான்கம்பி ; உணர்கொம்பு ; ர. காற்றைச் சார்ந்த, 

காற்றுவெளிக்குரிய, காற்றூடான ; வளிமண்டலத்துக்குரிய ; 

காற்றோட்டமுள்ள ; கற்பனையான $; உயர்ந்த; விமானத் 

தொடர்புடைய ; ஆவிவடிவான ; காற்றுப்போன்ற ; இலே 

சான். 

இயற்பியல் 

ட 
a'erie, a’ery, n- வேட்டப்பறவையின் கூண்டு ; மலைமுகட்டு 

2. அரண், மலைமேல் மனை; கொடும்பறவைக் குஞ்சுகளின் 

தொகுதி ; கொடிய வமிசம். 

a‘eriform, a. ஆவி வடிவான ; போலியான. 
8610, 71, வான சளர்தி, விமானம் ; ர. விமானம் சார்ந்த,
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aerobat'ics, 2. வான கர்திக்கலை, விமான வித்தை. 

a'erobe, n, தனி உயிர்வளியில் உயிர்க்கும் அணுவுயிர். 

0180, 8௦௦16, ௨. உயிர்ப்பதற்குத் தனி உயிர்வளி 
வேண்டுகிற. 

aero-biol'ogy, n. சாற்றிற் கலந்து மிதக்கும் நுண்ணணு 
உயிரிகள் - நுண்ணணுச் சிதல்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய 

உயிர்நூல் துறை, 

aerobio'sis, n, உயிர்வளியில் 
a'erobomb, n. wTcraflagan®, விமான வீச்சுக்குண்டு. 

a'erobus, 1. வான்வழிப்பேருந்து, பெரிய விமானம். 

a'erodart, 7, விமான எறிபடை. 

aer'odrome, 71. வான்கப்பல் நிலையம், விமான நிலையம், 

8910071810 10, 8௦10031810. 1081, 4. வளியியக்கம் சார்ந்த. 
861007ய'ஊாாம்சர்கம், 8, பொருள்களின் காந்றூடான இயக்கம் 

பற்த*ஆராய்பவர், 

௨௦0008௫105, 71, வளியியக்கம் சார்ந்த இயற்பியல், 

a’erodyne, n. காற்றினும் எடைமிக்க வான்கலம், 

aeroelastic'ian, 71. மிகுவிசை வான்கலத்தின் அதிர்வியக்கம் 
ஆராய்பவர், 

8670001181, 1, வானில் ஏற்ற இறக்க வேறுபாட்டினால் 
விமானத்தாருக்கு ஏற்படும் கோய்நிலை, 

aerofoil, 4. விமானத்தின் காற்றழுத்தத் தளம், 
உா௦தாதார, 7, கம்பியில்லாத்தந்திச் செய்தி ; விமானத்தக்திச் 

... செய்தி, 

aerohy'droplane, 71, விமானப்படகு ; பறக்கும் படகு, 

a’erolite, a’erolith, n, adorafp ac, | 
aerolithol’ogy, n. விண்வீழ் கல் பற்றிய ஆய்வு நூல், 
867011711௦, 8, விண்வீழ் கல் சார்ந்த, 

80701௦1081, ௪. வளிமண்டல ஆய்வு நூலுக்குரிய, 
௩670102751, 7. வளிமண்டல ஆராய்ச்சியாளர். 

aerol’ogy: 7, வளிமண்டல ஆய்வு நூல், 

a'eromancy, N, வானிலைகொண்டு வரும்பொருள் உரைத்தல் ; 

வானிலை முன்னறிவிப்பு, 

81011 ஊன, 7, வாயுமானி, 
உ. எடையை அல்லது செறிவை அளவிடும் கருவி, 

80101061'11௦, ம, காற்றுமண்டல அளவையைச் சார்ந்த. 
8610111'ஊர்0ு, 7. காற்றுமண்டல அளவு நூல், 

8610100107, 7, விமான இயந்திரம், வானூர்தி விசைப்பொறி, 
a'eronaut, n, விண்செலவுடையோர், வானோடி, 

861018171௦, ௨610121110], ர. வான்செலவு சார்ந்த, 
86101121071'105, 7, வான்செலவுத் துறை, விண்செலவு பற்றிய 

ஆய்வுநூல், 
8௦10010518, 7, கடுங்காற்றச்சம், 
6100713746, 7, ஒட்டுயிர்ச் செடிவகை, 
aeroplane, 71, வானூர்தி, வான்கலம், விமானம், 

௨010-018111:'101, 7, காற்றில் கலந்து மிதக்கும் நுண்ணணு 
உயிரிகளின் தொகுதி, 

80705104'64146, 7, இரும்பு கலந்த விண்வீழ்கல், 
௨௦10801, 71, தூசிப்படலம், 

a'erostat, n, aromatic பளு குறைந்த வான்கலம், வான் 

உயிர்வாழ்வு. 

காற்றின் அல்லது வளிகளின் 

கூண்டு ; வான்கூண்டு செலுத்துபவர் ; (வில,) காற்றுப்பை, 

aetostat'ic, 8, காற்றிலும் எடை குறைந்த வான்கலம் சார்ந்த, 

aerostat'ics, 71, வளிச்சூழல் சமநிலையியல், வளியின் அமைதி 

நிலை பற்றிய இயற்பியல் ; வான்கூண்டு செலுத்தும் கலை, 

aerosta'tion, 7, வான் கூண்டு செலுத்துதல், 
aerotac'tic, a. உயரிர்வளியிலிருக் து 

ோக்கிர் செல்லுகிற, 

அல்லது உயிர்வளி 

  

aerotax'is, 71, உயிர்வளியிலிருந்து அல்லது . உயிர்வளி 
கோக்கிச் செல்லும் இயக்கம், 

8௦1010 '10, ௩, (தாவ,) 
வளைந்து செல்லுகிற, 

aerot'ropism, 71. (தாவ,) உயிர்வளிச் செறிவினால் வளைந்து 
செல்லும் போக்கு, 

உயிர்வளிச் செறிவின் பயனாக 

aeru'ginous, ர. செம்பின் களிம்பிற்குரிய ; செம்பின் களிம்பு 
போன்ற, 

Aesculap’ian; a. ஈஸ்குலாப்பியஸ் (Aesculapius) sroirapitb 
Gyr (Roman) wGsgiads sropel.@iu; wasgiud 
கலைக்குரிய , 

Aesculap’ius, n, ரோம (௦0௧) மருத்துவக் கடவுள் ; 
மருத்துவர், 

aes'culin, 71, வாதுமையின மரவகையின் பட்டையிலிருந்து 
கிடைக்கும் முந்திரி வெல்லச்சத்து, 

8௦5115௪716, 71. அழகுணர்ச்சியுடையவர், 
போலிக் கலைப்பெருமை கொள்பவர், 

aesthet'ic, aesthet'ical, a. அழகுணர்ச்சி சார்ந்த, 
உணர்ச்சி யுடைய ; சுவைகலஞ் சான்ற, 

aestheti'cian, n. அழகுக் கலைஞர், 
aesthet'icise, 5. கலைச்சுவை உடையதாக்கு, அழகுணர்ச்சி 

யூக்டு, 
aesthet'icism, n. 

கோட்பாடு, 

aesthet'icist, n. அழகுக் கலை ஆய்வாளர், 
36511121'105, 77. அழகுணர்ச்சி, சுவைகலம், சுவைமை ; நுண் 

கலை இலக்கணம், கவின்கலைத் தத்துவம் ) அழகியல், அழகுக் 
கலை, 

8051117781, ர, வேனிலுக்குரிய ; வேனிற் பருவத்தில் தோன்று 
கிற, 

aes'tivate, v, கோடைக்காலத்தைக் கழி; (வில,) கோடைக் 
காலத்தில் செறிதுயில் கொள்ளு, 

aestiva'tion, 1. கோடைக் காலத்தைக் கழித்தல் ; (தாவ.) 
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கலை 

கலைப்பண்பின் இலக்கணம் ; அழகுக் 

அரும்பு நிலை, குருத்து நிலை) (வில,) கோடைக் காலத்திய 
செறிதுயில்நிலை, 

aetat'is, aet'at., aet., (.) a, வயதுடைய, 
ae'ther, n. = ether, 
ae'thrioscope, 71. வானிலைமானி, வானிலை காரணமாக ஏற் 

படும் வெப்பநிலைகளை நுட்பமாக அளவிடும் கருவி, 

aetiolo’gical, a, சற்காரியவாதம் சார்ந்த ; காரண காரிய 
விளக்கமான, 

aetiology, 7, காரணகாரிய ஆராய்ச்சித்துறை ; காரணகாரிய 
விளக்கக் கோட்பாடு, சற்காரிய வாதம், தோற்றமூலம் பற்றிய 
ஆய்வு ; (மரு,) கோய்க் காரணம் பற்றிய ஆய்வு நூல், 

2487", மீற, தொலைவிலிருந்து, தூரத்தில், தொலை இடத்திற்கு ; 
(தொ,) afar off, from ஊரக, தூரத்திலிருந்து, 

affabil'ity, nN இன்சொல்லுடைமை; இணக்கஈயம் ; அன் 
பணைப்பு, 

aff'able, a. Guss செவ்வியுடைய, இன்சொல்லுடைய; ௬முக 
மான, அன்பாதரவான, ஒப்புரவுடைய, 

கிதா, ர, செய்கை, காரியம் ; விவகாரம் ; அலுவல், வேலை, 
சிறுசெய்தி; போர் நிகழ்ச்சி, 

‘affaire, affaire 82 00212, (பிர,) 97, காதல் விஷயம். 
ட்ட 9 உட 4 ச 4 ச affairs’, n- fl. வாழ்க்கைத் தொழில்கள் ; நடவடிக்கைகள். 

aff'ect!, n. (உள,) செயல் தாண்டும் உணர்ச்சி ) உணர்ச்சி 
யின் இன்ப துன்ப நிலை, 

' ee 4 ம் ஹீலர் 5, ல, செயல்விளைவு உண்டுபண்ணு ; நிலைமாற்று ; 
பாதித்தல் செய் ; பற்றி கில் ; குறித்து நிகழ் ; தாக்கு ; பற்று; 
தொடு; உணர்ச்சி உண்டுபண்ணு ; பற்றுதல் காட்டு; 
விருப்பங்கொள் ; பகட்டிக்கொள், போவியாக ஈடி. ) நாடிநில் , 
பயின்றணி, வழக்கமாக அணி,





இ 

afreet ் 

af'reet, n. இஸ்லாமிய சமய வழக்கில் அலகை, 

afresh’, ௪8௦. புதிதாக ; மறுபடியும், 

திரரா, 71, ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தினர் : a. 
கண்டத்திற்கு உரிய, 

African'der, African'er, n, வெள்ளேயருக்குப் பிறந்த தென் 
னாப்பிரிக்கக் குடியினர், 

Af'ricanism, 71, ஆப்பிரிக்கச் சிறப்பியல்பு, 

இரீரர1கஜு6', 71... தென்னாப்பிரிக்க டச்சுமொழி ; 

பிரிக்க டச்சு மரபினர், 

Afrikan'der, Afrikan'er, n. =Africander. 
aft, adv, (கப்,) பின்னோக்கி ; பின்பகுதி அருகே, 

af'ter’, ர. பிந்திய ; பின்புறமான ; (கப்,) கப்பலின் பின்புறத் 
துக்கு அருகிலுள்ள ; மிக்கதான. 

af'ter?, adv., prep. பின்னர், பின்பு, பிற்பாடு, பிறகு ; 
00717 பின்னால், பின்புறத்தில்; நாடி, பின்தொடர்ந்து; 

தேடிக்கொண்டு ; பார்த்துப் பின்பற்றி ; அடுத்து ; இணங்க ; 

குறித்து, குறிப்பிட்டு ; தக்கவாறு, ஒத்திசைய ; நினைவாக , 

பாராட்டாக, 

af'terbirth, n. Gumarm இளங்கொடி : பின்பிழப்பு ; 
விலே தந்தையை இழந்த பிறவி, 

உீ'ர்ர்ஃ006, 71, கோய்தீர்வுக்குப் பின்னுள்ள கவனிப்பு, பிற் 

பாதுகாப்பு, 

af'ter-clap, 71. புமனடை, முடிந்துவிட்டதென்று கருதப்பட்ட 

பிறகு ஏற்படும் எதிர்பாராப் பின்விளைவு, 

af'ter-crop, n. wmGuraw, 

ஆப்பிரிக்கா 

தென்னாப் 

BG 

‘af'terdamp, 73. சுரங்க நச்சுவளி, ௬ரங்க வெடிவிபத்துக்குப் 

பின்னால் உண்டாகும் ஈச்சுவளி, 

after-dinner, n. உணவுக்குப்பிற்பட்ட வேளை; ஐ,உண 

வுக்குப் பிற்பட்ட வேளையில் அமைந்த, 

8 ஊஃவிகர், 7, பின்விளைவு, 
aft'ergame, n, மறிரிலை ஆட்டம், முதல் ஆட்டத்தின் 

முடிவை மாற்றும் நோக்கத்துடன் ஆடப்படும் மறு ஆட்டம் ; 

முதல் விளைவிற்குப்பின் மேற்கொள்ளப்படும் முறை, மறு 

முறை முயற்சி, _7 
உீிர்ாதி, 71, பின்னொளி, ஞாயிறு படிந்தபின் காணப்படும் 

ஒளிப்பிழம்பு. 

2்'$எ-ல55, 7. தாள்புல், புல் அறுத்தபின் தாளில் உண்டாகும் 
மறுவளர்ச்சி, - 

8120ம்], 1. பின்வளர்ச்சி ; பின்விளைவு, 
8ம் ஜகம், 7, (கப்) பின்தளக் காவலாள் ; கீழ்த்தரப் 

பணியாள் ; வாணிகக் கப்பற் பணியாளர், 

ரிழா தஐ6, 7. பின்தோற்றம், ஒரு பொருளைப் பார்த்த 
பிறகு மனத்திற் சிறிதுநேரம் பதிந்திருக்கும் உருவம், 

aft’erings, 71, Pl. கடைப்பால், கறவையின்போது இறுதி 

யாகக் கறந்த பால், 

aft'erlife, n. 
வாழ்வு, 

உர'121-11ஐ1ர், 9. பின்னொளி); பின்னறிவு; பின்விளக்கம், 

af'termath, n. தாள்புல், இரண்டாம் அறுவடை: பின்விளைவு; 

தீங்கான பின்விளைவு, கெடு விளைவு, 

3ீ'11108ர, ம. எல்லாவற்றிற்கும் பிந்திய, கடையான ; (கப்,) 
கப்பலின் பின்புறத்துக்கு மிக அண்மையான. 

afternoon’, n- 
af'terpains, n. 

உம்மை, மறுமை, வரும்பிறப்பு;) பிற்கால 

பிற்பகல் ; ர, பிற்பகலுக்குரிய, 

றி[, பின்வயா, பிள்ளைப்பேற்றுக்குப் பிற்பட்ட 
நோவு, 

af'terpiece, 71, நாடக முடி.வில் காட்டப்படும் துணைக்காட்சி, 
* பிற்காட்சி ?, 

26175, 71. றச், 
பின்படையல், 

உணவின் பின்படைப்பு ; நண்பகல் உணவின் 

aft'ershaft, 2. Go» இுய், இறகின் தூரில் முளைக்கும் துய், 
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agent provocateur 

நீர் ஊு-ர்க516, ர. துழாவுசுவை, எஞ்சிய சுவை ; பின்சுவை, 

8ீ'ர67(10யத்ர், 1. பின்யோசனை, துணிந்தபின் எண்ணுகை 
பின்விளக்கம், பின்யுக்தி, 

aft'ertime, 71, வருங்காலம், 

aft'erward, afterwards, adv. PHur@, Derara, 
aft'erword, n. “sraisny, 

again’, ஈம. மறுபடியும், மீண்டும், திரும்பவும் : மறுமொழி 
யாக, எதிராக ; மேலும், அன்றியும் ; மாறாக, 

எதிர் against’, prep. எதிராக; மாறாக, எதிரிடையாக ; 
கோக்கி, முன்னிட்டு; மீதுபட்டு, மீதாக, மேல்மோதி ; 

பதிலாக, 

89௧10௨, 91, பல்லி வகை, 
ag’ami, 71, நமாரைபோன்ற தென் அமெரிக்கப் பறவை வகை, 

82௨11௦, ம. (உயி,) பால்கலப்பின்றி அமைந்த, ஆண் பெண் 

கருத்தொடர்பின்றி உண்டான. 

8281302611'6518, 7. விலங்கு புல்லினங்களின் பால்கலப்பற்மு 
இனப்பெருக்கம். 

8௨2811026161'1௦, 4. பால் கலப்பின்றி இனம் பெருக்குகிற. 
ag’amous, a, பால்காட்டும் உறுப்பில்லாத; (தாவ.) கண்ணுக் 

குப் புலப்படும் பூக்கள்: இல்லா த. 

Aganipp’e, 2. உகந்த ஹெறலிகன் 
(146/1) மலைக்குவட்டில் உள்ள ஊற்று ; கவிதை எழுச்சி, 

கலைத்தேவியருக்கு 

ag'ape', 71. முற்காலக் கிறித்தவர்கள் கொண்டாடிய அன்பு 

விருந்து ) திர், ௨௪௨0௨௦, 

agape’ *, 80௦, அங்காந்து, வாய்பிளக்க நிலையில். 

agar, ag'ar-ag’ar, 71... கடற்கோரை வகை 

வகைகளிலிருந்து செய்யப்படும் கூழ் 

828110, 71, காளான் வகை ; ர. காளான் வதைக்குரிய. 

8285 111௦, ம. (வில.) உணவுக்குழல் அற்ற. 
agate’, 71. மணிவகை, இரத்தினங்களில் ஒன்று ; 

கம்பிக்கு மெருகேற்றும் கருவி ) அச்செழுத்து வகை. 

92816'”, ஈம. நடந்துகொண்டு ; எழுந்து ; வழிதவறி. 
Agav'e, 1. (தாவ. ) அமெரிக்கக் கற்றாழைவகை. 

92826, மம்ம. வெறித்து நோக்கி. 
826, 71. வாழ்மாள், ஆயுள் ; வயது, பருவம்; முதிர்ச்சி, சரியான 

வயது, உரிமை வயது? முதுமை; காலப்பிரிவு, யுகம், 
ஊழி ; தலைமுறை; ற. முதுமையுறு ; முதுமைப் படுத்து ; 
முதுமையாகத் தோற்று ; முதிர்ச்சி அடை. 

826௦, 8. வயதேறிய, வயது முதிர்ந்த, முதிய ; நெடுங்காலமாக 
இருக்கிற. 

826102, 7. முதுமைப்படுதல் ; முதுமைப் பண்பு வளர்ச்சி ; 
முதிர்ச்சி; (இயற்கை வெப்பம் குளிர்ச்சி காரணமாக . சில 
உலோகங்களில்) காலப்போக்கில் ஏற்படும் மாறுபாடு. 

age’ less, 8. என்றும் இளைய ; மூவாத ; காலங்கடந்த, காலத் 
தின் சுவடு படியாத, 

௨'ஐ6103, 71. செயலாண்மை, செயற்பாடு ; காரகம், செயல் 
துணை ; செயல்முதல் ; அரசாங்கப் பேராளின் ஆட்சி 
வட்டாரம் ) முகவர் நிலை ; முகவர் தொழில், பதிலாண்மை ; 
வாணிகத் துறை நிறுவனம். 

கடற்கோரை 

பொற் 

820108, 93, மிகழ்ச்சிநிரல், செயற்பாலன; நினைவுக் குறிப்பேடு, 
௨2016, 71, மாவை வெண்மையாக்கக் கையாளப்படும் வேதி 

யியல் பொருள், வெடிய உப்பாசிகை, 
a'gent, n. இயக்கி ; செயல் முதல்வர் ; செயல்முதல், செயலி ); 

காரகி, சடப்பொருள் மேல் தொழிற்படுகிற இயற்கை ஆற்றல்; 
முகவர், காரகர், ஒருவருக்காகச் செயலாற்றுபவர் ; பொருளக 
மேலாள் ;) பதிலாள் ; அரசியற் பேராள், UAH NGG அரசாங்கத்தின் 
பிரதிநிதி. 

agent provocateur, (97.) n. உள் உளவாள், ழுற்றவாளிக ளுடன் உறவாடி. அவர்களைக் கண்டுபிடிக்க அமர்த்தப்படும் 
ஆளா. e



agger 

agg'er, 1. செயற்கை அரண், மண்மேட்டு அரண்; மர அரண் ; 

செய்குன்று. 

agglom’erate’, n, (மண்.) வெந்திரள் பாறை, எரிமலை வெப் 

பத்திடையே உருவான பல்திரட்பாறை ; ர. திரண்ட, சேர்ந்த, 

செறிந்த ; (தாவ.) கொத்தான. 

agglom’erate’, v. 2@C@, SILO, usstdy, உருண்டை 
யாக்கு ; சேர்ந்து திரள். 

822101 ஊ1க716ம், ம. பல்திரட்டான. 
8221௦1௩௦18 1100, 7, உருட்சி, திரட்சி, பல்கூட்டு, 
8221௦0 6181117௦, ம. திரண்டு உருவான. 
82ஜியர்'10 ஹார், ௩. ஒன்றாக்குகிற, ஒட்டவைக்கிற. 
agglut’ inate, 4. சேர்த்து ஒட்டப்பட்ட ; (மொழி.) ஒட்டிய 

லான, சொல்லுடன்சொல் பகுதிநிலையிலேயே மாருமல் இடை 

யீட்டின் உதவியின்றி இணையும் இயல்புடைய ; ஓ. சேர்த்து 

ஒட்டு, சேர்த்து) ஒன்றுபடுத்து ;) பொருந்தச்செய் ; பொருந்து, 

ஒன்றுபடு ; கூழாக்கு ; கூழாகு ; சொற்பகுதிகளை நேரடி. 

யாகச் சேர். 

agglutina'tion, n. ஒட்டுதல், ஓட்டி உருவான திரட்சி; 
(உயி.) அணு உயிர் ஒட்டுத் திரள்; குருதியணு ஒட்டுத் திரள். 

ஐஜஜிம்'1 81116, ௬. நேரடியாக ஒட்டும் இயல்புடைய; (மொழி.) 
சொற்கள் பருதியுருவிலேயே கேரடியாக ஒட்டும் இயல் 

புடைய. 

ஐஐ 210186, ௨, மிகைப்படுத்து, பெருக்கு, ஆற்றல் பெருக்கு ; 
செல்வம் திரட்டு ; தரம் உயர்த்து ; புனைந்து பெருக்கமாக்மு, 

aggran'disement, %, பெருக்குதல் ; செல்வாக்கு வளர்த்துக் 
கொள்ளுதல். 

age’randize, v. = aggrandise. 
aggran'dizement, 1. = aggrandisement. 
agg'ravate, ற. மேலும் கேடாக்கு, தீங்கு பெருக்கு ; சினமுட்டு, 

age’ravating, a. «féranLOadlp. 
aggrava'tion: 71. தீங்கு பெருக்குதல் ; சினமுட்டுதல். 
822' 16281௦, 71, திரள், கூட்டு, கும்பு; முழுமொத்தம் ; திண் 

காரை, பசை மண்ணோடு பிற பொருள் கலந்து உருவாக்கப் 

படும் கீற்றுமண் ; (இய.) ஓரினத்தொகை, ஒரே இயல்புள்ள 

அணுக்களின் திரட்சி ; ர. வகை தொகைப்பட்ட , ஒருங்கு 

திரண்ட, ஒருங்கிணைத்த, ஒரே மொத்தமான ; கூட்டாக 

வாழ்கிற, கொத்தாக வளர்கிற, ஒரே பூங்கருவிலிருக்து 

தொகுதியாக வளர்கிற : ஓ, ஒருங்கு திரட்டு, மொத்தமாக்கு, 

உறுப்பாக இணை ; கொண்டு கூட்டு, ஒன்றுசேர்த்து இணை, 

திரள் ; மொத்தமாகு. . 

3281௦2௨110, 91. ஒருங்கிணைத்தல் ; ஒன்றுசேர்தல், மொத்த 
மாதல், மொத்தம் ; திரட்சி. 

8ஜதிர௦தகர்116, ம. சேர்ந்து திரளும் இயல்புடைய, 
aggress', ௮, வலியச் சண்டைக்குப் போ. 

3221655101, 71. பகைமைத் தொடக்கம், 
செய்தல், வலுச்சண்டைக்குப் போதல், 

௨821055'14௨, 7, வலியத்தாக்கும் தன்மை , மீச்செலவு ; ர. 
தாக்குதல் தொடங்குகிற, வலியச்சண்டை செய்ய முனைகிற. 

aggressor, 71, 
செல்பவர். 

898211617௦, ற. துன்புறுத்து, இன்னா செய். 

aggrieved’, a, GurdarigsG ஆளான, தீங்கிழைக்கப் 
ULL. § மனக்குறையுடைய. 

aghast’, ஈமீம, திகைத்து, திகிலுண்டு. 
8211௨, 71, அகில் மரம். 

௨'ஐ116, ௩, விரை திறமுடைய, விரைவெளிமையுடைய, விரைவு 
ஒசிவுடைய, விரை கெளிவான. 

வலியத் தீங்கு 

வம்புச்சண்டைக்காரர், வலுச்சண்டைக்குச் 

உஜ11'117, ஐ, விரைவூக்கம், விரைவியக்கம். 

ag'ing, 1. = ageing. e 

ர்க் 

  

  

: agony 
  

a'gio, 91, வட்டம், நாணயம் மாற்றி வருவதற்காகக் கொடுக் 
கும் கூலி; வாசி, நாணயத் தேய்மான ஈடு ; இடைவட்டம், 

இரு காணய முறைகளுக்கு இடையிலுள்ள சொற்ப வேறு 

பாடு ; வெளிகாட்டு மாற்றுமுறிக்குரிய கழிமானம் ; நாணய 

மாற்றுத் தொழில். é 

a'giotage, n. STaruDTHMSSIOp ; UMS மாற்றுத்துறை ; 

பங்குக்களவேட்டை ; பங்கு வாணிகத்தொழில். 

௨215%', ற. கூலிக்காக மேய்ச்சலுக்குக் கொண்டுசெல் ; தீர்வை 

விதி 
ஐதர்தம்' 61, 71. கால்கடை மேய்ச்சல் அலுவலர். 

agist’ment, 71... மேய்ச்சலுக்குக் கொண்டு செல்லுதல் ; தீர்வை 

விதித்தல் ; மேய்ச்சற் கூலி ; தீர்வை. 

82181'01, 71. = agister. 

a'gitate, v. ஆட்டு ; அசை ; அமைதிகலை ; கலக்கு, உணர்ச்சி 
கிளறு, இயக்கம் உண்டுபண்ணு, கிளர்ச்சி செய் சூழ், 

கூழ்ந்து ஆய்வுசெய் ; விவாதி. 

82148110௦0, 70, கலக்கம், குழப்பம், கலவரம், கிளர்ச்சி; விவாதம்; 

எழுச்சி, 

8ஜ11க1116, ம. கிளர்ச்சி செய்யும் இயல்புடைய. 

agita'to, (@S-) ஈம, (இசை.) ஈடுங்கிசையாக. 
agitator, n. கிளர்ச்சிக்காரர்; கலக் கி, கலக்குவதற்கான 

கருவி. 

81ல், 1, பின்னல் வாரிழையின் உலோகப்பிடி ; தொங்கட்டம் ; 
உடையின் பகுதியான உலோகப்பூண் ; தோள் உடையணி ; 

மரவகைகளின் குஞ்சம். e 

aglow’, ௩, கடுஞ்சூடான ; ரம. ஒளி திகழ்க்து, ஒளிவிட்டு. 
821௨11, 71. விரல்சுற்றி, உகிர்ச்சுற்று, நகச்சுற்று, நகத்தடி.யில் 

உரிந்த தோல் ; தசைக்காழ்ப்பு. 

8ஜ18%6, %, ஞாதி, பங்காளி, ஆண்வழி. உறவினர் ; உறவினர், 
ஒரு குலத்தவர் ; ர, தந்தைவழி உறவுடைய, ஆண்வழி உற 
வுடைய, ஆண்வழித்தொடர்புடைய ; ஒருகுலஞ் சார்ந்த, ஒரே 
குலமுதல்வன் வழிவந்த. 

agna'tion, 71, ஓரின உறவு. 
agnom’en, 71. பண்டை ரோமாபுரியினர் (8௦௯௧௦) மேற் 
கொண்ட கான்காவது பெயர் ; பட்டப்பெயர், செல்லப்பெயர். 

agnostic, 71. உலோகாயத வாதி ; அறியொணாமைக் கொள்தை 
யினர், காணாப்பொருளை அறியமுடியாது என்பவர் $; ர, 

உலோகாயதம் சார்ந்த. 

agnos'ticism, 94, உலோகாயத வாதம் ; கடவுள் உண்டு என் 
பதைக் கண்டறிய முடியாது என்னுங் கொள்கை. 

Ag'nus Cas'tus, (~-) %, கற்புமரம், கற்பைக் காப்பதாக 
முன்னாட்களில் கருதப்பட்ட மரம். 

820, ஈம், முற்பட்டு, முன்னாள், முந்தி. 
8202', மற, ஆவலுடன், ஆர்வத்துடன் ; எதிர்நோக்கி. 

agone’, adv. = ago. 
agon'ic, a, கோணம்படாத. 

92'01156, ம, சித்திரவதை செய், வேதனைப்படுத்து ; வாதனைப் 
படு, வெந்துயரில் இனை? மல்லாடு, அரங்கத்திற் போராடு ; 
கடுமுயற்சி செய். 

32௦115, 1. பொதுப்பந்தய விளையாட்டுக்களில் போட்டியிடு 
பவர். 

880015'112, 8200151102], ம. வீரப்போட்டிகளுக்குரிய, மல் 
லாட்டம் சார்ந்த. 

agonist'ics, n. வீரப் போட்டிப்பந்தய விளையாட்டுக்கலை, 
ag'onize, v. = agonise. 
௨21019, ர, சாத்துயர், மரணவேதனை $ இயேசுநாதீரின் திரு 
வாதனை ; கடுந்துயர், வாதனை ; மனவேதனை ; ஆனந்தக் 

களிப்பு ; கடும்போராட்டம், உயிர்ப்போராட்டம் ;) (தொ.) 

௨20137 001001, காணாமற்போனவர் பற்றிய செய்தி முதலி 
(பவை தாங்கிய பத்திரிகை விளம்பரப்பகுதி,
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32012, 71 பேரவை, மன்றம் ) மன்றம் கூடுமிடம், அம்பலம் ; 

சந்தைக்களம். 

82௦1210118, 71, திடல் மருட்சி, பொது இடங்களைத் தாண்டு 

தலில் அச்சம், e 

agou'ti, agou'ty, 1. சீமைப்பெருச்சாளி போன்ற கொறிக்கும் 

உயிரினம், 

களாக 111, 1. எழுத்தாளர் விசிப்பு, 
படுகாயம் காரணமாக எழுதும் ஆற்றலை இழத்தல். 

881180, 9. நில உடைமையை மறுபங்கீடு செய்ய வேண்டு 

மென்ற கோட்பாடுடையவர் ) ர, நில உடைமை மார்ந்து, 

சாகுபடி. நிலம் பற்றிய, 

agrar'ianism, 71, நிலநியாயப் பங்கிட்டுக் கோட்பாடு; நில 

உடைமைமுறை மாறவேண்டுமென்று விரும்பும் அரசியல் 

இயக்கம். 

௨20௦6'$0, ஒருமனப்படு ; பிடித்தமாயிரு ; உடன்படு, ஒப்புக் 
கொள், இணங்கு, ஒப்புதல் அளி, இசைவு தெரிவி) ஒரு 

வழிகில் ; பொருந்து, ஒத்துப்போ, இணங்கிப்போ ; தீர்மானி; 

துணி ; (இலக்.) ஒஓத்திசை, இயைபாய் இரு, 

821௦6'2்1௦, ௦. மனத்துக்குகந்த, பிடித்தமான ; இணங்குகிற, 
ஒத்துக்கொள்கிற ; ஓத்த, இசைந்த, 

௨9௦௦ 8717, மம். இணக்கமாக ; ஒத்து, இசைவாக, இணங்க, 
agree’ment, 91. ஒப்பந்தம், உடன்படிக்கை ; கருத்தொழ் 

அமை ; இசைவு, இணக்கம், பொருத்தம் ; ஒப்புமை ; (இலக்.) 

ஒத்திசைவு, இயைபு. 
agremegts, (97-) n. ற4, இணக்கப்பண்புகள், உகந்த 

கழல்கள். 

agres'tic, ர. வயல்களுக்குரிய ; நாட்டுப்புறமான, பண்படாத, 

திருந்தாத. 
உளார்பேபி'1மாத1, 8. வேளாண்மைக்குரிய ; உழவு சார்ந்த. 
உஜார் மெயிக்மார6, 71. உழவு, வேளாண்மை, விவசாயம். 

உஜார்] '1மா15ம, 7, வேளாண்மை செய்பவர், உழவர், விவசாயி, 
ag'rimony, 71, ரோசாச்செடியினம். 

8ஜூ111001௦1, 71. இயந்திரக்கலப்பை. 

8௨௨௭௦௦101௦, 8210010102], 4. நாட்டுப்புறப் பொருளியல் 
சார்ந்த, கிராமப் பொருளாதாரத்துக்கு ஒத்த. 

27101101%' 108, 78, கிராமப்பொருளாதார நூல் ; நாட்டுப்புறப் 
பொருளியல் துறை, 

8810101015, 11. காட்டுப்புறப் 
கிராமப் பொருளாதார நூலார். 

agronomy: 1. காட்டுப்புறப் பொருளியல் வாழ்வு ; கிராமப் 
பொருளா தாரம் ; உழவு வாழ்க்கை. 

agrostol'ogy, n. புல்லின ஆராய்ச்சி. 
aground’, adv. &6y, AusHar மேல் ; (கப்.) கடலில் ஆழங் 

குறைந்த அடிஙிலத்தின்மீது. 
8210%'0௦, 91, களைகொல்லும் இயக்குநீர்க் கலவைச்சரக்கின் 

வாணிகப் பெயர். 

மூளைகோய் அல்லது 

பொருளியல் மாணவர் ; 

ag’ue, 71. குளிர்காய்ச்சல், முறைக்காய்ச்சல், மலம்பனி; வலிப்பு. 

ag'ued, a’guish. a. wmpsariiésurd பீடிக்கப்பட்ட ) 
நடுக்குகிற, மிகு குளிரான. 

ah; int. 2! @! 
8), 1714. ஆகா ! அடடா ! 

ahead’, adv. மேலும்: முன்னாடி; 
தொடர்ந்து ; துணிந்து, ஊக்கமாக. 

ஊஊ, ச. ஒரே குவியலாக. 
உ!) 004, * ஊ-கூம் ? போன்ற கனைப்பொலி ; பேச்சிடையே 

நேரம் பெற எழுப்பப்படும் குரலிசைப்பு. 

ahigh', ஈம. உயர, மேலே. 

ahim’sa, 71. (௪.) இன்னா செய்யாமை. 

2௦9, 804. (கப்.) அகவுதல்; கூவியழைக்க உதவும் கர 
லிசைப்பு. 

phy); mera; 

  

  

Ab’riman, n, (usted unghie sowie Camu ipcitiy) 
கேடுசூழ் தேவதை, 

a huis 0108), (பிர) adv. 
மையில். . 

ahull’, adv. (at1.) urcouw மடக்கிக்கொண்டு, 

உமர தகம், கரா தர, மம, பசி வேதனைக்கு ஆளாகி, 

உ], 71, தென்னமெரிக்கத் தேவாங்கு வகை. 

கதவை மூடிக்கொண்டு; தனி 

310, 71, உதவி, உறுதுணை, ஒத்தாசை, சகாயம்; உதவுபவர் ; 

உதவும் பொருள், கருவி; துணைவன் ; துணைக்காரணம் ; 

துணைக்கலங்கள் ; துணைவரி; இறைதிறை ; பொருளாயக் 

கடன், அரசருக்குக் கொடுக்கும் பண உதவி ; (சட்.) உரிமை ; 

உதவி ; ஐ, உதவு, கைகொடு, துணையளி, ஆவன செய்து 

ஆதரி. 

810'81006, 7. துணை, ஆதரவு. 
810௦0, 8, உதவிபெற்ற, ஆதரவுபெற்ற. 
8106-02-10, 71. களத்துணைவர், அரசருடைய அல்லது 
ஆட்சியாளருடைய மெய்க்காப்பாளர் ; pl, aides! .de-camp, 

aig'let, n. = aglet. 
aig'rette: n, sTmrama; நாரை இறகு; இறகு; குஞ்சம் ; 

கஷிக்துய் ; கனித்துய் போன்ற அணிகலன் வகை. 

aig'uille, 71, ஊசிப்பாறை; தொளைக்கருவி வகை; தொளைஊசி. 

aiguillesque’, a. ஊசிப்பாறை போன்ற. 

aiguillette’, n.=aglet. 
81], %. கோவு; தொந்தரவு) ஐ, தொந்தரவு கொடு, துன் 

புறுத்து, தொல்லைக்காளாக்கு ; நோய்ப்பட்டிரு. 

ail'eron, 73, விமானச்சிறையின் ஓர மடக்கு) கட்டிடச் 
சாய்விறக்கியின் அணை சுவர். 

811 12, ர. கோய்வாய்ப்பட்ட ; உடல் நலிவுற்ற. 

81] ரர், 7, நோவு; உடல் நலிவு ; நோய், பிணி. 

alm, il. இலக்கு, குறி; நகோக்கம், குறிக்கோள்) செயல் 
கோக்கம் 3; உள்ளெண்ணம், உட்கோள் ; 9. இலக்குவை, 

குறிபார் ; காடு, நோக்கமாகக் கொள் ; குறியாகக் கொள் ; 

நாடி எறி, குறித்த திசையில் வீசு ; நாடித்திட்டமிடு, பெற 
எண்ணு ; அடைய முயற்சிசெய். 5 

8101'1695, ர. இலக்கற்ற, குறிக்கோளில்லா த. 
சர்ம, (பிர.) 7, மூத்த மகன். 
811, 71. காற்றுமண்டலம், காற்றுவெளி, வளிமண்டலம் ; சிறு 

காற்று, காற்றுவீச்சு ; வாடை) சூழ்வளி ; சூழ்திறன் ; 
தோற்றம் ; நடையியல்பு, நடையுடைத்தோற்றம் ; பாவனை; 
இறுமாப்பு; வெளியீடு, விளம்பரம்; இசைத்திறம், பண் நயம்; 
ற. காற்றில் உலரவிடு; காற்றுப் புகவிடு; பகட்டாகக் 

காட்டு, பலரறிய அணி ; விளம்பரப்படுத்து ; உலாவச் செல் ச் 

(தொ.) 1௨௨1, தெளிவற்ற நிலையில்) உருவாகா 
நிலையில் ) on the air, oO பரப்பிக்கொண்டு ; 4516 ஊம், 
ugsy ; take the air, arom வாங்கு, 

air’-arm, 77, படைத்துறையின் விமானக்கிளை, விமானப் 
படைத்துறை. 

. ர் 2 ர் ட 

811-011, த71'-0511௦௦1, 71. சிறுவர் விளையாட்டுக்குரிய 
காற்றூட்டிய ஊதல் பை, 

&11'-089௦, 7. விமானத்தளம், விமானத்துறை மூலதளம். 
air’-bath, n. வளி முழுக்கு, காற்றாட இருத்தல் ; தனியழுத்தக் 

காற்றுப் பேழை, தனிப்பட்ட அழுத்தம் மிக்ககாகவோ 
அழுத்தங் குறைந்ததாகவோ அமைக்கப்படும் BIT OMG. 

air'-bed. . காற்றூட்டப்பட்ட மெத்தை, காற்று மெத்தை. 
air’-bends, 1. =aeroembolism. 
air’-bladder, n. 22s ou; 

உள்ளுறுப்பு, மிதவைப்பை. 

air'-borne, ர. காற்றினால் ஈர்த்துச் செல்லப்படுகிற ; காற்று 
வெளியில் உயரப்பறக்கிற ; காற்றூடான. 

காற்றுப்பை ; மீனின்



airbrake 

air’brake, n. 
முட்டுக்கட்டை, விமான வேகத்தடைக்கருவி. 

air’ -brick, n. @7bCGeLt sp parar இடைவெளியுடைய கற் 

செதுக்கம். 

air’ -bridge; 71. விமானப்பாதை இடையிணைப்பு. 

air'-brush. n. 26$5b9UHH காற்றினால் துளிசிதறி 
வண்ணம் தெளிக்கும் கருவி. 

வரு ப], ர. காற்றுவெளியில் கட்டப்பட்ட , அடிப்படை 

இல்லாத கற்பனையான. 

உர யாற, 71. விமானத்திற்கு அதிர்ச்சிதரும் காற்றின் செறி 
திரள் ; செறிதிரள் அதிர்ச்சி. 

811 -தோர்ர்மு, ஹர" ஃ0 வி], 71. (தாவ.) உயிரணுக்களின் இடையி 
லுள்ள காற்று இடைவெளி. 

நமஃ 01 தர, 91, ரீர்விசைப்பொறிகளின் சம அழுத்தத்தித் 
குரிய காற்றறை. 

311-011 ஹர வக], 7. விமான முதன்மைத் தளவாய், 

air'-comm’odore; 71. விமானத் தானைமுதல்வர். 

2௨11'-00101'110060, 8, காற்று வரைகாப்புடைய, விரும்பிய 
அளவுக்கேற்பத் துரய்மை வெப்பம் ஈரம் உடையதாகக் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காற்றையுடைய, 

air'-condi'tioning, 1. காற்றுக் கட்டுப்பாடு. 6 
817'-000160, 4... காற்றில் ஆறிய. 
air'-cooling, n. காற்றால் அமைந்த குளிர்ச்சி) 

ஆறுதல். 
11 ரொஜரீர், 7, வான்கலம், வானில் இயங்கும் பல்வகை 
பொது ; விமானங்கள். 

air'craft-ca'rrier, n. 
தளக்கப்பல். 

air'craftman, air’craftsman, n. aPorartiume. S&pbev 
அலுவலர். 

air’-cushion, n. 
மெத்தை. 

air’-drawn. a. &u2erwiror. 
air’-drop:; nN. (படை.) வான்குடை மூலம் ஆட்கள் அல்லது 

சரக்குகள் நிலத்தில் வக்திறங்குதல், 

Aire'dale, n, Ganto_omrus ame. 

air'-engine, n. வெப்பம் அல்லது அழுத்தம் ஊட்டப்பட்ட 
காற்றினால் இயங்கும் விசைப்பொறி, காற்று இயந்திரம். 

air'er, n, 2oryAmait ; துணி உலர்த்து சட்டம். 
உ 11௨1ம், 71. விமானத்திடல், 
air’-force, n, விமானப்படை. 
air’-gap. n. காந்த வட்டணையில் இடைவெளி ; 

வெளி. 

817'-285, 7, ஒண்காற்று வளி, காற்றுடன் கல்லெண்ணெய் 
ஆவி அல்லது வேறு நீர்க்கரியப்பொருள் ஊட்டப்பெற்று 

ஒளிகாலும் காற்று வளி. 

air'graph, n. விமான வழி அனுப்புவதற்காகச் சிற்றுருவில் 
நிழற்படமாக்கப்பட்ட கடிதம். 

air'-grating, n, a7H6@GLs Agr. 

தர்ஜமா, 7. அழுத்தம் பெற்ற காற்றின் 
இயக்கப்படும் துப்பாக்கி. 

௨/௪1௦16, 71. காலதர், காற்றுப்புகும் புழைவாய் ; பனிக் 
கட்டியின் பரப்பில் உயிர்கள் வந்து மூச்சுவிடுவதற்கு 
உதவும் புழைவாய்) வான் இடையிறக்க மண்டலம், இடையே 

காற்றின் அழுத்தக் குறைவாலோ கீழோட்டத்தாலோ 

காற்றில் 

ஊர்திப் 

விமானம் தூக்குகப்பல், விமானத் 

காற்றூட்டப்பட்ட மெத்தை, காற்று 

காற்றிடை 

உந்து விசையால் 

விமானம் இறங்கிச் செல்லவேண்டி வருகிற காற்று 
மண்டலம், 

817'-11081685, 7, விமானப்பாங்கி, 
airily, adv. காற்றுப்போல; நுண்ணிதாக; ஊகமாக ; 

திட்பமின்றி ; விரைவூக்கமாக ; கவலையின்றி ) தொட்டுக் 
தொடாமல், 

அழுத்தம்பெற்ற காற்றினால் இயக்கப்படும் 
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air-threads 

air'iness, n. காற்றோட்டம்; காற்றுப்போன்ற தன்மை 

நுண்மை ; மென்மை ; பளுவின்மை; ஆவிநிலை?; விரை 

“air'-pocket, n. 

வியக்கம் ;) கவலையற்ற தன்மை; தொட்டுந்தொடாத நிலை, 

கர்1' 112, 7, காற்றாடவிடல் ; காயவைத்தல் 5 பொதுப்பார்வை 
யில் வைத்தல் ) உலாப்போதல். 

air ’ jacket, 71. வெப்பம் குறைவதை அல்லது கூடுவன்தத் 

தடுக்கவோ நீரில் மிதக்கும்படி பளுக்குறைக்கவோ அணியப் 

படும் காற்றுறைச் சட்டை. 

811'1699, 8. காற்றில்லாத ; 
அகற்றப்பட்ட; காற்று 

இறுக்கமான. 

ஏர1'-]174, 71. காற்றியக்க மூலம் தடையைக் கடக்கச் செய்யும் 

அமைப்பு ; விமானத்குரக்கல், நிலவழி அடைபட்ட நிலையில் 

பிரயாணிகளையும் பொருள்களையும் விமானமூலம் எடுத்துச் 

காற்றோட்டமில்லாத ; 

வெளித்தொடர்பற்ற ) 
காற்று 
காற்று 

செல்லும் முறை. 6. 

௨77 11176, 71. வானெறி, விமானப்பாதை, 

air'liner, n. பெரிய பயணவிமானம் ; வானெறிப்போக்கு 
வரத்து விமானம் 

air'-lock, n. காற்றழுத்தத்தைக் கூட்டவும் குறைக்கவும் 

வாய்ப்புடைய காற்றுப்பேழை ; குழாயில் நீர்ம ஓட்டத்தைத் 

தடுக்கும் குமிழி. 

81 'ராக11, ர. விமான அஞ்சல். 
உ நாஹரு, ர. விமானி ; பறந்து செல்லும் மனிதர், 

air'manship, 77. விமானம் செலுத்தும் கலை. 
air’-mar'shal, n, விமானப்படைத் தளவாய். 

air'-mechan'ic, n. விமானம் பழுது பார்ப்பவர், 
பொறி அலுவலர், 

air'-minded, a. 
ஆர்வமுடைய. 

air'officer, n. விமான அதிகாரி. 
8110181706, 71, விமானம், வானூர்தி. 
air'plant, 71, ஒட்டுயிராய் இராமலே செடிமீது வளரும் செடி. 

காற்றழுத்தத் குறைவினாலோ காற்றின் 

கீழோட்டத்தினாுலோ விமானம் சட்டென்று இறங்க நேரும் 
காற்று வெறுமை. 

விமானப் 

வான்செலவு விருப்புடைய, விண்ணிவர் 

ஓ 

air’-power, 71, விமானப்படைவலிமை, 

ஊர றம, 71. காற்றுவாங்கி ; காற்நூட்டி. 
air'-raid, n, Wuorars srg sc. 
811'-580, 71, Yo நுரையீரல், உடலின் பளு குறைக்கவும் 

மூச்சவிடவும் இருவழியிலும் பயன்படுகிற பறவைகளின் 

நுரையீரலின் ணட வைட பூச்சி இனத்தின் குரல்வளை 
விரிவு. 

air’-screw; n. விமானத்தின் உந்துவிசை, 

கரம் -1தரீம் 7, காற்றுப்புழை, சுரங்கத்தினுள் 
செல்லுதற்குரிய வழி, 

air'ship, n. இயந்திர விசையால் செலுத்தப்படும் வான் 
கூண்டு, பறவைக்கப்பல், 

காற்று 

௨17810 ம. விமானப் பயணக் குமட்டலுடைய, 

211'-5101686, 71. விமானப்பயணக் குமட்டல். 

811'-50806, 9. காற்றின் பரும அளவு, மூச்சு விடுவதற்கு 
உரிய காற்றின் கன அளவு; (தாவ.) உயிரணுக்களின் 
இடையிலுள்ள காற்று இடைவெளி. 

211-510, 71, முகட்டு விமான நிலையம். 
air’- strip, 91. தற்காலிகமாக விமானம் இறங்கப் பய்ண்யருல் 

கிட்டு. 

air’-thermom’eter, n. பணாசத்தில்கும் பதிலாகக் காற்று 
வழங்கப்படும் வெப்பமானி. 

air "threads, 71, நூலாம்படை, சிலம்பி நூல்,



air-tight 
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air '-tight, ர. காற்று இறுக்கமான, காற்றுப்புகாத 7; aan 

யின் தாக்குதலுக்கு இடங்கொடாத. 

air-to-air, ர. வானூர்தியிலிருந்து வானூர்திக்கு துவி 
மமீ௰. வானூர்தியிலிருந்து வானூர்திக்கு, 

air’-trap, 7. ஈச்சுக்காற்று வெளிச்செல்லாமல் காக்கும் 

அமைவு. 

தரா 11%, 71, சரக்குத்தூக்கி விமானம். 

air’vice-mar'shal, n. விமானத் துணைத்தளவாய். 

air'ward, air'wards: adv. மேல் மண்டலத்தில். 

air’way, n- சுரங்கத்தில் காற்றுச் செல்லும் வழி, காற்று 
வாங்கி ; வானெறி, விமானப்பாதை. 

உ எூஷு௰, 71 21. வானெறிக்குழுப்பெயர். 

air’-woman, n, Quadr afore. 

air'worthy: a- பறக்கத் தகுதி வாய்ந்த. 

airy, @. காற்றாலான ; காற்றடங்கிய ; காற்றுச்சார்பான ; 

காற்றுப் போன்ற ; காற்றோட்டமான ; பொருண்மையற்ற ; 

ஆவிபோன்ற ; விரை துடிப்புடைய ; கவலையற்ற ; தொட்டுக் 

தொடாத) உயர்ச்சிமிக்க ; மெல்லிதான 7 மென்னடை. 

வாய்ந்த; மென்னயமான ) நுண்ணயமான ;) மேற்போக் 
கான ; சிறுபிள்ளைத்தனமான. 

aisle, n. கோயிலின் திருச்சிறை, பக்கச்சிறை, பிரகாரம் ; 

இடைகழி, 

கரீம், 7. சிறுதீவு, ஆற்றின் சிறு துருத்தி, 
aitch’bone, n, Wie எலும்பு, மாட்டின் பிட்டதசைக்கறி. 

ajar’; adv. ADs திறந்து ; செவிக்கு அருவருப்பாக. 

aju'tage, n- = adjutage. 
akim'bo, adv. may @ wr.64) இடுப்பில் வைத்த நிலையில். 
21:11, 28௦. குருதித்தொடர்புகொண்டு ; அணிமை உறவு 

தாங்கி : ஒத்த இயல்புநற்று. 

21௨, 71... (தாவ.) காய்கனியின் மேல்தாள் வளர்ச்சி , 

தினத்தில் பக்க இதழ் ; 
போன்ற புற வளர்ச்சி, 

al'abaster, n. வெண்சலவைக்கல், 
வெண்சலவைக்கல்லாலான 

பயந் 

காம்பலகு ; (வில.) எலும்பின் இறகு 

கிலாக்காந்தக்கல் ; ர, 

வெண்சலவைக்கல் போன்ற 

வெண்ணிறமான ; வழவழப்பான. 

12 08772, (பிர.) ரம், உணவுப்பட்டியலின்படி. 

௨௨01, 7974. அந்தோ 1! ஐயோ ! 

alack’-a-day; int. அந்தோ என்ன காலம் ! அந்தோ காலம் 
இருந்தவாறு என்னே ! 

alac’rity, n. சுறுசுறுப்பு ; முக்தார்வம். 
1800 10'5 1கரற, ர. வேண்டுவ தளிக்கும் மந்திரச் செப்பு. 

ala'lia, n, காத்தடை, பேச்சாற்றல் இழத்தல். 
a'lamode, 73. பளபளப்பான மெல்லிய கரும்பட்டு வகை; 

ம: புத்தம் புதுப்பாணியிலுள்ள ; (Qsr.) alamode beef, 
காய்கறிகளுடன் சேர்த்து அளிக்கப்படும் மாட்டிறைச்சித் 
துண்டுகள். 

218 711042, (பிர,) ர. புது நாகரிகமான ; ரல, காலத்திற்கேற்ற 
புதுமைப்போக்கில். 

alamort’s a. GomuIgrom ; மனம் கொந்த, கிளர்ச்சியற்ற. 

aland’, adv. dws Maris), கரைமீது. 
௨ 1812-௨'1812ஐ, 7, கோரைப்புல்வகை, 
௨187, 8. சிறகு சார்ந்த ; சிறகுபோன்ற ; சிறகு வடிவமைந்த. 

alarm’, n. போரெழுச்சிக்கான ஆர்ப்பொலி, போர் முரசு, 
சுப் பறை ; அபாய அறிவிப்பொலி ; எச்சரிக்கை ; பீதி, 
கிலி ;” சிலம்பத் துறையில் ஒருகால் முன்னெடுத்துவைத்து 
நிலத்தில் அறைதல் ; ஒ. அதிர்ச்சியெழுப்பு ; : போரெழுச்சிக் 
கான அழைப்பாணை யிடு ; அபாயம் உணர்த்தும் ஆர்ப்பொலி 
செய் ; இடர் உணர்த்தி விழிப்பூட்டு ; கிலியூட்டு ; அச் 
சுறுத்திக் கலக்கமுண்டாக்கு ; கிளறு, 
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alarm’ -bell, 91... எச்சரிக்கை மணி ; ஆராய்ச்சி மணி. 

விகா11'-01௦0%, 71, அதிரல் கடிகாரம். விழிப்பு மணி அமைப் 
புடைய கடிகாரம். 

alarmed’, a. குழப்பமடைந்த, கலவரமடைந்த. 
விகார 10, ர. அச்சந்தருகிற, கவலைக்கிடமான. 

alarmist, 2. Quad: அரவம் எழுப்புபவர்; வீண் பீதி பரப்பு 
பவர் ; ர, பீதி பரப்புகிற. 

alarm’ -post, 71. போரார்ப்பு வேளையில் படைவீரர் வந்து 

கூடவேண்டிய இடம், போரரவக் குறியிடம். 

விக ்*ுாா, 7. கடிகாரத்தின் அதிர்மணியோசை ; எச்சரிக்கை. 

al’ary, a.=alar. 
alas’, int. ‘ oGarV? ‘aéCar? ‘euGar? Gurcrm 

வியப்பிடைச்சொல். 

4185'1௦1, 71. பழிவாங்கும் தெய்வம் ; பழிக்குப்பழி. 

alas'trim, n. Acrorbow Corus வகை. 

al'ate, al'ated, a. சிறகுடைய ; சிறகு வடிவ எலும்பமைப் 
புடைய. 

வி, 71. கால்வரை நீண்ட வெள்ளை அங்கி. 

al'bacore, n. பெருங்கடல் உணவு மீன்வகை. 

Alban’ian. n. ஸ்காத்லாந்து (8௦0(1௨௩0) நாட்டுக்குடிமகன் ; 
8: அக்காட்டைச் சார்ந்த. 

Albany, 1, பிரிட்டனின் பழைய பெயர், 

albat'a, 1. வெள்ளி உலோகவகை, * செர்மன் வெள்ளி 
வகை. 

௨18௦85, 71. பறக்கும் பேராற்றலுடைய கடல்வாழ் பறவை 
வகை. 

albe'do, 71, வெண்மை) கோள்களின் வாங்கொளி விகிதம்; 

ஒளி திருப்பும் திறன். 

௨0௨14. 20717, இருந்தபோதிலும், எனினும். 

உம, &1' னர் ரகர, 11, கைக்கடிகாரச் சிறுசங்கிலி. 

கிடு 1௨11, 7. இங்கிலாந்தில் கென்சிங்டன் (1€01210 2100) 
பகுதியிலுள்ள இசைத்திற விளக்க மண்டபம். 

2110650606, 71, வெண்மையாதல். 

albes’cent, a, வெண்மையாகிற ; வெளிறிய. 

Albigen'ses, n. நர, தென் பிரான்சில் 1214-ஆம் நூற் 
ரண்டுகளில் நிலவிய முரண்சமயக்குழுவினர். 

விம 10695, 7, பாண்டு கோய்க்காட்பட்டவள். 

51111௦, 1, பாண்டு கோய்க்காளானவர் ; பாண்டு கோய்க்காட் 
பட்ட உயிரினம் $; வெளிறிய செடி ; ந], 814005. 

௨1191௦711௦, 8. பாண்டுகோயுடைய ; பாண்டு கோய் சார்ந்த. 

101௦1, 7. பண்டைக்காலத்திற் பிரிட்டனுக்கு வழங்கிய 

பெயர். 

al'bite, n. வெண்ணிறமுடைய அல்லது வண்ணகக் கலப் 
புடைய களிமப்பாறை வகை. 

விடமத11ு' 6015, 8. மூட்டையின் வெண்கருப்போன்ற. 

81%, 71. வெள்ளேடு, சேகர ஏடு, கிழற்படங்கள் கையெழுத் 

துக்கள் மேற்கோள்கள் அஞ்சல்தலைகள் முதலியவற்றைச் 
சேர்த்து வைப்பதற்குரிய செருகேடு. 

album'en, 71, மூட்டை வெண்கரு ; (வில.) உயர்தர உயிரினங் 

களின் முட்டையில் மஞ்சட்கருவைச் சுற்றியுள்ள புரதங்கலந்த 
உணவுப்பொருள் ; (தாவ.) விதைகளில் கருமுளையைச் சற்றி 

யுள்ள உணவுப்பொருள். 

௨100060456, கமா 'ஊர்ச6, ௨. (கி.ப.) வெண்கரு அல்லது 
வெண்கருக்கலவையின் கரைசல் பூசு; வெண்கருக்கலவை 

தோய். 

ி0பட்ராப்ற, 71. கருப் புரதம், நீரில் கரையக்கூடியதும் கரைந்து 
வெப்பத்தால் கட்டியாகக் கூடியதுமான புரதவகை.
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albu’ minate, n, 24 yrssSor-msAus sogsCaior cord. 

album'inoid, n. ர. வெண்கருப் 
போன்ற. 

albu'minous, a, வெண்கரு அல்லது கருப் புரதம் போன்ற; 
வெண்கரு அல்லது கருப் புரதம் அடங்கிய ; உப்புச்சப்பற்ற,. 

ஊன்செய் புரதவகை ; 

albuminur’ia, 71. வெண்ணீர் கோய், சிறுகீரில் கருப் புரதம் 
இருக்கும் கோய். 

alburn’ous; a, Qusirugib srtés. 
விடயமா மார, 7, உள்மரப்பட்டைக்கும் உட்காழுக்கும் இடையி 

லுள்ள மென்மரம். 

al'cahest, n. = alkahest. 
Alca'ic, a. 2jvGawow (A. wp. 600) என்ற கிரேக்க கவிஞருக் 

குரிய ; அல்கேயஸ் படைத்த பாவகையைச்சார்ந்த. 

108105, 71, அல்கேயஸ் பாவகை. 

விஸா 1௦, ௨1010௯1081, ௧. இரசவாதம் சார்ந்த. 

al'chemise, al’chemize, v. Qyeargsb Qeus, Qumeir 
மாற்றுச்செய், மட்ட உலோகங்களைப் பொன்னாக்கு ; மட்ட 

மான பொருளை உயர்தரப் பொருளாக மாற்று. 

al'chemist, n. இரசவாதி, பொன்மாற்றுச்சித்தர். 
alchemis'tic, alchemis'tical. a. = alchemic. 
வ'ந ணார, 7. இரசவாதம் ; மட்ட உலோகங்களைப் பொன் 

னாக்கும் முயற்சி ; இடைப்படு காலத்திய வேதியியல். 

916௦௦1, ர. வெறியம், சாராயச்சத்து, சர்க்கரைக் கலவை 

களிலிருந்து வடித்தெடுக்கப்பட்ட வெறியச்சத்து; சாராய 
வகை ; நீர்க்கரிமக் கலவைவகை. 

31௦௦%௦11௦, 71. மட்டுமிஞ்சிய குடிக்கு ஆட்பட்டவர் ; ர. வெறி 
யம் சார்ந்த; வெறியம் கலந்த ; வெறிக்குடிவகை சார்ந்த ; 

வெறிக்குடிவகை காரணமான, மட்டுமிஞ்சிய குடிக்கு 
ஆட்பட்ட. 

வ0௦1௦1188'11௦1, 1, வெறிமயமாக மாற்றுதல் ; வெறியம் 
செறிவித்தல் ; வடித்துத் தூய்மையாக்கல். 

21௦௦1௦1186, ஐ, வெறியமாக மாற்று; 
வடித்துத் தூய்மைப்படுத்து. 

௨1௦௦1௦1150, 1. வெறிய விளைவு, வெறிய ஈச்சுத்தன்மை. 
81௦௦1௦1154, 7. வெறிக்குடி ஆதரவாளர் ; வெறிக்குடியர். 
alcoholiza'tion, n. = alcoholisation. 
al'coholize, v. = alcoholise. 
alcoholom’eter, n. வெறியமானி, வெறியக்கலவையில் 

வெறியவிகிதம் அளக்கும் கருவி, மதுவகைகளில் வெறியச் 
செறிவை மதிப்பிடுவதற்கான கருவி. 

alcoholom'etry, n. வெறியச் செறிவின் அளவு. 

al'cove, 71. அறையின் ஒதுப்புறம் ; 
குழி) பள்ளியறை ; வேனிலகம். 

al'dehyde, 7. உயிரகம் ஊட்டப்படுவதால் இருரீரக அணுக் 
கள் குறைவுபட்ட வெறியம் ; எளிதில் ஆவியாய்ப்போகிற 
நெடிவீசும் நீர்மம். 

வெறியம்தோய் ; 

கவிகைமாடம், மாடக் 

விமன், 7. பூர்ச்சமரம் போன்ற மரவகை. 

al’derman: n. நகரத்தந்தை, மூப்பர், நகராட்சிக்குழு உறுப் 

பினர் ; சாத்து முதல்வர் ; வணிகக்குழுத் தலைவர் ; pl. 
al'dermen. 

al'dermanic, a. »s755bmz54flus. 

al'dermanlike, al'dermanly, a. asurswrar; S@orw. 
al'dermanry, n. நகரத்தந்தை ஆட்சிவட்டாரம் ; நகரத் 

தந்தையின் படிஙிலை. 

101௨, ர. 76-ஆம் நூற்றாண்டில் ஆல்டஸ் (&]406) என்ற 
வெனிஸ் ஈகரத்தவர் பெயரால் வழங்கிய அச்சுருப் படிவம் 
சார்ந்த. 

816, 7. மாவடி, கோதுமை வாற்கோதுமை முதலியவற்றின் 
மா ஊறலிலிருக்கு) வடித்தெடுக்கப்படும் மதுவகை.   

al'eatory, 4. குருட்டாம்போக்கான ; சூதாட்டப்பாங்கான ; 
வருகிலைப்போக்கினைச் சார்ந்த. 

ale’bench, n. மதுக்கடையிலுள்ள அமர்பலகை. 

ale'-berry, n. அப்பத்துண்டுகளிட்டுச் சுவையூட்டப்பட்ட 

மாவடித் தேறல். 

௨1௨-௦௦6, 71. மதுவின் தர ஆய்வாளர். 
௨௨௦௦5, 713. மாவடித் தேறலைச் சுவையூட்ட வழங்கப்படும் 

மணப்பூண்டு வகை. 

வி, ஈம. (கப்.) காற்றுக்கொதுங்கிய பக்கத்தில் ; காற்றின் 

திசையில் ; காற்றுச் செல்கிற திசையில். 

வில, ஈம். இடதுபுறத்தில் ; இடதுபுறம் நோக்கி. 

வி'ஊசகா, 71. புளிப்பு மாவடிக்காடி. 
வி௨'%௦௦4, %. நிலம்படர்க்கொடி வகை. 

916'-10086, 7. மதுக்கடை. கட 
Alemann’ic, n. தென் செர்மனி காட்டுமொழி வகை; 

ம: தென்மேற்கு செர்மனியிலுள்ள பண்டைமொழிக் குழு 

வினரைச் சார்ந்த. 

விணூுை1௦, 1. பழங்கால வடிகலம். 
81806, 71, சாந்தரக்கு மரக்கட்டை. 

41271071. 4112710௦10, (பிர.) %: (கட்.) காலும் அலகும் இன்றிக் 
காட்டப்படும் பருந்து வடிவம். 

விள, ந. இடையறா விழிப்பு ;) எச்சரிக்கை ஒலி, எச்சரிக்கை 
அறிவிப்பு, திடீர்த்தாக்கு, அதிர்ச்சி; விமானத் தாக்குதல் 

எச்சரிக்கை ; விமானத்தாக்கு எச்சரிப்புக்குரிய இடர்நேரம் 5 
ர. விழிப்பான, உன்னிப்பான ; சுறுசுறுப்பான ; ற. எச்சரிப் 
பூட்டு, விழிப்புடன் இருக்கச்செய். 

ale’-taster, n.=ale-conner- 
aleur'on: aleur'one, n. Avams Iogaafledr srosorcis@rbd 

UT SUMS. 

ale'-wife, n. 03! aD mu2%!7r Deusuypd Quer ; ar. saOufés 
மீன்வகை 5 pl- ale' wives. 

Alexan'drian, a. T4453; G5e55) (Egyptian) 200% 
ஸாண்டிரியா ஈகரத்திற்குரிய ; கி. பி. தொடக்க நூற்றாண் 

டுகளுக்குரிய எகிப்திய நாகரிகம் சார்ந்த; அலெக்ஸாண்டிரியா 
நகரத்திற்குரிய பிற்கால கிரேக்க நாகரிகம் சார்ந்த. 

Alexan'drine, alexan'drine, n. 29464 usirofyain@ 
அசைகொண்ட பாவகை ; ர. அடிக்குப் பன்னிரண்டு அசை 

கொண்ட பாவகையைச் சார்ந்த. 

alexan'drite, n. usmedacroions,. 
812௩19, 7. வாசிக்க இயலாமை ; சொற்குருடு, பார்க்கும் சொற் 

களை உணர்ந்து வாசிக்க முடியாத மூளைகோய் நிலை. 

௨12%'மற, 7. குருதியில் கோயணுக்களை அழிக்கும் திறனுடைய 
புரதவகை. ் 

2ிஷர்ற்கா மர, 1. ஈஞ்சுக்கு மாற்றுமருந்து ; ர. நஞ்சுக்கு 
மாற்று மருந்தான. 

வி$வி'18, %. மணப்புல் வகை. 
alfres'co, a. திறந்தவெளியிலுள்ள ; 

திறந்த குளிர்காற்று வெளியில். 

௨1'ஐ௨, %. கடற்பாசி வகை ; பாசி வகை ; ந]. ௨1'2௨6. 
விஜ], ர. கடற்பாசிக்குரிய, 

8]'தல்ாக, 7. குறிக்கணக்கியல், இயற்கணிதம், எண்களுக்குப் 
பதிலாகக் குறியீடுகளை வழங்கும் கணக்கியல் துறை. 

algebra'ic, algebra'ical, a. @Madscré Aust smitiss. 
algebra’ ist, 71. குறிக்கணக்கியலாளர், இயற்கணிதர். 

வி'தர்ம். ம. குளிருற்ற, சன்னியுந்ற. 

விதாம்' 113, 7. குளிர், சன்னி. 
812018த'ஐ1௨, 9. துன்புறுத்தி அல்லது துன்பமேற்றுப் பெறப் 

படும் சிற்றின்ப நுகர்ச்சி, பெருந்திணை மகிழ்ச்சி. 

௨1201'௦னு, 1. கடற்பாசி ஆய்வுத்துறை. 

adv. ஈரச்சாந்தில் ;



algorism 6 

al'gorism: al'gorithm, n. அராபிய பதின்முறை இலக்க 
மானம் ; கணக்கு. ் 

௨1'ஐபாம, 70. அகில். 
Alham’bra, n. ஸ்பெயினைச் சார்ந்த கிரானடா (Granada) 

காட்டு இஸ்லாமிய மன்னர் அரண்மனை. 

Al'hambraic, Alhambresque’, a. A4SS57 Garou 
டமைந்த; அல்ஹம்பிராவின் சிற்ப மரபுக்குரிய. 

al'ias, n. புனைபெயர், மறுபெயர்: ரீ. மாற்றாக, மறுபெயராக. 

al'iases, n. ற்]. மறுபெயர்கள். 
al'ibi, n. (சட்.) பிறிதிடமிருப்புவாதம், வேற்றிட வாதம், 

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் குற்றம் நிகழ்ந்த இடத்திற்குத் 
தொலைவிலுள்ள பிறிதோரிடத்தில் இருந்தார் என்று காட்டப் 
படும் வாதம் ; பிறிதோரிடம் ; ரரீ௦. பிறிதோரிடத்தில். 

வி10770'11௦, 4. (வேதி.) கொழுப்புச் சேர்மானம் மண்டலச் 
சேர்மானம் ஆகிய இரண்டின் பண்புகளும் இணைந்த. 

81'1மகல்,ச௨]'1ம௨06, 7. உயரமானியிலும் கோணமானியிலும் 
அளவெண் காட்டும் முள். ் 

alien, n. அயலார், வெளியார், பிற இடங்களிலிருந்து கொண்டு 

வரப்பட்டு நிலைபெற்ற செடி அல்லது உயிரினம், வெளிவர 

வினம் ; ர, பிறிதொன்றிற்குரிய ; புறம்பான, வெளியிடத்திந் 

குரிய; விருப்பத்திற்கு ஒவ்வாத; சூழலுக்கு உகவாத ; 
ஒத்திசைவற்ற ; இசைவு அறுபட்ட ; தனக்குரியதல்லாத ; புற 

ஆட்சிக்குரிய; முரணியல்பான; விலக்கப்பட்ட; 4, அயலாக்கு, 

அன்னியமாக்கு, தொடர்பறு ; (௪சட்.) உடைமைமாற்று. © 

alienabil’ity, %. மாற்றிக்கொடுக்கப்படும் இயல்பு; அயலாகும் 
தன்மை, 

வி'1ஸ௨%1]6, ம: உடைமை மாறுபடத்தக்க, கைமாற்றத்தக்க ; 
விலக்கத்தக்க ; துண்டாடத்தக்க. . 

a'lienage, 71. அயலாக்குதல், அன்னியமாயிருத்தல். 

al'ienate, 8. மனமுறிவுகொண்ட ; ௮, உடைமை மாற்று ; 
உறவு தொலைவாக்கு ; மனமுறிவுகொள். 

aliena'tion, n. 2o1mw wrimb; usr Sor; 
பிரிவு ; வேறு காரியத்திற்குப் பயன்படுத்துதல். 

al'ienator: 71. உடைமை மாற்றுபவர் ; வேறுபாடு செய்பவர் ; 
பயன் திருப்பிவிடுபவர். 

811866', 77. உடைமை மாந்றிக் கொடுக்கப் பெறுபவர். 
81510, 7. அயன்மை ; மனப்பிணி ஆராய்ச்சி ; மனப்பிணி 
உ மருத்துவம், 
வி'ர்ள15ர், 7. மனப்பிணி மருத்துவர் ; மனப்பிணி ஆராய்ச்சி 

யாளர். 

௨'1127௦1, 917, உடைமை மாற்றிக்கொடுப்பவர். 

81' 14௦110, 8. சிறகு வடிவமுடைய. 
விஜும்' ', ற, இறங்கு, வானிலிருந்து இழ, வந்துவிழு ; தற் 

செயலாக வரப்பெறு, 

விர்தும்' , ௩8௦. தீ வைக்கப்பட்டு ;) ஒளியேந்றப்பட்டு, ௬டர் 
விட்டு. 

align’, ல. வரிசைப்படுத்து, ஒழுங்குபடுத்து ; வரிசையுடன் 
சேர், ஒரு நிலைப்படுத்து ; ஒழுங்குபடு, வரிசைப்படு. 

align'ment, 7. ஒழுங்குபடுத்துதல், வரிசைப் படுத்துதல் ; 
வரிசையில் சேர்த்தல், இணைப்பு ; வரிசை, ஒழுங்கு ; 
பாதைக்கோ இருப்புப் பாதைக்கோ உரிய மிலவரைத் திட்டம். 

alike’, a. Gurarm, e535; adv, அதுபோலவே ; சரியொப் 
பாகவே ; ஒத்த நிலையில் ; ஒருங்கே. 

வர்றார், *, உணவு, ஊட்டம். வாழ்வதற்கு வேண்டிய 
ஆதரவு ; ற. உணவளி, ஊட்டு ; தாங்கு, ஆதரவளி, பேணு. 

alimen'tal, a, caruchsAn; Qu hoe வளர்ச்சிக்கு 
உதவுகிற. 

alimer#tary, 4. ஊட்டமளிக்கிற ; உணவூட்டம் சார்ந்த ; 
வாழ்க்கை ஆதாரம் வழங்குகிற. 

வரர 21க'(1௦0, 1, உணவு வழங்கல், ஊட்டமளித் தல்; ஊட்டி 
வளர்த்தல். 

நட்புப் 
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allantoid 

வர்றார் கர1172, ர. உணவு சார்ந்த; உணவு விருப்பம் சார்ந்த. 

al'‘imony, n, ஊட்டம் ; வளர்ப்பு ; (சட்.) வாழ்க்கைப்படி, 
பிரிந்துபோகிற அல்லது பிரிக்கப்பட்டுவிட்ட மனைவியின் 
சீவனாம்சம். 

aline’, v. = align. 
aline’ment, n. = alignment. 
al'iped, n. காலோடு இணைந்த சிறகுடைய உயிரினம், 

வெளவால் ; ர, காலோடு இணைந்த சிறகுடைய. 

aliphat'ic, 8. (வேதி.) கொழுப்பார்ந்த ; மண்டலிக்காத, 
திறந்த தொடரினம் சார்ந்த ;) உயிர்ச்சேர்மான வகைக்குரிய. 

21'1மம8றர், ச. (கண.) சரி ஈவாகாத, மீதத்துடனேயே வகுக் 

கிற; சரி நேர் கூறாகாத (எ-டு: 12-க்கு 5:-5 ஈவாகாத எண்). 

al'iquot, a. (a00.) ef ஈவான, மீதமில்லாமல் வகுக்கிற, சரி 
கேர்கூறான (எ-டு : 12-க்கு 9:-8 சரி ஈவான எண்), 

2017, 5, விர்ஜ்ம் என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்ச வடிவம். 

alive’, ஈம. உயிருடன், உயிரோடு, வாழ்கிற நிலையில் ; 

ஊக்கத்துடன், செயல் விரைவுடன், உயிர்த்துடிப்புடன் ; 
உணர்வூக்கத்துடன், முழு விழிப்புடன் ; நிறைக்து. 

விர்ச௨்ரர1, 71. செஞ்சாயத்துக்கு உதவும் கிழங்கு, 
வேர். 

விர்ச'ஜா1ற, 77. செஞ்சாயப்பொருள். 

al'kahest, 71, எல்லாவகைப் பொருட்களையும் கரைக்கக்கூடிய 

தென்று பொன்மாற்றுச் சித்தர் கருதிய நீர்மம், “அரச நீர்மம்: 

811:8165'0௪006, 81181௦5000, 91, இலேசாகக் காரப்பொரு 
ளாகும் இயல்பு. 

alkales’cent, n. இலேசாகக் காரமாகும் பொருள் ; ர. இலே 

சாகக் காரமாகத்தக்க. 

வி'%விர், 1. (வேதி.) காரப்பொருள், காடித்தன்மையை எதிர் 
நின்று சமப்படுத்தும் பொருள் ; செடியினம் சார்ந்த மஞ்சள் 

நிறத்தை ஊதாவாகவும் சிவப்பு நிறத்தை நீலமாகவும் கருஞ் 
சிவப்பைப் பச்சையாகவும் மாற்றுந்தன்மையுள்ள சேர்மான 
வகை. 

௨1'12]107, ௨. காரப்பொருளாக்கு. 

௨௨1170 எர, ர, காரமானம், பொருளின் காரத்தன்மையை 
மதிப்பிடுதல். 

al’kaline, a. காரத்தன்மையுடைய. 
alkalin’ity, n. கார எல்லை ; காரத்தன்மை. 

௨'1வ1௦7ம், 7, வெடியக் கலப்புடைய வேதியியல் மூலப்பொருள் 
வகை. 

மஞ்சிட்டி 

al’kanet, 77, செஞ்சாய வகை; செஞ்சாயம் தரும் வேரை 
யுடைய செடி. வகை. 

௨11, %. முழுமை; எல்லோரும் ; எல்லாம் ; தொகுதி; பொரு 
ளுலகு; ர. முழுமையான; எல்லா, அனைத்து; விலக் 
கில்லாத; முழு அளவான ; ர£ம£ற. முற்றிலும், முழுவதும், 
தீர; எல்லாப் பக்கங்களிலும் ; எல்லா வகைகளிலும் ; தங்கு 
தடையின்றி; (தொ.) ௨4(8: ௨11, மொத்தத்தில் ; அனைத் 
திற்கும் மாறாக, எப்படியிருந்தாலும் ; ௨11810௦2, தொடக்க 
முதல் முடிவுவரை, எப்போதும் ; ௨11 ௧௩ 0005, திடுமென ; all 
மபர், கிட்டத்தட்ட; ௨111, முழுதும் சோர்வுற்று ; எல்லஈம் 
அடங்கலாக? 1110 ௧11, முழு நிறைவான; முழுதும் ஈடு 
பட்டு ஆழ்ந்துள்ள பொருள் $; ஊ]] out, cpap வேகத்துடன் ; 
முழுதும் சோர்வுற்று ; ௨110௭, எங்கும், முழுப்பரப்பிலும் ; 
முழுதும் ; முழு மயமாக; ௨11012 ஈர், தீர்ந்துபோன, 
முடிவுற்ற, முடிவெய்திய; allthere, தெள்ளத் தெளிந்த 
அறிவோடிருக்கிற, முழுதும் விழிப்பான; all up with, 
கடந்துபோன நிலையில்; forall, இருந்தபோதிலும் ; 
for good ௨றம ௨11, முடிவாக ; once for all, ஒரேயடியாக; 
முடிவாக? whenall is said and done, எல்லாவற்றையும் 
கருத்தூன்றிப்பார்த்தால் ; மொத்தத்தில். 

4ப11'கம, 1. (இஸ்லாமிய வழக்குப்படி) முழுமுதற் கடவுள். 
allanto’ic, allan'toid, n. உயிரகப் பை ; ர, உயிரகப் பை 

சார்ந்த ; சிறு குழல் உருவான.



allay 

வீ]ஹு', 97. குறைப்பு, தணிப்பு, மட்டுப்படுத்துதல் ; மட்டமான 

உலோகக் கலவை, மட்ட உலோகம் ; 4. அடக்கு ; அமைதிப் 

படுத்து ; தணி; குறை, மட்டமாக்கு ; ௩லங்கெடு ; இழிவு 

படுத்து ; கலப்படஞ்செய், மட்ட உலோகத்தைக் கல. 

௨11-0௦௦ 112, 8. மகிழ்ச்சியளிக்கிற. 
911'-மஷு, ௨. காள் முழுதும் நடைபெறுகிற. 
311-11௦௨0' 60, 8. எல்லோராலும் அஞ்சப்படுகிற. 

81162811௦0, 1. சாட்டியுரைத்தல், குறிப்பிடுதல் ; சாட்டுரை, 
உறுதிப்படுத்தப்படாத கூற்று, சுட்டுரை, குறிப்பீடு/; 

சாட்டப்பட்ட செய்தி, இடுவந்தி. 

௨11௨', ௦, வாதத்திற் குறிப்பிடு; அடித்துப்பேசு ; சாட்டி 
யுரை ; வாதிடு. 

௨1168௦0', 8. சாட்டியுரைக்கப்பட்ட, குறிப்பிடப்பட்ட. 

௮115த'ஊய1$, 88௦, சாட்டியுரைத்தபடியே, குறித்த முறையில். 

911621௨006, 7, கடப்பாடு, பற்றுறுதி. 
911882011௦, ௨11௦௪௦ 11081, ௩. தொடர் உருவகமான. 
8116201186, 8116201126, ௦, தொடர் உருவக வடிவிற்கூறு ; 

மறைபொருளுடன் உரை. 

3116201181, 7, உருவக வகையாந் பேசுபவர், பிசியாளர். 

811'6௪௦137, 9. தொடர் உருவகம் ; உருவகக்கதை. 

allegrett'o, (Q3.) 4. (இசை.) ஓரளவு விரைவான ; ரம, 
ஓரளவு விரைவாக, « , 

811௪2£ர70, (இத்,) 71. (இசை.) விரைவிசையுடைய பாடல்; 
ர. விரைந்த இயக்கமுடைய 7 நரீற. விரைந்த இயக்கமுடன். 

allele’, allel’omorph: n, மெண்டல் (Mendel) என்ற 
் அறிவியல் ஆய்வாளர் கருத்துப்படி. உயிர்களின் மரபுவழியில் 

தொடரும் இரட்டைப் பண்புக் கூறுகளில் ஒன்று, “இணை 
இனக்கீற்'றில் ஒன்று. 

௨1161018, 811211'1கம, 7, கடவுட் புகழ்மாலை. 
911'ஊ181௦, 71, மெல்லியக்கமுடைய ஈடுத்தர வேக இசை 

செர்மனி காட்டு ஆடல்வகை, 

aller'gic, ௩. (மரு,) உடலில் அயற்பொருள் நுழைவின் 
எதிர்விளைவாக வீக்கம் இழைம அழிவு ஆகியவை ஏற்படுகிற. 

911'ஊஜு, 7. (மரு,) மிகு நுட்ப ஊறுணர்வு ; உடலில் அயற் 
பொருள் நுழைவின் எதிர்விளைவு) ஊறுபொருள் அல்லது 

உயிர்க்காப்பு மூலம் பொருள்வகையில் ஏற்படும் கூருணர்வு 
நிலை. 

211'1816, ௦. எளிதாக்கு, இலேசாக்கு, மட்டுப்படுத்து ; 
துன்பம் தணி. 

8112ுர்௨'11௦0, 7, மட்டுப்பாடு, துயர் தணிப்பு. 
௨11-'1கர117, 8. மட்டுப்படுத்தும் இயல்புடைய. 

8110 186௦1, 7. துன்பம் குறைப்பவர் ; மட்டுப்படுத்த உதவும் 
பொருள். 

allev'iatory, a. துன்பம் தணிக்க உதவுகிற. 
௨11'ஸு*, 71, தோட்டப்பாதை ; சந்து; குறுந்தெரு ; பந்துகள் 

கழங்குகள் வைக்க உதவும் கீண்டொடுங்கிய இடம் ; (தொ, ) 

blind-alley, முடுக்குத்தெரு, முட்டுச்சந்து. 

all'ey’, alley-taw’, alley-tor’, n, 2witis Carcdams, 
கழங்கு. 

all'eyed, a, பக்கச்சக்துகளுடைய ; சந்துவடிவான. 

வ1'ஸுள ஷு, 71. சந்துவழி ; இடைகழி. 
All'-father, n, sajsir ; பரமபிதா ; கிரேக்கப் பெருந்தெய்வம் 

சியூஸ் (2௦05); டியூடானியப் பெருந்தெய்வம் ஓடன் (79/௦0). 

all-good', 4. மிகவும் கல்ல, முழுகலம் வாய்ந்த. 

all-hail’, n, வணக்க வாழ்த்துமுறை ; ல, வாழி வாழி என்று 
வணங்கி வாழ்த்து ; ர, வாழி வாழி! 

௨11-114, 71. கண்ணாமூய்ச்சி ஆட்டம். 

௨111806008, 8. வெள்ளைப்பூண்டு போன்ற. 
211806, 74, ஈ௩ட்புத்தொடர்பு ; இணக்கஙிலை ; நேச நாடு; 

திருமண உறவு ; உறவு ; ஒப்பந்தம்.   

6 allotted 

all'igate, ஐ, பிணை, சேர்த்திணை, கட்டு ) இணைப்புச்செய். 

வி11தக'11௦1, 71, இணைத்துக்கட்டுதல் ழ இணைப்பு) (கண.) 
கலவைகளில் மதிப்புக்கூறுகளைக் கணித்தல். 

811'1த81௦1, 9, மூதலைவகை, பெரிய அலகுடைய முதலை. 
allit’erate, v, மோனைப்படுத்து, (முதலெழுத்தை ஒன்று 

படுத்து. 

21110௨11௦1. 77. மோனை, முதலெழுத்து ஒன்றிவரும் தொடை 
யமைப்பு. 

81111'ஊக11176, 8, முதலெழுத்து அடுக்கிவருகிற, ஒலியொத்து 
இசைகிற, மோனையுடைய. 

211'-பர்தர், ர. இரவு முழுதும் நிலவுகிற. 
all'ocarpy, ர. (தாவ.) இருபால் கலப்பின்பின் காய்க்கிற. 

வி1'௦௦௨74௨, ௦. இடங்குறி; இடத்தில் வை ; இடம் ஒதுக்கிக் 
கொடு ; பங்கீடு செய். 

௨1௦0'11௦1, 7. இடக்குறிப்பீடு; இட ஒதுக்கீடு ; பங்கு) 
ஒதுக்கி வைத்த தொகை, மானியம். து 

allocu'tion, 71, பேருரை, செவியறிவுறூஉ ; கத்தோலிக்க 
உலகத் திருத்தந்தை தம் தலைமைத் தூதர்களிடையே 
ஆற்றும் பொது உரை. 

allod’ial, a. நிலப்பண்ணைமுறை சாராத, பண்ணைக்குக் 
கட்டுப்படாத. 

allod’ium, 71. பண்ணைக்கு உட்படாத தனியுரிமை கில 
வுடைமை. 

allog'amous, a. (தாவ.) வேறு இனக்கலப்புடைய, மாந்றுக் 
கலப்புடைய . 

allog'amy, n. (s7%.) அயலினக்கலப்பு, மாந்றுக்கலப்பு, 
ஒரு செடியின் மலர்த்துகள் மற்றொரு செடியின் மலர்க் ௧௫ 
வகத்துடன் இணைந்து இனம்பெருக்கும் முறை. 

all'ograph, n. ow எழுத்து மானம், ஒருவர் சார்பில் மற். 

நொருவர் எழுதுவது. ் 
21ம் %, * எதிர்முறை ? மருத்துவர். 
811௦றக11:1௦, 8. * எதிர்முறை * மருத்துவம் சார்ந்த, எதிர் 
முறையான, கோய்க்குறிகளுக்கு எதிர்ப்பண்புகள் ஊட்டு 
வதன் மூலம் கோயைக் குணப்படுத்த நாடும் மருத்துவ 
முறையைச் சார்ந்த, 

811௦811151, . * எதிர்முறை ? மருத்துவர் $; ₹* எதிர் முறை £ 
மருத்துவத்தில் ௩ம்பிக்கையுடையவர். ் 

2110'கர1ரு, ர. * எதிர்முறை ? மருத்துவம், நோய்க் கூறு 
களுக்கு எதிர்க்கூறுகளை ஊட்டுவதன் மூலம் கோய் தீர்க்க 
காடும் மருத்துவ முறை. 

allophyl’ian, n. afwu செமித்திய (8௯1110) இனங்கள் சாரா 
மொழிக்குரியவர் ; ர, ஆரிய செமித்திய இனங்கள் சாராத. 

allot’, ௦. பங்கிட்டளி ; கூறுகளாகப் பிரி; ஒதுக்கிக்கொடு ; 
திருவுளச்சிட்டையொட்டிப் பிரித்துக்கொடு. 

8110144510, ர. விசித்திரமான தெய்வங்களின் வழிபாட்டு 
முறை, அயல் வழிபாட்டு முறை. 

811௦௦7, ர. பங்கிடுதல், பிரித்துக்கொடுத்தல், பங்கீடு ; 
பங்கு, பிரித்துக் கொடுக்கப்பட்ட கூறு. 

811௦1710௦1001 0111௦, ௬. * அகமணியுருவான *, புற அமைப்பில் 
மணியுருப்பெறாமல் ௮க அமைப்பில்மட்டும் பெறுகிற. 

all’otrope, 71. பொருண்மை மாறாமல் அணு அமைப்பு மட்டும் 
மாறும் மறுவடிவம். 

811௦17௦01௦, 8. அணுத்திரிபுள்ள. 
allot'ropous, ௭: (தாவ.) எல்லாவகைப் பூச்சி இனங்களும் 

எளிதில் வந்தணுகி அடைவதற்குரிய தேனையுடைய ; 
தேனுக்காகச் சில மலர்களை மட்டும் அணுகத்தக்க குட்டை 
யான காவுடைய. 

௨11௦70], 7, தனிப்பொருள்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட£வடிவங் 
களில் அணுக்களையுடையனவாய் இருக்கும் தன்மை. 

811௦11'எ4, 8. குறிக்கப்பட்ட ; வரையறுக்கப்பட்ட ; ஒதுக்கப் 
பட்ட ; விதிக்கப்பட்ட...



allottee ¢ 

௮1191166', 7. பங்கினர், வகுக்கப்பட்ட பங்கீடு பெறுபவர். 

௮11௦18, ஐ. ஒத்துக்கொள் ;) இசைவுகொடு ; தடுக்காமல் விடு, 

இடமளி ; கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழங்கு ; கொடுத்துதவு ; 

சலுகையளி ; ஈடுசெய், சரிக்கட்டு; சேர்த்துக்கொள்ள 

இணங்கு ; புஃவிடு, 

௮11௦ '21௨, 3. ஒத்துக்கொள்ளத்தக்க ; பெருங்கேடற்ற, மோச 

மல்லாத; பொறுத்தமையக்கூடிய ; மன்னிக்கக்கூடிய. 

-21101981106, 71. இசைவு, இணக்கம் ; உதவித்தொகை, படி, 
செலவுத்தொகை : சலுகை, கழிவுரிமை ; பொறுப்பமைதி ; 

சரியீடு; ற, உதவித்தொகையளி ; குறிப்பிட்ட அளவில் 

. கொடுத்துதவு. 
11097, 71. உலோகக்கலப்பு, மட்ட உலோகக்கலவை, மட்ட 

உலோகம் $ பொன் வெள்ளி மாற்று; ற, உலோகம் கல; 

மட்ட உலோகத்துடன் கல, தரங்குறை ; கலந்து மதிப்புக் 
குறை ; மட்டாக்கு, மிதப்படுத்து ; பண்பு சிறிதுமாற்று ; 

மட்டக் கலவையாகு. 

all’seed, 71. விதைப்பெருக்கமுள்ள செடியினப்பெயர். 
-all'spice, %. வால்மிளகு, பன்மணப் பொருள் தரும் செடி 

யினம். 

௮11106, ஐ. மறைமுகமாகக் குறிப்பிடு, குறிப்பாகத் தெரிவி ; 

இயல்பான இணைக்கருத்துகள் தோன்றவை ; குறிப்பிடு. 

allure,’ 77. கவர்ச்சி, மருட்சிப்பொருள் ; ஐ. மயக்கு, கவர்ச்சி 

செய் ; மருட்டு, மருட்சியூட்டு ; வயப்படுத்து, சிக்கவை. 

வி1116' 01211, 3, மயக்குதல், மருட்டுதல் ; கவர்ச்சி ; மருட்சி, 
வ11மா'10த, ம. கவர்ச்சிவாய்ந்த, மயக்குகிற. 

11ம' 510, 7. மறை குறிப்பு, சட்டு, குறிப்பிடு. 
௨1115'176, ர. மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகிற ; 

தெரிவிக்கிற ;) புதையுரையான. 

alluv'ion, n. 5% ஆறு ஆகியவற்றின் கரை அரிப்பு; 
வெள்ளம், நீர்ப்பெருக்கு ; வண்டல் ; (சட்.) நீரின் செயலால் 

புதுவதாக நிலம் உருவா தல். 

சாடையாகத் 

alluvial, a, வண்டலாலான, வண்டல் சார்ந்த. 

-211ம0'1யார, 7. வண்டல்மண், ஆறிடு மண். 
வ], 7. நட்புகாடு ; ஈண்பர் ; ஐ, ஒன்று கூடு. - 

விரல, 7. எகிப்திய ஆடலணங்கு. . 

-al'magest, n. &. 19. 150-Qod aimpss trod (Ptolemy) 
உ என்ற அலெக்சாண்டிரிய அறிஞர் இயற்றிய வானநூல் ஏடு; 

அறிவுப் பேரேடு. 
-al'mah; n. = alma. 
4119௧ 7472, (ல.) 91, அருளன்னை, அற்புத்தாய் ; பயின்ற 

பல்கலைக் கழகம் அல்லது கலைக்கூடம். 

அ1'1080௨௦, 4: பஞ்சாங்கம், ஐந்தொகுதி. 
வி'ஊவ1ு 0116, 7, சிவப்பு மணிக்கல்வகை, 

அ]ிறார்' தர்ர்ர, ர, எல்லாம் வல்ல; தடுக்க முடியாத ; வெல்ல முடி. 

wis; (GQsr,) the Almighty, sao; the Almighty dollar, 
வெள்ளையப்பர். 

almir'ah, (போர்.) 71, அலமாரி, நிலையடுக்கு, 
அிரா்டம், 71. வாதுமை மரம்; வாதுமைக் கொட்டை? 

வாதுமைப் பருப்பு) வாதுமைக் கொட்டை வடிவப்பொருள். 

al’moner; n. ஐயமிடுபவர், அற்றார்க்கு வழங்குபவர் ) இரவ 
லர்க்கு உதவுவதற்குரிய அரசியல் பணியாளர் ; மருத்துவ 

மனை கோயாளிகள் செலுத்தவேண்டிய தொகையை வரை 

யறுக்கும் பணியாளர், 

al'monry: n, ஈதல் மனை, ஐயம் இடும் இடம். 
11008, ௪8, பெரும்பாலும், சற்றேகுறைய. 
விர5, 71, இரவலர்க்கு வழங்கும் பொருள், பிச்சை, ஈகன்கொடை. 

அிரர5'-1519௦, 71, ஏழையர் காப்பு மனை, 

alms'’man, n, இரவலன், பிச்சைக்காரன். 
alms'woman, n, Wémedamf. 
al'mug, 7. அகில். 
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alod'ium, n. = allodium. 
21௦௦, 7. சோற்றுக்கற்றாழை. 
வி'ட60. ௩. கற்றாழை ௩டப்பட்ட ; கற்றாழை நிழலுடைய. 

81'௦69-97000, 7, காழகில், மூசாம்பரம், 
1௦10௦, 71. கற்றாழையிலிருந்து செய்யப்பட்ட மருந்து வகை ; 

ர. கற்றாழைசார்ந்த, 

81௦11, ஈம, உயரத்தில், தலைக்குமேலே ; மேலாக ; உச்சியில் ; 

பாய்மரத்தின் மேற்பகுதியில் ; வானில் ; வான் நோக்கி. 

210 த'1081, 8. தருக்க நூலுக்குப் புறம்பான. 
௨1௦6', ஈம. தன்னந்தனியாக, தனியாக; துணையின்றி ; 

தனிப்பட்ட நிலையில் ; ஒப்புயர்வில்லாமல் ; மட்டும். 

21௦12', ௩8, கெடுக; நெடுகீளமாக ; முழுவதும் ; முன்னேறி ; 
உடனுடனாக; துணையோடு; நாசற், ஊடாக ; நெடுகிலும் ; 

பக்கமாக, ஓரமாக ; மூலமாக. 

வீ௦த'51016, 4. கரையோரப்பகுதி சார்ந்த. 
1௦19௦1௦081, 71. கரையோரப்பகுதிக் காவலன். 
௦15106, ௧8., றாசற். பக்கத்துக்குப் பக்கமாக; ஒருங்கே , 

ஓரத்தின் அருகாக ; கப்பலின் பக்கமாக, 

aloof', 81௦௦1'17, ஈம. துண்டாக; தனியாக) அப்பால், 
தள்ளி, தொலைவில் ; வேறாக; பற்றின்றி ; தற்பெருமையுடன் 

விலகிநின்று, ஒட்டாமல், 

aloof’ness, n. தனிஙிலை ; ஒட்டில்லாமை. 

81௦6'618, 71. (மரு.) தலைவழுக்கை. 
alope'coid, a. GsrarmAGurcirm. 
aloud’, adv. 2-748, ௩ன்கு கேட்கும்படி. 

alow’, adv. (#1.) stp, Sy. 
alp, 91. மலை முகடு, மலை; மலைச்சாரல், மேய்ச்சல் நிலம். 

alpac'a, n. ஒட்டக இனத்தைச் சார்ந்த தென் அமெரிக்க 
விலங்கு வகை; ஒட்டக இன விலங்குவகையின் மயிராற் 

பட்டா டைவகை., செய்யப்பட்ட 

alp'enhorn, 71. ஆல்ப்ஸ் மலைப்பகுதியிலுள்ள ஆயர் ஊது 
குழல். 

al'penstock, n, w&vamonrg 3) நீண்ட ஊன்றுகோல், 

91018, 71. கிரேக்க நெடுங்கணக்கில் முதலெழுத்து ; ௩ட்சத்திர 
மண்டலத்தின் ஒளிமிக்க விண்மீன்; தொடக்கம்; (தொ. ) கறக 

and ௦0062௨, தொடக்கமும் இறுதியும் ) விறந்க றகா(10]6, கதி 
ரியக்சகப் பொருள்களிலிருநங்து வெளியேற்றப்படும் அணு 

நுண்மம் ; விற1௨ ற1ய5, ஏற்றுயாபடியில் ஈல்ல, உச்ச அளவில் 

௩ல்ல ; ௨]றஉ 18378, கதிரியக்கப் பொருள்களிலிருக்து வெளி 

வரும் அணு நுண்ம வரிசைகள். 

al'phabet, n. On@mamrag, மொழியின் எழுத்துத் தொகுதி; 
அடிப்படை அறிவுக்கூறுகள் ; ஐ, நெடுங்கணக்கு முறையில் 

வரிசைப்படுத்து, 

alphabeta'rian, n. கெடுங்கணக்குப் படிக்கத் தொடங்கு 
பவர் , தொடக்கஙகிலை மாணவர். 

alphabet'ic, alphabet'ical, a, நெடுங்கணக்குச் சார்ந்த ; 
நெடுங்கணக்கு வரிசை முறையான. 

alphabet'ically, adv, நெடுங்கணக்கு வரிசையாக, 
விறற்ஷ்ஞ்' 18௦11, ர. எழுத்துக்கள் போன்ற உருவமுடைய, 

al'phabetise, v. நெடுங்கணக்கு முறையில் ஒழுங்குபடுத்து. 
Alphon'sine, a, காஸ்டைல் (0ே8(116) நாட்டரசன் பத்தாம் 

அல்பான்சோவுக்கு (&1ற110050 %) உரிய ; (வான.) 1252. இல் 
பத்தாம் அல்பான்சோ முடிவு செய்த கோள் அமைவு சார்ந்த. 

Al'pine. ௨1'ஐர்1௦, 77. ஆல்ப்ஸ் போன்ற உயர் மலைப்பகுதிக் 

குரிய செடி. இனம்; ஆல்ப்ஸ் பகுதி சார்ந்த மனித இனத் 

4. ஆல்ப்ஸ் 

மலை உச்சியில் வளர்கிற ; மலைப்பகுதி 

தவர், வெள்ளை இனத்தின் ஒரு பகுதியினர் ; 

மலைநிலத்திற்குரிய ; 
சார்ந்த, 

Alpi'ni. n. ற்1, இத்தாலிய மலைப்போர்ப்படை. 

alp'inism, n, மலையேற்றக்கலை ; மலையேற்றப் பயிற்சி.
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அ]'ற1154, வ] றற 151, 7. மலையேற்றக் கலைஞர் ; மலையேற்றப் 
பயிற்சியாளர். 

Alpi'no, 71. இத்தாலிய மலைப்போர்வீரர். 

168037, ஈம. ஏற்கெனவே, முன்ன தாகவே. 

158118, 71. செர்மனிக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையே அடிக்கடி 
மாறி வந்துள்ள ஒரு மாவட்டப்பெயர் ; இலண்டனில் முன்பு 
(1697 வரை) கடனாளிகளுக்கும் குற்றவாளிகளுக்கும் அடைக் 

கலம் அளித்துவந்த ஒயிட் Mgusirav (White Friars) crarm 
இடத்தின் புனைபெயர். 

188118, 71. அல்சேஷியாவுக்குரிய ஓநாய் போன்ற வளர்ப் 
பின காய் வகை; ர, அல்சேஷிய மாவட்டத்திற்குரிய, 

௨1'51126, 91. நறுமணப்புல் வகை. 

வி'80, 4. கூட, கூடுதலாக, தவிர, அதுவன்றி ; மேலும். 

alt. n. (Qms.) உச்சக்குரல், உறுமேற்பாலை ; உயர்ந்த 
மனப்பாங்கு. 

al'tar, n. பலிபீடம்; வழிபாட்டுத் திருவினைக்குரிய இடம் ; 

வணங்குதற்குரிய இடம் ) மண மேடை; நீர் வாங்கும் இரேவு 

மதிலிலுள்ள ஏந்துபலகை, 

விர்'8ா௨௦, 1, பலிபீடப் படையல். 
al'tar-cloth, n. us9f விரிப்பு. 
வி'*27-ற1606, 9. பலிபீடத்தின் பின்னணிக்கலை வேலைப்பாடு. 

alt'ar-rails, n. பலிபீட வேலி. ச 

alt'ar-stone, n- பலிபீடக்கல் ; பலிபீட நடுக்கல். 
al'tar-tomb, 71. பலிபீட மாடம். 

வி'*க117156, மம. பலிபீட நிலையில், வடக்கு தெற்காக. 

altaz'imuth, n. வான கோளங்களின் அகடு முகடு மதிப்பிடு 
துற்குரிய கருவி, அகட்டு முகட்டுமானி. 

al'ter, v 
மாறுபடு. 

விர்சாகு11' 1137, 7. மாற்றியமைக்கக்கூடிய தன்மை. 
21'%21௨116, 8. மாற்றக்கூடிய ; மாறுபடும் தன்மையுடைய, 

மாற்று; நிலை மாறச் செய்; திருத்தி அமை; 

உந்தும், 71. அடிப்படை உயிரியக்கங்களில் மாறு தலை உண்டு 

பண்ணத்தக்க மருந்து; ர. மாற்றக்கூடிய; மாறுபடும் 

தன்மையுடைய. 

211௦1811௦0, 71. மாற்றம் ; திருத்தியமைப்பு. 
௨116781176, 7. - விர்ரஹர். 
வி'16கேர்௨, ம. பூசலிடு ; சொல்லெதிர் சொல்லு ; சண்டையிடு, 

alterca'tion, n. வாய்ச்சண்டை. 
al'tercative, a, qurg) amiésairo_uIDAp. 
102 22% (ல. %. ஆளின் மறுபடிவம், தன்மாற்று 

வடிவம் ; ஒருயிரும் ஈருடலுமாக இயங்கும் உற்ற ஈ௩ண்பர். 

வர்கா" 117, 1. மற்றொன்றாய் இருக்கும் தன்மை. 
altern'ant, n. மாறிமாறி வரும் அளவை, ஒன்றுவிட்டு 

ஒன்றாக வரும் எண்; ர. ஒன்றுவிட்ட, ஒன்று விட்டடுத்த 7 
ஒற்றை மாற்றான. 

வரச் க(6 ", ர: மாறிமாறி வருகிற ; ஒன்றுவிட்டு ஒன்றான, 
பொழிப்புத் தொடையான, மாறி மாறி அமைத்த; (தாவ.) 
கணுத்தோறும் எதிரெதிர்ப்பக்கமான இலைகளையுடைய ; 

வரிசை தோறும் முன் வரிசையில் இடைவெளி நிரப்பும் மலர்க் 

கொத்துக்களையுடைய ;: (உயி.) பால் இனப்பெருக்கம் தளிர் 
இனப்பெருக்கம் ஆகிய இரண்டும் மாறி மாறி வரும் தலை 
முறைகளையுடைய ; (வடி.) மாறெதிரான, கோட்டின் இரு 
கோடியிலும் எதிரெதிர்ப் பக்கமான. 

al'ternate®, n. மாற்றுப்பதிலாள், மாற்றுப்பெயராள் ; gq. 
பிரதிஙிதிக்கு மாற்றியலான, மாற்றாளான. 

al'ternate®, v. wr மாறி நிகழ்; ஒன்று விட்டு ஒன்றாக 
அமை ; மாறி மாறித் தொடர். 

altern’ately, adv. மாறி மாறி, ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக) 
பொழிப்பாக.   

91'1கர10 த, ம. முதலில் ஒன்றும் பின் மற்றொன்றுமாக மாறி 
மாறி வருகிற ; (தொ.) ௨1460௧1302 மேற் (கே), மாற்று 

மின்னோட்டம். 

விரப0௨'(10, 7: மாறி மாறி வருதல்; ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக. 
அமைதல் ; மாறி மாறித் தொடர்தல்; மாறி மாறி வாசித்தல்; 
மாறி மாறிப் பாடுதல் ; கொடுக்கல் வாங்கல் உறவு. 

altern'ative, n. இரண்டில் ஒன்றன். தேர்வு, இ 
ஒன்று ;) இணைக்குழுவில் ஒன்றன் தேர்வு ழ இணைக்குழுவில் 
ஒன்று ; இரண்டில் மீந்த ஒன்று ; ஒன்று அல்லது மற்றொன்று. 

என்ற நிலையிலுள்ள இணை ; ர. இரண்டில் ஒன்றாக ௩டை 

பெறக்கூடிய ;) இரண்டில் ஒன்று உறுதியான ; (தொ.): 
alternative 17016, ஒற்றைமாற்று வாக்கு. 

altern’atively, adv. Qrciry.sd ஒன்றாக, ஒற்றை மாற்றாக 7 
இன்னோரு வகையாக ; மாற்று வகையாக. 

பி'1110த, 7. ஐஸ்லாந்தின் (1௦61௨4) சட்ட மன்றம், 
விர்்லஜ்', 00817. போதிலும், என்றாலும். 

altim’eter, 7. உயரமானி, உயரத்தை மதிப்பிடும் ' அழுத்த. 
மானி. 

altis’simo, a. (இசை.) மீ உயர்வான ; (தொ.) 1௩ வர்55100, 
உச்ச உயர்நிலையில். 

al'titude, n. 2-wizid ; குத்துயரம், ஏற்றக்கோணம், ஆழம் ; 

(வான.) அடிவானத்திற்கு மேலெழும் கோண அளவு ; (வடி. ): 
கோணம் முக்கோணம் ஆகியவற்றின் செவ்வுயர அளவு ; 

உயர்வு, பெருமை, உயர்நிலை. 

al'titudes, n- pl. உயர்ந்த 
உணர்ச்சி, பீடுகடை, மேன்மை. 

மனவெழுச்சிகள், உயரிய: 

விர்ர்ர்மம்' 118], ௩. உயரம் சார்ந்த ; செவ்வுயர அளவு சார்ந்த. 

altitudina'rian, n. 
21]1711மம்'10௦15, 8: உயரமுள்ள, மேடான. 
816௦, 7: (இசை.) உச்ச ஆண்குரல். 
2014௦௦1112, 71. முழுமை; ரழீற. ஒருங்கு சேர்த்து ; என்றென் 

றும்; மொத்தமாக ; முற்றிலும் ; விலக்கின்றி. 

47'40-72118'௦, (இத்.) 7: உருவில் பாதி கனம் முனைப்பாக 
வெளித் தெரியும்படி. செதுக்கப்பட்ட உருவம். 

21'(எயம்தாப, 7: பிறர்க்கென வாழுக் தகைமை, பொதுகலப்பண்பு. 

al'truist, 1. பிறர்க்கென வாழும் பெற்றியாளர். 

altruis'tic, a. பிறர்க்கென உழைக்கும் கோட்பாட்டினை 
உடைய. . 

உயர்வுள்ளலுடையவர். 

81'மம்61, 7. திடப்பொருளை நேராக ஆவியாய் மாற்ற உதவும். 
கலயம். 

வி'யயீக, 71. போலி இறகு, இறகு போன்ற அமைப்பு. 

al'um, 71. படிக்காரம். 

alum’ina, n. அலுமினிய உயிரகை. 

alumin’ium, வியார நமா, 1. அலுமினியம். 
விமா 10005, ம: படிக்காரத்தின் இயல்புடைய் ; அலுமினிய. 

உயிரகை சார்ந்த. 

விழு 18, 1. மாணவி, பழைய மாணவி. 

alum'nae, n. ற்], மாணவியர், பழைய மாணவியர். 

alum'ni, n- pl. பழைய மாணவர், கல்லூரியில் மூன் 
படித்துப் பட்டம்பெற்ற மாணவர். 

alum'nus, n. மாணவன், பழைய மாணவன். 

உரு, 1. தேன்கூடு ; பலர் உழைப்பின் தொகுதி ; சொல் 

லகராதி ; (உள்.) குறும்பியடையும் புறச்செவி. 

alve’olar, n- (@09.) uss ஒலி; ர. (ஒலி.) அண்பல்: 
நாவுறப் பிறந்த ; குழிந்த, குழிவு குழிவான, குழி நிறைந்த, 

8117601816, 8: குழிந்த, குழிவுகுழிவான; குழிவாயில். 
பொருந்திய. ப 

alve’ olus, n- குழி; 3 சிறுபள்ளம் ; 3 பல்பொருக்து குழி; ; ஈரல். 

கண்ணறை; ந்]. ௨1461014, 
814106, ர. வயிறு சார்ந்த. * 

இரண்டில்:



alway 
  

al'way; adv. (Qeus.)=always- 
அ] எலு, மம. எப்போதும், எல்லாக்காலங்களிலும் ; எல்லாத் 

தறுவாய்களிலும் ) என்றென்றைக்கும் ) தொடர்ச்சியாக, 

இடைவிடாது ; எப்படியும், எல்லா வழிகளிலும். 

அற, ல. be என்பதன் தீன்மை ஒருமை வடிவம், 

amadavat’, 7... தூக்கணங்குருவியினம் சார்ந்த பாடும் 

இந்தியப் பறவை வகை, 

am'adou, 11: கடற்பஞ்சு போன்ற சிக்கிமுக்கிப் பொருள். 

அருவா, %. பால் கொடுக்கும் செவிலி, ஆயா ; தாதி, 

அரகர, மம. வல்லாற்றலுடன், முழு வேகமாக, மிகவும். 

amal'gam, n- இரசக்கட்டு, இரசக்கலவை, பாதரசமும் மற் 
றொரு உலோகமும் சேர்ந்த கலவை; குழைவுடைய மென் 
கலவை ; பற்பல தனிமங்களின் கூட்டு) கலப்பு உலோகத் 

தின் சேர்க்கைப் பொருள்களில் ஒன்று. 

அறாக]1'த௲னகம்6, ம. ஒருங்கிணைந்த; பல மொழிகள் கலந்த ; 
௨. ஒன்றுபடு; கல; பாதரசத்துடன் சேர். 

amalgama'tion, 70. கூட்டு, சேர்ப்பு, இணைப்பு, கலவை. 
amal'gamative, a- Q®arups urmiggirar. 

-aman'dine, n. வாதுமைப் புரதம் ; வாதுமையிலிருந்து செய் 
யப்படும் பாலேடு கலந்த ஒருவகை இனிப்புத் தின்பண்டம். 

இராஜா] 12, 71. ஈச்சுக்காளான் இனம். 

அறு ஹு 815, 71: கற்றுச்சொல்லி; சொல்வதை எழுதுபவர், 
படியெடுக்கும் செயலாளர் ; ற]. ௨௩௩௧021565, 

‘am’arant, am’aranth, n. வாடா மலர்); 
வகை. 

காதா, ம. வாடாத) 
வகையைச் சார்ந்த. 

amaryll'is, 71: இலையுதிர் காலத்தில் மலரும் ஒருவகைப் 
பூண்டு. 

கீரைத்தண்டு 

அழியாத; கீரைத்தண்டு 

amass’, ஐ. பேரளவில் சேர், பெருக்திரளாகக் குவி. 

amass ment, n- திரட்டல், குவித்தல். 
am’ateur, n,  பொழுதுபோக்குக் கலைஞன், 

விகோதன். 

amateur’ish, a. நிறைவற்ற, குறைபாடுடைய. 

am’ative, a- a7 பாங்குள்ள. 

am/’atol, n. Amewrmmsds மிக்க வெடிமருந்து வகை 

am’atory, ர. காதலுக்குரிய ; காதல் விளைக்கிற ; காதலருக் 
குரிய. 

‘amauros'is, n- பார்வை ஈரம்புக்கோளாற்றினால் உண்டாகும் 

குருட்டுத்தன்மை, கண்ணின் புறத்தோற்றத்தினால் மாறுதல் 
தோன்றாத குருட்டுத் தன்மை, 

amaurot'ic, a. கண்ணின் புறவுறுப்புச் சரியாயிருந்தும் 
முழுக்குருடாயிருக்கிற. 

amaze’, v. திகைக்கவை, வியப்படையச் செய். 

‘amaz'edly, adv, மலைப்புடன். 
amaz'edness, amaze'ment, n. Doosciy, Busy. 
amaz'ing, a. வியப்புக்கேதுவான, 

‘amazingly, adv.=amazedly. 

Am’azon, n. சூர்மகள்; ஆண்டகைப் பெண் ; கதைகளில் 
வரும் வீராங்கனை ; சண்டை போடும் இயல்புள்ளவள் ; தென் 
அமெரிக்கப் பேரியாறு. 

Amazon'ian, ர. சூர்மகளுக்குரிய ) 
சண்டை போடும் இயல்புடைய. 

amba'ges, n. pl. சுரிவழி, சுற்றுவழி, 
amba'gipus, a. சுற்றி வளைந்த. 
81087, 71. சீனப் பேரரசின் புறமாகாண நிலைப்பேராள். 

ambass'ador, 71. நிலைத்தூதர், ஒருகாட்டின் சார்பாக வேற்று 
நா ட்டு - அரசவையில் நிலையாக இருக்கிற பிரதிநிதி , 
அரசாங்கச் செய்தியாள், அரசு ஓலையாள். 

அருங்கலை 

ஆண்தன்மையுள்ள ; 

23 
ambs-ace 

  

  

810198858001' 181, ௩: அரசுத்தூ தருக்குரிய. 

போ0855 807655, 74. அரசியல் தூதணங்கு, அரசுத்தூதரின் 
மனைவி, அரசுப்பெண் தூதுவர். 

am'ber, n. ஓர்க்கோலை, அம்பர், நிமிளே. 

am’bergris, n. மீனம்பர்;) வெப்பமண்டலக்கடல்களில் மிதப் 

பதும் ஒருவகைத் திமிங்கிலத்தின் குடலில் காணப்படுவது 
மான மெழுகுப்பொருள். 

10, ம. அம்பரின் இயல்புடைய. 

8110181106, 71: கலைத்துறையில் துணைப்பொருட் பின்னணி ; 
துணைப்பொருள் அமைவு. 

ambidex'ter, n- Q@ கைகளையும் ஒரேவகையாக ஆளக் 

கூடியவர் ; இரு வேறு செயலுடையவர் ; பித்தலாட்டஞ் 

செய்பவர் ; ர. இரு கைகளையும் ஒரேவிதமாகப் பயன்படுத்தக் 
கூடிய ; இரண்டகமான, 

8101061௦11, 71. இரு கைகளையும் ஒப்பப் பயன்படுத்தும் 
ஆற்றல். 

ambidex'terous, ambidex’tral, ambidex'trous, a. 
இரு கைகளையும் ஒரே வகையாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய. 

am'bience, n. சூழல்; சூழ்விளைவு ; சுற்றுப்புறத் தோற்றம். 
ட 0மரர், 7. சுற்றியிருப்பது ; காற்று) வானம்; ர. சுற்றிச் 
செல்லுகிற, சூழ்ந்துள்ள ; எம்மருங்கும் வளைக்துள்ள. 

ஊொம்ந்ப 70, 7. இரு பொருள்; பல பொருள்களுக்கிடந்தரும் 
சொல் ; பொருள் தெளிவின்மை. 

உா1த'1௦ப5, ௩: ஐயப்பாடான ; தெளிவற்ற ; உறுதியற்ற ; 
இரட்டுற மொழிதலான. 

311014, 1. வளைவு, சுற்று, 
சுற்றுப்பரப்பு எல்லை. 

சுற்றெல்லை ; புறவெல்லை ; 

ambi'tion, n- 2-wgair, Gugrousd ; yaspriann, சிறப்படைய 
விருப்பம் ; அடைய விரும்பும் குறிக்கோள். 

ambi'tious, a- பேராவலுடைய ; ஆர்வம் நிரம்பிய, பெரு. 
விருப்பத்தைக் காட்டுகிற ;) ஒன்றைப்பெறும் அவாவுடைய 
பகட்டான. 

ambivalence, ambiv'alency, n. Gams 2 omisAcs 
போக்கு, இருமனப்போக்கு. 

ஊாம்11' வலர், ம. இருமுக உணர்ச்சிப்போக்குடைய ; இருமுகப் 
போக்கில் ஒன்றுடைய., 

ஊடும், 71. உள்முக உணர்ச்சிக்கும் புறமுக உணர்ச்சிக்கும் 
இடைகஙிலைப்பட்டவர். 

ம 019, 97. ஒருசிறை இருகால் தூக்கி ஆடி வருகிற குதிரை 
யின் ௩டை; கவலையற்ற ௩டை; ற. கெச்சை மிதிமிதித்து 
௩ட; கெச்சைக் குதிரையிவர்க்கு செல்; குதிரையைத் தன் 
போக்கில் போகவிட்டு அதன்மேல் ஏறிச்செல்; கெச்சை 
மிதிமிதித்துப் போகும் குதிரையைப்போல் wr. 

amblop’ia, n. umitmo wi sib. 

17001௦, 8: பார்வை மந்தமுடைய, 
810௦, 71: தொடக்ககாலக் கிறித்தவக் கோயில்களின் சொற் 

பொழிவு மேடை. 

8௦௦312, ஊம்௦ு'ரக௦௦0, 1: ஆசியாக்கண்டத்து 
வண்ண மரக்கட்டை வகை. 

ambro’sia, n. சாவா மருந்து, 
பொருள் ; தேறல்; மகரந்தம். 

811170 5181, - ஈறுஞ்சுவையுடைய ; இறவாத இனிய மண 
முள்ள ; விண்ணிற்குரிய. 

அமிழ்தம், நறுஞ்சுவைப் 

ambro'sian, ர. அமிழ்தத்துக்குரிய ; நான்காம் நூற்றாண்டில் 
Wore» (Milan) இருந்த சமயத்தலைவர் அம்புரோசு 
(St. Ambrose) என்பவரோடு தொடர்புடைய. 

பொட்டு, 71. திருக்கலமாடம், கிறித்தவக் கோவில் சுவர்களில் 
வழிபாட்டுக் கலங்களை வைப்பதற்காக அமைந்துள்ள மாடம். 

ambs-ac'e, n- இரண்டு பகடைப் புள்ளிகள்; இரு தாயம்; 
மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கை தரும் பகடை வீச்சு, துரதிர்ஷ் 
டம்; பயனற்ற தன்மை.
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ஹுூட்டியிகா0, 71... இயங்கு மருந்தகம், கோயாளி வண்டி, 
படையைப் பின்பற்றிச் செல்லுகிற மருந்து வண்டி ; காய 

மடைந்தோரைப் போர்க்களத்தினின்றும் எடுத்துச் செல்வதற் 

கான பெரிய வண்டி ; ர. இயங்கு மருந்தகமாயிருக்கிற. 

ஹுூுயிலர். ம. ஈடக்கிற, இடம்விட்டுப் பெயர்கிற. 

am’bulatory, n- உலாவிடம் ; ௩டைப்பாதை, வேய்சாலை ; 

1. ந௩டப்பதற்குரிய, ௩டப்பதற்கென அமைக்கப்பட்ட; இயங்கு 

கிற; நிலையற்ற, மாறுகிற. 

am’bury: n குதிரையின் உடலிலுள்ள குருதிநிறப் புடைப்பு ; 

கிழங்கு வகைகளின் வேர் கோய். 

ambuscade’, v-=ambush. 
am'bush, n. பாயப் பதுங்குதல்; பதுங்கிடம் ; பதுங்கிப் 

பாய்வோர் ; ஐ. தாக்குதற்காகப் பதுங்கியிரு ; படைவீரர்களை 

ஒளித்துவை ; ஒளிந்து காத்திரு ; வழிப்பறி செய். 

(47716 4477171202, (பிர. ) 7. கையாள், கைப்பாவையாயிருப்பவர், 

ஒருவர் விருப்பத்திற்கேற்பக் குருட்டுத்தனமாய் நடப்பவர். 

ஹு”, 71: மூஸ்லிம் இளவரசர் சிலரது பட்டம். 

௨61101௧71௦, 0. சீர்ப்படுத்து, நல்லதாக்கு, உயர்ந்ததாக்கு ; 

சீர்ப்படு. 

ameliora'tion: 2, ஈலப்படுத்துதல் ; உயர்வாக்குதல் ; சீர்ப் 
பாடு. 7 

amel'iorative, a. QebmntuOS sib Qussiym-w, Cwsir 
மைப்படுத்தும் தன்மையுடைய. 

amen’, ழ். அங்ஙனமே ஆகுக; ஐ. சரியென்று சொல்; 
"மனப்பூர்வமாய் உறுதிப்படுத்து. 

ஊனா ஹ்1௦6. ௨: கட்டுப்பட்ட; உட்பட்ட; பொறுப்பாளரா 

யுள்ள ; இணங்கத்தக்க, . வழிக்குக் கொண்டுவரக்கூடிய, 
எளிதில் ஆளாக்கத்தக்க. 

,amenabil’ity, amen’ableness, n. 5 @Uu@s screw, 
எளிதில் இணங்குக் தன்மை. 

கஊ௱ஊ0', ௨. தீமையகற்று; பிழை திருத்து; திருத்தம் செய் ; 
சீர்ப்படுத்து ; சீர்ப்படு. 

ஊஊ 0'௨1௦, உரரம்'81௦137, ர: திருத்தஞ் செய்கிற. 

(4771271016, (பிர.) 71. அபராதம், ௩ட்ட ஈடு, 

4711271042 1107107201௦, (பிர.) 71. தீங்கிழைக்கப்பட்டவர் மானத் 
துக்கு மாறுபடாதவகையில் குற்றத்தினை ஒப்புக்கொள்ளு தல். 

ஊர 0 ரரரர், 7. திருத்தம், சீர்மை; கூட்டத்தில் கொண்டு 
வரப்படும் பதில் திட்டம் ; மாற்றுத் தீர்மானம். 

ஊு6ங்ப5', 77. ஈடு, கழுவாய், பரிகாரம். 

௱ுரடர்ர்105, 70. றர. வசதிகள் ; இனிய சிறப்பியல்புகள். 
ரா, 713. வசதி, இன்பச் செவ்வி; இனிய வாய்ப்பு ; 
இனிமை ; குடிமை ; பாடறிதல். 

ஹுராா110௦௨, 71. மாதவிடாய் தோன்றாமை. 

amen'sa et to'ro, (%.) மீ. உணவு பாயல் முதலாக. 

a'ment’; ament’, 7. வளர்ச்சி குன்றிய மனத்தை உடையவர். 
a'ment®, 2. நெருக்கமான பூங்கொத்து 5 pl. amen'ta. 

amenta’ceous; amen’tal, a. 

ஜுன 118, 71. மனவளர்ச்சியிற் குறைபாடு. 

ஹும் ௯௦௩6, ௩. பூங்கொத்துத் தோற்றுவிக்கிற. 
ஹு (11௦, ம. பூங்கொத்தின் வடிவுடைய. 

amen'tum:, n-=ament: 
amerce’, v- அபராதமிடு ; ஒறு ; இழக்கப்பண்ணு. 
ஊர 01816, 8. தண்டிக்கத்தக்க. 

amerce’ment, amer'ciament. 2- 
அபரா தம். 

இராு்ஈர௦கற, 71. ஐரோப்பியர் வழிவந்த அமெரிக்க காட்டவர் 7; 

. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் குடி ; ர. அமெரிக்கக் கண்டத் 
தைச் சேர்ந்த ; அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுக்குரிய. 

வளைமலர்க் கொம்புக்குரிய. 

அபராதம் விதித்தல் ;   

Amer'icanise, ற. அமெரிக்கக் குடியாக்கு ; அமெரிக்க இயல் 
புடையவராக்கு ; அமெரிக்கப் பாங்குடையவராகு : அமெரிக்க 

மொழி கடையைப் பின்பற்று. 

Ame'ricanism, 71. அமெரிக்க ஐக்கிய காடுகளுக்கேயுரிய: 

சொல் அல்லது சொற்றொடர் ; அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிடம். 

பற்று; அமெரிக்கக் குடிமகனுக்குரிய நிலை. 

Ame’ricanize, v-= Americanise. 
ameri’cium: n- யூரேனியத்தைவிட முனைப்பான கதிரியக்க 

முடைய உலோகத் தனிமம். 

ames-ac’e, n- =ambs-ace- 
ஐ 611075, 71. செவ்வந்திக்கல். 

ஜுுல்11375' 1106, ம. செவ்வந்திக்கல்லுக் குரிய. 
௨0 181916, 8: கேண்மைப்பாங்குள்ள ; அன்பு கொள்ளத்தக்க ,. 

மனத்துக்கினிய. 

amiabil’ity, am'iableness, n- Gasirenwiumnys, அன்பு. 
கெழுநிலைமை. 

amian'thus, amian'tus. n- Qopwrst Dfludemyw Ds 
கேர்த்தியான கல்கார் வகை; இழைவான பச்சைக்கல் வகை, 

1௦, - (வேதி.) நவச்சார ஆவிக்குரிய. 

102016, ர. ௩ட்பிணக்கமான ; ௩ட்பு முறையான 7; நட்புப். 

பாங்குடன் செய்யப்பட்ட. 

amicabil'ity, am'icableness, n. sLummaApow. 

amice, 71... ரோமன் கத்தோலிக்கக் குருக்கள் கோயிற். 
சடங்குகளின்போது தலையில் அல்லது தோளில் அணியும் 
சதுரச் சல்லாத்துணி; கிறித்தவக் குருமாரது தொப்பி அல்லது. 

தலைச்சீரா அல்லது கழுத்துப்பட்டை ; பிரான்சிலுள்ள 

கிறித்தவக் குருக்கள் இடக்கையிலணியும் வில்லை. 

amic'us 017172, (லத்.) %. (சட்.) நீதிமன்றத்தில் நீதியை: 
எடுத்துக்கூறும் ௩டுகிலை அறிவுரையாளர். 

amid’, prep. QoruIedr; இடைநிகழ்வாக. 

81௩106, 71. (வேதி.) கவச்சாரச் சேர்மான வகை. 

கு. ர்010, 73. மாச்சத்தின் கரையத்தக்க கூறு ; கரைசல் நிலையி: 
லுள்ள மாச்சத்து. - 

ஊம்ர்ம௦], 71. நிழற்படத்தை உருப்படுத்தும் கருவி, 
110 81115, 88. கப்பல் ஈடுவில், 

amidst’, prep.=amid. 
aminobu'tene, n. Gara; sonfé gid ugg) aims. 
ami'r, n.-=ameer- 
81155, ரம. எதிர்பார்த்த அளவிற் குறைந்து ; ஒழுங்கு மீறி 2 

தவறாக ; இசைவு கேடாக. 

8110] 1137, 71. ௩ட்பு; நட்புறவு ; நல்லெண்ணம். 
am’meter, n- மின்னாற்றல்மானி. 
am'monia, n- நவச்சார ஆவி; நவச்சார ஆவிக்கரைசல் ; 

(வேதி.) கவச்சார ஆவியை ஒத்த சேர்மம். 

ammon’iac, ammoni’acal, a. 
வாய்ந்த ; நவச்சார ஆவிக்குரிய. 

ammon’iated, ம. நவச்சார ஆவிகலந்துள்ள. 
ஊ11 011146, ர. மரபிறந்துபோன புதைபடிவ ௩த்தை வகையின் 

தோடு. 

801101 1110, 1. நவச்சியம், 
stys ‘ a 3 

ammun1 tion, n- படைததளவாடம், சிறப்பாக வெடி மருந்து: 

குண்டு முதலியன. i 

amnes’ia, n- நினைவிழப்பு, மறதி. 
am'nesty; n. அரசியல் குற்ற மன்னிப்பு ; கண்டுங்காணாதது: 

போலிருத்தல் ; மறதி; ௮. பொது மன்னிப்பு அளி. 
hos ட 4 * த am nion, 2. பிறப்பதற்குமுன் கருவை அடுத்துச் சுற்றியுள்ள 

சவவு pl. am‘nia. 

amoeb’a, n- வயிற்றுடலி 
pl. amoeb’ae. 

8100202௦8௩, - இடையிட்ட விடைமுறையான, 

நவச்சார ஆவித்தன்மை. 

? ஒழூகுடலுடைய அணு உயிரினம் 7
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௦311௦1, 8. வயிற்றுடலி வடிவமுள்ள. 

8௦௦௦14, ௩. வயிற்றுடலி போன்ற. 

க௦%', ௩8௦, பித்துப் பிடித்து. 

among’, amongst’, prep. 27, Gov, இடையில், சூழப் 
பட்டு; குழுவிற்பட்டு; தொகுதியில் இணைந்து. 

Amontilla’do, 71. இனிய குடி வகை. 

௦ வி, ௧. ஒழுக்கத்துறைச் சார்பற்ற ; ஒழுக்கஞ் சாராத. 

amorce’, n. வெடிமருந்து திணிப்பு ; விளையாட்டுத் துப்பாக்கி 
யின் அமுக்க வாயுறை. 

am’orist, n. காதலர் ; 
பெண் வேட்டையாளர். 

நவகாகரிகர் ; காதல் எழுத்தாளர் ; 

am’orous, a. காதலிக்கும் பாங்குள்ள ) மோகங்கொண் 

டுள்ள $ காதலுக்குரிய. 

காப01ற 110510, 7, வடிவற்ற நிலை ; மணி உருப்பெரு நிலை. 

amorph’ous, 8. வடிவமற்ற; ஒழுங்கற்ற; (வேதி.) மணி 
உருவற்ற, 

க1001115211௦, 71. கடன்தீர்கிதி மூலமாகக் கடன் குறைத்தல். 
௦11156, ஐ, பின்னும் மாற்ற முடியாத நிலையில் சொத்துரி 
மையை மாற்று ; கடன்தீர்நிதி மூலமாகக் கடனைத்தீர். 

amortization, n.=amortisation. 
amort’ ize, v.=amortise. 
amount’, n. மொத்தம், தொகை; முழு மதிப்பு; அளவு 

VU, மொத்தமாகு ; தொகையாகு ; சரியாகு. 

amour ,”. காதற்செயல் ; காதல் விளையாட்டு ; மறை காதல் 

தொடர்பு. | 

3ு௩௦மா எம், 7. சிறு காதல் நிகழ்ச்சி. 

amour-propre, (பிர.) 7, தன்மதிப்பு. 
கற 210ற 815, 70. முந்திரிக் கொடி வகை. 
ஜு்றன, 71. (மின்.) மின்னோட்ட அலகு, ஒரு மின் ஏகம் ஓர் 

* ஓம்? மூலமாகச் செலுத்தக்கூடிய மின்னோட்டம். 

குற 618810', 7. உம்மைக் குறி (&). 
Amphib’ia, n. ற]. நீர் நில வாழுயிர், தவளைகள்போல் நிலம் 

நீர் இரண்டிலும் வாழும் இயல்புடைய உயிரினங்கள் ; படி 

முறை வளர்ச்சியில் ஊர்வனவற்றிற்கும் மீன் வகைகளுக்கும் 

உ.இடைப்பட்ட முதுகக் தண்டுடைய பிராணிகள். 

amphib’ian, 71. நில நீர்வாழ் உயிரினம் ; நிலநீர் இரண்டிலும் 

இயங்கவல்ல போர்க்கலம்; ர. நில நீர்வாழ் உயிரினம் 

சார்ந்த ; நீர்நிலம் இரண்டிலும் இயங்கவல்ல. 

ஊுறரம்றம்௦1'0னு, 7. விலங்கு நூலில் நில நீர்வாழ் உயிர்களைப் 
பற்றிய பிரிவு. 

1111101015, 8. நிலத்திலும் நீரிலும் வாழ்கிற; கில நீர்த் 
தொடர்புடைய ); இரண்டு வகுப்புக்களோடு தொடர்பு கொண் 

டிருக்கிற ;) இருவேறு வாழ்வுடைய. 
காட 'ற1ம்016, 7. தகட்டியல் கனிப்பொருள் வகை. 

amphibolite, n. தகட்டியல் கனிப்பொருட் பாறைவகை. 
amphibolo’gical, a, சொற்பிறழ்வான. 

amphibol’ogy, n. #Gum_; Qrr@p Gumpsno; தெளி 
வற்ற உரை. 

am’phibrach, 71. (இலக்.) குறில் நெடில் குறில் என 
இணைக்த மூவசைச்சீர். 

ஊுற்ர்0்ர0010, ம. பண்டைக் கிரேக்க அரசுகளின் கூட் 
டவைப் பிரதிநிதிகளுக்குரிய. 

amphic'tyons, n. pl. பண்டைக் கிரேக்க அரசுகளின் 
கூட்டலவக்குச் செல்லும் பிரதிநிதிகள் 

ஊோட்றப்ர் தவம, ர. (தாவ.) தெளிவான பாலுறுப்புக்களற்ற 
செடி. 

am’phigory, amphigour’i, n. போலி ஏடு; பிதற்றுரை 
ஏடு. 
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amputee 

amphimix’is, n, (உயி.) பாலணுக்கலப்பு ; பால் சார்ந்த 
இனப்பெருக்கம் ; தாய்தந்தையருடைய பண்புக் கூறுகளின் 

கலப்பு. 

ொற10% 15, 7. முதுகெலும்பின் கருமூலத்தடங்களையுடைய 
முதுகெலும்பில்லா த மீனினவகை. 

amphipod, n. நீரருகே வாழும் ௩ண்டு போன்ற உயிரினம் ; 
pl. #m!phipoda. 

amphip’rostyle, a. Q@ wearacflayid siomipwomcpsirar. 

amphisbaen’a, Nn கதைகளில் வரும் இருதலைப்பாம்பு ; 

(வில.) பாம்பு போன்ற அமெரிக்கப் பல்லியினம். 

கர௱ட்றபப்ர்பகமா6, 7. சுற்றுமாளிகையரங்கம், திறந்தவெளி 
யான ௩நடுவிடத்தைச் சுற்றி ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எழும் 

இருக்கைகளைக் கொண்ட வட்டமான அல்லது நீள்வட்டமான 

கட்டிடம்; பொது விளையாட்டரங்கு; பொதுக்காட்சிக் 

கூடம் ; வட்டரங்கம் ; அரங்கின் பகுதி ; வடிவத்தில் பொது 

விளையாட்டரங்கினை யொத்த ஓரிடம் ; படியடுக்கான மலை 

வார இயற்கைக் காட்சி) போட்டி ௩டத்துமிடம். 

amphithe’atral, amphitheat’rical, a. #miwrofms 
யரங்கத்தைச் சார்ந்த; வட்டரங்கம் போன்ற. 

Amphit'ryon, n. 
விப்பவர். 

“030176, 71. இருவழி மின்பிரி, மின் கூறுபாட்டில் காடிப் 
பொருளாகவோ அடிமூலப் பொருளாகவோ அல்லது நேர்மின் 

எதிர்மின்னாகவோ எவ்வழியும் செயலாற்ற வல்ல மின்பிரி 
பொருள். . 

am’phora, n. இரண்டு கைப்பிடிகளுள்ள் ரோம அல்லது 
கிரேக்க sob; pl. am’phorae, am’phoras. 

amphorric, a. (4@-) G@UWSGL. Cusags@d 2 cist Gb 
ஒலியைப் போன்ற. 

9131)01௦1”1௦, ர. இருவழியிலும் அமைந்த ; இருவழிமின் 
செயலுடைய, மின் கூறுபாட்டில் காடிப்பொருளாகவோ 

அடிமுதல் பொருளாகவோ நேர்மின் எதிர்மின்னாகவோ இரு 
வழியும் செயலாற்ற வல்ல. 

811016, 8. இடமகன்ற, அகலமான ; தாராளமான, மிகுதி 

யான ; பெரிய ; மொத்தையான ; போதிய ; கெடு நீளமான. 

am'pliative, a. (அள.) நுண்ணியல் கருத்தினை விரித்து 
அகலமாக்குகிற. 

811011140௧ 61௦1, 71, விரிவு, பெருக்கம். 
101171081௦, ர. பெருக்குக்தன்மையுள்ள. 

am’'plifier, n. அதிகப்படுத்துபவர் ; பார்வைபடியும் பரப்பினை 

அதிகப்படுத்தும் கண்ணாடி வில்லை; (மின்.) ஒலி அல்லது 
மின் தாக்குதலின் ஆற்றலை அதிகப்படுத்தும் கருவி; ஒலி 
பெருக்கி. ் 

விருந்தினர்க்கு இன்முகங்காட்டி மகிழ் 

amplify, ௮, அதிகமாக்கு ; பெருக்கு ; விரிவாக விளக்கு. 

am’'plitude, n. sa0b, நிறைவு, பெரும் பரப்பு; வீச்சு; 
வளமை ; மதிப்பு; மேன்மை; அதிர்வின் உச்ச இழிபெல்லை 

வேறுபாட்டளவு; (வான்.) கோளங்கள் எழுகிற இடத் 

துக்கும் அடைகிற இடத்துக்கும் நேர்கிழக்கு மேற்கிலிருந்து 

ஏற்படும் தூரம்; (இய.) அதிர்வு அலையின் வீச்௬; ஊசல் 
குண்டின் வீச்சு; (தொ.) உ ற1100௦ 10001161௦0, வீச்சின் 

ஏற்ற இறக்கம். 

am'poule, 77. தோலினுக்குள் செலுத்தப்படும் ஊசி மருந்தினை 
உடைய கண்ணாடிச் சிமிழ், 

பொறப11'2, 71. இரண்டு கைப்பிடிகளுடைய குண்டிகை ; வழி 

பாட்டுச் செயல்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுங் கலம்; 
(உயி. ) ஒரு விலங்கின் உடலிலுள்ள குழாய் அல்லது பையின் 

விரிந்த கடைப்பகுதி ; ற[, ஊழ ய1126, 

am'putate, ௦, வெட்டியெடு ; துண்டி. 
amputa'tion, n. உறுப்பினை அறுத்து எடுத்துவிடல், 
போட்றமர்க1௦1, 7, துண்டிப்பவர். 
8100 ப1௦௦', 7. உறுப்புத் துண்டிக்கப்பெற்றவர்.



amtrack 

am’'track, n, @% நிலம் இரண்டிலும் இயங்கும் சுற்றுருளை 
யிட்ட மோட்டார் இறங்கு கலம். 

101, ௧௦௦, பித்துப்பிடித்து; (தொ.) run amuck, GH 
வெறிகொண்டு இங்குமங்கும் ஓடு. 

amulet, n. தாயத்து. 
115 2116, உ. மகிழ்ச்சியூட்டத்தக்க. 

௧௧956, ற. கடுஞ்செயலிலிருந்து திருப்பு) வேடிக்கை காட்டு ; 
மனக்கற்பிதங்களைத் தொட்டெழுப்பு. 

9101186'0160றர், 7. பொழுதுபோக்கு; விளையாட்டு; மனத்துக் 
கினிய மாற்றுச் செயல் ; சிரிப்பூட்டும் கிளர்ச்சி ; வேடிக்கை. 

amusing, ர. வேடிக்கையான ; மகிழ்ச்சியூட்டுகிற. 

நோருப5'1176, ர. மகிழ்ச்சியூட்டும் ஆற்றலுடைய. 
ஊ௱டுதமக1'1௦, ௩. வாதுமை சார்ந்த. 
amyg'dalin, n. வாதுமை முதலிய கொட்டைகளிலிருக்து 

எடுக்கப்படும் வெல்லச்சத்து. 

amygdaloid, 7, * வாதுமைப்பாறை £, வாதுமை வடிவுடைய 
உட்புழையிடங்களில் கனிப்பொருட்கள் செறிந்துள்ள அனற் 

பாறை வகை; ர, வாதுமை வடிவுள்ள. 

ஊத மம16, 71, எரிபாறைக்குழம்பில் கனிப்பொருள் நிறைந்த 
ஆவிக்குமிழியிடம். ் 

௨191, 7. (வேதி.) வெறிய வடிப்பில் சிறிதளவில் கிடைக்கும் 
௩ச்சுச் சத்து வகை. 6 

௨171206015, 8. மாச்சத்துக்குரிய ; 
மாச்சத்துக்கொண்ட. 

மாச்சத்துப்போன்ற 7 

ஊட 1௦07ம், 71. மாச்சத்து உணவு ; ர. மாச்சத்துக்கொண்ட. 

71051, %. மாச்சத்தைச் சர்க்கரையாக்கும் கணைய நீர். 

எ, மாம், ஓர். 
an’a, n. வாய்மொழித் தொகுதி, ஒருவர் உரையாடல்கள் 

நிகழ்ச்சிக்குறிப்புக்கள் முதலியவற்றின் தொகுதி. 

anabaptise’, v. சமய மறுஇணைவு வினையாற்று. 

ஊவஹ 11511, 71. மறு ஞானஸ்கானக் கோட்பாடு, வயது 

வந்தபின் சமய இணைவு வினையாற்றுவதே நேர்மை என்றும் 

குழந்தைப் பருவத்தில் பெயரீட்டு விழாவையொட்டி அவ் 
வினை நிகழ்ந்திருந்தாலும் வயதுவந்தபின் திரும்பவும் அவ் 

வினை நிகழ்த்தியே ஆகவேண்டும் என்றும் கொள்ளுங் 
கோட்பாடு. ் 

anabap'tist, n. மறு ஞானஸ்கானக் கோட்பாட்டாளர், 
குழந்தைப் பருவத்தில் சமய தீக்கை ஆற்றி இருந்தாலும் 
வயதுவந்தபின் மறு தீக்கை ஆற்றியே ஆகவேண்டுமென்னும் 
கோட்பாட்டாளர். 

anabaptist’ic, anabaptis'tical, a. eww wm Samad 
கோட்பாடு சார்ந்த. 

ு்ஸ்க5, 7. செதில்களால் மரமேறும் மீன். 

anab’asis, n. மேலே போதல்; பகைவர் அக எல்லைக்குள் 
மேற்செலவு; பாரசிகப் பேரரசன் சைரஸ் (ரோப5) ஆசியப் 
படையெழுச்சி பற்றிக் கிரேக்க வரலாந்றாசிரியர் செனொபன் 
(2600ற0௦1) எழுதிய ஏடு. 

anabat'ic, a. மேலெழுந்து செல்கிற. 
An’ableps, n. நீரிலும் காற்றுவெளியிலும் பார்க்கத்தக்க 

கண்ணமைப்பும் உயிர்ப்புப்பையும் உடைய மீனினம். 

anahol’ic, a. உயிர்ப்பொருள் கட்டமைப்புச் சார்ந்த, உயிர்ச் 
சத்து அடிப்படையாக உயிர்ப்பொருள் கட்டமைவ தற்குரிய, 

உயிர்ப்பொருள் ஆக்குதற்கு உரிய. 

anab’olism, ந. (உயி.) உயிர்ச்சத்தை அடிப்படையாகக் 
கொண்ட சேர்மான வகைகள் வேதியியல் முறையில் 2 
வாதல், உயிர்ப்பொருள் கட்டமைப்பு. 

வவ க௩01, 7. ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து ஆற் திலேயே திரும்ப 
வந்து விழும் ஓடை. 

8118021121 515, ர. வாந்தி எடுத்தல். 
8௨081118711௦, 7. வாந்தி மருந்து; ர. குமட்டுகிற, வாந்தி 

எடுக்கத் தூண்டுகிற. 

2 

  

anagogical 

8ஊ௧௦701௦, ர. கால வரிசைக்கு ஒத்துவராத; பழமைப் 
பட்டுப்போன. 

anachronism, n, காலக்கணிப்பு வழு; கால இட முரண்பாடு? 
பிற்காலப் பண்புகளை முற்காலத்திற்கும் முற்காலப் பண்பு ' 

களைப் பிற்காலத்திற்கும் தவறாக ஏற்றிக் குழப்புதல் ; காலக் 
குளறுபடி ; பழமைப்பட்டுப்போன பொருள் ; காலங் கடந்து 

விட்ட செய்தி ; தற்காலத்திற்கு ஒவ்வாத ஒன்று. 

anachronis'tic, anach’ronous, a. கால வரிசைக்கு ஒவ் 
வாத, கால முரண்பாடான. 

878018511௦, 8. ஒளிக்கோட்டம் சார்ந்த, பட்டுத்தெறிக்கிற. 

anacolu'thia, n. சொல் தொடரியைபின்மை, வாக்கிய வழு, 
வாக்கியம் முன்பின் ஒத்திசையாமை. 

௨2௦௦1011௦1, 7. ஒத்தியையாது பிழைபட்ட வாக்கியம் ; 
pl. anacolu’tha. 

878000, 71, மாசுணம், மலைப்பாம்பு வகை, பெரிய விலங்கு 
களையும் உடலை வரிந்து இறுக்கிக் கொல்லத்தக்க பாம்பு 
வகை. 

௨80160111௦, 77. கி. மு. 6-ஆம் நூற்றாண்டில் கிரேக்க 
நாட்டில் வாழ்ந்த அனக்கிரியான் (&ற௨௦1௦௦௦) என்ற 
கவிஞன் வழங்கிய பா வகை; ர. அனக்கிரியானைப் பின் 

பற்றிய ; காதற்௬வை செறிந்த ; களியாட்டப் பண்புடைய. 

anacru'sis, 1. பாட்டின் தொடக்கத்தில் வரும் அழுத்த 
மில்லாத அசை pl. anacru’ses, 

8201105110, ம. பாடலின் முதலில் அழுத்தமில்லாத அசை 
வருகிற. 

an’adem, n. தலைமாலை, கண்ணி, ° 

௨10௨0'1010015, ர. முட்டையிட ஆற்றோட்டத்தை எதிர்த்துச் 
செல்லுகிற. 

ஊரா” 12, 7. (மரு.) இரத்தச்சோகை, குருதியின்மை, இரத் 
தத்தில் சிவந்த நுண்மங்கள் குறைபடுதல்; வெளிறிய 
தோற்றம். 

8௦1௦, ம: குருதிச் சோர்வுடைய ; இரத்தச்சோகை 
உள்ள $ வெளிறிய தோற்றமுடைய, கலிந்த, கிளர்ச்சியற்ற, 
தளர்ந்த. 

௨௦:௦௨, 73. நேரடியாக உயிர்வளியில்லாமல் வாழத்தக்க 
உயிர்வகை. 

anaerob‘ian, anaerob’ic, a நேரடியாக உயிர்வளியில் 
லாமல் வாழ்கிற ; உயிர்வளியில்லாமல் வாழும் உயிர்வகை 
களின் செயல் விளைவான, உயிர் மாற்றியலான ; உயிர்வளி 
யில்லாமல் வாழும் உயிரினத்தின் செயல் சார்ந்த, 

anaerobio’sis, n- உயிர்வளியில்லா உயிர் வாழ்வு. 
anaesthe’sia, anaesthe’sis, n. உணர்விழப்பு, உணர்ச்சி 

மயக்கம் ;) உணர்ச்சியின்மை, கோவுணராமை, 

31786511161'1௦, 71. மயக்க மருந்து, உணர்வின்மை ஊட்டும் 
பொருள் ; ர. உணர்ச்சி மயக்கமூட்டுகிற ; உணர்ச்சியின்மை 
சார்ந்த, 

௨205161156, ௦. மயக்க மருந்து கொடு; மருந்து கொடுத்து 
மயக்கம் உண்டுபண்ணு ; உணர்ச்சியில்லாது ஆக்கு. 

811265'11191151, 7. மயக்க மருந்து கொடுப்பவர். 
anaes'thetize, v- = anaesthetise. 
ஊ்கஜி$1ற11, 7. பள்ளம்படச் செதுக்கப் பட்ட அணிமணி வகை; 

விழித்திரை வேற்றுமை “விம்பங்கள், எதிர் 
வண்ணக் கண்ணாடிமூலம் ஒரே படமாகப் பார்க்கத்தக்க 
இரு படப் படிவங்கள், ஈரிணை வண்ணப்படம், 

anaglyph’ic, anaglyp’tic, a. ஈரிணே 
ஈரிணை வண்ணப்படம் சார்ந்த. 

811821011515, 7: ஆளடையாளம் அறிதல் மூலம் நாடகம் நடுச் 
செறிவு தளரப்பெற்று முன்னேறுதல், 

anago’ge, n- 0mm ஙிலைப்பொருள்கோள், ஆன்மிக விளக்கம், 
உருவக உட்பொருள் விரித்தல். 

anago’gic, anago’gical, a. மறை உட்பொருள் விளக்குகிற. 

வண்ணமான, 

நிரப்பு இணை .



anagogy 

an’agogy> n- = anagoge-: 

81 உக, 71. கரந்துறை மொழி, ஒரு சொல்லின் எழுத்துக் 
களை மாற்றியமைத்து ஆக்கப்படும் வேறொரு சொல்; ஐ. 

சொற் சிதைத்துக்கூட்டு, சொல்லின் எழுத்துமுறை மாற்றிப் 

புதுச் சொல்லாக்கு, 6 

anagrammat ic, anagrammatiical, a. vHAGG Gerd 
லின் முறை மாறிய எழுத்துக்களால் ஆன. 

anagramm atise, ஐ. சொற் சிதைத்துக் கூட்டு, சொல்லின் 
எழுத்து முறை மாற்றிப் புதுச்சொல்லாக்கு. 

anagramm’atism, n. Gendddcir எழுத்து மாற்றியமைக்கும் 
முறை. 

anagrammatist, n. Gemcdsar எழுத்துக்களை மாற்றி 
அமைப்பவர், ஒரு சொல்லின் எழுத்து முறையை மாற்றிப் 

புதுச்சொல் ஆக்குபவர். 

anagramm’atize, v. = anagrammatise. 
ஊ்வி, . எருவாய்க்கு உரிய, ஆசனவாயை அடுத்த. 

௨808101106, ஹூ2]'0116, 7. (மண்.) பாறை வகை, கல் வகை. 
81216௦18, 71- 1. இலக்கியத் துணுக்குகளின் தொகுப்பு. 
ஹுூவி6011௦, 8: இலக்கியத் தொகுப்பான. 

an’alects, n- = analecta. 
analep’tic, 71. கலமூட்டும் மருந்து, ஊக்க மருந்து; ர. wo) 

வகற்றுகிற, கலமூட்டுகிற ; ஆறுதலளிக்கிற. 

௨21205 18, 77. கோவின்மை, உணர்ச்சியின்மை, 

9318120510, 71. கோவகற்றும் மருந்து ;? ர, உணர்ச்சியின்மை 
உண்டுபண்ணுகிற. 

௨81௦ 21௦, ம. ஒப்புமை சார்ந்த. 
311210௪௦௨1, 3. ஒப்புமையுடைய ; ஒப்பான. 

21'௦2186, ற. ஒப்புமைப்படுத்திக் காட்டு) ஒப்புமை மூலம் 

விளக்கு ;) உவமை பயன்படுத்து; ஒப்பாயிரு, ஒத்திசை. 

ஹுூவி'௦215%, ரர. ஒப்புமை காண்பவர் $ 
படுத்துபவர் ; ஒப்புமை நாடுபவர் ; 

ஒப்பு நாடுபவர். 

anal’ogize, v- = analogise. 
analogous, a. ஒத்த, ஒப்புமையுடைய, 
இனமொத்த; ஓத்த தோற்றமுடைய, 

உவெப்பத்தால் நேர்மின் ஊட்டப்பட்ட. 
811 81௦ஐம6, 77: ஒத்த சொல்; ஒப்புடைய பொருள் ; (உயி.) 

ஒத்த செயல்வகையுடைய உறுப்பு, இனச்சினை. 

௨1௨1௦2, 7. ஒப்பு, ஒத்திசைவு ) இணையொப்பு, ஒத்த உறவு ; 
(கண.) ஒப்புமை, ஒப்புடைமை, 

உவ] றஹ், உக] றஹ், ர. எழுத்தறிவற்றவர்; 
ர. நெடுங்கணக்கை அறியாத, எழுத்தறிவற்ற, 

analphabet'ic, a மெடுங்கணக்குச் சாராத; அகர வரிசை 

முறையில் இல்லாத ) முற்றிலும் எழுத்தறிவற்ற. 
an‘alysable, a. UMS sr7rw 5545; கூறுபடுத்தக்கூடிய. 

analyse, ற. கூர்ந்து ஆய், நுணுகி ஆராய் ; கூறுபடுத்தி 
ஆராய் ; பகுத்து ஆய் ; கருமெய்மை காண் ; மூலம் காண் ; 

(இலக்.) பாகுபடுத்து ; (வேதி.) தனிப்பொருள்களாகக் 
கூறுபடுத்து. 

8112137521, 1. பகுத்தாய்பவர் ; ஒளிக்கருவியில் ஒளி முனைப் 
படுத்தும் இணைப்பட்டை. 

2112] 37518, 71. பகுப்பு, கூறுபாடு ; கருமூலம் காண்டல், பொது 
மெய்ம்மை ஆய்ந்து தேர்தல்; (வேதி.) பகுப்பாய்வு, கூறு 
பாட்டாராய்ச்சி ; தனிப்பொருள் தேட்டம், ஆக்கக்கூறுகளை த் 

தேர்க்தாராய்தல், தேர்வாராய்ச்சி) (கண.) தொகை கூறு 
படுத்தல் ; (இலக்.) வாக்கிய உறுப்பாராய்வு, வாக்கிய 
உறுப்பிலக்கணம் ; pl. anal’yses. 

an’alyst, 71. மாற்றியல் தேர்வாராய்ச்சியாளர். 

2112177110, 8. பகுப்பாராய்ச்சி சார்ந்த ; பகுத்தாய்கிற ; மூல 
மெய்ம்மைகள் காண்கிற. 

உவமையைப் பயன் 

சொற்களில் பொருள் 

ஒத்திசைவான 7; 
போன்றிருக்கிற ; 

27 

  

anastomose 

8121911081, ம: பகுப்பாராய்ச்சி முறையைப் பின்பற்றுகிற ) 
(மொழி. ) உருபுகளுக்குப் பதில் சொற்களை ஆளுகிற. 

௨0௨1576105, 71. ஆராய்ச்சிமுறை நூல்; தேர்வாராய்ச்சி 
முறைத் தருக்கநூல் ; பகுப்பாராய்ச்சி முறை வடிவியல். 

anamnes is, n- மூன் நினைவு, இறந்தகாலம் பற்றி எண்ணங் 
கள்; மறதியில் ஆழ்க்துவிட்ட முன்னைய செய்திகளின் மறு 

நினைவு ? கோயாளியின் பழைய நினைவு $; பிளேட்டோவின் 

(1154௦) கருத்துப்படி. நினைவின் மூல முதற்படிவம். 

ஊரு ற11௦, ம. போகப்போகச் சிக்கல் பெரிதாகுகிற. 

8௧௭௦101105], 7 குறிப்பிட்ட கோணிய பார்வையில் 

நேராகத் தெரியும் கோணல்மாணலான வடிவம், நேர் திரி 
வடிவம் ; (தாவ.) கேர் மரபு திறம்பிய மாறுபாடு, 

881௩01 ற110118, ம: திரிபு வடிவமுடைய ; நேர் மரபு திறம்பி 
மாறுபடுகிற. 

ஊக, anan’as, n- அன்னாசிப்பழம். 
anan’drous, a. (s701.) L,ailonpui om. 
ஊஐறத௦5ர், : (யாப்.) இரு குறிலசைகளும் ஒரு நெடிலசையும் 
கொண்ட சீர், குறிலிணை நெடிற்சீர். . 

anapaes tic, anapaes'tical, ர: குறிலிணை நெடிற்சீரான. 
an‘aphase, n- இனமுனைப்புப்படி, இனக்கீற்றுக்கள் இரு 

கூறாகப் பிரிந்து குவிவுறும் நிலை. 

anaphora, n- அந்தாதித் தொடை. 
ஊ௨117:0018'1௨௦, 77. பாலுணர்ச்சி மட்டுப்படுத்தும் மருந்து ; 

1. பாலுணர்ச்சி மட்டுப்படுத்த உதவுகிற. 

anaphylax’is, anaphylax’y, n- அயற்பொருளைத் தாங்கிக் 
கொள்ளக்கூடிய வலிவு, வெளியிலுள்ள புரதம் அல்லது 

வேறு பொருள் குத்தி ஏற்றப்படும்போது அதேபொருள் 

முன்னரே இருப்பதனால் தாங்கிக்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல். 

ஹஹ], 7: உயிர்க்கூறொட்டுமுறை, அருகிலுள்ள ஈல்ல 
கூறுகளை ஒட்டி. மேலிடான சிறு காயங்களைக் குணப் 

படுத்தும் மருத்துவ முறை. 
anaptyc'tic, a- (@00.) மெய்யொலிகளிடையே தோற்றுகிற 

உயிரொலியைச் சார்ந்த. 

anaptyx’is, 71... (ஒலி.) மெய்யொலிகளிடையே ஓர் உயிரொலி 
தோன்றுதல். 

an’arak, n- = anorak. 
an‘arch, n. குழப்பம் விளைவிப்பவர் ; புரட்சித் தலைவர். 
anarc’hic, anarchical, a. avePis; @priuuorer ; oie 

ஒழுங்கற்ற. 
உதார், 7. ஆட்சி வேண்டாக் கொள்கை, அரசு இல்லாச் 

சமுதாய நிலையே மேம்பட்டதென்னும் கோட்பாடு. 

உட்கார், 71. அரசிலிக் கோட்பாட்டாளர், ஆட்சியில்லா 

நிலையே சிறந்ததென்ற கருத்துடையவர் ; ஆட்சி கவிழ்ப்பவர் ; 
அரசழிப்பவர்; ஐ. அரசிலாக்கோட்பாடுடைய; ஆட்சி 

கவிழ்க்கிற ; கிளர்ச்சி தூண்டுகிற. 

ஊக? 0115110, ம. அரசிலாக்கோட்பாடுடைய ; ஆட்சி கவிழ்க் 
கிற, கிளர்ச்சி தூண்டுகிற. 

8௦107, 71. அரசிலா நிலை, ஆட்சியில்லா நிலை; அரசழிவு 7 
சட்டமில்லா நிலை, ஒழுங்கின்மை ; அமைதிக்கேடு, குழப்பம். 

8௮11117015, ம: (உட.) கணுவற்ற, இணைப்பற்ற ; ( இலக்.) 
சார்படையற்ற. 

anasar’ca, 1. தோலடி நீர்க்கோவை. 

81௧8810015, ௩. தோலடி நீர்க்கோவையுள்ள. 
9088518518, 71: துருக்கியக்கலையில் ௩ரக வேதனைக்காட்சி ; 

கோய் நீங்கி உடல்கலம் தேறுதல், உடல்நல மீட்பு. 

377251211௦, 8: உறு முனைப்பான, புடைப்புருவான. 
ஊஉ5(1தராகர், ந. கதிர்முனைப்புக் கோளாறற்ற கண்ணாடிச் 

சில்லு. 

818511 27௮1'1௦, 4. கதிர் முனைப்புக் கேடற்ற. 

3118801086, ற. குறுக்காக இணை ; பின்னி இணை,
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௮851015086 18, 71. குருதி நாளங்கள் அல்லது மரக்கிளைகள் : 

அல்லது ஆறுகள் ஆகியவை பின்னி ஒன்றுபடல்; pl. 

anastomos’es. 

anas‘trophe, n. (சொல்.) தலைகீழ்மாற்றம். 

anath’ema, n- S@éemud wiyplery ; 
பழிகேடர் : பழிகேடு; சாபப்பொருள் ; 

பொருள். 

சாபம் 7 பழிப்புரை ; 
வெறுக்கத்தக்க 

anathemat'ical, a. Qu gmnysGfu ; uplsa5 5s. 
anathematisa'tion, n. ¢rudi@se ; ups se. 
anath’ematise, anath’ematize, v. சாபமிடு ; பழியகர். 
anatom’ic, anatom‘ical, a, 2ovuiucb சார்ந்த; உடற் 

கூற்றமைப்புச் சார்ந்த; அமைப்பியலான. ் 

anat’omise, v. அறு, கூறுபடுத்து ; பகுத்துப்பார். 
௮721 மறாம்5ர, 7. உறுப்பியல் ஆராய்ச்சியாளர், பகுத்தாய்கர். 

anat’omize, v.=anatomise. 

anatomy, n- அறுத்தல், பிளந்து பார்த்தல், பகுத்தாராய்தல், 
கூறுபடுத்துதல் ; உள்ளமைப்பியல் $ உடல் உறுப்புக்களின் 

அமைப்பியல் ; கங்காளம்; சேம உடலம், பதனப்படுத்தப் 

பட்ட உயிரற்ற உடல், வற்றல் உருவம். 

அறதர்'18, ஊ௱ர்1௦, 71. ஆரஞ்சு சிவப்புச் சாயம். 
ஆட்டய, 1. குதிரையின் உடலிலுள்ள குருதிரிறப் புடைப்பு ; 

கிழங்கு வகைகளின் வேர்கோய், 

811065%01, ர முன்னோன், மூதாதை, குலமுதல்வர். 
ancesto’rial. a-=ancestral. 
001 வி, ௩. முன்னோருக்குரிய; மூதாதையர்களுக்குச் சொந்த 

மான; முன்னோர் மரபில் வந்த; மூதாதையர் வழியுரிமையான. 

an‘cestress, n- முன்னோள், குலமுதல்வி. 
an'cestry, 1. மூதாதையர் மரபு, ஊங்கணோர் வழி, முன்னோர் 

வழி; வழி மரபு, குல மரபு. 

anc’/hithere: n- (249.) குதிரையின் முன்னோடியென்று 
கருதப்படும் மிகச் சிறிய மட்டக்குதிரை போன்ற புதையுயிர்ப் 

படிவ விலங்கு, * முன்குதிரை :. 

30௦7, 7. நங்கூரம்; ஆதாரம், பற்றுக்கோடு; ஐ. நங்கூர 
மிடு ; ஈங்கூரமிட்டுக் கப்பலை நிறுத்து ; நிலைகிறுத்து ; தங்கு, 

ஓய்வுகொள்?; (தொ.) ௨ ௨௦௦101, நங்கூரமிட்டு; ஈத 

௨௩௦௩௦, நங்கூரம் உயர்த்து, 

௮10010182௦ *, 71. நங்கூரமிட்டு நிற்றல் ; நங்கூரமிட்டுத் தங்கு 
மிடம்; ஆதாரம்; உறுதிக்கடைப்பிடி ; கப்பல் தங்குவதந் 

கான தீர்வை. 

anch’orage’, n- SIMaluiar Gy.ce. 
anc’horess, n- பெண் துறவி; உலக வாழ்க்கையிலிருக்து 

ஒதுங்கி வாழ்பவள், 

anc’horet, n-=anchorite- 
anchoret’ic, anchoret'ical, a. simo9éefu. 
anch’or-hold, n- smear 5H My 5 aM cM, உறுதிப் 

பிடி ; சேமக்காப்பு. 

ஹூ0்்௦ர-ம06', 71. நிலத்தளப் பனிக்கட்டி. 
anc’horite, n- துறவி; உலக வாழ்க்கையிலிருந்து ஒதுங்கி 

யிருப்பவர். 

ஹு 1௦7-127, 71. தொங்குபாலத்தின் வடக்கம்பிகளுக்கான 
ஆ தாரக்கட்டை, 

anch’or-ring, n- நங்கூர வளையம். 
anch’or-stock, 0. நங்கூர ௮ச்சு, 
8௦1௦13, 1. கெய்த்தோலி போன்ற மீன்வகை. 
ஊரா ஐ, ர. மயிரிழை போன்ற தண்டுடைய செடியினம். 

௦11056, ஐ. மூட்டுக்கள் விறைத்துப் போ; 
பொருத்தப் பெறு, 

ஹ0்டு10515, 1: கணுக்கள் திமிர் கொள்ளுதல் ; மூட்டுக்களின் 
விறைப்பு. 

எலும்புகள்       

anchylostomi’asis, n- கொக்கிப்புழு கோய், கொக்கிப்புழு 
போன்ற புழுவால் ஏற்படும் குருதிச்சோர்வு. 

-77101271. 7281772) (பிர.) 71. பிரெஞ்சுப் புரட்சி (1789) நிகழ்வ 
தற்கு முற்பட்ட. காலம். ட் 

an’cient?, ர. கிழவன், முதியவன் ;” மூத்தவர், உயர்ந்தவர் , 
ஈ- பண்டைய, தொன்மையான, மநெடுகீள் மரபுடைய) 

ரோமாபுரிப் பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு (கி. பி. 476-க்கு) முற்பட்ட. 

3110ம்”, ர. கொடி) கொடி பிடிப்பவர். 
an’cientry, n- மிகு பழமை ; பழம்பாணி. 

an'cients, n- ந்], பண்டையர், 
கிரேக்கர் ; ரோமர். 

பண்டைக் காலத்தவர் ; 

811011187௫, ர. குற்றேவல் செய்கிற ; துணைமையான. , 
811016, 7: கணுக்கால். 
ஹஊ்ட௦று, 71. (உட,) முழங்கை, கைமுட்டு; குறுங்கால் ஆட்டு 

வகை; (௧. க.) அழகுக்காகச் சுவர் அல்லது வ£ளவுகளின் 
பக்கங்களை ஒட்டி ஆதாரத்தட்டுப் போல அமைக்கப்படும் 

சிற்ப உறுப்பு ; ற]. 800௦05. 

Anco’na, 1... நடுகிலக்கடலகம் (Mediterranean) சார்ந்த 
புள்ளிகளையுடைய கோழியினம். 

anc’ress, n-=anchoress: 
and, conj. உம், மற்றும். 
Andalu’sian, n- ஸ்பெயின் (றக) காட்டிலுள்ள அண்ட 

லூஷியாவுக்கு உரியவர்; கோழி இனத்தின் வகை; q. 

அண்டலூஷியாவுக்கு உரிய; கோழி இனத்தின் வகை 
சார்ந்த. ‘ 

andan'te, (9S-) n- (Qms.) Goormonée Gswoy; wre 
மான மென்னடைப் பாட்டு; ரம. இடை௩டைச் செலவில் $ 
மட்டமான மென்னடையில். 

471447111710, (இத்.) 1. (இசை.) மட்டமான மெல்லிசை ௩டை ; 
84௦. மிதமான மெல்லிசை ௩டையுடன். 

An'derson shel'ter, n. Pures 57d 646 wigan grade * 
"செல்லக்கூடிய எஃகுப் பாதுகாப்பு, 

01701, 71... விறகுதாங்கி, அடுப்பணைகோல், 

விறகுகளை ஏந்தி வைப்பதற்குரிய இருப்புச்சட்டம். 

androceph’alous, a. மனிதத் தலையையுடைய. ல 
81101:06'01ம110, 7. (தாவ.) பூவிழைத் தொகுதி. 6 
androgen, n- ஆண்பால் இயக்குநீர்மம், ஆண்பால் மரபுக் 

கூறுகளை வளர்த்துப் பேணவல்ல பொருள். 

1070 221௦, ௩. ஆண்பால் இயக்குரீர்மம் சார்ந்த. 

androg’ynous, ர: இருபால் கூறுகளுடைய); பால் வேறு 

பாடற்ற ; (தாவ.) ஆண் பெண் இருவகைப் பூக்களும் ஒரே 
மலர்க்கொத்தில் உடைய. 

androg’yny:; Nn இருபால் கூறுகளும் ஒருங்கே உடைமை ; 

(தாவ. ஒரு மலரிலேயே அல்லது ஒரு செடியிலேயே பூவிழை 
யும் கருவகமும் உடன்கொண்டு இயலும் செடியினம். 

மீறு 0011 60௨, 7. குறும்புதர்க் காட்டுச் செடியினத்தின் வகை ; 
வடமீன் குழுக்களுள் ஒன்று. 

8007011”60௦14௦% 10, 7.  குருதியமுக்கத்துக்கு 
உதவும் தாவரச் சரக்கு. 

810681”, ற. அணுகு; ரமீம. அருகே; ஏறத்தாழ; நரசற். அருகில். 
an’ecdota> n- ற்[. வெளியிடப்படாத வரலாற்று நுணுக் 

கங்கள். 

an'ecdotage, n. கொடிக்கதைத் தொகுதி, 
தொகுதி ;) கதையளக்கும் கிழவயது. 

811600௦181, 8: இடை நிகழ்வான ; துண்டுத் துணுக்கான ; 
கொடிக்கதை உருவான. 
சீ oe se ட on 

910'6௦0௦%6, 77. வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிக் குறிப்பு; கொடிக்கதை ; 
இடை நிகழ்ச்சி ; துண்டுத் துணுக்கு ; செய்தித் துணுக்கு. 

anecdot'ic, anecdot'ical, a- =anecdotal. 
8160001751, %- வாழ்க்கைக் குறிப்பாளர் ; கொடிக்கதையாளர். 

அடுப்பில் 

மருந்தாய் 

துணுக்குத்.
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௮1601௦'1௦, ம. எதிரொலியற்ற. 
ராடாக, 7. காற்றளவைக் குறிப்பு. 

‘anem’ograph, n- காற்றின் திசையையும் 
மதிப்பிட்டளக்கும் கருவி. 

ve ஓ ௪. பி ௪. . . 

அறறா௦தாகற1 10, ம: காற்றின் திசையையும் வேகத்தையும் 
அளக்கிற. . 

267010, 71. காற்றுக்கள் பற்றிய ஆய்வு நூல். 
-anemom’eter: n- காற்று வேகமானி; கருவியில் காற்றழுத்தம் 

காட்டும் அமைவு. 

வேகத்தையும் 

anemomet Tic, a- காற்று வேகம் அளக்கிற. 
anemom’etry: n- காற்றின் வேக அளவை. 

‘anem’one, n- மலர்ச்செடியினங்களின் வகை; கடற்பஞ்சு ; 

ஆழ்கடலிலுள்ள மணியுருக்கள் போண்ற உயிரினங்களின் 
வகை. 

அறுர00ரி'11௦15, ம. காற்தினால் இனப்பொலிவு பெறுகிற. 
1610001111, 71. காற்றினால் பெறும் இனப்பொலிவு. 
அறுவர், றரசற். பற்றி; குறித்து; தொடர்பாக; நோக்கி. 
்ன௦10, 71. நீர்மம் வழங்காத காற்றின் அழுத்தமானி ) 

: நீர்மம் வழங்காத. 

an’eurin, aneu’rin, n- நரப்பூட்டச்சத்து, சத்துக்குறை 
பாட்டால் நரம்புகள் சீர்கெடா தபடி. தடுக்கும் ஒருவகை 

ஊட்டம். 

an’eurism, n-=aneurysm. 
aneuris mal. a-=aneurysmal. 
an’eurysm, 71: (மரு.) குருதிகாள அழற்சி ; இயற்கை மீறிய 

வீக்கம். 

௮௦175 1121, ர. குருதிகாள அழற்சியுடைய ; இயற்கை மீறி 
வீங்கிய. 

அறஞ், ௩3௦. மறுபடியும் ;) இன்னொரு வகையாக, புதிதாக. 

அறரீ?க0௦%௧௦8 1137, 71. சுற்று வளைவு ; கோணல்மாணல் ; சிக்கற் 

சுற்று மண்டிலம். 

அறமீ£க௦1 0௦15, ம. சுற்றி வளைந்த ; சிக்கலான. 
அறு ஜூதார, ர. (சட்.) போரிடும் அரசுகளின் பற்றுரிமை, நடுநிலை 

தாங்குபபருடைய உடைமைகளைப் பின்னால் இழப்பீடு 

செய்யும் எண்ணத்துடன் போரிலீடுபடுபவர் பயன்படுத்து 
துற்குரிய உரிமை. 

angel, 71. தேவதூதர், சம்மனசு ; ஆதரவு தரும் தெய்வம்; 

துணையாளி ; மென்மையும் தூய்மையும் உடையவர், களங்க 

மற்றவர்; அழகுரு; தூதர்; பழங்கால ஆங்கில நாட்டு 
நாணயவகை. 

அறஐ61-081786, 7. மூட்டையின் வெண்கரு மாவு சர்க்கரை 
ஆகியவை கலந்து செய்யப்படும் : அப்ப வகை. 

an’gel-fish, n- #@ மீன் வகை. 
an’gel-food, n- = angel-cake. 
an'gelhood, n. Aci9und, Caza grafdr Quscdy. 
ற26]'10, ர: தேவதூதருக்குரிய; ததேவதைதகளுக்குரிய); 

தேவதை போன்ற, திப்பியமான. 

angel'ica, n. சமையலுக்கும் மருந்துக்கும் பயன்படும் ஒரு 
வகை வாசனைச் செடி. 

angel’ical, a. angelic. 
261018, 7. தேவதை வழிபாடு, திப்பிய வணக்கமுறை. 

2120101'௦ஜுூ, 1. தேவதூதர் பற்றிய கோட்பாடு. 

angeloph’any, n. மனிதர்முன் தேவதூதர் 
தோன்றுதல், $தவதை பிரத்தியட்சம். 

an’gelug, 71- கன்னித்தாய் மேரி பற்றிய வணக்கப் பாடல் ; 
ரோமன் கத்தோலிக்கக் கோயில்களில் காலை ௩ண்பகல் மாலை 
வழிபாட்டுக்கு அழைக்கும் மணி. 

ang’er, 71: கோபம், கடுஞ்சினம், சீற்றம்; எரிச்சல், கடு 
வெறுப்பு ; ஐ. கோபமூட்டு; எரிச்சலுண்டாக்கு. 

வெளிப்படத்   

an'gico, n- தென் அமெரிக்கப் பிசின் மர வகை; அம்மரப் 

பிசின். 

உதர க, ர. தொண்டை வீக்கம் ; (தொ.) ஊத[றக ற60(0718, 
இடது மார்பு வேதனை தரும் இதயகோய். 

821௦0௨10௦1, 8: உறையினுள் காயுடைய ; சிதல் தளத்தை 

உறையினுள் கொண்ட. 

angio’ma, n- 6@H4e4; pl, angio’ mate, 
"oj 4 @ al om ச் Qe யினம் an’giosperm, ர. மூ த டி 3 
pl. angiosperm’ae. ப் 

ஊத]6 1, 7. மூலை; வடிவின் புறமுனைப்பு, கூம்பு; சாய்வு; 
நோக்கின் சாய்வு ; (கண.) கோணம், முடக்கு, சமதள வரை 

மீதுள்ள கோட்டின் சாய்வளவு, இரு தளங்களின் இடை 

வெளிச் சாய்வளவு, தளச் சாய்வளவு. 

2721௨ , 7: தூண்டில்; ற. தூண்டிலிட்டு மீன் பிடி; வசப் 
படுத்திப் பிடிப்பதற்காகத் தேடித்திரி, கைப்பற்ற நாடு; 

மருட்டு; பொறியில் பெற முயலு; மாறுபட்ட உள்ளெண் 

ணத்துடன் செய்தி வெளியிடு. 

Ang'le, n. ற்1, ஆங்கிலேயரின் முன்னோரான செர்மானிய இனத் 

தின் கிளையினத்தைச் சேர்ந்தவர், * ஆங்கிள் ? மரபினர். 

802160, 8. கோணத்தை உடைய. 

angler, n. தூண்டிலிட்டு மீன் பிடிப்பவர், மீன் நாடித் 

துூண்டிலுடன் திரிபவர். 

ang’ lewise, 14௦. கோணமாக, சாய்வாக. 

8216-7011, 71. தூண்டிற் புழு. 
அறுதி], 7. ஆங்கிலேயர் முன்னோர் உட்பட்ட செர்மானிய 

இனத்தவர், ₹* ஆங்கிள் ? மரபினர் ) * ஆங்கிள் ' மரபுக்குரிய 
கிளைமொழி ₹ஆங்கிள்? மரபின் பேச்சு வழக்கு; 

4. *ஆங்கிள் ? மரபுக்குரிய. 

இற ஜ110௨1, 71. ஆங்கில காட்டுத் திருச்சபை மரபு ஏற்பவர் ; 
கிறித்தவ சமயத்தில் ஆங்கில காட்டு உரிமைக்கிளை சார்ந்த 
வர் ?; ர. ஆங்கில நாட்டுத் திருச்சபை மரபு சார்ந்த ; கிறித்தவ 

சமயத்தின் ஆங்கில காட்டு உரிமைக்கிளை சார்ந்த. 

Ang’licanism, n. ஆங்கில நாட்டுத் திருச்சபை மரபுக்குரிய 
கோட்பாடு ; கிறித்தவ சமயத்தின் ஆங்கில காட்டு உரிமைக் 

கிளை ; ஆங்கில நாட்டு மரபுச் சார்பு. 

.4712£1102, (ல.) ௩0௦. ஆங்கிலத்தில். 
Ang’licise, ற. ஆங்கில மரபுப்படுத்து, ஆங்கில மயமாக்கு ; 

ஆங்கில மரபுக்கு இணக்கு, ஆங்கிலப் பண்புக்கிசைய மாற்றி 

யமை ; ஆங்கில மயமாகு. 

இறு த]101511, 71. ஆங்கில மரபு; ஆங்கிலப்பண்பு ; ஆங்கில 
காட்டுக்குரிய தனிச்சிறப்புக்கூறு ; ஆங்கிலச் சார்பு ; ஆங்கில 

் நாட்டுச் சார்பான கோட்பாடு. - os 

Ang’licize, v- = Anglicise- 
ang’lify, v. ஆங்கிலமாக்கு. 

821181, 1. ஆங்கில மொழியையும் இலக்கியத்தையும் பண் 
பாட்டையும் பற்றித் தேர்ந்த அறிவுடையவர். 

anglist’ic, n- ஆங்கில மொழியையும் இலக்கியத்தையும் பண் 
பாட்டையும் பற்றிய ஆராய்ச்சித் துறை. 

Ang'lo-Amer‘ican, ர. ஆங்கிலோ அமெரிக்கர், ஆங்கில 
காட்டுப் பிறப்பு அல்லது மரபுரிமையுடன் அமெரிக்க காட்டுக் 
குடி. வாழ்க்கை அல்லது குடியுரிமை உடையவர் ; ர. ஆங்கில 

காட்டுப் பிறப்பு அல்லது மரபுரிமையுடன் அமெரிக்க நாட்டுக் 

குடி வாழ்க்கை அல்லது குடியுரிமையுடைய ; ஒரு கூறு 

ஆங்கிலச் சார்பாகவும் மறுகூறு அமெரிக்கச் சார்பாகவும் 
உள்ள. 

Ang'lo-Gath’olic, n. ஆங்கிலோ கத்தோலிக்கர், ஆங்கில 
காட்டுத் திருச்சபை மரபு கத்தோலிக்க நெறி அளாவியதே 
என்று வற்புறுத்தும் கட்சியாளர் ;) ஆங்கில நாட்டு மரபுக் 

குரிய கத்தோலிக்கரெனத் தம்மைக் கருதுபவர் ; குரு மரபை 

ஆதரிக்கும் கட்சி சார்ந்த ஆங்கில நாட்டுத் திருச்சபை 
மரபினர் ; ர. ஆங்கிலகாட்டு மரபுக்குரிய கத்தோலிக்கரெனத் 

தம்மைக் கருதுகிற.



Anglo-French 

Anglo-French’, n- a,mGoor reper Gump), apoirty ஆங்கில 
காட்டில் பேசப்பட்ட பிரஞ்சு மொழி ; ர. இங்கிலாந்து 

பிரான்* ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் உரிய ; ஆங்கிலகாடு 
பிரான்௬ ஆகிய இரு காடுகளுக்கும் இடையேயுள்ள. 

40210-1 180, 7. ஆங்கிலோ இந்தியர், இந்தியாவின் நீடித் 
துக் குடிவாழும் ஆங்கிலேயர் ;) ஐரோப்பிய இந்தியக் கலப் 

பினத்தவர் ; ர. இங்கிலாக்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் உரிய ; 
இந்தியாவில் பேசப்படுவது போன்ற ஆங்கில மொழி 

சார்ந்த; ஐரோப்பிய இந்தியக் கலப்பினஞ் சார்ந்த. 

Ang’lo-I'rish, n. அயர்லாந்தில் பேசப்படுவது போன்ற 

ஆங்கில மொழி; ஆங்கில மரபில் வந்த ஐரிஷ் மக்கள் ; 

ஆங்கில ஐரிஷ் கலப்பினத்தவர் ; ர. இங்கிலாந்துக்கும் அயர் 

லாந்துக்கும் உரிய; அயர்லாந்தில் பேசப்படுவது போன்ற 

ஆங்கில மொழி சார்ந்த; ஆங்கில ஐரிஷ் கலப்பினஞ் சார்ந்த. 

&0ஐ'10-]5'1801166, 77. அசிரியர்களால் (Assyrians) &. wp. 
721-இல் கொண்டு செல்லப்பட்டுத் தவறிப்போன இஸ்ரவேலர் 
குலங்களின் மரபினரே ஆங்கிலேயர் என்னும் கோட்பாட் 

டாளர். 

Angloman‘ia, n. ஆங்கில வெறியார்வம், ஆங்கில மோகம், 

Angloma’niac, n. ஆங்கில வெறியர். 
க்றத]௦-11௦ கா, ம. இங்கிலாந்திலுள்ள நகார்மானியர் 

வழக்கிலுள்ள பிரஞ்சு (1718110110) மொழி ; ர. இங்கிலாந்தி 
ுள்ள கார்மானியருக்குரிய. ௫ 

Ang'lophil, Ang’lophile, n. ஆங்கிலப் பண்பார்வலர் ; 
1. ஆங்கிலப் பண்பார்வமிக்க. 

Ang’lophobe. 71: ஆங்கிலச் சார்பு வெறுப்பவர் ; ஆங்கிலச் 

சார்பினை அஞ்சுபவர் ; ர. ஆங்கிலச் சார்பு வெறுக்கிற, 
ஆங்கிலச் சார்பு அஞ்சுகிற. 

இரு ஜி0ற1௦1'1௨, 7. ஆங்கிலச் சார்பு வெறுப்பு. 

Anglophob’iac, அற த1௦ற1௦%'1௦, ம. ஆங்கிலச் சார்பு பற்றி 
வெறுப்புடைய. 

Ang'lo-Sax’on: n. பழங்கால ஆங்கில மொழி; ஆங்கி 
லேயரின் முன்னோரான செர்மானிய இனத்தவர் ; ஆங்கி 
லேயரின் மூதாதையர் ; ஆங்கில மொழி பேசுபவர் $; ஆங்கில 
இன மரபினர் ) ர. பழங்கால ஆங்கில மொழி சார்ந்த; 
ஆங்கிலேயரின் மூதாதையரினம் சார்ந்த ; ஆங்கில மொழி 
மரபு சார்ந்த. 

Ang'lo-Sax’ondom, n. 2% Gum பேசப்படும் உலகப் 
பரப்பு. 

Ang’lo-Sax’onism, n- ஆங்கிலமொழி மரபின் தனி உரிமைக் 
கோரிக்கைகள் பற்றிய நம்பிக்கை, 

812018, 8௭207௨, 71. துருக்கி நாட்டு ஆட்டு வகை ; பட்டுப் 
போன்ற மெல்லிய கம்பளி வகை; கம்பளி ஆடை வகை ; 
பட்டுப் போன்ற மென்மயிரை உடைய சிறு விலங்கு வகை, 

angostur’a,; 1. காய்ச்சலுக்கு மருக்தாயுதவும் தென் அமெரிக்க 
மரப்பட்டை வகை; (தொ) angostura bitters, 9Gamav 
துரா மரப்பட்டையின் குடிநீர். 

ஊரு, ம. கோபமான, சீற்றமுள்ள, கடுஞ் சினங்கொண்ட ; 
கடு வெறுப்புடைய ; சீறுகிற. 

Ang’strom un'it, n. ஒளி அலைகளின் நீளத்தை அளந்து 
மதிப்பிடுவ தற்குரிய நுண்ணளவைக்கூறு. 

ang uifauna, n- Hews ofl urbdYors தொகுதி. 

ang’uiform:, a. umbygarar. 
Anguill’a, 1. ermiasr, woonssoortd. 
ang’uine, a. umby Gurarm ; பாம்பிற்கு உரிய. 

ஊத 'எர்றகம், கதூமர்ற௦ம்௨, ர. பாம்பு வடிவான கால்களுடைய,. 
அற ஜூமர்5, 77. கிலப்புழுவினம் ; நாங்கூழ், 

81 ஐ' 01811, 7. உடல் நோவு ; பொறுக்கமாட்டாத வலி; சாத் 
துயர்; மனநோய்; கடுந்துயரம் ; ஐ. வேதனைப்படுத்து ; 
கடுக்துயருறு. 
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animalist. 

angular, a. கோணத்தின் உருவான, முடக்கான$ 
கோணத்தை உட்கொண்ட ; கோணங்களையுடைய ;ழ கோண 

வடிவான முக்குடைய ; சாய்வான; கோணத்தின் அளவான 3 

ஒடுங்கிய உடலுடைய ; எலும்பும் தோலுமான, உருட்சி 
திரட்சியற்ற ; ௩டை ஈயமற்ற ; விறைப்பு நடையான. 

ஊஜபிீகர்றரு, 1. கோணத்தின் இயல்பு, முடங்கிய தன்மை 7 

தனி இயல்பு, சமூகத்துக்கு ஒவ்வா முரண்பாடு. 

121௧1௦, ர: மூலை முடுக்குக்களோடு கூடிய; முக்கோண 
வடிவமான; 4. கோணத்தின் வடிவமாக்கு. 

தம1தர160், ர: மூலை முடுக்குக்களோடு கூடிய ; முக்கோண 
வடிவான. ; 

8120181700, 7. கோணமாக உருவாதல் ; முடக்காக்குதல் ; 
கோண வடிவான முக்கு. 

811 215'11-1௦011816, ௧. ஒடுங்கிய இலைகளையுடைய. 

ஊஜடீ”(4-1081781௦, ம. ஒடுங்கிய அலகுடைய. 
angustura’, n-=angostura- ௬௩ 
ஊ்காரா௦0 1௦, 0: இசைவில்லா ; முரணிசையான. 

௨01௦1௨”1100, ர. குறு மூச்சு, மூச்சுத் திணறல். 
உ 0106, 71. (வேதி.) நீர் நீக்கப்பட்ட காடி. 

817” ம776, 1. (வேதி.) கனிப்பொருள்களில் ஒன்று, நீர் 
வாங்கப்பெற்ற சுண்ணக்கக்தகி. 

உப்பும் 1015, ர: (வேதி.) மணியுருகிலையின் நீர் வாங்கப்பட்ட, 

811400௦11௦, ர. மனித அல்லது விலங்கு உருவில் அமையாத, 
207௦017510, 7: பொருளைக் கடவுளின் உருவமாகக் கருதாது 

குறிக்கும் குறியாக மட்டுமே கருதி வழிபடும் முறை. 

81710௦1151, 7. குறியை உருவமாகக் கொள்ளாது” கடவுளே 
நினைவூட்டும் கருத்துக்குறிப்பாக மட்டும் கொள்பவர். 

81 10பர், (தமி.) ர. அணைக்கட்டு. 
anigh’, adv-, prep. அருகே. 
811, 71. அவுரிச்செடி 7 அவுரிச் சாயம், நீலச்சாயம். 
௨116, ர. கிழவியின் நிலையுடைய, கிழடு தட்டிய, தளர்வுற்ற. 

aniline, n. பண்டு அவுரியிலிருக்தும் இப்போது கீிலெண்ணெ 
யிலிருந்தும் கிடைக்கும் சாயப்பொருள் ; ர. சாயப்பொருள் 
சார்ந்த. 

ஊர்] 1037, 71. கிழவிநிலை, கிழத்தனம், முதுமைத் தளர்ச்சி. 

ஹப்ர0201727 51௦0, 7. குறைகூறல், கடிந்துரை, இடித் துரை, 
கண்டித்தல். 

animadvert’, v. கருத்தில் பதிவு செய்துகொள் ; திறனாய்க்து 

உரை; குறை சொல் ; இடித்துரை ; குறித்துக்கொள். 

animal, n. விலங்கு, இயங்கும் உயிரினம், பிராணி, 
உயிர்மை; , நாற்கால் உயிரினம்; மாக்களில் வைத்து 
எண்ணப்படுவர் ; புலனுகர்ச்சியில் தோய்ந்தமைபவர் 7 
4. விலங்கு சார்ந்த ; விலங்கு போன்ற ; கீழ்நிலை உயிரினத்துக் 
குரிய ; இழிந்த, கீழான; உடலின்பம் காடுகிற ; உயிர்த் 
துடிப்புடைய, உயிரியக்கமுடைய 7 இயங்கும் உயிரினம் 
சார்ந்த. 

8170210116, 8:  குறுவிலங்கு; சிற்றுயிரினம் ; நுணுக்க உயிரி ; கண்ணுக்குப் புலப்படாத உயிரினம். 
உம்றா 81" பபீ110, 71. உடலின் செயல்கள் யாவும் நுண் உயி 

ரினங்களின் செயல்விளைவே என்ற கோட்பாடு, 

animal’culist, n. 2-0ws55. 516 gyair உயிரினங்களே 
காரணம் என்ந கோட்பாட்டாளர். 

8100211856, ல. விலங்கின் உருவங்கொடு ; விலங்கின் வடிவிழ். 
கருத்துருவங்கொள் ; உயிரின் பண்பேற்று ; உயிர்ப்பொரு. 
ளாக மாற்று; விலங்கியற்படுத்து ; புலனுகர்ச்சிப்படுத் து. 

an'imalism, n. oPvmiluscd வாழ்க்கை ; புலனுகர்வு இயல்பு ; 
மனிதர் விலங்கினத்துட்பட்டவர் என்ற கோட்பாத. 

8111221151, 7. புலனுகர்ச்சி வாழ்க்கை வாழ்பவர் ; புலனுகர்ச்சி 
வாழ்க்கைக் கோட்பாட்டாளர் ; விலங்குகளைப்பற்றிய கதை 
எழுத்தாளர் ; விலங்குகளின் ஓவியம் வரைபவர் ? விலங்கு 
களின் உருவம் செதுக்குபவர்,



animal’ity, n. 

-animality 

விலங்கியல்பு ; மிருகத்தன்மை ; விலங்கு 

வாழ்க்கை ; விலங்குஙிலை ; விலங்கு உலகம். 

an’imalize, v-=animalise- 
an’imal-worship, n- , விலங்கு வழிபாடு. 
அரு 1021-9701 8110, 71. விலங்கு வழிபாட்டினர். 
ர 11181௦, ம. உயிருள்ள; உயிரியக்கமுள்ள, உயிர்த்துடிப் 

புள்ள ; ஏ. உயிரூட்டு ) ஊக்கு ; தூண்டு, கிளர்ச்சியூட்டு. 

அரு 112160, 3. கிளர்ச்சியுடைய, ஆர்வமிக்க ; உயிருடையது 

போன்று இயங்குகிற ; உயிருள்ளதுபோன்ற. 

அறு 111112, ர. கிளர்ச்சியூட்டுகிற. 
anima'tion, n- 29g Os; ede sod; 

உயிருடனிருத்தல் ; உயிரியக்கம் ; கிளர்ச்சி ;) உயிர்த்துடிப்பு ; 

ஊக்கம், எழுச்சி. 

அரட்ர்றாகர்0ா, 71. உயிர்ப்பூட்டுபவர், உயிர்ப்பூட்டுவது ; ஊக்கு 
பவர், ஊக்குவது ; தூண்டுபவர், தூண்டுவது. 

anime; (-O7.) ந. மேலை இந்தியத் தீவுகளுக்குரிய பிசின் ; 

பிசின், பசை. 

அர], 71... உயிரிலாப் பொருளுக்கும் இயற்கை நிகழ்ச்சி 
களுக்கும் ஒரே ஆன்மாவைக் கற்பிக்கும் கொள்கை; பருப் 
பொருள் சாராத ஆன்மா ஒன்றின் மூலமே உயிரியக்கம் 

உண்டாகிறது என்ற கோட்பாடு ; ஆன்மவாதம் ; ஆவியுலகக் 

கோட்பாடு. 

animist, n ஆன்மவாதி; உயிரிலாப்பொருட்களிலும் 
இயற்கை நிகழ்ச்சிகளிலும் உயிர் இயல்பு காண்பவர் ; 

ஆவியுலகக் கோட்பாட்டாளர். 

‘animis’tic, a ஆன்மவாதச் சார்பான ; உயிரிலாப் பொருட் 

களிலும் இயற்கை நிகழ்ச்சிகளிலும் உயிரியக்கம் காண்கிற 7 

ஆவியுலகக் கோட்பாடு சார்ந்த. 

animosity, n கடுவெறுப்பு ; பகைமை. 

animus, 7. உள்தாண்டுதல், உள்ளுணர்ச்சி; செயல்கோக்கம்; 
பகைமை. 

21100, 71. எதிர்மின்மம். 
ஊாம்௦1.1௦, ம. எதிர்மின்மம் சார்ந்த. 
81186, 71. சோம்பு, பெருஞ்சீரகச்செடி. 

௭1'18660, 7. பெருஞ்சீரகம், சோம்பு விதை. 
ஓட, 7 4 . 

8118611௦', 71. பெருஞ்சீரக வடிநீர், 

anisom’erous, 8: பூவிதழ் வட்டத்தில் உறுப்பு நேரொவ்வாத, 
செவ்விசைவற்ற. 

anisophyll’ous, a- 
ஒவ்வாத. 

முளைத்தண்டில் இருபக்க இலைகள் 

anisosthen‘ic, a. வலிமை ஒப்பிசைவற்ற. 

anisotrop’ic, a- வேறுவேறு 
தன்மைகளை யுடைய, 

81:67, 7. எட்டரைக் கேலன் (௪௨110) பிடிக்கும் நீர்ம முகத்த 
லளவை 7 மிடா, பீப்பாய், 

an’kerite, n. இரும்புச்சத்து அதிகமுடைய கனிப்பொருள் 
வகை. 

பக்கங்களில் வேறுவேறு 

௨1:10, 71. எகிப்திய சிலுவை வகை ; உயிரின் சின்னம். 

912௨, 7. கணுக்கால். 

றட்116-]801%, 71. கணுக்காலுக்குமேல் செல்லும் கால் புதை 
யரணம். 

அற], 73. சிலம்பு, கணுக்கால் வளை. 

அபி, (இ.) %. அங்குசம், தோட்டி, யானைத்துறட்டி. 

an’lace, n- இருபுறக் கூருடைய குத்துவாள் வகை, 

81826, (உயி.) உறுப்பின் கருமுதல் வடிவம். 
ann’a, (9-) n- அணா. 
ann‘alise, ற. ஆண்டுப்பட்டிகையாகத் தொகு 7 வரலாற்றுப் 

பட்டியிற் சேர்; பதிவுசெய் ; நிலையாகப் பொறி, 

உயிர்த்தல்; 
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annoy 

21011௨1181, 71, வரலாந்றுப்பட்டி வகுப்பவர், ஆண்டுக்குறிப் 
பேடு தொகுப்பவர், நிகழ்ச்சிப் பதிவாளர். 

801811811௦, ம: வரலாற்றுப்பதிவான, 
ஆண்டு வரிசைத் தொகுப்பான. 

ann’als, n. pl. ஆண்டு நிகழ்ச்சித் தொகுப்பு ; ஆண்டு 
வரிசைப்பதிவேடு, வரலாந்றுப்பட்டி ; வரலாற்றுப் பதிவேடு 

கள், வரலாற்று ஆதார ஏடுகள்; ஆண்டுத் தொகுப் 
பேடுகள். 

ann’ates, n. pl. காட்கதிர் விளைவு, முதல் விளைவு; 
முதலாண்டு விளைவு, முன் காலங்களில் போப் ஆண்டவருக்கு 

அல்லது அரசருக்குக் கடமையாக அனுப்பப்பட வேண்டிய 
கோயில் மானியத்தின் முதலாண்டு விளைபலன். 

annat’ta, annat'to, n. அமெரிக்க மரவகையிலிருந்து 
எடுக்கப்படும் செம்மஞ்சள் நிறமான சாயப் பொருள். 

anneal’, v. கண்ணாடி. உலோகங்கள் முதலியவற்றைக்கட்டுப் 
படுத்தி ஆறவைத்தல் மூலமோ நன்கு சூடாக்கி மெல்ல ஆற 
விடுவதன் மூலமோ கடும் பதப்படுத்து, வாட்டிப் பதப் 

படுத்து ; கண்ணாடி முதலிய பொருள்கள்மீது சாயம் ஏற்று 
வதற்காகச் சூடுபடுத்து. 

8௦௦01௭, ர. இணைக்கிற. 

கால வரிசையான £ 

ann’elid, n. வளையம் போன்ற கணுக்கள் தாங்கிய செங் 
குருதிப் புழுவகை. 

annex’, 1... பின்னொட்டு, பின் சேர்க்கை, கட்டிடத்தின் 
புத்திணைப்புப் பகுதி) பத்திரப் பின்னிணைப்புப் பகுதி; 
ல. இறுதியில் சேர், ஒட்டு; பின்னிணே; கைப்பற்று, உரிமைப் 
படுத்திக்கொள். 

annexa’tion, n- கைப்பற்றிச் சேர்த்துக்கொள்ளுதல் ; சேர்த் 
துக்கொண்ட பகுதி, புத்திணைப்புப் பகுதி ; வென்று கொண்ட 
நிலம். 

811116: '1101]51, 7: புதுகிலம் வென்று சேர்த்துக்கொள்ள 
வேண்டுமென்ற கோட்பாட்டாளர். 

annexe’, ann’exe, n- 
புத்திணைப்புப் பகுதி. 

வபர் 11181௦, ஐ. துடைத்தழி, நிர்மூலமாக்கு, ஒழித்துக்கட்டு. 
ஊரம்111121100, ர. வறிதாக்குதல்; பூண்டோடொழித்தல், 

பாடழிவு, நூழிலாட்டு ; (மெய்.) உடலொடு ஆன்மாவும் 

அழிவுறுதல். 
annihila’tionism, n. செய்பழிக்கு இரங்காதவர் ஆன்மா 
உடலோடு அழிவுறும் என்னும் கொள்கை. 

ஹருர்' 1111811576, ர. இல்லா தாக்குகிற, பாழ்படுத்துகிற. 
1 111121௦1, 77. முற்றிலும் அழிப்பவர். 

anniversary; n- ஆண்டு விழா, ஆண்டு நிறைவுகாள் ; ர. 
ஆண்டிறுதியான ; ஆண்டுதோறும் நிகழ்கிற. 

(71910 418135 517௦) (ல.) (தொ.) தன் நகிகழ்வயது கிறை 
ஆண்டில். 

Ann'o Domini, (A-D-) (».) 
ஆண்டில், கி.பி. 

annotate, v. 
எழுதிச்சேர். 

பின் சேர்க்கை; கட்டிடத்தின் 

(தொ.) இயேசுபிரான் 

உரைவிளக்கங்கொடு ; குறிப்பெழுது ; உரை 

81101௨11௦1, 71. உரைவிளக்கம் செய்தல்; உரைவிளக்கம் ; 
குறிப்புரை. 

ann 0187௦7, 71. உரையாசிரியர்; உரைவிளக்கம் செய்பவர். 

801000006', ௦, சாற்று, பறையறை, பொது அறிவிப்புச்செய், 
தெரிவி, செய்தி கூறு ; வருகை அறிவி, 

8111001106 10617, 7. அறிவிப்பு, பொது அறிக்கை, விளம்பரம்; 
அறிவிக்கப்பட்ட செய்தி. 

announ’cer, n. அறிவிப்போர் ; வானொலி அறிவிப்பாளர் ; 
கம்பியில்லாத் தந்தி அறிவிப்பாளர். 

annoy’; 71- அலைப்பு, தொல்லை ; ஒ. அலைத்து அரி, தொல்லைப் 

படுத்து, தொந்தரவு கொடு, ௩ஈச்சரி ; திகைக்க வை, குழப்பு; 

துன்புறுத்து.



_ annoyance 

annoyance, n. அலைக்கழித்தல், தொல்லை கொடுத்தல், ஈச் 
சரித்தல் ; தொந்தரவு ; தொல்லை தரும் செய்தி. 

8100371112, ர. ஈச்சரிப்பான, எரிச்சலுண்டாக்குகிற. 

ann’ual, n- ஓராண்டு வாழும் செடியினம் ; ஆண்டுமலர், 
ஆண்டுக்கொரு முறை வெளியிடப்படும் ஏடு; ர. ஆண்டு 

தோறும் நிகழ்கிற; ஆண்டு தவறாது நடைபெறுகிற; 

ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் முடிவுறுகிற ; ஆண்டுக்கணிப்பான 
ஓராண்டு வாழ்வுடைய. 

ann’ually, adv, ஆண்டுதோறும் ; ஆண்டுமுறையில். 
annuitant, n- ஆண்டுத்தொகை பெறுதற்குரியவர். 
annu ity, 71: ஆண்டுத்தெொகை,, குறிப்பிட்ட கால 

அளவுக்கோ வாழ்நாள் காலத்துக்கோ ஆண்டுதோறும் குறிப் 
பிட்ட காளில் முறையாக அளிக்கப்படும் பணத்தொகை. 

ஊபய1', ல. ஒழி, துடைத்தழி; வறிதாக்கு ; நடைமுறையி 
_ லிருந்து நீக்கு ; செல்லுபடி. ஆகாதென்று அறிவி. 

ann’ular, n. Guts alg; ர. வளையம்போன்ற , வளை 
வடிவமான ; வளையங்கள் கொண்ட. 

annular'ity, n. c%rowyonbd ) வளையத்தன்மை. 
annulate, ann’ulated, a. o®arumacirOsraiort., வளையங் 

களையுடைய. 

ஹுர1உ(101, 7. வளையவடிவம் ; வளையம் ; சூழ்வளைவம். 
கா 01௦4, 9. குறுவளையம் ; (௧. ௧.) தூணின் மேல்தள 

உறுப்பு. 

பெர] ரர ரர், 9- ஒழிப்பு, நீக்கம், விலக்கீடு, 
ann‘uloid, a. வளையம்போன்ற. 
ஊு“01086, ர: வளைய வடிவமான ; வளையங்கள் கொண்ட. 

ஊுாட்யிழு5, 7. (உயி.) வளைவடிவ அமைப்பு, குறிமறையினத் 
தாவரத்தில் சிதல் உறை விரிய உதவும் வளைய வடிவமான 
உயிர்மத் தொகுதி; ந]. ஊர/பிர், 

ஜ111) 01871௦; ஐ. எடுத்துரை, சாற்று, அறிவிப்புச்செய். 

81111011018'11011 ர. சாற்றுதல், அறிவிப்பு; கன்னி மரியாளிடம் 
தேவதூதன் வந்து இயேசு திருப்பிறப்பு உணர்த்தியமை, 

. இயேசு திருப்பிறப்பு உணர்த்துவிழா (மார்ச் மாதம் 25-ஆம் 
காள்), கன்னித்தாய் விழா. 

ஊர ௦1க1176, ர. முன் அறிந்து கூறுகிற ; சாத்றுகிற. 
annun'ciator, n. அறிவிப்பவர் ; பணிகாடிய இடம் சுட்டிக் 

காட்டுவதற்கான ஏவல் மணியின் பொறி அமைப்பு. 

811௦0௦, 77. கேர்மின்வாய், காற்று வாங்கப்பட்ட வெற்றுக் 
குழாயில் மின்னோட்டம் புகும் நேர்மின்காடி. 

800186, ஐ. மின்பிரிமூலம் உலோகத்துக்குப் பூச்சுக்காப்பிடு. 

21100106, 7: கோயாற்றும் மருந்து; மனத்துக்கு ஆறுதல் 
தருவது; ர. துன்பக் தணிக்கிற. 

anoes‘is, n- (உள.) புலனுணர்ச்சி மட்டுமுள்ள சிந்தனையற்ற 
உணர்வு நிலை. 

20061'10, ர. புலனுணர்வு மட்டுமூள்ள உணர்வு நிலைப்பண் 
புடைய, 

anoint’, v. பூ௯ு,  நறுகெய்யாட்டு) (தொ.) 
11௦ க௱௦117௦ம், திருமுழுக்காட்டப் பெற்றவர், கடவுள் மைந்தர், 
இயேசுநாதர் ; the Lord's anointed, கடவுளால் உரிமை 
யளிக்கப்பட்டவர், அரசர். 

எண்ணெய் 

anoint’ment, n. Aw கெய்யாட்டு, எண்ணெய்ச் சார்த்து, 
அபிடேகம் ; புனிதப்படுத்தும் செயல். 

8௦1811511௦, ர. முறை விலகிய, நிரல் திறம்பிய, ஒழுங்கு முரணிய ; நிலைத்த விதிமுறைகளினின்று விலகிய ; (வான்.) 
ஞாயிற்றணிமை நிலையிலிருந்து அடுத்த ஞாயிற்றணிமை 
நிலைக்கு நிலவுலகு செல்வதற்குப் பிடிக்கிற ; கிலவுலக 
அணிமை நிலையிலிருக்து அடுத்த நிலவுலக அணிமை நிலைக்குத் 
கிங்கள் செல்லப்பிடிக்கிற. 

8107081151'108], ர. முறை விலகிய ; 1115 அமைதி நிலைக்கு மாறான; 
ஒழுங்கறுற, 
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3010810008, ம: ஒழுங்கு மீறிய, பொதுநிலை AmbGus ; 
ஒழுங்கற்ற, தாறுமாறான ; ஒரு சில வண்ணங்களைத் தெளி: 
வாகக் காண மாட்டாத. 

anom’alure, n- GeAcir வாலுடைய ஆப்பிரிக்க அணில். 

8011 ஒ]$7, 7. ஒழுங்கற்ற தன்மை ; நெறி திறம்புதல், முறை. 
கேடு ; (வான்.) ஞாயிற்றுச் சேண்மிகையளவு, கடைசியாகக். 

கடந்த ஞாயிற்றணிமை நிலையிலிருந்து கோள் அல்லது 
துணைகோள் விலகியுள்ள தொலைவில் கோண அளவு. 

௨11010008110018, ர. வழக்கத்துக்கு மாறாகக் காய்கனியுடைய,. 
வழக்கத்துக்கு மாறாக விளைந்த. 

81107000103711'005, 0- ஒழுங்கு திறம்பிய இலை அமைப்புடைய... 

8ஊ௦௱'; 8௦. ஒரு கணத்துக்குள்ளாகவே, உடனே, உடனடி. 

யாக; விரைவில்; இன்னொரு தடவை; 33. என்ன அது! 

(தொ.) ௬2 ஊம் ௧௦௦, அடிக்கடி. 

002, 71. சீத்தாப்பழ இனம், 

anona'ceous, 4. சீத்தாப்பழ இனப்பிரிவு சார்ந்த. 
81௦11, 71. பெயர் தெரியப்படாதிருப்பவர் ; புனைபெயர். 

Ga. 

anonym’ ity, n. பெயர் தெரியப்படாநிலை, பெயர் மறைவுநிலை.. 

anon'ymous, a, பெயர் அறியப்படாத; எழுதியவர் பெய: 
ரில்லாத; (தொ.) ௨௦13770008 1௦11௦, மொட்டைக்கடி தம், 

8100116165, 7. கொசவகை; முறைக்குளிர் காய்ச்சலுக்குரிய. 
௩ச்சுக் கொசுவினம். 

Anoplu’'ra, n. pl. porte Audord. 

an'orak, n, வடதுருவப்பகுதியிலுள்ள மக்கள் ஃஅணியும். 
தலைக்கவிகையோடு கூடிய தோலால் அல்லது துணியால்: 
செய்யப்பட்ட நீர் ஏறாத உடுப்புவகை, 

anorex’ia, 80100, 7, உணவவாவின்மை, பசிச்சுவை. 
யின்மை. 

anor'thic, a, ora: முரண்பாடான ஊடச்சுக்களையுடைய, , 

8005 11012, 71, முகர்வுணர்வு இழப்பு. 
anoth’er, pron. Gu@Q@@ut; இன்னும் ஒருவர், இன்னும். 
ஒன்று, வேறொன்று ; ஒப்புடைய இன்னும் ஒருவர் ஒத்த 

இன்னொன்று ; ர. வேறொரு ; இன்னும். ஒரு, ஒப்புடைய ஒரு, 

இனத்தில் இன்னொரு; (தொ.) 18160) 06 with another,, 
மொத்தத்தில், சராசரியாக. ம் 

8101701059, 8. வாலில்லாத. 

anox’ ia, 71. இழைமங்களுக்கு உயிர்வளியின் வருவளம். 

போதாமை, உயிரகக் குறைபாடு. 

8031௦, 4. உயிரகக்குறைபாடுடைய, 
805816, ௨58760, ௩. கைப்பிடியுடைய. 
an'schluss, (செர்.) 7, ஐக்கியம். 
9118211106, ர, வாத்தின் இயல்புடைய; மடமை மிக்க, முட்டாள் 

BOO LMT cor. 

an'swer, n. மறுமொழி, விடை, பதில்; மறுப்பு ; வினா எதிர் 
விளக்கம்; புதிர் விடுவிப்பு; சிக்கலின் தீர்வு; ஒப்புக். 
கொள்ளுகை; எதிர்மாறு, மாற்று; எதிர்ச்செயல்; எதி 
ரொலி; (இசை,) வேறு இசைக்கருவியின் மறு இசைப்பு ;. 
ஓ. மறுமொழி பகர், விடை கூறு; பதில் எழுது; எதிர் 
மாற்றம் அனுப்பு; இணங்க ௩ட; இசை, இசைவாயிரு 9 
அளவொத்திரு, ஒத்திசை; புதிர் விடுவி ; பிரச்சின தீர்வு 
செய் ; தறுவாய்க்குப் போதியதாயிரு ; நிறைவேற்று; சரியீடு 
செய் ; தக்க தண்டனை பெறு ; பொறுப்பேற்று நட, பொறுப் 
பேற்றுக்கொள் ;) உத்தரவாதமாயிரு ; விளைவு ஏற்றுக்கொள் 7 
தேறு, உறுப்படு; எதிர்ச்செயலாற்று ; பெயர் குறித்தழைப் 
பவர்க்கு எதிர்க்குரல்கொடு ; குற்றச்சாட்டுக்கு எதிர் 
விளக்கமளி. 

பாட்னா க1]16, 8. மறுமொழி கூறத்தக்க; பொறுப்புடைய ; 
பொறுப்பேற்பதற்குரிய ; தக்க ; கேர் எதிரான ; ஒத்திசைந்த, 
அளவொத்த,
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வடர, ர... சுவர்ப்பட்டிகைக் கல், வாயிலருகே அல்லது மூலை 

ஓரமாகச் சுவரில் குறுக்காகப் பதிப்பிக்கப்பட்.டிருக்கும் பட் 

டிகைக் கல்; ற்]. an'tae. 

anta'cid, n. வயிற்றுப் புளிப்பகற்றும் மருந்து; ர. புளிப்பு 
மாற்றான, காடித்தன்மைக்கு எதிரீடான. 

ஹர்கஜூ௰ரர்த6, ற. எதிரியாக்கு? எதிர்ப்பைத் தூண்டு ; எதிர்ச் 
செயலாற்று ; எதிர்த்துப் போராடு, 

antag’onism, 71. எதிர்ப்பு, பகைமை; முரண்பாடு. 

antag’onist, n. எதிரி, (உட.) எதிர்த்தசை ; 
2. எதிர்ச்செயலாற்றுகிற. 

91௨2௦15110, ம. எதிரான, எதிர்ப்பான, மாருன$; பகை 
யான. ் 

ஹார்க1்'12விர, 1. காரப்பொருளுக்கு எதிர்மாற்றான பொருள். 

ஊரக] 87116௦, ம. காரப்பொருளுக்கு எதிர்மாற்றான. 

ஊர்கற/பா௦ம்18' 1௨௦, 71. சிற்றின்பம் தணிக்கும் மருந்து; ர, 
சிற்றின்ப வேட்கை தணிக்கிற, 

பகைவன் 5 

90ெர்க1௦'1ம௦, 71. தென்துருவமடுத்த பெரும் பனிப்பரப்பு; ர. 
தென்துருவமடுத்த; தென்துருவப்பகுதி சார்ந்த; (தொ.) 

Antarctic 01016, தென்துருவ வளையம், தென்துருவத்தி 
லிருந்து 28% பாகையளவிலுள்ள வட்டவரை; Antarctic 

0௦0, தென்மாக்கடல், அ௮ண்டார்ட்டிக் மாக்கடல். 

ஊர், 70. எறும்பைத்தின்னும் மிகப்பெரிய தென் அமெரிக் 

கக் கரடியினம் ; தென் ஆப்பிரிக்கக் கரடி.யினம். 

814-001, 7. * தேனா ”; உடலிலுள்ள தேன் கசிவுக்காக எறும் 

பினத்தால் வளர்க்கப்படும் பூச்சியினம். 

௨016 *, 7, பந்தயச் சீட்டாட்டக்காரரால் சிட்டுப்பார்ப்பதற்கு 
முன்னே கட்டப்படும் பணம். 

_ an'te®, adv. முன்னால், மேலே. 
ஊழ்'- தேமா, 9, எறும்பைத் தின்னும் விலங்குவகை, 
47 42-081114770, (ல.) 4. போருக்கு முந்திய. 
811606ம்'61106, 71. முன்னிகழ்வு ; முந்திய கிலை ; முதன்மை 

நிலை; முற்பகுதி ; முன்மொழி; பீடிகை; (வான்.) கோளின் 

பின்னிடைவுத்தோற்றம், கோள்கள் மேற்கு நோக்கிச் செல்வ 

தாகத் தோன்றும் தோற்றம். 

016060 ஜோர், 71. முன்னோடி, முன்னிகழ்ச்சி, முற்சான்று ; 
(இலக்.) பொருள் முதற்சொல், மறுபெயர் ; மறுபெயரிணை 

-வினையடுத்தஇணை ஆகியவற்றின் குறிப்பு மூலமான சொல்; 

மறுபெயர்-மறுபெயரிணை-வினையடுத்ததணை ஆகியவை 

குறிக்கும் மூலவாசகம் $ (அள.) நிபந்தனை வாக்கியத்தின் 

நிபந்தனை வாசகம் ; (கண.) தகவெண்ணின் முகவெண், வீத 
எண்ணிணையின் முன்னிணை, , 

anteced’ents, 1. ற்1. முற்பண்புகள், முன்னடத்தை ; முன் 
வரலாறு. 

811660180௦, 1... இடைக்கூடம், கூடத்தின் முக்கிய 
அறைக்குச் செல்வதற்குரிய இடைவழியறை, 

ஊஊ 1௦011௨றவ], 97, திருக்கோட்டத்தின் வாயிற்கூடம், கோட் 
டத் திருமுன். 

an’'tedate’, n. மெய்யான காலத்துக்கு முற்பட்டதாகக் குறிக் 
கப்படும் காலம், முற்பாடாகக் குறிக்கப்பட்ட காலம். 

௨146080௦' , ஐ, முந்துகாள் குறி, மெய்யான தேதிக்கு முற் 
படத்தேதியிடு ; முன்னாட்களுக் குரியதாக்கு ; குறிப்பிட்ட 
காலத்துக்கு முன்பே செயல்முறைப்படுத்து ; முற்படு, முன் 
தேதியுடையதாயிரு விரைவுபடுத்து ; முன்கூட்டிச்செல். 

antedilu'vial, 8. உலகப்பெரு வெள்ளத்துக்கு முற்பட்ட ; 
முன்னூழிக்குரிய ; மிகப்பழமைப்பட்ட ; நாகரிகமற்ற, 

antedillv'ian, n, விவிலிய நூலின் உலகவரலாற்றின்படி. 
Curae (Noah) காலத்தில் நிகழ்ந்த உலகப்பெரு வெள்ளத் 
அக்கு முற்பட வாழ்ந்தவர், ஊழி மூதாளர் 9 நீள்வாழ்வு 
கண்டவா, மூதுபேராளர்; காலத்துக்கு ஒவ்வாத நெடும் 
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பழமைப்பட்டவர் ; ம, உலகப் பெருவெள்ளத்துக்கு முற்பட்ட 

காலத்துக்குரிய ; பழம்பேரூழி சார்ந்த; தொல்பழங்காலத் 

துக்கு ஏற்றநிலையில் உள்ள; காலத்துக்கு ஒவ்வாத நெடும் 

பழமைப்பட்ட, உலகத் தொடக்கக் காலத்துக்கு உரிய. 

an'telope, n. மானியல் ஆட்டுவகை, மறிமான், மானினது 

போன்ற கொம்பினையுடையதும் அசைபோடுவதும் ஆகிய 

விலங்கினம். . 

antemerid’ian, a, ஈண்பகலுக்கு முந்திய, முற்பகல் சார்ந்த. 

an'te merid'iem, (a. m.), (%.) (தொ.) முற்பகலில், ஈண் 
பகலுக்கு முன். 

ஹ்ருமாு'0806, 8. உலகத்தோற்றத்துக்கு முற்பட்ட, உலகப் 
படைப்புக்கு முன் நிகழ்ந்த, 

antenat’al, a, பேறுகாலத்துக்கு முற்பட்ட. 
ஹுர்ருக”11, 7. ற். குறிப்பிட்டதொரு காலத்திற்கு முன் பிறந்த 

வர், ஸ்காத்லாந்தில் 1609-க்கு முன் பிறந்தவர் ; அமெரிக் 

காவில் 1776-க்கு முன் பிறந்தவர். ் 

ஹர்ளா'௨, 1. உணர்கொம்பு, பூச்சிவகையில் உணர்ச்சியுறுப்பு; 

(தாவ.) செடிவகைகளில் ஊருதல் தரும் அமைவு : வானலைக் 

கொடி, கம்பியில்லாத் தந்தியில் வானலை வாங்கவும் பரப்பவும் 

பயன்படுத்தப்படும் அமைவு ; pH]. antenn’ae, 

antenn’al, ர. உணர்கொம்பினுடைய ; உணர்ச்சியுறுப்புக் 

குரி. 

antenn’ary, 1. உணர்கொம்பியல்புடைய; உணர்ச்சியுறுப்புத் 

தாங்கிய. 

ஹ்ரா 112015, ர. உணர்கொம்பு தாங்கிய. 
antenn iform, ர. உணர்கொம்பு வடிவான. 

ஹுந்ரேமற 1181, ச. திருமணத்துக்கு முன் நிகழ்ந்த, திருமணத் 
துக்கு முந்திய. 

antepen’dium, 71, பலிபீடத்துக்கு முன்னாலுள்ள திரை. 
antepenult’, n. shoud அடுத்தது, கடையிரண்டு 

அடுத்தது. 
antepenul’timate, n, FHDUvOSSSI; ர, ஈற்றயல் அடுத்த, 

ஈற்றயலுக்கு முன்னான. 

8166-0050, 4. பந்தய எண் அறிவிப்புக்கு முற்பட்ட. 

anteprandial, a, உண்டிக்கு முந்திய, சாப்பாட்டுக்கு முற் 
பட்ட. 

anterior, a. காலத்தால் முற்பட்ட, முந்திய, முன் நிகழ்வான; 
முன்புறமான, முன்பக்கமான $; (தாவ.) காம்பின் கவட்டி 
லிருந்து எதிர்ப்புறமான. 

ஊர்னார்௦ ரர, 1, காலத்தால் முந்தியது ; முன்புறம் இருத்தல், 
முன்னிடம். 

816-001, 71. முகப்பு அறை ; முக்கிய அறைக்குச் செல்லும் 
இடைவழியறை. 

anthel’ion, ர, ஒண்ணிற முகில் வளையம், முகில்- உறை 

பனிப்படலம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பால் கதிரவன் ஒளிபடுவ 

தால் ஏற்படும் வண்ண அருகுவளையம் $ த], ஊம்16]11. 

-anthelmin’thic, anthelmin'tic, n. G@- DYyw@ HapHiw 
மருந்துப்பொருள் ; ர. குடற்புழு அழிக்கிற, குடலிலுள்ள 

புழுக்களை வெளியேற்றுகிற. 

ஊ111 1, 71. உறழொலிப்பாடல் ; இசைப்பாடல், கோயிற்றிருப் 

பாடல்; திருவிசைப்பா; காட்டுவணக்கப்பாடல், தேசிய 

கீதம்; ஏ. இசைப்பாடலால் புகழ். 

anthe’mion, n. Upma%vuIc பயன்படுத்தப்பட்ட தளிர்க் 
கொடி வகைகளின் சித்திரப் படிவம். . 

81161, 71. (தாவ.) பூந்தாதுப்பை, மகரந்தப்பை. 

ஹூரா வி, ம. (தாவ.) பூந்தாதுப்பையைச் சார்ந்த. 
antherid'ium, n. (Sra.) ஆண்பாலணுக்கள் உண்டாகு 

மிடம், ஆண் அணுவகம் ; நர. கற ரர்ம்'1௨. 

ஹர்ரினார1் ௦15, 8. (தாவ.) பூக்தாதுப்பை உடைய. 
an’theroid, a. (stT9.) usr giioou Curcrm,
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ஹு 515, 7. அலர்வு, பூவிதழ்விரிவு, அரும்பவிழ்வு $ மலர்வுக் 

காலம், அலர்ச்சி முதல் விதைபிடிப்பு வரையிலுள்ள மலர்ப் 

பருவம். 

௮1 11௦0௨1ற, 7. பன்மலர்களிலிருக்து ஒன்றுபட்டு உருவாகும் 

காய், பல்சுளைக் கனி. 

an'thochlore, 71. மலர்களின் பொன்னிற வண்ணப்பொருள். 

anthocy'an, ஊ*110037'ஊாம்ற, 7. காடிப்பொருள்களால் சிவப் 
பாகவும் காரப் பொருள்களால் நீலமாகவும் காடியும் காரமு 

மல்லாத ௩டுகிலைப்பொருள்களால் செக்கீல நிறமாகவும் மாற 

வல்ல செடியின் வெல்லச் சத்து, மலர் நிறத்துக்கு மூலமான 

வேதிப்பொருள். 

an’'thoid, a. 

anthol'ogise, ௦. மலர்தொகு, பூ 
திரட்டு, தொகை நூலாக்கு, 

anthol'ogist, n. மலர் தொடுப்பவர் ; 
நூல் திரட்டாளர். 

பூவடிவான ; பூப்போன்ற. 

த்தொகு; பாத்தொகு, நூல் 

 பாத்தொகுப்பாளர் ; 

81101௦, 71. பாடல் திரட்டு ; தொகைநூல், நூற்கோவை ; 

மணிமொழித் தொகுதி , மலர்த்தொடையல். 

anthoma’nia, 71. மலர்வேட்கை) பூவெறி, 

anthoma’niac, 71. பூவெறியர். 
anthoph'ilous, 8. மலர்விருப்புடைய ; பூப்பயில்கின்ற ; 
பூமிசைகிற. s 

Anthozo'a, n. pl, Se Dueberu a ip ib முதலியவற்றை 
உள்ளடக்கிய உயிரினங்களின் வகை, 

an'thracene, 2. கிலிலிருந்து எடுக்கப்படும் சாயப்பொருள் 

மூலம். 

ஹரா க01௦, 3. ஈச்சுப்பருவுக்குரிய, கால்கடைகளின் நச்சுச் 
சீக்கட்டுக்குரிய. 

an'thracite, 1. ' மட்கரி”, நிலக்கரிவகை, நிலக்கில் சத்தற்ற 
நிலக்கரி. 

anthracit'ic, an'thracitous, a. நிலக் 
கீலற்ற நிலக்கரிக்குரிய. 

மட்கரிசார்ந்த, 

ஊட்ர்பா௧௦௦10, 4. ஈச்சுப்பருப்போன்ற, கால்கடை நச்சுச் சிக் 

கட்டு மாதிரியான. 

anthraco'sis, 71. மிலக்கரித்தூள் கலந்த காற்றை உட் 

கொள்ளுவதனால் ஏற்படும் நுரையீரல் கோய். 

an'thrax, 1. 6¢&4uG ; கால்நடைகளுக்கு உண்டாகும் ஆபத் 

தான ஈச்சுச் சீக்கட்டு. 

ஊர1ப:00'10, 8௱11110 10௨], 4. மனிதத்தன்மையுடைய, மாந்த 
ரியல்புடைய. 

anthropocen tric, ர. மன்மையமான, மனிதனை மையமாகக் 

கொண்ட ; மனித இனத்தையே இயற்கையின் இறுதி இலக் 
காகக் கொண்டு இயற்கை நிகழ்ச்சிகளை மதிப்பிடுகிற ; மனித 

உள்ளத்தினுடன் ஒப்புமையுடையவையாகக் கொண்டு 

உயிரியக்கங்களை ஆராய்கிற, 

anthropogen’esis, 2. 
.. ஆராய்ச்சி. 

anthropogeog’raphy, n. மன்பதை நிலை நூல், மக்கள் 
இனங்கள் உலகில் பரவி இருக்கும் பான்மை பற்றிய நூல். 

anthropog’eny, n. மன்முதலாய்வு, மனித இனத் தோற்ற 
ஆராய்ச்சி ) மனித இனத்தோற்ற வரலாறு. 

anthropog'raphy, 1, மன்னினப் பரப்பாய்வு, நிலஇயல் 
அடிப்படையான மனித இன ஆராய்ச்சி, நிலஇயல்அடிப் 
படையான மக்கள் இனங்களின் பரப்புப்பற்றிய ஆராய்ச்சி, 

an'thropoid, n. wosaere; ர, 
மனித உருவான. 

anthropoid'al, ௧. மனிதக்குரங்குக் குரிய, 
anthropol’atry, n, 129g aupur@, welgscors கடவுளாக 

வழிபடுதல். 

மனித இனத்தோற்றம் பற்றிய 

மனிதனைப்போன்ற,       

ஹு110001௦'தர௦20, 8. மனித இன ஆராய்ச்சிக்குரிய, 
anthropol’ogist, n. wes Bar gireor. 
anthropol’ னு, 3. மனித இன நூ ல், மனிதன் உடல் உளம் 

இரண்டும் சார்ந்த முழு வரலாற்று ஆராய்ச்சித்துறை. 

ஹர்்பா௦ற௦1 உமர, 71. மனித உடல் சார்ந்த அளவை. 

ஊ411710'10000101, 71. மன்கலைவடிவம், கலைமரபு வழிப்பட்ட 
மனித வடிவின் சாயல் அமைவு. 5 

anthropomorph'i ic. Q. மன்புனேவான, இஜைவனுக்கோ 
தெய்வங்களுக்கோ பொருள்களுக்கோ மனித வடி வம் அல்லது 

மனிதப்பண்பு கற்பிக்கிற ; மணிதப்பண்பு ஏற்றப்பட்ட. 

anthropomorph'ise, v. மன்னியலாக்கு, மனித உருவில் 
ஆக்கு; இறைவனுக்கோ பொருள் 

களுக்கோ மனித வடிவு அல்லது மனிதப்பண்பினை ஏற்று. 

ஹஊஐ11710ற0101 111510, 71, மன்னியல்பு சார்த்தும் கொள்கை, 
மனித வடிவம் கஜ்பித்தல் ; மனிதப்பண்பேற்றுதல், இறைவ 
னுக்கோ தெய்வங்களுக்கோ பொருள்களுக்கோ €மனிதவுரு 

அல்லது பண்பு சார்த்துதல். 

anthropomorph’ ist, n. மன்புனேவாளர், இறைவனுக்கோ 
தெய்வங்களுக்கோ பொருள்களுக்கோ மனித வடிவம் அல்லது 

பண்பு ஊட்டுபவர். 

தெய்வங்களுக்கோ த் ளு 

anthropomorph'ite, 71. மன்னியல் வழிபாட்டாளர், இறை 
வனை மனித வடிவு உடையவராகக் கொள்ளும் கோட்பா 
டுடைய சமயக் கிளையினர்; இறைவனுக்கோ தெய்வங் 

௯ளுக்கோ பொருள்களுக்கோ மனித வடிவு அல்லது பண்பு 

ஏற்றுபவர். 

anthropomorph 'itism, 2. மன்னியல் வழிபாட்டுக் கோட் 
பாடு, இறைவனை மனித வடிவுடையவராகக் கொள்ளும் 

சமயக்கிளையின் கோட்பாடு ; மனித வடிவங்கற்பித்தல் 5 

மனிதப்பண்பேற்றுதல். 

anthropomorpho’sis, n, மனித வடிவாக மாற்றுதல், 
anthropomorph'ous, a. மனித 

மனிதனைப் போன்ற. 

2ஊ411101000௨111'1௦, ௩. மன்னுணர்வேற்றுகிற, இறைவனுக் 
கும் இயற்கைக்கும் பிற பொருட்களுக்கும் மனித உணர்ச்சி 

கற்பிக்கிற. 

anthropop'athism, anthropop’athy, 71, இறைவனுக்கும் 
இயற்கைக்கும் பிற பொருட்களுக்கும் மனித உணர்ச்சி 

ஏற்றுதல். உ 

ஊங்பா000ற11 உத், 1. ற], மனிதரைத் தின்பவர் ; மனிதரைத் 
தின்னும் மாக்கள். 

anthropoph’agite, 1. மனிதரைத் தின்பவர் ;) மனிதரைத் 
தின்னும் உயிரினம். 

anthropoph'agous, a. மனிதரைத் தின்னுகிற. 
ஹர்மா௦ற௦ற11 கஜ, 71. மனிதத்தசை மிசைதல். 
Anthropopithe'cus, 2. 

வகை. 

வடிவில் அமைந்த 

ஆப்பிரிக்க வாலில்லாக் குரங்கு 

-anthropopsy chism, 1. மன்னுணர் வேற்றம், இயற்கைக்கோ 
கடவுளுக்கோ மனித உள்ள உணர்ச்சிகளை ஏற்றுதல். 

anthroposophy, 7. மனித இயல்புபற்றிய அறிவு ; மனித 
இன அறிவு; ருடால்ப் ஸ்டீனரின் (௦11, 5161௦8, 1861- 
1925) கோட்பாடு. 

ஹர்'1, 71. எதிர்ப்பாளர் ; ர. எதிரர்ன, எதிர்ப்புச்செய்கிற, 

811௨01 115, 71. தொண்டைச்சதை வளர்ச்சி. 

anti-air'craft, a. uoror oAicnjsqfus; (Ogsr.) anti- 
aircraft gun, எதிரி விமானத்தைச் சுட்டு வீழ்த்துவதற்குரிய 

பீரங்கி. 

an'ti-al’coholist, n. வெறிய வெறுப்பாளர், மதுபான 
விரோதி : வெறிக்குடி வெறுப்பவர். ௨ 

an'tiar, 2, மலாய் நில ௩ச்சுமரவகை; ஈச்சுப்பால், நச்சுப் 

பிசின், 

ஹர்்11 1015, ம. பித்தத்துக்கு எதிரான, பித்த மாற்றான.



antibiosis 

antibio’ sis) 2. 2-@rury வொவ்வாமை, இயல்பான இனப் 
பகைத் தொடர்பு, ஓர் உயிரின் இயல்பான வாழ்க்கை விளை 

வான பொருள் மற்றோர் இன உயிரின் வளர்ச்சிக்குக் கேடாய் 
இருக்கும் தன்மை. 

811101011௦, 90, உயிர் சதிரி, உயிர் வாழ்வுக்கு ஊறு செய்யும் 
பொருள் ; ர, உயிர் வாழ்வுக்கு ஊறு செய்கிற ; இயல்பான 

இனப்பகைத் தொடர்புடைய. 

௨11௦07, 71, (உட.) கோய் எதிர்ப்பொருள், உயிரின் தற்காப் 

புப்பொருள்; தீங்கு தரும் அயற் பொருளுக்கெதிராக உயிரினத் 

தின் உடலில் உண்டாகும் பொருள். 

ஹுரர்௦, 7, கோணங்கி உருவம் ; கூத்தாடித்தனம். 

4108111௦06, 7. ஊடு கதிருக்குரிய வெற்றுக்குழாயின் மின் 
னோட்ட இலக்கு, எதிர்மின் கதிர்களின் குவியம். 

ஊ௱ர்ம்க111'011௦, 8. ரோமன் கத்தோலிக்க நெறியை எதிர்த்த, 
கத்தோலிக்க நெறியை எதிர்த்த; பொது நோக்கெதிர்த்த. 

an'tichliér, 91.  * எதிர்ப்பாசிகம் ; தாள் உண்டுபண்ணும் 

தொழிலில் கூழில் படிந்துள்ள பாசிகத்தை இறுதியாக 
அகற்றக் கையாளப்படும் பொருள். 

8. 11-0101106, 71. எதிர் இசைக்குழு, இசைக்குழுவில் பாடலை 
எடுத்திசைக்கும் குழு; எதிரிசைப்பாடல், இசைப்பாடலில் 
தொடுப்பு என்னும் உறுப்பு, அனுபல்லவி. 

an'tichrist, 1. THt QCus, OCusalar HAN; எதிர் 
காலத்தில் வரப்போவதாக முற்காலக் கிறித்தவர் கருதிய 
மறுஇயேசு. 

1110117715 '17த1, ர. எதிர் இயேசுவுக்குரிய ; கிறித்தவ சமயத் 
துக்கு எதிரான. 

வாழ்ம்ம்பரத'(1தரர்தர, 7. எதிர் இயேசுவின் ஆட்சி, எதிர் 
இயேசுவின் முறைமை அல்லது கோட்பாடு ; கிறித்தவ சமய 
எதிர்ப்பு. 

Antich'thon, n. பிதகோரஸ் (911௨201858) என்ற பண்டைக் 
கிரேக்க அறிஞர் கோட்பாட்டின்படி. ஞாயிற்றின் மறுபக்க 

மிருப்பதாகக் கருதப்பட்ட மற்றொரு நிலவுலகம் ; நிலவுலகக் 
கோளகையின் தென்பா தி. 

ஊர்ம01'(100065, 73. றர. நிலவுலகக் கோளகையின் நேர் எதிர் 
பாதியிலிருப்பவர் ; கேர் அகட்டு நிலையினர். 

anti’cipant, 71, எதிர்கோக்குபவர் ; ர. எதிர்நோக்குகிற. 
anti’ cipate, Vv. எதிர்பார், எதிர்நோக்கு, அவாவு: முன் 

கூட்டி. நிகழ்த்து ; முன்னதாகவே அமை ; காலத்தை முற் 
படக் குறி; முற்படு ; முன் நிகழ்; முந்து, முந்திக்கொள் ; 

முந்துறக்குறி;) அவசரப்படு; விரைவுபடுத்து; முன்னறி ; 
முன்னரே உறுதிகொள் ; முன்னேற்பாடாயிரு, முன் கருதலா 
யிரு; முன்கருது. 

ஹூரம்௦ர்றக' 11௦1, 70. எதிர்பார்த்தல் ; கால முன்னிடைவு : மூன் 
னறிவு ; முன்செயல், முன்நிகழ்வு ; முன்கருதுதல், முன் 
கருத்து ; முன்னுணர்வு ; முற்பாவனை ; முன்ச௬ுவை ; முன் 
முகம்; (இசை,) பின் வரவெதிர் நோக்கிய முன்னீடு. 

anti'cipative, 8. எதிர்பார்க்கும் இயல்புடைய, 

9011௦101௦1, 71. எதிர்கோக்குபவர். 

௨11 01்றக0ா3, ம. எதிர்பார்க்கும் இயல்புடைய ; எதிர்பார்க் 
கப்பட்ட ; முன்னீடான. 

anticiv'ic, 8. குடியுரிமைக்கெதிரான. 
anticler'ical, n. A@és scour: பணியாளருக்கெதிரான கட்சி 

யினர் ; ர. திருச்சபைப் பணியாளருக்கெதிரான ; திருச்சபைப் 
பணியாளரின் உரிமைகளை எதிர்க்கிற. 

anticlimac'tic, a. 2-¢ நிலைக்கு எதிரான ; சுவையிறக்க 
மான. 

20110110௨௨), 1. உயர்ந்தேறியிழிதல், ௬ ையிறக்கம், 
உணர்ச்சி நிலையில் வீழ்ச்சி, 

2171101116, 7. (மண்.) நில அடுக்கின் வளைமடிப்பு, மேல் 
வளைவு. 
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antimonarchist 

anticlin’al, 2. (wair.) Bo aGSAar HaMsos wwyctny; a. 

(மண்.) கவிகை மடிப்பான, இருபுறச் சாய்வுடைய ; (உள்.) 

துண்டெலும்பு வளையங்களில் இருபுற வளையங்களும் தன்னை 

கோக்கிச் சாயும்படி உந்தலான ௩டுவளையமாக அமைந் 

துள்ள ; (தாவ.) தண்டிலிருந்து செங்குத்தாக வளர்கிற. 

௨11101100௦ 'ர்மார, 1. (மண்.) வளை மடிப்புக்களடங்கிய 
மாபெருங் கவிகை மடிப்பு ; மேல் வளைவுத் தொகுதி: 

an'tics, n. 1]. கேலிக்குரிய கற்பனைவினை ; சிறுகுறும்பு : 
ஆட்டபாட்டம். f 

ஊர்12570'10௨, 71. எதிர் சூறாவளி; அழுத்தமிக்க மையத்தி 
லிருந்து புறகோக்கிச் சுழன்று செல்லும் வன்காற்று 

81110௦0181, ர. மாற்றான, ஈச்செதிரான. 
an'tidote, n. 0752), மாற்று மருந்து, முறிவு. 
an'ti-dysenteric, n. அளைச்சலுக்கெதிரான மருந்து ; ர, 

அளைச்சலுக்கெதிரான. 

1ரரர-1௨ம கர], ர. கூட்டாட்சிரிலை எதிர்க்கிற. 
anti-fed'eralist, n. turd எதிர்ப்பவர் ; அமெரிக்க 

ஐக்கியநாட்டுக் கட்சி வகையினர். 

antifoul’ing, a. கப்பல் அடிப்புறம் கெடாமல் பாதுகாப் 
பதற்குரிய. 

antifric'tion, a, 2-77u19y sOSAp. 
ஊ௭41-0811'10௨௱, 7. பிரஞ்சுப்பண்பு வெறுப்பவர் ; ர. பிரஞ்சுப் 

பண்பு வெறுக்கிற. 

1120, 71, * காப்பு மூலம்; அயற் பொருளிலிருந்து உயி 

ரினைக் காக்கும் உயிர்த்தற்காப்புப் பொருளை உண்டுபண்ணும் 
பொருள் மூலம். 

811111௦115, 71. புறச்செவியின் உள்வளைவு ; pl. anthel’ices, 
antihe’lices. 

antihis'tamine, n. ‘7 Ht விழுப்புப்பொருள் *, புண்ணுற்ற 
இடத்தில் குருதியில் விழுப்புப் பரவிச் செயலா ற்றாமல் தடுக்கும் 
மருந்துச்சரக்குகளில் ஒன்று. 

ஊ*4-7௨௦௦110, 7. பிரஞ்சுப் புரட்சிக்கு எதிரானவர் ; ர, பிரஞ் 
சுப்புரட்சிக் கெதிரான ; புரட்சிக் கெதிரான : குடியாட்சிக் 
கொள்கைகளுக்கு மாறான, 

an'ti-king, 77. எதிரரசன், போட்டியரசன். : 
ஊர்112000%', 77. உள்வெப்பாலையில் வெவடிப் புத் தடுக்கும் 

பொருள். 

anti-league, anti-League, 8: நகேசக்குழு எதிர்த்த; 
முதல் உலகப்போரின்பின் உருவான ட௫ேசதேசக்குழுவை - 

(League ௦1 74611௦05) எதிர்த் த; கேசதேசக் குழுவில் 
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (.5.&.) சேர்வதை எதிர்த்த. 

antilog’arithm, n. எதிர் அடுக்குமூலம், முரண் மடக்கை. 

antil'ogous, a- cStwrger; வெப்பத்தால் எதிர்மின் 
ஊட்டப்பட்ட. 

ஊ111'0ஜ, 7. முரண் ; முரணுரை, 
antimacass’ar, 7. நாற்காலியுறை, சாய்மான இருக்கையுறை, 
ஊர்ர்ராவிக்ர181, ர. முறைக்குளிர் காய்ச்சலுக்கெதிரான. 

an'timask, an’timasque, 71. இடைக்காட்சிக் களி காடகம், 
உயர் நாடகங்களுக்கு முன்னோ இடையிலோ ஆடப்படும் 
களியாட்ட இடை நாடகம். 

an'ti-matter, n. எதிர் மீப்பொருள், நிலவுலகப் பொருட் 

சூழல் கடந்த மறிமின் அல்லது மறிகாந்த ஆற்றலுடைய 
பொருளின் துகள். 

antimetab’ole, 71. சொல்லெதிர் மறியணி. 
antimetath'esis, n. எதிர் முரணணி. 

வம்பா 21001110, 7. நினைவாற்றல் தளர்த்துவது ; ர, நினே 
வாற்றலைப் படிப்படியாகக் குறைக்கும் திறமுடைய. 

ஊர்ரார௦1வா௦' 1101, ௧. முடியரசுக்கெதிரான, முடியாட்சியை 
எதிர்க்கிற. 

antimon’archist, n. q@qug#®er oHtGuort, முடியாட்சி 
எதிர்ப்பாளர்.
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antimo’nial, a, a@oré savas Gifu, Gar 2_mAus. 

an'timonite, n. e@@Wr ati) ame ; கருநிமிளை உப்புப் 
போன்ற கனிப்பொருள். ் 

an'timony, 1. அஞ்சனக்கல், கருகிமிளே, எளிதில் உடையு 
மியல்புடைய நீலச்சாயல் வாய்ந்த வெண்ணிறத் தனிப் 

பொருள். 

ஊர்ர்-ற௨7'1௦0வ1, ௩. தாய்காட்டுக் கெதிரான, காட்டாண்மைக் 
கெதிரான ; தேசிய எதிரியான. 

அரர்்றபோர்ர் 10, ம. குண்டிக்காய் பற்றிய கோய்களுக்கெதி 
ராகச் செயலாற்றுகிற. 

அமர் 112, 7. எறும்பேற்றுதல், உயிருள்ள எறும்பையோ பிற 
உறுத்தற் பொருளையோ சிறகுகளுக்குள் செருகுவித்து 
இறக்கையையும் தோலையும் துப்புரவாக்கும் பறவைகளின் 
செயல். 

antineu'tron, n. எதிர் கொதுமின், கொதுமின்னுடன் கலந்து 
அதனுடன் தானும் வெற்றாற்றலாக அழிந்து போகின்ற 
'மின்னியக்குறாத நுண் துகள். 

௨11000'81, ர. ஈள்ளிடைக்கணு சார்ந்த, கணு இடையிடத் 
தின் வலிவு மையம் சார்ந்த. 

ர 110006, 1. நள்ளிடைக்கணு, கணுவிடையே உச்ச அளவு 
அலைப்புடைய மையப்பகுதி. 

ஊர்ம்0றம' 180, 77. அற மறுப்பாளர், அறவொழுக்கத்தின் 
கட்டுப்பாடுடைமையை மறுப்பவர் ; அறங்கடந்த சமயப்பற் 

ருளர், கிறித்தவத் திருமறையே அற அமைதியின் கட்டுப் 

பாட்டிலிருந்து கிறித்தவரை விடுவித்து விட்டமையால் 
கிறித்தவருக்கு அற ஒழுக்கம் வேண்டியதில்லை என்றும் 
சமயப் பற்றுறுதியே போதுமென்றும் நம்புபவர் : ர, அற 

முறைக் கட்டுப்பாடேற்கா த, ஒழுக்கக் கட்டுப்பாட்டை 
மறுக்கிற. 

antinom’ic, antinom’ical, a. 9» wresar; 21 wr 
ணுடைய ; முரணாணையான ; உள்ளார்ந்த முரண்பாட்டுடன் 

சொல்லளவில் மேலீடாக இசைவான, 

antin'omy, n. அறமுரண், முரண்பட்ட அறங்களின் இணைவு ; 
ஆணை முரண், முரண்பட்ட கட்டளே இணைவு ; மேலீடான 

சொல்லிசைவுடைய பொருள் முரண், முரணுரை, 

Antio'chian, a. “flwir (Syria) நாட்டிலுள்ள அண்டியாக் 
(Antioch) ஈகரத்துக்குரியழ; பண்டை ரோம நாட்டைச் 
சேர்க்த அண்டியோக்கஸ் (100) என்ற அறிஞரின் 
பொதுநிலைக் கோட்பாட்டுக்குரிய ; அண்டியோக்கஸ் என்ற 
அரசருக்குரிய. 

அடுர்ர்0ய௦ரர்க1த'10, 77. பல்வலி தடுக்கும் மருந்து ; ர. பல்வலிக் 
கெதிராகப் பயன்படுத்தப்படத்தக்க. 

ஹுர்ர்றக'றவ], 8, போப்பாண்டவர்க்கு எதிரான ; 
பாண்டவரின் கொள்கை முறைக்கு எதிரான. 

antipar’allel, 71, எதிரிணை வரை, வெட்டுக்கோட்டின்மீது 
கோணங்களில் ஒன்றன் அகம் மற்றதன் புறத்துடன் ஒப் 
பாகக்கொள்ளும் இரு வரைகளுள் ஒன்று; எதிரிணே களம், 
எதிரிணை வரைபோலமைந்த தளம்; ர. எதிரிணையான, 
குறுக்குக் கோட்டின்மீது அகக்கோணத்துடன் புறக்கோணம் 
ஒப்பாகுக்கொண்ட. 

antipathet'ic, antipathet'ical, a, வெறுப்புடைய; எதி 
ருணர்ச்சியுடைய ; இயல்பிலே ஒவ்வாத, முரண்பட்ட 
பண்புடைய. 

antipath’ic, a, கேர் எதிர்ப்பண்புடைய ; (மரு.) கேரெதிர்க் 
குறிகளையுடைய. 

antip’athist, 7. வெறுப்பவர். 
ஊழ்்ற கிமு, 7, இயல்பான வெறுப்பு, ரீடித்த உவர்ப்பு ; எதிர் 

உணர்ச்சி ; பண்பொவ்வாமை, பண்பு முரண் ; இயல்பான 
முரண்பாடு ; வெறுப்புக்குரிய பொருள்) வெறுப்புக்குரியவர். 

antiperiod'ic, n. Sam முறைப்படி அடுத்தடுத்து வருவ 
தைத் தடுக்கும் மருந்து; ர, கோய் முறைப்படி அடுத்தடுத்து 
வருவதைத் தடுக்கிற. 

போப் 

  

anti-personnel’, a, ஆள் தொகுதிக்கு எதிரான. 
ஊம்ர்றல்' ௧1௦15, ம. இதழுக்கு எதிரிலுள்ள. 
8111ற110215'11௦, 7. வீக்கம் தணிக்கின்ற மருந்து ; ர. வீக்கம் 

அகற்றுகிற ; வெப்புத்தணிக்கிற. 

ஊ௩'(1ற1௦0, 7, எதிரெதிர்ப் பாடல் ; 'திருக்கோயில் இணைக்குழு 
பாட்டு. 

antiph’onaJ, antiph'onary, n. எதிரெதிர்ப்பாடல் ஏடு; 
புகழ்ப்பாடல் தொகுதி ; ர, எதிரெதிர் பாடுவதற்கு உரிய. 

antiph’oner, 7, இணையெதிரொலி ; புகழ்ப்பாடல் ஏடு. 
antiphon'ic, antiphon'ical, a, எதிரிணைப்பாட்டான, 
எதிர்ப்பாட்டான. : 

antiph’ony, n.=antiphon. 

ஊர்ம்ற11' 78515, 7, கேர் பொருளுக்கு எதிர்மாறான பொருளில் 
சொற்களை வழங்குதல். 

antiphras'tic, antiphras'tical, 2. எதிர்மஜைப்பொருள் 
தருகிற ; போலிப்புகழ்ச்சியான., 

antip’odal 1 8. சூலகத்துளைக்கெதிரிலுள்ள, 

கருவிற்கெதிரிலுள்ள. 

antip'odal?, antipode’an, a, கோள எதிரெதிர் நிலையான ; 
கேர் எதிர்மாறான ; (கண.) கேர் எதிர்மாறான புள்ளிகளை 
யூடைய. 

௨0110 '0065, 77. 1. எதிரெதிர் முகடுகள், கோளகையின் எதி 
ரெதிர் நிலைகள். 

an'tipole, n. கேர் எதிரடியிடங்கள், 
எதிர்த்துருவம் ; கேர் எதிர்மாறு. 

an'tipope, 2, போப்பாண்டவருக்கு எதிரானவர், "போட்டிப் 
போப்பாண்டவர். 

anti-pro'ton, 71, எதிர்மின்னூட்டப்பட்ட கேர்மின். 

ெர்ர்றரா௨்'10, 71. காய்ச்சல் முரணி, காய்ச்சல் அகற்றும் 
மருந்து ; ர, காய்ச்சல் அகற்றும் தன்மையுடைய. 

பெர்ர்றரும1ற, 71... கிலெண்ணெயின் துணை விளைபொருள்களி 
லிருந்து எடுக்கப்படும் வாணிக மருக்துச்சரக்கு. 

antiquar'ian, n. upb@urg@dr திரட்டுபவர், பழம்பொருள் 
ஆர்வலர் ; 59 அங்குலத்துக்கு 91 அங்குலம் நீள அகலமுள்ள 
வரைதாள் அளவு ; ர, பழம்பொருள் ஆய்வு சார்ந்த. 

antiquar'ianism, 71, பழமையாய்வு ; பழமையார்வம் 9 
அரும்பழமை நாட்டம். ர் 

an'tiquary, 1. பழமையார்வலர் ; பழம்பொருள் ஆய்வாளர் ; 
அரும்பழமைத் திரட்டாளர். 

an'tiquate, v. பழமைப்படுத்து, காலங்கடந்ததாக்கு. 

an'tiquated, a, பழமைப்பட்டுப்போன, காலங்கடந்த, 

ஹெர்ர்பம௨', ர, தொல்பழம் பொருள்? பழமைச்சின்னம், அரும் 
பழமைப் பொருள்) பழமைச்சேகர ஆர்வலரின் தேட்டப் 
பொருள் ; * முருட்டுரு *, முனைப்பான முகமுடைய திண்வரை 
அச்சுருவகை ; ர. தொல்பழமை வாய்ந்த ; பழங்காலத்துக் 
குரிய ; முதிய, நெடுநீள் காலஞ்சென்ற ; பழம்பாணியான ; 
முற்காலத்தடமுடைய ; பண்டைக்காலப் பாணியைப் பின் 
பற்றுகிற ; (தொ.) (16 ௨௱(1006, பழங்கலைப்பொருள் ; பண் 
டைக்கலைப்பாணி. 

antiq'uities, n. pl. பழமைச் சின்னங்கள் ; பழங்காலப் 
பண்புகள் ; பண்டைக்காலப் பழக்க வழக்கங்கள், தொன்மை 

கருவகத்தில் 

எதிர்க்கோடிமுனை, 

௩டைமுறைகள், தொன்மை நிகழ்ச்சிகள்; முன்னை மரபு 

முறைகள். 

antiq'uity, n. தொல்பழமை ; பண்டைக்காலம், கிரேக்க 
ரோமர் பெரு வாழ்வுக்காலம் ; தொல்பழமைக்காலம் ; பழமைச் 
சின்னம். 

ஊர்1-124'1௦, ம. வெறிகாய்க்கடியின் ச்சு அகற்றுகிற. 
81117801171'1௦, 71, கணைச்சூட்டுக்குரிய மருந்து ; ர. கணைச்சூடு 

தடுக்கிற; கணைச்சூட்டைக் குணப்படுத்துகிற. 

an’ti-ritualistic, a, o98&rqpmmcamw 
கெதிர்ப்பான. 

எதிர்க்கிற, சடங்



-antirrhinum 

-antirrhin'’um, n. கொடித்தால் ௬டக்கிடும் மலர்களையுடைய 

செடிவகை. 

-antisabbatar’ian, n, ysronfu: Apo மறுப்பாளர், திருக் 
கிழமை எதிர்ப்பாளர்; a, புண்ணிய கிழமை மறுக்கிற, 

திருக்கிழமை மறுப்புக்கு உரிய. 

-anti-saloon’, ர. மதுக்கூடங்களுக்கு எதிரான, குடிவகைகள் 

அருந்தப்படும் அருந்தகங்களை எதிர்க்கிற. - 

21150 1ஹ, 71. எதிர் மைவரையாளர், ஒரே மைவரையில் ஈடு 

கேர்வரையின் மறுபுறமுள்ளவர்; ர. எதிர் மைவரை 

நிலையான. 

அறுர்ர50010மர்'1௦, 7. கரப்பானுக்குரிய மருந்து); ர. கரப்பான் 
. வராமல் தடுக்கிற ; கரப்பானைக் குணப்படுத்துகிற. 

antiscrip'tural, a. AGguep நூலுக்கெதிரான, 
நூலுக்கு மாறான. 

-anti-Sem’ite, n. பூத வைரி, செமித்திக் (Semitic) இனத்தை 
வெறுப்பவர். 

anti-Semit'ic, a. யூதரை வெறுக்கிற, செமித்திக் இனத்துக்கு 
எதிரான. 

-anti-Sem'itism, n. 
். வெறுப்பு, 

ஆர்190ற 81005, ௦: புல்லிக்கு எதிரே உள்ள. 
ஹுர்ர்'515, 71. நுண்ம அழிப்பு ; நுண்மத்தடை, நுண்மங்கள் 

வளர்ச்சியடையாமல் தடுத்தல். 

-ஓுர்156011௦, 90. ஈச்சரி, கோய் நுண்மத் தடை; ர, கோய் 
நுண்மங்களை அழிக்கிற நுண்மத்தடையான, நச்சுத் 

தடையான. 

-antiso’cial, a, மன்னாயத்துக்கு எதிரான, மன்னலக்கேடான, 
சமுதாயத்துக்கு மாறான ; மக்களுடன் பழகாத; மன்பாச 

உணர்வற்ற. ் 

-antiso'cialism, n. மன்னலத்துக்கு மாறுபட்ட தன்மை, 
-இருந்1$0' 011191, 1. மன்னாயத்துக்கு எதிரானவர் ; 

மற்றவர் ) மன்னுடைமை வெறுப்பவர். 

-அருர்்த00181' 113, 71. மன்னாயப்பற்றின்மை, சமுதாய வெறுப்பு ; 
மன்னலக்கேடு. 

-antispasmod ic, 1. ௩டுக்கு அகற்றும் மருந்து; ர, நடுக்க 
மகற்றுகிற, துடிப்புத் தடுக்கிற. 

-ஹெர்ம்8ற251'1௦, ம. எறிறங்கு காலசைச்சிரான, ஈரசை ஏறுசிரும் 
ஈரசை இறங்கு சீரும்கூடிய. 

-antis'trophe, n. மீளிசை, கிரேக்க இசைக்குழுக்கள் முன் 
னேறிச் சென்று திரும்பும்சமயம் பாடும் பாடற்பகுதி ; 

எதிர்ப்பாடல் ; எதிர்ச்சந்தம், சந்தப்போக்கு எதிர்மாறிய 
இசை 7 எதிர்நிரல் நிரை ; எதிர் மறித்துரைத்தல், கூறியதைத் 

தலைமாற்றி மீண்டும் கூறல் ; எதிர்மறுப்புவாதம். 

அரர்ம்சர011171௦, ம. மீளிசைக்குரிய ; எதிர்ச்சந்தஞ் சார்ந்த. 

௨01181001௦, 7. வாத எதிர்வீச்சு, எதிர் மறுப்புவாதம். 
அறு'1ம்-ர்கா12, ர. இயங்கரணுக்கு எதிரான, வெடி த்தொட்டியைத் 

தாக்குகிற. 

அறும் 211' கற, ௧. களிப்பு எதிர்ப்பான, மகிழ்ச்சி வெறுக்கிற. 
இரர்ம்ப11௦' 157, 71. கடவுட்கொள்கை மறுப்பு, கடவுள் மறுப்புக் 

மறை 

யூதப்பகைமை, செமித்திக் இன 

மன்பாச 

கொள்கை ;$; கடவுட்கோட்பாட்டுக்கு மாறான கொள்கை ; 
கடவுளெதிர்ப்பு. 

-antithe’ist, 1. கடவுள் மறுப்பாளர், கடவுட்கோட்பாட்டு 
எதிர்ப்பாளர். 

ஆறி சர்ச்'1௦, 8. கடவுட்கொள்கைக்கு மறுப்பான, கடவுட் 
கோட்பாட்டுக்கு மாறான. 

ஐ111' 2518, 7. முரணிசைவு ஈயம், எதிரிணே இசைவணி ; 
எதிர் ஆய்வுரை ; கேர்மாறு ; எதிர்ப்பு) pl. antith’eses. 

antithe?ic, antithet'ical, a. wravflensamon ; eprepor, 
முரண்பட்ட ; கேர் எதிரான. 

antitox'ic, a. எதிர் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த. 

antitox'in, n. எதிர்கச்சு, ஈச்சுமுறி. 
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an'ti-trade, 1. THis or HHI; a, SS5T DHSS 1 Ayr. 
8111178'தமட6, 7.  செவிக்கரடு, புறச்செவியின் நுழைவாய் 

எதிர்ப்புடைப்பு. 

1111077121, 71, மூன்றொருமைக்கோட்பாட்டை எதிர்ப் 
பவர் ; ர. மூன்றொருமைக்கோட்பாட்டை மறுக்கிற. 

antitrinita’rianism, n. மூன்றொருமை மறுப்புக்கோட்பாடு. 
2117113708], ர. மாதிரிப்படிவ மூலத்துக்குரிய. 

an'titype, 1. மாதிரிப்படிவமூலம் ; கேர் எதிர்ப்பாமுகம். 

antityp’ic, antityp’ical, a.=antitypal. 
ெர்11த001௨ 110051, 71, அம்மைகுத்தெதிர்ப்பு. 
கர்1ரளு னா 6”, 77. ஈச்சுமாற்று, பாம்பு ஈச்சுமாற்று. 
anti-vit'amin, n. எதிர் ஊட்டம், ஊட்டச்சத்தின் செயல் 

தடுக்கும் ஊட்டப்போலி. 

anti-vivisec’tion, n, உயிரோடறுவை எதிர்ப்பு, உயிருடன் 
விலங்கு சிற்றுயிரினங்களை அறுத்து ஆராய்வதை எதிர்த்தல். 

anti-vivisec'tionism, 71... உயிரோடறுவை எதிர்ப்புக் 
கோட்பாடு. 

anti-vivisec'tionist, n. உயிரோடறுவை எதிர்ப்புக் கோட் 
பாட்டாளர். 

ஊர்'121, 70. மானின் முன்னெலும்பிலிருக்து கிளைக்கும் எலும்பு 
வளர்ச்சி, மான் கொம்பு. 

ant'léred, a. கவர் கொம்புடைய. 

ஊ1'127-1011, 7, சிறகில் மான்கொம்பு போன்ற அடையாளங் 
களையுடைய விட்டில் வகை. 

ஊ('11௨, 71. உறிஞ்சு கூம்பு, விட்டில் வகைகளில் உறிஞ்சு 
Gyo; pl. ant'liae. 

ant'liate, a. உறிஞ்சு குழலுடைய. 
ஊர்'-11௦0.௦ 71, முட்டைப்புழுப் பருவத்தில் மணற்குழி செய்து 

எறும்புகளைப் பொறியிட்டுப் பிடித்துத் தின்னும் சிறகுடைப் 
பூச்சிவகை. 

antonomas ia, 
வழங்குதல் 3 
வழங்குதல். 

an'tonym, 71. எதிர்ப்பொருட்சொல். 

an'tre, n. (mpese, W2 vs qs. 
an'trum, 71. குடுவை, பொந்து; உடற்குழிவு ; மேல்தாடை 

உள்வளைவு. 

Anu'ra, 7. pl. suterCurcro amoDeveon g Biro உயிரினம். 

anu ria, n, Amst Metin, ADB Sse. 
anu’rous, a. arsdsvor 5. 

an'us, n. எருவாய், குதம், மலங்கழியும் வாய். 

8711, 71. பட்டடைக்கல், அடைகல் ; (உட.) செவியெலும்பு 
களில் ஒன்று ; (தொ.) on the anvil, upon the anvil, உர 
வாகுஙிலையில் ; ஆராய்ச்சிக்கு உரியதாய், 

21121 6137, 71. கவலை, ஏக்கம் ; அக்கறை, பற்றார்வம். 

anxious, a. கவலையுள்ள; ஆவலுள்ள, 
அக்கறையுடைய ; கவலைக்கிடமான, 

4. சிறப்புப்பெயரைப் பொதுப் பெயராக 

அடைமொழியையே இயற்பெயர் போல 

ஆர்வமுடைய ; 

an’y, pron, யாராவது ஒருவர், ஏதாகிலும் ஒன்று; a. 
யாராவது, எவராவது $; ஒருவராவது ; ஏதாவது, எவ்வள 
வாவது, கொஞ்சமாவது 7 ஒன்றாவது ; ரழீற. எம்முறையி 
லேனும், எந்த அளவிலாவது, கொஞ்சமாயினும், ஒருவகையி 
லாவது? (தொ.) ஈம கழு rate, எது எப்படியானாலும் 
எப்படியும். 

8117770009, pron. எவரேனும் ஒருவர் ; எத்தகையவராயினும் 
ஒருவர். ' 

an'yhow, adv, எப்படியோ ஒருவகையில், ஏதோ ஒரு 
வழியாக ; எது எப்படியானாலும் ; குறைக்க அளவிலாவது. 

anyone, pron, எவராயினும் ஒருவர். 
an'ything, pron. garug ஒன்று ; கர. சிறிதளவாவது, 
கொஞ்சமாவது.



‘anythingarian 

anythinga’rian, n. “Maud mbGdmu main. 

an'ytime, adv. rhs Gays Hgud; எந்த நேரத்திலாவது. 

an’yway, adv., conj, எப்படியும், எந்த வழியிலாகிலும், 
எப்படியாவது. 

an'ywhere, ம. எங்காவது, எந்த இடத்திலாவது. 
an'ywise, adv, srcismaufora gi, எம்முறையிலேனும். 

An’‘zac (Australian-New-Zealand-Army-Corps), n. 
ஆஸ்திரேலியத் தண்டுப்படை வீரர்; ர. ஆஸ்திரேலியத் 

தண்டுப்படை சார்ந்த. : 

An’zus, n, (o7.) 1952-இல் இயற்றப்பட்ட ஆஸ்திரேலியா 

(Australia) Au,Awis: (New Zealand) 2jGQuflde més 

ma@eacr (United States of America) ஆகிய முவரசு ஒப்பந்தம். 

Ao‘nian, a. APA acre அயோனியாவுக்குரிய ?) அயோ 

னியாவில் வதிவதாகக் கருதப்பட்ட இசைக்கடவுளர்கட்குரிய. 

a'orist, n. (Q%.) பொது இறந்தகாலம், கிரேக்க முதலிய 
பண்டை மொழிகளின் இலக்கணத்தில் தொடர்ச்சி-இரட்டுற 

நிகழ்தல் போன்ற விவரங்களைக் காட்டாமல் வெறும் இறந்த 

காலத்தை மம்டும் காட்டும் வினை வடிவம்; ர. வரையறை 

யில்லாத. 

aoris'tic, a. சிறப்பு வரையறையில்லாத ; இறந்தகாலம் 
சார்ந்த. 

8௦118, 71. கண்டரை, ஆதார நாடி, இதயத்தின் இடது 
ஏற்றறையிலிருந்து புறப்படும் பெரிய இரத்தக்குழாய். 

8011747106, (பிர.) (தொ.) உயிர் இறுதிவரை, உயிர் இருக்கு 
மளவும். . 

apace’, ஈமீ௦, விரைவாக, விரை நடையில். 

ஹுக011௦', 71. செவ்விந்தியர் இனக்குழு வகை; பாரிஸ் தெரு 

வீணர், 

382086, 71. மறுதலைத் தவறு மூலம் மெய்ம்மை எண்பிக்கும் 
முறை. ் 

2௨௨2௦, 7. இளைய அரசகுடியினர் உயர் குடியினர் ஆதர 
வுக்கான ஏற்பாடு; மேல் வருமானம்; ஒட்டு நிலம்; சார்பு 

காடு; இயல்பான அடை, துணைப்பண்பு. 

ஹரம், ஈம, புறம்பாக) வேறாக; தனியாக) சார்பின்றி; 

ஒட்டாமல், சேராமல், பிரிந்து ; நீங்கலாக. 

apartheid, n. ஜெதென்்ஆப்பிரிக்க இன ஒதுக்கீட்டுக் 
கொள்கை ; இன ஒதுக்கீடு. 

ஹாரர், 1. தனி அறை. 

apartment’al, a, தனி அறைக்குரிய, 
apart’ments, n. pl. அறைகளின் தொகுதி. 
apathetic, 8. உணர்ச்சியற்ற, பராமுகமாயிருக்கிற, ஆர்வ 

மில்லாத. 

ap'athy, nN, உணர்ச்சியின்மை ; அக்கறையற்ற நிலை; 

ின்மை ; உவர்ப்பு ; மடிமை,. 

80, 73. குரங்கு ; வாலில்லாக் குரங்கினம் ; பிறரைக் கண்மூடித் 

குனமாய்ப் பின்பற்றுபவர் ; பிறர்போல் நடிப்பவர் ; ஐ. 

பிறரைக் கண்மூடிப் பின்பற்று; பிறர்போல் நடி; (தொ.) 

make one his ape, Garurahurag. 

ஹூ], கம. (கப்.) செங்குத்தாக, கேர் நிமிர்வாக. 

ape’dom, 7. apery: 

ஹர, ஹூ 3], 8. வயிற்றுமந்தம், செமிக்கும் ஆற்றல் 
குறைவாயிருத்தல். 

aper’cu, (47.) n. சுருக்க விளக்கம், குறிப்புரை. 
ஐறஉீார்ர், 7, பேதிமருந்து ; ர. குடல்இளக்குகிற, பேதியாகச் 

செய்கிற. 

8271௦0'10, 4. கால ஒழுங்குப்படி நிகழாத ; ஊசலாட்டமின்றி 
அமைந்திருக்கிற. 

ape Titif, n, UAQuigpenjd Bind; பசியூட்டும் மதுபானம். 
ape ritive, 7., a. = aperient. 
a per se, (%) n, QuyuitommO srr m). 

பற் 
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aplacental 

ap'erture, 1. gar; GorGooh; gafluIucd கருவிகளில். 
ஒளிக்கதிர் ஊடறுத்துச் செல்லும் இடையிடம், 

ஹார, 71. பிறர்போல் நடித்தல் ; குரங்கினதுபோன்ற செயல் 4. 
குரங்கினம் கூடிவாழும் இடம் ; குரங்கு மனை, ் 

apet'alous, க. (தாவ.) இதழில்லாதீ. 

2, 1. மேல் நுதி, மேல் நுனி, உச்சி, முகடு ; முக்கோணம்: 
வட்டக்கூம்பு ஆகியவற்றின் முகடு ; கோடி, முடிவிடம், 

௨118௪16515, 40, (இலக்.) சொல்லில் முதற்குறை, தலைக்குறை. 
௨18518, 8. மூளைக்கோளாநினால் ஏற்படும் பேச்சிழப்பு. 
aphas'ic, 71: பேச்சிழப்புக் கோளாறுக்குரிய. மருந்து; a, 

பேச்சிழப்புக் கோளாறுக்குரிய. 

ஹ்61'1௦1, 1. ஞாயிற்றின் சேண், ஞாயிற்றின் நெடுஞ்சேய்- 
மையில் அமைந்த கோளின் இடம் ; ற], ஊங்வி!1த , 

ஐறமட௨ர5, 71. மூதலுயிர்க்கேடு, சொல்லின் தொடக்கத்தில் ஒலி 

யழுத்தம் பெறாத உயிரெழுத்து பையப்பைய மறைந்து: 
போதல். o ce 

210, ௨. சொல்லின் முதல் உயிரெழுத்து மறைந்து போவ: 
தற்குரிய, 

aph’etise, aph’etize, v. 
மறைக்து போகச்செய். 

aph’id, x. aphis. 
aphid’ian, a. செடிப்பேனுக்குரிய. ; 

aph'is, n செடிப்பேன் ; செடிச்சாறுகளை உறிஞ்சுவ தும் 
ஒத்த இரு சிறகுகளை உடையதும் ஆகிய பூச்சிவகை ;. 
pl. aph'ides. 

810018, 1. ஈரம்புக்கோளாறினால் பேச்சாற்றல் இழப்பு. 

aphon’ic, aphon'ous, a, வாய்பேசாத. 
aph'orise, ற. மணிச்சுருக்கமாகக் கூறு; நூற்பா இயற்று. 

ஹர்்௦ார்தா, 7. நூற்பா, மணி மொழி, முதுமொழி. 

aphoris’mic, a. = aphoristic. 
aph'orist, n. srbur இயற்றுபவர், முதுமொழியாளர். 
aphoris'tic. a. waGurP Quourer, 4 Bo 

வாய்பாடுடைய. 

11௦110, ம. ஒளியற்ற ; ஒளியின்றி வளரக்கூடிய. 

817001518௦, 1, இணைவிழைச்சினைத் தூண்டுகிற மருந்து ; 
சிற்றின்ப நுகர்ச்சியைத் தாண்டும் பொருள்; g. இணை 
விழைச்சுக்கு உரிய. 

aph'tha, n. கொப்புளவகை $ pl, aph'thae. 
aphyll’ous, a. (S7a.) QuscorimaBar @Porursym. 
aphyll’y, n. (தாவ.) இலையின்மை. 
a'pian, 4. தேனிக்கள் சார்ந்த. 

ஹர்கா'18, ஈ, தேன்கூட்டுக்குரிய, தேனி வளர்ப்புக்குரிய, 
ap'iarist, n. தேனீ வளர்ப்பவர் , 

வழக்கங்களை ஆய்பவர். 

ர்க, 71, தேனிப்பண்ணை. 

ap'ical, a. மேல் நுதிக்குரிய, 
மேல் நுனிக்குரிய. 

சொல்லின் முதல் உயிரெழுத்து 

தேனீக்களின் பழக்க... 

முகட்டுக்குரிய, முக்கோண 

apices, n. pl. apex என்பதன் பன்மை, 
ap'iculture, n. Ss? ovormy. 
ரம] (மார்ச், 71. தேனி வளர்ப்பவர். 

81906, ௨4௦, தனித்தனியாக, ஒவ்வொருவருக்கும்; 
அக்கும். 

௨18201. 0118, (தொ.) சேற்றெண்ணெய்த்துறையின் வளி 
வாங வடி. ப்புமுை 5 5 . ட் குறைவான ae றயின் பின் மீந்த ஆவியழஞுத்தக்; 

தபம் 4: குரங்கின் இயல்புடைய ; குரங்கின் தோற்நீமுடைய 
குரங்குபோல் கடந்துகொள்கிற ; மடத்தனமான, * 

apiv'orous, a. தேனிக்களைத் தின்கிற, 
aplacen'tal, a. கொப்பூழ்க் கொடியற்ற. 

ஒவ்வொன் -



-aplanat 

cq
.)
 

apostrophize 
  

அற 1824, 71. உருளாடிக் கோட்டத்துக்கு இடந்தராத முழு 
ஒளி ஊடுருவவல்ல கண்ணாடி ஈரொட்டுச் சில்லு. 

aplanat'ic, a. உருளாடிக்கோட்டம் சரிசெய்யப்பட்டுள்ள. 

aplomb’,(97-) n. செங்குத்துகிலை; தன்னிறைவு, நிறைவமைதி. 

-apnoe’a, nN மூச்சு நின்றுபோ தல். 

-apoc’alypse;, N கடவுள் அருள் வெளிப்பாடு; தூயதிரு 

யோவானுக்கு வெளிக்காட்டப்பட்ட செய்தி ; புதிய ஏற்பாட் 

டின் இறுதி ஏடு; பின்னர் கேர்வனவற்றையோ ஊழியிறுதிச் 

செய்திகளையோ பற்றிக் கூறும் நூல். 

ற௦௦வி$ற 11௦, 8ற00வ13ற'110834, 8. கடவுள் அருள் வெளிப் 
பாட்டுக்குமிய, கடவுள் அருள் வெளிப்பாட்டுத் தன்மை 

வாய்ந்த. ; 

.ஐ00021'0005, 8. (தாவ,) சூல் இணையாத, சூலகம் வேறாக 
உடைய. 

200009, 91. கடைக்குறை, சொல்லின் இறுதி எழுத்தை 
நீக்கிவிடல், 

-apoc’rypha, n- ற்1, மறைவுச்செய்திகள் ; கிறித்தவத் திரு 
மறைத் தொகுதியிலிருக்கது பிரித்தொதுக்கப்பட்ட ஏடுகள். 

apocryphal, ர, ஏற்கப்படாத, மேற்கோளாக ஏற்கப்பட 
முடியாத; ஐயத்துக்கிடமான ;) போலியான, கட்டுக்கதை 

யான. 5 ன் ன் 

ஹு'௦ம், 91. கால்கள் அல்லது வயிற்றடிச்செதிள்கள் இல்லாத 

உயிரினம். 

-apodeic'tic, apodeic'tical, apodic'tic, a. ஈன்கு நிறுவப் 
-. பட்ட, வல்லுறுதியான, மறுக்க முடியாத. 

-apod'osis, n. Suigs%r வாக்கியத்தின் முடிந்த வாசகம், 
். தொடர் வாக்கியத்தின் நிலைவாசகம். 

apodyter’ium, 71. குளிப்புக்கூட ஆடை மாற்றும் அறை. 

002௨100105, ர. பால் தொடர்பற்ற இன மரபுடைய. 
apog’amy, n- பால் கலவா மாற்றுத் தலைமுறையுடைமை. 

-apoge’al, apoge’an, a, நிலவுலகச் சேண்சார்ந்த, ஞாயிறும் 

கோள்களும் நிலவுலகுக்கு உறுகெடுந்தொலைவாயிருக்கும் 
நிலைசார்க்த. 

ap'ogee, 73. (வான்.) .புவிச்சேணிலை, ஞாயிறும் திங்களும் 

கோள்களும் நிலவுலகுக்கு உறுகெடுக்தொலைவாயிருக்கும் 

உ நிலை, பூமி உச்சநிலை ; முகடு. 

apogeotrop’ ic, ர. நில ஈர்ப்பின் திசைக்கெதிராகத் திரும்புகிற. 

ap'ograph, 71. மெய்ப்படி, முற்றிலும் சரியான பகர்ப்பு. 

-apolaus'tic, 71. இன்பகாட்டக்கோட்பாடு ; ர. இன்ப நுகர்ச்சி 

நாட்டமுடைய ? தற்கட்டுப்பாடின்றி இன்பத்தில் மிதக்கிற. 

Apollinar’is, n, பிரஷ்யா (Prussia) நாட்டில் ஆர் (கந) 
பள்ளத்தாக்கில் ஊறும் மருந்து நீர். 

- 011106, 71. அப்போலோ (&௦11௦) என்ற கிரேக்க தெய்வத் 
துக்குரிய. 

Apoll'o, 1. கிரேக்க ஞாயிற்றுக்கடவுள், கவிதை இசை மருத் 

் துவம் வில்லாண்மை முதலியவற்றிற்குரிய தெய்வம். 

-apollo’nian, apollon'ic, a. 
ளமைந்த. 

அப்போலோவின் இயல்புக 

Apoll'yon, 71. பிசாசு, நாசகாரி, சாத்தான். 

-ஐற010261'1௦, 80௦1௦௨1081], ௩, குற்றத்தை வருத்தத்துடன் 
ஒப்புக்கொள்ளுகிற ; செய்ததற்கு இரங்கும் இயல்புடைய 7; 
தவறுக்குக் காரணங்காட்டுகிற. 

- 2001020105, 71. தன் சமயத்துக்கு ஆதரவான வாதம். 
-apolo’gia, n. தன்கோள் விளக்கும் எழுத்துமூலம், 

- ஹ0]'0த1$4, %. இரங்கியுரைப்பவர், வாதம் செய்து தன் சமயம் 
ஆதரிப்பவர் : பட்டிமன்றம் ஏறித் தன்கோள் கிறுவுபவர். 

௮001௦22126, ௦, இரங்கியுரை, காப்பு விளக்கங்கூறு. 

ap ologue, ௩. நீதிக்கதை; கட்டுக்கதை ; விலங்குகதை.   

apol'ogy, 7௩ செய்ததற்கு இரங்கல்; குற்றத்தை வருத்தத் 
துடன் ஒப்புக்கொள்ளுதல்; மனமாரத் தெரிந்துசெய்த 
குற்றமல்ல என விளக்க உறுதிகூறல் ; சமாதானம், விளக் 

கம்; வாத விளக்க ஆதாரம் ; பெயருக்குத் தகுதியற்ற ஆள், 

கண்துடைப்புப் பொருள். 

apopemp'tic, 4. பிரிவு குறித்த, பிரிவுபசாரமான. 
ஹூரா, 77. பொருள் பொதிந்த உரை, செறிமொழி. 

ஹம்பி உாகர்'16, 2. சுருங்கிய செறிமொழிகளாலான. ; 

குரிய ; apoplec'tic, 8ற0ற16௦'14௦81, 8. வலிப்புநோய்க் 
கண்டுள்ள; வலிப்புகோய் விளைவிக்கிற ; வலிப்புகோய் 

வலிப்புகோய்க்குள்ளாகும் பாங்குடைய. 

apoplexy, ர. வலிப்புகோய், சன்னி, மூளையின் குருதிப் 

பெருக்கினால் பெரும்பாலும் விளைகிற உணர்ச்சி செயல் 

ஆகியவற்றின் இழப்பு. 
a-port’, ஈம, துறைமுகத்தின் பக்கத்தில், துறைமுகப்பக்கம் 

கோக்கி, 

aposemat'ic, a, (வில.) எச்சரிக்க உதவும் நிறம் சார்ந்த, 
எச்சரிக்கிற. 

8081006518, 71. வாசகத்தின் ௩டுவில் திடீரென நிறுத்தி 
உணர்ச்சி அல்லது ஆற்றல் பெருக்கிக் காட்டும் ௮ணிமுஜை. 

805711'18, 7. உணவு வெறுப்பு. 
உ 

apostasy, 7. கொள்கை மீறுகை ; கட்சிமாறுதல் ; சமய 

எதிர்ப்பு ; சமயத் தலைமையை எதிர்த்துக் கிளர்ச்சி செய்தல் ; 
கடமை தவறுதல். 

apostate, n, சமயப்பகைவன் ) பழைய கொள்கைகளைக் 

கைவிடுபவன் ; ர. சமயக் கோட்பாடுகளுக்கடங்கா த. 

2௦5ரகர்'16௦, ஹூ௦5*கர்'1081, ஈ. சமயத்டைதத் துறக்கிற) 
கொள்கை மீறுகிற. 

80518711௪௦, ற. சமயக்கொள்கைகளை எதிர்ப்பவராகிவிடு, 

a posterior’, (ல.) 8. நுகர்ச்சிக்குப்பின் பெற்ற ; காரியத்தி 

லிருந்து காரண த்துக்குச் செல்லும் வாதமுறை சார்ந்த ; ரீ- 
விளைவிலிருக்து மூலம் காணும் வகையில், 

8௦5141, ௨ற௦51111௦, 7. பக்கக்குறிப்பு, ஓரக்குறிப்பு. 
805116, 71. திருத்தூதர், இயேசு தமது கொள்கைகளைப் 

பரப்புவதற்கு அனுப்பிய பன்னிரண்டு திருத்தொண்டர்களில் 

ஒருவர் ; ஒரு நாட்டில் கிறித்தவ சமயத்தைப் பரப்பி வெற்றி 

கண்ட முதல் தொண்டர் ; சீர்திருத்தத்தலைவர் ; செயல் 
துணையாளர். 

ஹூ௦5'பிஷம்ற, 71. திருத்தூதர் நிலை. 

8008101816, 7. திருத்தூதர் நிலை; கொள்கை பரப்புவதில் 
முதன்மை ; இயக்கத் தலைமை, 

apostolic, apostol’ical, 8. திருத்தூதர்களுக்குரிய ; திருத் 
தூதர் இயல்புள்ள$; போப்பாண்டவர் சார்ந்த; போப் 
பாண்டவர் நிலை சார்ந்த, 

205101 1௦1870, 800581௦011௦'7137, 71. திருத்தூதர் மிலைக்குரிய 
இயல்பு. 

308110011௦”, 7. முன்னிலையணி, சொற்பொழிவில் அல்லது 

பாட்டில் இறந்துபோன ஒருவரை அல்லது உடன் இராத 

ஒருவரை முன்னிலைப்படுத்தி விளித்தல்; எதிரே இல்லாத 
ஒரு பொருளை முன்னிலைப்படுத்தல் ; (தாவ.) பாசிய ஒதுக்கம், 

முனைத்த ஒளிக்கு விலகி உயிர்மங்களில் பாசியம் ஓரத்தில் 

ஒதுங்கல், 
20௦511001௦”, 71, எழுத்தெச்சக்குறி ; உடைமை வேற்றுமைக் 

குறி, 

300511011௦ ', ம. முன்னிலையணிக்குரிய. 
௨081101105, 8. எழுத்தெச்சக்குறி சார்ந்த. 

9௦51100116, ௦. இறந்தாரை அல்லது உடன் இராத3;ரை 
முன்னிலைப்படுத்திப் பேசு. ்



apothegm apple-john 
  

ap othegm, n.=apophthegm. 
apotheosis, n. தெய்வமாக்கல்; புகழ்ந்து போற்றுதல் $ 

கடவுள்மங்கலம் ; பிரதிட்டை; அடியவர் குழாத்தில் 

சேர்த்தல் ; கொள்கை வழிபாடு. 

௨0௦111 608126, ௦. தெய்வமாக்கு. 
apotropa’ic, a. SUG விலக்குகிற ; தீமை விலக்கத்தக்க. 
ap'ozem, 71. வடிசாறு, கியாழம். 

ஹறவி', ௦. திகைக்கவை, அச்சுறுத்து, 

ஹறவ]1'102ஐ, ர. திகைக்க வைக்கிற. 

app anage, n.=apanage. 
கறறகாகம் 15, 71, ஆய்கருவி, செய்கருவி, கருவிகலம், இயல் 

நூல் செய்ம்முறைகள் முதலியவற்றிற்கு வேண்டிய கருவி 
கரணங்களின் அமைவு ? இயற்கை உறுப்பமைவு ; ஆராய்ச் 

சிக்கு வேண்டும் சாதனங்கள். 

apparel, n. A955 சமயக்குருக்கள் அங்கியிலுள்ள 

சித்திரப் பூவேலைப்பாடுகள் ) ஆடை, உடை ; ஐ, அணிவி 7 
ஒப்பனை செய். 

appar'ency, 77. வெளிப்படைத் தெளிவு ; சட்டப்படி உறுதி 
யான பின்னுரிமை. 

appa’rent, a. GsrHnwrar; வெளிப்படையான ? எளிதில் 
உணரத்தக்க ; மேலீடாகத் தோன்றுகிற ; காட்சி, மூலம் 
உணரப்பட்ட ; உறுதிப்படுத்தப்பெறாத; (தொ.) ந 
றகர், சட்டப்படி. உறுதியான பின்னுரிமையுடையவர். 

appari tion, n, பொய்த்தோற்றம் ; இறந்தவர்களின் உருவத் 
தோற்றம் ; ஆவியுரு, பேய். 

கறறஉ்ரர101, 71. ரோமக் (00௨) குற்றஇயல் ஈடுவரின் ஏவலர் ; 
பொது நீதிமன்றத்தின் அல்லது சமயத்துறை நீதிமன்றத்தின் 
அதிகாரி ; கட்டியக்காரன், வாயிலோன், 

appeal’ ,n. மேல் முறையீடு, மேல் வழக்கு ; மேல் வழக்காடும் 
உரிமை ; வேண்டுகோள்; ஐ. மேல் வழக்காடு ) வேண்டு 
கோள் விடு) அழை) கவனிக்கும்படி செய் ; நோக்கிச் செய 
orho; saréflup’@; (@Qgsr.) appeal to the country, 
பொதுத்தேர் தலின் மூலம் மக்கள் கருத்திசைவு நாடு. 

appeal’able, a. 
விடுத்தற்குரிய. 

8றற௨௨1'10ஐ, ர. கவர்ச்சியூட்டுகிற. 
8றற௦வ', ற. கண்ணுக்குத் தோன்று, முறைப்படி முன்னிலைப் 

படு; பலர்முன் காட்சியளி ; பிரதிநிதியாகச் செயலாற்று ; 
வெளிப்படு; வெளிப்படையாகப் புலப்படு; போன்று 
தோற்றமளி. 

கறற 2க181106, 71. தோன்றுதல் ; வந்திருத்தல் ; தோற்றம் ; 
வெளித்தோற்றம் ; வெளிப்பகட்டு ; பொய்த்தோந்றம் ; உரு 
வெளித் தோற்றம்; வெளிவரல்; (தொ.) keep up 
&0றக7௨0௦65, ஒப்புக்காகப் புறத்தோற்றத்தைக் கைவிடாம 

oe; put in an appearance, Cafloouss) தோன்று ; to all 
ஊறற௦௧1065, வெளியே தெரிகிற வரையில். 

appeas'able, a. 255545, அமைதிப்படுத்தத்தக்க. 
ஹற6856', ௦. ஆற்று ) தணி ; சமாதானப்படுத்து, அமைதிப் 
படுத்து, இன்மொழி கூறிச் சாக்தப்படுத்து ; திருப்திப்படுத்து ; 
பணம் கொடுத்துச் சரிப்படுத்து ; விட்டுக்கொடுத்து இணக் 
குவி ; ஆவல் நிறைவேற்று. 

20ற6256'1081ம், 7. ஆற்றுதல், தணித்தல், திருப்திப்படுத் 
துதல் ;) தணிக்கப்பெற்றநிலை, 

appell'ant, n. மேல் வழக்காடி, கீழ்நீதிமன்றத் தீர்ப்பை 
எதிர்த்து மேல்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்பவர் ; ர, 
வேண்டுகோள் செய்கிற ; (சட்.) மேல்வழக்குத் தொடர்பான. 

றறவ11'816, 8. மேல்வழக்குச் சார்ந்த; மேல்முறையீடுகளை 
ஏற்று ஆராய்கிற. 

201௨11௦107. பெயர் ; தனி மனிதருக்கு இட்டழைக்கும் 
குறிச்சொல் ; பட்டப்பெயர், இடு பெயர். ் 

மேல் வழக்காடதீதக்க ; வேண்டுகோள் 

  

appell’ative, 71. பொதுப்பெயர் ; ஒரு குழுவினத்தைச் சார்ந்த 
ஒவ்வொருவருக்கும் அல்லது ஒவ்வொன்றுக்கும் வழங்கத்தக்க 

பெயர் $; இடு பெயர்; ர. ஒரு வகுப்பைக் குறிப்பிடுகிற, 
பொதுவான பெயரீட்டுக்குரிய, 

8றரம்', ல, ஒட்டு; ஒட்டித் தொங்கபிடு ; இணை. 

றறனட்ம௨26, 71, இணைப்பு, பின் ஒட்டு; தொங்கல், தொங்கு. 
பவர்; பின்சேர்ப்பு ; துணையுறுப்பு, சினை ; புடை வளர்ச்சி ; 
மிகை ஒட்டுப் பொருள், துணைப்பொருள், சார்பொருள். 2 ருள், து ரு ரு 

ஹறைம்வர், 7, அண்டியிருப்பவர் ; அடுத்துள்ள பொருள் ,: 
துணைப்பண்பு, இயல்பு. 

80ற௭4106௦1011]7, 71. குடல்முளை அகற்றுதல், 

appendicit'is, n, குடல்முளை அழற்சி. 
ஹறஸம்'1016, 7, சிறுதுணையுறுப்பு. 
ஹற01௦ 0181, 8. துணையுறுப்புச் சார்ந்த. 

appen'dix, 71. பிற்சேர்க்கை, இணைப்பு, அனுபந்தம் ; (உள்.)- 
முனை, முளை, ஓர் உறுப்பின் மேற்புறத்தினின்று தோன்றும் 
சிறுமுளை ;) குடல்முளை ; றர, ௨௦06741065, வறறல 01208. 

apperceive’, v. பொறியுணர்வை உளங்கொண்டு புலனுணர் - 
வாக்கு. 

ஊற 1400, 9, மனத்தில் தன்னுணர்வு, உள்கோக்கு ; 
உட்புலன் உணர்ச்சி) புலன் உணர்வு, முன்னறிவோடு 
புணர்த்தல். 

appercep'tive, appercip'ient, a. Qua pasta: asmnis 
கிப் புலனுணர்வாக்கும் இயல்புள்ள, புதிய பொறியுணர்வைப் - 
பழைய உணர்வுகளுடன் இணைக்கும் திறமுள்ள. 

appertain’, ற. உரித்தாயிரு, சார்ந்திரு ; பொருத்தமாயிரு ; 
தொடர்புடையதாயிரு. 

app’etence, app’etency, n, Ganims, ஆவல், விருப்பம் ; . 
காட்டம். 

app’etent, 4. ஆர்வங்கொண்ட, பெருவிருப்புடைய, 

appetite, 71. விருப்பம், நாட்டம், இயல்பான தேவைகளைத் . 

தீர்த்துக் கொள்ளும் ஆவல் ; பசி; பசியார்வம் ; நுகர்ச்சி 
வேட்கை ; இன்சுவைக்கவர்ச்சி. 

ஹறஜ'11176, ௩. பசியைத்தூண்டும் இயல்புடைய; ஆவ: 
லெழுப்புகிற. e 

app’etize, v. UAusri 4G; Qrrws gra. 
appetizer, n, udléama: QuGsGw Qure@sir. 

app'etizing, a. vdléeromom 2 arQucisr 291m. 

ஹற18மம்', உ, கைதட்டுவது மூலமாய் உடன்பாட்டினை உரக்கத் . 

தெரிவி ; ஆதரவு தெரிவி ; மெச்சு ; பாராட்டு ; புகழ். 

applause’, 71. கைகொட்டி ஆர்ப்பரித்தல் ; உரக்கத்தெரிவிக்கப் : 

பட்ட ஒப்புதல் ; ஆரவாரப்பாராட்.டு, 

applaus’ive, 8. பாராட்டி ஆர்ப்பரிக்கிற. 

ap’ple, n. ஆப்பிள் பழம் ; (தொ,) ௨றற16 08 4150010, பகைமை-- 
போட்டி இவற்றிற்குக் காரணமாயுள்ள பொருள் $; apple of 

504010, 198௨0 56க ௨16, பார்ப்பதற்கு அழகாயிருந்து தொட் 
டால் சாம்பலாக உதிர்ந்துவிடும் பழம் ; அழகாயிருக் து 

ToT hobs Hd Gurr; apple of the eye, கண்மணி, 
விழிப்பாவை ; அருமையாக வைத்திருக்கும் பொருள் ; upset 

(1௦ கறற1௦-௦௧70, திட்டங்களைப் பா ழாக்கு. 

801௨-80 , 1. புளிப்பேறிய ஆப்பிள் சாற்றிலிருக்து 
வடிக்கப்படும் சாராயம். 

8'ற1உற்மம்ர், 1. புளிப்பேறிய ஆப்பிள் சாற்றில் வதக்கிய- 
ஆப்பிள் சுவைச் சத்து. < 

௨'ற16-01௦௦56, 7, அழுத்தப்பட்ட ஆப்பிள் பழச்சக்கை. 
ap’ple-jack, 71... ஆப்பிள் சாராயத்தின் அமெரிக்கப்பெயர். 

21௨-1௦0, 7. வாடியும் கெடாமலிருக்கும் ஆப்பிள் வகை.
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ap’ple-pie, n. ஆப்பிள் பணியாரம். 

ஹூற16-ற010806, 1. சாறு பிழிந்தெடுக்கப்பட்ட ஆப்பிள் 

பழச்சக்கை, ் : 

appli’able, a.=applicable 

appli’ance, 78. பயன்படுத்தல் ; துணைக்கருவி, சாதனம். 
applicable. ர. பயன்படத்தக்க ; பொருத்திக் காட்டக்கூடிய, 

இயைபுள்ள. 

applicant, n. G@muIgiGurr, மனுதாரர், விண்ணப்பம் 

செய் துகொள்பவர். 

applica'tion, n. வேண்டுகோள் ; விண்ணப்பம் ; மேலே 
பூசுதல், செயற்படுத்தல், பயன்படுத்துதல்) பூசப்படும் சாந்து 

தைலம் முதலியன, பற்று, பூச்சு; பொருந்தவைத்தல் ; 

பொருத்தம் ழ இடைவிடா முயற்சி. 

ஹற'110க71176, 8. செயல்முறையான. 
ஹற'17084௦17, ௨. பயன்படுத்தக்கூடிய. 
applied’, a, செயல்முறை சார்ந்த ; (தொ.) ௨11௦0 science, 

செயல்முறை விஞ்ஞானம். 

applique’, 1, மேலடைப்பணி, ஒரு பொருளினின்று வெட்டப் 

பட்டு மற்றொன்றின் மேல் பொருத்தப்படும் ஒப்பனை 

வேலைப்பாடு அல்லது அணிகலன், 

ஹற11', உ. இடு, அருகே வை; மேல் வை; கருத்தூன்று ; 
பயன்படுத்து ; தொடர்புடையதாகச் செய், பொருந்து ; 

ஈடுபடுத்திக்கொள் ; ஈன்கு கவனி) குறையிரந்து கேள்; 

விண்ணப்பம் செய்துகொள் $; வேண்டுகோள் விடு. 

மற்ற்08ீ21471472, (இத்.) 1. (இசை.) முன்வரும் துணைச்சுரம். 

ற௦17்', ௦, காலங்குறி ; உறுதி செய் ; நியமி ; இடத்தில் 
அமர்த்து ; விதித்துக்கொடு ; உடைமை முதலியவை சேரிடம் 

அறிவி. 
ஹு ௦111௦௦, 7. நியமிக்கப்பெற்றவர். 

ஹுற௦றர்' ரர், ர. வேலையில் அமர்த்தல், நியமனம், பணி, 
குறிப்பிடுதல், உறுதி செய்தல் ; சந்திப்புத்திட்டம் ; விதித் 
துக் கொடுத்தல் ; தீர்ப்பு ; அவசரச்சட்டம். 

apport’, 3. கண்காணா ஆற்றலால் கொண்டுவந்து காட்டப் 

படும் பருப்பொருள். 

.2ppor tion, ம. பகுத்துக் கொடு, பங்கீடு செய், பிரித்துக் 

கொடு. 

20௦111011௦, 91. பங்கீடு, பகுத்துக் கொடுத்தல், பாதீடு. 
appose’, v. ஒன்றன்மேல் மற்றொன்றைப் பொருந்த வை 

ஆவணத்தின்மேல் முத்திரை வை; ஒன்றன் பக்கத்தில் 
ஒன்றாக வை ; எதிர்கில், 

apposite, ad. ஈன்கமைந்த, இசைவான, தகுதியான, 
பொருத்தமான. 

௨005111௦00, 71. மூத்திரை பொறிப்பு; புடை வைப்பு, அர 
கமைவு ; (இலக். ) கேரியைவு, ஒரே தொடர்புற வைத்தல். 

80051140௨1, வறற௦8 111176, 8. அடுத்தடுத்து வைக்கப் 
பட்ட, நேரியைபான. 

apprais able, a. osu deo..uW, 
apprais’al, n. = appraisement. 
appraise’, v. Sve, wHnIG, sy குறி. 
ஹேறாக15௦யரர், 7. மதிப்பீடு, மதிப்பிடுதல், தர மதிப்பு. 
apprais’er, 71. சொத்து மதிப்பாளர், தரம் கணிப்பவர். 

ஹெறா6் 0181016, ர. மதிப்பிடத்தக்க, உணரத்தக்க, புலன்களுக் 
குத் தெரியக்கூடிய, கணிசமான. 

appre'ciate, ௮. மதிப்பிடு, சரியாகக் கணி ; உணர், உணர்ந்து 
நுகர் ந பாராட்டு; மதிப்பை உயர்த்து; மதிப்பில் உயர். 

அறறா601க' (1௦0, 71. மதிப்பீடு, நடுநிலை முடிபு; உண்மை 
யுணர்ந்து போற்றுதல்; நுகர்வுணர்வு ; பாராட்டு, குண 
நலன்களைத் தக்கவாறு ஒப்புக் கொள்ளல் ; மதிப்புயர்வு ; 

திறனாய்வுரை, திறனாய்வுக்கட்டுரை, 
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appreciative, ர. உண்மையுணரும் இயல்புடைய, பாராட்டு 

தல் தெரிவிக்கிற. 

appre ciator, n. uigm_Quair, சரியாக மதிப்பிடுபவர். 

appre'ciatory, a. = appreciative. 
apprehend’ ஐ. கைப்பற்று ; கைதுசெய் ; புலன்கொள், பொரு 

ளி, உணர்; அறி, எதிர்கோக்கி அஞ்சு, ஐயுற்று அஞ்சு. 

8ற1611215110]1' 117, 7. மனங்கொள்ளும் தன்மை ; புலனுணர் 
வாற்றல். 

apprehen’sible, a. 2arniiGanciror 5 5s. 
ஹாயா 5101, 77, கைப்பற்றல்) கைது செய்தல்; மனத்தில் : 

வாங்கிக் கொள்ளுதல்; கருத்து புரிந்து கொள்ளுதல்; அச்சம். 

றா611௦1 81576, 6. புலன்களால் பற்றுதற்குரிய ; மனத்தால் 
வாங்குதற்குரிய ; கருத்துடைய, உணர்கிற, அறிவுக்கூர்மை 

யுள்ள ; ஐயுற்றஞ்சுகிற ; அச்சங்கொள்கிற. 

appren'tice, n. பணிபயில்பவர் ; மற்றொருவருக்குக் கட்டுப் 

பட்டு வேலை கற்றுக்கொள்பவர், புது வேலையாள், கற்றுக் 
குட்டி. ; ற, பணிபயில்வோராகப் பிணைப்படுத்து. 

appren’ticeship, n. Gary wuldGart Mae, தொழிற் 
பயிற்சி ; செயல்முறைப் பயிற்சிக் காலம் ; பயிற்சிப் பருவம். 

ஐறறார56', ௦, அறிவி, தெரிவி. 
apprize’, ற. மதிப்பிடு, தரமூணர், நலங்கண்டு பாராட்டு 7 

கடீன் தீர்க்க விற்பனை செய். 

approach’, 1. அணுகுதல் ; ஏறத்தாழ ஒத்திருத்தல் ; அணுகு 
நெறி, கோக்கு; செல்வழி; பாதை; ற. அணுகு, இயல்பு 

முதலியனவற்றில் ஏறத்தாழ ஒத்திரு ; கண்டுபேசு ; (படை.) 

தாக்குக் குமரியை அடைவதற்குக் குழிகள்வெட்டிச் சாலைகள் 
போடு. 

approachabil'ity, 1. அணுகக்கூடிய நிலை. 
approach’able, ர. கிட்டிச் செல்லத்தக்க, கெருங்கக்கூடிய. 

approach’es, n. pl. (படை.) முற்றுகையிடுபவர்கள் தாக்குக் 
குறியை அடைவதற்கு வெட்டுக் குழிகள் போடும் பாதைகள் 

முதலியன. 

ஹேற'101௧7௨, ஐ, ஒப்புறுதியளி, அதிகார பூர்வமாக ஏற்றுக் 
கொள். 

approba'tion, 71. பாராட்டு, ஏற்றுக்கோடல், அங்கீகாரம். 
app’robative, app’robatory, a. ur @Ap, ghms 

கொள்கிற. 

approof’, n. Garay, தெளிவு, ஏற்பிசைவு. 
approp’riate, a. 2-flu, gor maCa Anuurar, s@sujstrar, 

சரியான, பொருத்தமான, ஒன்றுக்கென ஒதுக்கி வைக்கப் 

பட்ட; 0, உரிமைப்படுத்திக்கொள் ) தனதாக்கிக்கொள் 7 

குறிப்பிட்ட காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்து அல்லது 

ஒதுக்கிவை. 

appropriation, 71. கைப்பற்றல் ; ஒதுக்கிவைத்தல் ; (தொ. ) 
appropriation bill, ஒதுக்கு மசோதா, பண ஒதுக்கி வைப்பு 
மசோதா. 

approp riative, ர. தன் சொந்த உடைமையாக்கிக் கொள் 

கிற; ஒன்றனுக்கென ஒதுக்கி வைக்கிற. 

ஹறா௦1'8416, 8. ஒப்புக்கொள்ளத்தக்க, ஏற்கக்கூடிய. 

ஹாவ், 71. ஏற்றல், ஒப்புறுதி, அங்கீகாரம். 

approve’, ௦, ஏற்றுக்கொள், ௩ற்சான்றளி ; மெய்ப்பித்துக் 
காட்டு ; உறுதிப்படுத்து ; பாராட்டு, 

approve'd, a, அங்கீகாரம்பெற்ற; (தொ.) approved school, 
அரசாங்கம் ௩டத்துகிற இளங்குற்றவாளிச் சிர்திருத்தப் 
பள்ளி. 

801௦037671, 71, ஒப்புக்கொள்பவர் ; (சட்.) குற்ற உடந்தைச் 

சாட்சி, குற்றத்துக்கு உடந்தையாயிருந்து பிறகு குற்ற 
வாளிக்கு எதிராகச் சான்று கூற அனுமதிக்கப்பட்ட ஒருவர். 

8றற௦%110216, ர. மிக்க அண்மையில் உள்ள, பெரிதும் ஒத் 
திருக்கிற ன ஏறத்தாழச் சரியாயிருக்கிற; ஐ, பெபரிதும் 

ஒத்திருக்கச் செய் ) அணுகு.
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approximation, 1. ஒத்திருத்தல்; அணுகுதல்; (கண.) 
கெருங்கிய அளவீடு ; ஒரு கணக்குக்கு முழுதும் சரியாய் இரா 
விட்டாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்துக்குப் போதுமான 

அளவிற்கு ஏறத்தாழச் சரியாய் இருக்கிற விடை. 

approx imative, ம. அணித்தான. 
appul , 2. (படை.) georxrccd, துணை, அண்டைக்கட்டு ) 

ல, தாங்கு, காப்புப்படைவரிசையில் ஆற்றல் மிக்க இடத் 

தண்டை நிறுத்து. 

appurt'enance. il, உடைமை; சேர்மானம்; துணைப்பொருள்) 

(சட்.) உடைமைக்கு உரிமை, 

appurt’enant, 91. உடைமை ; ர, உடைமையான ; இணைக் 

துள்ள ; தொடர்பான. 

ap'ricot, 71. வாதுமை போன்ற கொட்டைப் பழவகை, சீமை 

வாதுமைப்பழம் ; சமை வாதுமை நிறம்; சீமை வாதுமை 

மரம். 

Ap'ril, 71. ஆங்கில ஆண்டில் நான்காவது மாதம். 

Ap’ril-fish, n- ஏப்ரல் மாதம் முதல் நாளன்று 

ஏமாற்றுதற்காக அவருக்கிடும் பயனற்ற வேலை, 

ஒருவரை 

Ap'ril-fool, 71, ஏப்ரல் மாதம் முதல் நாளன்று ஏமாற்றலாக 

பயனற்ற வேலைக் ந ஏவப்படும் ஒருவர். 5 

April'ian, A'prilish, a. ஏப்ரல் மாதத்துக்குரிய ;) ஏப்ரல் 
மாத இயல்புள்ள. . 

கற்ரம01, (ல.) ர, காரண காரிய முறையான, விதி தரு 

முறையில் அமைந்த; ரூம. மூலத்திலிருந்து விளைவு காணும் 
மறையில், காரணா காரியமாக. 

aprio’rism, 2. காரண காரிய வாதம். 

aprio’rist, n. atx (Kant) என்ற செர்மானியத் 

தத்துவப் பேராசிரியர் கொள்கையைப் பின்பற்றுபவர், 

நுகர்ச்சி சாராத மனக் கோட்பாடுகளிலிருக் து மெய்ம்முடிவு 

களுக்கு வரவேண்டுமென்னும் கொள்கையினர். 

aprio rity, n.=apriorism. 
2101, 71.  முன்றானை, தூசிதாங்கி, உள்ளாடைகளுக்குப் 

பாதுகாப்பாக முன்புறத்தில் அணியப்படும் முரட்டுத்துணி 

அல்லது தோல்; சமய நிலைகளுக்குரிய உடுப்பு ; திறந்த 

வண்டியில் கால்களுக்குப் பாதுகாப்பான தோல் போர்வை ; 

வாத்தின் வயிற்றுப்புறத்தின் மேலுள்ள கொழுப்படர்ந்த 

தோல்; கப்பலின் முன்புறத்துக்குப் பின்னுள்ள மரக்கட்டை ; 
அரங்க மேடையில் முதல்திரைக்கு முன்னுள்ள பகுதி, 

வண்டிகள் விமானங்கள் முதலியவை தங்கிடத்தின் நுழை 

வாயிலில் உள்ள கடுந்தரைப்பரப்பு ; ௮. முன்றானை போன்ற 
தைக்கொண்டு மூடு அல்லது போர்த்து. 

10160, 8, முன்றானை பொருத்தப்பட்டுள்ள. 

ap'ron-string, Ne முன்றாணயை உடம்போடு சேர்த்துக் 

கட்டும் கயிறு; (தொ.) 11௦04 1௦ apron-strings ௦8, மனைவி 
தாய் முதலியோரின் அளவுக்கு மீறிய கட்டுப்பாட்டுக்குட் 

பட்டிருக்கிற. 

apropos’, 72. பொருத்தம்; ர, பொருத்தமான; தொடர்பான; 
காலத்துக்கேற்ற; ஏற்புடைய ; ரம்ற, பொருட்டாக, நிமித்த 
மாத; பொரும் நுமாக. 

apse, 7. 
ஒறதுக்கிடம் ) பல பக்கங்களுள்ள வளைவு ஓஒதுக்கிடம். 

ஹ'51081, ம. திருக்கோயிலில் 
வுள்ள; கிரகத்தின் ஞாயிற்றுச்சேணுக்குரிய அல்லது 
அண்மைக்குரிய 3 நிலவுலகத்தின் திங்கள் சேணுக்குரிய 
அல்லது அண்மைக்குரிய. 

ap'sis, n. ஞாயிற்றின் கெடுஞ்சேய்மையில் அல்லது மித 
அண்மையில் அமைந்த கிரகத்தின் இடம் ; திங்கள் நிலவுல 

கெடுஞ்சேய்மையாக அல்லது மிக 
இருக்கும் நிலை ; pl. ap’sides. 

apt, a. பொருத்தமான ; 
துறையில் அறிவுக்கூர்மையுள்ள. 

திருக்கோயில் கவிதைக் கூரையுள்ள அரை வட்ட 

உள்ள ஓதுக்கிடத்தின் வடி 

HAD அண்மையாக 

தகுதியுள்ள, பாங்குடைய ; ஒரு 

    

apte’rium, n. பறவைகளின் இறகுகளுக்கு இடை.ப்பட்ட 
Gani Gr; pl, apte'ria. 

ஹு$னா௦ம5, 8. சிறகற்ற; (தாவ.) மென்தோல் நஈட்டிப்பு 
இல்லா த. . 

a ல் 

ap'teryx, n. நியூசிலாந்தில் (14 2வி௨ய்) காணப்படும் 

வாலற்றதும் பறக்காததுமான ஒருவகைப் பறவை, 

ap'titude, 7. தகுதி; இயற்கைப் பாங்கு, போக்கு, காட்டம் , 
திறமை ; கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம். 

31016, 71. வேற்றுமையுருபு ஏற்கமாட்டாத பெயர்ச்சொல், 
ஹர்௦்'1௦, ௩, வேற்றுமை ஏற்கமாட்டாத, 
apyrex ia, 9... காய்ச்சல் ஙின்றிருத்தல் ; காய்ச்சல் இல்லாமை, 

a'qua; 7, (Gag.) br; Grow, நீரியற்பொருள், கரைசல்.. 

aqua-for'tis, n, வெடியக்காடி ; வெடியக்காடியைக் கொண்டு 
செதுக்குதல். ; : ; 

aquafort' ist, 71, வெடியக்காடியைக்கொண்டு செதுக்கு 'வேலை 
செய்பவர். i 

௨00810010௪, 7. மூழ்க உதவும் அமைவு, நீர்மூழ்குபவர் கெரண்டு 
செல்லும் உயிர்ப்புக்குமாய்க்கலம், . 

aquamarine’, n, so aarerdad; g, Ridusms Am 
முடைய. 

a'qua-mirab'ilis, 1. இலவங்கம் சாதிக்காய் இஞ்சி மதுச் 
சாரம் இவற்றிலிருந்து வடித்திறக்கப்படும் சாறு. 

a’quaplane, 71, விரைவோடத்திற்குப் பின் இழுக்கப்படும் 
பலகை; VY, விரைவோடப் பலகைமீது ஏறு. 

8018-1௦ சரக, 71. அரச நீர்மம், பொன்னையும் விழுப்பொன்னை 

யும் (1121100010) கரைக்கக்கூடிய வெடியக்கா டியும் ரீர்ப்பாசிக் 
காடியும் சேர்ந்த கலவைகீர், 

aquarelle’, 1. மீர்வண்ண ஒவியம், கீர்வண்ணப்படம். 
aqua'rian, nN, நீர்வாழ் பொருட்காட்சிச்சாலை வைத்திருப்பவர்; 

ர, நீர்வாழ் பொருட்காட்சிச்சாலைக்கு உரிய, 

aqua’riist, aqua'rist, 1. 
வைத்திருப்பவர். 

ககா, 8. நீர்வாழ் pl. 
aqua'ria, aquar’iums. 

Aquar'ius, 2. @bugTA, 11-வது வான்மனை, கும்பராசி 
யடுத்த விண்மீன் குழு. ட 

நீர்வாழ் பொருட்காட்சிச்சாலை 

பொருட்காட்சிச்சாவை : 

௨0811௦, 71. நீர்வாழ் செடி ; டீர்வாழ் உயிரினம் ; நீர்விளே 
யாட்டுக்காரர் ; ௫, நீரில் வளர்கிற கீருக்கருகில் வளர்கிற ; 
நீரில் வாழ்கிற ; நீரில் நிகழ்கிற ; நீர்மேல் ௩ஈடத்தப்படுகிற. 

aquat'ics, n. 1. நீர்விளேயாட்டுக்கள். 
a’quatint, 71, காடிச் செதுக்குமுறை, பிசிகயும் வெடியக் 

காடியையும் கொண்டு செம்பின்மேல் செதுக்குவேலை இழைக் 
கப்படும் முறை; ஐ, செம்பில் பிசினும் காடியும்கொண்டு 
செதுக்கு. 

a'qua Tofana, 7. 17-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த டொபானா 
(Tofana) என்ற மாது உண்டுபண்ணிய ஈச்சுப்பொருள், 

a'qua-vit'ae, n, வெறியம், சாராயம், வெறிநீர் வகை, 
a'queduct, 71.  கட்டுக்கால்வாய் ; கால்வாய்ப்பாலம் ; உயர் 

தளத்தின் ஊடாகச் செல்லும் மீர்க்குழாய் ; 
(உட.) பாலுணிகளின் தலையில் அல்லது 
சிறுகுழாய். 

a'queous, 4. நீர் சார்ந்த, நீர்கலந்த, நீர்த்த) (மண்.) நீரினால் 
படியவிடப்பட்ட ; (தொ,) aqueous humour, முன் கண்நீர், 
விழிமுன் தோலுக்கும் விழிச்சில்லுக்கும் இடையிலுள்ள நீர் ; 
&0ப6008 110015, (மண்.) நீரினால் ; 

கள், நீர்ப்பாறை, 

சாலகம் 7 

உடலில் உள்ள 

உண்டாக்கப்பட்ட பாறை 

ன க 
௨00110114060ம5, 4. பசுமை மாருத ; இலையுதிராத. 
கப ம118, 7, பொன்னிறக் கழுகினம் ; 

விண்மீன் குழு. 

aquos'ity, n. நீர்த்தன்மை, 

கழுகு வடிவமான



arabesque’ *, arabesqued’, a. 

Arab 

இடல், பட அராபிய காட்டவர்; அராபிய இனத்தவர் ; 

அராபியக்குதிரை, அநாதைச் சிறுவர் ;) ர, அராபிய, அராபி 
யர்களுக்குரிய. 

வஊாஹுத, 71. மூடாக்கு வண்டி., தட்டை வண்டி. 

arabesque’ ’; 8. அராபிய வண்ணச்சித்திர வேலை ; தொடர் 
வண்ண இசைப்பாட்டு, ஆடல் நிலைவகை, உடலையும் ஒரு 

காலையும் நிலத்தளத்துக்கு இணையாக்கி ஒரு காலில் நிற்கும் 

நிலை. 

அராபியமுறை சார்ந்த ; 

விசித்திரமான ; விசித்திரப் பூப்பின்னல் வேலைப்பாட்டினால் 
ஒப்பனை செய்யப்பட்ட. ் 

இரஹ்'ரஹு, 7, அராபியர் ;) ர, அராபியாவுக்குரிய ; அராபிய 

இனத்தவருக்குரிய. ் 

A'rabic, n. அரபுமொழி; ர, அராபியாவுக்குரிய; அரபுமொழித் 
தொடர்பான ; (தொ.) ஊக்ம0 நயர௩வக15, அரபு எண்மானம், 

தததரீல இலக்கமுறை. 

ஜுர, 7. பிசினம், வேல் இன மரப்பிசினில் உள்ள அடிப் 

படைப்பொருள். 

Ar'abis, n. (2701) a@gs Geuy.udard. 
Ar'abism, 1. 29 yOurf wyy, 2174 மரபுவழக்கு. 
A'rabist. 2. அரபுமொழி இலக்கியங்களில் வல்லவர். 

௨௬816, ர). சாகுபடி நிலம், உழுது பயிரிடத்தக்க நிலம் ; ர, 

உழுது பயிரிடத்தக்க. 

arac’hnid, n, (வில.) சிலந்திப்பேரினம், சிலந்தி தேள் ஆகிய 

வற்றை உள்ளடக்கிய பூச்சியினப் பிரிவு. 

87௨௦111010, 90. சிலந்திநூல் போன்ற சவ்வு ; ர, நூலாம்படை 
போன்ற ; (தாவ.) சிலந்திநூல் போன்ற நீள் மயிரால் மூடப் 

பட்டுள்ள. 

arachnol ogist, 71. சிலந்திப் பேரின ஆராய்ச்சியாளர். 

31௨011001'0ஜ$, 9. சிலந்திப் பேரின ஆய்வுத் துறை. 
௨௦௦1 6121, 71, செறிவுமானி, செறிவெண் இன்னதெனக் 
காட்டும் கருவி ; நீர்மச் செறிவுமானி, 

81௧௦௦ ௦1737, 77, செறிவு அளத்தல். 
3186050716, 71. (௧-௧.) நாலலகுத் தூண்வரிசை. 
araeosys'tyle, n. (4-6.) sTaxge ஈரலகுத் குரண் வரிசை. 
கராஒ']1ஐ, 77, ஒப்பனைக்குரிய கொடி.யின வகை, ; 

Arama‘ic, n. மேலை ஆசியாவிலுள்ள மொழி வகை; ஏ, 
அ௮ரமியா (&ரக10௧௦௧) காட்டுக்குரிய ; அரமிய மொழி சார்ந்த. 

Arama'ism, n. 27S QuriPuogy ; அரமிய மரபுவழக்கு, 
ara‘neid, 74, சிலந்தி, 
இராஜ, ம. சிலந்தியினத்தைச் சார்ந்த. 

arapai'ma, n, நன்னீரில் வாழும் தென் அமெரிக்க உணவு 
மீன்வகை. 

ஊஊ, 71, பிசின்வகை தரும் ' சாந்தரக்கு ? மரம். 

வலு, 1. கோவாப் பொடி. 
ரகம 1௨, 71, தென் அமெரிக்காவிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலு 

மூள்ள விதை மூடா முள்ளிலை மரம். 

8ற'விலர், 71. குறுக்குவில், கணை அல்லது கல் எறிவதற்காக 
இடைக் காலத்திற் கையாண்ட வில் போன்ற படைக்கலன் ; 

குறுக்கு நிலைதாங்கி, நில அளவை செய்வோர் கையாளும் 
கருவி. 

ஊ'௨165167, 71. குறுக்கு வில்லாளர். 
ஜு], 7, நடுவர். நீதிபதி ; காரணிகர், மத்தியஸ்தர் ; முழு 
ஆளுகை உடையவர் ; (தொ.) ௨101 clegantiarum, சுவை 
யத் தீர்ப்பாளர். 

arbitrable, a. sGout Sicnysq@ ofus. 

11௧26, 7. மத்தியஸ்தம் ; பற்பல சந்தைகளில் நிலவும் 
வெவ்வேறு விலைகளினால் ஆக்கம் பெறுவற்காக உண்டியல் 
களில் அல்லது பங்குகளில் நடத்தும் வாணிகம், விலை 
9வற்றுமை வாணிபம்.   

arcanum 

காட மவ], ர. காரணிகத்துக்கு உரிய. 

arbit’rament, arbit’rement, n, ws Sucvrssaro wy.0; 
செய்தல் ; நடுவர் தீர்ப்பு, அதிகாரத்தோடு ஒட்டிய தீர்ப்பு. 

arb'itrary, 4. விதிக்கட்டின்றி, மனப்போக்கான ;) கொடுங் 
கோன்மையான ; (சட்.) விருப்பப்படியான. 

arb'itrate, ௦, நடுவராயிருந்து தீர்ப்புக்கூறு ; மத்தியஸ்தத் 
திற்கு விடு ; காரணிகராய் இரு. 

உரந117க 11௦1, 71, நடுவர் தீர்ப்பு ; நடுவர் தீர்ப்புக்கு விடுதல் ; 
(@sr.) arbitration of exchange, இரண்டு நாணயச் 
செலாவணிகளுக்கிடையில் மறைமுக மாற்றுவிதத்தை 
நிச்சயித்தல். 

871011281௦, 71. (சட்.) நடுவர், காரணிகர் ; 72911, ar'bitratrix. 
arb'itress, n. பெண் மத்தியஸ்தர், பெண் காரணிகர். 

arb'last, n. = arbalest. 

arb’laster, n. = arbalester. 

arb'or, 1. மரம் ; பொறியின் முதன்மையான ஆதாரம் ; சச்சகுரம் 

சுழலும் இருச*ு அல்லது கதிர் ; காம்பு ; உத்திரம் ; (தொ.) 

௦௦ம் ர, மரம்ஈகடுவிழா நாள், வனமகோற்சவ காள்; 

arbor vitae, வாடாச்செடி, ' இலையுதிராத பலவித மரங் 

களுக்கு வழங்கும் பொதுப் பெயர் ; மனிதர்களின் சிறுமூளை 
குனுக்கீடாக வெட்டப்படும்போது) காணப்படும் மரம் போன்ற 
தோற்றம். 

arbora’ceous, a, rib போன்ற ; மரங்கள் நிறைந்த. 

arbor’eal, a. மரங்களுக்குரிய ; மரங்களில் வாழ்கிற ; மரங் 
களுக்குத் தொடர்புடைய. 

arbor’eous, ர, மரங்கள் நிறைந்த; மரங்களின் 
வாய்ந்த ; மரம் போன்ற தோற்றமுடைய. 

arbores'cence, 71, மரம் போன்ற வளர்ச்சி, 

தன்மை 

ஊ0௦765'00ம், ர. மரம் போல் வளர்கிற; மரம் போன்ற தோற்ற 
முடைய, 

உலமா, 71) பயிர்நால் முறைப்படி அமைந்துள்ள 

தோட்டம் ; pl, arboretta. 

arboricul’tural, a. மரங்களை வளர்ப்பதற்கு உரிய. 
arboriculture, n. #1@scr Gugpib #20 ; மரங்களையும் 

புதர்களையும் சிறப்பாகத் தேக்கு மரங்களையும் வளர்த்தல் ; 
மரவேளாண்மை. 

arboricul’turist, n. மர ஆய்வாளர். 

arborist, n. = arboriculturist. 

arboriza'tion, n, wr Gursrm Csr amid. 
arbour, 1. பொதும்பர், கொடிவீடு. 

2100ம், 2. இளமரக்கா அமைக்துள்ள. 

arc, 71, வில், வட்டவரையின் அல்லது வளைவரையின் பாகம் ; 

(மின்.) தனித்தனியான இரண்டு கசிய துருவங்களுக்கிடையில் 
தோன்றும் ஒளி வட்டப் பருதி, 

8௨1080௦', 71. வில் வளைவு விமானப்பாதை, ௩டை வானப்பந்தல் ; 

(௧-௧.) ஒரே மட்டத்தில் உள்ள மேல்வளைவுத் தொகுதி. 

௨௦௨0௨0, ஈ. வில்வளைவு விதானம் அமைந்த, 

Arcades am'bo, (ல.) இருவரும் கயவர்கள். 
Arcad’ia, 2. நாட்டுப்புறப் பொழில். 

இராம் 181, 7. நாட்டுப்புறத்தான் ; ர, நாட்டுப்புறஞ்சார்ந்த ; 
கள்ளங்கபடற்ற, அப்பாவியான. 

arcad'ing, n, வில்வளைவு 
அமைத்தல். 

விதானங்களை . அலங்காரமாய் 

Arc'ady,n. Afav (Greece) டூதசத்து மாவட்டம் ஒன்று ; 
நாட்டுப்புற இலட்சிய மோக்கம், விண்ணுலகு. 

arcan’um, N, மறைபொருள், இரகசியம் ; மாமருந்து, சஞ்சீவி ) 

pl, arcan’a.



arch 

44 

archly 
  

arch, n, மேல்வளைவு, வில்வளைவு, கவான்; பாலம் தளம் 

முதலியவற்றைத் தாங்கும் வளைவுக் கட்டுக்கோப்பு ; வில் 
வளைவைப் போன்ற வடிவமுள்ள பொருள் ; வில்வளைவான 

கூரை ; மேலே கவான் அமைந்த ௩டை வழி? ர, முதன்மை 

யான, விளங்கித் தோன்றுகிற ; தந்திரமுள்ள ; சதுரப் 
பாடுடைய ; வேடிக்கைக்காகக் குறும்பு செய்கிற; ௮, வில் 

வளைவு அமை; கவான் ஆக்கு; மேல்வளைவு கட்டு; 

கரைக்குக் கரை கவான் நீட்டிக் கட்டு ; வில் போல் வளை, 

archae'an, a, wor gro பேசப்பட்ட முதல் ஊழியைச் 
சார்ந்த. 

archaeolo’gic, archaeolo’gical, 8. மனிதனின் பழமைச் 
செய்திகள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு சார்ந்த. 

archaeol’ogist, 1, மனித குலத்தின் தொன்மைச் செய்திகள் 
பற்றிய அறிவியல் ஆய்வாளர், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி 
யாளர். * 

archaeo]'ogy, 2. தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி, மனிதனின் பழ 
மைச் செய்திகள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு. 

archaeop’teryx, 1. தெரிந்த வரையில் மிகப் பழமையானதும் 
பறப்பனவற்றிற்கும் ஊர்வனவற்றிற்கும் இடைப்பட்டதுமான 

பறவை. 

Archaeorni'thes, 71. ஊர்வன போன்ற பண்டைக்காலப் 
பறவைகள். 6 

81018'1௦, 8. பழைய, தொன்மையான ; இப்போது வழக்கில் 
இல்லாத. 

archa'icism, n. = archaism. 
arc’haism, n, மொழியிலும் கலையிலும் பழமையையும் வழக் 

கற்றவைகளையும் வைத்துக் கொள்ளுதலும் பின்பற்றுதலும் ; 
அத்தகைய மனப்பாங்கு ; தொல்சொல். 

arc’ haist, n. தொல்வழக்குகளைக் கையாள்பவர். 

archais'tic, a. தொல்வழக்குகளைப் பின்பற்றுபவர்போல் 
காட்டிக் கொள்கிற ; பண்டை வழக்குகளைக் கடைப்பிடிக்கிற. 

arc'haize, v, பண்டைய வழக்கைப் பின்பற்று ) தொல்வழக் 
கைக் கடைப்பிடிப்பதாகக் காட்டிக்கொள் ) தொல்வழக் 
குடையதாகச் செய். 

2101810261, 7. தலைமைத் தேவதூதன் ; பெரிய இலைகளையும் 
மலர்க் கொத்துக்களையுமுடைய தோட்டச் செடிவகை ட 
வறட்டு முட்செடிவகை ; ஒருவகைப் புரா, 

arch'bish'op, n, தலைமைக்குரு, அதிமேற்றிராணியார் ; தலை 
மைக் கண்காணியார். 

க1010451௦றா1௦, 7, தலைமைக் கண்காணியாரின் ஆட்சிக்கு 
உட்பட்ட மாவட்டம் ; அதிமேற்றிராசனம். 

௦ றயபி14'ன, 1. புகழ்வாய்ந்த கட்டிடச் சிற்பி, 
810108௨௦௦0, 7. மேற்றிராணியார், 

அடுத்த பெரிய அதிகாரி. 

archdi'ocese, n. அதிமேற்றிராசனம். 
arch'duch’ess, n, பெரிய கோமகனின் மனைவி * ஆஸ்டிரியப் 

. 
பேரரசரின் மகள். 

கண்காணியாருக்கு 

arch'duch'y, n, கோமகளின் அல்லது கோமகனின் ஆட்சிப் 
பரப்பு. 

arch'duke, n, பெரிய கோமகன்; ஆஸ்டிரியப் பேரரசரின் 
மகன். 

arch'duke'dom, mn. = archduchy, 
810160, ர. கவான் வடிவமான ; வில்வளைவு குவிந்துள்ள, 
arch’-en’emy, n. Qu@bumacisr, opscd எதிரி ; சாத்தான். 
௨701216701, ர, (வில.) கருமுளையில் முதலில் தோன்றும் 

குடல். 

80167, ர, வில்லாளர், தனுசு இராசி. 

8101167655, 7, விற்றொழில் கைவந்த பெண்.   

arch'ery, 71, வில்லாண்மை ; விற்றொழில் கலை ; வில்லாளர் 
களின் ஈட்டம். 

arc’hetypal, a. மூலப்பிரதியான. 
arc’hetype, n. qpuviniupan, முன்மாதிரி. 
arch’-fiend’, n. பெரும் பிசாசு ; சாத்தான். 

ஊுர.ர்றவ]ம், 1. விமான எதிர்ப்புப் பீரங்கி. 

archidiac'onal, a, மேற்றிராணியாருக்கு உரிய. 
810116, 94. = archibald. 
8101/46015'000௨037, 71, தலைமைக் கண்காணியாரின் மதிப்பு 

அல்லது ஆட்சிப் பரப்பு. 

3101161500], ர. அதிமேற்றிராணியாருக்குரிய, 
archiepis'copate, n. archiepiscopacy. Pp Pp 
810111, 71. பலவகைப் பாசிகளிலிருக்து செய்யப்படுகிற சிவப்பு 

அல்லது ஊதா நிறச் சாயப் பொருள் ; பாசி வகைகள். 

910111022௦, 71. தலைமை மந்திரவாதி. 6 

௨1௦1ம் மோ116, 7. கிரேக்கத் திருச்சபைத் துறவிகள் மடத் 
தின் முதல்வர். 

Archimed'ean, ர. ஆர்க்கிமிடீஸ் (&2010௦325) (கி. மு. ce 
297..212) என்ற கிரேக்கக் கணிதநூற் புலவர் தொடர்பான 7 
(தொ.) .&ரம்ம்ரா20௦௧0 507௭9௭,  ஆர்க்கிமிடீசின் திருகாணி, 
தண்ணீரை உயர்த்துவதற்கான Quo; Archimedean spiral, 
ஆர்க்கிமிடீசின் se Hori. 

arch’-impos’ter, 71. பெரிய ஆள்மாரறுட்டக்காரன் ; பெரிய 
எத்தன். 

archipelag’ic, 8. தீவுகள் செறிந்த கடல் சார்ந்த; தீவுக் 
கூட்டத்தின் இயல்புடைய. 

Archipel'ago, n, #Swa&eiod (Aegean Sea). 

archipel'ago, n. Sojascir செறிந்த கடல் ; தீவுக்கூட்டம் ;.த], 
archipel'agos. 

architect, 91, சிற் பி, கட்டிடக்கலைஞர் ; இயற்றுபவர் ; 
உலகைத் தோற்றுவித்த கடவுள் ; எண்ணியாங்கு எய்து 
பவர். 

8701/4160101'1௦, 870171௦01௦1'108], ர. சிற்பக்கலை சார்ந்த , 
சிற்பிகளைப் பற்றிய ; ஆக்குந்திறனுள்ள ; கட்டுப்படுத்துகிற; 
கட்டளையிடுகிற ; அறிவுக் கூறுகளை ஒழுங்காயமைப்பது 
பற்றிய. 

. . 
£ ௨1011௨௦1௦1'105, 7, சிற்பக்கலை நூல் ; அறிவுக்கூறுகளின் 

ஒழுங்கமைப்பு நூல். 

architec’tural, a, Apudad smi. 
architecture, n, a yréa% நூல்; சிற்பக்கலை நூல்; 

கட்டப்பட்ட பொருள், கட்டுக் கோப்பு , கட்டிடப்பாங்கு ; 
கட்டுதல். 

8101117876, 7, தூணின் உச்சியிலுள்ள பரற்கட்டையின் 
மீது தங்கியிருக்கும் முதன்மையான தூலம், வாயிற்படி 
அல்லது ஜன்னலைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு பாகங்கள் 3 Sour 
னின் வெளிப்புறத்தைச் சுற்றியுள்ள ௮ச்சு௬. 

௨1011117கரகம், ர. சித்திர வேலைப்பாடமைந்த ௮ச்்சரு அமைக் 
கப்பெற்ற. 

01௨], ர, சுவடிக்கூடம் சார்ந்த. 
arc'hive, n. சுவடிக்கூடம்; பொது ஆவணக்களரி; பொதுப் 

பத்திரங்கள் ; pl. arc'hives. 

810 147157, 71, சுவடிக்கூடம் காப்பவர்; ௬வடிகளைக் காப்பவர். 
8701117014, 77. கவானின் உள்வளைவு, கவானின் உள்வளைவை 

அழகு செய்யும் அச்சுருக்கள். 

2101-1876, 71. பெயர்போன போக்கிரி, 
80112, 7, சிறிய வில்வளைவு. 
arch’-liar, 94, பெரும்புளுகன். 

arch’lute, n, Quits இரட்டைக்கழுத்து யாழ்வகை, 
arch'ly, adv, கவான்போல் வளைந்திருக்கும் நிலையில் ; போக் 

கிரித்தனமாக.



-arch-mock 

arch’-mock, 7, கேலிக்கூத்தின் உச்சமிலை, 

-இற011' 0௦55, 71, வளைவாயிருக்கும் தன்மை, போக்கிரித்தனம். 
-arc‘hon,n, பண்டைய ஆதன்ஸ் (க11805) நகரில் இருந்த 

முதன்மையான ஒன்பது குற்ற கடுவர்களில் ஒருவர் ; ஆளுகர் ; 

தலைவர். 

௮10 1௦ற51ம்ற, 71. குற்றகடுவர் நிலை. 

-arch'ontate, 71. ஆளுகரின் ஆட்சிக்காலம், 
210110111௦, ம. ஆட்சியாளருக்குரிய. 
arch’-pi'rate, 71, கடற்கொள்ளைக்காரத் தலைவன், 

-arch’-priest', n, தலைமைப்புரோகிதன், குருக்களில் முதல்வர். 

011-021, 91. பெரிய திருடன் ; பெரும்போக்கிரி. 

carch’-trait'or, n. பெருந்துரோகி) நாட்டைக் காட்டிக் 
கொடுப்பவர்களில் முன்னணியிலிருப்பவன் 7 சாத்தான், 

இயேசுநாதரைக் காட்டிக்கொடுத்த யூதாஸ் (10088) என்ற 
சீடன். € 

-arch'-vill’ain, n. அறக்கொடியவன். 
arch'way, n. வில்வளைவான விதானம் கவிந்துள்ள வழி. 

அர் ரர்56, ௩8௦. வில்வளைவு போன்ற நிலையில். 

210-181, ௨10-11ஜுர், 70, பிறைவிளக்கு, வட்டை விளக்கு. 

70110, ம. வடதுருவத்துக்குரிய ; வடக்கிலுள்ள; (தொ.) 
1௦11௦ 0016, வடதுருவத்திலிருந்து ௬மார் 29] பாகையி 
லுள்ள சிறு வட்டம். 

-ஐரூ011௦, 4. மிக்க குளிர்ச்சி பொருந்திய. 

_இரா௦11ம்'086), 7, ற், ஒருவகைப் பட்டுப்பூச்சி இனம். 
.&7:01028௦'8, 71. நிலவுலகின் வடதுருவப்பகுதிகள். 

-arc'toid, a. #74. Gurarm. 
Arctur'us, n. Gerd, sand, afairiBoir Gu goirsAlgyotrar 

ஒளிமிக்க விண்மீன். 

arc'uate, arc’uated, a, வில்போல் வளைந்த, கவான் வடி 
வான. 

-ar'cubalist, n. = arbalest. 
-arc'us senil'is, (©.) nm, eptinytiod, aus 25 245 

கருவிழியைச் சுற்றி உருவாகும் வெளிறிய மஞ்சள் வளையம். 
Ar'dea, n. sromgonus உள்ளடக்கிய பறவை வகை, 
அறல் ' 01037, 7. வெப்பு ; ஆர்வம், உணர்வறி முனைப்பு. 
அரம் ரர், ம. வெப்பமான, அளவான ? சூடேறிச் சிவந்த, கனல் 

கக்குகிற ; எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளத்தக்க, ஆர்வமிக்க ; 
(தொ.) ௨௭0௦14 817165, வடிநீர்க் குடிவகைகள். 

-ard'our, n. கடுவெப்பம் ; பாச உணர்ச்சி ; ஆவல் ; ஆர்வ 
முனைப்பு. 

ஆழம் ம௦மடி, ர, செங்குத்தான ; வரமுடியாத ; எளிதில் செய்ய 
இயலாத, கடினமான ,; சுறுசுறுப்புள்ள ; வலிமையுடைய. 

. ஜரச *, (பிர.) 9, பிரெஞ்சு முறைப் பரப்பளவைக் கூறு (நூறு 
சதுர மீட்டர்). 

-ஐ16 ”, ஐ, 0௨ என்பதன் நிகழ்காலப் பன்மை வடிவம். 

car'ea, nm. பரப்பு ; நிலப்பரப்பு ; பரப்பளவு ; வெற்றிடம் ; 
மேற்பரப்பு, மேற்பரப்பின் பகுதி); பரப்பெல்லை ; ஆட்சி 
எல்லை, புற எல்லை ; அடித்தள அகழ்வாய், நிலத்தளத்தின் 
'அடியறைகளின் வாயில் ; பலகணி முகப்புகளுக்கு ஒளியோ 
காற்றோ செல்லவிடும் குழிவான அணைவாயில். 

-ஐ'168], ர. வெற்றிடத்துக்கு உரிய ; நிலப்பகுதிக்கு மேலுள்ள ; 
நிலப்பகுதிக்கு உரிய, 

௨168-3128], 91, பதுங்கித் திருடுபவர். 
21608, 7, கமுகு இனம், 
-a'reca-nuten. பாக்கு, அடைக்காய். 

-aren’a, n. களரி, வட்டரங்கு, செயற்களம், செயற்றுறை 5 
மணற்பரப்பு. 

-arena'ceous, 4. மணல் போன்ற; மண .ற்பாங்கான; மணலில் 
வளர்கிற ; மணலாலான, மணற்பாறையான. 
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1௦08 (101, 71, மணல் மருத்துவ முறை. 
7௦1௦001005, 8. மணலில் வாழ்கிற. 
arenose’, a. மணல் நிறைந்த. 
areog'raphy, n. Gece sGarafer ugtiuimusoy. 

௨7௦௦1௮, 91. சிறுபரப்பு, சிற்றிடைவெளி; இழைம இடைவெளி; 
மார்பின் காம்பைச் சுற்றியுள்ள முகட்டு வட்டம்; கருமணியை 

அடுத்த பாவையோரரம் ; pl, are'olae. 

areolar, are’olate, are’olated, a. 
களாகப் பிரிக்கப்பட்ட. க 

சிறுசிறு பரப்புக் 

87160114௦1, 7. சிறுசிறு பரப்புக்களாகப் பிரித்தல். 
1௦010 'ஐ2ர146, 7. கிரேக்க மீயுயர் நீதிமன்ற உறுப்பினர். 

1௦00821110, 8. கிரேக்க மீயுயர் நீதிமன்றத்துக்கு உரிய. 

Areop’agus, 71. கிரேக்க மீயுயர் நீதிமன்றம் கூடிய குன்று ; 
உயர்நீதிமன்றம். 

ராச”, (பிர.) 71, செங்குத்தான மலைச்சரிவு, 

81'ஐவிக, 71. புதா, பெருகாரை. 
81'த௨11, 71, மலையாடு. 
ar'gan, n. எண்ணெய்விதை வகை ; எண்ணெய் விதைதரும் 
மொராக்கோ (14070000.) காட்டுக் கட்டுமான மரவகை. 

ar'gand, 71. வட்டமாகக் கொழுந்துவிட்டெரியும் ஆவி 
விளக்கு வகை ; ர, ஆவி மூலம் எரியும் குழல் திரியுடைய. 

argemo’ne, 71. முூள்ளினையுடைய கசகசா வகை. 

ar'gent, n- வெள்ளி ; வெண்பொன்கிறம் ; ர. வெள்ளி நிற 
மான, வெண்மையான. 

argentif'erous, a. வெள்ளி விளைகிற; வெள்ளியை உடைய. 

ar'gentine, n. வெள்ளிப்போலி, வெள்ளிப் பூச்சுடைய 
வெண்ணிற உலோகம் ; மீன்செதிளின் வெண்தோடு ; (வில,) 

சிறு மீன் இனம் ; (கனி.) கற்பலகைப் பாளம் ; ர, வெள்ளிக் 

குரிய, வெள்ளிபோன்ற ; வெள்ளியைப்போல் ஒளிர்கிற. 

Ar'gentine, 1. தென்அமெரிக்காவில் உள்ள ஆர்ஜெண்டினா 
(Argentina) காட்டைச் சேர்ந்தவர்; ர, ஆர்ஜெண்டினா 

காட்டுக்கு உரிய. 

ar'ghan, n, நுண்ணயமான நார்வகை ; கார் தரும் செடிவகை. 

ஊத1], 71. பாண்டஞ் செய்வதற்குரிய களிமண். 

argilla'ceous, 8. களிமண்ணால் ஆன. 
312111114௦, 71. திண்ணிதாக்கப்பட்ட களிமண் பாறை, 

Ar'give, 71. கிரேக்கர் ; ர, கிரேக்கர்களைச் சார்ந்த. 

ar'gle-bar'gle, n. சொற்போர், வாதம். 

81'ஐ௦1, 97, கொடி முந்திரித்தோலிலிருந்து படிந்து இறுகும் 
உப்பு வகை, மண்டிகம். 

81201, 71. வளிமண்டலத்தின் அணுஎடை எண் 18 உடைய 
இயக்கத்திறனற்ற வளிக்கூறு, “மடியம்”. 

Ar'gonaut, n. பொன் கம்பளி தேடி “ஆர்கோ” (Argo) 

என்ற கலத்தில் சென்றதாகக் கூறப்படும்! பண்டைக் கிரேக்க 
புராண வீரர். 

91'ஐ௦02ம், 71, ஒருவகை ௩த்தை இனம். 

argonaut'ic, a. ஆர்கோ (க£ஐ௦) என்ற கப்பலில் சென்ற 
தாகப் பழங்கிரேக்க புராணக் கதைகளில் கூறப்படும் வீரர் 
களுக்குரிய. 

ar'gosy; n மிகப் பெரிய முற்கால வாணிகக் கப்பல் ; கப்பல் ; 

துணிவுச் செயல். 

ar’ got, nN குழூடமொழி, திருடர் நாடோடிகள் போன்றவர் 
வழக்கு ; கொச்சை மொழி. 

ஊ'ஜல்16, 8. வாதாடுதந்குரிய ; நிலைகாட்டக்கூடிய. 

81'ஐம6, ஐ. சொல்லாடு, வாதிடு ; காரணங்காட்டி கிலைகாட்டு, 
மெய்ப்பி; முடிவு சுட்டிக்காட்டு; விரித்துரை ; விளக்க 
எழுது ; வாதமூலம் குரண்டுதல் அளி.
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argument, 71, வாதாடல், வாதம்; சான்று, ஆதாரம், எடுத்துக் 

காட்டப்படும் காரணம் ; காரண காரிய விளக்கம் ; விவாதப் 

பொருள் ; நூற்பொருள் சருக்கம் ; (அள.) மும்மடி முடிவில் 

துடைப்படு கூற்று $ (கண.) சார்பளவைச் சுட்டு ) (வான்.) 

முறைப்படும் ஊடச்சுடன் வரையளவைக்குரிய கோளம். 

argumenta'tion, 2, முறைப்படி வாதித்தல் ; சொற்போர், 
விவாதம். 

காஜு ரகர்116, ம. அளவை முதையை ஒட்டிய ,; வாதிக்கும் 
. ஆர்வமுள்ள : விவாதத்துக்கு இடமான. 

Ar'gus; n. 
AT ARH 

நூறுகண்களை உடையவனென்று பண்டைக் 

கதைகளில் கூறப்படும் மனிதன் ; விழிப்பாய்க் 

கவனிப்பவன் ; கண்கொட்டாக் காவலன் ; சிறகுகளில் கண் 

போன்ற புள்ளிகளையுடைய பட்டுப் பூச்சிவகை. 

தரஐப6-0௭0', ம. விழிப்பாய் இருக்கிற. 
ar’gus-shell’, 91, கண்போன்ற புள்ளிகளையுடைய பீங்கான் 

ஓட. 
argute’, a. அறிவுக்கூர்மையான ; 

சென்ற, காதைத் துளைக்கிற. 

நுழைபுலமுள்ள ; கீச் 

argyran’thous, a, வெள்ளி போன்ற மலர்களையுடைய. 

ஹுஜுரர௨, 71, வெள்ளி ஈச்சூட்டு ; வெள்ளி கலந்த பொருள் 

உட்கொண்டதால் ஏற்படும் மேனி நிறமாற்றம். 
€ 

argyrophyll'ous, a, QarsirafiGurcrm இலைகளையுடைய. 
aria, n. (இசை,.) மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து விரிவாகப் 

பாடப்படும் பாடல்வகை, 

Arian, n. கி.பி. 4-ஆம் நூற்றாண்டில் அலெக்ஸாண்ட்ரி 

wats (Alexandria) வாழ்ந்த ஏரியஸ் (க£ர்ப5) என்பவரின் 

கொள்கையினைக் கடைப்பிடிப்பவர் ; கடவுள் மூவர் அல்லர் 

ஒரு முழுமுதற் பெரும் பொருளே என்னுங் கொள்கையினர் $ 

a ஏரியஸ் கொள்கையைச் சார்ந்த; ஏரியஸைப் பின் 

பற்றுகிற. ் 

இரு ரஹம, 7, ஏரியஸின் கொள்கை ; இயேசுகாதர் கடவுளின் 

திருமகனார் என்பதை மறுக்குங் கொள்கை. 

இருதி ஐ, ஏரியஸ் கொள்கையைப் பின்பற்று ) ஏரியஸ் 

கொள்கைக்கு மாற்று. 

வறண்ட 3 a'rid, a. உலர்ந்த, ஒன்றும் விளையாத, 

வெறுமையான. 

கா10' 113, 7, வறட்சி, பாழ்நிலை. 
இரவி, ந. விவிலிய நூலின் பழைய ஏற்பாட்டில் மனிதனின் 

பெயர் ; நீர்வாழ் ஆவி ) தேவதூதன் ; ஷேக்ஸ்பியர் **டுபரும் 
புயல்” நாடகத்தில் வரும் ஆவி மனிதன். 

ariel, 1. மேலை ஆசிய மான் வகை) 

வகை. 

பறவையினங்களின் 

இர'165, 71. மேட இராசி, தகர்மனை. 
aright’, adv, Sm7rs, efuitor முறையில். 

உ௱11, 71, செடி விதைகளின் பொதிவுத்தாள், விதையலலகு. 

ar'illary, ar’illate, ar'illated, a, stsirQum Hajon_us, 
81'111௦06, 71. விதைமூடி, விதையலகுப்போலி. 
ario'so, 2. இன்னிசைப்பாடல் ; ர. இன்னிசையான ; ரம, 

இன்னிசையாக. 

ari'ot, 8. கலாம் விளைத்து, குழப்பமாக. 

கார்றற'16, கம. சிற்றலைகளாக. 

ஜார்96', ஐ, எழு; எழுந்திரு ; மேலெழுந்து வளர் ; தோன்று ; 
உண்டாகு ; மனத்தில் தோன்று , காட்சியில் புலப்படு ; 
செயலில் மூனை ; விளைவாகு ; எதிர்ப்படு. 

8115'2, ௦. ஊார்5௦ என்பதன் முடிவெச்சம். 

aris'ta, 71, சூகம், கூலக்கதிர், புல்வார் ; pl. aris’tae. 

Ar'istarch, 71. கண்டிப்பான நுண்ணாய்வாளர். 

aris'tate, a, ரூகமுடைய.   

  

8151001803, 71. உயர்குடிஞர் ஆட்சி ) உயர்குடியாட்சி நாடு; 
உயர் பண்பாட்சி, தனி உரிமை பெற்றவர்களின் மேட்டிமை ;. 
சிலர் ஆட்சி ; மேற்குடி. ஆட்சிக்குழு ; ஆட்சி வகுப்பு, மேற்குடி. 

மக்கள் ; பண்பாளர், சான்ஜறோர்.. 

'115%௦01ஐர், 7. ஆட்சி வகுப்பினர்; மேற்குடியாளர் ; இறுமாப்- 
புடையவர் ; சிறந்தோர் ; மேம்பட்ட ஒன்று. 

aristocratic, aristocrat’ical, ர, மேற்குடி ஆட்சிக்குரிய ; 
மேற்குடித் தொடர்புடைய ;) உயர்குடி. இயல்புடைய ; மேட்டி 

மையான ; நாகரிகமான ; பகட்டான, 

அமைந்த. 

aristoc'ratism, n. 2w4 @yuml_Ad Cam_ur@ ; Comey. 
யாட்சி ஈம்பிக்கை. 

Aristolo’chia; 4. 
செடியினம். 

ஆடுதின்னாப்பாளையை உள்ளடக்கிய 

aristol'ogy, n. உணவுக்கலை, உணவு ஆய்வு நூல். 

Aristophan’ic, a. ifiovQcmuafise  (Aristophanes)- 
என்னும் கிரேக்க காடகாசிரியருக்கு உரித்தான. 

Aristotele’an, n., a.= Aristotelian. 
Aristotel’ian, n. அரிஸ்டாட்டில் (&ரர்ஜ்௦116) என்னும் 

கிரேக்க மெய்க்நூலாசிரியரைப் பின்பற்றுபவர் ; ர. அரிஸ் 

டாட்டிலுக்கு அல்லது அவரது மெய்க்நூல் கொள்கைக்குத் 

தொடர்புடைய. ~ 

Aristote'lianism, Aristot’elism, 1, அரிஸ்டாட்டிலின் 
முறை அல்லது Qarcrms; (Qer.) Aristotle’s lantern, ac 
வாழ் சிற்றுயிர் வகைகளின் இரை மெல்லும் வாயுறுப்புக்கள்.. 

arith’ metic !. 71, கணக்கு, எண்கணக்கியல் ; எண்ணனவை :. 

கணக்கறிவு ; கணிப்புத்திறம் ; கணக்கீடு, கணிப்பியல். 

arithmet’ic’, கர்ந க்'108], ர. கணக்குச் சார்ந்த ; எண் 
கணிதத் தொடர்புடைய, எண்கணிப்பு முறையான ; (தொ. 

arithmetical progression, அளவு வளர்ச்சி, ஒரே அளவில் 
பெருகிக்கொண்டு அல்லது குறைந்துகொண்டு செல்லும் 
எண்வளர்ச்சி. ் 6 

arithmeti’cian, n. கணக்காளன் ; எண்கணிப்பியலாளர், 

arithmom’eter, n. sofcijoroof. 

ark, n. பெட்டி, பேழை; (விவி.) யூதர்களின் திருமுறைக் 
கட்டளைகள் அடங்கிய மரப் . பெட்டகம் ; உலகப் பெரு 

வெள்ளத்தின் போது கோவா (Noah). என்பவருக்குப் பூகல் 
அளித்த பெரிய தோணி ; கோவாவினது தோணி போன்த. 

பொம்மை வடிவம் 7: ஏ. பெட்டியில் வை. 

8112 146, 7. நோவாவினது தோணியில் இருந்தவர்களில் ஒருவர்; 
4. கோவாவின் தோணிக்குரிய ; கோவா தோணியோடு. 
தொடர்புடைய. 

911086), 71. களிம நுண்பொடிகள் மிகுதியான மணற்பாறை 
வகை, 

ark'-shell, 2. பெட்டி போன்ற கிளிஞ்சல் வகை, 

87165, 71. 1, அச்சாரம், ஒப்பந்தம் அல்லது ௩ம்பிக்கைக்காக 
பணி ஏற்பினடையாளமாக அளிக்கப்படும் முன்பணம். 

ஜுர, 71. மேற்கை, புயம், தோள் ? விலங்கின் முன் சினை ; 
உணர்கெொம்பு; மரத்தின் பெருங்கிளை ; சட்டைக்கை 
கை போன்ற பொருள், கிளை, பக்கம், கூறு; துணை ; 
நீண்டொடுங்கிய இடம், நிலக்கோடு, கடற்கூம்பு ; ஆற்றல் ; 
படைப்பிரிவு ; போர்க்கலங்கள் ; படைக்கல அணிகள் ; ஒ 
படைக்கலங்கள் பூட்டு, போர்க்கோலங் கொள்ளுவி 7 ் 
கொள்ளுவி ; கருவி பொருத்து ; கவசம் போர்த்து ; காக் 
தத்துக்கு விசைக்கை. இணை ; (தொ. 00௨4 01 ௨௩௭8, மேலங்கி 
யில் பொறிக்கப்பட்ட மரபுச் சின்னங்கள் ; at arm’s length 
தோழமைக்கு இடம் கொடாமல்; 1௦௧7 81115, படைஞனாய்த் 
தொண்டாற்று ; படை மரபுச்சின்னம் தாங்கு ; 1 ஜுர 
படைகொண்டு ; (கட்.) நான்கு கூறுபாடாக்கி ; right arm, 
2. oO g/e01 ; lay down one’s arms, சரணடை, படைக்கலம் 
st; take uparms, Gurté@ag ; up inarms, or Htaags 
தயாராக. ் 

Cum 

ஆரவார. முறையில் - 

+4



armada 

-armad'a, 71. கப்பற்படைத் தொகுதி, போண்கிவப்பன்களின் 

கூட்டம்; (தொ.) the Armada, the Invincible Armada, 

7588-இல் ஸ்பெயின் மன்னர் இரண்டாவது 96013 (Philip I) 

இங்கிலாந்தைத் தாக்குதற்கு அனுப்பிய கப்பற்படை. 

ஹுரா&0111'௦, 70. கீழறுக்கும் இயல்புடைய தென் அமெரிக்க 
விலங்கு 5 pl. armadill'os, 

Armagedd'on, n. (விவி.) ஆக்க அழிவுச்" சக்திகளுக்கு 
உரிய இறுதிப் (போராட்டக்களம். 

-arm’ament, n- "Bui ர். எழுச்சிப்படை 9 

. போர்க்கப்பல் தொகுதி; போர்த்தளவாடங்கள் ;) போர்க் 

கப்பலின் தற்காப்புப் படைக்கலங்கள் ; போர் ஏற்பாடு, 

, டிபோருக்கு உரிய பொருள்களைச் செப்பனிடும் செயல்முறை. 

கடற்போர்ப்படை, 

விலங்கு செடி 

சுழலுஞ் 
படைக்கலங்கள் ; கவசம் 5 

காந்த விசைக்கை ; 
-arm'ature, 7. 

களின் பாதுகாப்புத் தோடு); 

௬ரள், மின் ஆக்கப் பொறியின் கருப்பருதி. 

armband, # கைநுனியைச் சுற்றி 
௮ணியப்படும் துணிப்பட்டை. 

சட்டைக் கைப்பட்டி, 

ட கை காற்காலி; ஐ. ஆர்வ ஈடுபாடுடைய, 

வெளியறிவற்ற, செயல் தொடர்பற்ற. 
கார்வர், 

கலை வினோதமான 7 

777712 01411011௦2, (பிர.) 7. 
ஈட்டி ) இவுளிப்படை. 

-armed: a. 
படைக்கலக் காப்புடைய.. 

இர ளாட்ர்ஜு, 71. மேற்ரு ஆசியாவிலுள்ள 'ஆர்மீனியாவைச் 

சேர்ந்தவர் $ழ ஆர்மீனணியக் கிறித்தவ சமயக் “கிளையினர் ; 

ஆர்மீனி௰ர்களின் மொழி ; ர. ஆர்மீனியாவுக்குரிய. 

ராமம் 7. 15-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு உரிய கவசத் தலையணி 
வகை, 

தர்ர நம], 9, சிரங்கை, அங்கை அளவு, பிடிக்கக்கூடிய அளவு, 

குவியல். : 

016, 71. சட்டையில் கைவிடுவதற்கென்று அமைக்துள்ள 

துளை. 

armi’ger, n, கேடயமேக்தி, கொடிவழிப் படைக்கலங்களை 

அணியத் தகுதி பெற்றவர். 
armi’geral, ர, கேடயமேகந்திகளுக்கு உரிய. 

armi’gerous, a. கொடிவழிப் படைக்கலங்களை அணியத் 

தகுதியுடைய. 
aril, n, கைவளை ; கடகம். 

-armill’a, n. கைவளை ; 
உள்ள குஞ்சம். 

-armill’ary, a. கைவளைகள் சார்ந்த; (தொ,) உடலும்]1கர 
sphere, வானகோளங்களின் இயக்கங் காட்டுதற்குரிய 

உலோகப் பட்டைகளாலான மாதிரிக்கோளக வகை. | 

ஜெரு்ர்று கரா”, ரம. கையுடன் கை கோத்துக்கொண்டு. 
Armin'ian, n. ஆலந்து (நிலக்) நாட்டைச் சேர்ந்த சீர் 

திருத்தக்கிளைச் சமயத்தவராகிய் opr Befluiow (Arminius) 

என்பவரின் கொள்கையைக் கடைப்பிடி.ப்பவர் ; ர, ஆர்பினகி 

கொள்கை சார்ந்த. 

Armin'ianism, n. ஆலந்து (Holland) 
ஆர்மீனியஸ் (கராாம்றர்ப5) என்பவரது கோட்பாடு. 

-armip’otent, a. படைக்கல ஆற்றலுடைய, 

arm’istice, 2. தற்பொழுதைய போர் நிறுத்தம், போர் 
ஓய்வு; (தொ.) Armistice Day, போர் நிறுத்த காள், 1918 
முதல் ஆண்டுதோறும் முதலாவது உலகப்போர் மிறுத்தம் 

கொண்டாடப்பட்டுவரும் காள் (ஈவம்பர்-17), 

ருதிரைப்படையின் வாள் அல்லது 

கைகள் உடைய? படைக்கலம் பூண்ட; முழு 

(தாவ.) காளான் தண்டின் மேல் 

நாட்டைச் Baiibay 

-arm ‘less, ர. கையில்லாத ; கிளையற்ற ;) UML_AHVWD ib HTH, 

வெறுங் கையரான,. 

அசுப], 1 அகாப்புவளே, கையைச் சுற்றி அணியும் பட்ை 

தடாக்கடல் ; கிளையாறு ; சிறுகை, 

armorial, n. கட்டியக்காரர் படைக்கலச் சுவடி ; ர, உட்டியக் 

காரர் படைக்கலங்களைப் பற்றிய ; (Qgr.) armorial bearings, 
மரபுவழிச் சின்னங்களில் உள்ள கோலங்கள். 
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Armor’i 10, 71. பிடான்கிலுள்ள பிரிட்டனி (Brittany) மாகாணத் 

துல்குரிய மொழி; ர, பிரிட்டனி மாகாணத்துக்குரிய. 

ar morist, 1. கட்டியம் வல்லுகர். 

arm ‘Ory, 73. 

armour, %. போர்க்கவசம்; போர்க்கப்பல்களின் புற உலோகத் 

தகடு; இயங்கு அரண்மேற்காப்பு ; விசைவண்டிகளின் மேற் 

காப்பு : கவச வண்டித்தொகுதி ; மேல்தோடு ; மரபு வழிச் 

சின்னங்கள் ; ஐ. காப்புக் கவசம் இடு, 

கட்டியம். 

ar’mour-bearer, 71. பரிசையர். 
ar’ mour-clad’, a, suet பூண்ட. 
ஜுரடுமா6ம், ர, கவசப் பாதுகாப்புடைய. . 

ar mourer, 71. , படைக்கலக் கொட்டில்... 

¢ மதிலில். 

ar’ mour-plate, n. #Uusb இயங்கரண் முதலியவற்றிற்கான 
காப்புத் தகடு. 

ar’mour-plat'ed, a, sve5 540 Quigssueupp. 
armoury, nN. UML dad கொட்டில் ; படைக்கலங்கள்.. 

ஊரூர், 71, அக்குள். 

படைக்கலவினைஞர் 3 

army, NH. படை, தானை ? மக்கள் தொகுதி; தொண்டர் 

அணி ; ஊழியர் குழு), தொகுதி, ஈட்டம், பெருந்திரள் : 

படைத்துறை. 
ச் * . ௪: * . ச 

arm’y-corps, 71. படைத்துறையின் எல்லாப் பிரிவுகளையுங் 

ஷவொண்ட சிறு தொகுதி. 

ரு 18%', 71, படைத்துறைப் பணியாளர்களின் பெயர்ப் ' 

பட்டியல். - ் 

arm’y-worm, n. பூச்சியின் 
முட்டைப் புழு. 5 

811108, 71. காயங்களுக்குப் போடுவதற்காக மலைப்புகையிலை 

பிலிருக்கு, வடித்திறக்கப்படும் மருக்துவகை. 

போறம், 7. நறுமணம்; இன்கறுஞ்சுவை, 
நுண்ணிய பண்பு 7 51, ௧௩௦௫௧8. 

aromatic, 1. நறுஞ்சுவை மணமருந்துப்பொருள் ; gq. ஈறு 

. மணமுள்ள; இன்சுவையான ; (வேதி.) மூடுதொடர்க்கூழுச் 
சார்ந்த, நீர்க்கரியக் குழுவில் ஒன்றன் கலப்புடைய. 

aro matize, Vv. நறுமணம் ஊட்டு. 
arose, v. 81186 என்பதன் இறந்தகாலம். 
around’, adv. எல்லாப் பக்கங்களிலும் ; நசை 

யிலும்; சுற்றி, வட்டமாக ; வளைந்து; திரும்பி ; அருகு ;: 

எழுச்சியுற்று; நரம். எல்லாப் பக்கங்களிலும், கழ, சுற்றிலும்; 

மேற் பொதிவாக ; இங்குமங்குமாக ; நெடுக ;: ஏறத்தாழ. 

க௦ய8'8], 71. எழுப்புதல். 
arouse’, n. எழுப்புதல்) எச்சரிக்கைக்குரல்*; ௨, 

எழுச்சியுறப்பண்ணு, செயற்படுத்து. 

௨௩௦3௭, ஈம. வரிசையாக, நிரலாய். 

ரரற௦'2200௦, (இத்.) 71. அடுத்தடுத்து விரைவாக இசைக்கருவி 
நரம்பினை ஏற்றி மிழற்றுதல் ; ஏற்றிசையில் மிழற்றப்படும் 

நரம்பு. 

பருத்திச்செடிகளை அழிக்கும் 

மனங்கவர் 

ஒவ்வொரு 

எழுப்பு : 

ar'pent, 91... பழைய பிரெஞ்சு கிலப்பரப்பளவை. 

ar'quebus, 2. பழைய மாதிரியான துப்பாக்கி வகை, 

arquebusade’, 1. நுப்பாக்கிக்குண்டுகளினால் ஏஜ்படும் 
காயங்களுக்கான மருந்து நீர். 

arquebusier’, nN. பழைய மாதிரியான தைத்துப்பாக்கி . 

தாங்கிய வீரன். 

காரதகே0்ட்௨, 71. உணவுக்குரிய 
அமெரிக்கச் செடிவகை. 

கிழங்குவகை 

உரக, 71, பட்டைச் சாராயம், தென்னை பணை அரிசி வெல்லம் 

முதலியவற்றிலிருக்து வடிக்கப்படும் புளிப்பேறிய மதுவகை. 

a'rrah, int. 
உணர்த்தும் 

இடைச்சொல். 

உணர்ச்சி வியப்பு வாதமறுப்பு முதலியவ.ட்றை 

ஆங்கிலோ-அயர்லாக்து நாட்டு வழக்கான 

ஷி
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arraign’, ற. நீதிமன்றத்துக்குமுன் குற்றம் சாட்டு ; வெளிப் 
படையாகப் பழிசுமத்து ; குற்றம் காண்; மறுத்துக்கூறு ; 
விளக்கம் தரும்படி. கேள். 

arraign’ment, 2. GHpser_O ; asiorramd. 
arrange’, v. 77% அமை, சரிப்படுத்து; ஒழுங்குபண்ணு, 

வரிசைப்படுத்து; தீர்த்துவை, இணக்குவி ; ஏற்பாடு செய் ; 

வழிவகைபண்ணு ; முன்கூட்டித் திட்டப்படுத்து ; செயற் 
கட்டளையிடு. 

arrange'ment, 7. ஒழுங்கு செய்தல் ; ஒழுங்கு, சீர் ; சீரமைக் 
கப்பட்ட பொருள் ) வழக்கு முதலியவற்றிற்குத் தீர்வு 
காணல், தீர்வு ; ஓத்திசைவு,. 

81121026'106015, 71. 21. ஏற்பாடுகள், திட்டங்கள். 
a'rrant, 8. அறக்கொடிய, அவச்சொல்லுக்கு ஆளான ;$ படு 

கேடான, தீர்ந்த ; முழுமோசமான. 

௨125, 71. ஓவியத்திரை ; சுவர்மறைப்புத்திரை, அலங்காரச் 
சீலை. 

கார 8560, ர. ஓவியத்திரையினால் மூடப்பட்ட. 
arr’asene, 71. பூப்பின்னல் வேலைக்குரிய கம்பளி அல்லது பட்டு, 

array’, n. oflms, படையணி, மக்களின் அணிவகுப்பு ; 

பரிவாரம், அணிகலன்கள் ; (சட்.) முறைகாண் ஆயத்தாரை 

(jury) வந்தமரச் செய்யும் கிரல்முறை ; ஐ. ஒழுங்குபடுத்து ; 
அணிவகு ; பகட்டாக உடுத்து, ஒப்பனை செய் ; தேவையான 
வற்றை ஏற்படுத்திக் கொடு; (சட்.) முறைகாண் ஆயத் 
தாரை அமர்த்து. 

81௦௨1, 7. (சட்.) ஊர்வல வரிசையின் பின்பகுதி ; நிலுவை. 

காாா'௨26, 7, பிற்பட்டிருத்தல் ; செலுத்தப்படாத எச்சத் 
தொகை. 

arrear'ages, n, pl, stcirasir. 
௨16876, 7. ற்]. நிலுவை ; தொகை செலுத்துவதில் தாமதம் ; 

செய்யப்படாமலிருக்கிற செயல் ; பிற்பட்டிருத்தல் ; (தொ.) 
10) கரா௦வா5, முழுதும் கொடுபடாமல், பிற்பட்டு. 

871601, 0, நெட்டுக்குத்தான ; விழிப்புள்ள. 

811051, 71. நிறுத்தல், பிடித்தல், கவனப்பிணிப்பு ; ௦, நிறுத்து, 
தடைசெய் ; (சட்.) நடவடிக்கைகளை நிறுத்து; பிடி, ஆளைக் 
காட்டிக் கைப்பற்று ; கருத்தைக்கவர். 

877651811௦, 7, நிறுத்துதல் ; பிடியாணைகொண்டு பிடித்தல். 
81165166', 7, பற்றுகைக்குட்பட்ட சொத்தினை வைத்திருப்பவர். 
௨1105101, 1, சிறைபிடிப்பவர் ; தடுத்து நிறுத் தும்பொருள். 
arrest'ergear, 73. பற்றுவடம், விமானகந்தூக்கிக் கப்பலில் 

இறங்கும் விமானங்களின் அதிர்ச்சி தடுப்புக்குரிய கம்பிவட 
அமைவு. 

8717051102, ர, கருத்தை ஈர்க்கிற. 
165176, ௦,  கருத்தைக்கவரும் 

பொருள் எல்லையைக் குறுக்குகிற, 

8116511ற்ஸர், 7. தடுத்தல், நிறுத்தல், நிறுத்திவைத்தல் ; 
(சட்.) தடுப்புக்காவல், கைது செய்யப்பட்டவர் பிணையத்தின் 
பேரிலோ ஈடுகாட்டுவதன்பேரிலோ விடுவிக்கப்படும் வரையில் 
அவரை மறியல் செய் துவைத்தல், 

ரரரளி, (பிர.) %, நீதிமன்றத்தீர்ப்பு, தீர்ப்பு, முடிவு. 

a'rriere-ban, (97-) n, முற்கால பிரான்௬ நாட்டு அரசர் 
போருக்குப் படைத்துறைக் கடமையாற்றும்படி. உயர் 
குடியாளருக்குப் பிறப்பிக்கும் அழைப்பாணை ; பெருங்குடி. 
மக்கள் கடமைப் போர்ப்படை ; மேற்குடிமக்கள். 

சரரர்27க-ற்271586', (பிர.) 71, உள்கோக்கம், மை நவான எண்ணம். 
உரார்5, 7. இணைவிளிம்பு வரை. 
அரவ, ர. பயண முடிவு; வந்துசேர்கை ; வந்து 

தோன்றுதல் ; வருகையர், வந்துசேர்ந்தவர் ; வருபொருள் 
வரவினம் ; புதுக் குழந்தை ; கப்பல் வந்ததும் ஒப்புவிக்கப்பட 
வேண்டிய சரக்கு. 

பாங்குள்ள $ (இலக்.) 

arrive’, ற, சென்றுசேர் ; வந்தமை ; முடிவிடம்சேர் ; முன் 
தோன்று ; முடிவுறு ; புகழ் இலக்கு அடை ; கொணரப்பெறு ; வந்து பொருந்து ; நிகழ், கேர், அமைவுறு.     

ரரரம்ம15ர்2', (பிர.) 71, தன்னலவேட்டையர், திடுமென முன்னுக்கு. 
வரமுயல்பவர். 

௨110221006, 7, இறுமாப்பு, அகந்தை, திமிர். 
௨110 2௨03, 71, தான்தோன்றித்தனம், தன்முனைப்பு. 
a'rrogant, ர, தருக்கு நிறைந்த, வீம்பு மிக்க, தன்முனைப்பான. 
a'rrogate, v. பொருந்தாத உரிமை பேசு ; உரிமை கற்பி, 

arroga'tion, n. தகாத உரிமை; தருக்குதல்; உரிமை. 
கற்பித்தல். 

arrondissement’, (197-) 4, பிரெஞ்சு ஆட்சித்துறையின் 
உட்பிரிவு. 

௨௫7097, 7. அம்பு, கணை, வாளி ; அம்பு வடிவுடைய பொருள் £. 

சுட்டிக்காட்டும் முள் ; அம்புக்குறி ; செடியின் நடுக்குருத்து, 

கரும்பின் பூத்தண்டு. 

arr’ow-grass, n- 
போன்றிருக்கும் சதுப்புகிலச் செடியினம். 

1014-1௨80, 7, அம்புத்தலை, பகழிமுனை ; அம்பு போன்ற. 
இலைகளையுடைய நீர்ச்செடிவகை. 

காா'014-1௦8064், ர. அம்புத்தலை வடிவுடைய. 

ஊாா'014-1007, 71. கூவைக்கிழங்கு, சத்துள்ள மாப்பண்டம் - 

செய்வதற்கு ஏதுவாயுள்ள கிழங்கு வகை. 

arr'ow-shot, m. அம்பு பாயும் தூரம். 
ஊாா'09, ம. அம்புகளுக்கு உரிய ; அம்புகள் போன்ற. 
218 வ], 71) படைக்கலச்சாலை, படைக் கொட்டில். 

க5'61ம்௦, 71. உள்ளியம், அரிதார ஈஞ்சு ; ர, அரிதார நஞ்சு- 
சார்ந்த ; அரிதார ௩ஞ்சு கலந்த, 

arsen’ical, ர, உள்ளியம் சார்ந்த; உள்ளியம் அடங்கிய ra 
ஜமடி இணைதிறத்துடன் உள்ளியம் கலந்துள்ள. 

8786011005, 6. உள்ளியம் சார்ந்த ; அரிதார ௩ஞ்சு அடங்கிய 
மும்மடி இணை திறத்துடன் உள்ளியங் கலந்துள்ள. 

875610 0]717'165, 7, இரும்பு உள்ளியம் கந்தகம் கொண்ட 
கனியம். 

27868, 71. ற1. 81815 என்பதன் பன்மை. 
arsine’, n, 2siraflus Bong. 
815818, 71, (இசை.) சந்த எடுப்பு, ஆங்கில அலகீட்டில் ஐவி” 

அழுத்தம் பெற்ற அசை ; அளபெடை, 

85011, 77. தீக்கோள், எரியூட்டல், தீயால் அழிவு செய்யும் . 
கொடுங்குற்றம். 

218 01]5ர், 81'501ப்16, 71. தீக்கொளுத்தி. 
art, n. கலை) கலைத்திறன் ; கலைத்திறன் அமைந்த வேலைப் 

பாடு, கலைப்பொருள் ; அறிவார்ந்த திறமை, செயல்துறை 

நூலறிவு ; விஞ்ஞானத் தொழில்துறை ; தொழில், கைவினை ; 
கைவினைக்காரர்களின் கழகம் ; சூழ்ச்சி, சூழ்திறம், சதுரப்: 
பாடு; தந்திரம் ; மந்திரசாலம் ;) செய்முறை ; பேச்சுநயம், . 
௩டைகயம் ; கரவு, இரண்டகம் ; (தொ.) 806 arts, sor 

கலைகள், கற்பனைத்திறனை ஈடுபடுத்தும் கலைகள் ; applied. 
௨115, தொழிற்கலைகள் ; உடற்கும் கைக்கும் உரிய கலைகள் 
arts and parts, (s_.) கோட்பாடு நடப்பு ஆகிய இரண்டும். 
ஒத்த நிலையில் ; பணிப் பங்கு கொண்டு, 

ஜாம் ஊரீக௦ர், 7. கலைத்தொழில் வேலைப்பாடமைந்த பொருள். 

artel’, 1. ரஷ்யத்தொழிலாளர் கழகம். 
ஜார்], ர, நாடிக்கு உரிய; நாடியின் இயல்புடைய ;. 

நாடியைப் போன்ற; (தொ.) &ார்ரா18] 10௧0, உயிர்நாடி 
போன்ற சாலை, பெருவழி. 

arter'ialize, v. நாடியின் இயல்புள்ளதாக்கு, .நுரையீரலில் 
உயிரகம்பட விடுவதனால் நரம்பு காணுக்கு நாடியியல்- 
பூட்டு. 

&116'11016, 71. நுண்காடி, குறுகாடி, 
8ம67105016105'15, 7. நாடிகளின் இறுக்கம். 

பொதியுறை வெடித்தபின் அம்புத்தலை : 
க -. 
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arteriot’omy, n. GGS aptiy, srymus Cares GGES 
வடியவிடல். 

arteritis, n. 37g அழற்சி. 
artery, n. நாடி, குருஜிக்குழாய் ; பாய்குழாய் ;) உயிர்நாடி 

போன்ற நாட்டின்பெருவழி. 

arte'sian,-a, வடபிரான்சிலுள்ள (ள் 1௧௦௦) ஆர்ட்டாய் 

(&ா0௦15) என்னும் இடத்துக்குரிய) நீர்கொப்புளிக்கிற; (தொ.) 

artesian 97611, பொங்கு கேணி. 

தார [ம], ம. தந்திரமான, சூழ்ச்சித்திறமுடைய, வஞ்சிக்கிற ; 
கலைத்திறம் வாய்ந்த. 

arthrit'ic, n. கீல்வாத நோயாளி ; ர, மூட்டுக்குரிய ; மூட் 
டுக்கு அண்மையிலுள்ள ; மூட்டுவீக்கத்துக்குரிய, கீல்வாதத் 

தின் இயல்புள்ள. ர 

ஊடியார்ம'15, 7. மூட்டுவீக்கம். 

ar'thromere, n. Q2rliyj oD வகை சார்ந்த உயிரினத்தின் 
உடற்கூறு. 

ஊாரபா0ற'கர்ம்மு, 7. ஜூலை, கணுக்களில் கோவுதரும் பிணி. 

ar'thropod, n. ஒட்டுத்தோடுடைய இணைப்புடலி உயிரினங் 
களின் வகை; றர, &ா(10ற௦0. 

ஜு(11108'15, 71. மூட்டிணைப்பு ; தெளிவொலி எழுப்புதல். 

ar'throspore, 1. உதிர்சிதல். 
இர ரஹ, ர, பிரிட்டனின் பழங்கதை மன்னன் ஆர்தருக்கு 

உரிய, ஆர்தர் கதைக்காப்பியங்களைச் சார்ந்த. 

art’ichoke, n. 
யினச்செடி. 

உண்ணத்தக்க கிழங்குகளையுடைய முள்ளி 

ஐுார்'1016, 7. எண்ணத்தக்க பொருள், பண்டம், இனம், 

உருப்படி. ; சரக்கு ; விவரம் ; சட்டம் உடன்படிக்கை முதலிய 

வற்றின் வாசகம் ; விதி; ஒழுங்கு) பிரிவுக்கூறு, உறுப்பு, 

மூடப்பட்ட பகுதி ; வேளை ; இணைப்பு ; கட்டுரை ; (இலக்.) 

சார்படை ; ௮, கூறுகளாகப் பிரித்துக்காட்டு ; குற்றம் சாட்டு; 

பணிபயில் ஒப்பந்த விதிகளினால் பிணைப்படுத்து; நிபந்தனை, 

gO; (@sr.) articles of ௨8800௧11௦0, சங்க அமைப்பு 
AHacr; articles of கர, குறிப்பிட்ட சமயத்தினரால் 

வகுத்துக்கொள்ளப்பட்ட கொள்கைக் கூறுகள். 

ஷா'110160, ர. பணி பயில்வோராகப் பிணைக்கப்பட்ட, வகுக்கப் 

உபட்ட; குறிக்கப்பட்ட. 

articles, n. 1. பொதுவிதிகள் அல்லது திட்டங்கள். 

artic'ulable, a. இணைக்கக்கூடிய. 
artic'ular, a. e~e-GaapaGhu ; மூட்டினருகில் உள்ள. 
Articula'ta, n. pl. இணைப்புடலி உயிரின வகுப்பு. 

artic'ulate, 7. 
உயிரினம் ; 

(வில.) இணைப்பு உறுப்புக்கள் கொண்ட 

8: இணைக்கப்பட்ட ; தனித்தனி கூறுகளால் 

பகுதிகளாகப் பொருத்தப்பட்ட; பிரித்து வைக்கக்கூடிய ; 

தெளிவாகக் காணக்கூடிய; தெளிவாகக் கேட்கக்கூடிய 

ஒலிகளால் ஆன ; தெளிவாய்ப் பேசக்கூடிய) ஐ. மூட்டினால் 
இணை ; பல மூட்டுக்களைக் கொண்டு சேர் ; தெளிவான ஒலி 
களாக அமை, தெளிவாகப்பேசு . 

8111018160, ௧. மூட்டுக்களால் இணைக்கப்பட்ட. 

articula'tion, n. 920 5 50 ; இணைக்கும் விதம் ; இணைப்பு ; 
துண்டம் ; தெளிவான ஒலி, தெளிவான பேச்சு ; மெய் 

யெழுத்து. ் 

articulator, ர. தெளிவாக உச்சரிப்பவர் ; 
கோத்து எலும்புக்கூடுகளை உருவாக்குபவர். 

artic'ulatory, a. ஒலிகளைத் தெளிவாக உச்சரிப்பதற்குரிய. 

ar'tifact, n.=artefact. 
art’ ifice,"n. கருவி, சாதனம், பொறியமைப்பு ; கைத்திறன் 

கைவேலைப்பாடு ; சதுரப்பாடு, சூழ்ச்சி, தந்திரம் ; ஆள்வினைத் 

திறம். 
811106, 71. கைவினைஞர், பொறிவலர் ; புதிதுபுனைபவர். 

7 

எலும்புகளைக்   

கார110' 0181, ர. செயற்கையான ; மனிதனால் செய்யப்பட்ட, 

பொய்யான ; போலியான ; தொகுக்கப்பட்ட ; கற்பனையான? 

போலிப்பகட்டுடைய, 

artificial’ity, n. செயற்கையாயுள்ள தன்மை; இயல்பு 

அற்ற நிலை. 

ஷா11001'811௪6, ௨, செயற்கையாக்கு, இயல்பல்லாததாக்கு. 

811111 'ஊார்சர், 71. பீரங்கிகளைக் 
பீரங்கி இயக்குபவர். 

81111 ஸர, 71. பீரங்கித்தொகுதி ; பீரங்கிப்படை. 

8ுர்ம11 ஊராக, 7. பீரங்கிப்படைவீரன். 

ஹு1111'ஊர-ற]தறம், ர. மலர்த்துகளை வெடித்து வீசும் அமெரிக்க 
முட்செடிவகை., 

கையாள்வதில் வல்லவர் ; 

8ார்$௦02௦ 171, 71. இரட்டைப்படைக் கால்விரல்களுள்ள 
விலங்கு ; ர, இரட்டைப்படைக் கால்விரல்களுள்ள. 

artisan’, n, கம்மியர், கைவினைஞர். 

நாரதர், 7. கவின்கலைஞர் ; ஓவியர்; 
உளத்தர், சுவைஞர். 

கலைஞர் ; கற்பனை 

artiste’, n. கலைத்தொழிலர் ; கைவினை முற்றியோர். 

artistic, கார்15 1108], ம, கலைஞர்களைச் சார்ந்த ; கலைக்குரிய, 
கலைத்திறனோடு செய்யப்பட்ட ; கலைச்சுவையுள்ள . 

art'istry; 71, கலைகாட்டம் ; கலை வேலைப்பாடு ;) கலைத்திறன். 

811'1885, a, திறமையற்ற, பண்பாடில்லாத ; 
இயல்பான ; கபடற்ற, பேதைமையான. 

ஒழுங்கற்ற 5 

Artocar’pus; 91... பலாவினக்காய் ; பலாவினப்பழம். 

arts, n. pl. கலைத்துறை. 
arts'man, n. கலைப்பயிற்சி கொள்பவர். 

காரு, ம. (பே-வ.) போலிக்கலை நாட்டம் உடைய. 

art'y-and-craft’y, art'y-craft'y, a. கலைத் தன்முனைப் 
புடைய ; பயனைவிடக் கலைமுனைப்பான. ் 

உமா, 71. சேம்பையின ச்செடி. 

arundina’ceous, a. நாணல் போன்ற) நாணலுக்கு உரிய. 

ar’val, a. 2-@dwssiSG efus; (Q5r.) Arval Brethren, 
பண்டைய ரோமரிடையே நிலத்தெய்வங்களுக்குப் பலி 
கொடுக்கும் குருமார். 

இராரர்0'01௨, 7. நீர் எலியினம். 
1371001116, 8, வயல்களில் வசிக்கிற. 
Ar'yan, ரூ... இந்தோ-ஐரோப்பிய இனத்தவர் ; இந்தோ- 

ஐரோப்பிய இனத்தின் ஆசியக்கிளையினர் ; இந்தோ-செர் 
மானிய மொழி, இந்தோ-செர்மானிய இனத்தின் ஆசியக்கிளை 

மூலமொழி; ர. இந்தோ-ஐரோப்பிய, இந்தோ-செர்மானிய 

இனத்தின் ஆசியக்கிளைக்குரிய ; இந்தோ-ஐரோப்பிய இனத் 
தொடர்புடைய. 

Ar'yanize, v. இந்தோ-செர்மானிய 
இந்தோ-ஐரோப்பியப் பண் பூட்டு. 

மயமாக்கு, கீழை 

81970811௦8, 73. கழுத்துடைய உருண்டைக்குடுவை. 

aryl, n. நெடி வீசும் தனி இணைத்திறன் வாய்ந்த நீர்க்கரிமக் 
கலவைக் கூடறுவகை. 

arytae’noid, arytenoid, n. குரல்வளைக் குருத்தெலும்பு, 
குரல்வளைத்தசை ; ர. குடவடிவுடைய. 

85 1, 71, நார்வே காட்டுத் (11௨) தெய்வத்தின் பெயர் ) 
pl. aes’‘ir. 

95 ”, 71. பண்டை ரோம எடையளவை 7; பண்டைச் செப்புக்காசு 
வகை ; ற்], ௨8505, 

௨5 ”, 71, (மண்.) படிகரை, பனியடி ஒடுக்கினாலோ சறுக்குப் 

பனிக்கட்டியினாலோ படியவிடப்படும் மணல் சரளையின் 

aor; pl, as'ar.
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as‘, rel. pron. பெயரெச்சத்தொடரில் அவன்-அவள்-அவர் 

கள்-அது-அவைகள் என்ற பெயர் சுட்டிய இடைச்சொல் ; 

ஈம. ஒப்பாக, சரியாக, எந்த அளவிலாயினும் ; rel. adv- 

போல, போன்று ; அளவில் ; படியில் ; வேளையில் ; காரண 

மாக; இருந்தபோதிலும் ; எடுத்துக்காட்டாக; (தொ.) 

as for, வகையில்; ஐ8 for instance, erora@e ; as if, as 

1ல், இருந்தால் எப்படியோ அப்படி; இருந்திருக்கக் 

கூடுமானால் எப்படியோ அப்படி ; இருந்தாற்போன்று; as it 

6, ஒரு ISSA; as many ௨5, யாரெல்லாம் உண்டோ 
அவர்கள் எல்லாரும் ; 88 ஈா௩ப0, அப்படித்தான் இ? அதையே 

தான்; அவ்வாறே, அதையே; as regards, 3g) Us; 

௨5 ஈ611, கூட; சால்புடையதாக ; ந௩ன்றுதான் ? 50 85 10, 

பயனொடு, விளைவொடு. 

௮5௨706 10௨, 71, பெருங்காயம். 

asbest’'iform, a. கல்கார் உருவான, கல்நார் தோற்ற 

முடைய. 

1116, 4. கல்காராலான ; கல்கார் போன்ற ; கல்கார் 

இயல்புடைய ; எரியாத, தீக்கிரையாகாத. 

௮ஷ'108, 71. கல்நார், தீக்கிரையாகா ஆடையாய் கெய்யப் 
பயன்படுகிற காரமைவுடைய கனிப்பொருள்வகை. 

98'081710, 71. சிறுகுடற்புழு. 
ascend’, ௦, ஏறு; தாவி ஏறு; உயர்க்துசெல் ) இறந்தகாலம் 

கோக்கிச் செல்; மரபில் முன்னோக்கிச் செல். 6 

8508108037, 71, மேம்பாடு, மேலாட்சி, ஆதிக்கம். 
35902 ம8ர், 71. ஏற்றம், ஏறுசரிவு; மேடு; ஏறுபவர் ; 

உயர்பவர் ; முன்மரபினர், முன்னோர் ; மேம்பாடு, மேலாட்சி, 

ஆதிக்கம்; எழுநிலை, உதயம்; ர, எழுகிற, உயர்கிற, 

உதிக்கிற ; மேலாட்சியுடைய, ஆதிக்கமுடைய. 

ascen’dency, n. = ascendancy. 
ascen'dent, n.,a. = ascendant. 
ascend ible, a. ஏறிச்செல்லக்கூடிய, ஏறத்தக்க. 
ascend’ing, a. 791Ap, உயர்கிற ; நிமிர்கிற, உச்சிநோக்கிச் 

செல்கிற ; மேன்மேல் விரைகிற. 

9808115101, 70. ஏறுதல், எழுக்துசெல்லல் ; விண்ணேறுதல் ) 
(தொ.) Ascension கர, இயேசுநாதரின் விண்ணேற்ற 
காள், புண்ணிய வியாழன். 

ascen'sional,a. ஏறுகிற; ஏற்றம் சார்ந்த; 
மிகு உயர்வான ; (இலக். ) செறிவுடைய. 

5081 51017106, 71. இயேசுநாதரின் விண்ணேற்ற வாரம், 
புண்ணிய வியாழன் முதல் திருவெண் ஞாயிற்று நாள் வரை 
யுள்ள வாரம். 

8800 5116, ர. ஏறுகிற ; உயர்ந்து செல்கிற ; மேற்செல்லும் 
போக்குடைய, ஏறுபாங்கான. 

85001', 7. ஏறுதல்; ஏற்றம்; உயர்வு, முன்னேற்றம் ; இறந்த 
காலம் நோக்கிச் செல்லுதல் ; முன்மரபு; ஏறு சரிவு, சாய்வு 
மேடு, மேடு; ஏறுகெறி, 

88061(81', ௦, உறுதியாய் அறி, உறுதிப்படுத்து. 
௨806'518, 71, தன்னொடுக்கம், 
85061'1௦, 71. கடுந்துறவி, தவசி ; கடுகோன்பாளர் ; தன் ஒறுப் 

பாளர் ; ர, கடு கோன்பு கோற்கிற. 

89061'1081, 4. தன்னொறுப்புச் சார்ந்த, ஒதுங்கிவாழ்கிற. 
95061' 10151, 71. கடுகோன்பு, தவம், தன்னொறுப்பு, இன்ப 

மறுப்பு, ஒதுங்கிய துறவு வாழ்வு. 
85018, 7. ௩ண்பகலில் நிழல்விழப்பெருத வெப்பமண்டலத் 

தில் உறைபவர். 

ascid’ian, n. தண்டெலும்புகளின் முன்மரபாகக் கருதப் 
படுகிற அணுத் தண்டுடைய கடல் இப்பிவகை. 

8501010170, ர, சாடி வடிவ இலை; சாடி வடிவமுடைய இலைப் 
பகுதி) ற]. ௨50101. 

8$01'165, 7. மகோதரம், அகட்டுரீர்க்கோவை. 
35011'10, 88011'1081, ம. மகோதரம் சார்ந்த. 

ஏற்றமான, 

  

&8012.'$80, 70. அஸ்க்லீப்பியஸ் ((&5012ற108) என்ற கிரேக்க 
மருத்துவத் தெய்வத்தின் மைந்தர் $ மருத்துவர் ; அஸ்க்லீப் 

uigco (Asclepiades) என்ற கிரேக்கக் கவிஞர் வழங்கிய 

பாவகை. ் 

Ascle'pius, 1. கிரேக்க மருத்துவத் தெய்வம். 
௨59001101௦, 4. கரப்பானுக்கு எதிரான ; (தொ. ) ascorbic acid, 

சி? ஊட்டம். 

85'008016, 71. உயிர்மச் சிதல், காளான்வகைத் தாவரத்தில் 

உண்டாகும் சிதல். 

890110 '௨1516, 4. சார்த்திக் கூறத்தக்க. 
ascribe’, ற. ஏற்றிச்சொல், சார்த்திக்கூறு ; குறித்துக்காட்டு, 

உரியதாகக் கருது; சாட்டியுரை ; காரணமாகக் குறிப்பிடு, 

85017011௦0, 71. சார்த்துரை, திருக்கோயில் வழிபாட்டுரை 

யிறுதியில் இறைவனுக்குச் சார்த்தும் புகழுரை. 

as’cus, 71. (தாவ.) சிதலுயிர்மம், எட்டுச்சிதல்கம் - உருவாக 

இடந்தரும் நீள் உயிர்மம் ) ந], ௨5௦14. 

As'dic, n. (Allied Submarine Detection Investiga- 
tion Committee). érytnyowb, asp golui2vapord or Hi 
நீர்மூழ்கிகளின் இயக்கமறிவதற்கான அமைவு. 

ase’ity, n. (மெய்.) படைக்கப்படாநிலை, தற்றோற்றம். 

asep'alous, a. (தாவ.) புறவிதழ் இல்லாத. 
asep'Sis, n. கெடுபுண்ணின்மை, ஈச்சு நுண்மமின்மை ; ஈச்சரி 

முறை, நுண்மத்தடை அறுவை முறை, 

8$0ற'1816, ம. இடைவேலியிட்டுப் பிரிக்கப்படாத. . 
asep’tic, 71. தசையழுகல் தடைப்பொருள்; ஐ, கெடுபுண் 

படாத; தசை யழுகலைத் தடுக்கிற. 

8501101811, 71. தசையழுகல் தடைமுறை. 
asep'ticize, ௦, தசையழுகலைத் தடைசெய். 
986021, ம. பால்வேறுபாடற்ற ; பாலியக்கமற்ற ; பால்சார் 

பின்றி இனப்பெருக்கம் உடைய. 

986118] 1137, 7. பால்வேறுபாடற்ற தன்மை. 
5'ஐலாம், 1, பண்டை நார்வே காட்டு (180 ளஷ) @ 'தய்வங்களும் 

திருகிலைபெற்ற வீரரும் வாழ்ந்ததாகக் கருதப்பட்ட துறக்க 
உலகு, வானவர் உலகு. 

8511, 7. அசோக மரம், தேவதாரு இனத்தைச்சார்ந்த கட்டு 
மானத்துக்குச் சிறந்த மரவகை; தேவதாரு வகையின் 
கட்டை ; தேவதாருவகைக் கட்டையாலான ஈட்டி. 

981815௦', ரம, ஈடுங்கி, குலுங்கி. 
8581181060, ர. வெள்கி, வெட்கமுற்று ; குற்றமுணர்ந்து காணி. 
8811-01, ஐர்'-0ம0%' எ, 8-0, 7, குப்பைத்தொட்டி, 

சாம்பற் கலம், 
ash'en!s ர. அசோக மரத்துக்குரிய ; தேவதாருவகை மரத் 

தாலான. 

ash'en *, ash'en-grey, ம. சாம்பல் நிறமான. 
ash'ery, n. முத்துநீறும் 

இடம். 

ash’es, n. pl. சாம்பல், நீறு ; எரிமலைச்சாம்பல் உ ௬டலை நீறு, 
எரிசாம்பல். 

ஊஊ, 71. ஸ்காத்லாகந்தில் 
உணவுத்தட்டம், வட்டில். 

8511-நி26, 7, வேதியியல் செய்முறைகளுக்குரிய இள அனல், 
ash'-fly, n. மீன் தூண்டிலில் பயன்படும் சிற்றுயிர். 

ash'-furnace, n, வேதியியல் செய்முறைகளுக்குரிய இள 
நெருப்பு அடுப்பு. 

ash'-grub, n. = ash-fly. 
951-168, 71. சாம்பற்களம், குப்பை. 
8817-1016, 7. அடுப்படிச் சாம்பற்குழி, 
ashine’, ஈ4௦. ஒளிர்ந்து, பளப்பளப்பாக, 

ashiv'er, adv, ஈடுக்கமுடன், நடுங்கிக்கொண்டு. 

சாம்பரமும் உண்டுபண்ணும் 

(Scotland) aupiigib பெரிய 

a
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Ashkenazim aspiration 

Ashkenaz’im, n. pl. போலந்து-செர்மனி காடுகளிலுள்ள asleep’, ஈம. துயில்கிலையில், உறங்கி ; உயிரற்று ; மரத்துப் 

யூதர்கள். போய், செயலற்று. 

ash'lar, n. Guwajacd, செங்கல் போலச் சதுக்கமாகச் செதுக் 

கப்பட்ட கட்டுமானக்கல் ; ர, மேவு கல்லாலான ; ஐ, மேவு 

கல் கட்டி யணை கொடு. 

ash'laring, n. Guo, Cuor@ மச்சின் கோண இடை 

வெளிகளை அடைத்து மறைக்கும் செங்குத்தான பலகைத் 

தட்டி. 

ash'lar-work, n, Gwajah 51 @QurarGae. 
௮811'-16௨011 71. காரச்செய்தொட்டி, கட்டைச்சாம்பலைக் கரைத் 

துக் கார உப்புக்களைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படுத் தப்படும் 

தொட்டி. 

ash’-leaf, n. முன்பருவ விளைச்சலுக்குரிய உருளைக்கிழங்குப் 
பயிர். 

881016, 484௦, கரைமீது, கரையில், கரைக்கு, கரைகோக்கி. 

ash’-pan; n. அடுப்பின் அழித்தட்டிலிருந்து விழும் சாம்பல் 

படியும் அடித்தட்டு. 

ash’-pit. n. = ash-hole. 
ash’plant, 3. அசோக மரத்தின் தை, தேவதாரு மரவகையின் 

இளங் கன்று. 

ash’-stand, n. v96055.@, புகைச்சுருள் நீறு படிவதற் 
காக மேசைமீது வைக்கப்படும் தட்டு. 

ash’-tray,n. = ash-stand. | 
Ash'-Wednes'day, n. AIS 5% aor நோன்புப் பருவத் 

_ தின் முதல் காள் நீற்றுப் புதன்கிழமை. 

851, ம. சாம்பலுக்குரிய; நீறுபூத்த, சாம்பல் போர்த்த, 
சாம்பல் படிந்த; சாம்பல் நிறமான. 

88] -ஜாஞு, ம, சாம்பல் நிறமான. 

812, 7, ஆசியாக் கண்டத்தவர் ; ர, ஆசியா கண்டத்துக் 

குரிய; ஆசிய நாடுகளுக்குரிய ; சிறிய ஆசியாவுக்கு 

(Asia ]ரீ10௦2) உரிய; ஆசிய மரபுக்குரிய; பகட்டணி நிறைந்த 
இலக்கியப் பண்புடைய, 

jan‘ic, a. சியாக்கண்டத்துக்குரிய; சி றிய ஆசியா 51. ஆத த்து ஆ 
வுக்கு (கந்த 701000) உரிய; ஆசிய மரபுசார்ந்த 3; (மொழி.) 

ஆசியா ஐரோப்பாக் கண்டங்களிலுள்ள இந்தோ-செர்மானிய 
இனமல்லா மொழிக்குழுவுக்குரிய. 

e 

Asiat'ic, n. ஆசியாக் கண்டத்தவர் ; ர, ஆசியாக் கண்டத்தைச் 
் சார்ந்த, 

Asiat’icism, n. 
௩டக்கும் பண்பு. 

ஆசிய நடையுடை மரபுகளைப் பின்பற்றி 

aside’, n, பிறர் கேளாதபடி மெல்லிய குரலிற் பேசப்படும் 
சொல்; ஈ௩டிகர் தனிமொழி; நமீ, விலகி, ஒதுங்கி, ஒரு 

பக்கமாக, தள்ளி, அப்பால் ; மறைவாக, தனிமையில் ; 

(தொ.) 860 ஐ51ம6, இலதாக்கு. 

25'171106, ம, கழுதைக்கு உரிய; கழுதை போன்ற ; 
குறைவான. 

851111) 1137, 7, கழுதை போன்ற தன்மை; அறிவு மழுங்கல் ; 
முரண்டு. 

ask, ஐ, வினவு, விடைகோரு; வேண்டிக்கொள்; உசாவு, 
செய்தி கேட்டறி; அழை ; நாடு; வேண்டு, வேண்டுமென்று 

கேள். 

881:8106', ஈம, பக்கமாக, சாய்வாக, ஓரமாக; மறை குறிப் 

பாக, சாடையாக? (தொ.) 1௦01 981810௦ ஈர், வெறுப்புத் 
தெரிவிக்கும் வகையில் கோக்கு ; ஐயுறவுகொள். 

askar'i, n. 
படைவீரர். 

askew’, ம. ஒருச்சாய்த்து, சிறக்கணித்துக்கொண்டு, இமை 

கொட்டிக் கொண்டு. 

அறிவுக் 

ஐரோப்பியரால் பயிற்சிபெற்ற ஆப்பிரிக்கப் 

961817, ௩8௨. சாய்வாக, பக்கம்நோக்கி; ற்ரசற், பக்கச்சாய்வாக; 
குறுக்கே.   

9810௦, 88. சாய்வில், சரிவில் ; சாய்வாக ; குறுக்காக. 

asmeat’, ௩, பூசப்பெற்ற. 

850 01வி, ர. கூடிவாழ விரும்பாத ; மன்னாயத்துடன் பழகு 
வதில் வெறுப்புடைய, ் 

asp’, n. மரவகை, *காட்டரசு”. 

88 “, %. விரியன்பாம்பு வகை. 

asparagine, 1. கண்ணீர்விட்டான் கொடியிலிருந்து எடுக் 
கப்படும் வேதியியற் பொருள். 

8808'ரகப5, 71. தண்ணீர்விட்டான் கொடி. 

89060, 71. கோக்கு, பார்வை ; பார்க்கும் கோணம், சாய்வு, 

பக்கத்தோற்றம், எல்லைக்காட்சி, பண்புக்கூறு, வண்ணம் 

(இலக். ) வினைவடிவ நுட்்.பவேறுபாடு. 

as'pectable, a, காணப்படுகிற ; காண்பினிய. 
as'pen, nN. மரவகை, :காட்டரசு'; ர, 'காட்டரசு் போலக் 

காற்றில் அதிர்ந்தாடுகிற ; ௩டுங்குகிற ; அஞ்௬ுகிற. 

85'றர *, 7. பழங்காலத் துருக்கிய நராணயவகை, 

-as'per’, n. கிரேக்க வல்லுயிர்ப்பு. 

as'perate, ற. கடி.தாக்கு, கரடுமுரடாக்கு. 
as'pergill, 892111" ம1, 7. புனிதநீர் தெளிக்கும் தூரிகை. 

இறா ஐ111 05, 7. பூஞ்சைக்காளான் இனம், பூசினை. 
83210, 7, கடுமை, முரட்டுத்தன்மை, 

கடுப்பு, வெடுக்குத்தனம். 

88௭86), ஐ. கூவு, தெளி, சிதறு; பழிதூற்று, அவதூறு 
செய், இழிவுரை கூறு. . 

3810151௦01, 7. பழிதூற்றுதல், அவதூறு, 
8306781476, 8. பழிதூற்றும் இயல்புடைய, அவதூறான. 
௨8ற61507'மப1ர, 71. தீர்த்தபாத்திரம். 
aspers’ory> Ne ௩ன்னீர்த் துகை ; ௩ன்னீர்க் கொள்கலம் ; 

ச: பழிதூற்றுகிற; அவதூறான, அவமதிக்கும் தன்மையுடைய. 

as'phalt, 71. புகைக்கில்; கருங்காரை, சல்லி கூழாங் 

கற்களுடன் கலந்த புகைக்கில் ) 9, புகைக்கீல் செறிவி ; 
கருங்காரையிடு ; கருங்காரைப்பூச்சுப் பூசு. 

asphal'tic, a. புகைக்கில் போன்ற, 
புகைக்கீல் கலந்த ; கருங்காரையிட்ட. 

கடு உறைப்பு ; 

புகைக்கீல் சார்ந்த, 

as'phodel, 71. அல்லியினக்கொடி ; கிரேக்க புராண மரபின்படி 
இறந்தவர்கட்குரிய செடியினத்தின் வகை. 

asphyx’ia, N. காடி நிறுத்தம் ; மூச்சுத் தடைபடல், திணறல். 

asphyx' iant, 71. மூச்சுத்திணறவைக்கும் திறமுடைய வேதி 

யியற்பொருள் ; ர, மூச்சுத்திண றவைக்கும் திறமுடைய. 

980137 116, ஐ. மூச்சுத் திணறவை. 
981௩1௧14௦1, 71. திணறல், மூச்சுத்தடை ; திணறடிப்பு. 
asphyx'iator, 71. மூச்சுத்திண றடிப்பவர். 

as'pic 1 7. அகலிலையுடைய ௩றுமணப் பூஞ்செடி. வகை. 

as'pic’, n. 
மசியல். 

மீன்-முட்டை-இறைச்சி கலந்த நறுஞ்சுவை 

as'pic®, as’pick, n. விரியன்பாம்பு வகை. 

aspidis'tra, n. மனையக அழகுச்செடிவகை. 
Aspid'ium, n. Garwane.a இலையுடைய சூரல்வகை, 

as'pirant, n. Samaicrt, விழைபவர், நாடுபவர், வேண்மர். 

as'pirate, nN. மூச்சொலி ; மூச்சொலி கலந்த மெய்யொலி 

அல்லது மெய்யெழுத்து ; மூச்சொலிக்குறியீடு;) ஐ. மூச் 

சொலியான ? ஐ. உயிர்ப்புடன் ஒலி; காற்றை உறிஞ்சி 
யிழு, 

8817௧11017, 1. வேணவா, பேரார்வம், காட்டம், விழைவு, 

88017814௦1”, 71. முழு உயிர்ப்புடன் ஒலித்தல்; 
கலந்த மெய்யொலி ; காற்றை உறிஞ்சியிழுத்தல். 

முச்சொலி
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காற்றுறை 
இருப்பதத் 
தங்கியுள்ள 

as'pirator, n. காற்றுறிஞ்சி, வளிவாங்கு கலம், 
இடையிலேயுள்ள கலங்கள் வழியாக வரும்படி. 

குரிய அமைவு ; (மரு.) உடல்நீர்வாங்கி, உடலில் 

நீர்மங்களை வாங்கும் ஆற்றலுடைய மருந்து. 

aspir’atory, ர. மூச்சுக்குரிய. 
38ற11௦', ற, அவாவு, விழை, ஆர்வத்துடன் விரும்பு. 

as'pirin, n. வெப்பாற்றி, கோய்களையும் 
அகற்றும் மருந்து. 

aspiring, a, அவாவுகிற. 
aspout’, adv. கொப்புளிக்கும் நிலையில், பொங்கி வழிந்து. 
asprawl’, adv. maarcd பரப்பிக் கொண்டு. 

asprout’, கம. முளைத்து. 
380181'; சம. உட்கார்ந்துகொண்டு. 

asquint’, adv. சாய்வாக, கடைக்கண் பக்கமாக. 

255, 71. கழுதை; முட்டாள். 

388'8287, 71. தென் ஆப்பிரிக்கக் குடிகள் வழங்கும் காழ் மர 
ஈட்டி, வேல்கம்பு;) ௮. ஈட்டி ஓச்சிக் காயப்படுத்து, வேல் 
கம்பெறிந்து கொல்லு. ் 

45581, (இத்.) மீற. (இசை.) மிக. 

காய்ச்சலையும் 

assa’i 4, 71. தென் அமெரிக்கப் பனைவகை ; பனைவகையின் 
காய் ; பனைவகையின் குடிதேறல். 

588811', ற. எதிர், தாக்கு; முனைந்து முயல்; கேள்விகளால் 
திகைக்கவை, 

9898118016, ம. தாக்குதற்கு இடம் தருகிற. 
288811 'ஐறர், 71. தாக்குபவர், எதிரி. 
assail'ment, 2. தாக்குதல். 
assart’, 71. காடுவெட்டி உருவான நிலம், காடு கொன்று 

காடாக்குதல்; ஐ, காடு அழித்துப் பாசன நிலமாக்கு, 

assass'in, n- கொலையாளி, மறைந்திருந்து 
கொலை செய்பவர். 

2888881816, ம. படுகொலை. செய், மறைந்திருந்து தாக்கிக் 
கொல்லு, வஞ்சகமாகக் கொல்லு. 

9938881118'1101, 1. படுகொலை, 
கொல்லுதல். 

985855 1118107, 7. படுகொலை செய்பவர், சதிகாரக்கொலைஞர், 
கொலைகாரர். 

855ஊ1011', ர. திடீர்தாக்குதல், மேற்சென்றெதிர்த்தல் ; முற் 
றுகை; மோதுதல்; (சட்.) வலிந்து தாக்குதல், வசைத் 
தாக்கு; ஐ, தாக்கு; முற்றுகை செய் ; வலிந்து எதிர் ; வசை 
கொண்டு தாக்கு ; (தொ. ) assault at arms, assault of arms, 
சிலம்பத்தில் தட்டு மறிப்புக்காட்சி; இராணுவப் பயிற்சிக் 
காட்சி, 

கொலைகாரர், 

சதிக்கொலை, தாக்கிக் 

assay’, 71. தேர்வு, கோட்டம், எடைபண்பு மதிப்பீடு ; தேர்வுக் 
குரிய உலோகம் ; முயற்சி அனுபவம் ; y, ஆராய்ந்து பார், 
கோட்டம் பார், எடைபண்புகேர், கலவை அளவு மதிப்பிடு; 
முயற்சி செய், முயன்றுபார் ; (தொ.) மற ௦8 ௨85கர, முன் 
ச௬வைச் சிறுகலம். 

9558378016, ௩. மதிப்பிடக்கூடிய ; முயற்சிக்குரிய. 
855837'21, 71. நோட்டக்காரர் : பொன்காண் கட்டளையர், 
assay -master, 71. கட்டளை வல்லுகர், கோட்டவல்லுகர். 

assay’-piece, n. 
காட்டு. 

ass'egai, n., v.=assagai. 
25561119182௦, 7. ஒன்றுகூடுதல் ; கூட்டம், மக்கட்குழாம் ; 

தொகுதி, 
assem’ble 1 71. குழு ந௩டனத்திற் பாய்ச்சல் வகை, 

assemble’, ௦. ஒன்றுகூட்டு, திரட்டு ; உறுப்புக்களை ஒன்று 
- கூட்டிச்சேர் ; ஒன்றுகூடு. 

assem'Dly, 7. ஒருங்குகூடுதல்; திரட்டுதல்; சட்டம் இயற்றும் 
பேரவை, மக்கள் மன்றம். 

மச்சப்பொன் ; மேன்மைக்கு எடுத்துக்   

858010 1917-௨1, 71. பேரவை உறுப்பினர். 
assem'bly-room, n. பொது௩டனக் கூடம். 
988017) 0157-5110, 71. இயகந்திரக்கருவிகள் இணைத்துப் பூட்டப் 

படும் இடம். 

8$80111', 71. இசைவு ; ஐ. இணங்கு,*இசைவினைத் தெரிவி. 
98901௨11௦1, 7. பணிந்த இசைவு. 
855011'2, 71, இசைபவர், ஏற்பாளர். 

3880111௦04, 71. இசைபவர் ; ர,'இசைகிற. 
8850171213, மம. ஒத்துக்கொண்டு, 
8886001176, 8. இசைகிற. 
assent’or, n. (சட்.) முன்மெொழிபவருக்கும் பின் 

" மொழிபவருக்கும் பின்னர் வேண்மரை ஆதரிப்பவர், 

௨98011', ம. உறுதியாகக் கூறு. 
8856118116, ர. வலியுறுத்தத்தக்க. 
assert’er, n.=assertor. ச் 
asser'tion, 2. வற்புறுத்துதல் ) துணிபுரை. 

8889611176, ம. பிடித்த பிடியை வலியுறுத்துகிற, தன்னுறுதி 
யுடன் செயலாற்றும் இயல்புடைய. 

88961111௨1, ஈம. உறுதியாக. 
assert’iveness, 71. தன்முனைப்பு. 
assert’or, n, வலியுறுத்துபவர். 
889011'0103, ர. வற்புறுத்தும் இயல்புடைய. 
288088, 9, வரிவிதி, விலைமதிப்புக்குறி : மதிப்பிடு, 
858698௨116, ர. மதிப்பிடத்தக்க ; வரி மதிப்பீட்டுக்குரிய. 
988085" 00, 71. மதிப்பிடு ) வரி. 
assessor, 1. மதிப்பீட்டாளர் ; 

மதிப்பாளர் மன்றம். 

assesso’rial, a. 
மன்றத்துக்குரிய. 

85968501511ற, 714. மதிப்பாண்மை ; மதிப்பாளர் நிலை. 
3956ம், 71. சொத்தின் கூறு. 

989615, 71. 2]. சொத்து, ஆஸ்தி ; (சட்.) செலுத்தவேண்டிய 
இனங்களைக் கணக்கிடுமுன் உள்ள உடைமை, 

388661, 888696181௦, v. ஆணையிட்டுரை. 
assev eratingly, adv. ஆணையிட்டு. : 
assib’ilate, v. “௯” என்றொலி, பாம்புபோல் சீறொலி செய். 
assibila'tion, 7. “சூ! என்பது போன்ற ஒலி, சீறொலி. 

assidu 1115, 71. றர, இடைவிடாக் கவனிப்பு, 
assidu'ity, 71. உறுவிழிப்பு, தொடர்ந்த கவனிப்பு. 

88510 1018, 8. விடாமுயற்சியுடைய, 
98510 101817, ௧4௦. சோம்பல் இல்லாமல், 
assign’, 71. சட்டப்படி உடைமையின் உரிமை மாற்றி வழங்கப் 

பெற்றவர், பேற்றுரிமையாளர் ; ஐ, பங்கிட்டளி, ஒதுக்கிக் 

கொடு; சட்டப்படி உடைமை உரிமை மாற்றிக்கொடு, 

வழங்கு, வகுத்தமை, திட்டமிட்டுக் குறி; குறி, 

885]ஜு'௨1௦, ௨. வகுத்தளிக்கப்படக்கூடிய ; 
குறிப்பிடத்தக்க ; ஒதுக்கித்தரத்தக்க. 

ass'ignat, n. (வர.) பிரெஞ்சுப்புரட்சி அரசாங்கம் (1789) 
வெளியிட்ட தாள்காணயம். 

(Qgsn.) court of assessors, 

மதிப்பாளர் சார்ந்த; 
% 

மதிப்பாளர் 

காரணமாகக் 

assigna'tion, 2. குறியிடம் ; (௪ட்.) உடைமையின் உரிமை 
மாற்றி வழங்குதல், 

assignee’, 71. ஆட்பேர், ஒருவரது பிரதிகிதியாகச் செயலாற்ற 
அமர்த்தப்பட்டவர் ) கொடிப்புற்ற நிலையத்தினை கடத்த 
அமர்த்தப்பட்ட மேலாள் ; சட்டப்படி உடைமை உரிமை 
மாற்றி அளிக்கப்பெற்றவர். ௨ 

assign’ment, n. வகுத்தமைத்தல்) வகுத்தொதுக்குதல் ; 
வகுப்பீடு ; ஒப்படைப்பு ; ஒப்படைத்த பகுதி; ஈடு; காரணக் 
குறிப்பீடு) உடைமை உரிமை யளிப்பதற்கு உரிய பத்திரம்.



assimilability 

௮551101121] 1137, 71. ஒருகிலைப்படும் இயல்பு, செமிக்குக்திறன். 
395111 11816, 8. ஒன்றுபட்டிணையும் இயல்புடைய. 
‘assim ilate, v. தன்னியலாக்கு, தன்னோடிணைவி; செமிக்கவை, 

ஒன்றுபட்டிணை. 

assimila’tion, n. செமிக்கப்பண்ணுதல், தன்னியற்படுத்து 
தல்; ஒன்றுபடல் ; முழு இணைவு. 

*$5111' 11811176, 4. செமித்தல் சார்ந்த. 
௮551111181, 77, ஒன்றுபடுத்தி இணைப்பவர், இசைப்பவர் ; 

செமிதிறமுடைய பொருள். 

298110 118710137, ம. - 8551101181117௦. 
இ$£151', 71, தளக்கட்டுப் பந்தாட்டத்தில் (0௧5௨11) உதவி 

யாளர் கெலிப்புக்கூறு ; ஐ, உதவு, துணைசெய் , கைக்கொடு 7; 

பங்கு கொள். 

௮$818'18706, 71. துணைமை, உதவி, 
assist’ant, n. துணை வர், உதவியாளர் ; ர, உதவுகிற, 

துணைமையான. 

௮58126, 71, விலைக்கட்டுப்பாடு ; அளவை வரையரை $ ஆணை 

யாளர் விசாரணை முடிபு); மாவட்ட ஆணையாளர் மன்றம் ; 

ல, விலை கட்டுப்படுத்து; அளவு வரையறை செய் ; (தொ.) 

86௧௩ ௨55126, இறுதிகாள் தீர்ப்பு. 

௮55161, 77, அளவைக் கட்டுப்பாட்டாளர், 

8880018111 1137, 77. தோழமை. 
asso'ciable, a. இணைத்து எண்ணத்தக்க. 

௮8800181௦6, 71, கூட்டாளி, பங்காளி ; துணைவர், தோழர்) 
உடனுழைப்பாளர் ; துணைமையாளர் ; நிறையுரிமையின் றி 

உறுப்பினராகச் சங்கத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டவர் ; 

தொடர்புடைய பொருள் ; ர, இணைவான, தொடர்புடைய 7 

உடனுழைக்கிற, துணைநகிலையுடைய ; ற, சேர்ந்துபழகு, கூடு ; 
இணைத்தெண்ணு , பங்குகொள். 

85001811௦0, 77, கூடுதல், இணைதல், சேர்த்தல் ; கூட்டு, 
சங்கம்; தோழமை, ஈட்பு) நெருங்கிய பழக்கம் ; கருத்துத் 

தொடர்பு; (தொ.) ௨890051100 ௦7 44685, எண்ண இயைபு. 

4890 01871176, ௩. கூடிச்சேரும் இயல்புடைய. 
45800181௦1, 71. கூட்டாளி ; இணைபவர். 
asso'ciatory, a.=associative. 
assoil'*, ௦, பழி துடை, பாவந்தீர் ; மன்னித்து விடு, விடு. 
395011 “, ம, அழுக்காக்கு. 
௮850102106, 71, ஒலியியைவு, உயிரொலிகள் மட்டும் இசையும் 

எதுகை. 

ass'onant, assonant’al, a. ஒலியியைவுடைய. 
8898018716, 0. உயிரொலி இயைவுறு ; உயிரொலி இயைவி, 
8$5011', ற, வகைப்படுத்து, ஒழுங்குபடுத்து ; தொகுப்பில் சேர் ; 

வகைப்படு ; கூடிப்பழகு, 

888011'60, 8. தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட, பலவிதமாக வகைப் 
படுத்தப்பட்ட. 

889071 1001ம், 77. வகைப்படுத்துதல் ; வகுப்பமைவு ; தொகுதி, 
வகைதொகைப் படுத்தப்பட்ட கூட்டு ; கூறு, 

888026', ல, மட்டுப்படுத்து, நோவு தணி, உணர்ச்சி அமைதிப் 
படுத்து, வேட்கைதீர். 

2581௨51176, 8. மட்டுப்படுத்துகிற. 
assuefac'tion, n. ரீள்பழக்கம் ஆக்குதல். 
2881611106, 71. பழக்கப்பட்ட நிலை. - 
assum’able, a. மேற்கொள்ளத்தக்க. 2” \ 
assum’ably, adv. ea5 Hcirung. 
assume’, ௦, மேற்கொள், புனைக்துகொள் ;) பாவனைசெய், 

ஊகம் செய், கருதிக்கொள், ஆராயாது எண்ணு ; செருக்கிக் 
கொள் ; வந்து பற்று. 

assumed’, a. தன்னாலேயே புனைந்துகொள்ளப்பட்ட, போலி 
யான, தற்பாவனையான ; வலிந்து கொள்ளப்பட்ட, 

assum’ing, ர. தற்செருக்கான, மெட்டுகடக்த, ஆணவமான, 
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astonishment 

888100 "'5ரர், 7, எதிர்வாதி உறுதி தவறியதாக வாதி சாற் 
அம் உரை. 

8580001100, 77, ஊகம், கற்பிதம், தற்கோள், எடுத்துக் 
கொள்ளுதல், தற்புனைவு, போலிக்கருத்து ; தற்செருக்கு 7 

ஏற்பு; (அள.) மும்மடி மெய்ம்மையின் சினைவாசகம் ; 
(தொ.) Assumption of the Virgin, கன்னிமேரியின் 
விண்ணேற்பு ; விண்ணேற்பு விழா காள். 

தற்கோளான, ஊகிக்கப்பட்ட ; 9891101176, a. செருக் 
குடைய. 

assur'ance, 1. உறுதி, ஈம்பிக்கை, இசைவுறுதி, துடுக்குத் 
தனம் ; காப்புறுதி, வாழ்க்கைக் காப்பீடு. 

assure’, v. 2 215s mI, 
காப்புறுதியளி. 

855ப7௦ம்', ம, உறுதியான ; ஐயமற்ற ; தன்னம்பிக்கையுடைய ; 
காப்புறுதி பெற்ற. 

955071௦019, ரம. உறுதியாக. 

8852, 71. காப்புறுதி செய்பவர் ; உறுதியளிப்பவர். 
assur’gency, n- எழுச்சி, கிளர்ச்சி. 

8$5ம1 தரர், . பொங்குகிற, கிளர்ந்தெழுகிற ; (தாவ.) நிமிர் 
வளைவான, . 

Assyriol'ogist, n. பண்டை அசீரிய (Assyria) Qos 
பழமை ஆய்வாளர் ; பண்டை அசிரிய மொழி ஆராய்ச்சி 
யாளர். 

Assyriol'ogy, n. பண்டை அசிரிய (கஜா) இனத்துப் 
பழமை ஆய்வுத்துறை ; பண்டை அசீரிய மொழியாராய்ச்சித் 
துறை. 

851876', மம. உறுத்து நோக்கிய நிலையில் ; திடுமென. 
astat'ic, a. நிலையற்ற ; நில முனைக்கோடிகளின் தாக்குக் 
குன்றிய. : 

as'ter, 91. சாமந்தியினச்செடி. 

aste'ria, n, மின்மணி, வெட்டுவாயில் விண்மீன்புள்ளிகள் 
காட்டும் ஒண் மணிவகை. 

உறுதிப்படுத்து ; ௩ம்பிக்கையளி ; 

851170, 77, விண்மீன் வடிவ மீன்வகை. 

881815], 7. விண்மீன் குறி; ற, விண்மீன் குறியிடு, 
as'terism, 77. நாண்மீன், விண்மீன் குழு; மூவிண்மீன் 

குறி(***); வெட்டுவாயில் விண்மீன் வடிவு காட்டும் 
திறம், மின் திறம். 

851811, ஈம, (கப்.) பின்புறமாக. 
as'teroid, 71. குறுங்கோள், செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கு 

மிடையே கோள்களுடனொத்துக் கதிரவனைச் சுற்றிச் சுற்றிச் 
செல்லும் நுண்கோள்களுள் ஒன்று ; வாணவேடிக்கை ; 
4. விண்மீன் வடிவான. 

8512101081, ௩. விண்மீன் வடிவான, 
851 ளார்'ஐ, 7. தளர்ச்சி, சோகை. 
8511187%1௦, 7, வாடிய உடலுடையவர் ; ர, சோகை சார்ந்த, 

வலுக்கேடான ; ஒற்றைநாடியான, கெஞ்சொடுங்கிய. 

881137 18, 8. காசம், ஈளை, மூச்சுத்தடையுடன் கூடிய இருமல். 
asthmat'ic, asthmat'ical, a. காசம் சார்ந்த, ஈளையால் 

பீடிக்கப்பட்ட. 

asthore’, n. பொன்னே என்பது போன்ற அருமை விளிப் 
பெயர். 

astigmat'ic, a, காட்சி முனைப்பமைதிக் கேடு விளைக்கும் 
கண்ணோயுடைய ; காட்சி முனைப்பமைதிக் கேடுடைய. 

8511ஜ'ரா211570, 7. உருட்சிப்பிழை, கண்பார்வையின் முனைப் 
பமைதிக்கேடு; கண்ணாடிச் சில்லின் ஒளிமுனைப்பமைதிக் 
குறைபாடு. 

astir’, ௩8௦, இயங்கும் நிலையில்; படுக்கைவிட்டெழுக்து। ; உயிர்ப்புடன், துடிப்புடன். 

951011 15], ௦, திகைக்கவை, மலைப்பு உண்டுபண்ணு ; 4 
கலக்கு. 

8510117510 ரர், 7. வியப்பு, திகைப்பு ; மலைப்பூட்டும் செய்தி.
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99100, 84. குனிந்த நிலையில். 

ஐர்மறம்', ற. திகைப்படையச்செய், அதிர்ச்சியூட்டு. 

௨510110100, 7. திகைப்பு, கலக்கம். 
astrad’dle, adv. கால்களை அகலப் பரப்பிக்கொண்டு. 

as'tragal, n. தூண் தலைப்பின் பக்க அணியுறுப்புவகை, 

வளை தண்டு) பீரங்கி முகப்பு அணிவளை ; பலகணிக் 

கண்ணாடிச் சில்லுகளைத் தாங்கும் கம்பி, கண்ணறைதாங்கி. 

38178௨9205, 7. 1. சூதாடு கருவி. 

4517௧22118, (ல.) 7, கணைக்கால் எலும்பு, பயற்றினச் செடி. 

astrakhan’, 7. ௬ரள் மயிர் வாய்ந்த ஆட்டுக்குட்டித் தோல் 
வகை ; முரட்டுத் துணிவகை. 

as'tral, a. விண்மின்களுக்குரிய ; விண்மீன்கள் நிரம்பிய, 
விண்மீன் மண்டலஞ்சார்க்த ; உயிர்மப்பிளவின் மின் அமை 

வுருச் சார்ந்த; (பெரு.) விசும்புருவான, ஒளிபோன்ற 

வானிறை நுண்பொருளாய் இயைந்த, ஆன்மிக) (தொ.) 

astral body, 0914; astral hatch, aurarg eld asrcir 

காட்சிக்குரிய கவிமாடப்பலகணி ; astral lamp, Spode 

முகிழ் விளக்கு. 

கரகம், 8. கரைமீது, அடிநிலமீது. 

ராவு, மம்ற, நெறிதிறம்பி, வழிதவறி. 

ஆர்ம், ஐ. கட்டு, இறுக்கு ; கட்டுப்படுத்து; மலச்சிக்கலுண் 
டாக்கு. ம் 

8511101101, 91, மலச்சிக்கல் ; ஈரம்பிறுக்கம், தசையிறுக்கம். 

2517101196, ம. நரம்பிறுக்குகிற, தசையிறுக்குகிற ; மலச்சிக்க 

லுண்டாக்குகிற. 

astride’, adv, நீண்ட ௩டையொடு ; இருமருங்கும் ஒவ்வொரு 
காலொடு. 

astringe’,v. கட்டி இறுக்கு; செறிவி, அழுத்து; மல 
இறுக்கம் உண்டுபண்ணு. 

991711) து 03, 71, இறுக்கம்; சுருக்குதல்; செறிவித்தல்; 
தசைச்சுரிப்பு, நரம்பிறுக்கம்; குருதி உறைவிப்பு; தன் 

னடக்கம், தற்சிக்கனம். 

851710. ஜர், ர. கட்டுப்படுத்துகிற, இறுக்கமான, உறையச் 
செய்கிற, சுருக்குகிற, செறிவிக்கிற, தன் 

னடக்கமான, தற்சிக்கனமான. 

௮81100௦106, 71. விமானத்தில் வான்காட்சிக்காக அமைக்கப் 

பட்ட பளிங்கியல் கவிகை மாடம், விண்மாடம். 

௮'170116, 71. பண்டை உலகின் ஒண் மணிவகை. 

௮5'11019, 7. முற்கால உயர்வுமானி, 

astrol’atry, n. விண்மீன் வணக்கமுறை. 

astrol'oger, n. கணியன், சோதிடன். 

astrolo'gic, astrolo'gical, 2. சோதிடத்துக்குரிய. 
astrology, n. கணிநூல், சோதிடம். 

as'tronaut, 2. புறவெளி வானோடி. வாழ்க்கை ஆர்வலர் ; 
வான்புறவெளிச் செலவியல் மாணவர். 

2514700115, 71. சேணியல், வான்புறவெளிச் செலவு பற்றிய 
நூல். 

௮811010108, 71, 
251101௦11௦, ௨511001108], ம. வானூலுக்குரிய ; வானா 

ராய்ச்சி சார்ந்த; பேரளவான. 

astron'omize, ௨, வானூல் பயில். 

astron’omy, 1, வானூல், வான்காளங்களின் ஆய்வியல். 

astrophys'ica], a. வான்காளங்களின் வேதியியல் இயற் 
பியற் பண்புகளைச் சார்ந்த. 

astrophys'ics, n. வான்கோாளவியல், வான்கோளங்களின் 
இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகளை ஆயும் ஆராய்ச்சித்துறை. 

astrut’, adv. துருத்திக்கொண்டு, பரப்பிக்கொண்டு, வீருப் 
யாக. 

துவர்ப்புள்ள , 

வானூலார், வான்கணிப்பாளர். 

astu'cious, a. 
முடைய. 

கூர்ந்தறியும் திறமுடைய, சூழ்ச்சிநுட்ப   

astu'city, 1, கூர்மதியுடைமை. 
astute’, a, கூர்மதியுடைய, நுண்புலம் வாய்ந்த; சூழ்ச்சித். 

திறமுடைய, தந்திர நுட்பமுடைய. 

9811661688, 7, கூர்மதி, நுழைபுலம் ; சூழ்ச்சித்திறம். 
181, 8. தூணற்ற. 

asudd'en, 4௦. திடுமென, உடனடியாக. 

வரப, கம. வேறாக, துண்டாக, ஒதுக்கி. 

௨9௭70011, 84. உணர்விழந்த நிலையில். 
asyl'um, n, புகலிடம், காப்பிடம், 

கோட்டம் ; பித்தர் காப்புமனை. 

asymmet'ric, asymmet'rical, a, செவ்விசைவற்ற, சமச் 
சீர் அற்ற, உருக்கோட்டம் உடைய, 

ஷு ஊரு, nN, செவ்விசைவின்மை ; உருக்கோட்டம். 

as'ymptote, 7. தொடர்வரை ; வளைகோட்டுடன் இணையாது: 
அணுகிக்கொண்டே செல்லும் கேர்க்கோடு. 

அடைக்கலம் ;) அறக். 
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asyn'chronism, n. காலமுரண் ; ஒருங்கிசையா நிகழ்ச்சி ;. 
இசைவு ஒவ்வாக் காலப்பண்பின் அளவு. 

asyn’chronous, ௩. கால இசைவற்ற. 
asyn’ deton, n. இணைப்பிசைச்சொல் தொக்க அணிநிலை ; 

pl. asyn'deta. 

8ூயர்க௦'11௦, 8. இசைவின்றித் தொடுத்த, இலக்கணத்துக்கு, 
இயையா த. 

8$375'1௦16, 91. (மரு.) கெஞ்சுப்பையின் ௬ருக்கக் குறைவு. 

84, றரசற், இல், இடத்தில், அருகில், அடியில் ; (தொ.) at first, 
முதலில், தொடக்கத்தில் ; 84 ]85॥, இறுதியில், கடைசியில், 

முடிவில் ; 84 16௧5, குறைந்த தன்மையில், குறைந்த அளவில் 5. 

ர் 705, நிறைந்த தன்மையில், உயர்ந்த அளவில் ; at once,. 
உடனே, காலதாமதமின்றி; ஒருமிக்க; ஐம் 84, கண்ட 

வுடன். 

1௨9௨1, 71. முழவு வகை, போர்ப்பறை. 

ஐர்தாஷூ1ல, ஐர்'ஹாஜர, 1... அமைதிரகிலை, இன்பத்தையும்? 
துன்பத்தையும் பொருட்படுத்தாத மனப்பான்மை. 

at'avism, 71. மூதாதையர் பண்பு வெளிப்பாடு; முதுமரபு. 

மீட்சி; சில தலைமுறைகளுக்குப் பின்னர் கோய் மீண்டும் 

வருதல். 

81௨7168110, 3. மூதாதையரின் இயல்பு கொண்ட, முதுமரபு 

மீட்சியுடைய. க 

914820'10, ம. ஒழுங்கின்றி விட்டுவிட்டு நிகழ்கிற. 
atax’y, nN. உடலுறுப்புக்கள் ஒத்தியங்க மாட்டாமை. 

ate, ல. ௩ என்பதன் இறந்தகாலம். 

எர வில4௦' 815, 1. உடல் அளவோடு ஒத்த குள்ளத்தன்மை ;- 
நிறைவுறாத வளர்ச்சி. 

ரர்212, (பிர.) 9. தொழிற்சாலை ; கலைஞனின் பணிமனை. 

Athana’sian, a. பண்டை அலெக்சாண்டிரியாவின் தலைமைக். 

குரு அதனேசியஸ் என்பாரைச் சார்ந்த. 

athan'asy, n. sraleronw. 
ath’anor, n. இரசவாதியின் உலை. 

ath’eism, 71, நாத்திகம் ; கடவுள் ௩ம்பிக்கையின்மை. 

ஊ்ர்ட்சர்தம், 7, நாத்திகர். 
ர 2ர்511௦, - கடவுள் கொள்கையற்ற. 

9111615'11021, 8. காத்திகஞ் சார்ந்த. 
ath’eling, n. 2uiG@@busmsé சேர்ந்தவர் , 

குமரர். 

athenae’um, n, Qvsiudapab; விஞ்ஞானச் சங்கம் 7 
படிப்பகம் ; நூல் நிலையம் ; அத்தீனா (&4120௦) என்ற கிரேக்க 
பெண்தெய்வத்தின் கோயில்; பண்டைக்கர்லக் கல்வி 
நிலையம் ; இலக்கியப் பல்கலைக்கழகம். 

Athe’nian, n. ஆதன்ஸ் (1௫௨) நகரத்தின் குடிமகன். 

உ(111்151', ர, நீர்வேட்கையுடைய ; ஆர்வமுள்ள. 

Flow ris



‘athlete 

ர்]1ட்]எ76, 71. உடற்பயிற்சிப் போட்டியாளர் ; உரவோர். 

ஒர11]2'10, 8. உடற்பயிற்சி ஒட்டிய ; உடல் வலிமை நிறைந்த. 

அர்] 2'101510, 7. உடல் வலிமைப்பயிற்சி. 
வரியின் 109) ச ற]. உடற்பயிற்சி விளையாட்டுக்கள். 
94-1101௦', 7. விருக்தினர்க்கு வீட்டில் வரவேற்பு. 
அந்ா111', சம௦. விதிர்விதிர்த்து, நடுநடுங்கி. 
ஊ்11௦0', கம. துடித்துக்கொண்டு. 
athwart’, adv. பக்கம் கோக்கி, குழம்பி, ஒருசாய்வாய், 

ஏறுமாறாக, தவறி; றரசற், குறுக்கே. 
இ-1111', கமீற, ஒருக்கணித்து. 
அட்டு, ர. மானக்கேடு, அவமதிப்பு, குடியுரிமை இழப்பு. 
சர்ர்த'16, ஈமு. உடல் சிலிர்த்து. 
Atlante’an, a. Mur (Libya) விலுள்ள அட்லாஸ் '(&4185) 

மலையைச் சார்ந்த ; மிகப் பெரிய ; கடல் கொண்ட பண்டை 

அட்லாண்டிஸ் ((&(180748) மாநிலத்திற்குரிய. 

atlan’tes, n. ற், (௧-௧) ஆண் உருவச்சிலை வடிவான தூண் 
கள். 

Atlan'tic, 1. அட்லாண்டிக் மாகடல்; ற, அட்லாண்டிக் 
மாகடற்பகுதியைச் சார்ந்த; லிபியாவிலுள்ள அட்லாஸ் 
(கழக) மலையைச் சார்ந்த. 

atlan’tosaur'us, 1. ,தொல்பழங்காலப் பெரும் பல்லி உரு 
வான விலங்கு வகை. 

At'las, n. லிபியா(1107௨)வின் மலை; மேல் உலகங்களை த் 
தாங்குவதாகக் கருதப்பட்ட கிரேக்கப் புராணப் பழக் 
தெய்வம், 

at'las, n, Borin ஏடு; வரைதாள் அளவு வகை; (உட.) 
மண்டை ஓட்டைத் தாங்கும் கழுத்தெலும்புப் பூட்டு. 

கர்றுவ, (௪.) 7, ஆன்மா, உயிரின் உள்ளொளி. 

atmol'ogy, 71. வளிமண்டல நீராவி நிலைநூல், 

,atmol’ysis, 71. புகைகளைப் பிரிக்கும் முறை. 

011 ஒம௦1, 71. ஆவிமானி. 
-at'mosphere, N. வளிமண்டலம், பவனம்; வளிச்சூழல் ; 

ஆவியமுக்கம் ; படத்தின் பின்னணித் தொலை உணர்வு ; 
சூழ்கிலை. 

‘atmosphe’ric, atmosphe'rical, a. o of w ar tw wb 
சார்ந்த; சூழ்நிலைக்குரிய. 

8100816715, 7. றர. வானொலி-தொலைபேசி ஏற்புக்களைத் 
தடைப்படுத்தும் இடையோசைகள். 

81௦018, 7. பெண்மலடு. 

௮101, 9. தீ மணக் கசிவுரீரை வெளிப்படுத்தும் கீரியின விலங்கு 
வகை. 

at'okous, a, Werigubm. 
atoll’, n. srutwéapss usps Say, 

திட்டுக்கள், 

at'om, 1. அணு) பருப்பொருளின் முன்கூறு, 

1௦1010, 8௦1102], ர. அணுவைச் சார்ந்த; அணு வி 
னுடைய; அணு இயக்கத்திற்குரிய; (தொ.) atomic bomb, 
அணுக்குண்டு ; : 84௦0ம்௦ 01௦0%, அணு இயக்கக் கடிகாரம் ; 
atomic energy, அணு ஆ ற்றல்; Atomic Energy 
Authority, WALo@fcd (Britain) 229) g,ome ot Qu 
பாட்டு நிலையம் ; Atomic Energy Commission, அமெரிக்க 
ஐக்கிய நாடுகளின் (10.5...) அணு ஆற்றல் கட்டுப்பாட்டு 
நிலையம் ; atomic pile, அணு ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்தி 
இயக்கும் பொறி நுட்பம்) atomic warfare, அணுக் 
குண்டுப்போர், 

at’omism, 1: அணுவாதம் ; அணு இயக்கக் கோட்பாடு, 
8%'௦10154, 77. அணுக்கோட்பாட்டாளர். 
atomis'tic, a. அணுச் சார்ந்த; அணுக்கோட்பாட்டிற்குரிய. 
இற்௦ ரம்யா, 7, அணுவின் உள்ளமைப்புக் காட்டும் குழை 

குச்சு அமைவு. 

வட்டப்பவழத்     
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atomiza'tion, n. அணுவாக்குதல் ; (மரு.) நீர்மங்களை நுண் 
திவலைகளாக மாற்றுதல் . ன் 

84'௦107௪6, ம. அணுக்களாகக் குறை. 
840020, 3. (மரு) நீர்மங்களை நுண்திவலைகளாக்கும் 

கருவி. 

௨1௦10-510881167, 71. அணுத்தகர் பொறி. 
at'omy’s n. எலும்புக்கூடு ; தேய்ந்த உடல். 
at'omy’, n. அணு ; நுணுகிய உயிர்ப்பொருள். 
௨0௦18], ம. (இசை.) பண்முறையற்ற. 

atone’, ற. ஈடுசெய் ; கழுவாய்தேடு ; பொருத்து. 

84011௦, 9, அசையழுத்தம் அற்ற சொல்; ர, ஒலியழுத்தம் 
அற்ற; உறுதி குன்றிய. 

81௦ற', ௩8௦, உச்சியில் ; மேலிடத்தில். 

atrabil'ious, a. கடும்பித்தத்திற்கு உள்ளான ; மனச்சோர் 
வுடைய ; மனக்கசப்பிற்கு உரிய. 

ஊரர்ற', மம௦. (கப்.) ஈங்கூரம் தரையிலிருந்து உயர்த்தப்பட்ட 
நிலையில். 

at'rium, n, பண்டை ரோம நாட்டினர் வீட்டின் முற்றம், 
மூன்றில்; திருக்கோயிலில் மோடிட்ட வாயில் முகப்பு ) 
(வில.) துவாரம் ; துளை. 

8117001005, ௭. மிகக் கொடிய ; அடாத. 
8170௦01137, 1. அட்டுழியம். 

81'10ற117, 7. உடல் மெலிவு ; சத்தின்றித் தேய்ந்து போதல் ; 
ஆளாமைத் தேய்வு. 

at'ropine, 71. ௩ச்சுக்கார வகை. 
attach’, uv. பிணை, ஒட்டவை ; பொருத்து, கட்டுப்படுத்து ? 

உரித்தாக்கு ; (சட்.) பற்றிக்கொள், ஜப்தி செய். 

8118018116, ர. பிணைக்கத்தக்க ; பற்றத்தக்க. 
8118011௦', 77, நிலைத்தூதரின் பிணச்சு. 
811201160', ம. பற்றுதலுள்ள. 
811801 0)லம், ர. பிணைக்குஞ் செயல்; பொருத்தும் வழி; 

அற்புத்தளை ;) பற்றாசை; (சட்.) முறைப்படிப் பற்றிக் 
கோடல். 

attack’, n. தாக்குதல்; அடர்ப்பு, எதிர்ப்பு; கடுமையான 
கண்டனம், பழிப்புரை ; ற, தாக்கு ; சாடு. 

8118௦%'௨16, ௩. தாக்குதற்கு உரிய. 
கர்ர்க11., ம, முயற்சியினால் அடை ; கிறைவேந்று. 

எர்ர்க1ர 816, ர. மூயன்று அடையக்கூடிய. 
8118111061, 77. சாவு தண்டனையின் பின்விளைவுகள் ; (௪ட்.) 

பெருந்துரோகத்திற்காகக் குடி.யுரிமைகளை இழத்தல். 

அழ்ர்கர்ட'ராரர், ர. முயற்சியால் அடைதல் ; பேறு, 
attain'ments, n. ற், கல்வியின் ஈட்டப்பட்டவை, தேர்ச்சிப் 

பேறுகள். 

attaint’, v. குற்றவாளியென முடிவுசெய்; மன்பதை த் தண்டனையாக உரிமை இழக்கும்படி செய் ; இழிவுபடுத்து. 
att'ar, n. ரோசா இதழ்களிலிருந்து இறக்கப்படும் ௩றுமண 

கெய், அத்தர். 

attem'per, v. தக்க அளவில் கல; தட்பவெப்பரிலையை 
மட்டுப்படுத்து ; மிதமாக்கு ; சரிப்படுத்து. 

attempt’, n. wuHA; v, Mud; HUA Asur. 
attend’, v. உற்றுக்கேள், கவனி ; உடன்செல் ; கூட 9a; 

இடத்திரு. 
atten'dance, n. வந்திருக்கை, வரவு , (Qs7.) attendance 

161512, வருகைப் பதிவேடு. 
atten'dant, n. ஊழியன் ; ர, உடன் செல்கிற, உடனிருக்கிற, 
81181067, 7. கையாள், சிற்றெழுத்தர். 
attend’ment, n. (அ௬.) உடனிணைவு ; பக்கமேளம் 
atten'tion, n. கவனம், பார்வை, ககுத்து; es (படை...) 

நிமிர்ந்து நிற்கும் உருவமைதி,



attentive 

atten'tive, a. s@Sgicror, Mwrcujoror, எச்சரிக்கையான, 

வணக்கமுள்ள. 

சர்ர்னம்' 11, மம. கருத்துள்ள நிலையில். 

கர்ம்றர்'11720655, 71. கவனிக்கும் தன்மை. 
atten’uate, a. மெல்லிய; தளர்த்தியான ; 

தாக்கு, குறை. 

ஏர்ர்ளாமு௨ூ்ர1௦1, 1. மெலிவு, கொய்ம்மை, நுண்மை. 

attest, Uv, சான்று கூறு ; கையெழுத்திட்டு உறுதியளி. 

attesta'tion, n. அறிசான்று ; சான்று அளித்தல் ; உறுதி 
யளித்தல். 

ஐ... மெல்லிய 

ஒர்்65ம' எம், 8. என்புருக்கி நுண்ம நீக்க உறுதிச்சான்று பெற்ற. 

Attic, a. ஆதன்ஸ் அல்லது அட்டிகாவைச் சார்ந்த; தூய 
(G@s7.) Attic salt, நாகரிக நகைச்சுவை. 

811௦, 71. மேன்மாடச் சிறு அறை, 
ஒர1॥'10181, 71. ஆதன்ஸ் மொழி௩டை ; ௩வின்றோர்க்கு இனிமை. 

ஐரர்11௦', 71. உடை; ௮, உடுத்திக்கொள். 
attitude, 1, மனப்பான்மை ; உருவமைதி ; சாயல் ; பழக்க 

௩டக்கை. 

ஒர்ர11ம11 0௨1௨1, 7) பழகிய ௩டக்கைகளை ஆராய்ச்சி செய் 

பவர். 

attitud’inize, v. போலி ௩டக்கைகளை மேற்கொள். 

attoll’ent. 1. எழுப்பும் தசை ; ர. எழுப்புகின்ற. 
attorn’, v. (சட்,) மற்றொருவருக்கு மாற்று ; புதிய நிலக் 

கிழாரைச் சட்டப்படி ஒப்புக்கொள். 

attorn’ey, 71, வழக்குரைஞர் ; மாற்றுரிமையர் ; (தொ.) 
ற௦௭௦௫ ௦4 ௨1௦1௫, பகராள் செயலுரிமைப் பத்திரம். 

கர்ம்ாறரூ ஜேளாவி, (தொ. ) இங்கிலாந்தின் சட்டத் தலைமைப் 
பணி முதல்வர் ; அமெரிக்கக் குடியரசுத்தலைவர் அமைச்சரவை 

யின் நியாயத்துறை உறுப்பினர் ; சட்டத்துறையின் தலைவர். 

கர்௦ராட்ரா ரர், 71, புதிய நிலக்கிழாரை ஒப்புக்கொள்ளல், 
எ்ர்ா20௩', ஐ, கவர், ஈர், மயக்கு. 

8௩01௧01816, ர. கவருகிற, ஈர்க்கின்ற, 

ஊா௨௦'1101, 71. கவர்ச்சி. 
ஐர18௦ 1146, ம. கவர்ச்சியான. 
att’rahent, n. கவரும் பொருள் ; ர. கவரக்கூடிய, ஈர்க்கத் தக்க. 

attrib'utable, a. கற்பித்துக் 
கூறத்தக்க. 

att’ribute’, 71. இயற்பண்பு, இயல்புக்குணம் ; (இலக். ) அடை 
மொழி. 

அர 'மர்6 “, ௨. கற்பித்துக்கூறு ; உடைமையாகக் கருது. 

attribu’tion, 1.  கற்பித்துக்கூறுதல், 
சொல்லப்பட்ட பொருள். 

ஓர்ர்ா1்10 மர்116, 71. அடைமொழி; ர, அடைமொழி ஊட்டத்தக்க; 
அடைமொழி சேர்க்கப்பட்ட, 

அர்ர்ரம்1'6, சர்ர்ர் எம், ௩. உராய்வதால் தேய்ந்துள்ள ; (மெய்.) 
கடவுள் அன்பினாலன்.றித் தண்டனை அச்சத்தினால் செய் ததற்கு 
இரங்குகிற. 

ஐர்ர11' 11௦0, 71. உராய்தல்; சென்று தேய்ந்திறுதல் ; (மெய்.) 
பாபத்திற்காக ஓரளவு வருந்துதல். 

attui'tion, n- பொறியுணர்வுக்கும் புலனுணர்வுக்கும் இடைப் 
பட்ட மன நிகழ்வு. 

கர்ம்பா6, ற, இசைவி; பொருத்து. 
attune’ment, n. Qmeal 5 500. 

atypical, a, பொதுமாதிரியல்லா த. 

aubade, (பிர.) 71, வைகறைப்பாடல். 

11026, (பிர.) 71, சத்திரம், தங்குமனை. 

ஐபப்ா16'118, 71. இளவேனிலில் பூக்கும் குத்துச் செடிவகை, 
அழ மாம, . செம்பொன்னிறமான, கோதுமை நிறமுடைய. 

(7320017471, (பிர.) ர. அறிவது அறிந்த. 

உடைமையாக்கத்தக்க $ 

உடைமையாக்கிச் 

56. 

  

augury 

81014௦, 7. ஏலம்; ஏலச்சீட்டாட்டம் ; ஐ, ஏலத்தில் விற்பனை 
செய். & 

auc'tionary, a. ஏலவிற்பனைக்கு உரிய. 

auc'tioneer’, n. ஏலவிற்பனை செய்பவர் ; ஐ, Toa sur 
௩டத்து. 

auda'cious, a, துணிச்சலான ; வெட்கங்கெட்ட, துடுக்கான. 
8100801137, 71. துடுக்கு. 

3101011117, 71, கேட்கப்படும் தன்மை ; ஓசைத்தெளிவு. 

ஊரம்'1916, ௩. கேட்கத்தக்க, செவிமடுக்கத்தக்க. 

௨41-706, 77. கேட்டல்; வழக்கு மன்றத்தில் கேட்டல்? 
பேட்டி ; கேட்போர் கூட்டம் ; (தொ.) சம்16 audience, 
கூர்ந்து கேள். 

aud’ile, n. ஒலி உணர்ச்சி வழியாக ஆராய்பவர்) எஃகு 
செவியாளர் ; ர. கேள்விக்குரிய. 

௫ ட. = அ . 6 ் . 

aud'io, n. விமானந்தூக்கிக் கப்பலை கோக்கி விமானம் 
இறங்குதற்கு உகந்த வேகச் செவ்வியை உணர்த்தும் ஒலி 
அமைவு ; ர. ஒலி சார்ந்த, ஒலிபரப்பைச் சார்ந்த, 

௧10'10-01த11௨07', 7, ஒலிபரப்புப்பொறி இயக்குரர். 
audiom’eter, n. கேள்விமானி. 
aud 'iophil, aud’iophile, 77. ஒலிப்பதிவிலும் ஒலிபரப்பிலும் 

இயற்கைக்குரலே மீட்டெழுப்பப்பட வேண்டுமென்ற ஆர்வ 
மூடையவர். 

81010-118 மவ], ௪. காட்சி கேள்விகளை ஒருங்கு சார்ந்த. 

aud'iphone, n. 
உதவும் கருவி. 

8101, 71. தணிக்கை, கணக்குப் பரிசோதனை ; ஐ, தணிக்கை 
செய். 

aud'ition, 7. 
கேட்டல் முறை. 

aud itive, a.=auditory. 
ஸஊ்71௦, 7. கேட்போர் ; தணிக்கையாளர். 

௨1011௦7118], ௩. தணிக்கையைச் சார்ந்த. 

auditor’ium, 71, அவைக்களம், 
இடம்; வரவேற்புக்கூடம். 

aud’itory, n. 
தொடர்புடைய. 

பல்லில் அழுத்தப்படுவதால் காது கேட்க 

செவிப்புலன் ; கேட்டல்; கேட்டாய்தல் ; 

கேட்போர் அமர்ந்திருக்கும் 

கேட்போர்; கேட்குமிடம்; ர. கேட்டீல் 

aud’itress, 71. பெண் தணிக்கையாளர். 
ஐய, 71. குறளியின் குழந்தை, சிறுக்கியின் சேய். 

710 7ஈ7ர், (பிர.) ர. ஈன்குதெரிந்த. 

410 70718, (பிர.) ரமீ௰, அடித்தலத்தில், அடிப்படையில். 
அர12௦'ஊ, ௩. அழுக்கான, எளிதில் சுத்தம் செய்ய முடியாத. 

aug’er, 1. துரப்பணம் ; நிலத்தைத் துளைக்கும் கருவி. 
உதிர், ந. யாதாவது ஒன்று ; சிறிதளவு ; நுண்கூறு. 
aug'ment 1, 3. வளர்ச்சி, மிகுதி ; (இலக்.) சாரியை. 

augment’’, v. 
அதிகமாகு. 

ஊர் 8116, ௪. பெரிதாக்கத்தக்க. 
augmenta'tion, n. வளர்ச்சி, அதிகரித்தல். 

உதார (811176, ௪. பெருகும் தன்மையுள்ள ; அதிகரிக்கும் 
ஆற்றல் உடைய ; (இலக்.) பொருட்செறிவு உண்டாக்குகிற, 

ஊதும், உயஹாுரர்'01, 1. பொறியின் செயன்மையைப் 
பெருகுவிக்கும் நரம்பு. 

பெரிதாக்கு; வளரச்செய்; பெரிதாகு, 

aug'ur, 71. குறிசொல்பவர் ; கணி; ஐ. குறிசொல் ; வருவது 
கூறு. 

aug'ural, a. 62) கூறுதலைச் சார்ந்த. 
aug'ury, n, நிமித்தம், புள்வாய்ப்பு, 

முன்னுணர்வு, 
குறி கூறுதல்?



௭ 

August 
  

Aug’ ust, 1. ஆங்கில ஆண்டின் எட்டாம் மாதம். 

ஊயஜமகர்' , ம. மேதக்க; மாண்புறு. 

august”, auguste’, n. விளையாட்டு வளைவரங்கில் திறமை 
யற்ற விதூடகன். ன் 

Augus'tan,, 71. ரோம இலக்கியத்தின் பொற்கால எழுத் 

தாளர் ) ர, அகஸ்டஸ் சீசரின் (கதம் கேக்) காலத் 

தைச் சார்ந்த ; இலக்கியத்தின் பொற்காலம் சார்ந்த. 

Augustin'ian, n. தூயதிரு. அகஸ்டைனைப் (84, கத யம) 

பின்பற்றும் கிறித்தவத் துறவி ; ர, தூயதிரு. அகஸ்டைனைச் 
சார்ந்த. 

auk, n. கும்டையான இறகுகளையுடைய கடல் பறவை. 

ஊு'1௨, 71. மண்டபம்) (தொ.) ௨ய1௨ regis, 
யான குடிவாரத்தார் அடங்கிய நிலமானியக்குழு ; 

நாளவை ; மன்னர் நீதிமன்றம். 
அரசர் 

aul’ic, ஈ.மண்டபஞ் சார்ந்த ; (தொ.) Aulic Council, பழைய 
செர்மானிய அத்தாணி மண்டபம், 

aum’bry, n.=ambry. 
ஊட்ரார்1, 77, வரி வசூலிப்பவர், அமில்தாரர். 

710 11ர11172], (பிர.) ரம. மிக எளிமைவாய்ந்த முறையில். 
aunt, n. பெத்றோருடன் பிறந்தவள் ; அத்தை ; சிற்றன்னை. 

12 017, (பிர.) 1, ஒருவருக்கொருவர் ஊழிய உதவியன்றி 

வேறுபண இடையீடில்லா த. 

au pied de la lettre, (%7.) adv. 
பொருளிலேயே. 

aur'a, n, wor போன்ற பொருள்களினின்று நுட்பமாக 
வெளிப்படும் சுரப்பு) (மின்.) ஒரு கூரிய முனையினின்று 

மின்சாரம் வெளிப்படும்போது உண்டாகும் காற்று மின் 
னோட்டம்; (மரு.) காக்கை வலிப்புக்கும் நரம்புத் தளர்ச்சிக்கும் 
முன்னுணர்வான அறிகுறி, 

உஹாா' 2] *, ர. பொருளினின்று வெளிப்படும் நுட்பமான காற்றைப் 
பற்றிய. 

ஸாவு], ர. காதினைச் சார்ந்த. 
au'rate, n. பொன்னியல் உப்பு. 

சொல்லின் கேர் 

au'rated, a. பொன்னிறமான ; பொன்னியல் உப்புக் கலந்த. 

au 'reate, ர. பொன்னிறம் பூசப்பட்ட, பொன் போன்ற; ஒளி 

* பிறங்கிய ; பல சொல்லணி வாய்ந்த. 

அப6]'18, 1. இழுதுமீன் வகையில் ஓர் இனம் ; புழுக்கூடு. 
aurel'ian, 71. பூச்சியின ஆராய்ச்சியர் ; ர. பொன்னிறமான, 

ஐய6'௦18, 1. உயர்குறிக்கோளுக்காக உயிர் துறந்தவர்களும் 

தூய்மையான கன்னிப் பெண்களும் வைத்தியர்களும் 
பெறும் திப்பிய தலையணி. 

௨11'6016, 71. தலைகூழ் ஒளிவட்டம். 

0௦௦160, 8. ஒளிவட்டத்தால் சூழப்பட்ட. 
aureomy’'cin, 71, ஈச்சுக் காய்ச்சல் முதலிய நோய்களைத் 

தடுக்கப் பயன்படும் உயிர் எதிரிப் பொருள். 

410 78௦017, (பிர.) (தொ.) திரும்பச் சந்திக்கும்வரை mv@w 
விளைக! 

aur’ic, 0. பொன்னைச் சார்ந்த; 

புடைய தங்கம் அடங்கிய, 

811016, 71. விலங்குகளின் காதுமடல் ; அடிக்காது போன்ற 
இலை முதலியவற்றின் மடல், இதயத்தின் மேல் அறைகள் 
இரண்டனுள் ஒன்று. 

aur’icled, a, காதுபோன்ற பிற்சேர்க்கையுடைய. 

றபர் யத, 1. ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்களில் உண்டாகும் 
பன்னிற மலர்ச்செடிவகை ; ௩த்தையினம். 

(வேதி.) முத்திற இயல் 

ஸா 1௦ ‘ular, ர. காதைச் சார்ந்த; காதிற் சொல்லப்பட்ட ; 
காதுமடல் போன்ற. 

8110118716, ௩. காது வடிவுடைய. 
aurif'erous, a, பொன் தருகிற, பொன் விளைகிற. 

8 

(வர.) முதன்மை . 
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authoritative 

aur'ify, v. பொன்னாக்கு. 
aur'iform, a. காதுவடிவு போன்ற. 
Auri'ga, n. aLé@ QrrA, Csgrorsir. 
கமார்தாக' 0180, ம. பழங்கற்காலத்துக்கு உரிய. 
ஸுு'118776, 90. காது கழுவு கருவி. 
ஹாரர், 73. காதுகோய் மருத்துவர். 

aur’ochs, 713. காட்டா, காட்டெருது. 

Auror’ ௨, 71. வைகறை; புலரிப் பெண்தெய்வம். 

auror’ ௨, 71. அடர்ந்த மஞ்சட் சிவப்புகிறம், துருவ மின்னொளி. 

711012 41/51 ஏ]'78, (ல.) 77, தென்துருவ விண்ணொளி. 

41:701'2 00281'15, (ல்.) 94, வடதுருவ விண்ணொளி, வடமுனை 
வளரொளி. 

811௦18], ர. வைகறையைச் சார்ந்த; 

புதிய ; அழகான. 

aur'ous, ர. ஒருதிறப் பொன்னுடைய,. 

ஸாம, 71. வெடிப்பொன். 
aus'cultate, v. கேட்டல் மூலம் சோதி. 
ausculta'tion, 1. இதயத்தின் அல்லது நுரையீரலின் அசை 

வினைக் கேட்டல். . 

215011181௦, 71. கேட்டல் வழியே இருதய சோதனை 
செய்பவர் ; இருதயத் துடிப்பைக் கேட்க உதவும் கருவி. 

80801114'க%௦13, ௩. கேட்டலைச் சார்ந்த. 
Aus’gleich, n. (ur.) பத்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக் 

கப்படவேண்டிய ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி அரசியல் ஒப்பந்தம். 

aus'picate, v. வருவது காட்டு, தொடங்கு. 

8டி' 0106, 7, புட்குறி, குறி, சகுனம் ; முற்குறி. 
aus'pices, 94. 1. சார்பு, ஆதரவு.  * 
auspi’ cious, a. நற்குறியுள்ள, சாதகமான $ தகுந்த, உகந்த. 

அறத, 7. தென்றல். 

austere’, a. இனிய குணமற்ற, வெடுவெடுப்பான ; கொடுமை 
யான ; இரக்கமற்ற; கண்டிப்பான; தன்னொழுக்கத்தில் 
கண்டிப்பான, ஆடம்பரமில்லா த ; மிக்க எளிமை வாய்ந்த, 

auste’rity, n. இனிய குணமில்லாதிருத்தல் ) கடுமையான 
பழக்கவழக்கம் ; துறவறம்; உடையிலும் பழக்கவழக்கங் 
களிலும் மிக்க எளிமையோடிருத்தல். 

ஸடி'மாவ], ௩. தெற்கைச் சார்ந்த. 
அப51818' 5180, 7. ஆஸ்திரலேஷியாவின் பழங்குடியினர் ; 

ர. ஆஸ்திரலேஷியாவைச் சார்ந்த ; ஆசியாவின் தென்கிழக்கு 
நாடுகளைச் சார்ந்த. 

Austral’ian, n. ஆஸ்திரேலியாவின் தொல்குடியார் ; 
ஆஸ்திரேலியக் குடியுரிமையாளர் ; ர, ஆஸ்திரேலியாவைச் 
சார்ந்த; (தொ.) &ய8(1௨]1௨ 101௦5, ஆஸ்திரேலிய காற்பந்து 
ஆட்டவகை,. 

ரோஜா கிறமுள்ள$ 

ஸெட்தர்ஈர்ந தரா, 7, பருந்துகளை வளர்ப்பவர். 

aut’archy’, n. wYsSargd; தன்னுரிமையாட்சி ; 
ordi. 

aut’archy’, n.=autarky. 
aut'arky, n. தன்னிறைவு. 
authent'ic, a. உண்மையான, 
நிறுத்தப்பட்ட, BDU BAS. 

authen'ticate, ௦, உறுதிப்படுத்து ; உண்மையாக்கு ; சட்ட 
பூர்வமாக்கு ) ஆக்கியோன் உரிமைக்குச் சான்றுபகர், 

authenti'city, n, sbhussée AR. 
author, n. ஆக்கியோன், நூலாசிரியன், படைப்பன், 
auth’oress, n. Srrdrflonus. 

81110௦1181, ௩. நூலாசிரியரைச் சார்ந்த. 
8111101ரர்கா' ரகர, ௩. ஆட்சியாதிக்கக் கொள்கையுடைய. 

2011101'1ரக11176, 2, அதிகாரம் பெற்ற ; தகுதியுடைய, 

வல் 

அதிகாரபூர்வமான, நிலை



authority 

autho’ rity, n. ஆணையுரிமை, சட்டத்தோடு ஒட்டிய உரிமை , 
நிலையால் அல்லது பணியால் அல்லது குணங௩லத்தால் 

பெற்றுள்ள அதிகாரம் ; சான்று வலிமை ; இசைவு ; அதிகார 

முடையவர் ; அதிகாரக் குழு; நிபுணர் ; மேற்கோள். 

authoriz'able, a. அதிகாரம் பெறத்தக்க; அதிகாரம் 
கொடுக்கக்கூடிய. 

21%1௦712'211௦1, 71. சட்டத்தோடு இயைந்த அதிகாரம் 
வழங்குதல். 

auth'orize, v. அதிகாரம் கொடு; இசைவாணைகொடு ; 
காரணம் காட்டி விளக்கு ; உரிமையால் நிலைகிறுத்து. 

auth'orized, a. அதிகாரம் பெற்ற. 
ஊர்ம்'௦ா1255, ௩. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத. 

auth’orship, n, நூலாசிரியர் தொழில். 

ஸரர்'$7ா, 7. தற்காதல் கோய், தற்புனைவு ஆழ்வு. 
aut’obahn, nN. செர்மன் காட்டுப் பெருஞ்சாலை. 

ஊ்௦1௦'தூஹன, 71, தம்வரலாந்றைத் தாமே எழுதுபவர். 

autobiograph’ical, a. தன்வரலாற்றைச் சார்ந்த. 
autobiogr’aphy, n. seéragoor ny. 

au'tocar, 91, பொறியினால் தானே ஓடும் ஊர்தி. 

autoceph’alous, a, sefusror, emitum. 

autoch'thon, n. Gare (pgiGy.wasir; watC en I mb Zour; 
pl. autoch’thons, autoch’thones. க் 

autoch’thonous, a. தொல்குடிச் சார்ந்த. 
ஊயர்௦01110ற, 71. பழங்குடியாய் உள்ள நிலை. 

au'toclave, n. கடுவெப்பமும் உயர் அழுத்தநிலையும் ஏற்கும் 
வலிமைவாய்ந்த பெருங்கொப்பரை. 

௨04௦071807, 1. தன்முனைப்பாட்சி ; ஏகாதிபத்தியம். 
autocrat, n. தன்முனைப்பாட்சியர் ; ஏகாதிபதி. 

ஊா1௦0181'1௦, ம. தன்விருப்பம்போல் ஆளுகிற; ஏகாதிபதியான. 

_ autoc’ratrix, n, தன்முனைப்பாட்சி பூண்ட ரசியப் பேரரசி 
களின் பட்டப்பெயர், 

1110-44-72, (போர்ச்.) 97, உயர்வழக்கு மன்றத்தின் கடுமை 
யான தண்டனை ; முரணான சமயக் கோட்பாடுள்ளவர்களை 

- எரித்தல் ; ந], 83/0'08-04-72', 

ஊர்'௦ம1்ம௧௦், 7. தானே கற்கும் ஒருவர் ; ஏ, தானே கற்கின்ற. 

8110-0125 14௦1, 71. தற்செரிமானம், புறப்பொருளு தவியின் றி 
உடலில் அகப்பொருளு தவி கொண்டே நிறைவுதரும் 

செரிமானம். 

aut'o-e’rotism, n. தன்விழைச்சுத் தினவு. 
81௦ த'கறாு, 7. தற்கருவுறல். 
autog'enous, 8. தானே உற்பத்திசெய்கிற ; தன்னுரிமை 

யூடைய., 

autog’eny, n. தானே உற்பத்தியா தல். 
ஊபர்'௦தூகறற், 1. தற்கையெழுத்து) தற்கையொப்பம் ; மூலக் 
கையேடு ; ஐ. தன்கையால் எழுது. 

autograph'ic, a. தன்கையால் எழுதுவதைச் சார்ந்த. 

உந௦த'ரகற 111, ர. தன்கையால் எழுதுதல்; ஒருவர் எழுதிய தப் 
படிசெய்தல். 

autogravure’, n. Apmurw Qe geese. 

aut'oharp, 1. பொறியமைப்பினால் தானேஇயங்கும் ஈரம்பு 
களைப் பெற்றுள்ள இசைக்கருவி. 

autol'atry, n. தன்வணக்கம். 
autol’ogy, n. தன்னைப்பற்றி ஆயும் கலை. 
ஆஸர்௦1'17015, 7. திருடர்; அற்பப்பொருட்களையும் அபகரிப்பவர்; 

எழுத்துத்திருடர் ; கருத் துக்கள்வர். 

பெட்01'15]15, 7. உடலிலுள்ள உயிரணுக்கள் அவ்வுடலினின் று 
வடியும் ஊன்நீரால் அழிதல். 

801௦10 ஐ16, ற, இயந்திரமூலம் செயல் முழுதியக்கும் முறை 
யைப் பின்பற்று.   

autumn 

automat'ic, a. தானே இயங்குகிற $; (தொ.) ௨௦4௦1௦௧11௦ 
transmission, இயக்கவிசை இணைப்புக்களையும் இயந்திரம் 
தானே இயக்கிக்கொள்ளும் முறை. : 

automa’tion, 1. செய்பொருளாக்கத்தின் எல்லாப்படிகளையும் 

தானே இயங்கும் இயந்திரத்தின் மூலம் கட்டுப்படுத்தும் 
முறைமை, இயந்திர மூலம் செயல் முழுதியக்குதல். 

autom’atism, 71. தன்னியக்கமுடையது. 
autom'atist, n. தன்னியல்பு கொண்டொழுகும் கொள்கை 

யுடையவர். 

801010௧1௦0, 7. தானே இயங்கும் பொறி ; மறைந்திருக்கும் 
பொறியால் இயங்குவது; உணர்ச்சி விழிப்பற்ற உயிர்ப் 
பொருள் ; தசை நரம்புகளின் கானே இயங்கும் ஆற்றல் ; 

அறிவின்றிப் பழக்கத்தினால் செயலாற்றுபவர் ; pl. 
autom’ata, autom'atons. 

automobile’, n. தானியங்கி, மோட்டார் வண்டி ; ர, தானே 
இயங்குகிற. உ: 

automo'bilism, n, தானியங்கியைப் பயன்படுத்தும் முறை ; 
மோட்டார் ஓட்டுபவர் மரபு. 

860100 011151, 7. மோட்டார் வண்டி ஓட்டுபவர், தானியங்கி 
உடைமையர். 

ஊ1௦010'1௦, 8. தன்னுரிமையுடைய ? தன்னியக்கமுடைய, 
தானே இயங்குகிற. 

auton’omist, n, தன்னாட்சிக் கோட்பாட்டாளர். 

auton’omous, a. sar@pu_A உரிமையுடைய. 

81௦0௦10377, தன்னாட்சி உரிமை ; தன்னுரிமை ; தன்னிருப் 
புரிமை ; தன்னாட்சியுடைய சமுதாயம். 

autoph’agous, a. sar smscous s1Gor தின்றுசெமிக்கிற; 
தன்னுணிகள் சார்ந்த. 

ஸந்0ற1'கணு, ௩. தன்னூண் உடைமை, உடலிலுள்ள இழை 
மங்கள் தம்மைத் தாமே உறிஞ்சிக்கொண்டு உயிர் வாழ்தல். 

* 

ஸட௦ற1்'க0௦0௦, ர. தன்னொளியுடைய. 
autoph'oby, n. 

உரைக்கக் கூசுதல். 

தற்சுட்டச்சம், தானே தன்னைப்பற்றி 

81௦௦07, 7. தன்குரலுணர்வு, தன் குரலின் எதிரொலி 
யைத் தானே கேட்டல், 

au'toplasty, n. உயிர்க்கூறொட்டுமுறை, கலங்குன்.றிய 
பகுதியை அறுவை மருத்துவத்தினால் நீக்கிவிட்டு அதே 
உடலிலுள்ள கலமான இழைமங்கள் வைத்துக் குணப்படுத் 
தும் முறை, 

பெர '51௨, கயம் '83, 9. கேர்மேற்பார்வை, சாவின் பின் 
ஆய்வு ; கூறுபாட்டாய்வு. 

autop'tic, a, தன் கண்ணாற் காணுகிற. 
&(10-5128951'101, 7. தற்றூண்டுதல், உள்தூண்டுதல். 
81௦1௦1, 4, உயிரியினுள் விளையும் மாறுதலால் ஏற்படும் 
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au'totroph, n. GaGr இயற்பொருளிலிருக்து உணவு ஆக்க வல்ல உயிர், 

ஊர்௦110ற்'1௦, ர. இயற்பொருளிலிருந்து நேரே உணவு ஆக்க 
வல்ல ; தன்னுணவாக்குகிற. 

80'101370௦, 7. மூல ஏட்டின் பதிவு உருப்படிவம், எழுத்து முதலியவற்றின் வடிவுருக்கெடாது எடுக்கும் நிழற்படப் 
படிவம் ; நிழலுருப்படிவ ஒருவண்ண நிலையச்சு. 

autotypog’raphy, 71. பட அச்சு, கிணப்பசைப் படத்தைத் 
தகட்டில் ஒட்டுவதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் பட அச்சுருப் 
பாளம், 

31'1௦7௨0, 71, கல்லெண்ணெயை மேல்தளத் “தொட்டிக்கு 
இயல்பாய் ஒழுகவிட உதவும் காற்றுநீங்கிய வெற்றிட 
அமைவு. 

aut'umn, 7, இலையுதிர் காலம், கூதிர்ப்பருவம் ; : கனிதரும் 
பருவம்.



autumnal 

autum nal, a 
கனிவுடைய, "'கூதிர்ப்பருவத்தில் மலர்கிற ? முதிர்கனிவான, 
௩டுப்பருவம் 555; (Qs5r,) autumnal equinox, தென் திசை 

செல்லும் வழியில் ஞாயிறு ௩டுகேர்க் கோட்டைக் கடக்கும் 

காலம். 

auxanom’eter, n. செடி வளர்ச்சிமானி. 
auxe'sis, 94, பருமன் வளர்ச்சி ; மிகையுரை, புனைக்துரை. 

ஹு11'181, 71. உதவியாளர், துணைவர் ; ர, உதவுகிற. 

auxil'iary, n. உதவியாளர், துணைவர்; துணைப்படை 
வீரர்; (இலக்.) துணைவினை ; ர, துணையான, உடனுதவி 

யான $ உதவியாளரான. 

௨௫௩5, 71. ஓரின மிளகு; கள்வகை. 

ஊகர்1', 1. பயன், இலாபம்; 
பயன்படுத்து, உறுதி கூறு. 

availabil’ 113, 71. எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை. 

ஊூகம்1'2்16, ௩. கிடைக்கக்கூடிய. 
ஜவ, ம. பாட்டனாரைச் சார்ந்த. 

avalanche, %. பனிப்பாறைச் சரிவு, 
avani'a, ( துரு. ) n. கடுமையான வரி. 
avant’-cour’ier,n. முன்செல்லும் தூ தர்; சற்பாதுகாப்பாளர். 
av’arice, n. பேராசை. 

avast’, 17ம், (கப்.) கெட்டியாகப்பிடி ; நிறுத்து. 
881௨1, (௪.) %, திருவிறக்கம், திருப்பிறப்பு, அவதாரம் ; 

திருவுரு. 
avaunt’, int, விரைந்து செல் ; போய்விடு ; முன்செல். 

8௪, (ல.) 7, வாழ்த்தொலி; int, ony! 
avenge’, ஐ, பழிதீர், பழிதுடை ; குற்றவாளியைத் தண்டி ; 

கேர்மையை மெய்ப்பி. 

ஊ6'ர்யி, ச, பழிதீர்க்கும் உறுதியுடைய. 
eavenge’ment, n. uplgism_eiy. 
101261, 7, பழிவாங்குபவன். 

aveng’eress, n, uyplemmnuGuousir. 
av'ens, 71. ரோசாவை உள்ளடக்கிய மலர்ச்செடியினம். 

av'entail, av’entaile, n, aves ace Amis: மூடத்தக்க 
PS 5550. 

aven'turin, aven'turine, n. Qsnys sucnjor_w 5a9@ 
நிறக்கண்ணாடி ; செம்புகிறப் படிகக்கல்வகை ; ர, மின்னு 
கின்ற) ஒளிவிடுகின்ற. 

avenue, 71, அகல்கவின் பாதை ; இருபுடை மரம்பயில் சாலை ; 

நுழை வழி, புகுகெறி. 
ஊர், ஐ. மெய்யெனக்கூறு ; உறுதியளி ; வற்புறுத்திக்கூறு ; 

(சட்.) மெய்யெனக் காட்டு, எண்பி, 

897'61826), 7,  நிரலளவு, சராசரி ; 
பொதுப்படையான மதிப்பீடு; ர, 

வுள்ள ; 5, சராசரிக் கணக்கிடு. 

வாரார், 7, உறுதிக்கூற்று ; எண்பித்தல். 
aver'rable, a, உறுதியாகக் கூறத்தக்க. 
இரளாா00'ஐ, 7, புளிமா இனம். 
averruncat’or, n, A&n@aniy, awit கிளைகளை வெட்டும் 

கருவி. 

87218௦), ம, விருப்பமில்லாத, வெறுப்புடைய, 

ஊூல'5101, 71. வெறுப்பு, பகைமை. 
avert’, v. வேறுபக்கமாகத் திருப்பு ; 

விடாது தடு. 

A'ves, n. pl. 
Aves'tan, 1. waren ஈரானிய மொழி ; 

சீகரின் திருமறையைச் சார்ந்த, 

avian, a, பறவை இனத்தைச் சார்ந்த. 
உ௱ர்கார்5ம, 7, பறவைப் பண்ணையாளர். 

ற. உதவியாயிரு ; பயனாகு9 

வழக்கமான தொகை 7 
பொதுவான மதிப்பள 

தடுத்துதவு, அணுக 

பறவையினம், 

1. பண்டைப் பார 

இலையுதிர் காலத்திற்கு after wu iiticnccllh 
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av’ iary, 71. பறவைப் பண்ணை ; ;  பரவைன்க்ண்ட 

av'iate, ற. இயந்திர சா தனங்கள்மூலம் பற, விமானத்தில் செல். 

avia'tion, 71. வானூர்திகளிற் பறத்தல், வானப்பயணம். 

௨ஏ181௦1, 7, வானூர்தியாளர், வானோடி. 
a’viculture, 71. பறவை வளர்ப்பு. 
814, ர, ஆர்வமுடைய ; பேராவலுள்ள. 

avid ity, n. பேரார்வம் ; மிகுந்த ஆவல். 

ரர்ச*ம்6', 7, இயந்திரமில்லாமல் மனித ஆற்றல் கொண்டே 
இயக்கப்படும் வானூர்தி, 

ஜுர்ரீகமட௨, ௩, நிலப்பிரிவுக்குரிய பறவைத் தொகுதி. 
avion, (பிர.) %, போர்த்துறை வாஜஹூர்தி. 
237150, 71. அறிவிப்பு ; அறிவிப்புக்களைக் கொண்டு விரைந்து 

செல்லும் கலம். 

avi'tal, av'ital, a. பாட்டனைச் சார்ந்த ; முன்னோருக்குரிய. 

412௧1 814470, (ல.) 9, (சட்.) முன்னாய்வு, தீர்ப்பளிக்குமுன் 
நடுவர் வழக்கைத் தனியாக ஆராய் தல். 

avoca'do, 71, பெரிய பேரிக்காய் போன்ற. பழவகை. 

8௨700௨1101, 1. துணைத்தொழில் ; ஒருவர் தொழிலினின்று 
சிறிது வேறுபட்ட வேலை ; வாழ்க்கைத் தொழில். 

370060, 91. ஆழமற்ற நீர்நிலையில் ௩டமாடும் நீண்ட அலகுள்ள 
பறவை வகை. 

3702801௦05 181, (தொ.) ஒத்த வெப்பநிலையும் ஓத்த அமுக்கமு 
முள்ள ௪ம பரும அளவுடைய வளிகள் யாவும் ஒத்த 
எண்ணிக்கையுடைய மூலக் கூறுகளையே உடையன என்னும் 
அமீடியோ அவோகாட்ரோ (436050 &1702௨010, 1776-1856) 
என்பாரின் கோட்பாடு, 

877014, 4, தவிர், விலக்கு ; தப்பிச்செல் ; தட்டிக்கழி ; (சட்.) 
பயனற்றதாக்கு. 

8701081016, ம. தவிர்க்கக்கூடிய. 
81701௧1706, 71. தவிர்ப்பு, தட்டிக்கழிப்பு ; ஒழிவிடம். 
avoirdupois’, n. ஆங்கில காட்டு கிறுத்தலளவை முறையின் 

பெயர் ; எடை, பளு. 

av'oset, n. = avocet. 
870001, ௦, உறுதிமொழி கொடு, 
உண்மையென ஒத்துக்கொள். 

avouch’able, a, உத்தரவாதம் அளிக்கத்தக்க. 
870011 ரர், 7. உறுதிமொழி அளித்தல், 
௨7017, ௦, உண்மையென்று ஒப்புக்கொள் ; குற்றத்தை ஏற்றுக் 

கொள் ; ஏற்பு அறிவி, ஒப்புதலுரை. 
84082416, ௩. உண்மையென்று ஒப்புக்கொள்ளத்தக்க. 
௨70188], 7. உறுதிமொழி, சூளுரை. 
avowed’, a. ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட, பலரறிந்த. 

avow’'edly, adv, யாவரும் ஒப்பிய நிலையில், 

87ய15௦', ௦. பறி, சட்டென இழு, கிழித்திழு. 
ஜும்] 81௦1, 7, வலுக்கட்டாயமான பறிப்பு ; (௪ட்.) திடீரென 

வெள்ளத்தால் வேறொருவருக்கு உரிமையான நிலம். 

ஊுயா0ய1க1, ஐ. பெற்றோரின் உ.டன்பிறந்தவரைச் சார்ந்த ? 
பெற்றோர் உடன்பிறக்தாரைப் போன்ற. 

ஹுரகீர்', ஐ. எதிர்பார்த்துக் காத்திரு, எதிர்கோக்கியிரு ; பதி 
விரு? வர இரு: பின்வருங் காலத்துக்குரியதாயிரு. 

awake’, v, 9D, தூக்கத்திலிருக்து எழுந்திரு; உறக்கத்தி 
னின்று எழுப்பு; எழு, சோம்பலொழி. : 

awak’en, உ. எழுப்பு, விழிப்பூட்டு ; எழுச்சியூட்டு; கவனிக் 
கும்படி செய்; பழியுணர், குற்றமுணர்கந்து திருந்தத் 
தலைப்படு ) எழுச்சியடை. 

வி: ஊர்றத, ம. விழிப்பூட்டுகிற ; கிளர்ச்சியுடைய. 

award’, 1. ஈடுநிலைத்தீர்ப்பு ; நடுவர்களின் கடைசியான 
முடிவு; கொடுக்கப்பட்ட பொருள், பரி௬; ற. பரிசளி- 
பாத்தளி, ஒதுக்கிக் கொடு; தீர்ப்புச்செய்; ஈடுத்தீர்ப்புக் கூறு. 

உத்தரவாதம் செய்,



aware 

aware ,a. தெரிந்துள்ள ; உணர்கிற? உணர்வுடைய ; 

முன்னுணர்வுடைய, எச்சரிக்கையான. 

ஸுரலாக௦85, 70. தெரிநிலை, விழிப்புள்ள நிலை; கழல் உணர்வு ; 
பொஜறியுணர்வு ; முன்னுணர்வு. 

awash’, adv, நீர்மட்டத்தோடு இணைவாக ; அலையில் மிதக்து, 
அலைநீரால் அலம்பப்பட்டு ; களையுடன். 

awatch’, adv, கவனமாயுள்ள நிலையில் ; எச்சரிக்கையான 

தன்மையில். 

awave’, adv. 21208 5. 

away, adv. sitiumd; தொலைவில்; எதிர்ப்புறத்தில் ; 

வெளியே; தீர; முற்றிலும்; தடமில்லாமல்; ஒழித்து) 
உடனடியாக ) 190. ஒழி! தொலைந்து போ ! எட்டச்செல் 1 

(Qsr.) do away with, gif; explain away, allorhs) wap, 
போலிவிளக்கம் தந்து ஒதுக்கித் தள்ளு ; 751] கவு, தேய்க் 
ALM, ஆர்வங்குன்றி விலகு; 16 க௱ஊர, தாமதமின்றி 

மேற்செல் ; 00௨1௦ கஷு மர), கொன்றொழி, அழி. 

௮9476, 73, மதிப்பச்சம், வீறச்சம்; 
அச்சம், அதிர்ச்சி, மலைப்பு ; 

பிணிப்பூட்டு ) மலைக்கவை. 

கட்கு, மற. களைப்படைந்து, சோர்வுற்று. 
a-weigh’, மீற, (கப்.) எடையிட்ட நிலையில், தூக்கிய நிலையில். 

awe’-inspir'ing, a. sieqpb usd BEAD. * 
61885, ம. மதிப்பச்சம் அற்ற. 
awe'to, 71. கம்பளிப்புழு, காளான் வகை போர்த்த உடலுடைய 

ஒட்டுயிர்ப்புழு. 

வியப்பார்வம் ; பயபக்தி 7 

ற, வியப்பூட்டு; அச்சத்தால் 

awf'ul,a. அச்சந்தருகிற;? வீறார்ந்த மதிப்புக்குரிய ; மிக 
மோசமான, குறிப்பிடத்தக்க, பொறுக்கமுடியாத, மட்டு 
மீறிய. 

aw’fulness, 71. மதிப்பச்சநிலை, வீறச்சநிலை. 

க1௦௦1', ௩80. சக்கரங்களின் மேல், மிதிவண்டிமீது. 

awhile’, adv. 
a-wing’, adv: 

1 காம், 1. அலங்கோலமான ; அருவருப்புத்தருகிற ; தடு 
மாற்றமுடைய ; சீர்கேடான, மனக்குழப்பமான ; பொருத்த 

மற்ற; இடர்ப்பாடான. 

ஹு எலா 0151, ர. தமோற்றமுள்ள, மனக்கலக்கமுடைய, 

awk’wardness, n. தடுமாற்றம் ; மனக்குழப்பம் ; இடக்கு 
முடக்குத் தன்மை. 

awl, n. sé. 
awn’, n. கூல வகைகளின் கதிரலகு. 

அற 5, ற. தலைக்கு மேலாகப் பாதுகாப்பளி. 

awned, ad, கூல வகைகளில் கதிரலகுடைய. 

ஹாறட்ர்து, 1. மேற்கட்டி, பந்தல்; மேற்கவிகை ; தங்கிடம் ; 
(கப்.) பின்கட்டுத்தளம். 

awn'less, a. கூல வகைகளில் கதிரலகற்ற. 

awoke’, v. ஜாராவட என்பதன் இறந்தகாலம். 

ஜு௦11, ஈமம், வேலையில் ஈடுபட்டு, வேலை செய் துகொண்டு. 

awrong’, adv. sue. 
awry, ர. கோணலான ; உருத்திரிக்த; வளைந்த; தவறான; 

இடக்கு முடக்கான ; adv. கோணலாக); உருத்திரிந்து ; 
தவறி; இடக்கு முடக்காக. 

83, 8206, 71. கோடரி ; தீவிரச் செலவினக் குறைப்பு ; ஓ, வெட்டு, 
பிள, செலவைக்குறை, 

axeroph’'thol, 71. மூதல் இன (ஏ) ஊட்டச்சத்து. 
39% 18], ௩. ஊடச்சுச் சார்ந்த; ஊடச்சியலான ; நடுஊடு வகை 

யான. 

8%'11, 71. (தாவ.) காம்புக்கவடு ; இலைக்கோணம் ; கிளைக்கவடு,. 

௨116, 8. அச்சோடு ஒத்திணை வான. 

81118, 71. (உட.) அக்குள்; (தாவ.) கவடு; pl, axill’ae. 

சிறிது காலம் ; சிலகாலம். 

பறந்து கொண்டு. 
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ax’illar, ax'illary, a. s%6@54@6flw ; (sro!) san_Os 
சார்பான. 

axiol’ogy, n. அடிவழக்கு நூல், முடிவான மெய்ம்மதிப் 
பீட்டினை ஆராயும் நூல் துறை. 

ax’iom, ne மூதுரை; வெளிப்படை உண்மை, வெள்ளிடை 

மலை; மேற்கோள் வாசகம் : அடிவழக்கு; வாதத்திற்கு 

அடிப்படையாக ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட கருத்து. 

9301010211௦, 8101011021], ம. தானே விளங்குகிற, வெளிப் 
படையாகத் தெரிந்த; அடிவழக்குச் சார்ந்த; மூதுரையார்ந்த. 

93181, 71, ஊடச்சு, கோளம் சுற்றி வருவதாகக் கொள்ளப் 

படும் கற்பனையான ௩டு ஊடுவரை ; செங்கோடு, உருவத்தை 

ஒழுங்காகப் பிரிக்கும் நடுக்கோடு ; (உட.) விழிகோக்கின் 

மைவரை ; உடலுறுப்புக்களின் ௩டு ஊடுவரை ; வல்லர௬ 
களின் இணைப்புக்கு மூலதளமாகவுள்ள அடிப்படை உடன் 

படிக்கை ; pl, ax'es. 

165, ந. வெண்புள்ளியுள்ள மான். 6 

௨516, 71. இருசு, சக்கரத்தின் அச்ச. 

௨3016-00%, 71. இருசுப் பெட்டி. 

89% 160, ர. இருசு தாங்கிய. 

ஐ0]1௪-ஹுதரர், 71. இருசு முகப்பு. 

a’xle-journal, 71, இருசில் ௮ச்௬ு உராயுமிடம். 

2916-1186, 7, இருசுக்கூடு. 

8%'01011, ந. ஒருவகை மீனின் முட்டைப்புழு. 

900, 71. ஈரம்பணுவின் வால். 

ஹூ, 1, சட்டமன்றத்தில் * ஆம் ? என்பவர், ஏற்பாளர் ; ந], ௨25. 

ஷுூஸ், 71. பணிப்பெண், செவிலி. . 

aye, adv. Tarmibd, எக்காலத்தும், எப்போதும். 

aye’-aye, 71. கொறிக்கும் அணில்போன்ற விலங்கு வகை. 

Azal’ea, n. புதராக வளரும் மலர்ச்செடி. இனம், 

52௨௦16, 71, பேரியினம் சார்ந்த பழவகை. 

ஆத] "180, ர. பழங் கற்காலத்துக்கும் புதுக் கற்காலத்துக்கும் 
இடைப்பட்ட. 

azimuth, n. முகட்டு வட்டை, திசைவில், வானுச்சியி 
லிருந்து அடிவானம் வரையிலுள்ள செங்கோண வளைவு. 

azimuth’al, a. AmsalcdiWwse சார்ந்த, முகட்டு வட்டையை 

ஒட்டிய. 

8201௦, 3. உயிரினங்களின் தோற்றத்திற்கு முன்னுள்ள , 
உயிரினத்தடமற்ற. 

௨2011௦, ர. திணை வரையறையற்ற, இட. வரையறையில்லா த, 
எங்கும் பரவியுள்ள. 

9௪016, n, வெடியம், உப்புவளி, காலகம். 

௨௪௦111, 71- பாதரசம் ; முற்காலச்.சஞ்சீவி மருந்து. 

azot’ic, azo’tous, ம, வெடியுப்புச் சார்ந்த, வெடியுப்பின் 
கலவையான. 

az otize, ற, வெடியத்துடன் கல. 
&௪0௦௦1௧௦161, 9, வளிமண்டலத்திலுள்ள கலப்பற்ற வெடியத் 

தைப் பற்றும் இயல்புடைய நில உயிர்ம வகை. 

Aztec, n. அமெரிக்கக் கண்டத்து மெக்சிகோ (Mexico) 

பகுதியின் பழங்குடி. இனத்தவர். 

azure, n. மங்கலான நீலம்; நீலவானம் ; நீலவண்ணப் 
பொருள் ; நீலமணி ; ர. வானீல நிறமான ; முகில் தடமற்ற ; 
நிறை அமைதியான. 

azure’an, a. wmoPov நிறமான. 
az urine, 71, கருநீல அவுரிச்சாயம் ; ஈன்னீர் மீன்வகை, 
கமா, 8. நீலச் சாயலான. 

AZ YZOus, 71. உடனிணையில்லா த 
னிணையில்லா த, 

உகு, 1. புளிப்படையாத அப்பம். 
கூ1130ம5, ம. புளிப்பேறாத, உறையேருத. 

* 

ஒற்றை உறுப்பு; ர, உட



Baa 

]ஆ33, 71. ஆட்டின் கத்துதல் ஒலி; ல, கத்து, ஆடுபோல 
SZ ஒலியெழுப்பு... 

நவி, 1... பினிசியர்களின் (100211௦1௧௦) தெய்வம்; பொய்த் 

தெய்வம் ; ந]. Ba/alim, ் 

Ba‘alism, n. பொய்த்தெய்வ வழிபாடு ; உருவ வணக்கம். 

௨81150, 7. போலிவழிபாட்டினர். 
19௨85, 71. தென் ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள தலைவர். 

௨௨௦௦௦6, 7. மனிதக்குரங்கு வகை, 
babb ‘itt, v. உலோகக்கலவை வகையாற் பொருத்து. 

ஸ்ட 11ம் 8], 7. உராய்வு தடுக்கும் மசகுப் பொருளாகப் 
பயன்படும் மென்மையான உலோகக்கலவை வகை ; தகரம்- 

செம்பு.அஞ்சனம் முதலியவற்றின் கலவை. 

bab’ble, 7... மழலைச்சொல்) அரைகுறைப்பேச்சு ; பயனில் 
கூற்று) நீரோட்டத்தின் மென்மையான சலசலப்பு; vy. 

மதலையைஎ்போலப் பேசு; தொடர்பற்றமுறையில் உரை 

யாடு; மறை வெளியிடு ; பிதற்று; உளறு. 

ஷ் 512, 71. பிதற்றுபவர் ; ஒளிமறைவான செய்திகளை வெளி 

யிடுபவர் ; நீண்ட கால்களையுடைய இன்னிசைப் பறவை 
வகை. 

௨௦, 71. (செய்.) குழந்தை ; கள்ளங்கபடமற்றவர். 

Ba’bee, n. பாரசீக சமயப்பிரிவினர் ; எல்லாச் சமயங்களின் 

கருக்கூறுகளையும் இணைக்க முயன்ற பரபெதீன் மிர்சா அலி 

(paibiog: (Bab-ed-Din Mirza Ali Mohammed, 1821-1850) 
என்ற பெரியாரைப் பின்பற்றுபவர். 

Ba'beeism, 71. பாரசீகப் பெரியார் பாபெதீன் 7844-இல் 
தோற்றுவித்த கோட்பாடு. 

உவ, ர... (விவி.) சீனாரில் (5114௧௦) அமைக்கப்பட்ட உயர் 
கோபுரம் ழ; கனவுக்கோட்டை ; செயல்முறைக்கு ஒவ்வாத 
திட்டம் ; கம்பலை ; குழப்பக்கூட்டம். 

உலமா, ௩. கூட்டிரைச்சல், குழப்பநிலை. 
௨1151, 8. குழப்பம் நிறைந்த. 
ba’belism, n.=babeldom. 
babirous’sa, babirus’sa, n. செலிபிஸ் (ஸ்) தீவுக் 

குரிய நீண்ட தந்தமுள்ள காட்டுப்பன் றி வகை. 

Bab’ism, n.= Babeeism. 
Bea’bist, 7. பாரசீகப் பெரியார் பாபெதீனின் கோட்பாட்டினர், 

ஷ் 189, 71. வேலமரத்தையொத்த மரவகை ; சாயப்பொருளுக்கு 

உதவும் மரவகைகளின் நெற்று. 

Ba'boo, n. வங்காள நடுத்தர வகுப்பினர். 

baboon’, 2. ஆப்பிரிக்காவுக்கும் தென் ஆசியாவுக்கும் உரிய 
பெரிய குரங்கு வகை. 

baboosh’, babouche’, babuche’, ௩. கீழைகாடுகளில் 
வழங்கும் குதிகால் உயர்வற்ற மிதியடிவகை. 

babul’, n.=bablah. 
ற்ஹ்3, 7. குழந்தை, மதலை; குழந்தை போன்றவர், குழந்தை 

மனப்பான்மையுடையவர், உலகம் தெரியாதவர் ; இனத் 
திற் சிறியது, கன்று, குட்டி, குஞ்சு, பிள்ளை ; ௮, குழந்தையாக 
நடத்து ; செல்லங்கொடு. 

bab'yhood, 2. குழந்தைப்பருவம். 
ba'byish, a. Gyimss scromoujsor_ws. 

Bab’ylon, n. கால்டியப் பேரரசின் (Chaldea) gs2vmait ; 
பெருஈகர், ரோம்ஈகர் ; லண்டன் ; பழிச்செயல் மிகுந்த நகரம். 

Babylon‘ian, N. பண்டைய பாபிலோனியா (௨091௦0) 
நாட்டவர்) ர. பாபிலோனுக்குரிய ; பாரிய உருவுடைய, 

். பெரிய அளவான ; குழப்பமிக்க. 

13-51, 7. பெத்றோர் வெளியே செல்லும்போது குழந்தை 
யுடனிருந்து அதனைப் பேணுபவர். 

18068, 71. (தாவ.) கொட்டை, 
ம ௧௦௦81817'68%6, 7. * இளங்கலைஞர் ? என்னும் பல்கலைக்கழகப் 

பட்டம். 

back-ache 

bacc’ara, 0௨௦௦'ஊ1கர், 7. சீட்டுச்சூதாட்டம். 
௨௦௦௨1 4. கொட்டைகளுள்ள ; கொட்டையுருவான. 

13800 ௨1, 71. மதுவுக்குரிய கிரேக்கத் தெய்வமான பாக்கஸ் 

(௨௦௦105) வழிபாட்டுக்குரிய மதகுரு; பாக்கஸ் என்ற தெய் 
வத்தின் வழிபாட்டாளர்; குடிவெறியர்; கூத்தாடி; “பாக்கஸ்” 

விழாவுக்குரிய ௩டனம் ; கூத்து; களியாட்டப்பாட்டு; ர. 

கிரேக்க மதுத்தெய்வத்துக்குரிய ; கலகம் விளைவிக்கிற ; 

கட்டுக்கடங்கா த. 

Bacchanal’ia,n. pl. “ பாக்கஸ் ? (840008) என்ற கிரேக்க 
மதுத் தெய்வத்துக்குரிய விழா ; குடிவெறியாட்டம். 

Bacchanal’ian, 71.  * பாக்கஸ்? என்ற கிரேக்க மதுத் 
தெய்வத்துக்குரிய விழாக்கூத்தாடி. ; வெறியர்; ர, *பாக்கஸ்” 

விழாவுக்குரிய ; குடிவெறியுள்ள $; கலகத்துக்குரிய), அமளி 
செய்கிற. 

Bacc’hant, n. * பாக்கஸ்? என்ற கிரேக்க மதுத்தெய்வத் 

துக்குரிய மதகுரு ; * பாக்கஸ்” வழிபாட்டாளர் ; ர, மதுத் 

தெய்வத்தை வழிபடுகிற ; குடிப்பழக்கத்தில் ஆர்வமுள்ள. 

Bacc’hante, n. Bacchant என்பதன் பெண்பால். 

Bacchan'tic, a. மதுத்தெய்வத்தை வழிபடுகிற; குடித் 
தாடுகிற. 

1800 176௦, 2. கிரேக்க மதுத்கெப்வத்துக்குரிய ; கலகம் விளை 

விக்கிற ; கட்டுக்கடங்கா த. 

13௨00 115, 71. கிரேக்க மதுக்கடவுள், திராட்சைரசத் தெய்வம். 
baccif’erous, a. கொட்டைகளைத் தாங்கியுள்ள. 

80௦7107110, ச. கொட்டை போன்ற உருவுடைய. 

bacciv’orous, ad. கொட்டைகளையே உணவாகக் கொள்கிற. 

8௦6௦, ௨௦௦37, 71. -10108000. 
bach’arach, n. உயர்தர இன்தேறல் வகை. 
bach’elor, n. திருமணமாகா ஆடவர், காளை, விடலை 

*இளங்கலைஞர்” என்ற பல்கலைக்கழகப் பட்டதாரி; மற் 

ஜொருவரின் கொடிக்கீழ்ப் பணிபுரியும் பயிற்சிவீரன் ; (தொ.) 

bachelor’s buttons, uwA muti பித்தானைப் போன்ற 
மலர்கள் ; வாதுமை முதலிய பருப்புக்களால் செய்யப்பட்ட 

மாப்பண்ட வகை ; தைக்காமல் இணைக்கப்படும் பித்தான்கள். 

bach’elordom, n. ஆடவர் திருமணமாகா நிலை, 

௨௦1161௦1-ஐ171', 1. திருமணமின்றித் தனித்து வாழும் பெண். 

bach’elorhood, bach'elorism, n.=bachelordom. 
bach'elorship, 71. * இளங்கலைஞர் ? என்னும் பல்கலைக்கழகப் 

பட்டம். 

bacill'ar, bacill’ary, a, கோய்நுண்மங்களைச் சார்ந்த 
சிறுகோல் வடிவான. 

1௦11110146, %. கோய் நுண்மக்கொல்லி, 
bacill'iform, a. இழை நுண்கம்பி வடிவான. 

1980111059, 1. கோய்நுண்மம், நுண்கீடம் ; ந], ௧௦4111, 

back’, n. YHIG, மனித உடலின் பின்புறம், விலங்கினத்தின் 

மேற்பகுதி ; பின்பக்கம்; மறைந்த பக்கம்; இலை-நரப்புக் 

கருவி - ஏடு முதலியவற்றின் அடிப்புறம் ; ஏட்டின் மூட்டுப் 
பகுதி ; காவின் மேற்பரப்பின் உட்பாகம் ; கத்தி-வாள் ஆகிய 

வற்றின் மொட்டைப்பக்கம் ;) நாற்காலி . விசுப்பலகைச் சாய் 
பகுதி ; கப்பலின் அடிக்கட்டை ; காற்பக்தாட்டக்காரர்களுள் 

பின்னணியில் நிற்பவர் ; ர, பின்னாலுள்ள ; பின்னோக்கிய ; 

தொலைவான ; முற்காலத்திய; நேர்மாறான; ஐ, ஏறு; 

இவர்ந்து செல்; உதவி செய், ஆதரி, ஆதரித்துப் பந்தயம் 

கட்டு) எதிர்க்கையொப்பமிடு, ஆதரித்தெழுது ; பின்புற 

மாகத் தள்ளு ; பின்னோக்கிச் செல், எதிர்மறையான திசையில் 

செல்; ம்ம. பின்னோக்கி) பின்னால்; காலத்தால் பின் 
னடைந்து; திரும்பி; மீண்டும்; (தொ.) ௯௩ (16 back of 
பின்னால் ; ஆதரவாக, பின்பற்றி ; மறைவாக, 

back’, ர... எரிபொருள் கொண்டுசெல்ல உதவும் தொட்டி, 
கொப்பரை. .   . back’-ache, n. gre acd.
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back’band, n. வண்டி ஏர்க்கால்களின் தளை, 
back’-bench’er, 1. பின்னணியில் இருப்பவர். 
801: 0116, ற. புறங்கூறு. 
௨௦% 01021, 7. புறங்கூறுபவர். 
௨௦% 01110ஐ, 7. புறங்கூறுதல் ; ர, புறங்கூறுகிற. 

௨௦%'-0006', 7. முதுகெலும்பு ; முக்கிய ஆதாரம்; உறுதி 
தரும் பகுதி. 

back-bone'less, a. 
உறுதியிழக்த. 

back’-chain, n.=backband. 
back’-chat, n. tTHidurer மறுமொழி; ௬டுசொல்; துடுக் 

கான பேச்சு. 

back’-cloth, n. நகாடகமேடைப் பின்புற ஓவியத்திரை. 
18௦1-0003, 71, மக்கள் எண்ணிக்கை மிகாத மாவட்டங்கள். 

back'cross, n. கலப்பினப் பிறவிக்கும் மூல இனங்களில் 
ஒன்றற்கும் இடையேயுள்ள கலப்பு. 

1௨01:'-00௦1, 71. புழைக்கடை, பின்வாயில்; ர, தகுதியற்ற ; 
ஒளிவு மறைவான ; களவான,. 

௧௦௩'-மலயஜார்', 7, பின்னோக்கிய ஒழுக்கு. 
back’-drop, n.=back-cloth. 
back’-end’, n. பின்காடி, கடைக்கோடி ; காலப்பிரிவின் 

இறுதிப் பகுதி; இலையுதிர் காலத்தின் இறுதி. £ 
௨௦% எ, 71. போட்டியாளரை ஆதரிப்பவர் ; குதிரை முதலிய 

வற்றின்மீது பணயம் வைத்துச் சூதாடுபவர். 

back'-fall, n. குத்துச்சண்டையில் முதுகு கீழேபடும்படி 
வீழ்தல், தோல்வி ; பேரிசைக்கருவியின் உறுப்பு. 

8௦% நிர, 71. உள்வெப்பாலை முதலியவற்றில் கால இடக் 

தவறித் தீப்பற்றுதல். 

1௨௦1105801, 7. இளமங்கை. 
back'-forma'tion, n. பின் அடிச்சொல் ஆக்கம். 
backgamm’on, n. தலைக்குப் பதினைந்து 

இருவர் ஆடும் கட்ட ஆட்ட வகை. 

back’ground, n. Seireraxfl வண்ணம் ; பின்னணிச்சூழல் ; 
பகட்டாக எடுத்துக் காட்ட உதவும் ஓவியப் பின்னணி, பின் 
பக்கம் ; பின்னணிக்களம் ; மூலை, பின்னிடம் ; மங்கல் நிலை ; 
தேய்நிலை ;) ஓய்கிலை; தனிமனிதரின் பண்பாட்டறிவு அனுப 
வங்களின் தொகுதி. 

முதுகெலும்பில்லாத ; ஆதாரமற்ற; 

காய்களுடன் 

௨௦12-8௨04, 7. பின்புறமாகச் சாய்ந்துள்ள கையெழுத்து ; 
பந்தாட்டத்தில் பின்னோக்கிய கையடி. 

back’-hand’ed, a. பின்கைப் புறமான; மறைமுகமான ; 
ஐயுறவுகொண்ட ; ஏளனமான 9 இரண்டகமான. 

back'hand’er, n, பின்கையினால் அடிக்கும் அடி ; பங்கீடு 
முடிந்தபின் தரப்படும் தேறல் குவளை. 

back’ing, n. vés ஆதரவு ; குதிரையின் சேணம் ; பின்தள்ளு 
தல்; பின்னிடைவு ; உதவி செய்யும் கூட்டம் ; பின்னணியை 
உருவாக்கும் பொருள் ; இடஞ்சுழியான காற்றோட்டமாற்றம். 

1௨௦1 102-0௦௭, 71. தட்டிக்கழிப்பு. 
back’-lash, 1. sare பொருந்தும் இசைவந்ற இயந்திரத்தின் 

செவி ஈர்க்கும் அரவம். 

back’-log, n. விறகுப் பின்கட்டை ; சேமப்பொருள் வைப்பு ; 
சேமப்பணி ; பணி எச்சம், கிறைவேரறுது எஞ்சிக் கிடக்கும் 
பணித் தொகுதி. 

- ௨௦1008, ர, பின்கோாடியான, மிகப்பிந்திய. 
back’numb’er, n, நாட்கடந்த பத்திரிகை இதழ் ; ஒதுக்கப் 

பட்டது; ஒதுக்கப்பட்டவர் ; காலத்திற்கு ஒவ்வா தவர். 

௨௦% -ற60'8], ல. மிதிவண்டியைப் பின்னோக்கி மிதி, மெல்ல 
மெல்ல இயக்கு ; பின்தங்கு, தயங்கி நில்; செயல் திசை 
திருப்பு ; மற்போரில் எதிரியை நோக்கிக் கொண்டே பின்செல். 

5௨01: -01606, 0௨0]:'-ற1216, 7, கவசத்தின் முதுகுப்பகுதி. 
1௨01-1001, 7, பின்னறை, பின் கூடம்.   

back’-rope, n. =backband. டட 
1801-58, 71. தடித்த புறமுடை இரம்பம். 
back’-scratcher, n, @SIGE e700. 

௨௦% 868௩ 0112, (தொ.) பொறுப்பில்லாமலே அறிவுரை 
கூறுபவர். 

1௨௦196, 7. தடை, தோல்வி ; மறிசுழி. 

back’side, 71, பின்புறம் ; விலங்கின் பிற்பகுதி. 

back'-sight, 91. பின்னோக்கி அளவிடல் ; சுழல் துப்பாக்கியின் 

பின்பகுதிப் பார்வை. 

19௨௦%'-81௨1ஐ, 9. கடைசியிலிருந்து எழுத்துக்களைப் பின்னோக்கிக். 
கூறும் கொச்சை மரபு. ் 

2௦1 81106', ஐ. பின்புறம் சறுக்கு, பழைய பழியிற் சென்று 
விழு, அடைந்த முன்னேற்றம் அழி. 

801: 511ம 0, 7, பின்சறுக்குபவர், 
கெட்டு விழுபவர். 

௨௦1 8114 1%ஐ, 71, பின் சறுக்கல். 

back’stair, a. =backstairs*. 
back’stairs', n. pl. பின்புறப் படிக்கட்டு ; பணியாளர்கள் 

படிக்கட்டு. 

back’stairs?, ம. மறைமுகமான, திருட்டுத்தனமான, நேர்மை. 
யற்ற. 

1௨௦1-5811, 71. திருட்டில் பின்னணியில் நின்று பாதுகாக்கும் 
கூட்டாளி. ் 

திருந்திய திருத்தங் 

1801 512376, 71. (கப்.) பக்க ஆதரவான பாய்மரக் கயிறுகள் ; 
பின்னாதாரம். 

8௦% -51ர்01, 7, உருட்டுத் தையல், பின்னிடைந்து முன்செல் 
லும் தையல். 

back’stroke, n. பின்னோக்கிய கைவீச்௬, பின்னோக்கிய அடி. 

back’sword, n. ஒருபுற வாள்) கூடை போன்ற வேலைப்: 
பாடுடைய கைப்பிடியுள்ள தடி. 

௨01 1180%, ௦, வந்த வழி பின்னோக்கிச்செல். ல் 

back’ward, n. சென்ற காலப்பகுதி ; ர, பின்தங்கியுள்ள, 
பிற்பட்ட; காணமுடைய;விருப்பமற்ற; வளர்ச்சிக்குறைவுள்ள; 
கால தாமதமான ; அறிவிற்பிற்பட்ட, அறிவு மந்தமான ; 

பின்னோக்கிய ; ரமீம, பின் நோக்கியவாறு ; முதுகின்மீது ; 

சென்ற காலத்தை நோக்கி ; பிற்பட்டு; இழிந்த நிலை நோக்கி. 

கணே கா01100, 71. இறக்குத்தரகர் வட்டி, விற்ற பங்கை. 
மறுகணக்கின் போது ஒப்படைப்பதற்காக விற்பனையாளர் 
தள்ளிக் கொடுக்கும் சலுகை வீதம். 

back’ wards, adv, பின்னோக்கி. 
back’wash, n. பின்னோக்கிச் செல்லும் அலை ; பின்னடையும் 

நீரோட்டம் ; பிற்போக்கான செயல் ; ஐ, பின்னடித்துச் செல் ; 
கம்பளி நீவியபின் நெய்ப்பசை கெட அலசு. 

க கஹந்ள, 11, காயல், உப்பங்கழி ; அணையின் தேங்கு நீர் ; 
கட்டு நீர், ஆற்றோரக்குட்டை ; விசைச் சக்கரம் சுழலுங்கால். 
பின்னோக்கிச் சிதறும் நீர் ; பின்னோக்கிய நீரோட்டம் ; கப்பல் 
செல்வதால் ஏற்படும் நீர்மட்ட எழுச்சி ) ஓடா நீர் ; காலவேகத் 
தின் தொடர்பற்ற இடம், நாகரிகத்தில் பின்தங்கிய இடம். 

௨௦1 0005, 71. 1. காட்டகம், உட்காடு. 
back’woodsman, n, காட்டகத்தில் குடியிருப்பவர், உட்காட் 

டாளர் ; பிரிட்டனின் மாமன்ற மேலவைக் கூட்டத்திற்குச் 
செல்லாமலிருக்கிற அல்லது பெரிதும் செல்லாதிருக்கிற பெரு 
மகனார். 

௨௦1 அஹம், 7. புழைக்கடை, கொல்லைப்புறம். 
1௨௦0, 71. பன்றி இறைச்சி, பன்றியின் பதனப்படுத்தப்பட்ட 

முதுகு விலா இறைச்சி. 

Bacon‘ian *, n. Guéaer (Francis Bacon, 1561-1626) என்ற 
அறிஞரின் மெய்விளக்கக் கொள்கையைப் பின்வற்றுபவர் ; 
ஷேக்ஸ்பியருடைய (5௨16500816) நாடகங்களின் மெய்யான 
ஆசிரியர் பேக்கன்தான் என்ற கொள்கையுடையவர் ; ஐ, 
பேக்கனோடு தொடர்புடைய ; பேக்கனின் மெய்விளக்கக் கொள் 
கையைச் சார்ந்த'; செயலாய்வுக்குரிய ; தொகுத்து அறிகிற.
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Baco'nian2, a. Gst@t Gudacir (Roger Bacon- wpa; 
1292) என்ற முற்பட்ட ஆய்வறிஞருக்குரிய. 

1௨௦௦37, ௩. பன்றி இறைச்சி போன்ற. 

bacter’ia, n. pl. நுண்மங்கள், கோய்க்கீடங்கள் ; நுண் 

ணுயிரிகள். 

bacter’ial, bacte’rian, bacter’ic, a. நுண்மங்களைச் 
சார்ந்த. 

bacterici'dal, a. நுண்மங்களை அழிக்கிற. 

bacte ricide, n. நுண்மக் கொல்லி, நுண்மங்களை அழிக்கும் 
பொருள், 

801௦10, 1௧௦1210104, 7. பயற்றின வேரில் கூட்டு வாழ் 
வொட்டாக இருந்து உருப்பருக்கும் நுண்ம வகை, ஒட்டுயிர் 

நுண்மம். 

bacteriolog’ical, a, நுண்ம ஆராய்ச்சியைச் சார்ந்த. 

bacteriologist, n. giver ஆராய்ச்சியாளர். 

bacteriol’ogy, 71. நுண்ம ஆய்வுநூல். 
bacterioly’sin, n. நுண்மங்களை அழிக்கும் உயிரின் தற்காப் 

புப் பொருள். 

18௦7101515, 7. உயிரின் தற்காப்புப் பொருளால் ஏற்படும் 
நுண்ம அழிவு. 

bacteriolyt’ic, a. உயிரின் தற்காப்புப் பொருளால் தோன்றும் 
நுண்ம அழிவைச் சார்ந்த. 

19௨௦௨71001௨26, %. நுண்மத் தெவ்வு, இயற்கைப் பரப்பிலும் 
உயிரினங்களிலும் உள்ள நுண்ம அழிவுக்கூறு. 

bacterio’sis, n. நுண்மங்களால் ஏற்படும் செடியின கோய், 
நுண்ம நோக்காடு. 

_ bacterios’tasis, n. நுண்ம வளர்ச்சித் தடை. 

bacte’riostat, n. நுண்ம வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் பொருள். 
ம க௦ன108187ம1௦, 8. நுண்ம வளர்ச்சியைத் தடைசெய்கிற. 

*bacter’ium, n. bacteria tarugcr pqs வடிவம். 
bac’terize, v. நுண்மங்களைக் கொண்டு பண்டுவம் செய். 
௨0 ரா, 71. இருதிமில் ஒட்டகம் ; ர, பாக்டிரியா (18௨01118) 
காட்டைச் சேர்ந்த; இருதிமிலுடைய ஒட்டகத் தொடர்புள்ள. 

bac'uline, ம. பிரம்பு சார்ந்த. 
bad, 71. கேடு, அவப்பேறு, தீங்கு ; அழிவு ; கணக்கிற் பிழைப் 

பகுதி; ர, கெட்ட, தீய; கொடிய, கெடு பண்புடைய ; 

கயமைத்தனமான ; கீழ்த்தரமான ; நாகரிகமற்ற; துன்பந் 

தருகிற ; தீங்கான, பாதகமான ; தொல்லை தருகிற ; தவரான, 

சட்டப்படி செல்லாத ; பிழைபாடான ; சீர்கேடான, இசைவு 

கேடான ; குறைபாடுடைய, மோசமான ; பண்பற்ற ; வள 

மற்ற; துப்புரவுக்கேடான ; நச்சுப்பட்ட ;) திறமையற்ற ; 

பயனற்ற; உடல் நலக்கேடான ; போலியான ; (தொ. 
௧௦ 51௦௦4, சின உணர்ச்சி ; மனக்கசப்பு ; bad debt, wile 

முடியாத கடன் ; ௨0 801, தவறான ஊகம். 

bade, v. 514 என்பதன் இறந்த காலம். 
19௨086, 71. அடையாளக்குறி, சிறப்புக் குறியீடு ; முத்திரைப் 

பொறிப்பு, சின்னம். 

badg’er, 71. வளைக்கரடி, வளை தோண்டி வாழும் கரடியின 

உயிர் வகை; கரடியின உயிரின் மயிராலான ஓவியத் 
தூரிகை ; 9, ஆர்வத்தோடு பின்பற்று ; தொக்தரவு செய், 
துன்புறுத்து, தொல்லைகொடு, ஈச்சரி. 

badg’er-bait'ing, badg'er-drawing, 1. கரடி. வெருட்டு, 
கரடியின விலங்கினை வளையிலிருக்துவெளிப்படுத்த நாய்களை 
ஏவும் விளையாட்டு. 

1௨02'21-1628௦0, 8. குட்டையும் நெட்டையுமான கால்களையு 
டைய. > 

badg’etly, a. வளைக்கரடி போன்ற; ஈரையுள்ள, மூப்பு 
வாய்ந்த. 

ம1419722, (பிர.) 7, நயகாகரிகக்கேலி, மென்னயம் வாய்ந்த 
ஏளனம்.   

௨ம்'17, 88௦. தவருக ; குறைபாட்டுடன் ; வெற்றி பெறாமல் , 
சீர்கேடாக ; இரக்கமற்ற முறையில் ; இடருக்கு ஆட்பட்டு ; 
மிகமோசமாக ; மிக அவசியமாக. 

- bad’mash, (Quit.) n. Guida. 
நகம்றார்றற்௦ற, 7. பூப்பக்தாட்டம் ; 

கலவை. 

வேனிற்கால இன்னீர்க் 

bad’ness, n. Sow, SUG, GQ ; கெடுபண்பு ; கீழ்த்தரம். 
௨௨1, 7. கூவிளமரம் ; வில்வக்கனி, | 

baff, ற. குழிப்பந்தாட்டக் (8014) கழியின் பின்புறத்தால் 
நிலத்தை அடி. 

வி'1]6, 71. நீர்மத்தின் போக்கைத் தடுக்கிற அல்லது ஒழுங்கு 

படுத்துகிற தகடு; ற, திணற அடி; ஏமாறவை; குழப்ப 
மடையச் செய் ; புரியாதபடி செய். 

க1116-0087ம, 7. ஒசை பரவுவதைத் தடுக்கும் அமைவு. 
baf’fle-plate, nN. மீர்த்தன்மையுள்ள பொருளின் போக்கைத் 

தடுக்கும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தும் தகடு. 
baf'fler, n. குழப்பமடையச் செய்பவர், தடுமாறச் செய்பவர், 

திகைக்க வைப்பவர். 

baf’fle-wall, n.=baffle-board. 
baff'ling, ம. திகைப்பை உண்டாக்குகிற; தடைசெய்கிற) 

(Gsr,) baffling ஏரற05, மாறும் இயல்புள்ள காற்று ; நேராகச் 

செல்வதைத் தடுக்கும் காற்று. 

றகர், 71. குழிப்பந்தாட்டக் (௪018) கழிவகை. 

கரீம்! 1. முரட்டுத்துணி. 
கரி,” க. றாசற். பின்னால், பின்புறமாக. 

bag Vn, பை; பசுவின்மடி ; ஐ, வீங்கு; திணி) வழிவிலகு ; 

(தொ.) த கறம 9௨22௧௦, மூட்டை முடிச்சுகளுடன் ; எல்லா 

உடைமைகளோரடும் ; bag of bones, எலும்புக்கூடு ; த ௦0 
tricks, எல்லாவிதமான சூழ்ச்சிகள் ; in bottom of bag, 
கடைத்தஞ்சமாக, இறுதிப் புகலிடமாக, முடிவான வழியாக $ 

in the கத, ஒருவர்பிடிக்குள் ) let cat out of bag, umn 
பொருளை வெளியிடு. 

82, ஐ. அரி. 

18௪௨596, 71. சர்க்கரை உற்பத்திக் கழிவுப் பொருள்கள். 

1 82௨1611௨', 71. சுண்டாங்கி, சிறுதொகை ; எளிய ௩டை இசைப் 
பகுதி ; மேசைக்கோற் பந்தாட்ட வகை. 

19௨22'௨௨௦, 7. பயண மூட்டை முடிச்சுக்கள் ; எளிதில் தூக்கிச் 
செல்லத்தக்க படைத்தளவாடம் ; பயனற்ற பெண் ; துடுக்கு 

நடைச் சிறுமி. 

bagg’age-animal, n. 
விலங்கு. 

மூட்டைகள் சுமந்து செல்லும் 

bagg’age-car, 71, பயண மூட்டைகளுள்ள இருப்புப்பாதை 

வண்டி. 

bagg’age-train, 91. சுமைவிலங்குகளின் தொடர் ) சரக்கு 

வண்டித் தொடர். ் 

8தஜீூர, ம. புடைத்துள்ள, தளர்ச்சியாய்த் தொங்குகிற. 

bag’man, 71. வாணிகப் பிரயாணி. 

௨௭:1௦, 71. நீராடு மனை; 
மனை. 

bag'pipe, n. MudGy0 இசைக்கருவி. 

bags, n. (பே-வ.) கால்சட்டை. 

சிறைச்சாலை; பொதுமகளிர் 

bag’-sleeve, 71. தளர்ச்சியான சட்டைக்கை. 

bag’-wig, n. பின்முடி கொண்ட பையுள்ள பொய்மயிர்த். 
தொப்பி. 

வு, 7714. வெறுப்பைக் காட்டும் ஒலிக் குறிப்பு. 

Bahad'ur, n. 
முதல்வர், 

1412710176, (பிர.) 94, நாடகக் கொட்டகையில் மூடிருக்கை. 

பட்டப் பெயர்; தற்பெருமையுள்ள பணி
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bail’, n. 92:07; vy. ௩ம்பிக்கையின்மீது சரக்குகளைக் கொடு; 

பிணைய விடுதலைக்கு இணக்கமளி ; பிணையத்தின்மீது விடு; 

பிணையமளித்து விடுவி ; அடைத்துவை ; (தொ.) bail out, 
பிணையமளித்துச் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்; bail up, 

கட்டிவை ; திருடுவதற்காகக் கைகளை உயர்த்தச் செய்; 

கைகளை உயரத் தூக்கு ; $0ரர614 0065 கர்1, குறித்த காலத்தில் 
குற்றவாளி வகையில் வராமலிரு ; give leg bail, ஓடிப்போ, 

save one’s 511, குறிப்பிட்ட நாளில் தோன்று. 

bail’, n. மூளேகளாலான வெளிப்புற அரண் வரம்பு ; கோட்டை 
வீட்டு முற்றச்சுவர் அல்லது முற்றம்; குதிரை இலாயப் 

பகுதிகளின் பிரிவு ; (தொ.) swinging bail, G@Hor இலா 
யத்தின் மேல்தளத்திலிருக்து தொங்கும் பிரிப்புத்தட்டி 7 

மரப்பந்தாட்ட (0௦%) முளைகளின் மீதுள்ள கட்டை. 

bail *, n. வண்டி குடை சாய்வதைத் தடுக்கும் அரை வளையம்; 

கெண்டியின் வளைப்பிடி ; கறவைப் பசுவின் முகப்பிடிப்புச் 

சட்டம். 

811 4, ஐ. படகிலுள்ள நீரைத் தொட்டிகளால் இறை 
(தொ.) ௨11 ௦மர், வானூர்திக் குடை மிதவையால் கீழிறங்கு. 

811௨16, 8. பிணையில் விடத்தக்க. 
811௦6, 91. குறிப்பிட்ட கோக்குடன் சரக்குகள் ஒப்படைக்கப் 

பட்டவர். 

81167 ", 1. வானூர்திக்குடை மிதவையால் கீழிறங்குபவர். 
bail’er *, n. மரப்பந்தாட்டத்தில் (மேம0124) முளே முனைக் 

கட்டையைத் தாக்கும் பந்து. 

1௧11, 7. கோட்டை வெளிச்சுவர் ; உட்பாதுகாப்புச் சுற் 

றோட்டம்;) இடைவெளி முற்றம்; (தொ.) Old Bailey, 
லண்டன் குற்ற இடைஙிலைத் தீர்ப்பு மன்றம். 

Bail’ey மார்ம்2௦, 7. அவசரத் தேவையை முன்னிட்டு முன்னரே 
உருவான பால அமைப்பு. 

bail’ie, n. ஸ்காத்லாந்தின் (Scotland) 

முதல்வர். ; 

bailiff, n. அரசரின் மாவட்டப் பகராள் ; மாககர் மணியக் 
காரரின் பணி முதல்வர் ; நிலக்கிழாருடைய மேலாள். 

bail'iwick, n. 
ஆட்சி எல்லை. 

1௨11 நலம், 7. ஈம்பிக்கையின்மீது சரக்குகள் ஒப்படைப்பு ; 
கைதிகளைப் பிணையத்தின்மீது விடுவித்தல். 

8ர1:01, 71. குறிப்பிட்ட செயலுக்காக ஒருவரிடம் சரக்குகளை 
ஒப்படைப்பவர். 

நகரவைப் பணி 

மாநகர் மணியக்காரரின் ஆட்சி எல்லை; 

0 4170784712, (பிர.) 9. வதக்குத் தட்டுக்களை வெதுவெதுப் 
பாக்கும் சுடுநீர்க்கலம். 

0ர47:070, (துரு.) 9. முஸ்லீம் திருவிழா. 
நகர்ரா, 9, குழந்தை, குழவி. 
bait, n. தூண்டில் இரை ; அவாவூட்டும் பொருள், கவர்ச்சிப் 

பொருள் ; இடைத்தங்கல் உணவு ; சிற்றுண்டிக்கான பயண 
இடைத்தங்கல்) ற. தூண்டிலில் இரை வை, உணவுத் 

துணுக்கிட்டு மருட்டு ) அவாவூட்டு, கவர்ச்சிசெய்து மருட்டு ; 
இடைத்தங்கல் உணவளி; இடைத்தங்கல் உணவுகொள் ; 
உணவுக்காக இடைவழியில் தங்கு) வழிமனையில் தங்கு ; 

தீனிகொடு ; தீனிகொள் ; வேட்டை விலங்கின்மீது நாய்களை 

ஏவி விடு ; ஏவிவிட்டுத் தொந்தரவு செய் ; (தொ.) 1146 ௨1ம், 
தூண்டில் இரையாகப் பயன்படுத்தப்படும் சிறுமீன். 

18126, 71. முரட்டுக் கம்பளி விரிப்பு, 
[021:6, ம. வாணலில் வேகவைத்துச் ௬ுடு ; வெயிலில் காயவைத் 

துக் கெட்டியாக்கு ; வாட்டி முறுமுறுப்பாக்கு ; சூட்டினால் 
கெட்டியாக்கு ; வறட்டு ; பழுக்கவை ; செந்நிறமாக்கு ; வறட் 
டப்பத் தொழில் செய். 

bake‘house, .n. 
அப்பக் கிடங்கு. 

வறட்டப்பம் சுடும் இடம்; அப்பமனை, 

றவ: வரமக, 71. செயற்கைக் குழை பொருட்சரக்கு.   

bake’meat, 71. அப்பமாவு, அப்பச்௬ருணை. 

வி:ஊ?, ர. வறட்டப்பம் சுடுபவர் ; (தொ.) baker’s dozen, 
பதின்மூன்று. 

bak’er-legged, ம. முட்டிக்காலுள்ள. 

bak’ery, n-=bake-house. 

bake’stone, n. அப்பம் ௬டும் கல் அல்லது இருப்புத்தட்டு. 

க%்்1ஐ, 71, அப்பம் சுடுதல், அப்பம் சுடும் முறை; ஒரே 

தடவையாகச் சுடும் அப்பங்களின் எண்ணிக்கை. 

bak’sheesh, bakh'shish, (Qut.) n, ஈன்கொடை, சிறு. 
கையுறை, விருப்பக் கைக்கூலி, : 

Bal’‘aam, 1. ஏமாற்றம் விளைக்கும் சமயத்தலைவர் ; செய்தித் 
தாளில் இடம் அடைப்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கையாகச் 

சேமித்து வைக்கப்படும் குறிப்பு. 

13௨18௨0116, 71, சமயப்பகட்டன் ; மோசக்காரன். 

Ba‘laamit’ical, a, Gores gctroowujmru. © 

Balaclav'a, n. AfHu (Crimean) போர்க்களம்'; (தொ.) 
1௧1௨01817௧ 12100, படையினர் அணியும் கம்பளித் தலைமூடி. 

balalaik’a, n. மூக்கோண வடிவுள்ள ருசிய காட்டுக்கு 
உரிய நரப்பிசைக் கருவி வகை, 

வி 81106, 77. துலாக்கோல், நிறைகோல், தரா? ஆய்கனத் 
தின் எடை நுண்ணளவைப் பொறி; கடிகாரத்தின் ஒழுங் 

கமைப்பு உறுப்பு ; துலாராசி, துலாம் என்னும் வான்மனை £ 

சமநிலை ) அமைதி நிலை; சரியீடு; வேற்றுமை, வேறுபாடு ; 

மிச்சக் கையிருப்பு, மீதி; ஐ. நிறு, எடையிடு ; எடைபோட்டுப் 

பார்; எதிரெதிர் வைத்துப்பார், ஒப்பிடு; சமநிலை உண்டு 

பண்ணு, ஒப்புடையதாக்கு; சமநிலை அடை, ஒப்பாகு£ 

சரியீடு செய், எதிரீடு செய் ; சமமாயிரு ; இருதிறமும் ஒப்பக் 
காண் ; துடித்தாடு, MWMiguoms ; (Qs5r.) balance of advant-- 

௨26, எஞ்சி நிற்கும் நலன்; 1௨1௨௦௦ of 0172, அரசுகளின் 

சமநிலை வலிமை ; ௨1௨௭௦௦ ௦ 1௧௦6, ஏற்றுமதி இறக்கு 

மதியிடையே வேறுபாட்டு மிகை. 6 

வி'81060, ம. சரிசமநிலையுடைய ; நிலவர அமைதியுடைய. 

வி'௨௭௦௭௭, 7. சமஙிலைப்படுத்துபவர்; சமநிலைப்படுத்தும் கருவி; 
ஈயின் வளர்ச்சியடையாத பின்சிறகு ; கழைக்கூத்தாடி. 

1க1806-5166€ர், 71. இருப்புகிலை ஏடு, ஐந்தொகை, 

1௨1:௨006- 971166], 71. கடிகாரத் துடிப்பியக்கச் சக்கரம். , 
bal'as, 71. கெம்புக்கல் வகை. 
balbrig'gan, n. Uma Sgiofurrsd spor ot stor. 

balbu'tient, a. HsMiGus Heir. 

balconette’, n. Ag மாடிமுகப்பு. 

bal’conied, a. wre Qpsirqpaciyairar. 

bal’cony; n. “Ty wat; weacfyncr முன்முகப்பு ; 
திரைப்படக் கொட்டகை அல்லது நாடக அரங்கின் மாடி 
யிருக்கை வரிசை. 

bald, a. வழுக்கைத் தலையான, கொடையான, மயிரற்ற ; 

ஒன்றும் வளராத, மரமற்ற ; இலையற்ற, கொம்புக்கவடற்ற ; 

வெறுமையான, அணிமணியில்லா த ; ஆடையற்ற, மூடாக் 
கற்ற) வளமற்ற; உருமாற்றமற்ற ; சலிப்பூட்டுகிற ; சிறப் 

பற்ற; ஒளிவு மறைவில்லாத, வெளிப்படையான ; குதிரை 
களின் முகத்தில் வெண்சுட்டி, ஆகிய. 

bal’dachin, bal’daquin, n. Gy தூக்கியமைத்த தையல் 
வகை ; அரசிருக்கை முதலியவற்றின் மீதுள்ள மேற்கட்டி. 

bald’-coot, n. வெண்ணித நெற்றியுள்ள பறவை ; வழுக்கைத் 
தலையர், 

௨1: ம21ம251, 71. பயனில் சொல்) சொற்கதம்பம் ; இழிமொழி ; ம் 

கீழ்த்தர எழுத்து ௩டை. 
bald’head, n 

வாத்து வகை. 

bald’icoot, n.=bald-coot. 

வழுக்கைத் தலையுடையவர் ; மாடப்புறா ;



baldly 

விம்], கம். மொட்டையாக; அணி ஒப்பனையின்றி ; 
வக்கணையில்லாமல் ; முழுதும் வெளிப்படையாக, ஒளிவுமறை 

வின்றி. : ் 

bald’money, 71. குடைவடிவான மஞ்சள்கிறப் பூக்கொத்துக் 

களையுடைய செடிவகை. 

நவிய்'1688, 71. மொட்டைத்தன்மை ; வெறுமை ; வெளிப்படைப் 

பண்பு. 

%விம்'நக%6, 71. வழுக்கைத்தலையர் ; வாத்து வகை. 
bal’dric, bal’drick, n. ator - கொம்பு முதலியவற்றைத் 

தொங்கவிடப் பயன்படும் தோள்வார். 

மவ *, 1. கேடு, தீங்கு; அழிவு ; துன்பம், அஞர் ; நேரவு. 
௨16“, 7. பெருங்கட்டு, மூடை ; பாரம், நிறுத்தல் பேரளவை ; 

௮, கயிறு அல்லது உலோகப்பட்டைத் தகடுகளினால் சரக்கு 

மூட்டைகளைக் கட்டு. 

௨16, v. =bail *. 
baleen’, n. Swe cranbdy, HAMuAwcmacr Asoc Door 

மேல்வாயிலிருந்து வளரும் கொம்புபோன்ற தகட்டெலும்பு. 

வி௦'ப6, 9. திறந்தவெளிப் பெருகெருப்பு ; ஈமத்தீ ; குன்றின் 
மேலிட்ட விளக்கு ; சொக்கப்பனை ; வாணவேடிக்கை. 

௨61, ம: துயரம் தரத்தக்க ; துன்பம் விளைவிக்கிற ; 
தீங்கான ; தீமைதருகிற ; துயரார்ந்த. 

வ1% , 9. உழாத வரப்பு; விடுபட்ட ஒன்று ; தடை, முட்டுக் 
கட்டை நிலை; ஏக்கம்; மேசைக்கோற் பந்தாட்டத்தில் 

தடைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி ; சதுர மரவிட்டம் ; வீட்டு மேல் 

தூல விட்டம்; மீன் வலையின் இணைப்புக்கயிறு; ஐ, தவறவிடு; 

கடமை கழுவவிடு ; பின்வாங்கு ; தடைப்படுத்து ; மறைமுகத் 

தடை செய் ; இடர்செய் ; ஏமாற்றமளி ; ஊக்கம் கெடு ; திடுக் 

கிடச் செய் ; தடையிட்டு நில் ; செயல் விலக்கியிரு ; தவிர்த் 

திரு. 
Bal’kan, ம. ஏட்ரியாடிக் (&ம1௨110)-ஈஜியன் (&௦26௧॥) கருங் 

கடல்களாற் சூழப்பட்ட தீவக்குறையைச் சார்ந்த; ஏட்ரியாடிக் 
ஈஜியன் முதலிய மக்களைச் சார்ந்த. 

Bal'kanize, v. நாட்டை ஒன்றுடனொன்று சச்சரவிடும் பல 
சிறு அரசுகளாகப் பிரி. 

விர, 7. பின்வாங்குபவர் ; தடைப்படுத்துகிறவர் ; இடர் 
_ செய்பவர். ் 

balk’ing, 1. பின்வாங்குதல் ; ஏமாற்றம் ; ர, இடர்செய்கிற. 
௨11-116, 71. மேசைக்கோற் பந்தாட்ட மேடையின் குறுக்குக் 

கோடு ; குதித்துத் தாண்டும் போட்டியில் முன்னோட்ட வரம் 
புக்கோடு. 

வி, ௨. இடர்ப்படுத்தும் இயல்புடைய. 

811 *, 71. பந்து; பக்தெறிதல், பந்தாட்டம் ; குண்டு, துப்பாக்கி 
அல்லது பீரங்கியால் எறியப்படும் திண்ணிய உருளை ; 
கோளகை, உருண்டை வடிவான ஒன்று ; வானின் ஒளிக் 
கோளம்; கண்விழி; உடலின் திரளையான பகுதி ; 
உருண்டையான நூற்கண்டு ; கயிற்றுச் ருள் உருளை ; 
குதிரைக்குரிய கவளம் ; ஐ, பந்தாக வரிந்து சுற்று ; பந்துரு 
வாக்கு; உருண்டையாகத் திரட்டு; உருண்டையாகத் திரள் ; 
செறு, தடு; தடைபடு ; சிக்கவை ; திரண்டு மொய் ; (தொ.) 
ball and socket, பந்துக்கிண்ண மூட்டு ; have the ball 
at one’s feet, Qamsé@ aplancis ; keep the ball rolling, 
12660 பற (6 ௧௨11, காரியங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும்படி 
செய் ;) உரையாடல் தளராமல் இயக்கிவிடு ; உரையாடலில் 
தனக்குரிய பங்கு நிறைவேற்று; ௦௫ 4௦ ௨11, நிலைமை தெரிந்து 
கொண்டு உறுவிழிப்பாக, 

றவி1 “, 71. குழு௩டனம் ; (தொ.) 00௦ 106 0௨11, முதல்௩டனத் 
தைத் தெங்கு ; நிகழ்ச்சிகளைத் தொடங்கு. 

ball’ad, n. காட்டுப்பாடல், மக்கள் பாட்டு; கதைப்பாடல் ; 

௩டனப்பாட்டு ; (தொ.) ௨11௨4 concert, காட்டுப் பாடலிசை 
யரங்கு ; ballad opera, காட்டுப் பாடலிசை காடகம். 
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ballot-paper 

ballade’, n. தாழிசை வண்ணப்பாவகை, மூன்றடுக்கி அல்லது 

மும்முன்றாக ஒருவரி மிகும் ஏழு அல்லது எட்டடிப் பாவகை ; 
ஏழு அல்லது எட்டடிப் பாக்களாலான கவிதை ; (தொ.) 

௨11௨௦6 1097௨1, பத்து அசை கொண்ட ஏழு அல்லது எட்டடிப் 
பாவகை. ் 

வ11'80151, 71. நாட்டுப்பாடல் இயற்றுபவர்; பாணர், பாடகர். 

11௨௦-௩௦2௦, 71. நாட்டுப்பாடல் விற்பனை செய்பவர். 
ball’adry, 71. நாட்டுப்பாடல் தொகுதி ; நாட்டுப்பாடல் கலை. 

௨1851, 71. கப்பல் எடைப்பாரம் ; அடிச்ச௬ுமை ; சாலை- இருப்புப் 
பாதையின் உடைகல்லாலான அடிப்பரப்பு ; உறுதிப்பொருள் ; 

உறுதிப்பண்பு ; ற, அடிச்சுமை ஏற்று ; நிலைப்படுத்தச்செய், 

நிலைப்படும்படி செய் ; (தொ.) 1௦ 0௨1185, எடைப்பாரமன்றி, 
வேறு பாரமில்லாமல், வெறுமையாக. 

௨11'851-1௦81'ஊ, 7. அடிச்சுமை இழுக்கும் பொறி. 

ball’-bear’ings, n. pl. சுழலும் ௮ச்௬ உருளையமைப்பு ; 
உராய்வு படாமல் தடுக்க உதவும் எஃகினாலான நுண்ணிய 
உருள் குண்டுகள். 

ய், (இத்.) 71, ஆடல்கங்கை, கூட்டு ௩டனப் பெண், 

௨116, ர. கூட்டு௩டனம்; கூட்டுடன இசை; கூட்டு 
௩டனக்குழு. 

ballis'ta, (~.) n. 
or நிபடைப் பொறி, 

பண்டைக்கால ரோமரின் (௩0௦௨௦8) பார 

ballis’tic, a. 2g) விசைப்படையைச் சார்ந்த; (தொ.) 

ballistic missile, Qeqy5 3) ems கடுவே ஓய்ந்து எறிவிசை 

இறங்கும்படி அமைக்கப்பட்ட உக்துவிசைப் படை ? %௨1115(16 
றப்ப யம, உந்து படைவிசை மானி, உந்து படை வேகத்தை 
அளக்கவல்ல தொங்கற்பாளமுடைய பொறி, 

1௨11151105, 7. எறிபடைத்துறை, எறிபொறியியல். 
வ1115 1366, 77. புகையற்ற வெடிமருந்துத்தூள். 
ball’ium, n. பண்டைக் கோட்டையின் வெளிச்சுவர் ; புற 

முற்றம் ; கோட்டைவரம்பின் உள்முற்றம். 

411011 4255ம், (பிர.) 71. புதிய கொள்கைமாற்ற வகையில் 
பொதுமக்களின் அல்லது அயல்நாடுகளின் சகிப்புத்தன்மை 

_ யைச் சோதித்துப் பார்க்கும் தேர்வுமுறை. 

௨1, 77. புகைக்கூண்டு அல்லது வானூர்தியில் உள்ள 
காற்றறைப் பை. 

௨11௦௦ற', 71. ஆவிக்கூண்டு, புகைக்கூண்டு ; விளையாட்டு 

ஊதற்பை, உப்பற்பையுறை ; விளையாட்டிற்கான காற்றூட் 
டப்பட்ட உதை பை; தூண் மீதுள்ள சிற்பக்குட அமைப்பு ; 

மரஞ் செடிகளுக்குத் திட்ட உருக்கொடுக்கும் சட்டம் ; (வேதி) 

வடிகலமாகப் பயன்படும் கண்ணாடிக்கோளகை ; ௮, ஆவிக் 
கூண்டில் உயரச் செல்; புகைக்கூண்டுபோல் பருமனாகு, 

ஊது, உப்பலாகு; (தொ.) ௨1100 0௨1௨௭௦, புகைக் 
கூண்டுக் கட்டமைப்புடனிணைக்கப்பட்ட எஃகுக் கம்பி 

வடத்தாலான வாஜூர்தித் தாக்குதலுக்குரிய தடுப்பரண் 

காப்பு ; ௨11௦௦0 1116, பொறிவண்டியின் குறைவழுத்தமுடைய 
Gprucuroo ; whenthe balloon goes up, ௩டவடிக்கை 
தொடங்கும்பொழு.து ; தொல்லை தொடங்கும் சமயத்தில். 

balloon’er, n. ஆவிக்கூண்டில் மேலெழுக்து செல்பவர் ; 

(கப்.) உப்பிய கப்பற்பாய். 

வி1௦௦1181, 71. ஆவிக்கூண்டில் மேலெழுந்து செல்பவர் ; 
ஆவிக்கூண்டு இயக்குபவர். ் 

௨11'௦% 1, 7. மறைவான வாக்களிப்பு ; வாக்களிப்புச் சீட்டுகள் ; 
தாள் நறுக்கு, சீட்டு; திருவுளச்சிட்டெடுப்பு ; ஐ. மஜை 
வடக்கமாக வாக்களி ; திருவுளச்சீட்டெடு ; வாக்களி. 

ball’ot?, ௩. 70 முதல் 120 இராத்தல் வரை எடையுள்ள 
சிறு கட்டு. 

ball’otage, n. பிரஞ்சு நாட்டில் உரிய பெரும்பான்மை 
வாக்குப்பெறாத இருவரிடையே இரண்டாவது வாக்கெடுப்பு... 

ball’ot-box, 7. வாக்களிப்புப் பெட்டி. 
ball'ot-paper, 1. இரகசியத் தேர்தல்சீட்டு, குடவோலை.



ball-point 

811'-00110, 71. ஊற்றுப்பேனாவில் மை ஒழுங்குபடுத்தும் 
உருள் குழைமுனை. 

௨11'-01:௦௦7, 8. குண்டுகளால் துளைக்கப்பட. முடியா த. 

198119, 71. pl. விரைகள் ; அறிவீனம். 
௰௨17110௦', 71. கீழ்த்தர ஆரவார விளம்பரம். 
௰வி1'9182, ம. கேலிசெய்; முரட்டு விளையாட்டில் ஈடுபடு. 

௰வி1க2ச1ஐ, 7. வசைச்சொல்லால் வதைத்தல்; 
களால் வதைத்தல். 

வினாக் 

விர, 7. கறுமணப்பொருள் ; கன்மணமருக்து, மரப்பிசின் 

வகை; கோவகற்றும் களிம்பு; இன்னலம், குணஙகலம் ; 

௩ல்லாறுதல், இன்னமைதி ; நகறும்பிசின்தரும் மரவகை 

(தொ.) Balm of Gilead, usw@ கோவகற்று மருந்தாகப் 
பயன்பட்ட பொன்மெழுகு. 

balm’-cricket, n. wrduréme, souraCar Poicmss. 

விர 10285) 1, நறுமணத்தன்மை,. 
balmo’ral, n. பின்னல் வேலைப்பாடுள்ள காலணி வகை ; 

மாதர் உள்ளாடை); ஸ்காத்லாந்து (80011௨) காட்டுக் 

குல்லாய். 

balm’y, a. நறுமணமுள்ள; மென்மையும் தணிவுமுடைய 7) 
குணப்படுத்தத்தக்க. 

௨1168], ௩. நீராடல் சார்ந்த. 

bal’neary, 71. நீராட்டு; நீராடும் இடம் ; மருத்துவகஸ்ச் சனை ; 
4. நீராட்டுக்குரிய ; நீராடும் இடத்தைச் சார்ந்த. 

balnea'tion, n. நீராடல். 
வ0601'௦ணு, 7. நீராட்டுத்துறை ஆய்வுநூல். 
balneother'apy, %. நீராட்டு மருத்துவமுறை, 

மூலமே கோய் நீக்கும் பண்டுவம். 

bal’sa, ர... தெப்பம், மிதப்பு ; தக்கை மரவகை. 

bal'sam, 71. குங்கிலிய வகை மரம்; குங்கிலிய வகை நறு 
மணப்பிசின் ) செயற்கை ௩றுமணக்குழம்பு ; கோவு ஆற்றும் 

பொருள்; பண்டு கோயகற்றும் மருந்தாகப் பயன்பட்ட 
பொன்மெழுகு ; காசித்தும்பை ; y, குணப்படுத்து. 

1815க71௦, 8. ஈறுமணப்பிசின் போன்ற ; குணப்படுத்தக் 
கூடிய. 

balsamif’erous, a. ஈறுமணப்பிசின் அடங்கிய. 
றவ]'8ஊரநு, ம. ஈறுமணமுள்ள. 
Bal'timore, 71. வட அமெரிக்கப் பறவை வகை. 
விம்ம, ௩. காண்டாமிருகத்தின் முன்மரபுத் 

தொடர்புடைய மாபெரும் புதைபடிவ விலங்கு. 

வி 151, 7. சிறுதூண் ; கைப்பிடிச்சுவர் தாங்கும் கம்பம். 
1981 ம1ன12ம், ர. கைப்பிடிச்சுவர்த் தூணுள்ள. 

981151780௦, 7. சிறு தூண் வரிசைத்தொகுதி ; மாடிக் கைப் 
பிடிச்சுவர், கைப்பிடி மேடை. 

bambin'o, (QS-) n. Gprwgs ; இயேசுநாதரின் குழந்தைத் திரு 
வுருவ ஓவியம், இயேசுகா தரின் குழந்தைத் திருவுருவச்சிலை. 

றஊ௰௦௦', 1. மூங்கில்; மூங்கிற்கம்பு; கைத்தடி, பிரம்பு, 
(தொ.) 0௨௱ம்௦௦ மோர்கம்ர, * மூங்கில்திரை ?; சீனா முதலிய 
ஆசியப் பொதுவுடைமை யாட்சிகளில் அரசியல் செய்திகட் 
குரிய தடைவேலி ; pl, bamboo’s. 

0810000216, ௦. ஏமாற்று, மோசஞ்செய் ; குழப்பு, மதிகலக்கு. 
bamboo'zlement, n. ஏமாற்றல், மோசம் செய்தல் ; மனங் 

குழப்பமாக்கல். 

ஷு”, 7. தடையுத்தரவு ) நாடுகடத்தல்; திருச்சபை தடை 
யாணை, விலக்காணை ; திருச்சபைப் பழிப்பு, திருப்பழிப்பு ; 

நீராடல் 

ம. தடையாணையிடு, தடைப்படுத்து; கண்டனம் செய், 
விலக்கீடு செய். 

ban*, n. gmuGef (Hungary) 6@rrAwe (Croatia) 
முதலிய மாவட்டங்களின் அரசப் பெயராட்சியாளர். 

ban’al, a. பொதுப்படையான, பொதுகிலையான; ஈன்கறியப் 
பட்ட; சிறப்பற்ற, மிகச் சிறுதிறமான. 
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81117, 71. பொதுச்செய்தி ; அற்பம், 
8௨௫௮, 7. “ஏற்றன் வாழை, நேந்திர வாழை , வாழை, 
banau'sian, banau’sic, a. கைவினைஞரைச் 

. காகரிகமற்ற; மட்டமான, 

சார்ந்த? 

௨௭௦, 8௫௦௦ *, 1. பொதுச்சட்ட %திமன்றம். 
௨௭0௦ ”, 71. பொருளகக் கணக்கு முறையில் வழங்கும் திட்ட 

நாணயம். ர 

ஹும், 70. கட்டு, தளை ; இழைக்கச்சை, தளைக்கயிறு ; கட்டுக் 
கம்பி, இணைப்புத்தகடு ; புத்தகக் கட்டடத்துக்குரிய 
மூட்டுவார் ; அரைக்கச்சை ; சட்டை-மேற்சட்டை- தலையணி 
ஆகியவற்றின் சுற்று வரிப்பட்டை ; வார் ; சக்கர இணைப்புப் 
பட்டை ; வண்ணக்கரை; பட்டைக்கோடு; அடையாளச் 
சின்னம்; குழு, குழாம்; கூட்டணி, ஒன்றுபட்டுழைக்கும் 
கூட்டம்) இசைமேளம், இசைக்கருவிக்கூட்டு; இசைக்கருவி 
யாளர் குழாம்$ ஐ, சட்டு) இணை ; வரிந்து கட்டு; ஒருங்கு 
கூட்டு, குழுவாக அமை ; பட்டைக் கோடுகளிடு, 

ச ச ௪ ௯ ச ம் ் ban‘dage, 77, .கட்டு, கட்டுமானம், புண் கட்டுத்துணி, துணிப் 
பட்டை; கண்கட்டு; ௱, கட்டுப்போடு; வரிந்து கட்டு; 
கண்களைக் கட்டு, 

81 081016, 91. விளையாட்டு வட்டு, திருகுவட்டு, 
bandan'a, bandann’a, (9-) n. 

கைக்குட்டை, மணிக்குட்டை. 

உட்ப, (இ.) ர. குரங்கு வகை. 
band'box, 1. மாதர் உடையணிமணிகளுக்குரிய அட்டைப் 

பெட்டி. 

வண்ணப்புள்ளியிட்ட 

81022, 77. மயிர்க்கொடி, முடிகட்டு கயிற்றிழை ; பெண்டிர் 
தொப்பியின் உட்பட்டை ; கண்ணுக்குரிய துணிக்கட்டு ; 
pl. bandeaux’. 

௨ு௩ம்'616், 7. (௧-௧.) தூணின் சுற்றுவரிப்பட்டை, 
௨௩061181', %. துப்பாக்கிக் குண்டுகளுக்கான தோளணிப் 

பட்டை. 

கறம21111'ஐ, 77.  மஞ்சுவிரட்டாளர் 
குத்தும் கொடிதாங்கிய எறிபடை,. 

banderille’ro, n. Gary. கொண்ட எறிபடை ஏந்திய மஞ்சு 
விரட்டாளர். 

ற்ஹுூம2௦]1, 081 '427016, 7. பாய்மரத்தலைப்பில் உள்ள இரு 
பிளவான பக்கமூடைய கொடி; போர்வீரன் ஈட்டியின் 
துகிற்கொடி ; அணியிழைச்சுருள் ; (௧-௧.) பட்டயக்கல், © 

ban’dicoot, n. பெருச்சாளி, 
ban'dit, 71. கொள்ளைக்காரர் ; சட்டமீறுபவர் ; சட்டப் பாது 

காப்பிற்குப் புறம்பாக்கப்பட்டவர் ; சமுகத்திலிருந்து தள்ளப் 
ultot; pl. ban'dits, banditt!i, 

ற்ஹும்' 025127, 71. இசைக்குழுத்தலைவர், இசைக்குழு இயக்குகர், 
ban'dog, 71. சங்கிலியால் கட்டப்பட்ட நாய் ; பெரிய வேட்டை 

நாய்; குருதிமோப்ப நாய், 

bandoleer’, bandolier’, n.=bandelier. 
௨0௦197'0, 7. வழிப்பறி செய்பவர், ஆறலைக் கள்வர். 
ban'doline, n. 

பசைகெய். 

காளையின் கழுத்தில் 

முடி அல்லது மீசையைப் படியவைக்கும் 

bandore’, n. ஈரப்பிசைக்கருவி வகை, 

81105, 7. 1. கழுத்துப்பட்டித் தொங்கல்கள். 
band’saw, 7. வாள்போன்று அறுப்பதர் ; ; ர் அப்ப ரி 

வட்டச் சங்கிலி, அணக பதுளைல்வத்து 

ற்ஹும்' 51021, 7. இசைக்குழுவினர். 
ஷம்' 51810, 71, இசைக்குழு மேடை, 

௨1ம'9106, 7. கற்சுவரை வலுப்படு 
கற்பட்டி. 

0௨௭4-7820, 70.  இசைக்குழாத்தினர் வண்டி 
காட்சியரங்கின் இசைக்குழு வண்டி ; . ர a 5 டி; வெற்றிபெறும் 

அரசியல் கட்சியினர் ஏறிச்செல்வதாகக் கருதப்படும் வக்க க் 
( தொ.) climb on the bandwagon, வெற்றிபெ றும் க A 
பக்கமாக நிற்க முயற்சிகொள். ட் 

த்தி இணைக்கும் குறுக்குக் 

பயிற்சிக்



ட பத 
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ஐூம்'அஏ்கவ], 7. இன்னொரு சக்கரத்தோடு பட்டையால் 
இணைக்கப்பட்டு இயங்குஞ் சக்கரம். 

ban'dy', n. வளைகோல், முனையில் வளைவுடைய பந்தடிக்கும் 

கோல்; வளைகோற்பக்தாட்டம்) சிறப்புவகை வரிப்பக் 

தாட்டம் ; பனிக்கட்டிப் பரப்புமீது ஆடப்பெறும் விளையாட்டு 
வகை; ஐ, பந்தடி, பந்தெறி; பந்தைக் கைமாற்றி அனுப்பு ; 

பந்தை இங்குமங்குமாகச் செல்லவிடு) கதைகளை இடத்துக் 

கிடம் ௩டமாடவிடு; சொற்களைப் பரிமாறிக்கொள் ; 

பெயர்களை அடிபடவை ; அடிகளைக் கொடுத்து வாங்கு; 
கருத்துக்களைப்பற்றி வாத எதிர்வாதம் செய்; பண்ட 
மாற்றிக்கொள். 

மஹர 5, (த.) 73. வண்டி. 
காட்ட”, ம. கால்கள் முழங்காற் பகுதியருகில் வளைந்தகன்ற. 

ban'dy-ball, n. வளைகோற் பந்தாட்டம், 

ban’dy-legged, 8. வளைகாலுள்ள ; கோணற்காலுடைய. 

ban'dymay, n. வண்டிக்காரன். 
௧16, 71. அழிவுக்காரணம், கேட்டின் கருமூலம் ; அழிவு ; சாவு; 

குறும்புச்செயல் ; ௩ஞ்சு. 

bane’berry, N. கருஈச்சுக்கொட்டை வகை ; ஈச்சுச்செடி. 

bane ful,a. spo 5575545; கேடுவிளைவிக்கிற; ஈச்சுடைய. 

bane’fully, கம. பாதகமாக, பழிகேடாக. 
18116 '11110655, 7, நிறையழிவுத்தன்மை ; பெருங்கேடு. 

ஹுத் ', ர... வெடி ஓசை; பேரொலியடி ; துப்பாக்கி வெடி 
திடீர்ப்பேரொலி ; ஐ, பேரொலியுடன் அடி ; ஓசையொடு மூடு) 

வெடியோசை செய் ) நையப்புடை. ; மிகைத்து நில், மேம்படு, 

சிறந்ததாகு; ரம, திடீரென, சடுதியில் ; முழுதும்) வெடி 
ஓசையுடன், வெடித்து ; (தொ.) 20 802, வெடி, வெடிபடு, 
வெடி. ஓசையிடு. 

bang 2 n. Gant soraId சதுரமாக வெட்டப்பட்ட முன் 

முடி ; ஐ. நெற்றி அளவில் சதுரமாக முன்முடியை வெட்டு. 

banged, 0. மூன்முடி. சதுரமாக வெட்டப்பட்டுள்ள. 

1 ஊ)ஐ'16, (இ.) 1. வளையல், காப்பு. 
ban’gled, a. வளையலுடைய, காப்பணிந்துள்ள. 

bang’-tail, 71. நுனிக்குஞ்சம் ௪துரமாக வெட்டப்பட்ட வால்; 
நுனி சதுரமாக வெட்டப்பட்ட வால் உடைய விலங்கு, 

ban‘ian’*, n. ஆலமரம். 

ban‘ian®, (9-) n. GarrS Hus வணிகன் ; இந்திய வணிகன் ; 
ஐரோப்பிய வணிகரின் இந்தியத் தரகன் ; முதலாளி) முதலீடு 

செய்பவன் ; பனியன், உள்சட்டை, 

ஷு. 180-0௨7, 71. (கப்.) புலாலுணவற்ற காள். 
ஷூ 181-081], 1. விலங்குகளுக்கான மருத்துவ நிலையம். 
ban'ian-tree, n.=banian’. 
ban’ish, v. S755; நாடுகடத்தல் தீர்ப்பளி ; 

புறத்தாக்கு ; உள்ளத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்து, 
ban'ishment, 77, நாடு கடத்தல் ; துரத்தல். 
19811151௦1, 71. படிக்கட்டுக் கைப்பிடிக்கம்பி, 

ban'jo, n. தம்பூராவில் உள்ளது போன்ற பத்தருடைய ஐந்து 
நரம்புக் கருவி, 

அகற்று, 

ban’ joist, 71. ஈரப்பிசைக் கருவி வகையைக் கையாளுபவர். 
கப ', ரர. மேடு, திட்டு, திடல் ; அணைகரை, 
கரை ; ஏரிக்கரை ; நீர்கிலை அடித்தளம்; கடல் அடித்தள 
மேடு) பாதையோர உயர்வரம்பு ; உச்சமட்ட மேகத் 
தொகுதி ; உச்சமட்ட பனிக்கட்டித் தொகுதி ; பள்ளத்தின் 
வாய் ஓரம் ; நிலக்கரிச் ௬ரங்க முகப்பு) நீராழமற்ற இடம் 
கிளிஞ்சல் படுகை ; வாஜூர்தியின் ஒருபுறச் சாய்வு; ௮, 
இருபுற: வரம்பாக்கு ; கரையாய் அமை ; கரையெழுப்பு ; கரை 
யாக இரு; ஊர்தி - வானூர்தி வகையில் ஒருசாய்வாகச் 
செல்) ப%யவிடு; குவி; சேமித்து வை; அடுக்கி வை 5 
கெருப்பின் எரியளவைக் குறைக்கும்படி மூடி. இறுக்கு; 
மணிப்பொறியின் ஒழுங்குபடுத்தும் கருவியைக் கட் டுப் 
படுத்து ; (தொ.) ௨ மூ, பனிக்கட்டிகளைத் தொகுதியாகச் 

வரப்பு ; ஆற்றங்   

சேர்த்துக் குவி ; அடர்த்தியாகு ; செறிவாக்கு ; : 8200௩ ௨௭16 
$௦ 0௧%, நிலக்கரிச் ௬ரங்க வேலையாள் சுரங்கக் குழிக்குள் 

இறங்கி முடிவில் கரையேறும் வரையில். 

றக “, %. பொருளகம், நிதிமனை, பொருள் வைப்பிடம், 
பணங்கொடுக்கல் வாங்கல் மனை ; வட்டிக்கடை, காசுக்கடை 7 

சேமிப்புப் பணப்பெட்டி ; பொதுநிதி ; சேமகிதி, நிதி நிலுவை, 
நிலவர மூலதனம், விடுமுதல்; சூதாட்டக்கள மூலதனம் ; 
சூதாட்டக்கள மேசைப்பணம் ; எவரும் எடுத்தாள உரிமை 

உடைய பொதுச் சீட்டுக்குவை ; ற, பொருளகத்தில் பணம் 
சேமித்து வை ; நிதிமனை ௩டத்து ; நிதிக்கணக்கு வை; பண 
வாணிகம் செய் ; பணமாகமாற்று ; தாட்டக்கள மூலதனம் 
பெத்றிரு ; ஈம்பியிரு ; (தொ.) ௨௦12 ௦8 15506, பணச்சீட்டைத் 

தானே வெளியிடும் பொருளகம் ; நாகக% 16 மக], தாட் 
டத்தில் செயலாட்சியினரின் பணயத்தொகை யனைத்தையும் 
பெறும்படி. வெற்றியடை ; joint-stock bank, «i @us wager 
பொருளகம். 

bank £, %. கைதிக்கப்பலில் தண்டுவலிப்பவரின் இருக்கைப் 
பலகை ; துடுப்பு வரிசை, தண்டுத்தொகுதி ; இசைக்கருவி 

முறுக்காணி வரிசை; தொழிற்கள மேசை, பட்டறைப் 

பலகை ; நடுவர் அமரும் நீள் தவிசு; பாண்டத்தொழிற்களம் ; 
அன்னம் முதலிய பறவைகளின் கும்பு. 

bank’able, a. Qur@arawb ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய. 

bank'-bill, n, பொருளகங்களிடையே பரிமாறப்படும் கடன் 
சீட்டு, ” 

87பீ:-0௦௦%, 7. வாடிக்கைக்காரரின் பொருளகக் கணக்குப் 

புத்தகம். 
bank’-cheque’, n, வங்கியாணைச்சீட்டு ; காசோலை. 

bank'-credit, 71. பிணையத்தின் மீது பணம் மிகையாக 
எடுக்கும் நிதிமனை ஏற்பாடு. 

bank’er 1 ஆ, பொருளக முதல்வர், நிதிமனை ௩டத்துபவர் ; 
பொருளகப் பங்காளி ; பொருளக இயக்குகர் , பொருளக 
BHT; பொருளகத்தொழிலில் இருப்பவர் ; சீட்டாட்டத் 
தில் நிலுவைப்பணம் வைத்திருப்பவர் , பந்தயச்சீட்டாட்ட 
வகை, குருட்டு யோக ஆட்டங்கள் ௩டத்துபவர், 

ஹப: ”, 7. கொற்றனின் பணிக்குரிய அடைகல், கொல்லத்து 
வேலையின் அடி.ப்பலகை. : 

bank’er*, n. GQarPourai ; கரைதாவும் வேட்டைக்குதிரை. 

bank’er-mark, n, கல்லில் கொற்றன் பொறிப்பு, 

bank’et, n. பொன்விளையும் தென்னாப்பிரிக்கக் கூழாங்கற் 
பாறை வகை, 

811: [1ஜ11, ரம. கரை ததும்பி. 
bank’ ing in. நிதிமனைத்தொழில் ; ர, நிதிமனை சார்ந்த. 

றக]: 102”, 7. கரையமைத்தல் ; கடற்கரையில் மீன்பிடித்தல் ; 
வானூர்தி வகையில் ஒரு சாய்வாகப் பறத்தல். . 

bank'ing-house, Nn, வணிகத் தொழிலமைப்பின் நிதிமனை. 

818 -1016, 71, பொருளகப் பணமுறி ; பொருளகத்தின் பண 
அளிப்பு வாக்குறுதிச் சிட்டு. 

மஹ: -றஹ எ, 7. சுற்றோட்டத்திலுள்ள பொருளகப் பணமுறி. 
bank'-rate, n. Quem Aes பொருளகத்துக்குரிய (1௨11 

of England) sforcr af 51d. 

ஹரம், 7. (சட்.) ஓட்டாண்டி ; பொருளற்ற கடனாளி, 
கடன் ; தீர்க்க வகையில்லார் ; வாணிகத்தில் தோல்வி 
யுற்றவர் : ர, கடன் தீர்க்க வகையற்ற ; பொருளகவகையில் 
நொடித்த 7; திறன் இறந்த; று, ஓட்டாண்டியாக்கு ; 
கடன் தீர்க்க வகையில்லாமற் செய்; வாணிகத்தில் 
தோல்வியுறு. 

மஹ 1: ரயறந், 7. கடன்தீர்க்க வகையற்ற நிலை ; பொருளக 
முறிவு) நகொடிப்பு. 

௨518, 71. மலர்ப்புதர்செடி. வகை. 
banks'man, n,. சுரங்கக்கரை மேற்பார்வையாளர், 
81]'-51001, 7. மூலதன முதலீட்டுப் பங்குகள்.
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~ bann'er, n. Ger; படைத்துறைச்சின்னங்களுள்ள் சதுரக் 

கொடி ; படைத்துறையின் கொடி ; ஊர்வலங்களில் கொண்டு 

செல்லும் துகிற் கொடி. ; காட்டுக்கொடி. ) கொள்கைச் 

சின்னம்; விளம்பரப் பட்டிகை ; . முனைப்பான விளம்பர 

அறிவிப்பு ; (வர.) ஒரு கொடியின் கீழ் பணிபுரிபவர் ; (தொ.) 

உர 1௦௨௦11௦௦, செய்தித்தாள்களில் முழுகீளக் கொட்டைத் 

தலைப்பு. 

bann’ered, a. கொடிகளுள்ள. 
bann’eret, 1. தன்கொடியின்கீழ் துணைவீரர்களைக்கொண்ட 

போர்வீரன் ; போர்க்களத்திலே வீரப்பட்டம் அளிக்கப் 

பட்டவர். 

bann’erol, 4, பெரியவர்களின் கல்லறைமீது வைக்கப்படும் 

இழவு நேர ஊர்வலக்கொடி., 

bann’er-screen, n. கணப்புத்திரை. 
%ஹுா்௦0%, 73. புளிப்புறா மாவாற் செய்யப்பட்ட வீட்டு அப்பம். 

ஹு, 7. pl. திருமண முன்னறிவிப்பு; திருக்கோயில் 
மணவினைக்கு முற்பட்ட அறிக்கை. 

banq'uet, 71. பெருவிருந்து ; பெருஞ்சோற்று விழா ; பாராட் 
டுப் பேச்சுக்களுடன் கூடிய விருந்து; ஐ, விருந்தளி; நிறை 

விருக்துண், விருந்தாட்டயர் ; அளவு மீறிக் குடி. 

banqueteer’, banq'‘ueter, 71, அளவு மீறிக் குடிப்பவர். 
banq’ueting-hall, n. பெருவிருந்து மண்டபம். 
bang’ueting-house, n. பெருவிருந்து மாளிகை, © 
banquette’, 71, கோட்டைக் கைப்பிடிச்சவருக்குப் பின்னுள்ள 

உயர்பாதை ; வண்டியோட்டுபவன் பின்புறமுள்ள விசுப் 
பலகை. 

ban’shee, n. அயர்லாந்து ஸ்காத்லாந்து (Ireland and 
Scotland) காடுகளில் சாவு அறிகுறியாக ஓலமிடுவதாகக் 
கருதப்பெறும் தேவதை. 

bant, v. உடலின் கொழுப்பகற்றச் சர்க்கரையையும் மாப் 

பொருளையும் கொழுப்புப் பொருளையும் உணவில் விலக்கு. 

ban'tam, n. சண்டையிடும் இயல்பு மிக்கதான வீட்டுக்கோழி 

வகை ; குள்ளமான போர்வீரன். 

ban'ter, n. நயமான நகைச்சுவை, நட்பார்வமுடைய கேலிப் 

பேச்சு ; ௮, வேடிக்கையாகப் பேசு ; கேலி செய். 

ஹர், 7. பரியாசகர், வேடிக்கைப்பேச்சாளர். 

ஹ் ஊ1112, 8. கிண்டலான, கேலியாகப் பேசுகிற. 

ஊஊ. *1 1106, 71, வயிற்றுப்புண்ணாற்றும் திறமுடைய சேர்மான 

மருக்துச் சரக்கு. 

ban'ting, 71. பருத்த உடலின் தேவையற்ற கொழுப்பு நீக்கும் 

உணவு முறை. ் 

ban'tling, 71. சிறுகுழவி, மதலை. 
Bantu’, 2. 83.58 ஈடு ஆப்பிரிக்க ($00ம்1% and Central Africa) 

மொழிக்குழு ; தெற்கு ஈடு ஆப்பிரிக்க மொழிக் குழுவினர் 7 

4. தெற்கு ஈடு ஆப்பிரிக்க மொழிக்குழு சார்ந்த; தெற்கு நடு 
ஆப்பிரிக்க மொழிக்குழு இனம் சார்ந்த. 

banx’ring, [n. சாவகத் (0௨7௨) தீவுக்குரிய புழுத்தின்னும் 
அணில் வகை. 

ban’yan’, (9+) 1. ஆலமரம், 
ban'yan’*, n.=banian’. 
ஹச&ர்', 171. ஜப்பானியர்கள் தம் அரசரைச் சந்திக்கும்போ து 

கூறும் வரவேற்புச் சொல்; போர்க்கள வீர ஊக்கொலி, 

௨௦௨, 7. மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள பருத்த அடியுடைய 
மரவகை. 

ஐ 11571, 71. தீக்சை, ஞானஸ்நானம், மெய்யுணர்வு நீராட்டுச் 

சடங்கு ; பெயரீட்டு விழா ; திருக்கோயில் சமய நுழைவுச் 
சடங்கு; (தொ.) நற ௦4 1௦௦0, உயிர்த்தியாகம் ; 
ஞானஸ்கானம் பெறாத கிறித்தவரின் உயிர்த்தியாகம் ; 
௨4510) ௦1 நரச, படைவீரனின் முதற்போர் ; கோயில்மணி. 
கப்பல் ஆகியவற்றின் பெயரீட்டுவினை ; * தூய ஆவி? யின் 
அருட்கொடை ; தீக்குளித்து உயிர்நீத்தல்; எண்ணெய்க் 
கொப்பரைத் தேர்வு.   

ஹச் 121, ௧. திக்கைக்குரிய, தூய நீராட்டுச் சடங்கோடு 
தொடர்புள்ள ; (தொ.) 198ற/ம510௧1 பக௩6, பெயரீட்டு விழா 

வில் இட்டு வழங்கிய பெயர், குடிப்பெயருக்கு முன்னிட்டு 
வழங்கும் கிறித்தவ சமயச் சார்பான பெயர். 

மஜ ம5ர், 71. கிறித்தவ சமயக் கிளைக்குழு வகையினர், இளங் 

குழந்தைகளின் தீக்கை தவறென்றும் முழுநீராட்டுச்சடங்கு 
தீக்கைக்கு இன்றியமையாததென்றும் இயேசுநாதரிடம் 

ஈம்பிக்கையுடையவர்க்கு மட்டுமே அது உரியதென்றும் கருத் 

துடைய கிறித்தவ சமய உட்பிரிவினர். 

ஹு 1157, 7. தீக்கை செய்விப்பவர். 

bap’tistery, bap’tistry, 1. தீக்கையிடம், ஞானஸ்கானச் 
சடங்குக்குரிய இடம் ; முழுநீராட்டு வினைக்குரிய தொட்டி. 

baptize’, v. தீக்கை பெறுவி, திருவினை முழுக்காட்டுச்செய், 
ஞானஸ்நானம் செய்வி; பெயரீட்டு விழாவாற்று; சமய 

துழைவுச்சடங்கு செய் ; தூய்மைப்படுத்து ; மேன்மையுறச் 

செய். ‘ 

bar 1, 71. கம்பி, கோல், உலோகங்களாலான சலாகை ; தண்டு) 

கட்டை, நீண்ட மரத்துண்டு ; 

முதலியவற்றின் நீள்கட்டி ; 
பாளம், வார், சவுக்காரம் 

தாழ், தாழ்ப்பாள் கட்டை ; 
தடை, தடைகள், தடங்கல் ;) தடைவேலி, தடை வரம்பு 5 

எல்லை; இடையீடு, தடுப்பு; தடை ௩டவடிக்கை;) முறை 

மன்றக் கம்பித்தடுப்பு) தேறல்மனைக் கம்பிஅழி;) தேறல் 

அருந்தும் அறை; மணற்கரை, ஆற்று முகத்திடம், துறை 
முகத்திட்டு ; வழக்கறிஞர் குழாம் ; பதக்கப்பட்டை ; கோடு ; 

சருகு ; விளிம்பு ; சிறைக்கட்ட ஆட்டம் ; (இசை.) கால அளவு 
குறிக்கும் நிறுத்தல் வரைக்குறி ; கால அளவு படுத்தல் 

கோடு; ற, தடு, தடுத்து நிறுத்து) வழியடை ; தாழிடு, 
மூடு, அடை, பூட்டு) தடை ௩டவடிக்கை மேற்கொள் 

தவிர்க்கச்செய் ; கம்பிகளாகப் பிரி ; கோடுகளிடு. 

bar ௩ 71. பெரிய ஐரோப்பியக் கடல்மீன்வகை. 

க”, 71. (வான்.) இலக்கழுத்தம், சதுர செண்டிமீட்டருக்கு 
இலட்சகொடி. விசைகளுக்கு (மற) நிகரான வளிமண்டல 

அழுத்த அளவை; (வேதி.) *இலங்கழுத்தம்', ௪ துர் 
செண்டிமீட்டருக்கு ஒரு கொடி விசைக்கு நிகரான அழுத்தம். 

ற்காக116'ஐ, 1. பருத்தியோ பட்டோ கலந்தும் கலவாமலும் 

கெய்யப்படும் மென்மையான கம்பளித்துணி வகை. 

ba'rathrum, n. ஆதன்ஸ் (௧5) நகரின் குற்றவாளிக் 
குழி; பாதாளம், படுகுழி. 

ட. அ. 4 e 

றக *, %. தாடிபோன்ற மீனின் தசை இழை ; கன்னித்துறவி 
யின் மூக்காட்டு மோவாய்ப் பகுதி: இறகுத்துய்) அம்பு 

நுனி வளைவு: தூண்டில்முள் ;) கொடுக்கு; ௮, கூர்நுதி 

யமைவி: தசையிழை வாய்ப்புறுத்து ; மோவாய் இழை 

அமைவி) மழி; சீவு, சிக்கெடு ) ஒழுங்குசெய், ஒப்பனைசெய் ; 

துளை, ஊடுருவு ; முள்ளிணை, முள்முனை ; அமைவி, 

barb’, 71. குதிரைமரபின் வகை ; திண்ணிற மாடப்புறு வகை. 

ஜூ ஜுல, 7. நினைவுக்குறிப்பு, அளவையியல் வாய்பாடுகளில் 
ஒன்று. 

நகாற்கா'1க, 71. காட்டுமிராண்டி, நாகரிகமில்லாதவர், பண் 
பற்றவர் ; கிரேக்க வழக்கில் அயல்காட்டான் ; ர, காட்டு 
மிராண்டித்தனமான ; முரட்டுத் தன்மையுடைய. 

ஹாக்ஈ1௦, 8. முரட்டுத்தனமான, காட்டாளான 7? பண்பற்ற 9 
நாகரிகமற்ற தன்மையுடைய ; புறப்பகட்டான ; 

கேடான ; காட்டுமிராண்டிப் பண்புடைய. 

barb’arism, n. ar @AQevciuaisry ; நாகரிகமற்ற வாழ்க்கை, 
காட்டுமிராண்டி வாழ்க்கை ; முரட்டுத்தனமான நடத்தை ; 
தாய்மொழிச் சொல்லை நீக்கி அயல்மொழிச் சொல்லைப் பயன் 
படுத்துதல். 

barba'rity, n. நாகரிகமற்ற நிலை; கொடுமை ; கொடுஞ் 
செயல், அட்டூழியம் ; பகட்டுச்சுவை கேடு, த 

க0கா1்2க' 11௦1, - முரட்டுத்தனமாக்குதல்; காட்டுமிராண்டித் 
தனம். 

சுவை 

0 8ம'8ார2௦, ௦, காட்டுமிராண்டியாக்கு, கரடுமுரடாக்கு? 
மொழித்துூரய்மையைக் கெடு ; அழுகலாக்கு.



‘barbarous 

barb'arous, a. நாகரிகமற்ற; கொடுமையான ; பண்புக் 

கேடான, முரடான ) தூய்மையற்ற ; கிரேக்க ரோம வழக்கில் 
அயற்பண்பாட்டுக் குரிய. 

81 0870115695, 71. நாகரிகமற்ற நிலைமை ; கொடுந்தன்மை, 
காட்டுமிராண்டித்தனம் ; தூய்மையற்ற தன்மை; எழுதப் 
படிக்கத் தெரியாகிலை. 

ஜா கரு, 71. வட ஆப்பிரிக்கப்பகுதி; (தொ.) கங்கா ௧ற6, 

வாலில்லாக் குரங்கு வகை ;) ககர 868, வட ஆப்பிரிக்கக் 
காட்டுச் செம்மறியாடு. : 

barb’ate, a. wultéQarg gZiciror. 
barb’ated, a. 7 HSuyow; தாடிபோன்ற அமைப்பு 

வாய்ந்த, மயிர்க்கொத்தோடு கூடிய, 

barb’ecue, 71. அகப்பைக்கோல், இறைச்சி ௬டும் இரும்புச் 
சட்டம்; நெருப்பில் வாட்டப்பட்ட முழு விலங்கு இறைச்சி ; 

காப்பிக்கொட்டை முதலியன காயவைக்கும் தள முற்றம்; 
வாரி வழங்கும் மாபெரும் விருந்து; ற, நெருப்பில் முழுமையாக 

வாட்டு ; இரும்புச்சட்டத்தில் வைத்து நெருப்பில் ௬டு. 

‘barb'ed, a. அம்பு முனைபோன்ற முனையுடைய. 
8060-1916), 7, வரிமுட்கம்பி, குத்துமுள் வரிந்த கம்பி. 
barb’el, n- urweGe கார்போன்ற தசையிழை அமைவுடைய 

மீன் வகை; தாடிபோன்ற தசையிழை அமைவு. 

கு”-0611, 97, உடற்பயிற்சியில் * வன்பிடி ? க்கருவி, இரு 

புறமும் பளுத்தாங்கிய இரும்புத் துண்டு. 
‘barb’er, 71. அம்பட்டன், முடி, ஒப்பனையாளர்; ௮, மயிர் களை; 

முடி வெட்டு; (தொ.) barber’s 1௦௦௯, பொய்முடிக் குல் 
லாய் செய்யும் வட்டக்கட்டை ; 0௧108775 1601, மழித்தலின் 
போது தொற்றிக்கொள்வதாகக் கருதப்படும் தோல் கோய் 

வகை ? றககா”8 ற௦16, முடியழகு நிலையச் சின்னக்கோல். 

‘barb’erry, barb’ery, 1. மஞ்சள் வண்ணமலரும் செக்கிறப் 
பழமும் கொண்ட புதர்ச்செடி வகை. 

நவு'ஞ், 7: அலகடியில் முள்போன்ற மயிர்க் கொத்துடைய 
உ. பறவை வகை, 

ந கு1961ம்6', 4, கோட்டையில் அல்லது போர்க்கப்பலில் நின்று 

துப்பாக்கி சுடுவதற்குரிய பீரங்கிமேடு, 

‘barb'ican, n, ௩கர் அல்லது கோட்டையின் வெளிப்பாதுகாப் 
பரண் ; தொங்குபால அரண். 

கு] 1181, 0௧11140௦16, 7. தூக்கமருக்தாகப் பயன்படுத்தப் 
* படும் வெள்ளை உருப்பளிங்குப்பொடி. 

Barb'izon, 1. wumaisr.Garye, (Fontainebleau) வுக்கு 
அண்மையிலுள்ள கிராமம்; (@sr.) Barbizon school, 
உள்ளதை உள்ளவாறே படமெழுதும் பிரெஞ்சு ஓவியர் குழு. 

‘barbol'a, n. வண்ணப்படிவ மலர்கள்-கனிகள் முதலிய 

வற்றைப் பதித்துச் செய்யப்படும் சித்திர வேலைப்பாடு. 

1௧1106, 7. மிகநுண்ணிய ௬ணை அல்லது முள். 

த1௦'81016, 0௨1௦410116, 7, படகோட்டிப் பாட்டு ; வஞ்சிப் 
பாட்டு போன்ற இசைப்பாடல், 

bard 4 91, பாணன், கவிஞன். 

கம் 5“, %. போர்க்குதிரையின் காப்புக்கவசம். 

காம்'-018]ர், 7. பாணற்குரிய தொழில். 
௧810ம், - குதிரைவகையில் போர்க்கவசம் பூட்டப்பட்ட. 

ற்லாம்'10, ௪ பாணர்களுக்குரிய ; 
குரிய, 

bard'Jing, 1, போலிக்கவிஞர். . 

‘bare, 8. உடையற்ற, வேடம் அற்ற ; பார்வைக்குத் தெரிகிற ; 
முடியில்லாத, வழுக்கைத் தலையுடைய) வறிய, தேவைப் 
பொருள்கள் அமைக்கப்பெருத ; படைக்கலம் தாங்காத, பாது 
காப்பற்ற ; சாரமில்லாத ; தேய்க்துபோன ; உரையினின்றும் 
எடுக்கப்பீட்ட, வெறிய, கோலம் செய்யப்படாத, போதாத; 
ல. அவிழ், நீக்கு ; உரையினின்றும் எடு, வெளிப்படுத்து. 

bare'backed, ர, வெறும் முதுகுடைய, 
இல்லாத, 

பாணர்களின் பாடல்களுக் 

குதிரைச்சேணஃ   

bark 

bare’faced, ம. தாடி முதலியவையந்ற ; முகமூடியில்லாத ; 
போலியல்லாத ; வெட்கங்கெட்ட ; ஆணவமான. 

௨76'1௦௦1, ௩. வெறுங்காலுடைய, காலிற் செருப்பு இல்லாத $ 
ஈம, வெறுங்காலுடன், செருப்பு முதலியவை இன்றி, 

கா6'10௦160, 8. வெறுங்காலுடைய, காலில் செருப்பு இல்லாத. 
047822, 71. பட்டுப் போன்ற சல்லாத்துணி ; ர, பட்டுப்போன்ற 

சல்லாத் துணிக்கு உரிய. 

81௦11௦௧020, ர. தலைவறிதான, தொப்பி இல்லாத. 
௨16'1௦22௦0, ர. வெறுங்கால்களையுடைய, 

8௦177, மம. ஆடையின்றி; உண்மையான வடிவத்துடன் 
வெளிப்படையாக ; திறந்த மனத்துடன். 

8௨1658, 91, புனையா நிலை, முட்டாக்கின்மை. 

bare’sark, n. நார்வே போர்வீரன் ; ரமீற, போர்க்கவசமின் றி. 
bar’ ful, a, smasir Boo mis. 
காத' கம்ஈ, 7. கொடுத்து வாங்குவது பற்றிய ஒப்பந்தம் ; கலம் 

பயக்கும் வாணிகம் ; நல்ல கொள்முதல்; ஐ, பேரம் பேசு, 

விலை பேசு, கொடுத்து வாங்குவது பற்றிய கிபந்தனைகளைப் 

பற்றி இழுத்துப் பறித்துக்கொண்டு நில் ; (தொ.) bargain 
8௭௦ 8௨16, (சட்.) மதிப்புள்ள பொருளை முன்னிட்டு சொத்து 
ஒப்படைக்கப்படக்கூடிய உரிமைமாற்று : முறை; 14௦ the 
ற்காதவ், கண்டிப்பான நிபந்தனைகளுக்கு அப்பால், அன்றி 

யும் ; strike a bargain; விலைக்கு முடி, ஒப்பந்தத்துக்கு வா ; 
ல் நிகாதகர், குடியலொடு முடிந்த பேரம். 

barg'ainer, bar’gain-hunter, n. Gur Qewas parade 
கடைகளுக்குச் செல்பவர். 

barge, 71. படகு, போர்க்கப்பல் அதிகாரிகளின் உபயோகத் 

துக்கான பெரிய விசைப்படகு; அரசாங்க விழாக்களின் 
போது பயன்படுத்துவதற்கான ககோலம் செய்யப்பட்ட 
கப்பல்; மகிழ்ச்சிச் செலவுக்கான படகு ; ஐ, திறங்கெட 
இயங்கு? அலங்கோலமாகப் பெயர்த்துச் செல் ; திடுமென 
இடையே சென்று குதி, 

க1ஐ6'-௦810, 71. மஞ்சடைப்புத் தூலங்களுக்கு அலங்கார 
மறைப்பு. 

ற ௨ஊஐ6'-0010'16, 7. இரட்டை மஞ்சடைப்புத் தூலங்கள், 
bargee’, 08712௦1080, 7. படகோட்டி. 
barge’ 10851, 71. படகின் உரிமையாளர். 

barge’-pole, 71. படகின் உந்துகோல். 

௨1ஜ6'-5%0165, 71. மஞ்சடைப்பின் சரிந்த விளிம்பினைக் கட்டு 
வதற்கான கற்கள். . 

கா ஐம்௨5ர், 7. சாவுக்கு முன்னறிகுறியாகக் கருதப்படும் நாய் 
வடிவப் பேய் வகை. 

bar'-graph, 71. (க௧ண.) அளவைக் கோடுகளில் அளவை 

யடுக்குகளைக் குறித்துக் காட்டும் உருவகைக் கட்டம். 
bar’ic, a. வெண்மை உலோகத் தனிமவகையின் தொடர்பான? 
வெண்மை உலோகத் தனிமவகை அடங்கிய, 

றகா111'8, 71. கடலோரச் செடிவகை; கடலோரச் செடிவகை 
யின் சாம்பலிலிருந்து கிடைக்கும் துப்புரவ DD உவரக் 
கரியகை. 

bar’-iron, 71. தகடாக்கக்கூடிய இரும்புப்பாளம். 
bar'ish, a. ADS Amis, ஈன்கு மூடப்பட்டிராத. 
bar'itone, n. = barytone. 

bar'ium, n. (GuH.) பாரியம், 
வெண்மையான உலோகத்தனிமம். 

bark ", 1. மரப்பட்டை, தோல்பதனிடுவதற்கு உதவும் பட்டை ; 
காய்ச்சல் மருத்துப்பட்டை, கொயினா ; மேல்தோல் ; v. 
பட்டை உரி ; தோல் உரி; மரத்தைச் சுற்றிலும் பட்டையை 
அறுப்பது மூலமாக மரத்தை அழி) உராய்வினால் மேல் 
தோலிழ $ அசறுகட்டு ; பட்டையாக அமை, 

bark , ர. மூன்று பாய்மரங்களையுடைய மரக்கலம்; சிறு 
கப்பல் ; படகு. 
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bark 

bark *, n. stu: குரைப்பொலி ; ஈரி ஓநாய்களின் ஊளை ஒலி; 

அணிலின் கிறீச்சொலி ; பீரங்கி அதிர்வேட்டு ; இருமல் ஒலி ; 
ஐ. குரை ; உறுமு ; சள்ளென்று விழு; எரிந்து விழு, சீறு; 

அதிகாரமாகப் பேசு ; திட்டு ; நாய்போல் காவல் செய். 

bark'-bed, n, ஆவாரம்பட்டையின் சக்கை கொட்டப்பட் 
டுள்ள எருப்பாத்தி. 

௰ஹு1:'-0௨27'16, 71, மரப்பட்டைகளைத் துளைத்து அழிக்கும் 
வண்டு வகை, 

bark'-bound, a. பட்டை அகலாதிருப்பதனால். உடற்செறி 
வுற்ற. 

81-12, 91, இன்தேறல் கடைக்காரர். 
bark'en, v. உலர்ந்து பட்டை போலாகு, 

றக]: ஞர்1்ர6, ர. முன்று பாய்மரங்களுள்ள மரக்கல வகை. 

ற்கா]'ஊர, 71. கூச்சலிட்டுத் தாக்குபவர்; கடையில் அல்லது 
ஏலத்தில் வாடிக்கைக்காரர்களைக் கூவி அழைப்பவர் ; காய், 

குரைக்கும் காய் ; காவற்காரர். 

bark’y, ர. பட்டை மூடிய, பட்டை உடைய; பட்டை போன்ற. 

barl’ ey, Nn. வாற்கோதுமை, யவை. 

barl’ey-brake, n. warn இரட்டையர்கள் சேர்ந்து ஆடும் 
பழைய நாட்டுப்புற விளையாட்டு வகை. 

barl'ey-bree, bar'ley-broo, bar’ley-broth, n. yofss 
வாற்கோதுமைமாத் தேறல். 

barl'ey-corn, n. வாற்கோதுமை மணி; அங்குலத்தில் 
மூன்றில் ஒரு பங்கு கொண்ட நுண்ணெல்லை நீட்டலளவை. 

bar’ley-mow, 71. வாற்கோதுமைக் குவியல். 
bar]’ey-su'gar, 71. உருக்கி ஆறவைத்த சர்க்கரை மிட்டாய். 

barl’ey-wa'ter, n. கோயாளிகளுக்குக் கொடுப்பதற்குரிய 
வாற்கோதுமைக் கஞ்சி. 

ற்கா1'௦:, 9. ஒரே அலகுடைய கத்தி. 
ஐலா, 71, புளிப்பேறிப் பொங்கும் சாராயம் முதலியவற்றின் 

நுரை, கொதி. 

bar’-magnet, 71. இரும்புப்பாள உருவான கிலைக்காந்தம். 

bar’maid, 71. இன்தேறல்கடையின் பணிப்பெண். 

ந்ஹு'மூவு, 7. இன்தேறல்கடையின் பணியாளன், 

barm’brack, n. கொடிமுந்திரிப்பழ வற்றல் அடங்கிய அப்ப 
வகை. 

வார 6௦1ம6 ; 71. போலிக்கொடையர், வாய்ப்பந்தல் வீரர் ; 
4. ஏமாற்றுகிற, கற்பனை யான, பொய்யான. 

ஜா நம, 7. கோட்டை மதிற்சுவர் ; குடுமி, 
barm’y, a. புளித்துப் பொங்குகிற, நுரையுள்ள. 

barm’y-brained, a. a Sap, coin sD mar im. 
barn, n, களஞ்சியம், பத்தாப்புரை; ஐ, களஞ்சியத்தில் 

சேர்த்து வை. 

Barn'aby, n. 37wHG. umicrvaiv (Saint Barnabas); (Agr. ) 
Barnaby Bright, Barnaby Day, Long Barnaby, தூயதிரு. 

பார்னபஸ் திருகாள் (ஐ௫ன்-11), 

காட்க016 ', 71. மாரிக்காலத்தில் பிரிட்டனுக்கு வரும் துருவ 
மண்டல வாத்துவகை ; பாறைகளிலும் கப்பலின் அடிப்பாகங் 
களிலும் ஒட்டிக்கொள்ளும் சிப்பி வகை, ஊமைச்சி ; எளிதில் 
அசைத்துவிட முடியாத தோழன். 

ற்கு ௨௦16“, 1. இலாடம் அடிக்கையில் குதிரையின் மூக்கி 
விடும் குறடு. 

க1'1௨016-20086, 71. காட்டுவாத்து வகை. 
றகாு'க0165, 7. 2/1. (பே-வ.) மூக்குக்கண்ணாடி. 
barn’-dance, n, அமெரிக்கரின் ஆடல்வகை. 
வு் -ம௦௦7, 71, களஞ்சியத்தின் கதவு ; மரப்பந்தாட்டத்தில் 

பங்துவீச்௬ ஒவ்வொன்றினையும் தடுக்கும் ஆட்டக்காரர் ; 
மட்டமான அகல் இலக்கு. 

barn’-owl, n. Gwmuraw வைக்கோல்கிறமாயும் கீழ்ப்பாகம் 
வெண்மையாயுமுள்ள ஆந்தை வகை. 
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barrage-fire- 

barn’-storm, v. QU uw Geéra) காடகமாடு. 

8. -5%௦11001, 7, பல இடம் பெயர்க்து ஈடிப்பவர். 
ந்காற காம், 77. பண்ணைமுற்றம் ; (தொ.) நறுக் 10]. 

வீட்டுக்கோழி. 

௨ூ'ர௦ஜஹங், 7. அமுக்க வரைவி. * 
barol’ogy, n. எடைமான நூல். 
barom’eter, n. காற்றழுத்தமானி, பாரமானி, வானிலை முன்” 

னறிதற்கும் கடல்மட்டத்தின் மேல் உயரங்களைக் கண்டறி 

தற்கும் பயன்படும் கருவி ; மக்கள் கருத்துமாறுதலை மதிப் 
பிட்டுக் காட்டும் பொருள். 

baromet'ric, baromet'rical, a. 7H) அழுத்தமானியைச் - 
சார்ந்த. 

barom’etry, 2. காற்றழுத்தமானியைக் கொண்டு அளவெருக் . 
கும் முறை. 

௨௦, 71. பண்ணைநில ஆட்சிக் கோமான் ; குறுநிலக்கோப்- 
பெருங்குடிமகன் ; பெருந்தொழில் முதல்வர் ; அரசமீன்ற நடுவ 
ரின் பழம் பட்டம்; பழய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பட்டம்; பழங் . 

கால ஆங்கிலச் சட்டத்தின்படி கணவர் ; (தொ.) ௨௭0௩ 05 

62, துண்டுபடுத்தப்படா.து எலும்போடு இருபுறமும் உள்ள 
மாட்டின் இரட்டை இடுப்பினிறைச்சி. 

ba'ronage, n. கோமக்கள் தொகுதி ; பெருங்குடி மக்கள் 

மேற்குடி மக்களின் பட்டியலும் அவர்களைப் பற்றிய செய்தி : 
களும் அடங்கிய ஏடு. 

bar’on-bail’ie, n. பெருமகன் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட குற்ற- 
இயல் நடுவர். 

ba’roness, 1. பெருமானின் மனைவி ; கோமகள், பெருங்குடிப் 
பெண்டு. 

௨1௦164, 1. இளங்கோமான், கோமானுக்கு அடுத்தபடி 
தாழ்ந்த பட்டம் ; ற, இளங்கோமான் நிலைக்கு உயர்த்து. 

ba'ronetage, n. இளங்கோமக்கள் தொகுதி) இளங்: 
கோமக்கள் பெயர்ப்பட்டியல் விவரங்கள் அடங்கிய ஏடு. 

௨௭௩௦௭ 6103, 71. இளங்கோமான் படிநிலை. 

baronet'ical, a. இளங்கோமானுக்கு உரிய. 
கா௦0. 18], ௩. பெருங்குடி மக்களுக்குரிய ; பெருமகனுக்குத் . 
தகுதியான. 

ற்உ௱௦௱டு7, 7, பெருமகனின் ஆட்சிப்பரப்பு ) பெருமகன் நிலை ; . 
பெருமகன் காணியுரிமை ; ஸ்காத்லாந்தில் பெரிய பண்ணே 
அயர்லாந்தில் காட்டின் பிரிவு. 

க0௦0ம' , 91, 17-வது 18-வது நூற்றாண்டுகளின் கலைப்பாணி ; 
0. 17-வது 18-வது நூற்றாண்டுகளின் கலைப்பாணிக்குரிய ; 
சுவைக்கோளாறுடைய; கோணங்கித்தனமான, மனம் போன 
போக்கான. 

bar'oscope, n. வளிச்செறிவுமானி, வளிமண்டலத்தின் செறிவு 
நிலையிலுள்ள மாறுபாடுகளைத் தெரிவிக்கும் கருவி. 

8101016', 7. மடக்கக்கூடிய விதானமுள்ள நான்கு சக்கர-- 
வண்டி. 

bar’-par’lour, 1. இன்தேறல் அறை அடுத்த துணையறை. 
barque, n.=bark?. 
barq’uentine, n.=barkentine. 
ba'rrack, n. போர்வீரர் குடியமைப்பு வரிசை, கட்டுக்குடி 

யிருப்பு ; கவர்ச்சியற்ற நெருக்கிய மட்டக் கட்டிடக் குவை ; 
Vv. போர்வீரர்களை விடுதிகளில் தங்கவை ; பந்தாட்டத்தில் 
ஆட்டக்காரர்களை இகழ்ந்து கூச்சலிடு. 

காா80௦௦1', 7. அடிமைகளுக்கான குச்சுக்குடியிருப்பு ; கைதி 
களுக்குரிய கொட்டில் வளைவு. 

barracud’a, n. மேலை இந்தியத் தீவுகளின் கடற்பெருமீன், 
barr’age, n. அணையிட்டுத் தடுத்தல் , குறுக்கணை : (படை.) 

இடைத்தடையிடும் திட்டமிட்ட குண்டுமாரி. 

௰கார'௨ஐ௦-016, 7, பகைவர்கள் குறிப்பிட்ட எல்லைக்கோட்டினைக். 
கடந்து செல்லமாட்டாமல் தடுத்துக் குண்டு போடுதல், குண்டு 
மாரித் திரை.
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barran’ca, barran’co, n. ஆழமான கெவி, மலைப்பள்ளம். 
-ba‘rrater, ba’rrator, n, SrTupéary, sée7aj 2cir@ 

பண்ணுபவர். 

barr'atrous, a. வீண்வழக்காடுகிற ; வீண்வழக்குத் தூண்டு 
கிற, 

நஉரகம்ரு, 71. (கடல்துறைச் சட்டம்) கப்பற் சொந்தக்காரர் 

களுக்குத் தீங்குண்டாகும் வகையில் கப்பல் தலைவர் அல்லது 

கப்பலோட்டிகள் மோசம் செய்தல் அல்லது கடமை தவறல் ; 
(சட்.) வீண்வழக்காடல் ; வீண் வழக்காடத் தூண்டுதல். 

$க11௦0, ர. கம்பிபோட்ட ; கம்பிகள் உடைய ; பாதுகாக்கப் 
பட்ட ; அடைக்கப்பட்ட, மூடப்பட்ட ; கம்பியால் அடையா 

ளம் இடப்பட்ட ; தடுக்கப்பட்ட ; பிரிக்கப்பட்ட ;) துறை 

முக மணல்மேட்டினால் அடைக்கப்பட்ட. 

ba’rrel, n, fours, மிடா ; உருள்தொட்டி ; இயந்திரங்களின் 

சுழல் உருளை ; மிடா அளவு ; குதிரை இடுப்புப் பகுதி ; உடற் 

பகுதி; துப்பாக்கிக் குழல்; கொளுவி, பித்தான்; ௮, மிடாவில் 

வை, பீப்பாயிலிட்டு அடை. 

தா 618ஐ6, 71. மிடாவினால் அளந்த அளவு, மிடா எண்ணளவு. 

1161-0011, %. மிடா அளவு, ஐந்து கன அடி. அளவை. 
மகா வி1பப், 7, பீப்பாய் அளவு, மிடா கொள்ளக்கூடிய அளவு; 

pl, barr'elfuls. 

barr'elled, a. மிடாவையுடைய ; மிடாவில் அடைக்கப்பட்ட ) 
துப்பாக்கியில் குழல் உடைய. 

நஉர௱ண, 7. தரிசு நிலம்; ர, மலடான, குழவி ஈனாத ; பலன் 
தராத, விளைவு அளிக்காத ; வெறுமையான ; தரிசான ; வள 

மற்ற, வறண்ட, ஊதியந்தராத; மந்தமான. 

barr'enness, 91. மலடு ; தரிச௬ுகிலை. 
ba'rret, n. SoS Asn. 
நஜாார்08ம6', 1. வழியடைப்பு, தெருமறிப்பு; தடை அரண்; ஐ, 

வழியை அடைத்துத் தடைசெய்) தடை அரணைக் கொண்டு 
காப்பு அளி. 

உரச, 7, தடைவேலி, தடையரண்; இடைவேலி; வழிமறிப்பு, 

தட்டி ; தடை, தடங்கல்) இடையூறு ; இடைத்தரடுக்கு ; 
எல்லை ; சுங்க எல்லை ; கம்பி அழி, பழைய வண்டியோட்டப் 

பந்தயங்களில் புறப்படும் இடம் குறித்த கம்பிச் சட்டம் ; ற, 

தடையிடு; வேலியிட்டு அடை; (தொ.) நகரம் ரகர, 

உ புழைவழி அழுக்குப் புகாமல் காக்கும் உடற் பூச்சு மருந்து. 

1 1127-1௦61, 7, கடற்கரைக்கு அருகிலுள்ள பவளத்திட்டு. 
ஹ்ராம், 1, 21, வேலி, அடைப்பு, போட்டிப் பந்தயக் 

களத்தின் கூழ்கம்பிவேலி அரண் ; பழங்கால வேலெறி போட் 
டிப் பந்தயத்தில் மையக் கம்பி எல்லை. 

-barr'ing, prep. தவிர, விடுத்து, 
இல்லாமல். 

barr'ing-out", ௩. உரிமைகளை வற்புறுத்தப் பள்ளி 
ஆசிரியரை மாணவர்கள் பள்ளிக்குள் நுழையவிடாமல் 
தடுக்கும் தடைமுறை, 

ba'rrister, ba’rrister-at-law, n, மாவழக்கறிஞர், மாவழக் 
கறிஞர் பட்டம் பெற்றவர் ; உயர்முறை மன்றங்களில் வழக் 
காடும் உரிமையுடைய சட்டத்துறை மாணவர். 

barriste’rial, a. மாவழக்கறிஞருக்குரிய. 
-barri’stership, n. wrapaa epi நிலை. 

bar’-room, 71. இன்தேறல் வகைகளுள்ள அறை ; இன்தேறல் 
குழாயுள்ள அறை, 

ba’rrow 7 91. குன்று ; புதைமேடு ; மண்குவியல் ; கல்லறை, 

ba'rrow?, n. கைவண்டி, தள்ளுவண்டி. ; பிணப்பெட்டி, 
பாடை ஒகோயுற்றோரைத் தூக்கிச் செல்வதற்கான நீள்சட்டம்; 
(தொ.) 8௦௭ 07, பழங்கள் விற்கும் தள்ளுவண்டிப் 
பையன் ; குற்றேவற் கையாள். 

தவிர்த்து, நீங்கலாக, 

க் 170197“, Ne குழந்தைகளுக்கான கையற்ற நீண்ட கம்பளிச் 
சட்டைஃ   

ba’rrow *, n. காயடித்த ஆண் பன்றி. 
கா”-10ஊ7, 7, இன்தேறல் கடைக்காரர். 
bart’er, 71. பண்டமாற்று, பரிவர்த்தனை, பண்டமாற்று வாணி 

கம்; (கண.) ஒரு பண்டத்துக்கு நிகரான மற்றொரு 

பண்டத்தின் அளவுக் கணக்கீடு ; , பண்டமாற்றுச் செய் ; 

சிறு பொருள் பெற்று வீணாகக் கொடுத்திழக்துவிடு. 

மகார்சகு், 7. ஞாயில், கோட்டையின் கைப்பிடிச்சுவர் ; அர 
ணின் கூடகோபுரத்தின் புறகோக்கு வழி ; கோபுர அலங்கம். 

bartizaned’, a. அலங்கம் அமைக்கப்பெற்ற. 
நகர, 7, பண்ணை வெளி. 

Bart's, n. லண்டனில் உள்ள தூயதிரு. பார்த்தலமியூ 

மருந்தகம் (St. Bartholomew's Hospital) « என்பதன் சுருக்க 
வழக்கு. 

170004, 74. ஆப்பிரிக்காவிலிருக்து நீளுருளையாக இறக்குமதி 
செய்யப்படும் செஞ்சாயக் கட்டை மரவகை, 

ஹேர், 8. ஏணுக்குரிய, பொருளின் எடை மையத்துக் 
குரிய, 

bar’ ysphere, 91. நிலவுலகக் கோளகையின் aia 
பதாகக் கருதப்படும் பளுவேறிய உட்கருப் பகுதி. 

மகார ௨, 1, (வேதி.) பாரிய ஒருயிரகை, மிகுதி நிறையுடைய 
கார மண் வகை. . 

baryt’es, n. (Gugl.) வெண்சாயத்துக்கு வழங்கப்பெறும் 
இயற்கனிப் பொருளான பாரிய கந்தகை, 

உடம், 1. (இசை.) உச்சவகைக் குரலுக்கும் மட்டவகைக் 
குரலுக்கும் இடைப்பட்ட வீறார்ந்த ஆண் குரல் ; வீரறார்ந்த 

ஆண் குரலையுடைய பாடகர் ; வீறார்ந்த ஆண் குரலுக்குப் 

பொருத்தமான இசை ; இசைக்குரிய பித்தளையாலான துளைக் 
கருவி வகை ; கடை அசை அழுத்தம் பெறாத சொல்; ர. உச்ச 

வகைக் குரலுக்கும் மட்டவகைக் குரலுக்கும் இடைப்பட்ட ; 
கடை அசை அழுத்தம் பெறாத. 

8581, 8. அடிக்கு உரிய; அடியிலுள்ள; அடியாக அமைகிற; 
மிகத் தாழ்வாயுள்ள ; அடிப்படையான, அடிப்படை சார்ந்த; 

(Qsr.) basal anaesthesia, ஆழ்ந்த பெருமயக்கத்துக்கு 
அடிப்படையாகச் செயல்புரியும் மயக்கம்) basal plane, 
கிடை அச்சுக்கு ஒரு போகு ஆகவுள்ள முகம். 

bas’alt, basalt’, n. திண்ணிய ப௬மை நிறமுடைய தீக்கல், 
எரிமலைப்பாறை வகை, 

858111௦, 8. எரிமலைப் பாறையினாலான ; தீக்கல் வகை 
அடங்கிய ; எரிமலைப் பாறை போன்ற; திண்ணிய பசுமை 
நிறத் தீக்கல் வகை சார்ந்த. 

198581, 1. மரப்பட்டை வகையினால் பதனிடப்பட்ட ஆட்டுத் 
தோல். 

1த$'க1716, 71. உரைகல்லாகப் பயன்படுத்தப்படும் எரிமலைப் 
பாறை வகை. 

045 0121, (பிர.) 7. நீலக் காலுறை. 
bas’cule, n. எடைக்கட்டு இயக்கக்கருவி, ஒருமுனை ஏறும் 

போது மறுமுனை தாழுகிற நெம்பு அமைவு ; (தொ.) 195016 
011026, எடைக்கட்டலினால் உயர்த்தவும் தாழ்த்தவும்படுகிற 
பால வகை, இயங்குபாலம். 

1886 1, 71. அடி, அடிப்பகுதி; அடிவாரம்; ஆதாரம், கடைக்கால், 
அடித்தளம்) நகிலத்தளம் ; கேடயத்தின் நிலவரை ; அடிப் 
படை ; மூலம், மூலமுதல்; (௧-௧.) துரணின் அடிக்கட்டு ; 
படைத்துறையின் மூலதளம் ; கடற்படைத் தலைமையிடம் ; 
கில அளவையின் பொது மூலவரை ? கலவையின் தலைக்கூறு ; 
மருந்தின் மூலக்கூறு, பொதுக்கூறு ; உறுப்பின் இணைப் 
பிடம், தலைப்பு ; புறப்படுமிடம் ; (வடி.) அடிமூலவரை, அடி 
மூலத்தளம் ; (வேதி. ) உப்பு மூலம் ; காடியுடனிணைக்து உப்பு 
வகையாகவல்ல பொருள் ; (கண.) கணிப்புமூலம், தான 
மூலம்; பக்தாட்டங்களின் நிலைத்தளம்; vy, அடிப்படை. 
யாக்கு; அடிப்படை மீதெழுப்பு ; மூலமுதலாகக் கொண்டு. 
செயலாற்று ; ஆதாரத்தின்மீது செயற்படுத்து ; வாதத்துக்கு 
ஆதாரமாகக்கொள்; நிறுவு.



base 

“5௨55”, ம. தாழ்ந்த, கீழான ; இழிவான ; கயமைத்தனமுடைய 2 
ஒழுக்கங்கெட்ட; குறுகிய தன்னலமுடைய, அற்பத்தனமான; 

கீழ்நிலைப்பட்ட ; அற்பவிலையுடைய ; பயனற்ற ; போலியான 5 

வெறுக்கத்தகுந்த ; அடிமையூழியம் செய்கிற; (சட்.) அடி 
மைப்பட்ட ; (மொழி.) உயர்தனிச் செம்மொழியாயிராத £ 
(தொ.) 0௨86 ௦௦11), போலி. நாணயம் ; 19886 161815, இழிந்த 

உலோகங்கள், விலை மதிப்புக் குறைந்த உலோகங்கள், 

காற்றுப் பட்டால் நிறம் முதலியன மாறும் உலோகங்கள், 

18560வ11, 7. களக்கட்டுப் பந்தாட்டம், பக்கத்துக்கு ஒன்பதின் 
மராக ஆடும் அமெரிக்க காட்டுப் பந்து விளையாட்டு ; தளக் 

கட்டாட்டத்துக்குரிய பந்து. 

8561௦1, 71. தளக்கட்டுப் பந்தாட்டக்காரர். 

1896-0070, 8. கீழ்ப்பிறப்பான ; கீழ்நிலையுடைய ; 
கேடாகப் பிறந்த. 

1௨56-0011, 71. மாளிகை அரணின் வெளிமுற்றம் ; கீழ்நீதி 

மன்றம். 

base’less, n. 
மில்லாத. 

9856-1116, 71. நில அளவை வகையில் முக்கோண நில 
அளவைக்கு அடிப்படையான அடி மூலவரை ; வரிப்பந்தாட்ட 
ஆடரங்கின் எல்லையிலுள்ள கோடு ; தளக்கட்டுப் பந்தாட் 

டத்தில் தளங்களை இணைக்கும் கோடு. 

189619, 8௦. இழிவாக, அற்பத்தனமாக. ௩ 

base’man, n. தளப்பந்தாட்டக்காரர், தளக்கட்டுப் பந்தாட் 

டத்தில் பந்தைப் பிடித்து நிறுத்துவதற்காக தளத்துக்கருகில் 
நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ள ஆட்டக்காரர். 

ந ஹ$்ங ரர், 1. அடிப்படை ஆதாரம் ; கட்டிடத்தின் அடித் 
தளம்; நில அறை, கீழ் அறை. 

base’mind’ed, a. சிறுமனமுடைய. 
bas’enji, n. WeSuyb Goréar5 Quscdvysror சுருட்டை 

வாலும் நிமிர்காதும் உடைய சிறிய ஆப்பிரிக்க நாய் வகை. 

base’-runner, n. தளக்கட்டுப் பந்தாட்டத்தில் தளங்களைச் 
சுற்றிவரும் ஆட்டக்காரர். 

bas’es, n. basis என்பதன் பன்மை. 
நஜம்ட் ர, நல்ல அடி, தல்லுகை; அடித்துரைத்தல் ; ௮, ஆழ் 

தழும்புற அடி, உள்ளமுந்த அடி, 

bash’ful, a. நாணமுள்ள, கூச்சமுடைய ; குழப்பமடைந்த ; 

எளிதில் குழப்பமடைகிற ; தன்னம்பிக்கையற்ந. 

51 100117, ச. வெட்கத்துடன், நாணிக்கோணி, 

bash’fulness, n, வெட்கம், நாணம், காணிக்கோணுதல். 
bashi-bazouk’, (துரு.) 97, கொடுமைக்கும் கொள்ளைக்கும் 

பேர்போன முறையணி சாராக் கூலிப் போர்வீரர் ; கொடிய 
கொள்ளையிலீடுபடும் படைவீரர். 

bashi-bazouk’ery, (siq-) n. 
வீரர் தொழில், கொடுங்கொள்ளை. 

bash’less, a. நாணமற்ற, 
192810, ௩. அடிப்படையான ; அடிக்கு உரிய ; அடியிலுள்ள ; 

அடி.யாக அமைகிற; (வேதி. ) உப்பு மூலத்தின் இயல்புடைய, 
உப்பு மூலம் கொண்ட ; கன்மச்சத்துக் குறைவாகக் கலந்த ; 
உலோகங்களில் கன்மச்சத்துக் கலவாத முறைப்படி உருவாக் 
கப்பட்ட; (தொ.) 08510 English, எளிய இன்றியமையாத 
850 சொற்கள் கொண்ட ஆங்கில மொழிவழக்கு ; basic 

ற100685, உலோக உயிரகை உட்சூழ்ந்த உலையில் எஃகு 
உருவாக்கும் முறை; 851௦ 8814, மூல உப்பு; basic slag, 
காரச் சிட்டம்; உரமாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரும்புச் 
சிட்டம். 

முறை 

அடிப்படையற்ற; ஆதாரமற்ற; காரண 

துருக்கியக் கூலிப் போர் 

9851 01137, 7, (வேதி.) காரங்கள் உப்பு மூலங்களுடன் கலக்கும் 
தர அளவு. 

851012], ௩. சிதல் நெற்றுக்குரிய; சிதல் நெற்றுடைய. 
8514108001, 8, (தாவ.) காளான் வகையின் சிதல் நெற்றி 

லுள்ள சிதல் விதை. 
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bason: 

கம்ம மம, ர... காளான் வகையின் சிதல் நெற்று, சிதல் 
விதைகளை வெடிக்க வைக்கும்'காளான் உறுப்பு; ந], 0௨5101. 

ba'sifixed, a. 919 ஒட்டிய,.அடித்தளத்தால் இணைக்கப்பட்ட. 
basif'ugal, a. அடி அகல்வான, அடித்தளத்திலிருக்து விலகிப் - 

புறகாடிச் செல்கிற. . 

198811 *, 7... துளசியினம் சார்ந்த நறுமண ச் செடிவகை, 

8511”, 7. முழுதும் பதனிடப்படா.த ஆட்டுத்தோல். 
௨511] “, 7. மணியின் பட்டையிட்ட சாய்கோணப்் பக்கம். 

1985111௦, 4. குருதி நாளங்களில் முழங்கையிலிருக்து தொடங்கி : 

அக்குள் நாளத்தில் முடிகிற. 

basil’ica, n. அரைவட்ட ஒதுக்கிடமுடைய தூண் வரிசை 

வாய்ந்த நீள்சதுர மண்டபம் ; நெடுமாடக்கோயில் ; 

பண்டை, ரோம் நகரில் (௩௦௩௦) பேரரசர் கான்ஸ்டன்டைன் 

(Constantine) கட்டிய கோயில்களில் ஒன்று ) பண்டைக். 
கரல அரசுமனை. 

[8511'108], 4. அரசுக்குரிய, 
198511 11, 8. பிறை நமெடுமாடத்துக்குரிய, அரசுமனைக்குரிய... 

1௨51111௦00, 8511'10ம0, 77. உயர்மருந்துக் களிம்பு. 
1858111816, 7: திட்டிவிடம், பழங்கதை மரபுக்குரிய ஈச்ச 

மூச்சும் நச்சுப் பார்வையுமுடைய பாம்பு வகை; உச்சிக்: 

கொண்டையுடைய அமெரிக்கப் பல்லி வகை; பண்டைக் - 

காலப் பித்தளைப் பீரங்கி வகை. 

198511, 71. தட்டம், வட்டில், கிண்ணம் ; வட்டில் நிறையளவு 

குழிவான பள்ளம் ; நிலங்கவிந்த நீர்நிலை ; நீர்த்தேக்க நீக்க . 
வாய்ப்புடைய கப்பல்துறை ; வடிஙிலம் ; ஆற்றுப் பள்ளத் . 

தாக்கு ; நீள்வட்டப் பள்ளத்தாக்கு ) (மண்.) உட்குழிவான 
நில மடிப்பு உள்ள இடம் ; உள் மடிப்பிட நிலக்கரிப்படிவு 7 : 

உள்மடிப்பிடக் கனிப்பொருள் படிவு. 

985167, 71. இலேசான உருள் கவிவுடைய எஃகு தலைச்சீரா... 

185 17111, 77. கிண்ணம் கொள்ளும் அளவு $ நர், 985'122ய15. 

basip’etal, 8. (தாவ.) இதழ்கள் வகையில் அடிகோக்கி. 
வளர்கிற. : 

bas'is, 2. அடிப்படை ; மூலமுதல் $; அடிநிலை, மீடம், மூலச் 
சரக்கு ; மூலக்கொள்கை, தொடக்கத் தத்துவம் ; உடன் பேச்: 

சுக்குரிய பொது மூலம் ; படைத்தளம், 

bask, v. குளிர்காய், வெயிலிற் காய், ஒளியில் திளை ; சார்ந்து: 
இன்பக்திளை ; (தொ.) 9௨81:1த 8௧71, மிகப் பெரிய சுறாமீன் 

வகை. 

085164, 71. கூடை ; கூடை கொள்ளும் அளவு; பெட்டி 5 
கூடைப் பந்தாட்டத்தில் ஆட்ட இலக்காகப் பயன்படுத்தப் : 

படும் வலை; அஞ்சல் வண்டியின் பின்புற வெளியிருக்கை$ 

பிரம்பு வேலை செய்து உருவாக்கப்பட்ட கைப்பிடி ; கூடை 

வடிவ அமைப்பு ; ம, கூடையில் வை ; கழிவுக் கூடையில் 

போடு. 

1988 1227-0௨71, 73. கூடைப்பந்தாட்டம். 

bas'ket-chair’, n. பிரம்பு நாற்காலி, 

995 120101, 7. 
bas'ketfuls. 

bas’ket-maker, n. கூடை முடைபவர். 
bas’ket-mak’ing, n. sar Emr 50. 

bas’ketry, n, கூடை முடைதல் ; பிரம்புபின்னிய வேலைப் - 
பாடு, 

bas'ket-work, n. பிரம்பு முதலியவற்றின் பின்னல் வேலைப்- 
பாடு. ் 

bas’net, n.=basinet. 
bas’on’, n.= basin. ல 
850, 71. தொப்பிக்குரிய அழுத்தக் 'கம்பளித் துணியைச் 

செய்வதற்கான விசிப்பலகை; ௮, விசிப்பலகையின்மேல் 

வைத்து அழுத்தித் தொப்பிக்குரிய அழுத்தக் கம்பிளித் துணி 
செய். 

கூடை நிரம்பக்கொள்ளும் அளவு ; pl. . 

> 
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Basque, 2. பிரான்சுக்கும் ஸ்பெயினுக்கும் இடைப்பட்ட 
பிரென்னீஸ் (Pyrenees) “மலை : வட்டாரத்தில் வாழும் 
பழங்குடியினத்தவர் ; மேற்குப் பிரென்னீஸ் பகுதிப் பழங் 

குடியினர் பேசும் மொழி;: ர, பாஸ்குப் பழங்குடி யினத்துக் 

குரிய ; பாஸ்குப் பழங்குடி மொழி சார்ந்த. 

basque, 71. இடுப்பின் கீழதாய கச்சு நீட்டம். 

850120, 8, கச்௬ வகையில் இடுப்பின்கீழ் கீண்ட பகுதி 

யுடைய, 

basquine’, n, பாஸ்கு (1௧5106) ஸ்பெயின் ($றக10) காட்டுப் 

பெண்டிர் கச்சின் மீதணியும் புறக்சட்டை. 

bas-relief’, n, Gai gafund, பின்னணி அரை அகழ்வான 
புடைப்புருச் செதுக்கோவியம். 

898 *, 97, கடல்மீன் இனங்களின் வகை, 

19855 5, 71. பாய்-கூடை முடையவும் மலர் கட்டவும் பயன் 
படும், எலுமிச்சை இனமரத்தின் நார்போன்ற உள்பட்டை. 

19855 ”, 9, உச்சக்குரலுக்கும் மட்டக் குரலுக்கும் இடைப்பட்ட 
வீறார்ந்த ஆண்குரல் ; படுத்தலோசை, வீறார்ந்த ஆண் 

குரலில் பாடுபவர் ; ர, தாழ்வான, படுத்தலோசையுடைய, 

வீறார்ந்த ; படுத்தலோசைக்குப் பொருத்தமான ; ௮. வீறார்ந்த 

ered எழுப்பு. 
1$888, 71, இங்கிலாந்தில் செய்யப்படும் மாத்தேறல் வகை, 

தோப்பி வகை. 

99௨, 9, நரப்பிசைக்கருவியின் சிற்றுறுப்பு, யாழ் 
௩டுக்கட்டை., 

9௨88'-010011, 7. முரட்கொர்த் துடைப்பம். 
8588-0127, 71. இசைமானத்தில் இழை வரையில் குறிக்கப் 

படும் சுருதிக் குறியீட்டு வகை. 

bass’-drum, n. Qm¢&é குழுவினரின் பெருமுரசு. 

bass'et', mn. பெரிய வேட்டைகாய் வகை, 

. 185961, 1. பழங்காலச் சீட்டாட்டம். 

bass’et*, n. (மண்.) தெரிபாறை, புறந்தோன்றும் அடிகிலப் 
பாறை; ற. வெளித்தோன்று, 

bass‘et-horn, 71. ஓசை ஈயமுடைய நாதசுரம்போன்ற துளைக் 

கருவி. 

9௨551021', 73. மூடாக்கமைந்த பிரம்புத் தொட்டில், சிறு 
உயிரம்புத் தள்ளுவண்டி. 

bass'0, 2. வீறார்ந்த ஆண்குரலில் பாடுபவர். 

௨85001), 1, துளைக்கருவி வகை. 
1888001151, 71. துளைக்கருவி வகை வாசிப்பவர். 

$3$50-18112'0, (இத்.) 9, பின்னணி அரை அகழ்வான புடைப் 
புருச் செதுக்கோவியம் ) pl. basso-reliev'os, 

bass-relief’, n.=bas-relief. 
bass'-vi'ol, n. மந்தயாழ், கூட்டிசையில் படுத்தலோசையை 

எழுப்புவதற்காகப் பயன்படும் கான்கு நரம்புகளுள்ள 

இசைக்கருவி. 

bass'-wood, n, எலுமிச்சை இனமரம் ; எலுமிச்சை இனமரத் 
தின் கட்டை, 

854, 1, எலுமிச்சை இனமரத்தின் காரியல் வாய்ந்த உள் 

பட்டை ; உள்மரப்பட்டை, மென்மரம், 

988181, 71. குண்டகன், சோரப்பிள்ளை, வேசிமகன், வேசி 

மகள் ; புறமணப் பிள்ளை, மணவாழ்க்கைக்குப் புறம்பாய்ப் 

பிறந்தவர், இழிமகார் ; ர, கூடா ஒழுக்கத்தின் விளைவாகப் 
பிறந்த, மணவாழ்க்கைக்குப் புறம்பாய்ப் பிறந்த; முறை 

Sarno கலப்பினத்தைச் சேர்ந்த ; பொய்யான, போலியான, 
தவறாகப் பெயர்தாங்கிய. 

bast’ardisp, n.=bastardy. 
bas'tardize, v. முறைகேடனென்று சாற்று ; இழிபிறப்பின 

ரென்று எண்பி, 

bas'tardy, Nn, SaTauPud miy ; முறைகேடனாயிருக்கும் 
நிலை ; ஒழுக்கக்கேடு ; போலித்தன்மை, 
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bathing-costume 

8516 *, , தைப்பதற்கு முன்னீடாகப் பெருக்தையல் போடு, 

தளர்த்தியாய் இழையோட்டு, 

baste?, vu. ஜட்டிறைச்சி தீய்ந்துபோகா வண்ணம் கெய் வார்; 

மெழுகுத் திரிக்கான துணியிவ்மேல் உருக்கியமெழுகு ஊற்று. 

8516”, ஐ, தடியாலடி, புடை, சிதை, 

Bastille’, bastille’, n. அரண் ; 1789-இல் அழிக்கப்பட்ட 
பாரிஸ் (Paris) நகரத்துச் சிறைக்கோட்டம் ; கொடுங் 

கோன்மைச் சின்னமாகவுள்ள சிறை. 

bastinade’, bastinad’o, 71. உள்ளங்காலில் பிரம்பாலடித் 
தல்; ஐ, உள்ளங்காலில் பிரம்பாலடித்து ஒறு. 

bastinad’oes, n. bastinado என்பதன் பன்மை. 
bas'tion, n. கோட்டை அரணில் முனைப்பான முகப்புடைய 

பகுதி, பரிகம்; கோட்டைக் காவல், அரண், காப்பு. 

bas'tioned, a. scr smu 5. 
bat?, 1, வெளவால். 

81“, 71. பந்தடிக்கும் கோல்; மரப்பந்தாட்டக்காரர் ; கோமாளி 

யிடமிருக்கும் தட்டுப்பலகை ; செங்கல்துண்டு; ற, மரப் 
பந்தாட்டத்தில் மட்டையாலடி, மட்டை வீசு. 

bat®, v. கண் இமை, இமையாடு, 

நகர்க் ஐ, 7, சீனிக்கிழங்கு, சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்குவகை 
Batav' tan, n. நெதர்லாந்தில் (112171௨௦௦6) உள்ள பண்டை 

பட்டேவியாவில் வாழ்ந்தவர் ; தற்கால ஆலந்தில் (1௦1180) 
வாழ்பவர்; ஜாவாவில் உள்ள பட்டே.வியா ஈகரின்கண் (ஜகர்த் 

தாவில்) வாழ்பவர் ; ர, பண்டை பட்டேவியாவுக்குரிய ; 

தற்கால ஆலந்துக்கு உரிய ; ஜாவாவில் உள்ள பட்டேவியா 

வுக்குரிய. . 

batch, n. gumacher gm வேக்காட்டளவு, ஓர் ? ஈடு, 

தொகுதி; அடுக்கு ; கும்பு; ஐ, தொகுதிகளாகத் திரட்டு, 
கும்புகளாகப் பிரி. 

bate’, 1. தோலை மென்பதமாக்குதற்கான 

ம. தோலைக் காரக்கரைசலில் ஊறவை. 

bate®, v. அடக்கு) இழ, தளரவிடு ; தணி, குறை; வீழ்ச்சியுறு; 
கழி, தள்ளு; மழுக்கு; (தொ. with bated breath, 
மூச்சை அடக்கிக்கொண்டு. 

றக46கய', 7. பரிசில், இலேசான ஆற்றுப்படகு ; pl, bateaux’. 
bate’ment, n. குறைத்தல்; (தொ. ௨1ம் light, uvaahe 

சட்டச் சாய்வொளி. 

நக௩் 10 110த, 7... இரவில் ஒளிகாட்டியும் புதர்களைக் கலைத்தும் 
பறவைகளைப் பிடித்தல். 

bath’, n. Gohdy, முழுக்கு, நீராட்டு; குளிநீர்; குளிப்புத் 
தொட்டி ; முழுக்கறை, முழுக்குமனை ; குளிப்பு முறை 

மருத்துவ இல்லம் ; நீர்-ஆவி-ஓளி ஆகியவற்றில் செறிவு- 

தோய்வு.அளாவல்; தணல்-மண் பொதிவு; (வேதி.). 

செறிகலம், பொதிதளம் ; v. குளிப்பாட்டு, நீராட்டு; 

தொட்டி. நீருள் அமிழ்த்தி முழுக்காட்டு; (தொ.) 0ம் of 

(6௦ க, வீரப்பெருந்தகைப் பட்டவரிசை,. 

bath?, 1. யூதர் வழங்கிய முகத்தற் பேரெல்லையளவை. 

Bath, n. குளிப்புமுறை மருந்துகீரூற்றுடைய 
நகரப் பெயர், 

9௨11-1110, 77, மெருகுக்கல், உலோகங்களை மெருகிடுதற்குப் 

பயன்படும் மண்சத்தடங்கிய சுடப்படாத செங்கல். 

காரக்கரைசல் ; 

ஆங்கில: 

கரு மரா, 71. சுவைமிக்க இனிப்புப் பொங்கப்பம். 

021116, 71. குளிப்பு, நீர்முழுக்கு) நீத்துக்குளிப்பு ; ஐ. குளி, 
நீராடு ; நீர்குறழ்கு ; நீந்திக்குளி ) திளை, தோய் ; காற்றாடவிடு, 

ஒளிதோய்வி ; நீராட்டு ; கழுவு) அலம்பு; ௩னைவி, நீர்கொட்டு. 

bathet’ic, a. s%&&iprar உணர்ச்சிப்போக்குடைய. 

bathhouse, 77. குளிப்பகம், ரீராட்டுமனை. 
bath’ing-box, n. f7r@uait 2 our howd 00M. 
bath’ing-cost’ume, bath’ing-dress, n. Gofwe e or.



bathing-machine 

bath’ing-machine’,n. கீராட்டுப்பொறி, குளிப்பவரை நீரில் 
ஆழத்.துக்குக் கொண்டு போகக்கூடிய சக்கரங்களுள்ள சிறு 

- வண்டி. 

bath’ing-suit, n.=bathing-costume. 
bath’man, 1. உப்புக்கண்டம் போடுபவர். 

bath’mic, a. sorisA gomaya@imus. 

bath'mism, 1. (2-v9.) cuortéA 245 00. 

bath’olite, ௧௫11௦11010) 7. (மண்.) மிக்க ஆழத்திலிருந்து 
எழும்பிய தீப்பாறைத் திரள். 

bathom’eter, n. 877puwref. 

Bathon’ian?, 1. பாத் (82%) நகரவாழ்கர் ; ர. பாத் ௩கருக் 

குரிய. 

Bathon’jan®, 1. (மண்.) பறவை தோன்றிய ஊழி இடைப் 
பிரிவு ; ர, (மண்.) பறவை தோன்றிய ஊழி இடைப்பிரிவுக் 
குரிய. 

ந ௨4'1௦786, 9. அதிகாரியின் மூட்டைகளைச் சுமந்து செல்லும் 

. பொதிகுதிரை. 

bath’os, n. சுவை இறக்கம், உணர்ச்சித் தலைதடுமாற்றம். 

bath’‘room, n. @of4Gtb 21m; (G57.) bath-room ballerina, 
ஊர்பேர் தெரியாத 21 ommoms. 

bathyb’ius, 71. முன்பு ஊன்ம இயல்புடையதென்று தவறாகக் 
கருதப்பட்ட கடலடி. வண்டற்குழம்பு. 

bathygraph’'ical, a. via நீராழத்தைக் காட்டுகிற. 

bathym’eter, n.=bathometer. 
bathymet’ric, bathymet'rical, a. ér77purefidefu. 

நகர் எர்ரு, 71. கடல்-ஏரி ஆகிய இவற்றின் ஆழங்காண்பது 
பற்றிய நூல். 

bathyorograph’ical, a. Sterducmaahich He ews 5 
யும் நீராழத்தையும் காட்டுகிற. 

bathypelag’ic, a. srorps Hed arartiuGAp. 

bath’yscope, bath’ysphere. 71. ஆழ்கடற் காட்சிக்கோளகை, 
ஆழ்கடல் ஆய்வுக்கான பெரிய வலுவான நீர்மூழ்கும் கவிகை 

மாடம். 

bat'ik, 31. துணியில் சாயம் போட வேண்டியிராத பாகங் 
களுக்கு . மெழுகு பூசி எஞ்சிய பாகங்களில் வண்ணப் 

படங்களை அச்சிடும் கீழைநாட்டு முறை. 

bat'ing, prep. safz. 
நதர்151௦', 7... மெல்லிய இழையுள்ள நேர்த்தியான துணி; 

a. மெல்லிய இழையுள்ள, கேர்த்தியான நுணிக்குரிய. 

bat’man, 71. பொதிகுதிரைப்பாகன்; அதிகாரியின் வேலையாள். 

08௦1௦21080, ம, முட்செடி ஆய்வுக்குரிய. 
கர௦1௦2ம5ம, 71. முட்செடி ஆய்வாளர். 

8௩௦1௦8, 71. மூட்செடிகளைப் பற்றிய ஆய்வுநூல். 

21௦3, 1). ஊர்க்காவலரின் குறுந்தடி. ; கட்டியக்கோல் ; 
(கட்.) கேடயத்திலுள்ள குறுக்தடி. வடிவம் ; (இசை.) இசைக் 
குழுத்தலைவர் தாளத்தைக் சூறிப்பதற்காக அசைக்கும் கோல்; 

VU. தடியாலடி ; (தொ.) ௨௩௦௫ 511518, (கட்.) முறை கேடான 

பிறப்பைக் குறிக்கும் இடமிருக்கு, வலஞ்சாய்வான குறுந்தடி 

உருவக்குறிப்பு. 
bat'-pay, n. பொதி சுமப்பதற்கான படி. 

batra’chia, n. pl. நிலரீர்வாழுயிர்கள், தவளை - தேரை 
யினம். 

batra’chian, 71. நிலநீர் வாழுயிர்களில் ஒன்று, செவுள்களையும் 
வாலையும் உதிர்த்துவிடும் உயிரினங்களில் ஒன்று ; ர, தவளை- 
தேரையினத்துக்குரிய, நிலநீர்வாழுயிர்களுக்குரிய. 

bats’man, 91. மரப்பந்தாட்டக்காரர். 
bats’wing, 91. வாவல் அடுப்பு, வெளவால் இறகு போன்ற 

வடிவுடைய அழல்காட்டும் பொறி அடுப்பு வகை. 

batt’a, (த.) 7, படைத்துறையில் கொடுக்கப்படும் உதவிப்படி;: 
படிச்செலவு, படிப்பணம் ; செலவுப்படி ; பட்டைச்சோறு. 
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battle-piece 

battal’ia, n. Gurgof; gamMuguyd usousion சிறப்புப்பிரிவு. 

௨4421100, 7. அணிவகுத்த படை; போர் அணிப்பிரிவு, 
தானை ; காலாட்படை வகுப்பு. 

batt’els, 2. 1. ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழக மடப்பள்ளிகளி 

லிருந்து பெறும் பண்டங்களுக்கான கணக்குகள் ; கல்லூரிக் 

கணக்குகளில் காட்டப்படும் செலவுத்தொகைகள். 

batt’en?, n. தளம் பாவுதமழ்குப் பயன்படும் .மரப்பலகை ; 

கம்பை, அள்ளு, பற்று; மின் விளக்குகளின் வரிசை ; மின் 

விளக்குகள் பொருத்தப் பெற்றுள்ள மரச்சட்டம் ) (கப்.) 

உராய்தலைத் தடுப்பதற்காக தூலத்தின்மேல் ஆணியடித்துப் 
பொருத்தப்படும் மரத்துண்டு; Vv. அள்ளுகளைக் கொண்டு 

வலுப்படுத்து ; அள்ளுகள் அமை. 

batt’en?, 7. பட்டுத்தறியில் ஊடுநூலைச் செறிவாகத்தள்ளும் 
இயங்கு சட்டம். 

19௧11. “, ௦. பேரூண்கொள் ; தின்றுகொழு ; கிடந்துதிளை. 
batt’ening, n. சுவர் அல்லது சட்டத்தின்பேரில் அள்ளுகள் 

அமைந்த மரவேலைப்பாடு. 

நல *, 7. நீர்மத்தில் சேர்த்துப் பசையாகக் குழைக்கப்படம் 

பொருள்கள் ) ஒட்டுதற்கான பசை; ௮ச்சுரு அல்லது BEF 

சுருத் தகட்டிலுள்ள வடு; 8. நை; நொறுக்கு ; பீரங்கிகளைக் 

கொண்டு தாக்கு; கடுமையாக ஈ௩டத்து) உருக்குலையுமாறு 

தகர்; அடித்துப் பள்ளமுண்டாக்கு ) உபயோகத்தின் மூலம் 

உருச்சிதை. 

௨11 7, 71. குத்துக்கோட்டிலிருந்து உள்பக்கமான சாய்வு 
௮, உள்பக்கமாகச் சாய், நிலத்தளத்திலிருந்து மேல்நோக்கிச் 

சாய். ன 

ஷர, ௩. பந்தாட்டமட்டை கையாள்பவர், ஆட்டக்காரர். 

batt’ering-charge, n. பீரங்கியில் செறிக்கத்தக்க வெடி 
மருந்தின் முழுகிறை அளவு. 
நகராத, ௩, மதிற்சகுவர்களைத் தகர்ப்பதற்குரிய 

உலோகப் பூணிட்ட பெருந்தூலம். 

batt’ering-train, 1. முற்றுகை பீரங்கிகளின் தொகுதி. 
ம்ஹ்ம் ணு, 71. அடித்தல் ; (சட்.) கைத்தாக்குதல், ஆடை பங்க 

மூறக் கைநீட்டல்; அதட்டிக் கையாளுதல்; பீரங்கித்தொகுதி; 

பீரங்கிப்படை வகுப்பு ; பீரங்கிப் படை வீரர்கள் ; பீரங்கிகள் 

நிறுத்தப்பட்டுள்ள இடம் ; மின்பொறி அடுக்கு, மின்கலம் ; 
அடுக்குச் சமையற்கலம்; உணவுக்கல அடுக்கு; விரைவளர்ச்சி 

மூறையில் முட்டையிடும் கோழிகளை அடைத்துவைப்பதஜ் 
கான கூண்டுப்பெட்டி வரிசை ; தளக்கட்டுப்பந்தாட்டத்தில் 

பந்தெறிபவரும் ஏற்பவரும் கொண்ட தொகுதி; 
அடுக்குச்சொல், வாத அடுக்கு. 

batt'ing, 7. .பந்துமட்டையைக் கையாளும் சதுரப்பாடு ; 

மெத்தைகளுக்குரிய திணிப்புப்பொருள். 

21116 *, 2. சண்டை, போர் ; மல்லாட்டம் ; சூழ்ச்சியாட்டம் ; 

போர்த்திறம், வெற்றி; ௦, சண்டையிடு, போரிடு ; எதிரிடு, 

மல்லாடு. 

984116 “, ௦. ஞாயில்கள் அமைத்துக்கொடு. 

bat'tle-ax, batt’le-axe, n, ow, GurtéGarcs ; 

வசத 

ஆற்றல் 
வாய்ந்த மாது, 

bat’tle-cruiser, 1. போர்க்கப்பலின் நிறங்கள் வாய்ந்த 
பெரிய காவற்கப்பல்,. 

bat’tle-cry, n. போர்க்குரல், போர்க்கூச்சல் ; , அரசியல் 
கட்சியின் போராட்டக் குறிக்கோள். 

bat’tledoor, bat’tledore, x. 
மட்டை. 

bat’tle-dress, 1. Gumiafyt o@uy. 
௰க்'(1௨-மவம், ர. போர்க்களம், பறந்தலை. 
bat’tlemented, a. @ruddacr smi 5. ர 
bat'tlements, n. pl. SrmACu bg ws anus இடம் 

அல்லது கொத்தளம், ஞாயில். 

மரத்துடுப்பு : இறகுப்பந்து 

ஈ5116-ற1606, 7. போர்க்காட்சியின் படம் ; போரைப் பற்றிய 
விரிவுரை.



battle-plane 

75 

    

bat'tle-plane, n, Qurflus போரிவிலானம். 

ஜ் 14௦-560, ம. விழுப்புண்பட்ட, போர் பல கண்ட, 
2716-8110, 7. போர்க்கப்பல், 
bat'tology, n. பயனின்றிக் கூறியது கூறல். 
battue, (S7.) 7. வேட்டைக்காரர்களிருக்கும் இடத்துக்கு 

விலங்குகளை விரட்டுதல் $; விலங்குகளைக் கலைத்து விரட்டச் 

செல்லும் வேட்டைக்குழு ; பெருவாரியான அழிவு வேட்டை, 

படுகொலை. 

ஹு 01௨ 11. பகட்டான விளையாட்டுப் பொருள் 7 

இபாருள், பயனற்ற பண்டம் ;) அரசவைக் கோமாளிச்சின்னம், 

கழுதைக் காது பொருந்திய தலையுடைய தடி. 

baulk, n.=balk. 

baus'ond, baus‘on-faced, a. நெற்றியில் வெள்ளைப்புள்ளி 
களுடைய ; முகத்தின் கீழ்ப்பாகத்தில் வெள்ளைக்கீற்று 

உடைய. 

baux’ tte. 7. (கனி.) அலுமினியம் அகப்படும் இடத்தில் உள்ள 

மண் .வகை, 

bav’in, 1. சுள்ளி விறகுக்கட்டு. 
ம்க், 1. பரத்தைத் தரகி; பரத்தைத் தரகர் ; கீழ்த் தரப்பேச்சு. 
bawd ry, 2. பரத்தமைத் தரகு. 
bawd’y, n. aTHdGués; ர, இழிந்த, ஒழுக்கங்கெட்ட. 

bawd’y-house, n. இழிமனை, பரத்தையில்லம். 
‘baw, 71. பேரொலி, உரத்த கூச்சல்; ர. இரை, கத்து, கூச்ச 

லிடு, உரக்கக்கூவு, 

bawl’ey, 7. 
““ AD ue. 

ஹாங், 1. மாளிகை அரண்முற்றம் ; கால்௩டைப் பட்டி, 

ஸூ”, nn. கருஞ்சிவப்புக் குதிரை ; ர. கருஞ்சிவப்பான. 

கு *, 7, விரிகுடா ; கடற்கரையின் உட்பக்க வளைவு 7 மலைத் 

தொடரில் ஒதுக்கிடம். 

அற்பப் 

(பே-வ.) கடற்கரைக்குரிய மீன் பிடிக்கும் 

நஹுூ”, 1. தூணிடைவெளி : மதிலிடை வளைவு ; ஒதுக்கிடம் ; 
தொழுவம் ; (படை.) போர்க்காலப் பதுங்கு குழியில் கடந்து 
செல்லும் இடம் ; கிளை இருப்புப்பாதை வளைவு. 

நஹ *, nN, புன்னைமரம் ; வெற்றித்தழை, புகழ். மாலை 7; இலக்கியப் 

புகழ். 

ஞ்ஹு Jn. பெரிய காயின் குரைப்பு ; வேட்டை. காய்களின் கூட் 

இக் குரைப்பு ) வேட்டையாடப்படும் விலங்கு போக்குமுட்டி 

எதிர்த்து நிற்றல்; கடைசி எதிர்ப்பு நிலை ; ஐ, குரை, உறுமு 
் குரைத்துக் கொண்டு துரத்து | வளைத்து மடக்கு, மடக்கி 

. நிறுத்து ; (தொ.) hold at bay, keep ௨௩ நகர, போக்கு முட் 
உச் செய் ; 8[8ரர் ௨ம் ஷூ, போக்கு முட்டி எதிர்த்து நில். 

ந்ஷுூ £; 1. மான்கொம்பின் இரண்டாவது முனை. 

bayadere’, n. நாட்டிய நங்கை, 
bay’-antler, n.=bay °. 
ஷுலாம், 7. கருணைமறவன், பண்புசான்ற வீரன். 

bay’ard, n, குதிரை; குருட்டுப் போக்கான துணிச்சல், 

ந்ஷு”-116, 1. வளைவான கிளை இருப்புப்பாதை. 

கு” ௦0, 7, துப்பாக்கிமுனை ஈட்டி; சனியன் ; படைவலி 7; 

சுரிகைத் துப்பாக்கி தாங்கிய வீரர் ; ற, துப்பாக்கி ஈட்டிமுனை 

பினால் குத்து ) துப்பாக்கிமுனை காட்டி வினையை முடித்துக் 
டஇகொள். 

ந்ஹு௦௩01௦4, ம, சுரிகைத் துப்பாக்கி தாங்கிய, 

bay’onets, n. pl, u_aicd, 
bay’ou, n. வடஅமெரிக்காவின் தென்பகுதியில் ஏரி ஆறு 

ஆகியவற்றின் சேரார்ந்த கிளை. 

bay’-rume 1, மேற்கிந்திய மரவகையின் 

வடித்திறக்கப்படும் கஉறுமணக் குடிவகை. 

டஷுு”-5 விர், 71. சொரசொரப்பான உப்பு. 
bazaar’, (பெர்.) 9, கடை, கடைத்தெரு, அங்காடி. 

baz‘an, n.=basan. 

இலைகளிலிருந்து   

__beadswoman 

bazar’, n.= வலா. 
18200 128, 1, ' வேடிக்கையாக வாசிக்கப்படும் துளைக்கருவி 

வகை; வாணத்தினால் உந்தப்படும் எறிபடைகளுக்கான 
துப்பாக்கி. 

ற்ம்611 1ம்.) 7. கறுமணப்பிசின் தரும் மரவகை ; ஒருவகை 
மரப்பிசின். 

be, v. இரு, உளதாகு, எய்தப்பெறு; வாழ், .நிலைகொள், 

தங்கியிரு, தொடர்ந்து இரு ; நிலை எய்து ; பண்பு உடையதாய் 
அமை. 

196801, 41. கடற்கரை ; ஏரிக்கரை ; அலைகளால் ஏற்பட்ட ஓர 

மேட்டிடம் ; ௮, கரையில் தள்ளி ஏற்று; கரைமீது இழு, 

beach’comber, 71, உருள்பேரலை ; பசிபிக் (2௨௦14௦) கடற் 
கரையோரங்களில் ஒண்டித்திரிபவர் ) பசிபிக் தீவுகளின் 
முத்துக்குளிப்புத் தொழிலாளர், 

680180, 8. கடற்கரை வாய்ந்த ; கடற்கரையின்மேல் செலுத் 
தப்பட்ட. 

96801106௨0, 7. கடல் முகப்புத்தளம், படை இறங்குதற்காகம் 
பகைவருடைய கடற்கரையில் கைப்பற்றப்பட்ட நிலப்பரப்ப். 

8௨01-18-0087', 1, தென் கடற்பகுதிக்குரிய கொச்சை ஆங்கில 
மொழி, மேற்குப் பசிபிக் வாணிகத்தில்பயிலும் கொச்சை 

abe 

beach’. -rescue, 2. கடலாடிக் காப்பாளர், கடலிற் குளிப்பவர் 

களில் இடருற்றவர்களைக் காப்பதற்குரிய அதிகாரி. 

மர, 8. கூழாங்கற்கள் நிறைந்த. 

beac’on, 71, தொலை அடையாளக்குறி; தீ நா) குன்றின் 
மேலிட்ட விளக்கு; தீப்பந்தம் ; அடையாளக்குறி காட்டும் 

நிலையம் ) முனைப்பாகத் தெரியும் மேடு ; கலங்கரை விளக்கம் ; 

எச்சரிக்கை ஒளி ; இடர் எச்சரிப்பு ; வழிகாட்டி ; விமான வழி 

காட்டி ; தெரு அடையாளக் குறி ; கப்பல்கள் அல்லது விமா 

னங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கான கம்பியில்லாத்தந்தி ஏற் 
பாடு, ம, ஒளிகாட்டு; வழிகாட்டு ; குறிகாட்டும் விளக்குகளை 

அமை. 

bead, 71, உருண்மணி, குமிழ்மணி, செபமாலையின் உருமணி ; 

சிறுகுமிழ் வடிவப் பொருள் 7 நீர்த்துளி ; குமிழி; வியர்வைத். 
துளி; துப்பாக்கி முனைவாய் ; (௧-௯.) மணிவரிசை உருவ: 

அழகு வேலைப்பாடு; சக்கரப்புறத் தோட்டின் குமிழ்புடைப்ப்; 

v. குமிழ் மணிகள் அமை; தொடு, கோவைப் படுத்து ; உரு 
மணிகளாக அமை ; உருமணிகள் பெருக்கு ; (தொ.) draw a 

1௦௨3 ௦, கோக்கிக் குறிபார் ;) 4611 0615 96௧05, மந்திர உரு 
வேற்றி வழிபடு. 

62௨௦60, 2. குமிழ்மணி வாய்ந்த ; உருள் மணிகளை உடைய $ 

உருள்மணி வடிவமுள்ள. . 

bead’-house, 1. ஆன்மநல விடுதி, கிறுவியவரின் ஆன்மகல 
னுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும் கடப்பாடுடைய பிச்சைக், 

காரர்கள் வாழும் அறகஙிலையம். 

bead’ing, 7, மணிகளின் அச்சுரு; மணிகள் கோத்தல் ; 
மணியுரு அமைவு. 

bea’dle, ஈ.. தண்டேந்தி, துணைவேந்தர் மெய்க்காவலர் 9 

தொழிற்குழுக் காவலாளர் ; திருக்கோயிற் காவற்பணியாளர் ; 

துண்டகர், சிறு குற்றஞ் செய்தாரைத் தண்டிக்கும் உரிமை 
யுடைய திருவட்டகைப் பணியாளர். 

12௨01௦8௦10, 92௨்412௦௦0, 7. மடமிக்க விரிவான பணி 
ஆர்வகஙிலை. 

௨௯0-1௦௦, 8. குமிழ் நலமுடைய, உயர்குடிவகைகளில் 
கலக்கிய பின்னும் குமிழியறாதிருக்கும் இயல்புடைய. 

bead’-roll, n. 
மாலை. 

196805 10 காட, ர. வழிபாட்டுப்பணியாளர், 
வதற்காக மானியம் பெற்றவர். 

beadsman 

பெயர்ப்பட்டியல் ; தொடர் வரிசை; செப. 

வேண்டுதல் செய்: 

beads’woman, 1. என்பதன் பெண்பால். 
வடிவம்,
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bead’y, a. அகுண்ணைள்பபோண்ற ன் "சுடரொளி வீசுகிற, மின்னி 

மினுங்குகிற. 

bea’gle, n, quad Sanco காய்வகை ; ஒற்றர் ; தலையாரி ; 

சிறு ௬றாமீன் வகை ; vy, முயல் வேட்டையாடு. 

bea’gler, 71. முயல் வேட்டையாளர். 

ழ௦உ்த112, 71. மூயல் வேட்டை, நாய்களைக் கொண்டு வேட்டை. 

யாடுதல். 

beak, n. பறவைகளின் அலகு ) ஆமையின் முகறை ; கொடு 

மூக்கு) பண்டைப் போர்க்கப்பலின் தகர்முனை ; கெண்டியின் 

தூம்பு, கலத்தின் கூர்வளைவான அருகு. 

beaked, a. அலகு உடைய, கூர்வளைவான அருகுடைய, 

றவ, 71, பருகுகலம், கொடுகலம் ; ஆய்களங்களுக்குரிய 

மேக்குடைய ஊற்றுகலம்) கல அளவு நீர்மம்; (தொ.) 

சா 1701, வெண்கலஊழித் தொடக்கத்தில் ஐரோப்பாக் 
கண்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள், 

௨-௨11, 7. மூழுவாழ்க்கை, முழுப்பொருள். 
ங்கா, 1. உத்தரம், தூலம்; பாவுநூல் வரிந்து சுற்றப்படும் 

தறிக்கட்டை ; ஏர்க்கால் ; துலையின் கோல் : நங்கூரத் தண்டு; 

இயந்திரத்தின் கெம்புகோல் ; வண்டியின் கெடுங்கட்டை ; 
கப்பலின் பக்கம் ; மான்கொம்பின் நடுத்தண்டு ; ஒளிக்கதிர் ) 

மின்கதிர் ; ஓளிக்கோடு, மின்கதிர்க்கற்றை ; அவிரொளி, 
சூழ்ஒளி ; ஒளி படைத்த நோக்கு ; முறுவல் ; (விவி. 3 பெருங் 

குற்றம்; ர, ஒளிவீச, கதிருமிழ் ); முறுவலி ; இலங்கு, 

தோற்று ; ஒளிக்கதிர் மூலம்தெரிவி ; உத்தரத்தின்மீது வை ; 
(தொ.) 6௧13 580601, ஒருதிசையில் மட்டும் ஒலிபரப்பும் 

கம்பியில்லாத்தந்தி முறை; fly the beam, ride the beam, 
வானொலிக் கதிரலையின் திசையில் விமானம் செலுத்து; 

off the beam, வானொலிக் கதிரலைக் கோட்டிலிருந்து 
விலகி ; இலக்குத்தவறி ; ௦ (6 கய, கப்பல் போகும் 

திசைக்குச் செங்கோணத்தில்; திசைகாட்டும் அடையாளத்தின் 
து, கொண்டு ; வானொலிக் கதிரலை காட்டிய கெறியில் 9; 
சரியாக இலக்குமீது. 

pbeam’-ends’, 1. 1, கப்பலின் குறுக்குவிட்ட முனைகள். 

நற்கு ரட்தர5, 7, (பொறி.) சக்கரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட 
உந்து தண்டினையுடைய நீராவி இயந்திரம். 

beam’er, 1. தறிக்கட்டையின்மேல் இழை சுற்றுபவர் ; இழை 

சுற்றுப் பொறி. 

beam’ iness, 2. ஒளிப்பொலிவு ; தறிக்கட்டை போன்ற அகல் 
விரிவு. 

[1 ப எ 7. ஒளிகாலுதல் ; ர, ஒளிகாலுகிற, முறுவலிக்கிற, 
மகிழ்ச்சி நிலவுகிற, மலர்ச்சியுடைய. 

11 12219, ஈம, புன்முறுவலுடன். 

beam’less, a. gofuom. 
beams, n. ற்], கப்பலின் குறுக்குவிட்டங்கள். 

beam’-trawl, 1. savry.qpma aw, தண்டினைக் கொண்டு 
வாய் விரிவாக வைக்கப்பட்டுள்ள இழுவை வலை. 

beam'y, a, ஒளிவீசுகிற, கதிர் உமிழ்கிற ; தறிமரம்போல் 
பருமனான ; அகன்ற. 

௨௨, 7, பயிற்றினம், அவரை, மொச்சை, அவரையினம் ; 
கொட்டை, பருப்பு, காப்பிக்கொட்டை ; (தொ.) full of 

beans, கிளர்ச்சியுடன்); 8190 0௦௦ 5௧15, கடுமையாக கடத்து. 

bean’-ca'per, 71. ஊறுகாய் போட உதவும் மலர் மொக்கு 
வகை தரும் செடியினம். 

bean'feast. bean'o, n. முதலாளிகள் பணியாளர்களுக்கு 
அளிக்கும் ஆண்டு விருந்து ; கொண்டாட்டம், களியாட்டம். 

bean’-king, n, களியாட்டங்களில் தலைமை வகிப்பவர். 

bear!, n. வாற்கோதுமை. 

bear?, n. கரடி; பாங்கறியா முரட்டு ஆள் ; பங்குக்களவிலை 
யிறக்கச் சூதாடி, மலிவு விலையில் வாங்கும் காட்டத்துடன் 
பின்விலைக்கு விற்று விலைகுறைப்பவர் ; பங்குக்கள விலை 
யிறக்கம்; தொளை போடும் பெரிய பொறி; (வான்.)   

bear’-garden, n- #79. வெருட்டுக்கான வளைவு 

விண்மீன் குழுக்கள் இரண்டில் ஒன்று) ௮, பங்குக்கள விலை 

யிறக்கம் நாடித் துணிச்சல்ஞதாட்ட முறை நடத்து. 

நக”, ஐ. பெறு, ஈனு) பெற்றளி) உண்டுபண்ணு ; 
விளைவி. ° 

bear‘, v. எடுத்துச்செல், கொண்டேகு; ௬ம, தாங்கு; 

சுமையாயிரு ; சார்த்து ; சாய்வி; படு, ஆட்படு, 

ஏற்றனுபவி; கொண்டிரு, Dupe; உரிமையாகப் 

Quoi: மேற்கொள்; அடை, எய் தப்பெறு; ஏற்றுக் 

கொள், பொறுத்துக்கொள் ; ஒத்துக்கொள், இசைவளி 

ஆதரவளி ; கொள்; கைக்கொள், பிடித்திரு ண உளங்கொள் 7 

தொடர்புகொள் ; உறவுகொள் ; பொருள்கொள் ; பொருத்த 

மாயிரு, உகந்ததாயிரு, தகவுடையதாயிரு; கடத்து; 

செலுத்து ; வெற்றிகரமாகக் கடந்துசெல், நிறைவேற்று ,; 

நடந்துகொள் ; அளி, வழங்கு ; பங்குகொள், உட௬£டுபடு ; 

கட்ட ஆட்டத்தின் முடிவில் பலகைதுடைத்துக் காய்களை 

அப்புறப்படுத்து ; (தொ.) றக ௨ 1௨00, உதவு ; bear down, 

நெருக்கித்தள்ளு, அழுத்து ; 06௧7 ௦04, வெற்றியுடன் மீளு ; 
எண்பித்துக்காட்டு ; 0௦௧1 பற௦ற, சார்ந்ததாயிரு ) 06௧5 ஈர், 

பொறுத்துக்கொள். 

2௨1௨16, ர. பொறுத்துக்கொள்ளக் கூடிய, 

68 -டகர1'1ஐ, 7, கரடி வெருட்டு, காடிமீது நாய்களை ஏவி 
விட்டு வேடிக்கைபார்க்கும் விளையாட்டு. 

192௨10, 71. தாடி.; விலங்குகளின் தாடையயிர் ; சிப்பியின் 

செவுள்கள் ; கிளிஞ்சில் வகைகளில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் 

நூல்போன்ற உறுப்பு; பறவை அலகின் பொடியயிர் ; 

௬ண, கூர், புல்கதிர் ; சகம், கூலக் கதிர்த்தோகை; 

கொக்கி வளைவுகணையிறகுத்துய் ே ௦, வெளிப்படையாய் 

எதிர் ; தாடியைப் பிடித்திழு, 

beard’ed, 4. தாடியுள்ள ; சுணைபூத்த; சூகம் உடைய; 

இறகுத்துய் வாய்ந்த. 
௦௧10'1685, 8. தாடியற்ற ; மூழுமனிதப் பருவம் அடையாத, 

இளம்பிள்ளைப் போக்கான, அனுபவமில்லா த. 

bearer, n. எடுத்துச்செல்பவர் ; எடுத்துச் செல்வது ; பிணம் 
சுமப்பவர் ;) பல்லக்குத் தூக்குபவர் ; குற்றேவல் புரிபவர் ; 
கையாள் ; செய்தி அல்லது கடிதம் கொண்டுவருபவர் ; 

பணமுறி கொண்டு வருபவர் ; (தொ.) 681௦2 ௦010க0௫, 

(படை.) போர்க்களத்தில் காயமுறந்றோரைக் கவணித்து 

பேணிக் கொணரும் மருத்துவப்படை. 

அமளி 

மிக்க அவை, அமர்க்களம். 

9687 11ஐ, 71. நடத்தை, ஒழுகலாறு ; கோலம், ந௩டையுடைத் 
தோற்றம் ; மரபுவழிச் சின்னக் குறிப்பு ; தொடர்புக் கூறு, 
நிலை ; திசைக்கூறு, திசைஙிலை; தாங்குதளம்; ர, விளைவு 

தருகிற $ தாங்குகிற. 

bear’ ings, 71. ற்1, உராய்தலைத்தாங்கும் பொறியின் உறுப்புக் 
கள் ; இசையளவுகள். 

687181, ம. கரடிபோல் ௩டந்துகொள்கிற, 

bear'leader, 2. கரடியை வேடிக்கைகாட்டக் கொண்டு 
வருபவர் ; வெளிகாட்டு உலாவுக்குப் புறப்படும் இளை ஞனின் 
பொறுப்பாசிரியர். 

bear's-breech, 71. கழுதைமுள்ளி. 
bear’skin, n. கரடித்தோல் ; மேலங்கிகளுக்கான முரட்டுக் 

கம்பளித் துணி ; நீண்டு பரந்த மயிர்த்தொப்பி. 

bear’-ward, 1. கரடிகளை வைத்திருப்பவர். 

௨௨51, 71%. விலங்கு, நாற்கால்மிருகம்; கால்நடைகள் ; ; 
ஏ.றிச்செல்லும் விலங்கு ) ச௬ுமைவிலங்கு ; இழுப்புவிலங்கு, 

கொடியவர் ; காட்டாள்; வெறுப்புக்குரியவம் ; ? (தொ) 

106 82ல், இயேசுநாதரின் எதிரி ; (16 06856, மனிதனுக்கு 
இருக்கும் விலங்கியல்பு, கீழ்ப்பண்பு. 

6850-௨016, 71. விலங்குக்கதை, விலங்குகள் மனிதர்களைப் 
போலப் பேசும் கட்டுக்கதை,



‘peasthood 

‘beast’hood, 2. Wumghev, Boomiauscry. 
beast’ ings, n. = beestings. 
‘beast'like, a. ofewnig Curarm; ady. Moma@riGure. 

‘beast’liness, n. AvhAuscdy, DGgsssorwb ; பெருந்திண்டி; 
பெருங்குடிமயக்கம் ) பண்புக்கேடு ) வெறுக்கத்தக்க நிலை. 

“peast’ ly, a. விலங்கு Cursrm, alomAcr Gewusvs@paror ; 

மனிதர் பயன்படுத்தத் தகுதியற்ற; விலங்குத்தனமாகச் 
சிற்றின்ப காட்டமிக்க ) அழுக்கடைந்த ; விரும்பத்தகாத 

ர். மிகக் கேடாக, மோசமாக; வருந்தத்தக்க நிலையில், 

இஜர், 71. முரசொலி, முரசறைவு, முரசடித்துத் தெரிவிக்கப்படும் 

அறிவிப்பு; இசைக்குழுத்தலைவரின் கோலசைவு; ஒலி 

அழுத்தம்; தாளம்; அடிப்பு, துடிப்பு; அடுத்தடுத்து 
அடிக்கும்போது கேட்கப்படும் ஒலி, மணிப்பொறித் துடிப் 
பரவம் ; காவலர் கடமைச் சுற்று, முறைகாவல்$ ஒருவர் 

வழக்கமாகப் போய்வரும் வழி; வேட்டையாடும் எல்லை); 

சந்திப்பிடம் ; ர, சோர்ந்துபோன, களைப்படைந்த ; மூட்டு 
வீக்கங் கண்டுள்ள; ஐ, அடி; துவை, புடை; தட்டு; 
ஒழுங்காய் ஓசைபடு, அடுத்தடுத்தடி;) மோது; உடை, 
கைய கொறுக்கு) அடித்து ஊக்கு; ஆட்டு, அலைத்துக் 
கொள்; தோற்கடி ) வெல்; வேட்டைக்காட்டைக் கிளரிக் 

கலை) கடை, கலக்கு, செய்யமுடியாததாயிரு, ஆற்றல் 
கடந்ததாயிரு ) அடித்துத் தக௲டாக்கு / தடம்பதியவை ; 
தாளமிடு, கோலால் தாளங்கு றி. 

றகர் ஊூ, ச, அடிபட்ட; தோற்ற? தேய்ந்த, அடித்துத் 
துவைக்கப்பட்ட ; சோர்ந்துபோன ; இடுக்கணழிந்த ; மனம் 
வெறுத்துப்போன. 

"நார. மேவேட்டை விலங்குகளைக் கலைத்து வெளிக் 
கொணர்பவர், அடித்துத் துவைப்பதற்குரிய கருவி, 

52௧1141௦, 02௧1101௪81, ௪, தெய்விகமான; பேபரின்பம் 
தரவல்ல. 

cbeatifica'tion, ௩, பேரின்ப நிலை எய்தச்செய்தல் ; பேரின்ப 
நிலை அடைதல்; ரோமன் கத்தோலிக்க சமய குரவர் வரிசை 
யில் சேர்ப்பதில் முதற்படி.) இறந்தவர் பேரின்ப நிலையி 

விருக்கிறார் என அறிவித்தல். 

நகும், ௮.  இன்பகிலையிலிருக்கச்செய் ; ரோமன் குத்தோ 

லிக்கச் சமயமுறைப்படி. பரமண்டலத்தில் நிலைபேறுடைய 
இன்பம் துய்க்கிராரென அறிவி, 

"ந௦கர்'1௩ஐ, ர, தோல்வி; அடித்தல், மோதுதல், ஒறுத்தல் ; 
துடிப்பு) வேட்டை விலங்குகளைக் கிளப்புதல் ; மூளையைச் 
செலுத்தல். 

‘beat’ itude, Nn, விண்ணுலக இன்பம், பேரின்பம் ; பழைய 
 முறையிலுள்ள திருக்கோயில்களில் திருச்சபைத் தலைவர் 
களுக்குக் கொடுக்கப்படும் பட்டம். 

‘beat'itudes, n. pl. WatGu நூலில் மத்தேயுப் பிரிவில் 
இயேசுநாதர் வகுத்து உரைத்த திருவருட்பேறுகள். 

நு, 7. பிலுக்கன், பகட்டுக்காரன், ஆகுல£ரன், பெண்களை 
வட்டமிட்டுத் திரிபவன், காதலன் 7 pl. beaux, 

beau geste, (பிர.) 37. பெருந்தகைமை காட்டும் ௩டவடிக்கை; 
பெருந்தன்மையான செயல், 

beau ide’al, no மூல முன்மாதிரி, 
விளங்குவது, இலட்சியம் ; சால்பு. 

எடுத்துக்காட்டாக 

‘beau'ish. a, பகட்டுத் தனமான, பிலுக்கனின் இயல்புள்ள. 

beau monde, (பிர.) 9, நாகரிக உலகம், உவகையர் உலகு, 

beaumontag’; 02க00௦078ஐ0௦',  இரும்பு.மரவேலைகளில் 
வெடிப்புகளை நிரப்புவதற்கான சேர்மானப் பொருள். 

Beaune, n, பிரெஞ்சு தேசத்துப் பர்கண்டியில் (8மாதயரீ) 
வழங்கும் சிவப்புகிறமான கொடிமுந்திரித் தேறல்வகை, 

2லபர்'6௦15, ச. (செய்.) கவினார்க்த, 
3220110180, 7, ஒப்பனை செய்பவர், கோலம்செய் நிலையம் 

வைத்திருப்பவர். 
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becket 

beauties. n. pl அழகிய வாசகங்கள், நயமுடைய 
எடுகுறிப்புக்கள். 

beautifica'tion, 1, அணி செய்வித்தல், ஒப்பனை. 
ற்கும் 1187, 71. ஒப்பனை செய்பவர் ; அழகளிக்கும் பொருள். 
காம 1ரயப், க. அழகிய, கண்ணுக்கினிய வனப்புள்ள, 
செவிக்கினிய, சிந்தைக்கினிய $; கருத்தைக் கவர்கிற; மன 

நிறைவுதருகிற. 
beaut'ify, v. அழகுபடுத்து, கோலஞ்செய், : 

கமர், 1. அழகு, வனப்பு, கண்ணுக்கினிமை, அழகுக்கூறு; 

விஞ்சிய சிறப்பு, நேர்த்தி ;) வடிவமைதி, நிற அமைதி ; கூட் 

டிசைவு, செப்பம்) முழுகிற வனப்பு, அழகுப்பிழம்பு ; 

அழகுரு ? அழகாரணங்கு ; அழகுத்துறை ; அழகியர் தொகுதி; 
மனகிறைவுதரும் அழகுக்கூறு; இனத்தில் கேர்த்திமிக்க 

ஒன்று ; (@s7.) beauty parlour, Garaw@eu: நிலையம், 
Qusssr ona fus priors ; beauty 81280, ஈள்ளிரவுக்கு 

முந்திய துயில், புதுக்கிளர்ச்சி விளைக்கும் தூக்கம்; 

பர் 5001, அழகினை எடுத்துக்காட்டுதற்காக முகத்தில் 
அமையும் மறு அல்லது மச்சம். 

beau’xite, n. = bauxite, 
beaux 3212) (பிர.) 71, கவின் கண்கள் ; அழகிய அணங்கு, 

௦ 7௦1 1, 7. நீர்நாய்) நில நீர்வாழ் எலியுருவ விலங்கு, 
நீர்காமின் நுண்மயிர்த்தோலாலான தலைக்கவிகை ; நீம் 

காயின் நுண்மயிர்த் தோலாலான கையுறை; கனத்த 
கம்பளித் துணி, 

beav'er’, 3, போர்க்கவச அமைப்பில் முகத்தின் கீழ்ப் 
பக்கத்தைக் காக்கும் பகுதி. 

ற்கான ௦810, 71. கட்டிடங்களுக்குப் பயன்படும் கார் 
அட்டை, 

௰கு'2௦0், ௪. போர்க்கவசத்தில் முகத்தின் கீழ்ப்பக்கத்தைக் 
காக்கும் அமைப்புடைய ; முகத்தின் கீழ்ப்பகுதி காக்குக் 
அமைப்புடைய கவசமணிக்த. 

beav’erteen, 1. scwesflacr வாய்ந்த ஈரிழைக்குறுக்குப் 
பின்னலுடைய பருத்தியாடை வகை, 

beav'er-tree, beav'’er-wood, 1. Sitmrus தின்னும் பட்டை 
களையுடைய மரவகை, 

௨8 'எ1ர, 70. நில நீர் வாழ் விலங்குவகையை வளர்க்கும் இடம், 

௰ல்10%0'௦0, க, அழுது உருக்குலைந்த. 
be’bop, 71. கொந்தளிப்பான இசைவகை. 

றஉ011', ஐ, குறித்துப்பே௬ு, திட்டு, 

020811, ஐ, அமைதிப்படுத்து , 
ஓடாது நிற்கவை. 

௨0௨110௦0', ௩. காற்றின்மையால் அசைவற்று நின்றுபோன. 

became’, v. become என்பதன் இறந்தகால வடிவம், 
because’, adv., ௦0107, காரணத்தினால், நிமித்தமாக ; (தொ.) 

because of, முன்னிட்டு. 

1966087100, 7, இத்தாலியர்கள் விரும்பியுண்ணும் 
நாடோடிப் பறவைவகை ; pl. 6005110105, 

be’chamel, N. வெண்ணெய் - மாவு - பாலேடு முதலியவை 

கலந்துள்ள வெள்ளைக்குழம்பு வகை. 

bechance’, v, தற்செயலாக நேர்; 
எதிர்பாராமல், 

601௨1, ௰, மயக்கு, மருட்டு. 
beche-de-mer, (97.) n, சினமக்கள் விரும்பியுண்ணும் 

கடல்வாழ் கம்பளிப்பூச்சி வகை, 

60% *, 7... சிற்றாறு, மலைப்பகுதியிலுள்ள ஓடை. 

60%”, 7. சைகை, தலையசைப்பு ; விரல் அசைப்பு; குறிப் 
பாக உணர்த்தப்படும் ஆணை ; 3, சைகை செய்; தலை 
அல்லது விரல் அசைத்துக் கூப்பிடு, 

beck’et, 71. (கப்.) தளர்ந்த கயிறுகள், பாய்மரக் கயிறுகளைப் 
பிணித்திறுக்குவதற்கான அமைப்பு. 

காற்றில்லாமல் கப்பலை 

கிரியா 

88௦, தற்செயலாய்,
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beckon ட 

beck’on, ௦. அழைக்கும் அடையாளம் காட்டு, தலையை 

அசை ; ஊமைச்சைகை செய். 

601௦14, ௦, மேகங்களினால் மறை; மங்கவை, நிழலடி, 

௨௦06, ஐ. உண்டாகு ; கேர் ; ஆகத்தொடங்கு; பொருந்து, 

தகுதியாயிரு ;) அணிசெய், ஈயம்படத்தோன்று. 

becom’ing, a- தக்க, ஏற்ற? பொருந்துகிற, 
நன்கு இணங்றுகிற. 

Becque’rel rays, n. pl. 
கதிர்கள். 

௨011, ம. சுருள். 
160, 1... படுக்கை ; கட்டில் ; விலங்குகளின் பாயல் ; படுகை; 

கடல் ஆறு ஆகியவற்றின் அடிப்பரப்பு ; பாத்தி; கிளிஞ் 

சில்; கோற்பற்தாட்ட அடித்தட்டு; பீரங்கிவண்டியின் 

உடற் பகுதி; (மண்,) நில அடுக்கு, அடை, படலம்; 
திருமண இணைவு மன்றப்படுக்கை; மண உரிமைக் 

கடப்பாடுகள் ; ல, படுக்கை போடு; படுக்கவை ; பள்ளி 

கொள் ; கூடிமுயங்கு) பாத்தியிற் பயிரிடு, நடவுசெய் ; 
பதித்துவை; இடையீடாக அமை, இடையடுக்காக்கு; (தொ, ) 

60 ௦1105%65, பூம்படுக்கை, இனிய இடம், இன்பப் பணி 
யிடம்; 11 த 1௦ 60, மகப்பேறுறுவி; 0௨1௦ ௧ bed, படுக்கை 
விரிப்புக்களை அமைவுபடுத்து. 

802516, ஐ. அழுக்குரீர் அல்லது குருதிகொண்டு தெறி, 
நனைவி ; கறைப்படுத்து. ; 

bedad’, int. 
bedagg'le, v. சேற்றினூடாக இழு, இழுத்து அழுக்காக்கு; 

சேறுபுரட்டு. 

௨021%', ஐ. அப்பு; வண்ணம் பூசு, அழுக்காக்கு ; 
டாக உடுத்து, 

060426, 60822'16, ய. கண்கூசவை, மேம்பட்ட ஒளியுடன் 
பகட்டு, மலைக்கவை, ஆற்றல்காட்டி அடக்கு. 

bedazz'lement, n, மலைப்பூட்டுதல். 
௨0 0மத, 7. மூட்டுப்பூச்சி. 
bed’chamber, n. wsirafuumm; (Qgr.) Lord of the bed 

chamber, Lady of the bed chamber, அரண்மனைப் பள்ளி 
* யரங்கப் பணிமுதல்வர்.” ' ் ் 

bed’-closet, n. பள்ளியறையாகப் பயன்படும் உள்ளறை, 

bed’-clothes, 1. படுக்கைக்குரிய உடைகள். 
600௦82, 1. படுக்கையின் விரிப்பு, 

நாற்று ௩டுபவர், 

0௦001, %. மலர்ப்பாத்தியில் கடுவதற்குரிய காற்று, 
bedd'ing, n. படுத்தல்; படுக்கை வச தி;-படுக்கைப்பொருள்கள்; 

மத்தை விரிப்புக்கள் ) கால்௩டைகளின் கிடைப்பட்டி ; 

அடிப்படலம் ; அடியடுக்கு, அடித்தளம் ; , (மண்,) அடுக் 
கமைவு, அடையடுக்கு. 

1924௨0%', ஐ. ஒப்பனைசெய், கோலம் பண்ணு, அணிசெய், 

bed’eguar, 71. மலர்ச்செடி வகைகளின் பூச்சி துளைப்ப தனால் 

உண்டாகும் பாசி போன்ற கரனோ. 

160461, 060611, 7. ஆக்ஸ்போர்டு (0ஈர௦ம்) கேம்பிரிட்ஜ் 
(Cambridge) பல்கலைக்கழகங்களில் தண்டகராகப் பணி 
செய்பவர். 

இசைவான, 

கதிரியக்க நுண்மங்கள் உமிழும் 

ஆண்டவன் பெயரால்," கடவுள் ஆணையாக, 

பகட் 

படுக்கை விரிப்பவர் ) 

௨011, ௦. பேய்த்தனமாக நடத்து, கொடுமைசெய் ; நாய் 
8பயென்று கூறித்திட்டு ) பேயாட்டம் ஆட்டு ; பேயினின்று 
பிடுபடு ; கெடு, பாழாக்கு; குழப்பு. 

௦01116, ௩. கேடுகெட்ட, பாழான, பேய்பிடித்த, பேய்த் 
தனமான, 

bedev'ilment, n, Guun9y 6500; sama முடியாத தொல்லை; 
பழிகேடு, கலக்கம். 

௨00”, ஐ, பனித்துளியால் கனை ; துளிசிதறு. 

bed'fast, a, u@éamausrusds கிடக்கிற. 

bed’fellow, n. uGémact பங்காளி, மிககெருங்கிய 
கூட்டாளி,   

bedim’, ௦. மங்கலாக்கு, நிழலடிப்புச்செய், 

601221, ௦. பகட்டாக உடுத்து. 

201௪60, கூ. பகட்டாக உடுத்துள்ள. 

bed'key, n. கட்டில் சட்டங்களைப் ௨ பூட்டிக் கழற்றுவதத் 

கான கருவி 

உம்'18மா, 7. பித்தர் காப்பகம், உன்மத்தர் மருத்துவமனை ;. 
0. பித்தர் விடுதிக்குரிய. 

560'1ஹர்5ாா, 77. பைத்தியக்காரத் தன்மை. 
9௦0 18ாயப்1௦, 7, பித்தன், உன்மத்தன் ; ர. பித்துப்பிடித்த. 
Bed’lington, Bedlington நாரா, 1, குறுமயிரும் சிது 

தலையும் நீளுடலும் உடைய வேகமிக்க வீரக்கேளிக்கை 
களுக்குரிய நாய். 

bed'maker, 71, படுக்கையை ஒழுங்கு செய்பவர். 

bed'-of-hon'our, n, மாண்ட புகழ்வீரர் கல்லறை. 
bed'-of-just’ice, n. பிரான்சு (12௨00௦) நாட்டு, மாமன்றத். 

தில் உள்ள அரசரின் அரியணை ; அரசர் திருவிருக்கை. 

மேற்கொள்ளும் மாமன்றக்கூட்டம், 

bed’ouin, n. sing., pl. 
இனத்துக்குரிய ;) நாடோடியான, கூடாரமடித்து வாழ்கிற. 

bed'pan, n, கோயாளியின்: கழிகலம், கனற்சட்டி. 

bed'-plate, 77. பொறியின் அடித்தட்டு. 

bed'post, n, கட்டில்கால், படுக்கையின் மூலை உதைவு. * 
௦0௨01௨, 2. மழையாலும் சேற்றுலும் அழுக்கடைந்த. 
1601782216, ற, சகதியிலிட்டிமு, 

சேற்றில் இழுத்து அழுக்காக்கு. 

bedrench’, v, நீரில் கனை, ஈரமாக்கு. 

bed'rid, -bed’ridden, a. urup sae கிடக்கிற. 
மூப்பினால் தளர்ந்த; நோயுற்ற; ஆற்றல் _ Siberian } 
இளை த்துப்போன, 

bed'rock’, 71. அடிகிலப்பாறை; புறத்தே காணப்படுபவை - 
களுக்கு. அடியிலுள்ள கெட்டியான பாறை; 

பாடு ;. மிகக்குறைபடு நிலை ; இழிவுகிலை ; 

சார்ந்த; எல்லாவற்றிற்கும் அடியிலுள்ள. 

௨ம்1001, 70. பள்ளியறை, படுக்குமிடம். 
bedrop’, v. துளிகளாக விடு ; தெளி. 
bedropped’, bedropt’, a. துளிகளாகத் தெளிக்கப்பட்ட, 

. தூவப்பட்ட. 

மூலக்கோட் 

bed'side, 2, படுக்கையின் பக்கம்? கோயாளியின் ஷன். 
மருங்கு ; ர, படுக்கை அருகான ; படுக்கை இடத்துக்குரிய ; 

(தொ.) bedside ௦௦%, துயில்வராத இரவுகளில் படிப்பதற்குத்... 
S6Hurer soy; bedside manner, GmrwirefuScr மூன் 
னிலையில் மருத்துவர் நடந்துகொள்ளும் முறை. 

bed’-sitt’er, bed’-sitt’ing-room, n. u@uusp6b spores - 
தற்குமாகப் பயன்படும் அறை. 

௨05016, 71. படுக்கைப்புண், நீண்டகாலம் நர யுற்றுப்- 
படுக்கையில் கிடப்பதனால் தோன்றும் புண், 

௨ம் 8றா௦௨0, 7. படுக்கைப் பகல்நேர மேல்விரிப்பு. 
1௨ம் -51814, 7. படுக்கைச்சட்டம்; முரட்டுத்தடி; pl. ச கன்ட 
௨ம்'-91680, 71, கட்டில்; படுக்கைச் சட்டம். 
bed'straw, n. முன்பு படுக்கையாகப் sateen. 

புல்வகை. 

றம்'-(௨016, %. படுக்கையிலிருப்பவர் பயன்படுத்துவதற்கான- 
மேசை, 

060'14௦1, 77. பஞ்சடைப்பதற்குரிய படுக்கை உறை, 
bed’time, 71. படுக்கும் வேளை , துயில்கொள்ளும் நேரம். 

1எமம0%, ஐ. நீருக்குள் அமிழ்த்து. e 
மம த, ற. எருவிடு ; சாணம் பூசி அழுக்காக்கு, 

20151, ௦, புழுதி அளை. 

bed’ward, bed’wards, adv, u@éms இருக்கும். திசையில்:; . 
படுக்கைநேரம் கோக்கி. 

அராபிய நாடோடி; ர. அராபிய: 

உடுப்பு முதலியவற்றைச்: 

0. அடித்தளம் : 

௩



‘bedwarf 

“bedwarf'’, உ, குள்ளமாக்கு ; குட்டையாக்கு. 

‘bedye’, ஐ. சாயமிடு ; கறைப்படுத்து, 
bee, 2. தேனீ, சுரும்பு, தும்பி, வண்டு ;) வண்டுபோன்ற பூச்சி 

வகை ; கவிஞர் ; சொடியர், சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்பவர் 7; 

கூடியுழைப்பவர் ஈட்டம் ; கூட்டுக் களியாட்டக்குழு ; (தொ.) 

a bee in one’s bonnet, ஒன்றைக் குறித்துப் பித் துக்கொள்ளும் 
மனப்போக்கு. 

“0௦௦-1௦2, 71. மலர்த்துகள், வண்டுணா. 
ந், 1. (தாவ.) புங்கமரம் ; புங்கமரக்கட்டை, 
beech’-drops, n. Ymaug வேர்களை அழிக்கும் ஒட்டுண்ணிச் 

் செடியினத்தின்வகை. 

ஸ்ட, ௪. புங்கமரத்தால் செய்யப்பட்ட, 
“நீல்” மீரா, , ஈரச்சுவர் போன்ற இடங்களில் வளரும் சூரல் 

புதர்வகை. : 

beech’-mar’ten, n, வெள்ளை அடிப்பக்கத்தையுடைய கீரி 
யினத்தின்வகை. டு 

0 0்ட்ஸக54், 7. புங்கங்கொட்டை. 
௦6௦1-0௦11, ர. புங்க கெய். 
1966-21, 71, பஞ்சுவிட்டான், தேனீ போன்ற பூச்சிகளைத் 

தின்னும் பறவைவகை, : 

9௦67, 1. மாட்டிறைச்சி; குதிரை முதலியவற்றின் இறைச்சி ; 
இறைச்சிக்காகக் கொழுக்க வைக்கப்பட்ட மாடுகள்; கொழுக்க 
வைக்கப்பட்டுள்ள . மாடுகளின் உயிரற்ற. உடலம் ; தசை; 
BOFU De 

‘beef’-brained, a, அறிவற்ற. 
மம 15, 1. மாட்டிறைச்சிச்சாறு, 
3௦௦12௧1௦7, 7, மாட்டிறைச்சி தின்பவர்; உண்ணிகளைக் 

கொத்தித் தின்னும் சிறு பறவைவகை ; மெய்க்காவல் படை 
யினர்; லண்டன் சிறைக்கோபுரக் (10௯ ௦4 1,௦௫௦) 
காவலர் 

“நர நவர”, nN, மாட்டிறைச்சி உப்புக்கண்டம், மாட்டிறைச்சி 
._. உணங்கல். 

1020110௦95, 7. மாட்டிறைச்சி போன்.றிருத்தல் ; கொழுமழுப்பு ; 
். திண்ணிய தன்மை : உணர்ச்சியின்மை. 
‘bee’-flower, 78, தேனீக்களால் மலர்த்துகள் கொண்டுவந்து 

பொலிவூட்டப்படும். மலர். 
a ச ன ‘beef'steak, no agdushsrar Qu fu மாட்டிறைச்சிக் 
கண்டம். . ர 

beef'tea’, n. கொதித்து வடிகட்டிய மாட்டிறைச்சிச்சாறு, 
கோ£யாளிகட்கு ஊக்கந்தரும் சூப்பி உணவுவகை. 

நகர அர்ர்('சமி, ர. அறிவுக்கூர்மையற்ற, முட்டானான. 
617000, 71. சவுக்கு முதலிய மரங்களின் செக்கிறக்கட்டை. 
beef'y, ர. மாட்டிறைச்சி போன்ற ; வன்பொருூளான, கெட்டி 

யான ; கொழுத்த; தசைவலிமிக்க ; உணர்ச்சியற்ற. 
‘bee’-glue, n. தேனிப்பசை, தேனீக்கள் மரங்களினின்றும் 

திரட்டி ஒட்டுப்பொருளாகவும் மெருகுகெய்யாகவும் பயன் 
படுத்தும் பசைப்பொருள். 

21117௦, ௩. தேன்கூடு ; தேனீ வளர்க்கும் பெட்டி , (தொ.) 
11௭0 ௩௦156, பண்டைய Gown. af@; beehive tomb, குவிமாட வடிவமுள்ள பழங்காலக் கல்லறை. 

௦௦௦186, 1. தேனீ வளர்ப்பிடம், 
௦, 71. தேனி வளர்ப்பவர், 

bee‘keeping, n. Gao? aarti, 
bee’-kite, 71. தேனி - குளவி மூதலியனவற்றைத் தின்னும் வல்லூறு போன்ற பெரிய வேட்டைப்பறவை. 
bee’-line, டி, நேர்வழி, 

ச் Beel ௦ம், 71. சாத்தான், பேய். 
bee -master, 2. தேனீ வளர்ப்பவர். 

bee’-moth, x. "இளந்தேனீக்களைக் கொல்லும் முட்டைப்புழுக் களை ஈனும் அந்துப் பூச்சிவகை. 
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befoel 

றக, ல. ௨ என்பதன் முடிவெச்சம். 

Bee’-or’chis, 71," தேனீ வடிவமைந்த மலருடைய செடிவகை, 

beer?, n. வாற்கோதுமைக் கள் ; புளிப்பேறிய குடிவகை- 

(Qsr.) beer and skittles, 64.5916 2 554.550, சோம்பர் 

வாழ்வு $ bitter beer, நறுமணம் சுவை ஊட்டப்பெற்ற வாழ் 
கோதுமைக் கள். 

௨2: “, %, பாவு நூல் முடிகளின் கூறு. 
21'-ந.த1ர6, 71. மதுவை மிடாக்களிலிருந்து மேலே எடுப் 

பதற்கான பொறி, 

beer’-gar’den, n. மதுவகைகளும் சிற்றுண்டிகளும் பரிமாறப் 
படும் மேசை வரிசைகளையுடைய தோட்டம். 

beer’-house, 2. மதுக்கடை. 
1௨61'10655, 71. கள்ளுண்டகநிலை. 

beer’-mon’ey, n. ஏவலாளருக்கு மதுவகைகளுக்குப் பதிலாகக் 
கொடுக்கும் சம்பளப்படி. உதவித்தொகை. 

629, 8. கட்குடியால் பாதிக்கப்பட்ட ; 
கள்ளுக்குரிய. 

bee’-skep, 71. வைக்கோலால் ஆன தேனிக்களின் கூடு, 
bees'tings, ne pl. சிம்பால், பசுவின் ஈன்றணிமைப்பால். 

bees’wax, n. தேன்மெழுகு ; ஓ, தேன்மெழுகு கொண்டு 
மெருகிடு. 

6௦5 எரர்பு ஐ, 77, மண்டிகப்படலம், நீடித்த புளிப்பேறிய தேறல் 
களில் தோன்றும் ஆடை. ் 

வாற்கோதுமைக் 

bees’-winged, ர. மண்டிகப்படலம் தோன்றச் செய்யும் 
அளவுக்குப் பழமை வாய்ந்த. 

19௦27, 71, அக்காரக்கிழங்கு, தித்திப்பான சா டைய கிழங்கு 
தரும் செடி.வகை. 

9௦61-7. 71, அக்காரக்கிழங்குச் செடிகளுக்குக் கேடி.ழைக்கும் 
முட்டைப்புழுக்களை ஈனும் ஈ வகை, 

2௨1167, 1, கொட்டாப்புளி, வல்லீட்டிக்குற்றி) 3, 
டாப்புளியால் அடி. 

கொட் 

௦6116 5, 7, வண்டு; விட்டில், கிட்டப்பார்வையுள்ளவர் ; 
(Qgr.) black ௦௦16, கரப்பான்பூச்சி. 

௦௦116 “, 8. மயிரடர்ந்த, கவிந்த; ஏ, புடைத்திரு, பிதுங்கி 
யிரு, கவிந்து தொங்கு ; ஊழ்போன்று அழிக்க அற்றம்பார்; 
(தொ.) beetie brow, sales புருவங்கள். 

bee'tle-brain, n, மடையன். 

beet'le-browed, a. 2g 
யுடைய. ்் ் 

தொங்கும் புருவங்களை 

௨௦%'16-0ம811 27, ர. பெரிய மிதியடி ; பாரிய காலடி ; ஊர்க் 
காவலர் ; காலாட்படையினர்., 

beet'le-eyed, a, குருடான. 
bee’tlehead, 7. முட்டாள். 

bee'tleheaded, 2. அறிவு குறைந்த, 

beet’ling, a, கவிந்துள்ள, 
தொங்குகிற. 

2௦௩700, 77, அக்காரக்கிழங்கு வகை, 
beet’-sugar, 71. அக்காரக்கீழங்கிலிருந்து எடுக்கப்ப டும்: 

சர்க்கரை. 

உந்தலான, முன்வந்து 

1௦0765, 1. ற. கால்கடைகள், எருதுகள். 
befall’, v. Os), Gut, CaO; நேர்படு, 

p. p. befall’en ; p, t. befell’, 
௨1, ௦, ஏற்புடைத்தாயிரு, தகுதியாகு, பொருந்து ; atu 

பாடு ஆகு? உரிமை ஆகு, 

64111'1த, ம. பொருந்துகிற. 

befog’, ௨. மூடுபனியினால் கவி) மறை, 

befool’, ு. மூட்டாளாக்கு, ஏமாற்று, மூடன் எனக்ககுதி- 
௩டத்து. 

வந்தெய்து



before 
behold 

  

  

before’ + adv, முன்னிலையில் ; முற்பட, முந்தி) முன்னாட் 
களில், முன்பு ; 761. 20௦, முன்னால், முன்பு ; நரசற். எதிரில்; 
மூன்பாக ; முந்திக்கொண்டு ) முன்னிலையில் ; கண்காண 9 

். அறிவுடன்கூட, முற்பட்டு: விட, மேம்பட, முன்னுரிமைப்பட) 

சென்ற காலத்தில் ; முன்னாட்களில் ; மேம்பட்ட; (தொ.) 

6016 நொ (6.0), கிறித்துவுக்கு முன் (கி. மு.) 

நீரா ஹம், ஈம. முன்னரே, முன்னதாக ; குறித்தகாலத் 
துக்கு முன்; எதிர்நோக்கி ; முன்னேற்பாடாக ; தேவைகளை 

மூன்னதாக Homo Ges gGanan®; (Qsr.) beforehand 

with the world, mau%e) vom captor. 

before’-men'tioned, a, Gop@ sua. 
before'time, adv. Hoang so. 
*ி்௦யி', ற. அழுக்காக்கு, கெடு. 

befriend’, v. 259), af; 
befringe’, v. ஓரங்களில் குஞ்சமிட்டு ஒப்பனைசெய். 

நளீபம்ம்'16, ௨, வெறிமயக்கமுறச் செய், 
beg ஐ. இர, பிச்சைகேள், பிச்சையெடுத்துப் பிழை ; வேண்டு, 

இரந்துசேள்;) மன்றாடு) குறையிர) உண்மையென்று 

௩ட்புக்காட்டு, நேசங்கொள். 

வைத்துக்கொள் ; (தொ.) த ௦0, மன்றாடிக்கேட்டு விடுதலை . 
வாங்கிக் கொடு; go ௨-0௨தத1றத, 20 82210த, மன்றாடித் 

தண்டம் முதலியவற்றிலிருந்து மன்னிப்புப் பெற்றுக்கொடு. 

ந6ஜ80', 1710. கடவுள்மேல் ஆணை 1 ௩ 

began’, Vv. begin என்பதன் இறந்தகாலம். 

begem’, ம. மணிக்கல் பதிக்கச்செய், இரத்தினக் கற்களைக் 

கொண்டு ஒப்பனை செய். 

ம், ற. ஈன்றெடு, பெறு; தோற்றுவி; தோன்ற ஏதுவா 
, விளைவி. 

ன் 61, 71. தோற்றுவிப்பவர் ; தந்ைத; $; தோற்றுவிக்கும் 
நிமித்த காரணம். 

begg’ ௨, %. இரவலர், பிச்சைக்காரர்; வறியவர், ஏழை 3 
கீழ்கிலையினர் ; சிறியவர் ; ஐ, வறியராக்கு, இரவலர் நிலைக்குக் 

கொண்டுவா ; வறிதாக்கு, போதாதாக்கு ; (தொ.) beggar 

all description, வருணனை கடந்த பண்புடைய தாயிரு. 

begg'ardom, 71... பிச்சைக்காரர் உலகு, இரவலர்குழாம். 

begg’arliness, 3. இலம்பாடு, ஈல்குரவு, இழிதகவு, அற்பத் 
தனம். 

622], ௩, நல்கூர்ந்த ; அறிவுகுறைந்த ; இழிந்த, அற்பத் 
தனமான; கஞ்சத்தனமான; பயனற்ற; ரம. அற்பத்தனமாக. 

begg’arman, n. இரவலன், 
begg’ar-my-neigh’bour, n, சீட்டாட்டவகை, ஒருவர் மற்ற 

எல்லாருடைய சீட்டுக்களையும் தன் கைவசப்படுத்திக் 
கொள்ளும்வரை ஆடும் ஆட்டம். 

begg'ary, 1. கடுவறுமை. 
begg’ing, n. WémeQu@ssv, பிச்சைக்காரத் 

0. பிச்சைகேட்கிற. ர 

bagift’, vu. பரிசுகள் ஈல்கு. 

begild’, v. பொன்மெருகிடு ; 
பொன் வேய். 

begin’, v. தொடங்கிவை, முதற்செயல் நிகழ்த்து; முதற் 
கண் எடுத்துக்கொள் ; புகுமுகஞ்செய், தோற்றுவாய்செய், 
செயல் தலைப்படு; தொடங்கு ; பிறப்புறு, உண்டாகு, 

€ோன்று; தோற்றங்கொள். 

beginn’er, nN, தொடங்குபவர் ; பணி பயில்பவர், தொடக்கக் 
கல்வி கற்பவர். 

தொழில் ; 

பொன் தகடு போர்த்து, 

ஊர்ா1றஐ, ரூ. செயலாற்றத் தொடங்குதல் ; தோற்றுவாய், 
தொடக்கம் ) தோற்றக்காலம் ; கருமுதல், பிறப்பு, மூல 
வடிவம் ; மூலம். 

தற் 10) 21௦85, 8. தோற்றுவிக்கப்படாத, தொடக்கமற்ற. 
begird’, ஐ, கச்சைகட்டு; வரிந்து சுற்று ; சூழ், வளை. 

தாரம் ௦ம், தரர், ற. நரம் என்பதன் இறந்தகால - 
மூடிவெச்ச வடிவங்கள்.   

begloom’, v. சோர்வூட்டு,. சோகம் பரப்பு. 
ணா, ற. கரம்பு அரித்துத்தின்னு. 
begone’, int. போய்விடு, ஒழிந்துபோ, போய்த்தொலை. 

19௦2௦1 1௧, 7. அகவிதழ்கள் இன்றி வண்ண அலர்வஉ்ட 
முடைய செடிவகை. 

begor’ra, begor’rah, int, soc 2,27 ss. 

192207', ஐ. 10226௩ என்பதன் இறந்தகால-முடிவெச்ச வடிவம். 

begot’ten, v. beget என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 
begrime’, 7. புழுதி படியவை, மாசுபடுத்து. 
சரமம்த6'; ம. கறுவு, பொறுப்பின்மை காட்டு, பொறாமை- 

கொள். 

௨ஹ116', ௦. ஏமாற்று ; மருட்டு, வசியப்படுத்து, வேடிக்கைக் : 
.. காகப் பராக்குக்காட்டு. 

beguile’ment, n, வஞ்சித்தல். ய 
௪21/140, (பிர.) 71. 028012 என்பதன் ஆண்பால். 

beguinage, (பிர.) 97, நெதர்லாந்தில் (1461271௨05) கோன்பு 

மேற்கொள்ளாத துறவுச்சார்பற்ற கன்னியர் தங்கும் நிலையம், 

௪21/912, (பிர.) 97, நெதர்லாந்தில் கோன்பு மேற்கொள்ளாத 

. துறவுச்சார்பற்ற கன்னிமாடத்துப் பெண். 

நதமா, (உ௬.) 97. முகம்மதிய அரசி ; முஸ்லீம் பெருங்குடி 

யணங்கு. 

egun’, ற. begin என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம் (ஒரோவழி: 

இறந்தகாலம்). 

behalf’, n. erty, நலன், ஆதரவு ; கிமித்தம், காரணம் 

பொருட்டு, ௪ 

நஸ்கால் ற, நடந்துகொள், செயலாற்று, ஒழுகு; கடத்து ; 

௩ல்லமுறையில் நடந்துகொள் ; பணியாற்று. 

behav’iour, 2, ௩டக்கை? ஒழுகலாறு; ஒழுக்கம், mad 
லொழுக்கம் ) பிறரை நடத்தும் முறை; வாழ்க்கையின். 

போக்கு ; இயங்குகிற முறை, தொழிற்படுகிற வகை. 

ற்ன்கு'$௦யர1801, 71, ஒழுக்கக்கொள்கை, அகப்பண் புகளுக்குப் : 
புறவாழ்வுக்கூறுகளே காரணம் என்ற கோட்பாடு; (௨௭.). 

புறக்கூறுபாடுஈளைக் கொண்டும் ஒழுக்கத்தைக் கொண்டும் 

ஒருவரைப்பற்றி ஆராயும் முறை. 
ந்ஸ்கா'1௦மரர்ர், 7. அகப்பண்புகளுக்குப் புறவாழ்வுக் கூறு 

களே காரணம் என்னும் சோட்பாட்டாளர்; (உள.) புற: 

வாழ்வுக் கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்து அகத்தின் பண்டிகை 
உணர முயலுபவர். 

ஸ்ம, ஐ, தலையை வெட்டு, தலைவாங்குந் தண்டனையளி, 

தூக்கிடு. 

ஸம 12, 1. தலைவாங்கல், தூக்கிடல். 

beheld’, v, behold என்பதன் இறந்தகால - மூடிவெச்ச 
வடிவம். ‘ 

behemoth, 7. (விவி.) மிகப்பெரிய பழங்கால விலங்குவகை, . 
நீர்ப்பெரும் பகடு. 

behest’, 2, (செய்.) கட்டளை. 

றஸ்ர்ரம்', ர, பின்புறம் ; பின்பகுதி, பிட்டம் ; ரல, பின்னால், 
பின்பக்கமாக ; பின்னோக்கி ; பின்னணியில் ; மின்பு, பிற்பட;, 

சென்ற காலத்தில், முந்தி; நாசற், பின்னால், ஆதரவாக ; 
பின்பற்றி, அடுத்து : அப்பால், தொலைப்பக்கத்தில் ; பிந்தி ;- 
அடுத்தபடியாக) அடுத்த கீழ்ப்படியில் ; பின்னிடைந்து ;: 
மறைக்து; மீப்பாக, எச்சமாக, சேமிப்பாக, இருப்பாக, 

behind’-door’, a. S7surer, asirar 555,001 Loree. 

behind’-hond, 4. பிற்பட்ட, பிந்திய; பிந்துகிற, காலக். 
தாழ்த்துகிற; காலத்துக்கொவ்வா த, காலநிலைக்ஷப் பிற்பட்ட, 
பழமைப்பட்ட ; வாய்ப்பு வளமற்ற 7 

ஈம. காலப்பிற்பாடாக, நிலுவையாக. 

௰21௦14', ற, பார், கோக்கித் தெரிந்துகொள் ; அறி; சுவனி 
771. அதோ பார்! 

பாக்கி வைத்துள்ள ;:



beholden 
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behol’den, a. 
பாடுடைய. 

1௦௦1, 3. நலன், பயன், ஆதாயம், 

௦௦7௦, v.=behover 

ஒருவருக்குக் கடமைப்பட்ட ;) நன்றிக் கடப் 

behove’, v. கடமையாயமை, ஏற்புடைத்தாயிரு, இன்றி 
யமையாததாகு. 

behowl’, v. ஊளையிட்டு நையாண்டி செய், ஊளையிட்டு 

அவமதி. 

0212, 7. சாயமிடாத கம்பளித்துணி. 

be'ing, n. 9G55%, இருப்பு ; மெய்ம்மை, நிலைபேறுடைய 

ஒன்று ) அமைப்பு ; இயல்பு ; உயிருரு, ஆள் ; பொருண்மை. 

beinked’, a. மைபூசப்பட்ட. 

beje’wel, உ. அணிகளால் ஒப்பனை செய். 

bekiss', v. னிரம்ப முத்தங்கொடு. 

beknave’, v. கயவனென்று அழை ; 
நடத்து. 

1961, 71. ஒலிகள்-மின்ஓட்டங்கள் முதலியவற்றின் செறிவினை 
ஒப்பிட்டுப் பார்ப்ப்தற்கான அளவை, 

belab’our, v. நையப்புடை. 

61௨0௨', ஐ, சரிகைதைத்துக் கோலம் செய். 

8184'6ப, ௬. மிகுநேரம் கழித்து வருகிற ; பிற்பட்ட, காலங் 
கடந்த, பழம்பாணியிலுள்ள ; அகாலமாய்விட்ட நிலையி 
லுள்ள, பயணத்தினிடையே இரவாய்விட்ட. 

belaud’, , போற்றிப்புகழ். 

belay’, n. கயிற்றை இறுக்கிக் கட்டுவதற்குரிய ஒரு முழுச் 
சுற்று ; முழுச்சுற்றுக்குரிய பொருள் ; ற, இறுக்கிக்கட்டு ; 

அணிகலன் பூட்டு : தடு; முற்றுகை யிடு ; வழிப்பறிசெய் ; 
ரர், போதும் ! நிறுத்து ! 

ழ் 8! 071160, (இத்.) 971, அருந்திறல் உத்தியுடன் ஓசைகயம் 
நிரம்பப் பாடுதல். 

கயவனெனக் கருதி 

௨௦% , %. தேக்கெறிதல் ; ஏப்பம்; பீரங்கி-எரிமலை முதலியவை 

வெளிப்படுத்தும் ஒலி; அனற்கொழுக்து, கொந்தழல்; ஐ, ஏப்ப 

மிடு, தேக்கெறி ; குடித்துவிட்டு வசைக்கூச்சலிடு ; பீரங்கியின் 

வெடிதீர் ; எரிமலையின் புகையனல் கக்கு. 

ற்கி'ரூளா, 7. பலகிறக் கழுத்துக்குட்டை. 

9618, 061' 0௨70௦, ஈ. பாட்டி, முதியவள். 
81882”, ஐ. முற்றுகையிடு. 

beleag’uerment, n. @DDIms. 
bel’emnite, n. மரபற்றுப்போன கணவாய் மீனின் கூர்முனை 

யுடைய புதைபடிவ எலும்பு. 

2 &$ற்ர7ர், (பிர.) 9, சொல் வித்தகர். 
௨1'127160, 8. மணிக்கூண்டு உடைய, 

bel’fry, n. மணிக்கூண்டு ; திருக்கோயில் கோபுரத்தில் மணி 
தொங்கவிடுவதற்கான இடம்; இடைக்காலத்தில் கோட்டை 
களைத் தாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட மரத்தினாலான 

இயங்கு கோபுரம். 

bel'ga, n. பெல்ஜிய (152121) காட்டு முக்கிய நாணயம். 

Bel’gian, 71. பெல்ஜிய (தரமா) நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ; 
1. பெல்ஜியத்துக்கு உரிய. 

௨121௦, 3. நெதர்லாகந்துக்கு (Netherlands) 2 fw; usc 

பெல்ஜிய இனத்தவருக்குரிய. 

Belgrav ia, 3. லண்டன் ௩கரைச் சேர்ந்த புதுகாகரிகக் கடி. 

யிருப்பிடம். 

எகாலா '18ீ, ம. லண்டன் நகரைச் சேர்ந்த பெல்கிரேவியா 
(Belgravia) என்னும் பு.துகாகரிகக் குடியிருப்புக்குரிய ; 
நாகரிக வாழ்வுக்கு உரிய ; ஆரவார முறையில் அமைந்த. 

Bel’ial, n. Guus, தியவை புரியும் ஆவியுரு. 

சி 

  

19611௦, ல. பொய்ப்படுத்து, பொய்யாக்கு, பொய்யெனக் காட்டு; 

ஒன்றைப்பற்றித் தவறான கருத்துத் தெரிவி ) நிறைவேற்றத் 
தவறு ; தகுதியை இழ ; போலியாக்கு. 

61144”, 71, நம்பிக்கை; கோட்பாடு; எண்ணம், 

உணர்வு ;) உண்மையென ஓப்புக்கொள்ளுதல் ; 
* வைத்துள்ள பொருள் ; சமயம். 

believ’able, ம. நம்பத்தகுந்த. 
believe’, ற. ௩ம்பு, ஆளிடம் நம்பிக்கைகொள்) சொல்லில் அல்ல து 

கருத்தில் ஈம்பிக்கைவை ; உண்மையென ஒப்புக்கொள் ; 

பயனுள்ளதெனக் கருது ; நிலைபேறுடையதென எண்ணு ; 

கருத்தில்கொள் ; மதிப்பு ஈநலமுடைமை கருது; (தொ.) 

10௨%௦ 061146, பாசாங்கு செய், 

கருத்து ; 
நம்பிக்கை 

61172, 91, ஈம்புபவர் ; சமய ஏற்பாளர் ; மெய்க்கோட்பாட் 
டாளர். 

81125 10ஐ, ம. நம்புகிற, நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற. 

211126, ஈம. ஒருவேளை (ஏளனக்குறிப்பு). 

Belisha’ beac’on, n, டந்து செல்பவர்கள் தெருவைக் கடத் 
தற்குரிய இடத்தைக் குறிப்பதற்காக உச்சியில் மஞ்சள் 
கோளத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள கம்பம். 

8111 116, ௦. பொருளல்லவென்று கருது; சிறுமைப்படுத்து, 

இகழ், புறக்கணி, மதிப்பைக் குறை, சிறிதாகத் தோற்றுவி. 

bell +, 22, மணி; மணிபோன்ற வடிவுடைய மலரின் அல்லி 

வட்டம் ; மணியோசை; தூணின் பொதிகை ; கடல் மூழ்கு 

பவர் வழங்கும் மணிக்கூண்டு; ஆய்கள மணிக்கவிகைச்சாடி; 
இசைப்பேழைகளின் ஒலிமுகவாய்; மணியோசையின் குறிப்பு; 

(கப்.) கடிகாரத்தில் மணி - அரைமணி முதலியவற்றைக் 

காட்டும் மணியடிப்போசை; ஐ, மணி கட்டு; (தொ.) 

bear the bell, carry off the bell, முதற்பரிசைத் தட்டிக் 
கொண்டு போ); %611 the cat, துணிவுச் செயலில் முதன்மை 
கொள். 

211 “, %. ஆண்மான் இணைவிழைச்சுக் கிளர்ச்சியுற்றிருக்கும் 

போது வெளிப்படுத்தும் ஒலி; ற, பாலினக்கிளர்ச்சியுற்றிருக் 

கும் ஆண்மானைப்போல் ஒலியுண்டாக்கு ) பெருங்கூச்சலிடு ; 

உக்காரம் போடு, உறுமு. 

0211, ஈ. நீர்க்குமிழி. 
belladonn’a, 71- கொடிய ஈகச்சுப்பூண்டு வகை ; (மரு.) ஈச்சுப் 

பூண்டிலிருக்து எடுக்கப்படும் மருந்து வகை. 

611'ஜாரா/06, 7. தாடியுடைய முகத்தின் உருவம் தீட்டப்பெற். 
ள்ள பெருவயிறுடைய குண்டிகை. 

1211 -0௦74௦ற௩௦ம், 8. கணுக்காலை நோக்கி விரிவடைகிற. 
௨11-0௦9, 71. குற்றேவலன். 
1-0, 71. எச்சரிக்கை மணிமிதவை, அலை அசைவு 

களினால் அடிக்கப்பெறும் மணி பொருத்தப்பெற்றுள்ள கடல் 
மிதப்புக்கட்டை. 

bell’cote, 71. (௧-௧.) மணிமாடம், கட்டிடச் சுவர்களிலிருக்து 
புறந்துருத்திய மணிகள் பொருத்தப்பெற்றுள்ள சிறு கட்டுக் 
கோப்பு. 

9611'-078115, 71. இரட்டை கெம்புகொண்டி. 
6116, 1. அழகி, அணங்கு ; அழகரசி. 
belles-lettres, (97.) n. கவின்கலை நயம் பொருந்திய உயர் 

௩டை இலக்கியம் ; கவின்கலை இலக்கிய எழுத்தாண்மை > 
கவின்கலை இலக்கியப் பயிற்சி. 

611, 91. மணிகளை வார்ப்பவர். 

1611211757, 71, கவின்கலைப் பேரிலக்கியங்களில் ஈடுபாடுடை 
யவர். 

6112147115 11௦, 2112118110], 5. கவின்கலைப் பேரிலக்கியங். 
கட்குரிய. 

bell’-flower, n, woveflartg.cu மலர்ச்செடிவகை. 

611-102, 7. மணிகளை வார்ப்பவர். 
bell’-glass, n. மணிக்கவிகை, செடிகளை மூடி வைப்பதற்கான ' 

மணிவடிவக் கண்ணாடிக்கலம்.



bell-hanger 

bell’-hanger, n. 
LIQ. 

bell'-heather, 71. புதர்வெளி, புதர்க்காடு. 

௨1110096, ம. போர்விழைவுள்ள. 

௨111009107, 71. போர் விருப்பம். 
வ1'163, 2. பெருவயிறுடைய, தொகந்திசரிந்த, 

விழுந்த ; பிதுங்கியுள்ள, புடைத்திருக்கிற. 

மணிகளைக்கட்டுபவர்; மணிகளைச் செப்பனிடு 

தொப்பை 

௨11120, 1. பொருகிலை, மோர்கிலை, போரில் ஈடுபட்ட 
நிலை, 

611'1சரர், 71. பொருகர், போரிலீடுபட்டவர் ; போரிலீடுபட்ட 

காடு; ர. போரிடுகிற ) பொருகருக்குரிய. 

bell’man, 11, மணி அடிப்பவர், மணியடித்துப் பொதுச் 
செய்தி அறிவிப்பவர்; ஈகரின் தெருக்களில் செய்திகளைக் 

கூவியறிவிப்பவர். 

611-3௦௨], 71, செம்பும் வெள்ளீயமும் கலக்க மணி செய் 
வதற்கான கலப்பு உலோகம். 

211௦௨, 71. ரோமர்களின் போர்த்தேவதை ; வீராங்கனை, 

கவர்ச்சிகரமான வீரத்தோற்றமுடைய பெண்மணி, 

19௦11௦, 71: எருத்தின் உக்காரம்; வயிற்றிலிருந்து எழும் 

ஆழ்ந்த ஒலி, உறுமல் ; அலறல் ; முழக்கம் ; ர. உக்காரமிடு; 

உரக்கக்கூவு ) கோவெடுத்து அலறு ; சீற்றத்தினால் உரக்கக் 

கூச்சலிடு ; இடி..பீரங்கி போல அதிரொலிசெய், முழங்கு. 

bell’ows, n. pl. உலைத்துருத்தி, காற்றுஊதும் துருத்தி ; 
வெறுப்பு-அழுக்காறு முதலிய உணர்ச்சிகளைக் கிளறிவிடும் 

செய்தி ; நுரையீரல் ;) கிழற்படக்கருவியில் விரிந்துசருங்கும் 

பகுதி. 

bell’-pull, n. மணியடிப்பதற்கு உ.தவும் கயிறு ) மணியடிப் 
பதற்குரிய கைப்பிடி. 

bell’-punch, 71... இயக்கப்படும்போது மணியடிக்கும் துளைக் 
கருவி. 

bell'push, 1. மின்விசைமணியை அடிக்க உதவும் விசைக் 

குமிழ், 
bel]’-ringer, 2. குறிப்பிட்ட காலங்களில் மணியடிப்பவர் ; 
கைமணிகளை அடித்து இசை உண்டுபண் ணுபவர். 

௨11. 110 தத, 7. இசைமணிகளை மிழற்றும் கலை, 

9211-1006, 71. மணியடிக்க உதவுங்கயிறு. 
bell'-shaped, a. மணி வடிவமுள்ள. 
$611'-4ஞர், ர. மணிவடிவக் கூடாரம். 

bell'-tower, 2. மணிக்கூண்டு, மணிக்கோபுரம். 

bell’-wether, 71. கழுத்தில் மணிகட்டிய தலைமை ஆடு; கலாம் 
விளைப்பவர், கலகத்தலைவர். 

௨11, ம. வயிறு; வயிற்றறை ; உடம்பில் முன்புறத்தின் 
கீழ்ப்பாகம் ; இரைப்பை); குடல்; உடல்; கடும்பசி ; பெருக் 
தீனி ; கருப்பை; துருத்தியுள்ள பகுதி ; பிதுக்கம் ; முன் 

புறம் ; கீழ்ப்புறம் ; உட்புறம் ; இலைமேற்புறம் ; இசைப்பெட்டி 
யில் ஒலி கொண்டுசெல்லும் பகுதி; ஈநரப்பிசைக் கருவியின் 
மேற்பரப்பு ; ர. வயிற்றின் பக்கமான ; வயிற்றுக்குரிய ; 

உடற்பற்றுள்ள ) ஐ. உப்பலாகு, ஊது, புடை, பிதுங்கு. 

bell’y-ache’, 71. வயிற்றுநோய், 
௨117-08, 71. சேணப்பட்டை, குதிரையின் வயிற்றின்கீழ் 
ட செலுத்தி வண்டியின் ஏர்க்கால்களுடன் கட்டப்படும் ப்ட்டை 

அல்லது வார். 

bell’yful, 1, நிறைவயிற்றளவு; விருப் பரிறை. அளவு, 
நிறைவு. 

bell’y-god, 11. வயிழ்றாளி, 
காரர். 

வயிற்றுச்சாமி 5; பெருக்தீனிக் 

bel] ying 71. உப்பல், உட்புடைத்தல் ; ர. உப்புகிற, புடைப் 
பாகி. 
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bell’y-landing, 91, சக்கரங்களைப் பயன்படுத்தாமல் விமாசம் 

இறங்குதல். 
61137. 1ஹுூதம், 7. அடங்காப் பெருஞ்சிரிப்பு. 

bell'y-pinched, a, வயிறுகாய்ந்த, 
டாடுகிற. 

bell'y-worship, 71. வயிற்றுச்சாமிபூசை, பேரூண்கொள்ளு தல். 

bel'omancy, n. அம்புகளைக் கொண்டு குறி கூறுதல். 
belong’, Vv. aifiomuuG, உரியவராயிரு ; உரியதாயிரு ; 

தொடர்புடையராயிரு ; தொடர்புள்ள தாயிரு ; உடைமையா 

யிரு ; கூறாயிரு, இணைபகுதியாயிரு ; பிறப்புரிமை கொண் 
டி ர, வாழ்தொடர்பு கொள் ; உறுப்பினராயிரு, இனமுறைப் 
படு, வகைப்படு ; தகுதிப்படு ; கடமைப்படு. 

௨௦125, 7, ற]. உடைமைகள், மூட்டை 
உடனிருப்புக்கள் ) துணைப்பொருள்கள். 

2௦46, 1. அன்பிற்குரியர், 
குழந்தை; காதலன்; 

பெரிதும் நேசிக்கப்பட்ட. 

உணவுக்குத் திண் 

முடிச்சுக்கள் ; 

அருமையானவர் 7 . 

> 

செல்வக் 
1. கண்மணி அசைய, 

6101”, மம, கீழ்ப்புறமாக, தாழ்வாக ; உயரம் குறைந்த 
இடத்தில் ; நில உலகின்மீது ; ஈரகத்தில் ; கீழ்த்தளத்தில் ; 
நீரோட்டம் செல்லும் திசையில்; கீழ்ப்படியில் ; இழிகிலை 

யில் ; ஏட்டின் அடிப்பாகத்தில் ; நூலில் பின்வரும் பகுதி 

யில் ; றரமற், கீழாக, தாழ; கீழ்ப்படியில் ; மதிப்புக் குறை 
_ வாக, இழிபடியாக, இழிஙிலையில் ; ஆழ்தொலைவில் ; கீழே 
தொலைவில் ; தாழ்ந்த நிலையில் ; தகுதியற்று. 

08108 91௧175, 4. கீழ்த்தளத்திலுள்ள ; மீற, கீழ்த்தளத்தில். 
belt, n. அரைக்கச்சை ; கோமான் - வீரத்திருத்தகைக்குரிய 

அரைப்பட்டிகை ; மேகலை; வார்; இயந்திர உறுப்புக்களை 
இணை த்தியக்கும் தோல்பட்டை வார் ; திணைமண்டலம் ; 
கீள் திட்டு, இடைகழி, இடைநஙிலப் பகுதி ; கவசக்கப்பலில் 
கீர்வரைக்குக் கீழேயுள்ள் கவசத் தகடுகளின் -வரிசை; y. 
சற்றி அரைக்கச்சையிடு ; பட்டிகை அணிவி ; தோல்பட்டை 
முதலியவற்றால் கட்டு ; நிறம் முதலியவற்றால் பட்டையிடு ; 
அரைக்கச்சுக் கொண்டு கையப்புடை ; வளை, சூழ், சுற்று, 

961186, 1. பண்டைக் கெல்டிக் (Celtic) இனத்தவரின் 
மே முதல்நாள் விழா. 

௦1168, ௨ அரைக்கச்சை அணிக்த; வீரத்திருத்தகைப் 
பட்டிகை அணியப்பெற்ற ; பட்டை போட்டுள்ள. ° 

belt’ing, 2. amt, வார்ப்பட்டை - தோல்வார்ப்பட்டைகளின் 
திரள். 

வியூக, 7. வெள்ளைத் திமிங்கிலம். 

bel'vedere, 2, கிலா மேடை, 
கூடாரம். 

வேனில் மாடம்; முகப்புக் 

bem’a, n. பண்டை ஆதென்ஸ் (Athens) பொதுப்பேரவை 
யில் பேச்சாளர்கள் நின்று பேசிய மடை. 

bemaul’, v, கையப்புடை. 
618260. ர. திகைப்புண்ட, குழப்பமடைந்த. 

நீள, 7. பெருத்த ஒலியெழுப்பும் மணற் குளவிவகை, 
1961106817”, ௨. தாழ்த்து, இழிவுபடுத்து. 
றஊய17௦', ற. சேறுபூசு, அழுக்காக்கு ; சேற்றில் அமிழ்த்து, 
௯௦௮1, ௦. புலம்பு, துயருறு, எண்ணி இரங்கு, வருந்தி 

ஏங்கு. 

bemouth’, v. தாராளமாகப் புகழ்ந்துரை, கட்டுரை கூ அ. 

bemudd’le, Vv. GHOMb குழப்பமடையச்செய், 

bemuse’, v. உணர்வு மழுங்கச்செய், மனங்குழப்பு, 
ben', 1, மலைக்குடுமி, 

0, 7. உள்ளறை ; ரம், உள் அறையை 
உள்ளறையில். 

கன 

நோக்கி; prep. 

0 “, 7. முருங்கை மரத்தின் சிறகல்லி விதை, 
bename’, v, பெயரிடு; குறிப்பிடு; களு,
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bench, n. மரத்தினால் அல்லது கல்லினால் ஆன நீண்ட 
இருக்கை ; விசிப்பலகை ; படகில் உட்காருமிடம் ; நடுவர் 

இருக்கை ; ௩டுவர்கிலை ; நீதிமன்றம் ; அதிகாரியின் இருக்கை ; 

௩டுவர் ஆயம், குற்ற ௩ஈடுவர் ஆயம்; பாராளுமன்றத்தில் 

தனிக்குழுவினர்க்ரு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள இருக் 
கைகள்; தச்சர் முதலியோர் வேலைசெய்யும் மேசை) 

மதிலின் பிதுக்கம்; நிலப்படிக்கட்டு; ம. இருக்கையில் 

அமர்த்து) விசிப்பலகைகள் அமைத்துக்கொடு ; நாய்களைக் 
காட்சிக்கு வை, 

ben’cher, 1. Guiorbg வழக்கறிஞர் மன்றத்தைச் சேர்ந்த 
மூத்த உறுப்பினர். 

bench’-mark, 71. மட்டக்குறி, நில அளவைக்காரர்கள் தங்கள் 

அளவைமட்டத்துக்கு மூலக்குறியாகப் பாறை-கல்போன் றவை 

களின்மீது வெட்டும் அடையாளம். 

bench’-warr’ant, 2. ஈடுவர் பிறப்பிக்கும் பற்றாணை. 

டம ", ௩, வளைத்தல்) வளைவு; வளைந்தபகுதி; கொக்கி) 
கொளுவி ; குனிவு ; திருப்பம்; வணக்கம்; 4. வளையவை 2 
வளை ; சாய்வி, சாய்; கோணச்செய்; கோணு; குனி; 

களர், தொய் ; புருவம் கோட்டு ; திருப்பு, திரும்பு ; திணி, 

கீழடங்கு ; தாழ்ந்துபோ, அடங்கு) முடிச்சிடு; (தொ.) 
raund the bend, மூளைதிறம்பிய ; மூளைதிறம்பி. 

ம்“, 71. (கப்.) பல்வேறு வகைப்பட்ட முடிச்சு; (கட்.) 

குறுக்குச் சாய்வான பட்டைக்கீற்று; மாட்டுத் தோல்களின் 
பதனுருவம் ; ஐ. முடிச்சைக்கொண்டு பிணை. 

ஸம் 6ம், ம. பட்டைபோட்ட ; வளைந்த? (தொ.) on bended 
120685, முழந்தாளிட்டு, 

bend’ing, 71. வளைக்கும் செயல்; ர. வளைக்கிற. 

நம்1், 7. (கட்.) அரை அகல வளைவுப் பட்டை. 

bends, n. pl. (பே-வ.) இறுக்கமான காற்றில் வேலைசெய் 
பவர்களுக்கு வரும் கோய்வகை. 

beneaped’, 8. மென்திரையால் கரைமீதிடப்பட்ட. 

20௦811, ஈம. கீழே, அடியில், அடிப்புறத்தில், தாழ ; உட் 
புறத்தில் ; பின்னால், புறத்தே; prep. SprH; அடியில் ; 
பெருமைக்குத் தகாதவாறு, தகுதியற்று. 

benedi'cite, (©) n. வாழ்த்துமுறை Emin; உணவுக்கு 
முன்னைய வழிபாட்டுரை ; வேண்டப்பட்ட ஆசி ; ஜு, வாழ்க! 

bén’edick, 91. மணமகன் ; நீண்டகாலம் மணம்செய்துகொள் 
ளாமலிருந்து புதிதாக மணம்செய்து கொண்டவர். 

ben’edict, a. போற்றுதற்குரிய ;) கருணைவாய்ந்த. 

“Benedic’tine, n. S1uHG. Guefligs@ (St. Benedict) 
529.இல் கண்ட திருமடத்தைச் சேர்ந்த துறவி ; ௩றுமண மது 
வகை) ர, தூயதிரு. பெனிடிக்டு கண்ட திருமடத்துக்குரிய. 

benedic’'tion, n. வாழ்த்து, திருக்கோயிலில் ரோமன் 
கத்தோலிக்க வழிபாட்டின் பின்னர் ஆசி வழங்கல் ; ஆசி; 
பேரின்பநிலை 

௨801௦11௦81, 6. வாழ்த்து வழங்குவது பற்றிய. 

ஊர 011176, ம. வாழ்த்தும் பாங்குள்ள. 

benedict’ory, a. வாழ்த்தியலான, ஆசிக்குரிய. 

18011201௦0 105, (ல.) 71, திருக்கோயில் வழிபாட்டில் பாடப்பெறும் 
சிறுபாடல்களில் ஒன்று. 

benefac’tion, n. 2509, sb@eusd; 
நன்கொடை. ; மானியம், நிதிஏற்பாடு. 

அறச்செயலுக்கான 

ben'efactor, 11... கொடையாளர் ? நல்லது செய்தவர் ; நிலை 
யத்துக்கு நிதிவிட்டுச் செல்பவர் ; புரவலர். 

1678010117, ர, நன்மைபயக்கிற ; நலம் செய்வோருக்குரிய. 

benefac’tress, n, ௩லம் செய்யும் மாதர், 

ben’efice, n. திருக்கோயில் மானியம், மானியம். 

நஸ்ர், ர. மானியம் பெற்றுள்ள. 
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benef'icence, n. mHGeusd, ams@Qeud; அன்புதனி, கல்: 
லெண்ணக் கொடை. 

benef'icent, a. அன்பு நலமுடைய ; நலம் செய்கிற, நன்மை 
பயக்கிற. 

௪1௮71014172, (பிர. ) 77, ஙிதி ஊதியம் பெறுகிற நடிகர் ; நிதி 
ஊதியத்துக்குரிய மட்டைப் பந்தாட்டக்காரர். 

benefi'cial, ம. பயனுள்ள, கலம் பயக்கிற ; (சட்.) சொத்தின் 

துகர்வாட்சி உரிமையுள்ள, சொத்தின் நுகர்வாட்சிக்குரிய. 

benefi'ciary, -n. (சட்.) அனுபவப் பாத்தியம் உடையவர் 
மானியக்காரர் : ர, அனுபவப் பாத்தியம் சார்ந்த; மானியம் 

பற்றிய, 

benefit, 2. கலன், பயன், அனுகூலம் ; ஆதரவு ; அன்புச் 
செயல் ; படி, ஓய்வு ஊதியம் ; உதவிநிதி ; நீதிமன்றங்களில் 

மதிப்புத்தரத்தால் அளிக்கப்படும் விலக்கு; நிதி உதனி 

ஆட்டம்; நிதி உதவிக் காட்சி ; ற, லைம்செய் ) கன்மை அடை; 

(தொ.) 1௦ 00684 ௦4 (16 0௦ம், ஐயஙிலையின் சாதகம். 

bene’ fit-association, bene fit-club,n. = benefit-society. 

bene’fit-match, n. உதவிப் போட்டிஆட்டம். 
bene’fit-night, n, 2-s09ADs ar ASG fu Ora). 
bene’fit-society, 71. நோய் மூப்புக்களிலிருந்து ஒருவருக். 

கொருவர் காப்பீடு செய்துகொள்வதற்கான கழகம். 

1$௭'61005, 71. பெல்ஜியம் (9821௦௯) நெதர்லாந்து (146௭. 
lands) séeubutés (Luxemberg) என்னும் நாடுகளின் 
கூட்டுப்பெயர். 

benev’olence, 7, 
பான்மை; அன்புச்செயல் ; 

கடன். 

0127, 8. ரற்செயலாற்றும் விருப்பமுள்ள ; இரக்க. 
மனப்பான்மை கொண்ட, பரந்த உள்ளமுடைய ; இன்முகங் 
கொண்ட. 

Bengal’ee, Bengal’i, n. 
ர. வங்கம் சார்ந்த. 

$ஸட்தக1-11ஐ௫ர், 3. கப்பல் இடர் அறிவிப்புக்கான வாணவெடி ; 
விழா வாணவெடி. 

மம்தா, உ, இருளில் ஆழ்த்து, இருளில் சிக்கவை ; ஏமாற்றிக் 
கலங்கச் செய். 

ளர்ஜிர'சம், க. இருளில் சிக்கிய, இருளார்க்த ; அறியாமை 
வயப்பட்ட ; பாழ்பட்ட, கேடுற்ற. 

ஆறச்செயல் விருப்பம், 

பணவுதவி ; 
இரக்க மனம்: 

(வர.) கட்டாயக் 

வங்கநாட்டவர் ) வங்கமொழி ; 

ம்ஸர்ஜு', ச. சாதகமான, பெருந்தகைமையுள்ள ; அன்பான, 
கண்ணோட்டமுடைய ; ௩ற்பேறுள்ள ; கலம் செய்கிற; கோய்: 
வகையில் கடுமையாயிராத, தணிவான, ஏதம் விளைக்காத. 

benig’nancy, n. அருளிரக்கம், பெருந்தகைமை. 
ற்ஸர்தறவர், ர. அருளுடைய ; அன்புடைய ; ஈலம் பயக்கிற. 
benig’nity, mn. அருளுடைமை; அன்புடைப் பண்பு, பண் 
புடைமை ) கோயின் தணிநிலை ; வானிலை வகையில் ஆக்கக், 
தரும் சூழ்நிலை. 

1டர801, 1. வாழ்த்து; கடவுள் ஆசி. 
Ben’jamin, n. sc1AciMcir2ar, செல்லப்பிள்ளை ; (தொ. 

Benjamin’s 0655, பெரும்பங்கு, 

ரகர *, 7, சாம்பிராணி. 
ben’jamin ”, 71. பழம்பாணியான புறமேற்சட்டை. 

ben'jamin-tree, n. சாம்பிராணி மரம்; ௩றுமணப்பட்டை 
யுடைய வடஅமெரிக்கப் பூடுவகை ; அத்திமர வகை. 

ம்ஸாட்சர் ", 1. மஞ்சள் நிற மலர்களையுடைய பூண்டு வகை, 

ஸார்“, 1. உலர்ந்த புல்தண்டு, 
ben'-nut, 2. முருங்கை விதையின் பருப்பு. 
ben’-oil, n. முருங்கை எண்ணெய், 

ஞ் ”, 7. கம்பிபோன்ற தண்டுடைய காணற்புல்வகை ; புல்லி 
னத்தின் விறைத்த மலர்த்தண்டு, உலர்ந்த பழம்புல், களைப் 
பூடு வகை; புதர் ) வேலியில்லா த புல்தரை ; மலைச்சரிவு.
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ஞர்”, 3, வளைவு, கெளிவு, கோணல்; வளைந்த பாகம்; 

மனப்பாங்கு; மனக்கோட்டம், விருப்பம், இயற்கை அவா 9 
வில்லை வளைக்கக்கூடிய அளவு; இழுவிசையின் அளவு) 

பொறுத்திருக்கும் ஆற்றல் ; ழூ, வளைவான, கோட்டமுடைய 
ஊன்றிய கருத்துள்ள ; உறுதிபூண்ட. 

ஞர்“, ற, 00ம் என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்ச வடிவம். 
Ben'thamism, 2. மிகப்பெரும்பாலோருக்கு மிகப் பேரளவான 

இன்பமே குறிக்கோளாகக் கொண்ட ஜெரிமி பெக்தம் (1௦1 

$௭்கா, 1748-1832) என்பாரின் அறமுறைக் கோட்பாடு. 

Ben'thamite, 71. மிகப்பெரும்பாலோருக்கு மிகப்பெபெரிய 
அளவில் இன்பம் நாடும் அறமுறைக் கோட்பாட்டாளர். 

நன்்ச்10, 8. கடல் அடியிலுள்ள மாவடை மரவடைகளுக்கு 
உரிய. 

ben'thos, 2. 
தொகுதி. 

ட்ப 080006, 71. ஆழ்கடல் உயிர்வாழ்க்கை ஆராய்வுக்குரிய 
மூழ்கத்தக்க கோளகை. 

ற்டைரமம'10, (இத்.) ர. பொருந்துமாறு புதிதாகக் கண்டு 
பிடிக்கப்பட்ட ; மெய்யன்றாயினும் குறிப்பிடத்தக்க மெய்ப் 
பண்புடைய. 

bent’wood, 1. நாற்காலி முதலியவை செய்வதற்காகச் 

செயற்கையாய் வளைக்கப்பட்ட மரம்; ர, செயற்கையாய் 

வளைக்கப்பட்ட மரத்தினால் இயன்ற. ° 

bent’y, ர. வளைவான; விறைத்த அல்லது கம்பியனைய 

தண்டுள்ள காணற்புல் போன்ற, 

benumb’, v. மரத்துப்போகச்செய், திமிர் அடையும்படி செய் ; 
உணர்விழக்கச்செய் ; ஆற்றலிழக்கப்பண்ணு. 

benumbed’, a. மரத்துப்போன, விறைத்த; உணர்ச்சியிழந்த. 

ள்சவ], 7. கசப்பு வாதுமை எண்ணெய். 

ற்ஸுூதர6, 7. சாம்பிராணி எண்ணெய், நிலக்கரிக் கீலிலிருக்து 

பெறப்படும் ௩றுமண நீர்க்கரிமப்பொருள். “) 

௭211, 71. (வேதி.) சாம்பிராணியை உயிரகை ஆக்குவ தனால் 

உண்டாகும் மஞ்சள்கிற மணிஉருச் சேர்மம். 

ம்ஸூசம06, 7. நிலஎண்ணெயிலிருந்து பெறப்படுவதும் கொழுப் 
புக்கறையை நீக்குதற்குப் பயன்படுவதுமான 
கலவை. 

2086, 7. சாம்பிராணிக் காடியுப்பு. 
௭ 2008116, 020'200816, 7. உடற் கூற்றில் உணர்வகற்று 

தலிலும் வயிற்றுவீக்கத்திலும் பயன்படுத்தப்படும் மருந்து 
வகை. 

2010, 3. சாம்பிராணிக்குரிய, 

ben’zoin, 2. மர ௩றுமணப் பிசின் வகை, சாம்பிராணி, 
ben’zol, ben’zole, n. விசைவண்டி எண்ணெயாகப் பயன் 

படும் செப்பமற்ற சாம்பிராணி எண்ணெய், 

ben’zoline, .=ben’zine. 
ben'zoyl, n. (வேதி.) சேர்க்கையில் மட்டுமே காணப்படும் 

ஓரணுமுக உறுப்பு வகை. 

benzpy'rene, n, கிலெண்ணெயிலும் புகையிலைப் புகையி 
ஓம் உள்ள புற்று உண்டுபண்ணும் நீர்க்கரியக 
௩ச்சுப் பொருள். 

கடல் அடியிலுள்ள செடிகொடி உயிரினத் 

கரிநீர்மக் 

வகை 

ben’zyl, n. (GuB.) wysreirQevorus கலந்த சாம்பிராணி 
எண்ணெயின் நீரகை மூலமாயுள்ள ஓரணுமுக அடிச்சரக்கு 
வதை, 

௨0110, ௧. ஒட்டுப்போட்டுச் செப்பனிடப்பட்ட; 
ஒட்டுகள் போட்டு ஒப்பனை செய்துகொண்ட, 

மறற 6, ற. ருண்டுமாரியால் தாக்கு ; அடித்துத்தள்ளு. 
beplas'ter, v, கனமாக அப்பு, திண்ணமாகப் பூசு. 
beplumed'’, a. ற்குகளால் கோலம் செய்யப்பட்ட, 

600684%', ௦. விருப்ப ஆவணம் வாயிலாக 
மரபு உரிமையாகப் பிற்காலத்தி 
பொறுப்பில் விடு. 

முகத்தில் 

விட்டுச்செல் ; 
னருக்கு அளி ஒப்படை, 
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bequeath’able, 8. விருப்ப ஆவண மூலமாய்க் கொடுக்கப் 

படத்தக்க,. 

160028111ஒ], 71. விருப்ப ஆவண மூலமாய்க் கொடுத்தல். 
bequest’, 2, விருப்ப ஆவணவழிக் கொடுத்தல் ; வருங்காலத் 

தினருக்கு மரபுரிமையாகக் கொடுத்தல்; கொடைப்பொருள் ; 

எச்சம், விருப்ப ஆவணவழிக் கொடை); இறந்தார் விடு 
பொருள். - 

berate’, ல, கண்டி, திட்டு, வசைமாரி அடுக்கு. 
ஹு”, ௦, மாசுபடுத்து. 

Berb’er, n. பார்பரி (கங்க) யின் பழங்காலக்குடிகள் 
உட்படத் தொடர்பான மொழிகள் பேசும் வடஆப்பிரிக்க 
இனத்தவர் ; பெர்பெர்களின் மொழி ; ர. பார்பரியின் பழங் 
காலக்குடிகள் உள்ளிட்ட வட ஆப்பிரிக்க இனத்தைச் 
சேர்ந்த. 

ber'berry, n. = barberry. 
berceuse, (O7-) n,. தாலாட்டுப்பாடல் : தாலா&டு' மெட்ட 

மைக்த இசைப்பாடல், 

66), 71. தலையணை உறை. 

668176), ஐ, பறிகொடு; இழக்கச்செய் ; தனியாகத் தவிக்க 
விடு ; இறப்பினால் உறவினர் மனைவி முதலியோர் 
வூற விட்டுச்செல், 

றவ க12ம்', 8. இழப்புக்கு ஆளான. 
276876. 0ர், 71. இழப்பு, இழக்தநிலை, கையறுநிலை. 
bereft’, ௩. இழப்புக்காளான, இழந்த. 

கையற 

be’ret, n. ஸ்பெயினில் (80௧1௩) உள்ள பாஸ்க் (Basque) 
இனஞ்சார்ந்த குடியானவர்கள் அணியும் வட்டமான 
தட்டைத்தொப்பிவகை ; ஆடவர் மகளிர் விளையாட்டு - விடு 
முறை உடுப்புகளுடன் ௮ணியும் வட்டத்தொப்பி ; படைத் 
துறைத் தொப்பி. 

berg’, n. = iceberg. 
berg’, n. Qscr ஆப்பிரிக்காவில் (80071 Africa) உள்ள” 

குன்று; (தொ.) berg wind, நன்னம்பிக்கை முனையில் 
மே-ஆகஸ்டு மாதங்களில் வீசும் வெப்பமான வடகரந்று. 

ber'gamask, n. QSsrGuie eciror Qui srGwe (Bergamo) 
வைச் சேர்ந்தவர் ;) பெர்காமோவுக்குரிய காட்டுப்புற ஆடல் 
வகை. 

e 

berg'amot', n. tqudléms—AFAG Qoringrd ; ora henge 
கிச்சிலி இனப்பழத்திலிருக்து வடித்திறக்கப்படும் நறுமணப் 
பொருள்; எலுமிச்சை-கிச்சிலியின் ௩றுமணமுள்ள செடிவகை. 

212100”, 1. பேரிஇனப் பழவகை, 
bergan’der, n. ஒள்ளிய சிறகுடைய காட்டுவாத்து வகை, 
berg'’meh], 7. (மண்.) தேய்ப்புப் பொருளாகவும் உறிஞ்சு 

,பொருளாகவும் பயன்படுகிற மாவுபோன்ற சாம்பல் கிற 

மான கிளிஞ்சில்கள் மக்கி மடிந்த , படிவு மண்பாறை. 

berg'schrund, n. மலையேறலில் செங்குத்தான மேற்சரிவி 
னின்றும் பனிப்படலம் விலகுமிடத்தில் ஏற்படும் பிளவு. 

Bergso'nian, 71, ஹென்ரி பெர்க்ஸன் (1781 138250, 1859- 
1941) என்னும் மெய்விளக்கியலாரைமப் பின்பற்றுபவர் ; a. 

பெர்க்ஸனின் படைப்பாக்கமுடைய படிமுறை வளர்ச்சிக் 

கோட்பாட்டுத் தொடர்புடைய. 

ber’gylt, n. வடகடல் செம்மீன் வகை. 

berhyme’, ல. செய்யுளில் விரிவுரை எழுது; வசைக்கவி பாடு; 
செய்யுள் வடி.வில் அமை. 

be'riberi, n. தவிட்டான், ஊட்டச் சத்துக்குறைவால் உண் 
டாழும் கோய், 

661618, 1. சடப்பொருளான உலகத்தின் தனிகிலை 
மெய்ம்மையை மறுத்த மாவட்டச் சமயமுதல்வர் பெர்க்லி 
(1510 821%6169,, 1685-1753) என்பவரை அல்லது அவரது 
கொள்கையைப் பின்பற்றுபவர் ; ஐ. பெர்க்லிக்குரிய ; பெர்க் 
லியின் கோட்பாட்டுத் தொடர்புடைய.
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ன11% ', 7. வலவன் இருக்கை தனியாக . அமைந்துள்ள beside’, adv. அருகே; அன்றியும்; தவிர; பக்ககோக்கி 

விசைவண்டி ; (தொ.) 11௦1௦6, இரும்பு மெமருகு ற்ஈசற். அண்மையில், பக்கத்தில், அருகில் ; சரிமட்டமாக, 

எண்ணெய்; நய 045, பின்னப்பட்ட கையுறை) ஒப்ப நோக்குமிடத்து; தவிர, ஒழிய, விலகி, உட்படாமல், 

Berlin iron, cur#en9 gibt ; Berlin warehouse, Gms Munroe 

சாயம் தோய்த்த பின்னப்பட்ட கம்பளிவகை நிறுவனம்) 

௦10 7001,  கேர்த்தியான வண்ணம் தோய்த்துப் 

பின்னப்பட்ட கம்பளி. 

berm, 91. மதிலின் பிதுக்கம். 

இளக 01106, 7. துறவிமட அமைப்பைச் சார்க் கவர்; ந, துறவி 

மட அமைப்புச் சார்ந்த. 

berr'ied, a, softer dQamr cor. 

berries, n.=berry* Teirugsr sir. 
berry’, n. Staci ; கொட்டையில்லாப்பழம் ) (தாவ.) சதை 

யால் மூடப்பட்ட விதைகளுள்ள பழம் ; காப்பிக்கொட்டை ; 

கூலமணி ; கோதுமைமணி ; ஈண்டுபோன்ற உயிரினங் 

களின் முட்டை ; அன்னப்பறவை அலகின் மேலுள்ள குமிழ்; 

ஒட கனி பிளையப்பெறு ; விளைந்து திரளுருப்பெறு ; திரிந்து 

கனிதிரட்டு. 

berr'y®, ந. கூழ், புற்கை. 
9282211271, (இத்.) 7. 11. முன்னாட்களில் துப்பாக்கியேந்திய 

தலைசிறந்த இத்தாலியக் காலாட்படைப் பிரிவினர். 

ber’serk, ber'serker, 1. வீரவெறியுடன் சண்டையிடும் இயல் 
புடைய பண்டை நார்வே நாட்டு முர்க்கப் போர்வீரன் ; 

ர. வீரவெறிகொண்ட சார்வே காட்டுப் போர்வீரருக்குரிய. 

11, 71. கடலில் கப்பல் வசதியாய், இயங்குமிடம் ; கப்பல் 
நங்கூரம் பாய்ச்சுவதற்:. நப் போதிய அகலிடம் ; காவாய்க் 

குறட்டில் கப்பல் தங்குமிடம் ) உரியஇடம் ; கப்பல்-தொடர் 

வண்டி முதலியவற்றில் துயிலிடம் ; பதவியிடம், ௩கற்பணி 

யிடம்; ம, கப்பலைத் தக்க இடத்தில் நிறுத்தி நங்கூரம் 

பாய்ச்சு; துயிலிடம் அமைத்துக்கொடு. 

berth’a, ber'the, 71. பெண்களின் சட்டையில் தோள்களில் 

மடிந்து விழும் கழுத்துப்பட்டை; (Qsr.) Big Bertha, 
தொலைவீச்சுடைய பெரிய செர்மானியத் துப்பாக்கி வகை. 

Berth'on 00௦௨ம், 71. மடித்துச் சுருக்கக்கூடிய படகுவகை. 

‘bertillonage’, Bertill’on system, n. 
கொண்டு குற்றவாளியை அடையாளம் 

அல்பான்சி பெர்ட்டில்லான் 

பவரின் முழை. 

உமர], 1. இரத்தின வகை, மரகதம்.கடல்வண்ணக்கல் ஆகி 
யவை உள்ளிட்ட மணிக்கல் வகை; கனிப்பொருள் இனத் 
தின் வகை; ர, இளம்பச்சையான. 

‘beryll'ia, n. கெட்டியான வெள்ளை உலோகத் 
வகையின் உயிரகை. 

அளவுகளைக் 
கண்டுபிடிக்கும் 

(Alphonse Bertillon) என் 

தனிம 

1110ம், 7, கெட்டியான வெள்ளை உலோகத் தனிம வகை. 

1௦5, 1. மான்கொம்பின் முதற்கிளை . 

besaint'eds a. SGQSO Sram குழாத்திற் சேர்க்கப்பட்ட ; 
திருத்தொண்டர்களின் காட்சி ஆவேசத்துக்கு உள்ளாகும் 
பழக்கமுடைய. 

19680க11'2, ற, எங்கணும் சிதறும்படிசெய். 
16586601, ஐ. குறையிர, கெஞ்சிக்கேள், மன்றுடு. 
6566011102, 1, குறையிரத்தல்; ர, கெஞ்சிக்கேட்கிற, 

மன்றாடுகிற. 

beseem’, v. 
அணிசெய்,. 

0656610102, 71. தோற்றம்; ர, தகுதியான, பொருந்துகிற. 
beset 1 Vs வளைத்துக்கொள், சுற்று, சூழ், முற்றுகையிடு, 

நெருக்கித்தாக்கு ; வழியடைத்துக்கொள் ; குழப்பமடையச் 
செய் ; சிக்கவை, இடருக்கு உட்படுத்து. 

6561 0000) 1, சுற்றி வளைத்தல், சூழ்வு; சூழ்வினை, பற்றித் 
தொடரும் பாவம். 

besett’ing, a. apMn; Asamusdp. 
beshrew’, ௰. பாழாக்குக ! பாழாகுக ! 

ஏற்புடைத்தாயிரு, பொருந்து ; தக்கதாயிரு ;   

தொடர்பின்றி; (தொ.) 965406 01561, தன்னையறியாமல், 

உணர்விழந்து;  1925406 616 mark, beside the point, beside 

the question, G@MoaIviu, sau; AsreruH3. 

19651025', மம். மேலும், அதாஅன்று, அல்லாமலும் ; அப்படி 
யிராவிடில், மற்றபடி ; வேறாக ; றரமற், மேற்கொண்டு, தவிர. 

1965156', ற. முற்றுகையிடு, திரண்டுவளைத்துக்கொள் ; உதவி 

கள் கோரி நெருக்கு, கெஞ்சித் தொல்லைப் படுத்து. 

1965168250, ௩. மூற்றுகையிடப்பட்ட. 

besiege’ment, n. WDHMIMsG, சழ்கை. 

16516ஐ'61, 7. முற்றுகையிடுபவர். 

19௦5]15ஜூ13ஐ, 7. மூற்றுகையிடல் ; உழிளைவினை ; ர, முற்றுகை 
யிடுகிற. 

beslav’er, v. வாய் வழிந்தோடும் எச்சில்படச்செய் ; வெறுப் 

பூட்டும் அளவுக்கு இச்சகம்பேசிப் புகழ், 

1251௦1'21, 5, வாய் வழிந்தோடும் எச்சில் பூசு, எச்சில்படும் 

படி நிரம்ப முத்தம் கொடு ; வரையறையின்றி இச்சகம் பேசு. 

beslubb’er, ௨. பூசு, அப்பு. 
besmear’, v. பூசு, வண்ணம் பூசு ; அப்பு, அழுக்காக்கு. 

௪ 

651101, ம. அழுக்காக்கு, நிறம் மங்கச்செய், ஒளிமழுங்கச் 

செய். 

2511111௨03, ௩. கரியப்பிய, ஒட்டடை மூடிய. 

6௨௦௫, 71. குச்சுத்துடைப்பம், விளக்குமாறு ; துப்புரவாக்கும் 

பொருள் ; ஏ. துடைப்பத்தால் பெருக்கு. 

be’som-head, n. மட்டி, மடையன். 
1௨'801-110'27, 71, சூனியக்காரி. 
6801', ௨. மயக்கு, உணர்வு மழுங்கச்செய் ; 

கண்மூடிப்பற்றுக் கொள்ளு, மோகம் கொள்ளு. 

besott’ed, a. 
கொண்ட. 

besought’, v. beseech என்பதன் இறந்தகால வடிவம். 

bespang’le,v. மின்தகடுகள் பொருத்தி ஒப்பனைசெய், மின்னணி 
செய், 

bespatt’er, ம. சிதறித்தெளி ; அழுக்காக்கு; திட்டு, பழிகூறு ; 
இச்சகம் பேசு. 

மட்டியாக்கு 5 

மயக்கத்துக்காளான, கண்மூடிப்பற்றுக் 

25068, 71. நடிகரின் உதவி நாடகம் ; முன்னதாகர் செய்து 

கொள்ளப்படும் விண்ணப்பம் ; ௮, முன்கூட்டிப் பேசிவை ; 

ஆடை வகையில் உருவாக்க உத்தரவு இடு; பொருள் 

வரவழைத்து வாணிகமுறைக் கட்டளையிடு ; நிபக்நலைகுறி; 

குறித்துக்காட்டு; சான்றுபகர் ; (செய்.) முகங்கொடுத்துப் 
பேசு. 

168ற௦0'180160, ௩. மூக்குக்கண்ணாடி அணிங்துள்ள. 
bespoke’’, v. bespeak என்பதன் இறந்தகால வடிவம், 
bespoke’ ’, bespok’en, p.p. bespeak என்பதன் முடிவெச்ச 

வடிவங்கள். 

8௦1, ௨, விளையாடு; மகிழ்ந்து பொழுதுபோக்கு. 

bespott’ed, a. புள்ளிகளிட்ட ; புள்ளிகளிட்டு நிரப்பிய. 

besprent’, ற்... (செய்.) தெளிக்கப்பட்ட ; சிதறுண்ட. 
besprin‘kle, ஐ, தெளி, துளிசிதறு, குரவு. 

Bess’emer, 77, சர் ஹென்றி பெஸ்ஸமர் (840 [ஸர Bessemer) 
என்பவரால் புத்தமைவுற்ற முறைப்படி செய்யப்பட்ட எஃகு) 

4. பெஸ்ஸமர் புத்தமைத்த எஃகுச் செய்முறை சார்ந்த; (தெொ.) 

Bessemer iron, பெஸ்ஸமர் முறைப்படி உருவான இரும்பு ; 
Bessemer process, காய்ச்சி உருகுகிலையிலுள்ளா கட்டிரும் 

, மூடாகக் காற்றோட்டக் கீற்றுக்களைப் பாயவிட்டு அதிலுள்ள 
கரி-கன்மம் ஆகியவற்றை நீக்கும் முறை ; 1965850700 5006], 
பெஸ்ஸமர் முறைப்படி. செய்யப்பட்ட எஃகு.



best 

best’, 7, முழுநிறை முயற்சி ; உறுசிறப்புநிலை ; மிகச்சிறந்த 
பங்கு; பெருவெற்றி) ர, மிகச்சிறந்த; முதன்மையான, 

மேலான, பெருகலம் வாய்ந்த; ரம்ற. மிகச்சிறந்த மூறையில், 

மிக ஈன்றாக. 

best *, a. 20004 என்பதன் ஏற்றுயர்படி வடிவம். 

bestain’, v. முற்றும் கறைப்படுத்து, அழுக்காக்கு, 
bestar’, v. விண்மீன்களால் நிரப்பு. 

6946௧8 ', உ. உதவு) துணைசெய் ; இடர்தணி ; 
பயனடை ; கலந்தருவதாயிரு, ஆதாயமளி. 

bestead’*, p. p. bestead’? என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 

bestead’ed, v. bestead’ என்பதன் இறந்தகால வ.ிவம். 

bested’, a. கெருக்கப்பட்ட, சூழலுட்படுத்தப்பட்ட, நிலைக் 

குட்பட்ட. 

ந 1௨], 5. விலங்கின் இயல்புள்ள, மிருகம் போன்ற; மூரட்டுத் 

தனமுள்ள?) அநாகரிகமான ; இழிந்த; சிற்றின்ப நாட்டமுள்ள , 
கீழ்த்தர உணர்ச்சி சார்ந்த. 

bes’tiality, 1. விலங்கு நடத்தை. 
bes‘tiary, n. ஒழுக்கமுறை சார்ந்து எழுதப்பட்ட இடைநிலைக் 

காலத்திய விலங்கியல் விளக்க ஏடு. 

bestick’; 5, சுற்றிலும் கூர்முனயுடைய பொருள்களை 
்... ஒட்டவை; அசையாது நிறுத்து; ஒட்டுமானமூலம் ஒப்பனை 

செய். 

பயன்படு; 

es 

நஞார்்”, எ, எழுச்சிகொளவை, ஊக்கு, முனைந்தெழச்செய். 

bestow’, v. அளி, வழங்கு ; இருப்பிடம் கொடு ; ஈடுபடுத்து 3 

சேமித் துவை. 

bestow'al, n. வழங்குகை, கொடுத்தல் ; மணம் செய்து 

கொடுத்தல் ; வகை செய்தல் ; ஈன்முடிவு காண்டல்; கொடைப் 

பொருள். 

றாகம்ம்'16, ஐ. கால்விரித்து நட. 
bestreak’, v. கோடிடு, கோடுகள் சிதறவிடு, அங்குமிங்குமாக 

வரிகள் கீறு. 

bestrew’, v. தூவு, சிதறு, பரவலாகச் சிதறவிடு. 

bestrewed’, p.p. bestrew என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்ச 
வடிவம். 

bestrewn', p.p. bestrew என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 
bestrid’, bestridd’en, p.p. bestride creiruseir opy.Qaée 

வடி.வங்கள். 

bestride’, v. குதிரைமீது கால்விரித்து ஏறு ; கால்விரித்தேறி 
அமர் ; நாற்காலிமீது கால் பரப்பி உட்கார் ; தரவிகில், மேற் 
கவிந்தமை ; பாதுகாத்து நில். 

bestrode’, v. bestride என்பதன் இறந்தகால வடிவம், 

16915611௦7, 74. மிகப்பெரிதும் விற்பனையாகும் நூல் ; 
ரும் விரும்பி வாங்குகிற நூலின் ஆசிரியர். 

bestuck’, ஐ. 1611௦1 என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்ச 
வடிவம், 

bestud’, v7. முத்தணி வேலை செய். 

நஷாத், ம. பாடல் மூலமாய்க் கொண்டாடப்பட்ட, 

bet, 2. பந்தயம்) பற்தயப்பொருள், பணையம் ; ம, பந்தயம் 
கட்டு, பந்தயம் சூறு, பணையம் வை. 

எல்லா 

ஐ, 7. கிரேக்க கெடுங்கணக்கின் இரண்டாவது எழுத்து ; 

விண்மீன் குழுவின் இரண்டாவது விண்மீன் ; (தொ.) 0௨4௨ 
108, இரண்டாம் தரத்துக்கு மேம்பட்டது ; 064௨ 1௨95, கதிரி 
யக்கப் பொருள்களால் உமிழப்படும் விரைசெலவுடைய எதிர் 
மின்மங்களின் வரிசை. 

ப்6'1௨01570, 71. தளர் பகர (ற) ஒலியை வகர (௦) ஒலியாக ஒலித் 
தல். 

24௨126), ல. மேற்கொள்ளுவி ; அணுகுவி 7 ஒருமுகப்படச்செய், 
ஒருங்குவி, ஒருவழிப்படுத்து; (தொ.) betake oneseif to, 
ஒருங்கு செயலில் முனை ; அணுகு, செல், 

_ bethought’, 2. 

  

betak’en: Bi pe hetalee: ! என்பதன் ie nan iousn வடிவம். 

be'ta-part’icles, n. (Quo, வேதி.) கதிரியக்கப் பொருள் 
களால் உமிழப்படும் எதிர்மின்மங்கள். 

be’tatron, n. omeGars ௭ திர்மின் மங்களின் கதிரலையை: 

நிலையான மண்டல நெறியில் இய்க்கி அதன்மூலம் மிசை 

யாற்றலுடைய அணுக்களைப் பெறவைக்கும் கருவி. 

61, (த) ர, வெற்றிலை. 
bet’el-nut, 7. பாக்கு, துவர்க்காய், அடைக்காய். 

9212 710176, (பிர.) 91, கருவிலங்கு, கருகிற மிருகம் ; கடும். 
தொல்லை : வெறுப்புத்தரும் பொருள். 

beth’el, n. புனித இடம் ; மெத்தடிஸ்ட் (1/42௦415) அல்லது 
பாப்டி.ஸ்ட் (Baptist) திருக்கோயில் ; மாலுமிகளின் திருக் 

கோயிலாக வழங்கப்படும் பழைய கப்பல். 

bethes’da, n. ஆங்கிலேயத் *திருச்சபைக் கொள்கையை ஏற் 

காதவர்களின் தொழுகையிடம். 

நவிம்ற்், ௦. ஆழ்ந்து. நினைக்கச்செய் ; நினைவூட்டு ; கருதச் 
செய்; (தொ.) %௦1%10% 065610, ஆழ்ந்து நினை, நினைத்துப் 
பார், அமைந்தாய்ந்து பார் ) bethink மென்ஸ் 08, நினைவுகூர்7: 

செய்யக்கருது. 

1701: என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்௪ 

வடிவம். . 

ஊராம், ௦. கைப்பெருவிரல் அடையாளமிடு. 

bethump’, v. 25 a. 

bethwack’, ௦, தாக்கியடி. 

betide’, v. நிகழ், வந்துகேர். 

betimes’, adv. காலம் (உண்டாக, காலம்பெற, உரிய காலத் 

தில், பருவத்தில் ; முன்கூட்டி ; விரைவாக, 

24182, (பிர.) 971, மடமை காரணமான செயற் சோர்வு, செய்தக்க 

அல்ல செயல் ; சொல்லிழுக்கு, சொலத்தக்க அல்ல சொலல். 

௦12, ற. குறித்துக்காட்டு) முன்னறிவி. ' பட்ச 

bet'on, 71. சுண்ணகீறு, நீறு, நீற்றுக்காரை. 
bet’ony, n. பண்டை மருத்துவத்தில் பெரும்பயனுடைய-. 

தாகப் புகழ்பெற்ற கருஞ்சிவப்பு மலரையுடைய செடி. 

betook’, v. 0௦87:௨ என்பதன் இறந்தகால வடிவம். 
ற்ள்ாஷு', ம, காட்டிக்கொடு, ஈம்பினவரை ஏமாற்று ; ஈம்பிக்தை. 

கெடு, நட்புக்கேடுசெய் ; உண்மையற்றவராயிரு ; தவளுன 

வழிகாட்டு ; வஞ்சனைசெய் ; கற்பழி ; மறைவெளியிடு ; பண்பு 
வெளிப்படுத்து ; சான்றாயமை. 

betray’ ௨1, 1. காட்டிக்கொடுத்தல் ; இரண்டகம், வஞ்சனை ; x: 

௩ம்பிக்கைக் கேடு ; மறைவெளியீடு. 

betray’er, 2, நம்பிக்கை கொன்றவர் ; ஈம்பிவந்த பெண்ணைக். 
கெடுத்தவர். 

நஸ௦1ர்ட், ஏ, மணஉறுதியினால் பிணைப்படுத்து. 

௦11௧1, ர. மண உறுதி, மண உறுதிவினை. 

௦116ம், 1. மணஉறுதி செய்யப்பெற்றவர் ; 
உறுதி செய்யப்பெற்ற. 

61161 ', 7. மேலவர் ) திறமைமிக்கவர் ; ர, மேம்பட்ட mov 
முடைய, சிறப்பு மேம்பட்ட, விஞ்சிய மேன்மையுடைய ; 
மிகுதியான ; ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ; சீர்திருத் தமிக்க, தகுதி 
மேம்பட்ட ; முன்னிலும் மிகுகலமுடைய ; ஐ, நலம் அடைவி ; 

சிர்ப்படுத்து, மேம்படுத்து ; ஈகலமடை, சிர்ப்படு ; ady. mow 
மிகுந்து; மிகுகிறைவாகி; மேம்பட்டு; மேம்பட்ட நல் 
விளைவுடன், விஞ்சிய சிறப்புடன். 

a. மண- 

bett’er®, 1, பந்தயம் வைப்பவர். 

61('27 ”, 2. 20000 என்பதன் உறழ்படி வடிவம் ;£ gdy, well: 
என்பதன் உறழ்படி. வடிவம். 

611 2720, ர. ஈன்னிலைப்படுத்தப்பெற்ற. 

21121 த, 7, சிர்ப்பாடு) ஈலம்பெறல் ; ஏ, சீர்ப்படுகிற;
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ஞ் erment, n. 84 Bopp ; வாழ்க்கை மேம்பாடு ; சொத் 
தின் மதிப்புயர்வு. 

10*('811685, 71. கன்னிலை, மேனிலை. * 
ஞ்$'வ5, 71. மேலவர்கள்,, மேல்நிலையிலுள்ளவர்கள்; மன்னாயத் 

தில் உயர்படியினர். 

bett'ing-book, n. பந்தயங்களை எழுதிவைப்பதற்கான ஏடு. 

bett’or, n.=better *. 
bett’y, n. பெண்களின் வீட்டு வேலையில் தலையிட்டுப் 
.. பொறுப்பு மேற்கொள்ள முயலும் ஆடவர். 

between’, 1. இடைஙிலையளவுடைய ஊசி வகை ; ரமீற. இடை 
நிலையிடத்தில், இடையீடாக; இடைப்பட்ட இடத்துக்கு, 

இடையிட்டு ; இடை நேரங்களில் ; நரசற். இடையிலே, இருவர் 
௩டுவிலே ; இரண்டின் மத்தியிலே; இடைவெளிபூடாக 

இடைநிலைப்பட்டு ; தம்முள்; ஒன்றற்கொன்று ; ஒருவருக் 

கொருவர் ; ஒருங்கிணைந்த செயலால்; ஒருங்கிஷைவின் 
பயனாக தம்மிடையே, தம்முள் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவராக ; 

. ஒன்றனிடமிருந்து ஒன்றாக; இருவர் பொதுவுடைமையாக ; 

(தொ.) between cup and lip, ஈ௩ம்பிக்கைகள் சிதறுண்ட 
நிலையில் ; between devil and 6662 5௦6, தப்பித்துக்கொள்ள 
வழியின்றி) 064661. ஈரர்றம் உம் ௭௧௦, சேதமுறத்தக்க 

நிலையில். 

between’-decks, n. கப்பலின் இரண்டு தளங்களுக்கு நடுவி 
லுள்ள இடம் ; ரம, மேல்தளங்களுக்கிடையே, 

between’-maid, 1. இரண்டு வேலையாள்களுக்கு (சமையற் 
காரி.உணவுமேசை வேலைக்காரி ஆகியவர்களுக்கு) உதவியா 
யிருக்கிற பணிப்பெண். 

between'ness, 1. இடைப்பட்ட நிலை. 
between'-time, between’whiles, adv, QomruFt_@ Cryau 

களில், இடைவேளைகளில். 

betwixt’, adv., prep. (Qsus.) = between. 
அல் 18, ர, ஆங்கிலேயத் திருச்சைபைக் கொள்கையை 

ஏற்காதவர் தொழுகையிடம், 

bev'atron, 71. அணுமின்மங்களுக்கு நூறுகோடிக் கணக்கான 
மடங்கு ஆற்றல் பெருக்கும் அணு ஆற்றல் விசைவியக்க 

. அமைவு. 
ற்ஸ'61, 7. சாய்தளம், சரிவு, சாய்வு 

7 கருவி; ர, கோணம் அளக்கும் கருவி வடிவமைந்த 3 
வான ; ற, சரிவுள்ளதாக அமை. 

bev‘el-gear, 93. (பொறி. ) பற்கள் மட்டும் சாய்வாக இணைந்து 

ஒன்றை. ஒன்று இயக்கும்படி அமைக்கப்பட்ட வேறு வேறு 

தளத்தில் ௬ழலும் சக்கர அமைவு, சாய் இயக்க இணைவு, 

%ஸு'61160, ச. சாய்கோணமாக அமைந்த ; சரிவாக்கப்பட்ட. 

நஸுுூ 10, 71. சரிவுள்ளதாக அமைக்கும் ஆள், சாய்வு உண்டு 

பண்ணும் பொறி, 

bev'el-wheels, n. = bevel-gear. 
bever, 2. Qmorcujsor as A Nistsrig. 

beverage, 1. மதுபானம்; நீரில் கலந்த முடிவகை, குடி. 
நீர்மம் ) நிகழ்ச்சியைக் கொண்டாடுவதற்கான விருந்து; 

"கொண்டாட்ட விருந்துக்கான செலவுப்பணம். 

Bev'in boy, n. சிட்டுக்குலுக்கிச் சுரங்கவேலைக்குத் தேர்ந் 

கோணம் அளக்கும் 

சரி 

தெடுக்கப்படும் புதிய ;: கட்டாயப்படைச் சேர்ப்புக்குரிய 

- இளைஞன், 
ந்ஸு, ௩. மங்கையர்? ஈட்டம்; மான்கணம்; வானம்பாடி 

களின் கூட்டம்) அன்னங்களின் குழாம் ;) பறவைப்பந்தி, 

னவ்1', ௦. அழு, இழப்பு நினைந்து புலம்பு, ஏங்கு, அழுதரற்று. 
beware’, v. எச்சரிக்கையாயிரு, கவனமாயிரு. 

1761'1016ம், , குருதியிற் புரண்ட ; இரத்தக்கறை தோய்ந்த, 
ஞுர்த200', ம. பொய்மயிர்த்தொப்பி பொருத்தப்பெற்ற. 

11 ம, ௨. தடுமாறச்செய், குழப்பு. 
bewil’dered, ம. மனங்குழம்பிய, கையற்ற, திக்குத் தெரி 

யாத. 
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bewitch’, v, wrwssrod wwdG, wG@, gseflund mar ; 

கவர்ச்சி செய். 

bewitch’ery, n. wsA SST மயக்குதல் ; கவர்ச்சி. 
bewitch'ing, a, கவர்ச்சியுள்ள ; மகிழ்வூட்டுகிற. 
ற்ஷூ, 71. துருக்கிய ஆட்சித் தலைவர். 

௰ஷூ11௦, 7. துருக்கிய ஆட்சித்தலைவரின் ஆட்சி எல்லை. 
beyond’, n- அறியவொண்ணாதது; மறைவுகடந்தகிலை; வரும் 

பிறவி; உம்மை, மேலுலகு ; அறிந்த உலகுக்கு அப்பாலைய 

வெளி ; ரமீம. அப்பால், மறுபுறம், பின்னும், சேய்மைகடக்து) 

prep, மறுபக்கத்தில், தொலைப்பக்கத்தில் ; அப்பாலுக் 
கப்பால் ;) எட்டாத இடத்தில் ; மேம்பட்டு, மிகுதியாக; தவிர. 

bez’ant, 71. பண்டை ஐரோப்பாவில் கான்ஸ்டாண்டினோப்பிள் 

(Constantinople) ககரில் 9-ஆம் நூற்றாண்டுமுதல் செலா 
வணியிலிருந்த பொற்காசு ; (கட்..) பொற்காசு போன்ற 

மஞ்சள் நிறமான சிறுவட்டம். 

6261, 71. உளிவாய்; பட்டை தீட்டிய மணிக்கற்களின் சாய் 

பக்கம் ; மணிக்கல் பதித்த இடத்தின் பொதிவாய், தவாளிப்பு. 

bezique’, 91, இருவர் அல்லது கால்வர் ஆடும் சீட்டாட்ட வகை. 

௦௦௨, 71. கோரோசனை. 
மறவாத, (இ.) 9. பங்கி, கஞ்சா. 

bhar’al, 91. இமயத்திலும் திபேத்திலும் காணப்படும் கீழ் 

5 கோக்கி வளைந்த கொம்புகளையுடைய நீலகிற ஆட்டுவகை, 

_ காட்டாடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் மரபு முறையில் 
் இணைப்பதாகக் கருதப்படும் ஆட்டின் வகை. 

bhees’tie, bhees'ty, bhis’tee, bhis’ti, n. கீர்கொண்டு 
செல்லும் பணியாள். 

biann’ual, ர. ஈராண்டுக்கான; 
ஈராண்டுக்கு ஒருமுறையான. 

அரையாண்டுக்கான; 

11:85, 71. முடப்பந்தின் சாய்வுரு ; முடப்பந்தின் ஒரு முகச் 
சாய்வுக்காக உள்ளீடாகப் பொருத்தப்படும் உலோகப்பளு ; 

ஒருசார்பு, சாய்வு, கோட்டம்; ர, சாய்வான, கோட்ட 

மான; ற, ஒருபுறமாகச் சாய்வி; ஒரு பக்கமாகத் திருப்பு ; 

14௦, சாய்வில், கோட்டமாய். 

றம் 856௦ம், 01:85860, 8. ஒருபுறச்சாய்வான. 

18௩121, 8. இரண்டு விழி முனைப்புகளையுடைய. 

ந 1, 1. அணையாடை, குழந்தையின் ஆடை மாசடையாமல் 
காக்கும் கழுத்தாடை. 

bib? n. மீன்வகை. 

bib*®, ஐ. குடிவகை அருந்து; அடிக்கடி குடித்துப்பழகு 

108 01005, 8. குடிப்பழக்கமுடைய, 

91851௦, 4. (வேதி.) இரு பொருள்மூலங்களையுடைய. 

டம்0க ௩1௦1, 1. குடிப்பழக்கம். 
bibb’er, 1. அடிக்கடி குடிப்பவர். 
bibb' ling, 2. 214.454. GZS5S5V i ர, அடிக்கடிக் குடிக்கிற. 

bib’-cock’, n. கவிழ்முகப்புடைய குழாய்முனை, 

1௦1௦, ர. சிறுதிற அழகுப்பொருள், பாசி சிப்பி போன்ற 
சில்லணி மணி. 

bi'bi, 2. இந்திய உயர்குடியணங்கு. 

716, 7. கிறித்தவத் திருமறை, விவிலிய ஏடு, 

111221, ௧. கிறித்தவத் திருமறை சார்ந்த ; விவிலிய ஏட்டில் 
சூறிப்பிடப்பட்ட. 

bib'licism, n. கிறித்தவத் திருமறைப்புலமை ; விவிலிய 
ஏட்டுக்கொள்கை ; விவிலிய ஏட்டை எழுத்துக்கெழுத்து 

ஏற்கும் கோட்பாடு. 

1110 112191, 71. கிறித்தவரின் மறைப்பயிற்சியுள்ளவர் ; விவிலிய 

ஏட்டைச் சமயச் சட்டமாகக் கொள்பவர் ; விவிலிய ஏட்டை 

எழுத்துக்கெழுத்து ஏற்பவர். 

biblio’grapher, n. 455% 
புத்தகப்பட்டி. தொகுப்பவர். 

விளக்க அட்டவணையாளர் ;
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bibliograph’ic, bibliograph’ical, a. uss@ விளக்க 
அட்டவணை சார்ந்த, 

bibliog’raphy, 2. புத்தகப் பட்டியல் ;) நூற்பெயர்க்கோவை); 

புத்தக விவரத்தொகுப்பு ; ஆசிரியர் இயற்றிய ஏடுகளின் 

தொகுதி. 
bibliol’ater, bibliol’atrist, ௩. புத்தக வழிபாட்டினர். 

bibliol’atrous, ௩. புத்தகத்தைக் கண்மூடித்தனமாக 

வணங்குகிற. 

1011௦1 கரா, 7. கிறித்தவத் திருமறையைக் கண்முடித் 
தனமாகப் பின்பற்றுதல், விவிலிய வழிபாடு; புத்தகப் 

பூசனை. 

111௦1௦ 27. 71. திருமறை விளக்கவியல் ; புத்தக விளக்கப் 
பட்டியல். 

bib'‘liomancy, x. கிறித்தவத் திருமறை ஏட்டைத் தற் 
செயலாகப் புரட்டிக் குறிபார்த்தல்; ஏட்டிற் கயிறு 

சாத்திப் பார்த்தல். 

1011௦0க'டர௧, 7. புத்தகத் தொகுப்புப் பித்து. 
1011௦0௧1௨௦, 71. புத்தகத் தொகுப்புப் பித்தேறியவர். 
ற்்ம11௦0 621௦, 8- புத்தகத்தின் கட்டடத்துக்குரிய. 
101106, 7. புத்தகக் கட்டடத்தொழில். 
biblioph'agist, 1. 7@ oPapmguout. 
bib'liophil, bib'liophile, n. ySse gprousor. 
biblioph'ilism, 7. புத்தக விருப்பு. 
111௦111157, 1. எட்டார்வலர் ; ஏட்டுத்திரட்டாளர். 
1111௦1௦018, 71. புத்தக வெறுப்பு. 
1011010016, 717. அரிய நூல்களை விற்பவர். 

bibliopol'ic, bibliopol’ical, a. 
சார்க் ந. 

அருஞ்சுவடி விற்பனை 

111௦ 019, 71. அருநூல் விற்பனை. 

%111௦116'0௧, 1. ஏடகம், நூலகம் ; புத்தக வரிசை, தொடர் 
ஏடுகள் ; புத்தகப் பட்டியல். 

biblioth’ecary, 1. ஏடகத்தார், நூலகத்தலைவர். 

நர பயம, ௩. குடிக்கிற ; உறிஞ்சுகிற ; கடற்பஞ்சு போன்ற. 
bicameral, a, ஈரவையுடைய, 
bicarb'onate, n. கரியகக்காடியின் உப்பு. | 

1106, 71. வெண்ணிலம் அல்லது பச்சை வண்ணப் பொருள். 
bicen’tenary, n. Qasr@b ஆண்டு விழா ; ர, இருநூறு 

சார்ந்த; இருநூறு ஆண்டுகளுக்குரிய. 

நனம் 18], 7. இருநாறாம் ஆண்டு விழா ; ர, இருநூறு 
ஆண்டுகளுக்குரிய ; இருநூறு ஆண்டுகளடங்கிய; இருநூறு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையான. 

biceph’alous, a. @@s%vujmruw, 

91065, 1. இருதலைத்தசை, மேற்கை உள்தசை; ந்[, 61௦80505. 
bichlor’ ide, 2. இருபாசகை. 5 

11௦௧16, 7. இருகுருமிகை. 

றற 1181, 8. இருதலைப்புடைய. 

bick'er*, 7. சண்டை, கலகம்; சடசடவெனும் ஒலி, கலகலப்பு 

ஒலி; ற, பூசலிடு; நடுங்கு ; கலகலப்புடன் ஓடு ; மின்னு , 
மினுங்கு. 

bick’er *, 2. 
கஞ்சிக்கலம். 

மரந்தாற் செய்யப்பட்ட  மதுக்கிண்ணம் ; 

1௦௦1001876, ர. ஈருடலுடைய. 

bicus’pid, 1. முன்கடைவாய்ப்பல் ; 4. பல்லில் இரு முனை 
களையுடைய, 

ட்டு 71. இருசக்கரவண்டி, மிதிவண்டி : ம, மிதிவண்டி 
ஓட்டு. 

1 070]15ர, 71, மிதிவண்டி ஓட்டுபவர் 

  

  

bigot 

bid}, 2. விலைகேட்டல், : விலைக்குறிப்பீடு ; ஏலத்தில் விலைக் 

குறிப்பு; துணிவுமிக்க திட்டம்; முனைப்பான முயற்சி; 

ஆட்டக் கேள்வி, சீட்டாட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும்- 

கெலிப்பெண் ; எல்லை முன்குறித்த ஆட்டக்கோரிக்கை ) ல.. 

கட்டளையிடு ; வேண்டு, அழை ; மீண அறிவிப்பை வெளிப் 

படத் தெரிவி ; குறிப்பிடு, கூறு ; வணக்கமுறை தெரிவி ; 

விலைகுறித்துக்கேள் ; விலைகுறி ; சீட்டாட்டத்தில் ஆட்ட 

மதிப்பெண் குறித்து ஆட்டம் கேள் ; அறிகுறியாயமை. 

105, ௨, bid என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 
1914028416, ௧. கீழ்ப்படிதலுள்ள; ஆட்டம் கேட்கக்கூடிய 7. 

ஏலத்தில் விலைக்குக் கோரக்கூடிய. 

bidd’en, v. 1ம் என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 
114427, 71. விலைகூறுபவர், விலை குறிப்பிட்டுக் கேட்பவர். 

bidd’ing, 11. ஆணை, கட்டளை ; 
விலைகேள்வி.. 

bidd’y, 71. (பே-வ.) கோழிக்குஞ்சு, கோழி, க 

191046), ஐ. பொறுமையுடன் காத்திரு ; தங்கு, உறை ; நீடித்திரு.. 

ந1'ம்ணர், 71. இருகவர்க்கருவி. 

bident‘al, bident’ate, a. Q@eutT em iw. 

101 181, 7. இரண்டாண்டு வாழும் செடியினம், ஈராட்டைப்- 
பயிர் ; ர, ஈராட்டை வாழ்வுடைய ; இரண்டாண்டிற்கொரு 

முறை நிகழ்கிற. 

bier, n, ure. 
ந11உ 0181, ௩. இருமுகப்பினையுடைய ) வேறுபட்ட இருபக்கங் 

களையுடைய. 3 

bifa’rious, a. இரட்டையான ; இருவரிசையான- 

biff, ந. அறை; உறைப்பான அடி ; அடி. 

கூப்பிடுதல், அழைப்பு ;. 

நர81்மற, 1. உணவுக்கு உதவும் மிகச் சிவந்த ஆப்பின்- 
பழவகை ; ஆப்பிள் அடை. 

11104, 111 1876, 8, இருபிளவான. 

ற111 181, 8. ஈரிழையான. 

111௦ 8716, ௩. இருமலர்களைக் கொண்ட. 

bifo'cal, x. இருமுகப்புக்களையுடைய பகுதிகள் இணைந்த 

மூக்குக்குண்ணாடி ; ர, இருமுகப்புக்களுடைய பகுதிகள் 
இணைந்த. 

111௦118716, 8, ஈரிலைகளையுடைய. e 

ந1சமா” ௦௧16, ௨. இருகவருடைய ; இருகிளைகளாலான $ ஐ, இரு. 
Fr (GS. 6 

1101ம், ௩. பிளவுற்ற ; இருகூறாக்கப்பட்ட. 

bifurca’tion. n, SorafO; QoMMaras MAS so. 
big’, n.=bigg- 
big ?, ர. பெரிய, பேரளவான, பாரித்த; கருத் 

தரித்த ; வீறிய, தோற்றத்தாலுயர்ந்த; 
உரத்த : பகட்டான ; ரமீம, பகட்டாக; பாரித்து; (தொ.). 
நரத 3$1011௦:, வல்லாட்சியாளர், சர்வாதிகாரி. 

]த'ஊ15ர், 7. இருமனைவியாளன்; இருகணவரை உடையவள். 

ரத கா௩016, ௩. இருமனைவிகளையுடைய , 
யுடைய. 

big’amy, n. QG@w2earad wor ; இருகணவர் மணம், 

bigaroo’, bigaroon’, n, பெரிய வெண்ணிறப் பழமர வகை... 
12 2, 1. பிரிட்டிஷ் மாமன்றத்தின் பெரிய மணி. 

ட்ர்தர்்1 81, ர. இருவரிசைகளாக அடுக்கப்பட்ட, 

122, 7. இருவேறினக் கலப்பு மரபு. 

bigg, 2. வாற்கோதுமை வகை. 

bigg’in, n. குழந்தையின் குல்லாய்; 
தலையணி ; இரவு அணியும் தலையுறை,. 

bight, n. கயிற்றுச் சுருக்கு, சுருக்குக் கண்ணி; கடற்கரையின் 
அகல்வளைவான பகுதி ; விரிகுடா. 

ற்ர்த'04, 9. குருட்டுப் பிடிவாதமுடையவர். 

பருத்த) 
முக்கியமான ; 

இருகண வைர 

பஷு_த்துணைவர்
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bilocation. 
  

bigoted 

big’oted, a. GGL@U பிடியான. 

big’otry, n. ws@ai29, 

big'wig, n. (பே-வ.) 
குனக்காரர். 

bijou, (பிர,) 71. அணிகலன் ; சிறு மணி ; சிறுபேழை. 

bijouterie, (பிர.) 9, அணிகலன்கள்.) a. அழகுமிக்க, 

சிங்காரமான, சிற்றளவிலான. 

bike, n, (Gu-o.)=bicycle. 

biki'ni, n. Jsé @Hiéae~hp Gaur. 
bila'bial, n. ஈரிதழ் இணையொலி, இதழிணை மெய்யொலி 7 

a, ஈரிதழுடைய ; இருபிளவுடைய ; (இலக்.) ஈரிதழிணை 
வால் பிறக்கிற. 

11/0, 71, ஒன்று சாய்வான இருபாய்களையுடைய படகு 

வகை... 

யக க!,. இருபக்கமுள்ள) ஈரிடையான? ஈரி ணேத் 
தொடர்பான ; சமதளத்: தொடர்பான. 

110, 71. கருநீல நிறமுள்ள பழங்களை உடைய புதர்ச் 
செடி. வகை ; கருநீலக்கனிவகை. 

bi'lbo, n. கொடுவாள், கனமில்லாத மெல்லிய வாள். 

11௦69, 71. 21. விலங்கு, சிறையாளிகளைப் பிணைக்கும் 
சறுக்கு சங்கிலி வாய்ந்த இரும்புத்திரணை. 

11௨, *. பித்தநீர் : சிடுசிடுப்பு. 
11௨ பம௦4, 71. பித்தரீர்க்குழாய். 
bilge, nx. மிடாவின் பருத்த தூர்ப்பகுதி; கப்பலின் அடி 

அகடு ; சேறு; அழுக்கு; அவகேடு ; ஐ. விம்மிப் பிள, தூர் 

உடை ; பரு; உப்பு. 

112௨-1268], 77. அகட்டுப்பட்டிகை, கப்பலின் அடிப்புறம் 
உருளா திருக்க இணைக்கப்படும் நீள்கட்டை. ் 

bilge’-pump, 1. அகன்ற குழாய் ; கப்பலிலூறும் நீர் இறைக் 
* கும் குழாய். 

112௦ -ஏரகரன, 70, கப்பலில் ஊறும் நீர். 

மயபிஜர, ௩. அருவருப்பான மணமும் தோற்றமும் உடைய, 
முடை நீர் நாற்றமிக்க. 

111/க72'1௨, %. வெப்பமண்டலவாசிகளின் குருதியிலுள்ள 
ஈஒட்டுயிர்ப் புழுவகை. 

bilharzias'is, n. குருதியிலுள்ள தட்டையான ஒட்டுயிர்ப் 
புழுவகையால் ஏற்படும் நாட்பட்ட கோய் வகை. 

91] 7லார, ம. பித்தரீர் சார்ந்த; பித்தநீர் கொண்டு செல்கிற. 

யற், ந. புளிப்பான காய்வகை 2; புளிப்பான காயுடைய 
தென்கிழக்காசிய மரவகை, 

biling’ual, 4.1 இருமொழி பேசுகிற ; இருமொழிகளில் எழுதப் 
பட்ட. 

ற்ய்110த' 1௨1181, 71. இருமொழி பேசும்கிலை; இருமொழி வழக்கு. 
biling'uist, ௩. இருமொழி பேசுபவர், இருமொழி தெரிந்தவர். 

bil’ious, a. பித்தத்துக்கு உரிய ; பித்தத்துக்கு ஆட்பட்ட, 

0111008655, 1. பித்தமயக்கம். 
bilk, v- mapa; ; soir தட்டிக்கழி; ஏமாற்று, 

bilk'er, nN. ஏமாற்றுபவர் ; கழுவித்தப்புபவர். 

bill Mn சட்டப்பகர்ப்பு, மசோதா; கலந்து ஆராய்ந்த சட்டத் 
தின். வரைவு ) பட்டியல், விலைவிவரப்பட்டி ; உறுதிமுறி, 
குறிப்பிட்ட தொகையைக் குறிப்பிட்ட தேதியில் கொடுப் 
பதற்குரிய உறுதிச்சிட்டு ; விளம்பரத்துண்டு ; எழுத்து மூல 
அறிவிப்பு; (தொ.) 111 ௦4 ௦௩0௧௭6, மாற்று முறி) ந1]1 of 
௨76, உணவுவகைப் பட்டியல் ; bill 08 1௦௧1:1, உடல்கிலைச் 
சிட்டு; 118 08 10102, (கப்.) ஏற்றுமதி ஒப்பந்தச் FLO; 
111 ௦4 5816, விற்பனணைச்சிட்டு ; விற்பனை ஒப்பந்தச்சிட்டு ; 
நய ௦ ஈந்தார், காட்சிக்குறிப்பு, அளவோ பண்போ வணிகருக் 
குத் தெரியாமல் இறக்குமதியான பொருட்களின் பதிவுக் 

குதிப்பு. 

தலையானவர், முதல்வர், பெரிய 

எத்திச்செல். 

12 

          

bill? ந. மழுப்படை, ஈட்டியுடனிணைந்த போர்க்கோடரி; புல் 
அரிவாள். 

111“, . அலகு, பறவையின் அலகு ; அலகுபோன்ற உறுப்பு; 

நிலக்கூம்பு ) நங்கூரத்தின் கொக்கிமுனை 2? ஐ, அலகுடன் 

அலகுகோது ; தழுவு; அன்பாக அணை. 

bill’, ௦, துண்டுத்தாள் விளம்பரம் செய் ; அறிவி ; பட்டியலில். 
சேர்) திட்டத்தில் இணை. 

bill’abong, 713. ஆற்மின் வற்றிய கிளைப்படுகை, 

bill’-board’, n. துண்டுவிளம்பரம் ஒட்டப்படும் பலகை 
அறிவிப்புப் பட்டிகை. " 

bill’-board®, 7. நங்கூரம் தொங்கவிடப்படும்போ.து கொக்கி: 

சுவரில் படாமல் காக்கும் காப்புப் பலகை. 

bill ’-book, 71. பட்டியலேடு. 
bill’brokers, n. pl. பொருளகத் தரகர்கள். 
bill’-chamber, n. svargwrig நாட்டின் அமர்வு நீதி 

மன்றத்தின் விரைதீர்வுப் பிரிவு. 

bill'-discounter, ர. முறிமாற்றுத் தரகர். 
01112, ௩. சிறுகுறிப்பு, தாள்கறுக்கு ; ஆணைச் 

சீட்டு, படைவீரனுக்குரிய தங்கிடவாய்ப்புச் செய்துகொடுக் 

கும்படி. தனிமனிதருக்கிடப்படும் ஆணை ; படை வீரர் இட 

ஒதுக்கீட்டுச்சிட்டு; ஓய்விடம்; இலக்கான இடம்; பணியிடம்;. 
ம. படைப்பிரிவுக்குத் தங்கிடம் அமர்த்து; படைவீரர் 
தங்கிடப் பொறுப்புச் சுமத்து. 

bill'et 2, 7. விறகுக்கட்டை; (௧-௧.) உலோகக்கட்டை; இடைக். 

கட்டை, கார்மன் கட்டிடக்கலையில் இடைப்பள்ளங்களை 

விட்டுவிட்டு நிரப்பிக் காட்டுவதற்குரிய சிறு துண்டுக். 

கட்டைகள் போன்ற வேலைப்பாடு. 

billet-doux, (Gr.) n. args ay. gb; pl, billets-doux, 

bill’et-head. n. Aine» GanLenrégfus எறிவேலின் 
கயிறு சுற்றப்படும் உருளை. 

111'-௯ய் 7. முகப்புப்பட்டி, 
வாணிகக்குறிப்பு முகப்பு. 

111'-௦0%, 7. புல்லரிவாள். 
111174, ௧, மேசைக்கோற் பக்தாட்டத்தைச் சார்ந்த. 

bill'iard-marker, n. GumséGaro ubgm aang mou 
ஆட்டப்புள்ளியைக் குறிப்பவர், 

ம111'18705, 77, மேசைக்கோற் பந்தாட்டம். 

bill’ie, 2.=billy. 
0111 '10252க76, ர, வசைமாரி, கீழ்த்தரப் பழிப்புரை, சந்தைக். 

கடைப்பேச்சு. 

bill’ion, 1. ஆங்கில காட்டு வழக்கில் இலக்கங்கேடடி. ;. 
அமெரிக்க-பிரஞ்சு நாடுகளின் வழக்கில் நூறுகோடி. 

911110௨17௦, 71, கோடி குவித்தவர், கோடிச்செல்வர். 
bill’-man, n. பழங்கால மழுப்படை வீரன். 

ற்ம11'௦, 71. தங்கம் வெள்ளியுடன் தாழ்ந்த உலோகம் கலந்த, 
கலவை ; வெள்ளிசெம்புக் கலவை ; தகரவெள்ளிக் கலவை. 

111௦0, 1. பெரிய அலை; கடல்? ஐ, எழு? அசை. 
bill’owed, bill'owy, a. அலைபோன்ற. 
bill'-poster, 5111' அம, ர. விளம்பரம் ஒட்டி. 
bill’y, 71. நண்பன், தோழன்; வழிப்போக்கரின் தகரக். 

குவுளே ; ற], 61111125. 

111909, nN. வாணிகப்படகு, ஆற்றில் அல்லது கடற்கரை: 

யோரமாகச் செல்லும் ஒற்றைப்பாய் மரக்கலம். 

111 7000%, 77, வட்டத்தொப்பி வகை. 
1117-2௦87, 7. வெள்ளாட்டுக்கடா, 

bilo'bar, bilob’ate, bi'lobed, bilob’ular, ௧. ஈரிதழ். 
களுடைய, இருமடல்கள் கொண்ட. 

911௦0811௦1, 71. ஒரேகேரத்தில் 
ஆற்றல். 

யப்டை 

பெயர் முகவரி உடைய 

ஈரிடங்களில் இருக்கும்.
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biloc’ular, a இரு கண்ணறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட. 

bil'tong, 1. இறைச்சி உணக்கல் கீற்று. 
bim’anal, bim’anous, 8. இரண்டு கைகளையுடைய, 
bimbash'i, 71. படைத்துறைப் பணிமுதல்வர். 
10௦, 1. 3தறல் வகை. 

bimetall’ic, a. இரு உலோக நாணயத் திட்டத்தைச் 

சார்ந்த. 

bimet'allism, n. இரண்டு உலோக நாணயத்திட்டம். 

bimet'allist, 1. இரு உலோக மகாணயத் திட்டக்கோட்பாட் 

டாளர் ; ர, இரு உலோக நாணயத் திட்டத்தைச்சார்ந்த. 

bimonth'ly, a. 95H ge வெளியீடான; மாதத்திற் 
கிரண்டு வெளியீடான. 

bin, nN, தொட்டி, கூலமோ தேறலோ குப்பையோ கொட்டி 

வைக்கும் கொள்கலம். 

138௦, 3. மீவிரைவுடைய மின்னியக்கக் கணிப்புமானி. 

ற்ற கார, 7, விண்மீன் இரட்டை; தம் மையம் சுற்றும் விண் 
மீனிணை ; ர, இரண்டிணைந்து உருவான, ஈரிணையான; இரு 

மடங்கான; (தொ.) binary scale, இரண்டன் மானம், 

ஒன்று (1) என்பதற்குமேல் இலக்கமற்ற எண்மானம் ; 

ந்ம்றகார (116019, (வேதி.) இருமூலகக் கோட்பாடு, எல்லா 
வேதியியற் பொருள்களும் எதிரெதிர்ப் பண்புகளுடைய இரு 

மூலப் பொருள்களால் ஆயின என்னும் கொள்கை£ 

நர்ற'ஐ*6, ௩: இணையாக வளர்கிற ; இரட்டையான ; இரண்டு 

உறுப்புக்களை யடக்கிய, 

pinaur’al, a. Q@ செவிகளையுடைய ; இரு செவிகளையும் 
பயன்படுத்துகிற ; இரு செவிகளையும் சார்ந்த, 

ந்ர்றம *, 7. கடுங்களி, நிலக்கரி அடுக்குகளிடைப்பட்ட இறுகிய 
கடுங் களிமண் பாளம் ; முசுமுசுக்கை சார்ந்த செடியினத்தின் 

அடித்தாள் கட்டை; (இசை.) சுர இணைப்புக்குறி, இரு 
சரங்களை ஒன்றாகஆக்கி இணைக்கும் வளைப்புக்கு றி. 

bind’, ௦, கட்டு; வரிக்திறுக்கு ; இறுகப்பற்று ; உறுதி 
செய் ; கட்டுப்படுத்து; கடப்பாடுமூலம் தளைப்படுத்து, 
ஆனை யால் பிணி ; சட்டத்தால்பிணை ; மாயத்தால் மயக்கு; 

கூழ், சற்றியமை, எல்லைகோலு ? புத்தகக் கட்டிடமிடு ; கரை 

யோர அருகுவைத்திணை ; மலச்சிக்கலுண்டு பண்ணு. 

191067, 1. பிணிப்பவர் ; ஏடுகட்டுபவர் 2? அறுவடைசெய்த 
கதிர்மணிகளைச் சேர்த்துக் கட்டும்பொறி. 

bin'ding, 71.  கட்டுப்படுத்துதல்; கட்டுப்பாடு; ஏட்டின் 
மல் அட்டை ; ஏட்டுக் கட்டி டப்பணி ; ர, தடுக்கிற; கட்டுப் 

படுத்துகிற ; கடப்பாடாயமைந்த. 

மறம் ஸ௦60, 7. (தாவ.) தழுவு கொடிவகை ; கட்டுக்கொடி. 
bine, n. (தாவ,) கெகிழ்வுடைய இளந்தண்டு, தழுவு 

கொடியின் மெல்லிய தண்டு. 

bing, 71. குவியல் ; தொட்டி. 

bin'go, 91. இன்தேறல் வகை. 

binn’acle, n. (a. ) திசையறிகருவி வைக்கப்பட்டுள்ள 
பேழை. 

binocular, ௩. இரட்டைத் தொலைநோக்காடி ; இருகண் நுண் 
ஸணோக்காடி ; ர, இருகண்களையுடைய இருகண்களுக்கேற்ற ) 
இருகண்காட்சி மூலம் பிழம்புருக்காட்டுகிற. 

ற்்ந௦ட்ரக], 7. (கண.) ஈருறுப்புத்தொடர் ; ஐ. குறிமதிப்பெண் 
இரண்டு கொண்ட; (தொ.) binomial expression, 
(கண.) மதிப்பறியவராத இரு தொகையுடைய தொடர் ; 
1௦௦1௨1 (௦0100, ஈருறுப்புத்தேற்றம்,ஈருறுப்புத் தொடரின் 
மதிப்புணர்த்தும் விதிமுறை. 

101081, ம. இரட்டைக்கிளவியான பெபெயர் கொண்ட, 
இனப்பெயரும் வகைப்பெயரும் அடங்கிய இரு பெயருடைய, 

bin'turong, 71. வாலால் பற்றும் ஆற்றலுடைய புனுகுப்பூனை 
பிபாண்று ஜா றுணி விலங்கு வகை, 

dio-bihliograph’ 108], ஈ. ஒருவருடைய வாழ்க்கை வரலாற் 
றையும் அவரெழுதிய ருரல்களோயுல் பற்றிய.   

100185, 3. 
கூறு. 

bioche’mical, a. உயிர்வேதியியல் சார்ந்த. 
biochem’ist, ர. உயிர்வேதியியல்ஃவல்லுரர். 
biochem’ istry, 71. உயிர்வேதியியல், உயிரினங்களின் 

உடலில் ஏற்படும் வேதியியல் இயக்கங்களையும் அவற்றின் 
விளைவுகளையும் பற்றி ஆயும் நூல் துறை. 

1100060518, 71. சார்விணைகுழும வாழ்வு, சூழலுக்கேற்ற 
தற்காப்பு முறைகளுள் ஒன்றாக உயிர்கள் ஒன்றை ஒன்று 
சார்புற்றுக் குழுமிவாழ்தல், 

191௦00801'1௦, 8. சார்விணவாகக் குழுமி வாழ்கிற ; சூழல் 

சார்ந்த. 

ஊன்மத்திலிருப்பதாகக் கருதப்படும் உயீர்க் 

1௦0 0க105, 91, உயிர்நூலில் உயிரின் ஊக்காற்றலைப் 

பற்றிய பகுதி ; உயிரின் ஆற்றல் உள்ளுயிரிலிருந்தே வருகிற 
தென்ற கோட்பாடு, 

bi‘ogen, 7. 
உயிர்க்கூறு. 

ec. 
உயிர்த்தசையில் இருப்பதாகக் கருதப்படும் 

biogen’esis, n. 2u9t wry, ஓர் உயிரிலிருந்தே மற்ஜோர் 
உயிர் இயல்பாகத் தோன்றுமென்னும் கோட்பாடு. 

biogenet’ic, a. 2-497 wrurar ; மூல உயிர்கூற்றினுக்குரிய ; 
உயிர்மரபுக் கோட்பாடு சார்ந்த. 

bio'genist, nN, உயிர் மரபுக்கோட்பாட்டாளர், 

௰௦த ஸர, 10. உயிர் மரபு. 
bi’ ograph, n. தொடக்ககாலத் திரைப்படக்காட்சி ; வாழ்க்கை 

வரலாறு. 

1௦தூரக1௦', 7. வாழ்க்கை வரலாற்றுக்குரிய மூதல்வர். 

biog'rapher, 71. வாழ்க்கை வரலாற்று ஆசிரியர். 

biograph'ic, biograph’ ical, a. வாழ்க்கை வரலாறு பற்றிய. 
biog’ raphy, n. வாழ்க்கை வரலாறு, வாழ்க்கை வரலாற்று 

இலக்கியம். 

1௦01௦21081, 8. உயிர் நூலைச் சார்ந்த; (தொ.) 1401௦64௦௨1 
control, தீங்கிழைக்கும் நுண்மங்களின் எதிர்நுண்மம் 
பெருக்கி இயற்கைக் கோளாறு மட்டுப்படுத்தும் முறை; 

biological warfare, கோய்க்கீடங்கள் போன்ற நுண்மவ் 
களைப் பயன்படுத்தும் போர்முறை. 

19101 ௦தர்5ர, 71. உயிர்நூல் அறிஞர். 
biol’ogy, 1. உயிர்நூல். 
biomag'netism, n, Mange args —» bmd. 
1010 ஊர, 71, உயிரியற் செய்திகளின் ஆயளவை மூறை. 

bionom'ics, n. 
உயிர்நூற் பிரிவு. 

biophys’ics, n. 
விளக்கம். 

bi'oplasm, n, extern. 
bi‘oplast, n, ears நுண்கூறு, உயிர்த்கானு; 
bi'oscope, n. படக்காட்சிப்பெட்டி.. 

bi’otaxy, n. Qugms ega:r symwlysCapu இனங்களை 
வகைப்படுத்தல், இயற்கை இனவகுப்பு. 

1௦116, ச. உயிரைச் சார்ந்த. 

3௦510, 1. ஊட்டச்சத்து பி-இரண்டு (5-2) கலவக்கூட்டில் 
அடங்கியுள்ள எச். (19) ஊட்டக்கூறு. 

சூழல் தொடர்பு பழக்கவழக்கங்கள் ஆயும் 

இயற்பியல் விதிமுறைசார்ந்த உயிர்நூல் 

bip’arous, ர. இரட்டை ஈற்றான, ஒரே தடவையில் இரட்டை 
யாகப் பெறுகிற ; (தாவ.) இரு கவர்விட்டுச்செல்கிற. 

மம்றகா1' 198, ௩. இருகட்சிகளையுடைய ; இரு கட்ஜிகள் சார்ந்த. 
bipart’ite, 8. இலைகள் வகையில் இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப் 

பட்ட; பத்திரங்களில் ஒத்திசைவான இருபகுதிகளையுடைய. 

biparti'tion, x. ஒத்த இருபகுதிகளாகப் பிரித்தல், பிளவீடு. 
ற1'ற௦ம். 1. இருகால் உயிரினம் ; ர, இருகால் உயிரைப்பற்றிய



bipedal 

bip'edal, a. இருகாலுள்ள ; இருகால் உயிரைப்பற்றிய, 
bipen’nate, [றவ ஐ௧(60, ம. இரு இறகுகளையுடைய. 
1ற1ற்௰7௦, ம. இறகுகளின் இழைத்துய்களிலும் கிளைத்துய் 

கள் உடைய. 

bip'lane, . இருதள வாஜூர்தி. 
bipol'ar, ௩. இருமுனைக்கோடிகளையுடைய. 

biquadrat'ic, n. =7Hu95 a, BrHuy சார்ந்த; (தொ.) 
biquadratic equation, mr muys suctrur®. 

biquin’tile, n. கோள்களின் ஈரைங்கூற்று வட்டத்தொடர்பு, 
வட்டத்தின் ஈரைங்கூறாகிய 144 பாகையளவில் கோள்கள் 

அமையும் தொடர்பு நிலை. 

birch, 1. காட்டு மரவகை, பூர்ச்சமரம் ; பிரம்பு ; ஐ. பிரம்பி 
னால் அடி. 

birch’en, a. பூர்ச்சமரத்தினால் ஆன : வலிய காட்டு மரத்தைப் 
பற்றிய, உ 

bird, 91. பறுவை, புள், குருவி) ஏ, பறவை எய், பறவை பிடி, 

வலையிட்டுப் பிடி; (தொ.) மமம் 1 1, நிச்சயமின்மை, 
உறுதியின்மை; 1761௦ ௨0, நிச்சயம், உறுதி) bird is 

110ஈ1௦, கைதி தப்பிவிட்டான்?; bird of passage, நிலைக் 
குடியாயிராதவர், Georg; birds of ௧ 16௧1௦0, ஒத்த 

பண்புள்ளவர்கள்; 0104 ௦4 றரஜ, கொடும் பறவை, பறவைகளை 

இரை கொள்ளும் பறவை; kill two birds with one stone, 
ஒருகல்லில் இரு பறவைகளை வீழ்த்து; ஒரே தடவையில் 
இருவகைப் பயன்களை அடை. 

bird’-call, n. புள்ளொலி போன்று ஒலியெழுப்பும் கருவி. 
110-011, 71. பறவை பிடிப்போர், குருவிக்காரன். 

ற்ம்£ம்'-0கர்01110ஐ, ர. பறவை பிடித்தல் ; ர, பறவை பிடிக்கிற. 

bird’-eyed, a. gadlus umitenouuysirar. 

bird’-fancier, n. Ummu ortiugsds விருப்புடையவர் ; 
1 பறவை விற்பனையாளர். 

011015, 1. சிறு பறவை; பறவைக்குஞ்சு ; முடப்பந்தாட்டத் 
தில் நிஷறவுக்கு ஓர் அலகு குறைபாடாகப் பெறும் குழி. 

bird’ ing, n. Upma Garton ; புட்பிடித்தல் ; புள் வலையீடு. 

bird'ing-piece, 1. பறவை வேட்டைத் துப்பாக்கி. 
1ம்” -1106) 77. 0110-1௦15௦ என்பதன் பன்மை. 
111-176, 71, பறவை பிடிக்கப் பயன்படும் பசைப்பொருள். 

bird’-louse, ர, பறவைப் பேன், 
வாழும் ஒட்டுயிர் வகை. 

bird’-of-par'adise, n. oypaw இறகுகளையுடைய கோழி 
வகை. 

பறவைகளுடலில் ஒட்டி 

bird’s’- eye, n, wut amas ; (Qgr.) bird’s-eyelview, tye 
காட்சி வண்ணம், மேலிருந்து காணும் காட்சி. 

bird’s’- nesting, n. பறவைக்கூண்டு வேட்டை. 

bird’-spi'der, n. Ag unmoausioruysior gpd Ques Fob 
வலை. 

120“ 14216, 1. பறவை இரை மேசை. 

bird’- wit’ted, a, நிலையான கவனமில்லாத; எதிலும் பிடிப் 

பந்த. 
bir’eme, nN. இருபுறங்களிலும் துடுப்புக்களை உடைய மரக்கல 

வகை, 

11616௧, 71. குருமார் அணியும் சதுரக்குல்லாய். 

Birm‘inghamize, ஐ, 
இயற்று. 

. oe 

1110517௧16, ம. இரட்டையான அலகுடைய, 

Bir’relism, Bir’rellism, n. acvycir Ir (Augustine 
Birrel) என்ற ஆங்கில எழுத்தாளரின் பண்பு, அன்பார்ந்த 
கூர்வசை இயல்பு. 

செயற்கையாகச் செய், போலியாக 
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bistre. 

birth, 2, பிறப்பு; பிறத்தல்) பெறுதல், ஈன்றெடுத்தல், 
பேறு, ஈற்று; குடிப்பெருமை; தோற்றம், தொடக்கம் ;. 

உயர்குடி. மரபு. 

ந110்-௦௦௭௦1, %, கருத்தடை, பேற்றுக்கட்டுப்பாடு. 
birth’day, n. பிறந்த நாள்; வெள்ளணி காள்; (தொ.). 

birthday honours, அரசர் பிறந்தகாள் விழாவின்போது 

அளிக்கப்படும் ௩ன்மதிப்புப் பட்டங்கள். 

நட் றாக, ர, பிறவிக்குறி, பிறக்கும்போது உடலில். 
காணப்படும் தனிப்பட்ட அடையாளம். 

birth’- place, 1. Gmcn9wb. 

birth’right, n. Goren. 
15, ஈம. இருமுறை, இருதடவை ; (இசை.) மறுமுறை பாடுவ. 

தற்குரிய ௮டையாளக்கு றி. 

Bis’cayan, 1. நீண்ட கனமான துப்பாக்கி ; துப்பாக்கிக் 

குண்டு ; ர. ஸ்பெயின் ($றக1) காட்டின் பிஸ்கே மாகாணத். 

தைச் சார்ம்த, பாஸ்க் (0650௦௨) இனத்துக்குரிய. 

bis'’cuit. 72. மாச்சில்லு, மாப்பண்டம்; மெருகு வரா நிலைப் 

பீங்கான். துண்டு; படைவீரர் படுக்கைக்கூறு ; ர. இளட். 

குவிட்டு நிறமான. : 

015 மீஈர் ரய 017௦ மீர், (ல.) விரைவில் ஈன்கொடை யளிப்ப 
வர் இருமடங்கு கொடுத்தவராவார். 

19186, 7. “சுவிட்சர்லாந்துப் (82120118௦0) பகுதியில் வீசும். 

கொடுங்குளிர் வடகாற்று. 

155601, 1. ஒத்த இரு பகுதிகளாகப் பிரி. 

bisec’tion, 71. ஒத்த இரு பிரிவுகளாகப் பிரித்தல். 
11860 1௦1, 7... பிரிகோடு, இரு சம கூறாக்கும் கோடு. 

1152ம், 7... ஒரு கோட்டினையோ உருவினையோ ஓத்த. 
இரு பகுதிகளாக வெட்டிப் பிரித்தல். 

biserr’ate, a. 
ளுடைய. 

(தாவ.) இருபுறமும் வாள்போன்ற ups. 

1181௨1, ௪. இருபால் உறுப்புக்களையும் ஒருங்கே உடைய, 
இருபால் கூறுள்ள ; இருபால் கூறுபாடுடைய. ் 

bish’op, 91. மேற்றிராணியார், சமய வட்டத்தலைவர் ; 

மாவட்டச் சமயமுதல்வர்; தலைமைக்குரு; சதுரங்க ஆட்டத்தில் 

ஒட்டகத்துக்கிணையான காய்; மணப்பொருளிட்டு வடித்துக் 

காய்ச்சிய மதுவகை; தூக்கணங்குருவி வகை; ஐ, சமய: 
வட்டத் தலைவராக ௩டி, சமய வட்டத்தலைவரின் உரிமை 

நடைமுறைப்படுத்து, தீக்கையளி. 

bish’opdom, n. சமய வட்டத்தலைவரின் ஆட்சி எல்லை; 
சமயவட்டத்தலைவர் பதவி. 

bishopric, n. மேற்றிராசனம், சமயவட்டத் தலைவரின் 
ஆட்சி அலுவலகம் ; சமய வட்டத் தலைவரின் ஆட்சி எல்லை. 

bisk, 7.=bisque’. 

bis’mar, n. AopSanc, QascirafhaGarcd. 
180111 தம், ரம். அல்லாவின் திருப்பெயரால். 

bis'muth, n. ur. 
15௦0, 71. காட்டெருது, ஆமா. 

bisque’, n. மீன் வகையின் சப்பு, மீன் சாறு, 

bisque®, 71. மெருகு முடிவுறாத பீங்கான் வகை ; முதற்படி. 
யளவில் சுடப்பட்ட மட்கலம். 

bisqne’®, 71. வரிப்பற்கு-குழிப்பந்து ஆட்டங்களில் திறமை. 
யற்றவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சலுகை. 

bissex’tile, n. நாள் மிக்க ஆண்டு; ர. காள் மிகையான. 

bis’tort, 1. ஊன்வண்ண மலர்களும் திருகிய கிழங்கும். 
உடைய செடிவகை. 

151௦09, 7. (மரு.) ஒடுங்கிய அறுவைக் கத்தி. 

15106, 7. புங்கமரத்தின் புகைக்கரியிலிருக்து உண்டுபண்ணப். 
படும் செந்தவிட்டு நித வண்ணப்பொருள் ; ர. செந்தவிட்டு. 

நிறமான,



pbistred 

pis'tred, a. Gebs0ILO ussrowh Caruso. 

bisul'cate, a, Garay ; கவரடிவாய்க்த; இரண்டு சால் 
வரிகளையுடைய. 

bisul’phate, n, 9as% 54. 
bisulph‘ide, Ne இருகந்தகை. 

Dit), n. An துண்டு, துணுக்கு; கவனம்; அமெரிக்க நாணயம்; 
மிகக்குறைந்த அளவு ; கணம், குறுகிய கேரக்கூறு; தமரூசி, 

துளைக்கருவி ; துளைப்புப் பொறியின் நுனி; கடிவாளத்தின் 

வாயிரும்புப் பகுதி; வெட்டிரும்பு ;) இடுக்கியின் வாய்; ற. 
வாயில் கடிவாளம் மாட்டு) கடி.வாளமிட்டுப் பழக்கு; அடக்கு; 

(தொ.) ௨௩4, கொஞ்சம்) 91% ந், படிப்படியாக) 

bits and pieces, sic OS siamagecr; not a bit, Ads 

கூட இல்லை. 

pit’, v. bite starugcr Qobsaro angoud; bite என்பதன் 

முடிவெச்ச வடிவங்களில் ஒன்று. 

bitch, 1. பிணவு, முடுவல், பெண் நாய்; பெண் ஈரி; பெண் 
ஓராய் ; கீழ்மகள், சிறுக்கி. 

bite, n. கடி, கடித்தல்) கெளவுதல், பற்றுதல்; பிடி; கடி 
காயம், கடித்த தடம் ; கறிப்பு, கரம்புதல் ; கடிக்கும் அளவான 

சிறுதுண்டு ) சிறிதளவான உணவு ) காரம், அரிப்பு; ஐ, கடி, 

கெளவு, பல்லினால் பற்று ; பற்று ; பல்லினால் வெட்டு; பிளவு 
படுத்து ; பல்லினால் துளை ; துளை; அரித்துத்தின், கரம்பு ; 
ஊறுபடுத்து ; தோல்விக்கு ஆளாக்கு ; (தொ.) bite off more 

(நஹ 006 கே ர, செய்வதற்கரிய மிகப் பெரிய செயலில் 
முயற்சி செய் ; 146 0௦5 1105, சினத்தைக் கட்டுப்படுத்து ; 

bite the dust or ground, Sp afpsa Om. 

314௨-10, ம, செதுக்கு வேலையில் காடிமூலம் இடைவரி விழும்படி 
அரி; உள்ளடக்கு. 

‘pit’er, nm. கடிப்பவர்; கடிக்கும் இயல்புடைய விலங்கு ; 

தூண்டில் இரையைக் கெளவும் மீன் ; ஏமாற்றுபவர். 

bit'ing, 2. 944559; ர. கடிக்கிற. 

‘ditt, n. (கப்.) தந்திவடம் சுற்றிவரியப்படுவதற்கான தூலங் 

கள் இரண்டினுள் ஒன்று : ஏ, தந்திவடத்தைத் தூலத்தில் 
வரிக்து சுற்று. 

bitten, v. bite என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 

நச்க்்ன ", ௩. தந்திவடச்சுற்று. 
bitt’er 5, ந. கசப்புப் பொருள் ; கசப்பு அனுபவம், இன்னல் ; 

8. கசப்பான; வெறுப்பூட்டுகிற ; துன்பந் தருகிற? விறு 
விறுப்பான, கூர்மையான, 

bitt'er-apple, 71. பேதி மருந்துக்கு உதவும் வெள்ளரியினக் 
் காய்வகை; வெள்ளரியினக் கொடிவகை. 

bitt'erish, a. 489 கசப்பான. 
bitt'erling, n. நடு ஐரோப்பாவிற்குரிய 

சிறு மீன் வகை. 

bitterly, ஈம, கடுமையாக; கடுந்துயருடன். 
ரர் ண், ௩, காளையின் கதறலைப்போன்ற ஒலி 
நாரையினப் பறவை வகை. 

௩ன்னீர்வாழும் 

எழுப்பும் 

111 “, 7, உப்பளங்களில் உப்பு உருவான பிறகு எஞ்சிகிற் 
கும் எண்ணெய்ப் பற்றுள்ள நீர்மம். 

bitt’erness, %. கசப்புத்தன்மை ; கடுமை. 
pitt’er-pit, 71. ஆப்பிள்பழ கோய்வகை, பெபொட் டு, 

புள்ளிவிழல். 

ஆர்ச் ன-₹000, 1. தசையிலையுடைய அமெரிக்கப் பா£லைகிலப் 
பூண்டுவகை. 

bitters, 91. ற], கசப்புப் பூண்டு வகைகளினின்றும் வடிக்கப் 
பட்டுச் செரிமானத்திற்குப் பயன்படும் மருந்துநீர் ; கசப்புச் 
சுவையூட்டப்பட்ட கார மது. 

bitt’er-sweet, 7. கசப்பும் இனிப்பும் உடைய நச்சுக்கொடி. 
வகை. 

bitt'ing, 71. குதிரை வாயில் ௧ டிவாள வாயிரும்பு மாட் i 
குதிரையை மடக்குதல். we ட்டுதல், 
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bitt’ock, n. AD துண்டு, சிறு கூறு. 
bitts, n. 21. கப்பல் தளத்தில் கயிறுகள் கட்டுவதற்கான 

இரட்டைக் கம்புகள். 

bitulith’ic, n. 26s கற்களாலும் நிலக்கீலாலும் பாவப் 

பட்ட நிலத்தளம் ; ர, உடைந்த கற்களாலும் நிலக்கீலாலும் 

பாவப்பட்ட, ் 

bit'umen, n. BwvsSod, 
பொருட்குழுவில் ஒன்று. 

bitu’minate, ற. நிலக்கீலோடு கல ; நிலக்கீல் பூசு. 

bituminif'erous, a. Mwa&sd அடங்கிய. 
bitum‘inize, v. = bituminate. 
bitum’inous, a, @uskouries,. 
bivalent, a. (வேதி.) ஈரிணைத் திறமுடைய. 
1'விர6, 71. இருதோடுடைய சிப்பி போன்ற உயிரினம் ; 

சிப்பி போன்ற விதை வகை; ர, இருதோடுடைய. 

biv‘alved, bival’vular, a. 9@Car@ emu. 
biv'ium, n. முள்ளிப்பி வகையில், இரு கால் நாளங்களை 

யுடைய ஒருபக்கப் பகுதி. 

biv’ouac, 71. படைவீரர்கள் வெட்டவெளியில் இராத்தங்குதல் 7; 
ம, வெட்ட வெளியில் இரவைக்கழி, 

biv’ouacked, v. bivouac என்பதன் இறந்தகால மூடிவெச்ச 
வடிவம். 

1௨வது, ற. 017000 என்பதன் தொடரெச்ச வடிவம்... 
bi-weekly, n. வார இருமுறை வெளியீடு ; இருவார ஒரு 

முறை வெளியீடு; ர, வாரத்திற்கு இருமுறையான $ இரு 
வாரங்களுக்கு ஒருமுறையான ; ஐம். வார மிருமூறையாக 7 
இருவாரங்கட்கு ஒருமுறையாக, 

biz, n. (பே-வ.) தொழில் முறை, 

bizarre’, a, இயற்கை கடந்த; இயல்புக்கு மீறிய; ஈம்பத்தகாத; 
எல்லைமீறி மிகைப்பட்ட; கட்டற்ற புனைந்துரையான ; 
புதுமை வாய்ந்த. t 

ற்ந்தகா 016, 71, கழிமிகு புனைவு, நம்பமுடியாப்பண்பு. 

120௦, 1. இரண்டாம் உலகப்போரில் (1999-1948) பிரிட்டிஷ் 
அமெரிக்க ஆட்சி மண்டலங்கள் இரண்டினுக்கும் உரிய 
அரசியல் பொருளியல் அரங்கக்கூறு. 

]ஹ் *, %. மறைவெளியிடுபவர் ; ஐ. மறை வெளியீடு, உணடு; 

பிதற்று. 
ற], ஐ. வீங்கு, புடை. 

blabb’er?, n. மறைவெளியிடுபவர், உளறுவாயர். 

1௨%”, ௧. துருத்திக் கொண்டுள்ள. 

எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய கனிப் 

1]180%, 71. கருமை, இருள் நிறம்; கறுப்புச்சாயம் ; கால்புதை 
யடிக்குக் கறுப்பு மெருகிடும் மை; கறை; கருநிற உடை ; 
கறுப்பர், நீகிரோவர் ; ர. கரிய ; ஒளியற்ற, இருண்ட ; மாச 
டைந்த? தெளிவற்ற ; அடர்த்தியான ; புகையார்ந்த ; துய 

சார்ந்த; கறுத்த, கறுவிய; சிடுசிடுத்த தோற்றமுள்ள ; அச்ச 
த்தலான; கொடிய; பகையார்ந்த; சகூழ்வினை செய்கிற; 
சூனியக்காரத் தன்மையுடைய; பாழான; கறுப்பு உடை 
யணிந்த ; சட்டத்தின் கட்டறுத்த ; முறைகேடான ; தொழிற் 
சங்கத்தின் தடைக் கட்டளைக்குரிய ; ற, கறுப்பாக்கு ; கால் 
புதையரணத்துக்குக் கருநிற மெருகிடு; கருப்புகிறம் Sty. 
வரை; அழுக்காக்கு, கரி அப்பு; பெயர் கறைப்படுத்து ; 
துடைத்தழி ; முழுதும் மறை; (தொ.) 1௨0% ௩௨0 910௨, 
நைவுற்றுக் குருதி கன்றும்படி. ; ]௨௦% கார், கூழ்வினே, சூனிய 
வினை ; 10% ௦0%, தண்டனைக் குரியவர் பட்டியலேடு; 
குற்றப்பதிவேடு ; 1௦% ௦04, வானொலி முதலிய துறைகளில் 
இருட்டடிப்புச்செய், செய்தியை அடக்கி ஒடுக்கிவிடு ; 15௦ 
810, குடும்பத்திலோ குழுவிேலோ விரும்பத்தகாத 
உறுப்பினர் ; 1501 761464, குடிக்கலவை வகை ; in black 
and white, sé; in one’s black books, வெறுப்புக்கு 
ஆளாக) 19௨ 010%, கணக்கில் வலப்புறத்தில் மிகை 
காட்டும் வகையில்) put in black and white, எழுத்து 
வடிவில் பதிவுசெய் துவை, எழுதிவை.
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1180%'௧0௩௦௦௩, 71, கறுப்பர் ) நீகிரோவர். 

black'-and-tan, n. swiorig காட்டுக் காவற்றுறையினர் ; 
ர. காய்வகையில் பின்புறம் கறுப்பு நிறமும் மற்ற இடங் 

களில் பொன்தவிட்டு கிறமும் உள்ள. 

“1௨0%'-8-715௦ம, 4. கருகிற மேனியுடைய, கருமுகமுடைய. 

7த072-0வ11', ல. தேர்தல் பெட்டியில் கரும்பக்து இடுவதன் 
மூலம் எதிர்வாக்கிடு, மறுப்பறிவி, 

‘black’-band, 1. முற்றிலும் வெண்காய்வு ஆக்கப்படப் 
போதிய நிலக்கரியைத் தன்னகம் கொண்ட இரும்புத்தாது, 

‘black’-beetle, 1. கரப்பான். 

black'-berry, 1. sefluma; sals@b முட்செடி வகை. 
11௨௦%'0110, *. பாடும் கருகிறப் பறவை வகை, கருங்குருவி. 

-black’-board, 1. s@busme. 

1801-0001, 10த, ர. திக்குறியான, தீமைகுறித்த. 
black'-book, n.=black-list. 

black'-browed, a. Y@oumam Ss; pamaGSs: துயரார்ந்த. 

tblack'-cap, 1. தூக்குத்தண்டனைத் தீர்ப்புவேளையில் முறை 
ஈடுவரணியும் கருந்தொப்பி ; பாடும் பறவை வகை, 

black'-coated, a. கருஞ்சட்டையுடைய ; அறிவு உழைப்புச் 
FUT Be 

dlack' coffee, n. s@rartn9, ured sevens erin, 
black'-damp, 71. இருகரியகை வளியால் உயிர்வளி நீக்கப் 

பட்ட ௩ச்சுக் காற்று. 

black'-death, 71.  (வர.) உலகளாவப்பரவிய 
ஆண்டின் கொள்ளை கோய் அழிவு. 

black'-diamond, n. Qgcr sQuAéa WAgAcBcd (Brazil) 
உள்ள கரியகம் போன்ற கடுங்கனிப்பொருள் வகை. 

01௨௦%'-ம௦ஐ, 71. சிடுசிடுப்பு. 

black’-draught, n, (@u-as.) Gusogigy 
black’-drop’, n. அபின் கலந்த குடிவகை. 

1௧௦%'- ஊம், 71. செழிப்பான கரிசல் மண். 

black’en, ப கருமையாக்கு; பெயர்கெடு, கறைப்படுத்து, இகழ் 
உண்டுபண்ணு ; கருஙிறமாகு, கருகு. 

black’eye, 77. கருங்கண், கருவிழியுடைய கண்; படுகாயத்தால் 
கறுப்பான கண், விழுப்புண்பட்ட கண். 

7946-ஆம் 

1801-ம், ௩. கருங்கண் உடைய. 
1௧௦1-8௨06) 3. முகங்கறுப்பான ஆடு. 
black'-fellow, n. ஆஸ்திரேலியாவின் பழங்குடி மகன். 
Dlack’-fisher, 1. இரவில் அயலார்க்குரிய இடம் சென்று 

மீன்பிடிப்பவர், 

1120%' -182, 71. கருங்கொடி; கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் சின்னம்; 
தூக்குத்தண்டனைக் களத்தின் கொடி. 

1$1&௦%'-80௦7, 1, வடஅமெரிக்கச் செவ்விந்திய மரபுவகையினர் ; 
pl. Black’-feet, 

black’-friar, n. sus மேலாடையணிந்த துறவுச்சங்கத்தினர். 

black'-frost, n. பனிபெய்யா உறைபனி, 
black’guard, 98. மிகக்கீழ்த்தர ஊழியர் ; இழிமகன், கயவன் ; 

8. இழிந்த; ற. இழித்துரை ; கயமைத்தனம் காட்டு. 
black’guardism, n. கயமை. 
black’guardly, a. Oifis, Qa@Car_rar. 
Black'- hand, nN. இரகசியக் கொள்ளைக்கூட்ட அமைப்பு 

black’-head, 77. கடற்பறவை வகைகள் ; 
பருவகை. : 

black’hole, nN. இருட்டறை, நிலவறைச்சிறை. 

black’ ing, 70. தோலுக்குக் 
பொருள், 

தோலில் காணும் 

கறுப்புச் சாயம் ஊட்ட உதவும்   

1௧௦1 1511, 8. கறுப்பு நிறம் கலந்த, கருஞ்சாயலான, சற்றே 
கறுப்பு மிகுந்த, சிறிதே கறுப்பான. 

118017௧௨௦1, *. தோலாலான பழங்காலக் குடிகலம் ; 
கொள்ளைக்காரருக்குரிய கருங்கொடி. 

black'lead, n. எழுதும் கரிக்கோலின் கருங்குச்சி. 
black'leg, 71. கள்ள ஆட்டம் ஆடுகிறவர் ; கருங்காலி, வேலை 

நிறுத்தத்தில் கலந்துகொள்ளாத தொழிலாளி; சூதாடி; 
கால்கடைகளின் வலிப்பு கோய்வகை. ர 

கடற் 

11801%' -16%%௦௭, 7, செர்மன் எழுத்துப் போன்ற பழைய ஆங்கில 
AFI எழுத்து வடிவம். 

black'list, n. கரும்பட்டியல், குற்றங்குறையுடையவர் 
பட்டியல் ; எச்சரிக்கையாயிருக்கவேண்டியவர் பட்டியல் ; 
௮. கரும்பட்டியலிற் சேர். 

1௨௦1 10௨71, 7). அச்சவரி ; கொள்ளைக்காரர் பிரிக்கும் காப்பு 

வரி? ஐ, அச்சுறுத்திப் பணம் பறி. 

black'mailer, x. 
கொள்ளைக்காரர். 

black’ Maria, 71... சிறைவண்டி.. 

black’market, n. கள்ள வாணிகம், 

black’marketeer, n. acirar asromflast. 

black’mass, 71, கேலி வழிபாடு ; பேய்வழிபாடு. 
1918௦11455, 77. கருமை, 

black’-out, 1. முழுவிளக்கணைப்பு ; முழுமறைப்பு, பலகணிக் 
கருந்திரை இருட்டடிப்பு ; திடீர் உணர்விழப்பு; ர. மூழு 
மறைப்புக்குரிய, 

1801 'ஐம34102, 71, குருதிக்களி, குருதிக்குழம்பு , 
1801%'-ரமகார்' எ, 1. கால்௩கடைகளின் வலிப்பு கோய்வகை. 

black’smith, n. s@umsir, கொல்லன். 

black’thorn, 71. கைத்தடிக்குப் பயன்படும் கருகி 'நமுள்ளுடைய 
மரவகை ; கைத்தடி. 

black’water, n. ஆடுகளின் பித்தகோய் ; (தொ.) 51௨௦4 
waterfever, uTiHCunObd குருதி கலந்த சிறுநீரோடும் 

்- கூடிய காய்ச்சல், 

அச்சுறுத்திப் பணம் பறிப்பவர் ; பகற் 

bladd’er, n. சவ்வுப்பை, மெல்லிய தாள் போன்ற தோற்பை, 
ஊதற்பை ) காற்று நிரம்பிய சவ்வு, நீர் நிரம்பிய பை; 
பொள்ளல் பொருள், சத்தற்ற பொருள் ) வெற்று வாயடிப் 
பவர், வாய்ப்பட்டி ; வீங்கிய தோற்பை உறுப்பு ; (தொ.) 
௧௨11 1௧00௦, பித்தரீர்ப்பை; மார்றகர bladder, Amiéirciou. 

bladd’ery, ம. ஊதற்பை போன்ற; பொள்ளலான. 

blade, n. அலகு, தாள், கதிர்; இலையில் பரந்த பகுதி; 
புல்லின் இதழ் ; கூலவகையின் ரீளிலை 7; கத்தி-வாள் முதலிய 
வற்றின் வெட்டுவாய்ப்பகுதி ; உகை தண்டு-எலும்பு முதலிய 
வற்றின் அகலருகு ; விடலை, களிமகன், ஆர்வலன். 

blade’-bone, n. பின்புறத் தோளெலும்பு. 

918060, ௪. அலகுடைய, வெட்டுவாய் கொண்ப, 
122106, (பிர.) 4, போலி, பாசாங்கு ; புளுகு) முழுப்பொய். 

12210௪, (பிர.) ர, புளுகர். 
ந்1வ10, 7. பரு, மயிர்க்குரு ; மீன்வகை. 

blam'able, ௬. குறைகூறத்தக்க ; குற்றத்துக்கு இடமளிக்கிற. 
18705, 71. குற்றச்சாட்டு ; குற்றப்பொறுப்பு ; குற்றம் ) குறை, 

பழி; 9, குற்றஞ்சாட்டு; குறைகூறு; பழிசுமத்து ; 
பொறுப்பேற்று. 

blame’ful, a. கண்டித்தற்கு உரிய. 

blame'less, 4. குற்றமற்ற, தீங்கறியா த. 

blame’worthy, a, ac0yéa5 540. 
blanch, v. வெள்ளையாக்கு; வெண்மை தீற்று; வெளிறு ; 

வெண்ணிறக்தோன்று. 

blancmange’, n, வெண்ணிறக் கூழுணவு வெண்குழம்பு, 
வெண்பாகு. உங 

130 1, 71. நீர்மோர்.
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bland 

bland’. u. மெதுவான; பசுமையான ; மென்னயம் வாய்ந்த, 

அமர்ர்த ; நயகாகரிகமிக்க) இன்னயமான $; ௩கைகயம் 

வாய்ந்த, வஞ்சப்புகழ்ச்சியான. 

180191, ற, கொஞ்சு, பசப்பு, முகமன்கூறு. 

blan'dishment, n. கொஞ்சுதல் ; பசப்புநயம் ; இன்னயம் ; 

மருட்சி ; கவர்ச்சிஈயம். 

blan‘dly, ௧88. மென்னயமாய்; கேலிகயத்துடன், கிண்டலாக. 

bland’ness, n. மென்னயம், இன்னயம் ; கேலிகயம். 

blank, 71. வெறுமை, வெறும்பாழ் ; வெற்றிடம் ; வெறுங்கோடு) 

கோட்டுக்குறி; ர. வெறுமையான, எழுதி நிரப்பப்படாத, 

வெறுங்கோடான ; தொகை குறிக்கப்படாத ; வெற்றிடமான, 
மொட்டையான ; ஒன்றும் வளராத; வெடிக்காத ; கிளர்ச்சி 

தராத, சப்பையான ; மலைப்புடைய ; இடைவேறுபாடு அற்ற, 

கவர்ச்சி தராத; எதுகையற்ற, செந்தொடையான ; (தொ.) 

blank cartridge, வெற்றுத்தோட்டா; blank cheque, 
தொகை குறிக்கப்படாத பொருளகமுறி) .1௧% door, 
போலி வாயிலின் தோற்றமுடைய கட்டிடக்கலை அணி 

அமைப்பு; 11௨114: ௭6156, ஆங்கில ஏற்றசை ஐஞ்சிர்ச் செந் 

தொடைப்பா, கிரேக்க அறுசிர்ப்பா; 0180 எர்ம01, 

போலிப் பலகணியின் தோற்றமுடைய ஃட்டிடக்கலை அணி 

அமைப்பு. 

blank’et, 7. 
போர்வை 3 

கம்பளம் ; படுக்கைமேல் விரிப்பு), புதைப்பு, 

மூடுதிரை, மேல்தளப்பரப்பு ; a, 

பொதுவாக உட்கவிந்தடக்குகிற ; பொதுவாக அனைத்துக்கும் 

பொருத்தமாகிற; ஐ, மூடு; மறை; ஒலிகேளாமல் தடை 

செய்து அடக்கு; பந்திக்கம்பளத்திலிட்டு ஆட்டு? ஒரே 
கவிகையின்கீழ்க் கொணர் ; (தொ.) எல் 181௦64, கிளர்ச்சி 

கெடுப்பவர், 

blank'eting, n. கம்பள ஆடை; போர்வைத்துணி ; கம்பளக் 
குதியாட்டு, கம்பளத்திலிட்டுக் குதியாட்டமாட்டித் 

தண்டித்தல். 

மறைப்பு ; 

1௧3117, சமம். பரக்கப்பரக்க, முகபாவமேயில்லாமல் ; மொட் 

டையாக;: பட்டென்று ; உணர்ச்சியில்லாமல், 

14714302772, (பிர.) 77, வெண் பொரிக்கறியுணவு. 
ந1௨76, 71. மூழக்கம்; எக்காள ஒலி ; ஐ, முழங்கு, எக்காளமிடு, 

blarn’ey, n. பசப்புரை, முகமனுரை ; ஐ, முகமன் கூறு. 

blar’ney-land, n. gmwiterig ar@. 
01852, (பிர.) ர. பழகி வெறுப்புத்தட்டிய ;) தெவிட்டிய. 

blaspheme’, v. Qawiond uf; 
பற்றார்வங்குலைய வாயாடு. 

மதிப்புக்கேடாகப் பேசு, 

blashphem'er, n, Qsiwiond. upto; மதிப்பார்வம் 
குலைப்பவர். 

blas’phemous, ௩. மதிப்புக்கேடாகப் பேசுகிற : இறைபழிப் 
பான, 

blas’phemy, 71, தெய்வகிந்தனை, தேவதூஷணம் ; தகுதிக் 

கேடானபேச்சு, அடாப்பழியுரை. 

blast, 1. வன்காற்று, கொடுங்காற்று ; வலிமைமிக்க காற்றின் 
வீச்சு ) எக்காளமுழக்கம்; ஊதுலை அனற்காற்று ; வார்ப் 

புலையின் வெடிப்பொருள் ; வெடிப்புக்குரிய அழிவுக்கா ற்றலை; 

Ve. சுரங்கமிட்டு வெடி.க்கவை ; சுட்டுக் கருக்கு, சாம்பராக்கு, 

வாட்டு, வதக்கு; பாழாக்கு;) தெறுமொழிக்காளாக்கு, 
அழிவுக் காளாக்கு, கேடுசெய் ; (தொ.) 1௩ ₹ய]1 1௧௨, முழு 

வேகத்தில். ‘ 

185164, ௪. கருகிய, வாடிய ; பாழ்பட்ட ) பாழாய்ப்போன, 

1918516102, 71. கருமூலப்பொருள் ; உறுப்பு மூலவடிவம் ; ௧௫ 
விவுருவாரும் ஊனமம் ; செடியினக் கருமூலத்தின் கவட்டுப் 

பததி. 
11851'- 2106, %. காற்றூட்டு இயந்திரம், செறிகால் பொறி. 

blast’er, 2. பாழ்செய்பவர் ; பாழ் செய்வது ; குழிப்பந்தாட்ட 
மட்டை வகை.       

blast’-furnace, n. S&7, வெப்பக்காற்றூட்டப்பட்ட உலை. 

blast’ing, 2. சுரங்கமிட்டுத் தகர்த்தல். - 
blas‘to-derm, 71. கருமூலத்தாள், உயிர்க்கருவின் மூலமான 

தாள் போன்ற சவ்வு. 

blastogen’esis, n. s@emsir மூலமான மரபுத்தொடர்பு... 
மூளையரும்பு மூலமான இனப்பெருக்கம். 

185102211௦, 8. கருஊன்மஞ்சார்ந்த. 
blast’oid, 71. மொக்கிப்பி, புதைபடிவங்களில் காணப்படும். 

அரும்புவடிவமான சிப்பிவகை; pl. 1885010125: ர, மொக்கிப்பி' 

உருவான, அரும்பு போன்ற. 

11855௦81௧6, 18510௨, 1. கருக்கோளகை, பிளவுப் பரூ.. 
வத்தில் உயிர்க்கருவில் ஓர் உயிர்மத்திட்பத்துடன் உயிர் 

மங்கள் கொண்டு உருவாகும் பொள்ளலான உ.ருள்வடிவம். 

1851-01, 77. செல்குழாய், நீராவி இயந்திரத்தில் கழிவு: 
நீராவி வெளியேற்றும் குழாய். 

185131, ச. கருக்கோளகைக்குரிய. ‘ 

blastula'tion, n. s@é&Carorms 2 cargo. 

blat’ancy, 2. கும்மாளமிடல், கூக்குரல். 

blat'ant, a. wpéssurer, sss மிக்க, ஆர்ப்பரிக்கிற ;- 
முனைப்பான, மிகத்தெளிவான. 

18, 1. உளறல், பிதற்றுரை ; ஐ, உளறு. 
blath’erskite, n, 2-orguarusi. 
1814௪, 71. சடசடவென்று அடிக்கும் வன்காற்று மழை; 

ம. சடசடவென்ற இரைச்சலுடன் பெய்; சளசளவென்று- 
உரையாடு, வம்பள. 

ந[ஷூ, ர. செயற்கை முத்துக்கள் செய்யப் பயன்படும். 
வெண்ணிறப் பொருளைச் சிதல்களில் தோயப்பெற்ற சிறிய: 
ஆற்று மீன்வகை. 

118௧௦6 *, 71, கிளரொளி, ஒளிவீச்௬, திடீரொளி ; திடீர்மலர்ச்சி, 

திடீரெழுச்சி ; பகட்டொளி ; பகட்டு வண்ணம், ஆரவாரத் . 

தோற்றம்; முழுஒளி; முழுகிறை பரப்பு; ஐ, அழலு,.. 
கொழுந்துவிட்டெரி ; ௬டர்வீ்சு$; பேரொளி பிறங்குவி7- 

உணர்ச்சிகொண்டு அழன்றெழு ; உள்ளெழுச்சியால் குமுறு ;: 
ஒளி வண்ணங்காட்டு, பன்னிறம் பகட்டு ; துப்பாக்கி பீரங்கி” 

யால் அழல் வீசு. ் 

11826 ”, 71, விலங்கின் முகத்தில் உள்ள வெண்சுட்டி ; பாதை 

யோர மரமீதிடும். வெண்குறியீடு; ஐ, பட்டைசெதுக்கி: 
மரத்தில் வெண்குறியிடு. 

191826 ”, ௦. முரசறைவி, பறைசாற்று, எங்கும் தெரிவி. 

18௧61, 11. விளையாட்டாளர் அணியும் பகட்டு வண்ணச். 
சட்டை ; பகட்டொளி; அண்டப்புளுகு. 

18265, 7. 1, பாழுந்தீ; ஈரகத்தீ. 
182102, 8. பட்டாங்கமான, குறிப்பிடத்தக்க. 

182௦1, 9. வீரமரபுச்சின்னங்கள், மரபுரிமைக்கவசம், மரபுச்- 
சின்னக்கொடி ; மரபுச்சின்ன விவரப்பட்டியல்; மரபு விவரம், 
புகழ் விளக்கம், பண்புரைத்தொகுதி ; 5, மரபுச்சின்னங்கள் - 
தீட்டு; மரபுச்சின்னங்கள் விவரமறிவி 7 புகழ்ப்பெயர் பொறி, 

புகழ் அளி; புகழ் பரப்பு, 

1220௦7, 71. புகழ்பரப்புபவர் ; 
அவதூறு பரப்புபவர். 

blaz’onment, 7. புகழ்பரப்புதல். 

blazonry, 1, வீரமரபுச்சின்னங்கள் தீட்டுதல்; மரபுச்சின்ன 
விளக்க உரை, குலமரபியல், கட்டியம்; 
யாரவாரம். 

கட்டியர் ; அலர் தூற்றி,.. 

பகட்டணி : 

016801, ற. வேதியியல் பொருள்களின் துணையால் நிற. 
மகற்று; வெண்மையாக்கு ;) துணி மாசகற்று- வெளிறச் 
செய் ; வெளிறு. 

102, 71. சாயம் போக்குபவர், வெளிறச் செய்பவர் : 
வெளிறச்செய்யும் வண்ண நீக்கப்பொருள் ; சாயம் போக்கு 
வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கலம்.
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Dleach'ers, n. pl. கேளிக்கை அரங்கங்களின் திறந்தவெளிப் 
பலகை இருக்கைகள். . 

‘bleach’ing, a. வண்ணம் போக்குகிற ; (தொ.) 618௨0ப102 
௦௦2, வண்ணகக்காரம், வெளுப்புக்காரம், சுண்ணப் 

பாசகை, , . . ப எனு 

116816 *, 7. சிறுமீன் வகை, வெண்ணிற ஆற்றுமீன் வகை. 

31/௯௩ 2. நிறமற்ற; மங்கலான ; மழுங்கலான, மொட்டை 

மொழுக்கையான, பாழ்த்தடமான ; காற்றோட்டமான, குளிர் 

_ காப்பற்ற, உறைகுளிரான ; வற்றற்பாலையான. 

“01281, ம. நீரூடாகத் தெரிவது போன்ற, நீர்கலக்தாற்போன்ற 

தோற்றமுடைய; நீர்ப்படலம் போர்த்த; விக்கத்தால் 

உருத்திரிந்த ; மங்கலான ) தெளிவற்ற, வடிவத்திட்பமற்ற, 

- விளக்கமற்ற உருவரையுடைய ; ௮, மங்கலாக்கு ; நீர்ப்படலம் 

தோய்வி ; நீர்ப்படலத்தினூடாகத் தெரியச்செய் ; தெளிவற்ற 
தாக்கு. 

“ந]1கர'-ஏவி, ௩. மங்கலான காட்சியுடைய, பார்வை மழுங் 
கிய, ஒளிமழுங்கிய ; அறிவு மழுங்கிய ; கூரறிவற்ற. 

ற12கா'9, 5. மங்கலான தோற்றமுடைய, 
dleat, ர. ஆட்டின் கத்தல்; கதறல் ; புரியாப்பேச்சு ; ஐ, கத்து, 

ஆட்டின் குரல் எழுப்பு ; கன்றின் குரலில் கரை ; விளங்காக் 
குரலில் கூச்சலிடு, தளர்குரலுடன் கதறு ; பொருளில்லாப் 
பேச்சுப்பேசு, வீணுரையாடு, 

121102, 7, கத்தல்; ர, கதறுகிற. 

ஸ், : சிறுகொப்புளம் ; குமிழி. 
120, ஐ, 16௦4 என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்ச வடிவம். 
bleed, v. அறுவை மூலம் குருதி சோரவிடு ; போர்மூலம் 

செந்நீர் சிதறவை; கொலை காரணமாக இரத்தம் வழிக் 
, தோடச்செய்; குருதி ஒழுகு; இரத்தம் இழக்கச்செய் ; 
செந்நீர் இழ; குருதிசொட்டு ; இரத்த இழப்புக்கு ஆளாகு ; 
குருதி இழக்துமடி ; மரஞ்செடிகளில் உயிர்ச்சாறு ஒழுக 
விடு; உயிர்ச்சாறு கசிந்துவடி ; சுரண்டு ; செல்வம் பறித்து 

௨. ஓட்டாண்டியாக்கு ; செல்வம் கரையவிடு ; துன்புறு, வேதனை 

யடை, மெஞ்சுருகு ; கண்டுவருந்து, இரங்கு. 

91ம்'ஊ7, 71. குருதிசிந்துபவர்; கொடியவர் ; பணம்பறிப்பவர், 
பொருள் உறிஞ்சுபவர் ; வாழ்வு சுரண்டுபவர் ; குருதிச் 
சோகையுடையவர். 

12௦010, 9. குருதிவடிப்பு ; குருதிச்சோர்வு) ர, குருதி 
AAD; துன்புறுகிற ; இரக்கமிக்க. 

166, 77. 1957-இல் நிலவுலகிலிருந்து செலுத்தப்பட்ட ருசியத் 
துணைக்கோளிலிருந்து வரும் வானொலி அடையாள ஒலி) 
VD. ருசியத்துணைக்கோளின் வானொலி அடையான ஒலி 
அனுப்பு. 

blem'ish, 1. கறை; வழு, குற்றம்) குறை, கோளாறு ; 

௦. அழகு கெடு, கறைப்படுத்து. 
120”, 8. ஆண்டுக் கணக்குப்படி வரிசெலுத்துவதற் 

குரிய ; ரீ, ஆண்டுவாரி வரி செலுத்தும் கடமை அடிப் 
படையில், 

012001 *, ற. வெட்டிவிலகு, சட்டெனப் பின்னிடு, பின்வாங்கு ; 
கண்மூடிச்செய்; தனக்குத்தானே மறைத்துக்கொள். 

‘blend, n. கலவை, கலப்பு, நுட்பதிட்பம்பட ஈயமாக இணைக் 
கப்பட்ட இணைவு; தேயிலையுடன் வெறிச்சத்துக்கள் கலந்த 
இன்கலவை ; ௮, கல); ஒருங்கிணை, சேர்ந்துஒன்றாகு ; இரண் 
டற ஒன்றுபடு, வேறுபாடின்றித் தழுவி இணை. 

12006, 71. கனிப்பொருள் வகை, துத்தகாகக் கந்தகை. 

Blen' heim, 71. மென்குழைவான பண்புமிக்க காய் வதை. 

1000771068, ந. (மரு.) மேககோய், குய்யக்கசிவு. 
1, 91. சேற்று மீன்வகை, 

ற12ர், ௨. 12ம் என்பதன் பழைய இறந்தகால முடிவெச்ச 
வடிவம். 

bleph'arism, 71, இமை நடுக்கம். 
blephari'tis, n. இமை விக்கம். 
bles'bok, n. Qgeir ஆப்பிரிக்க மானியல் ஆட்டு வகை,   

1885 *, ௦, புனிதப்படுத்து ) போற்று, புகழ்க்து.பூசனை செய் ; 
திருவருள் பாலி, திருவருள் கூட்டுவி ; வேண்டுதல் வழிபா 

செய் ; வாழ்த்து, வெற்றி அவா அறிவி; வளத்துக்குக் 
காரணமாகக் குறிப்பிடு, ௩நற்பேற்றுக்கு மூலமாகக்கூறு ; 
பாழாய்ப்போ ; (தொ.) bless me, I’m blest, அடேயப்பா ; 
கெட்டது கேடு என்பது போன்ற கோபக் குறிப்பு, 

bless “, ௦, அடி, ஊறுபடுத்து. 
bless'ed, a. புனிதமான ; போற்றுதலுக்குரிய ; திருவார்ந்த, 

கற்பேற்றுக்குரிய ;) அருளப்பெற்ற, கிடைக்கப்பெற்ற ; தெய் 

வீகமான, வானுலக வாழ்வு பெற்ற) பேரின்பத்துக்குரிய ; 
இன்பவாழ்வுக்குரிய ; பாழாய்ப்போன ) குழம்பிப்போன. 

11658'6ம0௦85, 7. திருவருட்பேறு ; பேரின்பம் ; நிறைவளம் ; 
(தொ.) single 1255600638, மணமாகா நிலை. 

1655'10ஐ, ர, திருவருள் பாலிப்பு; வேண்டுதல் வழிபாடு; 
வாழ்த்து; இறை நினைவு, கடவுள் வணக்கம் ; அருள் வளம் ; 
வரம் ; இயல் வண்மை ; இன்பம் ; மகிழ்ச்சிக்குரிய பொருள். 

blest, v. 1855 என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்ச வடிவம். 
blet, 7. காய் உள்ளழிவு ; உள்ளழிவுப்பட்ட பகுதி; மடி 

தூங்குமூஞ்சித்தனம். 
912112, 1. உளறல், பிதற்றுரை ; 

பேச்சுப் பேசு. . 

bleth'erSkate, n. Gs ogQenqurerd, urumy. 
blew, v. blow என்பதன் இறந்தகால வடிவம். 
ளா 11, 1, உணவாகப் பயன்படும் காளான் வகை, 

blight, n. Qanny Gorws, செடிகளை ஊறுபடுத்தும் கோய் 
வகை ; செடிப்பேன் வகை; புழுக்கம் ; கொடும் பழி ; அழிவு ; 

கேடு, நலிவு ; ஐ, ஊறுபடுத்து, தீமைக்காளாக்கு, அழி. 

blight’er, n. அழிவுக்காரணம் ; தொல்லை தருபவர், சனியன் ; 
இரவலர், பிச்சைக்காரர் ; கீழோர். 

blight’ing, a. கேடான. 
Blimp, 71. மீளாப் பிற்போக்காளியான முதிய அதிகாரி; 

பேசும் படத்தில் ஒலிப்பதிவுக் கருவிக்குரிய ஓசைத்தடை 
காப்புடைய கட்டிடம். 

blimp, 2. சிறு வேவு விமானம். 

blimp'ery, 11010 180655, 7. பிற்போக்குத் தன்மை. 
blind’, 2. பலகணித்திரை; மறைப்பு, மறைதிரை, தட்டி ; 

கண் மறைப்பு, மாறுட்டம் : சிட்டுப்பார்க்காமல் கேட்கும் 
எண் ; ர. பார்வையற்ற, கண்ணற்ற, குருடான ; காணாது, 
கவனமற்ற; முன்னெச்சரிக்கையில்லா த, கூருணர்வற்ற ; 
அறிவற்ற ; கயமறியாத; மூர்க்கமான, ஆய்ந்தோய்ந்து 
பாராத ; கண்மூடித்தனமான, குருட்டுத்தனமாகப் பின்பற்று 

௦. உளறு, பயனற்ற 

கிற ; வேண்டுமென்றே கவனிக்காத, புறக்கணிப்பான 
கண்ணுக்குத் தெரியாத; மறைவான ) செல்வழியற்ற, 
மொட்டையான ; வழிகாணாத, வழியுணர்வற்ற 7; இலக் 
கில்லாத; முறையற்ற, சூதாட்ட மனப்பான்மை வாய்ந்த ; 
இருட்டான ) வெறுமையான ; மையில்லாத பொறித்தட 
முடைய? தவறான முகவரியுடைய ; பயனற்ற; பூக்காத; 
காய்க்காத; ஐ, குருடாக்கு, கண் கெடு, பார்வை மழுங்கவை 5 
மறை; இருட்டாக்கு ; தெரியாமல் போகச்செய் ; ஏமாற்று; 
அறிவு மழுங்கவை; உண்மையை மறை; தண்ணை 
மூடிக்கொண்டு செய்; (தொ.) blind coal, அழலில்லாமல் 
எரியும் நிலக்கரி வகை; blind ditch, மறை குழி; 

01200 0௦௦, கதவுப்போலி, கதவுத்தோற்றம் தரும் 
கட்டுமானக் கலைமரபு; 1113 01%, முழு அளவும் குடித்த 5 
48 8702, நிலங்காணாது பறத்தல், சமிக்கைக் குறிகள் 
கேளாது பறத்தல்; blind forces, இயற்கையாற்றல்கள் ; 
blind letter, sagear qpsorflujsorus aig 51; blind man’s buff, 
கண்ணாம்பொத்தியாட்டம்; blind man's holiday, விளக் 
'கேற்றுவதற்கு முற்பட்ட நேரம்; blind side, கவனக்திரும்பாத 
பக்கம் ;) (1100 5ர்கரழம்றத, மைத்தடம்படாப் பொறிப்பு; 11104 
5(100, வெளிப்புறம் தடம் தெரியாத தையல். 

blind'age, 91. படைத்துறை அரண் தட்டி, பாதுகாப்புத் நட்டி.
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blind'-all‘ey, n. ~L@GéengZi 5 a, Sug செல்வழியற்ற. 
11௦060, 2. குருடாக்கப்பட்ட ; கண்மறைக்கப்பட்ட ; அறிவு 

மழுக்கமெய்திய. 

11௦42, 1. குருடாக்குபவர், கண்மறைப்பவர் ; குதிரையின் 

கண்மறைப்பு வார். 

1911ம'-051, 9. கண்ணிலா மீன்வகை, 

blind’fold, a. 
கண்மூடியான, கருத்தற்ற? மடத்தனமான ; 

கட்டு; தவறாக வழிகாட்டு; ஈம, 

மூடித்தனமாய் ; மடத்தனமாக. 

ம110ம்'தமர், 7. குடல் வால், குடல் முனை ; முட்டுக் குழாய். 

கண்கட்டப்பட்ட ; கண்மூடிச்செய்யப்பட்ட 5 
VU. கண்ணைக் 

கண்கட்டுடன் ; கண் 

blinding, ந. புதுப்பாதையில் மேற்பூச்சுப்பூசல், பாதை 

மேற்பூச்சு ; ர, குருடாக்குகிற; கண்கூசவைக்கிற. 

11019, ஈம. பாராமல்; தட்டித்தடவி; மடத்தனமாக) 

மூர்க்கமாக. 

blind’ness, 7. குருட்டுத்தன்மை, 2 or Ose Mun mw; 

அறியாமை, மடமை. 

1110-5103, 7. திருக்கோயில் சிறகுமுகட்டுக்கும் பலகணிகட் 

கும் இடைப்பட்ட நிழலார்ந்த பகுதி. 

blind'-worm, n. மெதுவாகச் செல்லும் நிலப்புழு வகை. 

1118, 3. நிலையற்ற நோக்கு ; கணநோக்கு ) இமைப்பு ; கண 

சேரக் காட்சி) வெள்ளொளி, பனிப்பரப்பின் எதிரொளி ; 

ற, இமை, இமையசை, கண்மூடித்திற; அரைக்கண் பார் ; 

வெள்ளொளி Sa; கணநேரக் காட்சியளி ; புறக்கணி, 

கண்டும் காணாதது போலிரு ; கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளா 

திரு. 
1112 காம், 71. நிலையற்ற கோக்குடையவர், ஓயாது இமை 
கொட்டுபவர் ? கொள்ளைக்கண்ணர். 

110]: 71. இமைப்பவர் ; அரைக்கண் பார்ப்பவர் ; குதிரை 
யின் கண் மறைக்கும் தோல் வார். 

11115, 71, சேற்றில் வளரும் பாசி வகை. 

111, 71. சேணியக்கமானியின் திரையிற் காணப்படும் பொரு 
ளின் வடிவம். 

1188, 71. பேரின்பம், கலப்பற்ற இன்பம், மகிழ்ச்சி, கழிபே 

(GUMS. 

bliss’ful, a. இன்பரிறைவுடைய, கழிமகிழ்வுடைய. 

bliss'fully, ரம, கலப்பற்ற உவகையுடன், சிறு சுவலையும் 
இல்லாமல். 

blis'ter, n. கொப்புளம், பொக்குளம் ; உராய்வுக்காயம் ; 
நெருப்புப்புண் 1; உலோகத்திலோ மரப்பலகையிலோ சாயப் 

பூச்சிலோ இலையிலோ ஏற்படும் சிறுகாய்ப்பு, புடைப்பு, 
பொடிப்பு, பொருக்கு ; (மரு.) கொப்புளம் உண்டுபண்ணும் 

பொருள்; கொப்புளப்பற்று, காரச்சீலை ; , கொப்புளம் உண்டு 

பண்ணு, புண்ணாக்கு; கொப்புளி, கொப்புளமாய் எழு; 
புண்ணாகு, கொப்புளித்துப் போ. 

blis’tered-steel, blis'ter-steel, n. stuniyoruw 9 6 
டிரும்பு. 

115'%27-ற125' 12, 7. காரச்சிலை, கொப்புளப்பற்று. 

115117, ம. கொப்புளமுடைய ; காய்ப்புக்கள் நிரம்பிய. 

1111௨, 6. களிகிளர்ச்சியுடைய, இன்மகிழ்ச்சி 
யுடைய, 

1110" ஊர்த, ௧. (பே-வ.) பொருளின்றிப் பிதற்றுகிற; வம் 
பளக்கிற ; படுமோசமான, பதடியான. 

blithe’some, a. களிப்பார்ந்த; ஒயிலான. 
11142, 1. விமானக்குண்டுவீச்சு; திடீர்த்தாக்குதல்; ற, விமான 

மூலம் குண்டுவிசித்தாக்கு, விமானத்தாக்குதலால் அழிவுசெய். 

நிக ஈச$த, (செர்.) 9), அதிர்ச்சித்தாக்குதல், மின்னல் போர் 
முறை. 

bl izz'ard, nN. பனிப்புயல், பனிச்சூறாவளி. 

blizz'ardly, blizz'ardous, ர. பனிப்புயல் போன்ற, பனிச் 

சூரூவளி சார்ந்த. 

உவகைமிக்க, 

6   

bloat, ற, நீரில் உப்பவை; காற்றூட்டி ஊதவை; வீங்கச் செய், 

பெருக்கச் செய் ; உணவு திணித்துக் கொழுக்கப்பண் ணு. 

bloat'ed, a. காற்றுட்கொண்டு ஊதிய; ஊறி உப்பிய); 
கொழுத்த. 

bloat'er, n. சாளைமீன்வகையை உப்பிட்டுப் புகையூட்டப்: 
பட்ட உணக்கல். 

blob, 1. துளி; குமிழ்; வண்ணப்பொட்டு ; மெல் உருள் 

வடிவம் ; சுழிக்குறி. 

51௯௩-1100, 8. தடித்த சுண்டுடைய, தொங்கு உதடு: 
கொண்ட. 

11௦௦, 71. கட்சிகளின் திரளணி ; கூட்டணி. 

1௦01, 71. பாளம், கட்டி, பிழம்பு; கட்டை, மரத்தடி) செப்ப: 

னிடாத்தடி; கட்டித்துண்டு, செங்கற்பாளம், கற்பிழம்பு ;. 

கொல்லுலை அடிமுட்டு ; அச்சுக்கோப்பதற்குரிய அடிக்கட்டை; 

அச்சுப்பாளம், பட அச்சுக்கட்டை ; செதுக்குவேலைக்குரிய- 

கட்டை ; தனி மொத்தம், மொய்திரள் ; நகர வட்டாரக்கூறு ; 

நகர்ப்புற வட்டகைக்கூறு ;) நான்கு தெருக்களுக்குட்பட்ட 

வட்டகை, வளாகம் ; குடியிருப்புக்காக ஒதுக்கி வரை யறுக்கப் 

பட்ட நிலப்பரப்பு ழ; தடை, தடங்கல் ; மரப்பந்தாட்டத்தில் 
ஆட்டக்காரர் பந்தைத்தடுத்து மட்டையுடன் நிற்கும் இடம் ; 

உயிரற்ற பொருள் ; மட்டி, முட்டாள்; ஐ, தடு) தடங்கல்: 

இடு, மூட்டுக்கட்டையிடு ; தடுத்து நிறுத்து, முடக்கு ;? பயன் 

கட்டுப்படுத்து ; செயல் கட்டுப்படுத்து ; செயலறவை ; இடம். 

வளை, அடைப்பிடு ; முற்றுகையிடு, கட்டுப்படுத்து; உருவளி; 

சமச.துக்கக் கட்டையாக்கு: புடைப்புப் பொறிப்பிடு ; உருவரை: 

குறி ; சட்டசபையில் எதிர்ப்பறிவி ; (தொ.) 11௦௦% கேறர்(௨], 
block letter, block ஜும்ம்றத, தனித்தனி அச்சுருப் போன்ற. 

முதலுரு எழுத்துவடிவம் ; 51௦01 காகறர், மைய அரசால் திணை 
அரசுக்குத்தரப்படும் தனிப்பட்ட மொத்த உதவித் தொகை; 

block type, எல்லைவரைக்கட்டுக்கள் இல்லாத திண்ணிய: 

அச்சுரு. 

blockade’, n. சூழடைப்பு, முற்றுகை, தடைவளைப்பு ) கடல், 
நில வழித்தடை, வாணிகத்தடை, போக்குவரத்துத்தடை ; 
வழியடைப்பு; ற, முற்றுகையிடு, வளைத்துத்தடை செய், 

மறி, தடு, வழியடை ; (தொ.) றகறஊ 1௦0106, நடைமுறைப் 
படுத்தப்படா வளைப்புத்திட்டம் ;) 18156 51௦0%௨06, முற்றுகை 
அகற்று, வளைப்பு விட்டுவிடு ; 101 1௦0846, தடைவளைப்பு- 
மீறிச்செல். 

blockade’-runner, 1. முற்றுகைத்தடை மீறிச்செல்பவர் ; 
தடைவளைப்பைத் துளைத்துச் செல்லும் கப்பல். 

block’-book, n- urar அச்சு முறையில் பதிப்பிக்கப்பட்ட ஏடு. 

block'-chain, n. மிதிவண்டியினது போன்று கண்ணியும். 
பொருத்துமாகத் தொடர்ந்த வளையம். 

11௦01:-00 வ, 71, நீள்சதுக்கப் பாளமாகவே இயல்பாய் உடை 
யும் நிலக்கரி. 

1௦012௦64, 8. தடுக்கப்பட்ட, தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட, தேக்கப்: 
பட்ட ; கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட. 

block'head, n. மரமண்டை, முட்டாள். 

1௦011௦1956, 73. தற்காலிக அரண். 

block'ing, 1. தடைப்படுத்துதல் ; ர, தடைப்படுத்துகிற ;- 
(தொ.) blocking motion, Siurtarsm55 gsrCar பிறகு 
கொண்டுவரப் போவதாகச் சொல்லி தற்பொழுது தடுக்கும் 
அறிவிப்பு. 

1௦01 1811, 8. மரக்கட்டை போன்ற ; முட்டாளான ; மசண 
யான, மடிமையுடைய., 

block’-ship, Ne துறைமுகப்பாதுகாப்புக்கு வழங்கப்படும் 
பழமைப்பட்டுவிட்ட போர்க்கப்பல். 

block'-system, 71. புறந்தடுப்புமுறை, புகைப்பாதையில் ஒரு 
பகுதியில் வண்டி செல்லும் வரை பிற வண்டிகள் புறந்தடுத்து 
நிறுத்தப்படும் முறை. 

block'-tin, n. தகரப்பாளம். 
bloke, n. (Gu-o.) ஆள், பேர்வழி ; (கப்.) போர்த்தலைவர்...



blond 

blond, 2. பசுந்தலை இளம்பொன் மேனியர் ; ர, வெண்பொன் 

நிறமான ; மயிர் வண்ணத்தில் இளம் பொன்னிறமான. 

127142) (பிர.) 73: பசுந்தலை இளம்பொன் மேனியள் ; ர, பெண் 

டிரில் வெண்பொன் கிறமான பெண்டிர் மயிர்வண்ண த்தில் 

இளம் பொன்னிறமான. 

1௦௦4, 71. குருதி, இரத்தம், செக்கீர், சோரி; குடும்ப உறவு $ 
மரபு, பிறப்பு, இனம்; உயர்மரபு; ஈ௩ன்மரபு வாய்ந்த 

குதிரை ; நகர் சுற்றும் பகடி; உணர்ச்சி நிலை ; உணர்ச்சி ; 

சிற்றின்ப உணர்ச்சி; கோபம் ; கொலை, பலி, கொலைக் 

குற்றம் ; சாறு ; செஞ்சாறு ; ஓ, (மரு.) குருதியெடு, குருதி 
வடியவிடு ; குருதிபூசு$ போர்ப்பயிற்சி தொடங்கு ; வேட் 
டைப் பயிற்சி தொடங்கு ; வேட்டைஙாய்க்கு முதற் குருதி 

மணம் காட்டு; (தொ.) 1௦௦0 0௧%, மருத்துவத்துக்குரிய 
குருதிச் சேமவைப்பு ; 1௦௦0 6004, குருதியின் வெள்ளை 
சிவப்பு நுண்ம எண்ணிக்கைத் தரம்; blood pressure, 
குருதியழுத்தம் ? 1௦௦0 500105, குருதி சிந்தவைக்கக்கூடிய 

களி க்கைகள்; 1 001 1௦004, மனதார ; 1௦ 1௦௦0, த 

கோபத்தில் ; உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்பின் விளைவாக. 

191௦௦ம-௨௩0-111ம% 02, 2. திடுக்கிடுகிகழ்ச்சி செறிந்த, மட்டு 
மீறி உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்புடைய. 

1௦௦0-0௨71, ஈ. குருதிக்குளிப்பு, கொலையாட்டம், படுகொலைக் 

களரி. 

blood’-bespott'ed, ௨. குருதி சிதறப்பட்ட, குருதிக்கறை 
படிந்த. 

blood'-bird, 1. ஆஸ்திரேலியா (க&மாக11௨) மாநிலக் கண்டத் 

துக்குரிய தேன் உண்ணும் செக்கிறப் பறவைவகை. 

1௦௦0'-5௦1'௦ம, ஈ. குருதி கட்டிய, குருதியில் புரண்டு சடை 
யான. 

1௦௦0-7௦12, 71. ஒரே வயிற்று உடன்பிறப்பாளர். 

1௦௦0'-மாம்110த) ர. விறைக்க வைக்கிற, குருதி கொதிக்க 
வைக்கிற, பேரச்சம் தருகிற. 

blood’-dust, 71. குருதியிலுள்ள நிறமற்ற சிறுதுகள். 
1௦௦060, 8. குருதி உடைய ; தூய இரத்தம் உடைய ; நன் 

மரபு வழிவக்க 7 குருதித்தீக்கை பெற்றுள்ள. 

%1௦௦0'-மீஸம், 71. குடும்பச் சண்டை ; பழிக்குப்பழி நாடிய 
பகைச்செயல், பழி. 

    

1௦௦0-2101, 71. குருதிப்பகுப்பினம், ரூருதியின் நால்வகைப் 
பகுப்பினங்களுள் ஒன்று. 

blood'-guilty, a, கொலைமுயற்சிக் குற்றமுடைய, குருதி 

சிந்திய குற்றம் வாய்ந்த. 

blood’-heat, 1. மனிதனின் குருதி வெப்பப் பொது அளவு (98 

பாகை பாரன்றைறட் ). 

blood’-horse, n. இனக்குதிரை, நன்மரபுப் பரிமா. 

11௦௦ம'-௦4, 8. குருதியின் வெம்மையுடைய. 

‘blood’-hound, n. மோப்ப வேட்டைநாய் வகை. 

blood’ily, adv, கொடுரமாக. 

11௦௦010688, 7. இரத்தவெறி, கொடுரம் ; பழிகேடு ; குருதித் 
தோய்வு. 

1௦௦4'1655, ம. குருதியற்ற ; குருதிச்சோகையுடைய ; இறந்த, 
உயிரற்ற ; குருதி சிந்தாத. 

11௦௦012412, 1. மருத்துவ முறைப்படி ரூருதிவடிப்பவர். 

11௦௦0 -16171ம102, 71, மருத்துவ முறைப்படி குருதி வடித்தல். 

1௦௦0-0013, 7. குருதிக்கூலி, கொலைஞனுக்கு உடந்தை 
யாக மற்றொருவன்மீது பழிசுமத்த உதவுபவர் பெறும்கூலி) 

கொலைக்கான கூலி; கொலையுண்டவரின் உறவினர்க்குக் 
கொடுக்கப்படும் உயிரீட்டுக்கூலி. 

1௦௦4-1816, 71. குருதி கட்டுவதற்குரிய மூல ஆற்றலுடைய 
இரத்தக் கூறு. 

blood’-pois’oning, 7. G@A séariunG. 
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blood’-pudding, n. Gos sx%5 aah. 

1௦௦0-1810, 71. குருதி மழை, பாலைச்செம்புழுதி கலந்து குருதி 
ஙிறமாகப் பொழியும் மழை. 

blood’-red, 0. குருதிச் சிவப்பான, செக்கச்சிவந்த. 

blood'-relation, 71. பொதுமுன்னோரைக் கொண்ட உற 
வுடையவர். 

blocd’root, 2. சிவந்த கிழங்கும் சாறும் உடைய செடிவகை. 

blood’-roy‘al, 71. அரச கேர்வழி மரபு. 

1௦௦0-8830 111406, 1. குருதிப்பலி. 

1௦௦0ம'8160, 1. குருதி சிந்துதல், கொலைப்பழி. 
1௦௦48%௦1, 3. குருதிச் சிவப்பான, அழற்சிவப்பான. 

1௦௦8'-51260, 4. குருதிகலந்து பசையான, குருதி பூசிய. 

blood'-spav’in, 2, பின்காலடியில் கணுவின்மேல் குருதி 
கட்டுவதால் நரம்புப் புடைப்பு உண்டுபண்ணும் குதிரைநோய் 
வகை. 

1௦௦0-801௦, 8. குருதிதெறித்த. 

blood’stain, 71. இரத்தக்கறை. 

1௦௦09181௦0, 4. குருதிக் கறைப்பட்ட ; வொல்க்குற்றும் 
உடைய ; கொலைப் பழியுடைய. 

1௦௦0451௦01, 71. முழுப்பயிற்சி பெற்ற குதிரைத் தொகுதி. 

blood’stone, 2. செந்தடங்கள் உடைய மணிக்கல்வகை. 

1௦௦0'-3001%0, 71. குருதியுறிஞ்சி ; அட்டை ; ௬ரண்டல்காரர் ; 
அடுத்தவர் பணம் கரைப்பவர். 

blood'-tax, 2. கட்டாயப் படைத்துறைச் சேவை. 

1௦௦4'-165%, 7. (மரு.) குருதி ஆய்வு, இரத்த சோதனை. 

1௦௦0'-11119110655, 71. கொலை வெறி. 

blood’-thirsty, a. 
வெறிகொண்ட, 

இரத்தம் சிந்தும் அவாவுடைய, கொலை 

blood’-transfusion, 1. ஒருவர் குருதியை இன்னொருவர் 
நாடியில் மாற்றுதல். 

1௦௦0-6886], 7. குகுதி காளம், காடி நரம்பு. 

11௦௦0'-9ஏ7ம், 91௦௦0'-அர்ச்ச, 7. குருதி சிந்திய குற்றத்துக்கான 
தண்டவரி ; இரத்தத் தண்டவரி வசூலிக்கும் உரிமை. 

1௦௦0970110, 71. குருதிச்சிவப்பான தூண்டிற் புழுவகை. 

blood’-wort, ௩ குருதிச்சிவப்பான வேர் அல்லது இலை 

உடைய செடியினங்களின் வகை. 

1௦௦03, ௩. செந்நீர் சார்ந்த; இரத்தத்தைப் போன்ற ; குருதி 
தோய்ந்த ; இரத்தக்களரியான ; சோரி வடி.கிற ; இரத்தச் 

சிவப்பான ; குருதி வெறியுடைய, கொ௫ரமான ; கிளர்ச்சி 

யுடைய, ஆர்வ நம்பிக்கையுடைய ; பாழான, பழிகேடான ; 

மட்டு மீறிய; படுமோசமான ; ஐ, குருதிதோய், இரத்தக்கறை 

உண்டுபண்ணு ; ஏம், குழப்பமாக. 

blood'y-bones’, 7. பூச்சாண்டி. 

blood'y-flux’, 7௩ 
றளைச்சல். 

குருதிப்போக்குக் கலந்துள்ள வயற் 

11௦௦0 37-௨ஙம், 71. குருதிக்கறையுடைய கை ; இளங்கோமசகன் 
உரிமைப் பொறிப்பான குருதிதோய்ந்த கைச்சின்னம். 

blobd'y-mind’ed, a. Gsrquw. 
blood'y-sweat,2. குருதிகலந்த வியர்வைகாணும் மோய்வகை.. 

1௦௦1 *, 71. மலர்ச்சி; மலர்த்தொகுதி; பூ; பூமணம்) பூப் 
பொலிவு ; அழகு ; பளபளப்பு ; கட்டிளமை ; முழுகிறைவு ; 
முதற்புதுமை ; செக்கிறம், செவ்வலரி நிறம்; கன்னச்சிவப்பு 5 
தூசிபோன்ற மேற்படிமானம் ; முகில் போன்ற மேல் தோற் 

றம்; மெழுகு போன்ற பரப்பு; பூக்குவை ; பூங்கொச்து ; 
உலர் முந்திரிவகை ; ல, பூவலர், மலர்ச்சியுறு ; பூத்தாங்கு ; 

முழு அழகுடன் பொலிவுறு ; தழை ; விளைவு அளி.



bloom . 
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1௦௦௯ “, 8. முழுதும் உருவாகா உலோகக்கட்டி ; ல, முழுதும் 
உருவாகா உலோகக் கட்டியாக்கு. 

Bloom er, 7. பெண்டிரணியும் குறும்பாவாடைக் காற்சட்டை; 

ர. குூறும்பாவாடைக் காற்சட்டையுடைய. 

bloom’ers, n. pi. மிதிவண்டி-கேளிக்கை முதலிய துறை 
களில் ஏற்றிச் ஈருக்கிக் கட்டிக்கொள்ள உதவும் தளர் 

காற்சட்டை. 

1௦௦௯, உ, கனிப்பொருளை  இருப்புக்கட்டிகளாக்கும் 
உலைக்களம், 

1௦௦௦ 10ஐ, ம. மலர்ச்சியுடைய ; சிவந்த ; மகிழ்ச்சிவாய்ந்த. 

1௦16, 7. வன்காற்று. 
bloss’om, 1. பூ; கனிதரும் மலர்; பூங்கொத்து ; இளமை 

நலம், நல்லிளமை ; வனப்புத்தோற்றம்; ஐ, அலர், அரும் 

பவிழ், மலர் விரி; மலர்ச்சியுறு, முழுவிரிவடை; வளம் பொங்கு, 

Bip. 

11085'011-1௨௦௦ம், 4, உப்பிய முகமுடைய. 
1௦581 த, 7. மலர்ச்சி. 
%1085'௦001685, 8. பூவில்லாத, மலர்ச்சியந்ற. 
bloss‘om-nosed, a. Ais மூக்குடைய, 
bloss’omy, a, மலர் நிறைந்த; பூப்போன்ற. 

1௦4, $. புள்ளி; கறை; அழுக்கு; குற்றம்; குறைபாடு; 
துடைத்தழிப்பு ; இழிசெயல்; இழி பண்பு; ம, கறைப்படுத்து? 
அழருசெடு ; துடைத்தழி; மைஒட்டுத்தாளால் ஒற்று 
கிறுக்கிவை, பொருளற்ற எழுத்தால் நிரப்பு, 

1௦%, ௩. கட்ட ஆட்டத்தில் இடரூக்கு ஆளான காய்) 
ஆட்டத்தில் வலிமை குறைந்த கட்டம்; போர்த்திட்டத்தின் 

வலுக்குறையுடைய பகுதி. 

1௦%, %. கொப்புளம், பொக்குளம்) கறை, தழும்பு, தடம் ; 

பொட்டு, சுட்டி, பட்டை; செடி கோய்வகை) ௨, கொப் 

புளத்தால் நிரப்பு ; தழும்புகளால் கிரப்பப்பெறு. 

நட்டம், க. பொட்டுப்பொட்டான, தழும்புகழும்பான, 
blotch’ing, n. அப்புதல், அடைதல். 
blotch’y, a, கொப்புளங்களை உடைய. 

dlott'ed, 0. கறைப்படுத்தப்பட்ட ; 

பொட்டாகர் சிதறப்பட்ட ; 

துடைத்தழிக்கப்பட்ட ; 
கிறுக்கி வைக்கப்பட்ட ; மை 

ஒற்றப்பட்ட. 

51௦11௪, 7௩. கறைப்படுத்துபவர் ) அழிப்பவர் ; 
தாள்; மோசமான எழுத்தாளர். 

%1௦%4650116', 3. பொட்டுத்தெறித்து அமைக்கப்படும் ஓவியம்; 
அப்புதல் ; விரிவான பகட்டு வண்ணப்படம், 

1௦41 1ஐஐ, 71, கறைப்படுத்துதல் ) துடைத்தழிப்பு ; பொட்டுப் 
பொட்டாக்குதல்; மை ஒற்றுதல்); மை ஒற்றுத்தாள். 

blouse, n. இழைக் கச்சையிட்ட தொழிலாளர் தளர்சட்டை, 
்.... இடுத்துணி; இடுப்பில் வார்க்கச்சையிட்ட பெண்கள் களர் 

சட்டை. 

blow *, 1. 
(தொ.) 

1௦0“, ௩. 
blow *, 2. 

ஊதல்) 

> =D ஒட்டுத் 

அடி, இடி, தட்டு, குத்து; 
et 0௩௦ 010, ஒரே வீச்சில்; 

மலர்ச்சி, மலர்ச்சித் தோற்றம், 

இடர், அதிர்ச்சி ; 

திடீரென்று. 

வீச்சு, காற்றடிப்பு ) திறந்த காற்றின்ப நுகர்வு; 
மூக்குவழி காற்று வெளிப்படுத்துதல் ; பூச்சியின 

முட்டை; ஐ, of, of Fung; ஊது; ஈஊளதி முழக்கு ; 
கொப்புளி ; மூச்சுவிடு ; கெடுமூச்சுவிடு; ஊதிக் 
குமிழ் உருவாக்ரு; உருகிவழி); துருத்திவழி காற்றூட்டு, 
துரூத்தி ஊது; வெடி; ஊதிஉப்பு, வீங்கு, பெரிதாகு; முட்டை 
பிடு ; வீசித்தள்ளு, வீசியடி.த்துக் கொண்டுபோ ; செய்தி 
நெரிவி, செய்தி பரப்பு) ஊசி ௮னல் எழுப்பு; தண்டு; 
(பே-வ.) தெறுமொழி கூறு, பாழாய்ப்போ ; (தொ.) 
blow great guns, Yuwovrs, விச; blow hot and cold, 
குயங்கு, ஊசலாடு; blowin, blow into, fs, 

107 ௦ம்,. காற்று வெளியிடு; ஆற்றழை; blow out, 
ஊதி௮ணை, அவி; அடித்து கொறுக்கு; blow over. 

ஊது,   ‘blue’-bonnet, 7. 

கடந்துபோ; 010௭ மற, வெடிவைத்துத் தகர் ; அமைதியிழக்து 
கோபங்கொள் ; அச்சுப்படம் பெரிதாக்கு ; நிலப்படம் அகலப் 

படுத்து ; 51௦௪ பற௦, ஊதிக்கெடு; வாடச்செய். 5 

blow'ball, n. umsGn விதையின் துய்த்திரள். 
blowed, v. blow என்பதன் பேச்சுவழக்கான இறக்த 

கால வடிவம். 

blow’er, 71. ஊதுபவர் ? காற்றெழுச்சியூக்கும் ஆடுப்பின் 
மேல்புறத் தகடு; காற்றோட்டமியக்கும் பொறி; நிலக்கரிச் 
சுரங்கத்தில் காற்றாவி வெளிச்செல்லவிடும் புழைவழி. 

1௦ ஜட, 71. ஊதுகணைக் குழல், கணை-குண்டு ஆகிய 
வற்றை விசையுடன் எதநிய'உதவும் ஊதுகுழாய்க் கருவி. 

1௦'-1௦16, ர. திமிங்கில மூக்கு; பனிப்புழை, நீர்வாழ் 
விலங்குகள் மேல்வக்து மூச்சு வாங்க உதவும் பனிக்கடற் 

பரப்பின் இடைவெளி; காற்றாவி வெளியிடும் புழைவழி ; 

உருக்கு உலோகக் கசூமிழி. 

1௦ 1கற, 7. இடத்துக்கிடம் கொண்டு செல்லந்தக்க காற் 
ாட்டு விளக்குவகை. 

blown, v. blow என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 
1௦35-௦௩], 71. சக்கரக்குழற்பட்டை வெடிப்பு. 

blow'pipe, n. ஊதுலைக் குழாய்; 
ஆய்வுக்கள ஊதுகுழாய், 

அனற்குழாய். 

blow’-valve: x. 
வாயில். 

1௦9, 4. காற்று வீசுகிற, காற்றோட்டமிக்க. 

blowze, 71. செங்கொழுப்புப் பணிப்பெண். 

blowzed, 0109, ம. செங்கொழுப்பான;பயிற்சியஈல் 
தளதளப்புடைய ; கரட்டுத் தோற்றமுடைய? செப்பமற்ற; 
சீர்குலைவான. 

ம், ஐ. கண்ணீர் வடி. 

100௦, 2. திமிங்கிலக் கொழுப்பு ; இழுதுமீன் : அழுகை ட் 
ர. வீங்கிய, உப்பிய ; நீண்டு தொங்குகிற; ௮, HSS, 
அழுதரற்று, புலம்பு ) ஈனை ; உருக்கெடு ; கதிப்பெரிதாகு. 

100125, 1. பழம்பாணியான தாழ்ருதி 
உயர்குதி மிதியடி, 

bludg’eon, n, செண்டு, 
யால் அடி. 

blue ட் 71. நீலஙிறம் ; உலவான் ; நீலக்கரூங்கடல் ; நீலவண்ணப் 
பொருள்? வண்ணக நீலம்; நீல வண்ணத்தூள் ; நீலமை; 
நீலச்சின்னங் கொண்ட கட்சியாளர் ; நிலச்சின்னம் ஏந்திய 
பல்கலைக்கழகக் கேளிக்கைப் பிரதிரிதிகள் ; கீலச்சின்னம் ; 
நீல ஆடை ; நீலக்காலுறைக் கச்சை ; வண்ணப்பூச்சி வகை ; 
ப. நீலகிறமான ; ரீலச்சாயம் தோய்ந்த ; நீல ஆடையுடுத்த ; 
நீலச்சின்னம் உடைய ; துயரார்க்க ; புலமை சான்ற? கல்விச் 
செருக்கு மிக்க; தகுறி கெட்ட, கயமைத்தனமான? ஓஒ. நீல 
நிறமாக்கு ; நீலமிட்டு வெளு ; (தொ.) 110௨ baby, பிறப் 
பிலேயே தோலில் நீலம் படரும் கோய்வகை யுடைய 
குழந்தை ) 6106 61௦௦0, உயர்குடி மரபுக்குருதி, உயர்குடி 
மரபு; 6106 110௨௩3, 110௦ 105௦௦, காற்கச்சைக் குழுவின் 
சின்னம் ; உயர்பரிச, மேம்பட்ட ஈன்மதிப்பு; the Biues. 
பிரிட்டிஷ் மன்னர் குதிரைப்படைவீரர் : true blue, anit 
மதிப்புடைக் குழுவின்பால் உறுதியான. 

9106 “, ௦. வீணாக்கு, பயனின்றிச் சிதறடி. 
Blue'beard, n. பல மனைவியர்களையுடைய கணவன். 
blue’berry, %. செடியினத்தின் காய்வகை, 
dlue’bird, 2. பாடும் பறவையினத்தின் வகை, 
011௨'-01901, 71. கருரிலம், நீலச்சாயல் வாய்ந்த” 

கருகீலமான, கீலச்சாயலுடைய, கருகிறமான. 
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கண்ணாடி. உருக்குபவர் ஊதும் 

காற்று வெளிச்செல்வ தற்குரிய இதழ் 

அடியரணம் ; 

குண்டாந்தடி ; 9, குண்டாந்தடி 

கருமை, 2, 

ஸ்காத்லாக்து காட்டின் குடியானவர் 
அணியும் தட்டையான நீலநிறக் கம்பளிக்கு ன கல்லாய் ; ஸ்காத் 
லாஈது குடியானவர், ஸ்காத்லாக்அு நாட்ட வர். ்



bhue- book டல் 

bhuc’-book, 7. 602 அட்டையிட்டு வெளியிடப்படும் சட்ட 

மன்ற அறிக்கை. . 

நஷ்ட, ௩. (தாவ.) நீல மலரையுடைய களைவகை ; 

பூச்சிவகை. 

‘blue’breast, n. ur@b upmaicucs. 

blue’-buck, n. ஆட்டியல் மான்வகை, 
blue‘cap, ௩. மீன் வகையில் நீலப்புள்ளிகள் வாய்ந்த தலை 

யுடைய ஒஓராண்டுக்குஞ்சு ; வித்தை காட்டப் பயன்படுத்தப் 
படும் கிறு நீலகிறப் பறவைவகை. 

blue'devil, n. Gale பேய். 
blue'devils, n. 01. வெறி மயக்கத்தில் தோன்றும் கிலி 

யூருக்கள் ; மனச்சோர்வு. 

11௦6, 7. நீலக்கதுப்புடைய தேனுண்ணும் பறவைவகை. 

1௨௪௦௭௫, *%, உரிமைச்சிட்டுப் பெற்ற இரவலர், 

blue’-green, ௧. பசுநிலமான, ் 
192 ஜாஷு. உ. வெளிறிய நீலமான. 

சாம், 1. வைரங்கள் கிடைக்கும் பாறைவகை, 

நமஹ, ந. (தாவ,) நீலகிரிமலைத் தைலமரம். 
161௨, 71. உலோகங்களுக்கு நீலவண்ணம் தோய்த்தல் ; 

மரக்கட்டை மக்கிப்போ தல். 

blue’-jacket, n. கடற்படையிலுள்ள கடலோடி. 

ந்ம்மு௨ரஷு, 71. அமெரிக்கப் பறவைவகை 

blue’mould, 1. அப்பத்தையும் பச்சை வெண்ணெயையும் 
கீல நிறமாக்கிவிடும் பூஞ்சக்காளான் வகை. 

blue’ness, 1. நீலகிறம் ) கீலகிறமுடைமை. 

blue‘nose, 2. நோவாஸ்கோஷியா (Novascotia) Sad 
லுள்ளவர். 

blue’-pencil, 2. திருத்தியமைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
நீலவண்ண எழுதுகோல். : 

Blue Peter, n. sue புறப்படுவதற்கு அறிகுறியாக உயர்த் 
தப்படும் வெண்கட்டம் உடைய நீலக்கொடி ; சீட்டாட்ட 

வகையில் துருப்புக்கேள்வி, 

blue’-pill, 2. பாதரசம் கலந்த மாத்திரை. 
112 -நரரறம், ர, நீலத்தில் வெண்கோடாக உருப்படிவமுறும் 
* ஙிழற்பட அச்சு முறை; ஒளியூடுருவும் தாளில் வரையப்பட்ட 

படம் ; முதனிலைப் படிவம், பூர்வாங்கப்படி ; செய்ய 

வேண்டிய பணிபற்றிய திட்டம் ; y. நிழற்பட முறையில் 
ீலவண்ண த்தில் வெண்கோடாக அச்சிடு; பூர்வாங்கப் 
படிவம் உருவாக்கு. 

106-201, 1. பூஞ்சக்காளான் வகையினால் மரத்தில் ஏற்படும் 
நீலச்சாயல். 

blue’stocking, 1. படித்த அணங்கு , தற்பெருமையுடைய 
தலைமா து. 

ந13௨'-5%0௦, 106 ஏர்ச்2ம௦1, 7. மயில்துத்தம், செப்புக்கந்தகி. 
blue’-water, 2. அகல்பெருங்கடல், கடற்பரப்பு. 
11637, 8. நீலச்சாயலான, நிலக்கலப்பான. 

ந1மரீர் *, ர... அகன்ற செங்குத்தான முகப்புடைய மேட்டு நிலம், 
சுவர்போன்ற மேட்டு முகப்பு; ர, செங்குத்தான முகப் 
புடைய; முரட்டுத்தனமாகப் பேசுகிற; மொட்டையாகக் 
கூறுகிற; பருவெட்டான, கெளிவுசழிவற்ற, பண்பு நயமற்ற; . 

மூடிமழுப்பாத, மனக்திறந்த, கட்டற்ற. 
நமீ“, 1. வெற்றிறுமாப்பு, வெற்றுவேட்டு; வெற்று வீம்புச் 

செயல் ; செயல்திற வாய்ப்பற்ற மொட்டை அச்சுறுத்தல் ; 
முழுப்பொய்கூறி ஏமாற்றுதல்; குதிரையின் கண் 
மைப்பு ;” வெற்றுவேட்டால் அச்சுறுத்து ; முழுப்பொய் 
கூறி ஏமாற்று; பெருமையடித்து ஏய்; வெற்று வீம்புபேசு; 
(தொ.) 0811௦1௦'8 6108, ஒருவரது பொய்வேடத்தை வெளிப் 
யடுத்து. 
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blusterer 

bluff'ly, adv. Guorterurs; apy மறைக்காமல் ; . மனக் 

திறக்து. 
1111 ௨95, 1. முரட்டியல்பு ; 
மறைவின்மை. 

blu'ing, 1.=blueing. 
blu'ish, a. ADs நீலச்சார்பான, சற்றே நீலமான. 

blun'der, 2. அதியாமையால் ஏற்படும் பெரும்பிழை, கவனக் 

குறைவால் நிகழும் பெருந்தவறு, கண்மூடிப்பிசகு; ற, 

பெருந்தவறுசெய் ; கண்மூடிச் செயலாற்று, குருட்டுத்தன 
மாக வேலை செய்துகொண்டுபோ ;. அரைகுறையாகச்செய், 

போலிவேலைசெய் ;) காரியங்கெடு; இடறு, இடறி விழு; 

(தொ.) நயம் க௱க9, செயல்திறமின்றி வீணழிவுசெய்); 
010002: ௦00, சிந்தனையின்றிப்பேச, உள றிக்கொட்டு; 

10௦௦2 பற௦, கினையாது தற்செயலாகக் கண்டெய்து ; 
தவறிவிழுந்து பெறு. é 

blun'derbuss, 7. வாயகலமிக்க சிறு கை௦-:,), பழங்காலத் 
துப்பாக்கி. 

11182௭, ர. கண்மூடிச் செயலாற்றுபவர் ; 
ஓயாது தவறுசெய்பவர் ; செயல்திறமற்றவர். 

blun'derhead, 2. apie. 
blun’dering, a. O@-_mAn; gurgsun) GewsAp. 

blun‘deringly, adv. atvepgssarurs ; தவறுகளை ௮: % 

ஈயநாகரிகமின்மை ; ஒளிவு 

முழூமுகடி ; 

கிக்கொண்டீட., 

blunge,v. பாண்டத் தொழிலுக்காகக் களிமண்ணையும் 
கற்பொடியையும் சக்கரப்பொறியில் ௬ுழற்றி கீரில்பிசை. 

blunt a, திண்ணிய, கட்டையான; ஊசி வகையில் மழுங்கலான, 
கூரற்ற; உணர்ச்சியற்ற; அறிவுமழுங்கிய; மொட்டையாகப் 
பேசுகிற, மூடி மழுப்பாத, உளந்திறந்த ; நயமற்ற ; ஐ. முனை 
மழுக்கு ; உணர்வாஜ்றல் மழுக்கு; நுண்ணயம் கெடு. 

blunt'ly, adv. மொட்டையாக ; மூடல்மழுப்ப 
லின்றி, ஈயகாகரிகமில்லா மல். 

பச்சையாக, 

ற1மாம் ௩685, 9. முனைமழுக்கம்; அறிவுமழுக்கம் ) கடுமூரட் 
டியல்பு ;) மறைப்பின்மை,. 

blur, 1. மைக்கறை; கறை; இகழ்ச்சிக்குறிப்பு; மங்குதல், 
அரைகுறை மறைப்பு; தெளிவின்மை, குழம்பிய: 
ம, மையப்பு$; கறை மேவுவி ; உருக்கெடு ; ெப்பவு கெடு; ; 
மங்கலாக்கு ) அழி, மறை. 

blurb, 71. புத்தகம் பற்றிய வெளி. டாளர் பாராட்டு விரி 
வுரை, புத்தக அட்டைமீதுள்ள பவளியீட்டு விளம்பரம். 

blurred, a, கறைப்பட்ட ; ம ஐந்த; மங்கலான; தெனிவற்,... 

blurred’ness, 1. Qsofadc’ mw. 
blurr’ing, 71. மங்கல்கிலை, அரைகுறை மறைப்பு. 

1017, 91. திடீர்த்தெறிப்பு : ர, உள.றிக்கொட்டு ; மற, ஆரா 
யாது திடுமென. 

ற1யா1' 10, 1, உளறிக்கெ ட்டுதல் ; ர, உள.றிக்கொட்டுகிக. 
11, 3. கன்றுதல், கன்னஞ்சிவத்தல், முகஞ்சிவத்தல். 

காணம் ; வெட்கம் ; கன் நிய நிறம், சிவப்பு ; கண்ணுரறு தல், 
காட்சி; ர, கன்னிய, சிடந்த ; ஐ, கன்னு; முகஞ்சிவப்பாகு? 
காணமுறு; வெட்கமடை; (தொ.) கம் (0௦ 81024 நமஸ், முதல் 
ஸாட்சியில் ; தொடக்கத்தில் : நமம 4௦ the blush; காணுறுவி; 
தாழ்வுறச்செய். 

15%, 1. நாணும் நங்கை. 
blush'ful, a. நாணுடைய ; கன்: ரூ, சிவப்பான, 
blush’ing, a, BT SHAD, Growrapsrir ; Subs. 

blush'ingly, adv, நாணத்துடன். 
blush'less, a. காணற்ற. 
blush’-tint, n. Aa சிவப்பு, கன்னிய சிவப்பு. 

15027, 7. குமுறல், ஆரவாரம், கொந்தளிப்பு, ௪.நியெழுகை; 
வீம்புரை, வீறுப்பு ; ஏ, குமூறியெழு, வீசியடி , வீணாரவாரம் 
செய், வீறாப்புப் பேசு ; அடித்துகொறுக்கு, அமளிபண் ணு. 

0105௦7, 1. பிதற்றுரையாளர் ; வெற்ருரவாரம் செல்பவர்.
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blus’tering, a. GsomAp, வீம்பு பேசுகிற ; சீறியடிக்கிற. 
115 1சர்பஜிர, ஈம.  வீறுப்புடன், தாறுமாறாக; கொக் 

தளிப்புடன். 

blus’terous, a. தாறுமாறாகப் பேசுகிற; வீம்படிக்கிற ; 
கொக்தளிக்கும் இயல்புடைய. 

றய, ௩. கொந்தளிக்கும் இயல்புடைய. 

௦, 0௦, 7. குழந்தைகளை அச்சுறுத்தும் சொல்; 
வாத்துக்களை ஒட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தும் ஒலிக்குறிப்பு. 

bo’a, 2. ஈஞ்சற்ற மாசுணம், மலைப்பாம்பு வகை, நெருக்கிக் 

கொல்லும் இயல்புவாய்ந்த பெரும்பாம்பு வகை; மென் 
மயிராலான பாம்பு போன்ற நீண்ட உடை ; செல்வப் பெண்டி 
ரின் கழுத்துச்சுற்றாடை. 

1௦8-00191710'001, 71. தென் அமெரிக்க கண்டத்தைச் சார்ந்த 
பிரசிலிய (8௧௧11) நாட்டின் மாசுணவகை, இ.றுக்கியே 
கொல்லும் கஞ்சற்ற பாம்புவகை. 

1$௦8121'205, 73. பெருஞ்சொற் கொண்டல், ஆரவாரச் சொற் 
பொழிவாளர். 

௦87, 1. பன்றி ஏற்றை ; ஆண்பன்றியின் இறைச்சி. 

௰௦காம், 7, பலகை; மரத்தட்டி ; மென்மரத்தகடு ; அட்டைப் 
பலகை ; மேசை; உணவுமேசை ; உணவு? உணவு வசதி 
பொதுமன்ற மேசை ; மன்றம், மன்றக்குழு, குழுமம் ; ஆட்டப் 
பலகை ; விளம்பரப்பலகை ; எழுதுதட்டி ; ஓவியத்தட்டி ; 
ஓரப்பருதி ; கப்பற்பக்கம் ; புத்தக மேலட்டை ; ஓ, பலகை 
யிட்டடை ;: பலகையிணை ; கப்பல் முதலியவற்றில் ஏறி 
இடம்பெறு, அ௮ருகணை, அணுகிச்செல் ; ஏறித் தாக்கு; 
உணவு வசதி செய்துகொடு; தங்கி உணவு .. பெறு, 
கப்பல் திசை திருப்பு ;) (தொ.) ௨௦76 ௦௧70, திறந்த வெளி 
யில், ஐயத்திற்கிடமில்லாது $; bed and board, மணவுறவுத் 
தொடர்புகள் ; 8966. (௦ ௦௦௧4, எல்லாவற்றையும் வெற்று 
யால் பெறு. 

௦81161, 9, விடுதி விருந்தினர் ; உணவு வசதி பெறுபவர் ; 
கப்பலேறுபவர். 

௦870'1004, 1, பலகை அளக்கும் மூல அளவு. 
ற௦காம்'10த, 7. பலகை இணைப்பு; கப்பலேறுதல் ; உணவு 

வசதி. 

board’ing-house, 1. உணவு வசதியுடைய இல்லம், உண 
வகம். 

board’ing-pike, 1. ஃப்பலேறுவதற்குதவும் கத்துக்கம்பு , 
தாக்கப்பட்டபோது கப்பலைப் பாதுகாக்கப் பயன்படும் ஈட்டி. 

௦81ம்'102-5011001, 1. தங்கல் உணவு வசதிகள் உடைய 
பள்ளி. 

boards, 1. pl, ore Gus. 

boar’ fish, 1. பன்றிமுகம் போன்ற முகப்புடைய மீன்வகை, 

௦87 1௦ம், 71. காட்டுப்பன்றி வேட்டைக்குரிய காய்வகை, 
௦8181, ம. காட்டுப்பன்றியின் குணமுடைய ; 

தனமான. 

boar’-spear, 1. பன்றிவேட்டைக்குரிய ஈட்டி. 
00884, 7. விம்புரை, தருக்குரை, வீணான தற்புகழ்ச்சி; தற் 

பெருமையின் காரணம் ; ற, வீம்புபேசு; விணாகத் தற்புகழ்ச்சி 
செய் செருக்குடன் பேசு ; வீண்பெருமைகொள் ; பெருமை 
யூடன் கூறிக்கொள், பெருமிதங்கொள். 

boast’er, 7. தற்புகழ்ச்சியாளர். 

௦85170], 2. 

முரட்டுத் 

தற்புகழ்ச்சியுடைய ; தற்பெருமை கூறிக் 
கொள்கிற. 

0085171255, 8. தற்புகழ்ச்சி செய்யாத; எளிய ; புதப்பகட் 
டில்லாத. 

௦84, ௩, ஓடம், தோணி ; மீன்பிடிக்கும் படகு , சிறுமரக்கலம் ; 
படகு போன்ற பாண்டம் ; ஓ, படகில் செல்; படகில் உலாச் 
செல்; படகில் வை; படகில் கொண்டு செல்; (தொ.) 
have oar in everyone’s boat, Gor காரியங்களில் தலை (சிடு; 161௦ 8௨௫௦ ௦௧4, அதே நிலைமைகளுக்கு உட்பட்டு,   

௦81111, 9, படகு போன்ற அலகுடைய பறவைவகை, 

boat'-deck, 2. படகுகள் வைக்கப்படும் கப்பலின் உச்சித் 
தளம். 

boat’er, 91. படகில் செல்பவர் ; வைக்கோல் குல்லாய். 

boat’-hook, n. படகு தள்ளவும் இழுக்கவும் உதவும் கொக்கி 
வளைவுள்ள நீண்டகோல். 

boat’-house, 71. படகுக்குரிய காப்பகம், பட.கு மனை. 

௦81-1௦0, 71, படகுச்சுமை, படகுகொள் சுமையளவு, 

௦8%'-ற௩கற, 71. படகோட்டி. 
boat’-race, boat'racing, n. 
boat'-song, 71. வஞ்சிப்பாட்டு, படகோட்டிப் பாடல். 

boat’swain, 71. கப்பற் பாய்மர அலுவலர், கல நாயகர், 
படகின் பொறுப்பாளர் ; கடற் பறவைவகை. 

boat’swain-bird, 71. வெப்ப மண்டலப் பறவைவகை. 

௦81 1811, *. மலம்பூவை, காகணவாய்ப் புள்வகை. 

boat'-train, n. கப்பல்வழி இணைக்கும் புகைவண்டி. 
௦0, 71. குதித்தாடும் பொருள் ; ஊசல் குண்டு: எடை தூல் 

குண்டு; காற்றாடி வாலின் எடைகுண்டு; சட்டித்தலை, குறுகத் 

தறித்த முடி ; குஞ்சம்; தறித்த குதிரைவால் மயிர் ) பழக் 
கொத்து ; புழுக்களின் தொகுதி ; புழுக்கூடு ; பாவின் ஈற்றுக் 
ரூதிலடி, எடுப்பிசைத்துணுக்கு, பல்லவி ; வெட்டியிழுப்பு ; 
தலையசைப்பு, சிறு வணக்கம் ; மணியடிப்பதில் தனிக்குறிப் 
பிசைப்பு ; மென்மையான தட்டு, மெல்லிய ay; CHAS 
HBIAE ; WHTMEA_w ; Bude Qacirahsans (shilling); 
ம. துள்ளியாடு ; தலையசைத்து வணக்கம் தெரிவி ; சட்டென 

விலகு; வெட்டியிழு; கழுவி ஏய்; புழுக்கூட்டுடன் மீன் தூண்டி. 

லிடு; மயிர் குறுக வெட்டு ; வால் குறுகத்தறி வணக்கத் 
துடன் காரியமாற்று ; துள்ளுகிற வண்டியிவர்ந்து செல். 

ம௦்'த011, 7. விம்படிப்பவன், வீண் 
பெருமை பேசுபவர். 

bobb’ery, n, அமளிகுமளி) கலைசல்; ர, இரைச்சல் மிக்க, 
ஆரவாரமான ; தொந்தரவான ; இடக்குச் செய்கிற, குறும் 
புடைய ; சிடுசிடுப்புடைய, சஞ்சலமான ; (தொ.) நடவு 
ற2௦%, நரிகளை வேட்டையாடும் காய்த்தொகுதி. 

bobb’in, 1. தையல் பொறியின் நூல் வட்டு; கம்பி இழை 
யுருளை ; தாழ் ஏற்றி, தாழ்ப்பாள் உயர்த்தித் திறக்கச் செய் 
வதற்காக இழுக்கப்படும் கயிற்றுப் பொறியமைவு. . 

1௦4, %. கைவினைப் பூவேலைத்துணிபோல இயந்திரத் 
தால் ஆக்கப்பட்ட வலைத் துணி. 

படகுப்பந்தயம். 

தற்பெருமைக்காரன், 

ட் '11-1௨௦6', 91, தலையணிப் பின்னல் சரிகை. 

181, ௩. கிளர்ச்சியுடைய. 

bobb'le, 1. ரீர்க்கொக்தளிப்பு இயக்கம்; ஆடைகளைத் திருத்தும் 
கம்பளிப்பந்து. 

bobb’y-dazzler, n. பகட்டான பொருள் ; பகட்டான மாது. 

௦097-5001, 1. கணைக்காலளவே வரும் குறுங்காலுறை. 

௦05750 21, 71. திரை௩ட்சத்திர ஆர்வ மடந்தை. 

௦௦87, ௩. அமெரிக்காவின் பூனையினக் காட்டுவிலங்கு 
வகை. 

bob'-cherry, 1. மரத்தில் அசையும் பழக்கொத்தைக் கெளவி 
உட்கொள்ளும் பொழுதுபோக்கு ஆட்டம். 

9௦௦111, 1. அமெரிக்க தேசத்துப் பாடும் பறவைவகை, 

௦516ம், 1. பனிக்கட்டி மீது செல்லும் சறுக்குவண்டி , 

bob’-sleigh, n.=bobsled. 

bob'stay, %. கப்பல் மூன்புறத்தைக் கட்டும் கயிறு, 

hob'tail, n. துண்டிக்கப்பட்ட வால் : குறுகத்தறித்த மரை 
யுடைய வால் ; வால் தறித்த குதிரை ; வால் தறிக்கப்பட்ட 
காய் ; மக்கட் கும்பல் பற்றிய இழிவுக்குறிப்பு) ர. தறித்த 
வாலையுடைய. 

bob'tailed, a, துண்டிக்கப்பட்ட வாவள்ள,
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bob'wheel, 2. எடுப்பிசையிணைந்த தொடுப்பிசை, பல்லவி 
; யுடன் கூடிய அனுபல்லவி. 

ந்! அந்ர்ச்், ௩, அமெரிக்கப் பறவைவகை., 
‘bob’-wig, n. Am சுருட்டைமயிருள்ள பொய்மயிர்த் தொப்பி. 

Boche, %. செர்மானியரைக் குறித்த பிரஞ்சு வசைச்சொல். 

bock, 2. வலிமையுடைய கருகிற செர்மானியச் சாராயவகை ; 

சாராயவகை உடைய கண்ணுடிக்கலம். 

bode’, ௦. முன்னறி; வருவது கூறு) பின்வரும் கேடு பற்றி 

முன்னெச்சரிக்கை செய்; முன்னறிகுறி காட்டு) (தொ.) 

௦06 111, தீமைக்கு அறிகுறியாயமை ; bode ௦11, ௩ன்மைக்கு 
அறிகுறியாயமை. 

bode’, ஐ, bide என்பதன் பழைய இறக்தகால வடிவம். 
0068], ௧. வருவதை அறிவிக்கிற 9 தீய முன்னறிகுறியான ; 

தீக்குறியுள்ள. 
௦06தஐ, 1. ,இன்தேறல் கடை ; இன்தேறல் சேமித்து விற்கிற 

கீழ்கிலச் சிற்றறை. 

௦02 00ர், 71. திக்குறி; தீமை முன்னுணர்வு ; தீமை பற்றிய 
முன்னெச்சரிக்கை. 

bodice, 1. மகளிர் சட்டை, கச்சு, 

௦01160, 2. உடலுடைய, உருக்கொண்டுள்ள, திருவுருவான. 

௦01121, 71. சிற்றுடல். 
bod’iless, a. உடலற்ற; உடற்சார்பில்லாத. 
ந௦ம்'11, க. உடலைச் சார்ந்த; உடலியல்பான 
உடலோடு ; முழுதும், முழுமையாக. 

ந௦0 102, 1. முன்னறிதல் ; பின்வருவதுணர்தல் ; ர, பின்வருக் 

தீமை குறிக்கிற. 

bod'kin, 71, கூர்முனையற்ற தடித்த ஊசி; துன்னூசி; தலை 
முடியைப்பற்றிப் பிடிக்கும் ஊக்கு; (அச்.) திருத்துவதற்காக 
அச்சுருவைப் பற்றி எடுக்கும் இடுக்கி ; குத்துவாள், உடை 

, வாள்) வண்டியில் இருவருக்கிடையே நெருக்கப் பெறுபவர் ; 

(Qst.) ride bodkin, sit ௦014௦, இருவர்களுக்கு இடையில் 
கெருக்கமாக உட்கார்ந்து பயணஞ்் செய். 

Bodle'ian, 1. ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் சர் தாமஸ் 
பாட்லி (312 170௦089 13௦018) என்பவரால் தோற்றுவிக்கப் 
பட்ட நூல் நிலையம். 

5௦0, 1. உடல்) உடற்பகுதி ; சிறந்த பாகம் ; நடுப்பகுதி 7 
உடற்பகுதிக்குரிய ஆடை, ஆடையில் உடற்பகுதி; கச்சு, 

பிணம் ; பருப்பொருட்சார்பு ; பிழம்பு ) நிறைவு, முழுமை; 

இண்மை, கெட்டிமை ; ஒளியூடுருவாத் திண்ணிய வண்ணம் ; 

தனிமனிதன் ; குழுமம் ; திரள்; பொதுகோக்கால் ஒன்று 
பட்ட மக்கள் தொகுதி; அச்செழுத்தின் ஓர் அளவு; உயர் 

கிலையாளரின் பின்னணிக்குழு ; வழித்துணைக்குழு ; மெய்க் 
காவலர் ; பிடிகை நீங்கிய பத்திரம் ; பெரும்பான்மையளவு , 
ஏ, உருவம் அளி; உருவாக்கு) மனத்தில் கற்பனைசெய் து 
பொ.துமாதிரியாயமை 1 (தொ.) 0௦037 ற01114௦, அரசியல் 
மன்னாயம், அரசுச் சமுதாயம் ; நய] body, arQ@aha 
கோளம் ; 1௦ ௨ ௦0, எல்லோரும் ஒருமித்து. 

%௦௦7-001௦0:1, %. சாயத்தின் நிறப்பிடிப்பாற்றல் அமைதி, 
௦௦'3-தமகாம், 7. மெய்க்காவற்படை ; மெய்க்காவலர், 

bod'y-line bowling, n, மரப்பந்தாட்டத்தில் மேன்மேலும் 
பந்து விரைந்து உடல்மீது படும்படி. ஆடப்படும் ஆட்டம். 

bod'y-servant, 1. அணுக்க ஊழியர். 

bod’y-snatcher, n, Gari dAGy. 
fags . * 

Boeo'tian, n. முட்டாள், அறிவற்றவன் ; ர, மழுங்கிய மூளை 
யுடைய, மட்டியான. 

adv. 

Bo’er, n. தென்னாப்பிரிக்க டச்சுக்காரர் ; ர. தென்னாப்பிரிக்க 
இனத்தைச் சஈர்க்த, 

Bof'ors, ௦1075 தபா, %. வானூர்தி எதிர்ப்புத் துப்பாக்கி. 
௫0ஐ, 7. சதுப்பு நிலம், அழுவம் சேறு, சகதி) ற, சேற்றில் 

அமிழ், முழுகிப்போ, ் = 

  

  

bog’-butt’er, n. samy நிலக்கரியில் காணப்படும் கொழுப்பு 

மிக்க நீர்க் கரியகம். 

1௦ 1, %. குழிப்பந்தாட்டத்தில் கணிசமான மதிப்புடைய 
கெலிப்பெண். 

bog'ey *, n.=bogie. 

bog’ey °, n.=bogy. 
bogg’ard, bogg’art, n.=bogle. 

19௦2210685, 71. அழுவத்தன்மை, சதுப்புகில இயல்பு. 
bog'gle, v. அச்சத்தால் திடுக்கிடு ; ஒதுங்கிஙில் ) தயங்கு, 

தடைப்படு ; தடை கூறு, ஐயங்களை எழுப்பு ; தாக்காட்டு, 

இருபொருளிற் பேசு, தடுமாறு. 

190தத'$, 4. சதுப்புத்தன்மையுள்ள. 
௦16, 71. மொட்டைச் சகடம், தாழ்வான பாரவண்டி ; 

ஊர்தியின் பின் அடியே கொளுவிக் கோக்கப்படும் அடிக் 

கட்டைச் சகடம். 

௦த'1௨௩ம, 7. சதுப்புகிலப் பரப்பு. 
bog'-lat’in, 71. அயர்லாந்து காடோடி.களின் இரகசியக் 

குழூஉக்குறுிப் பேச்சு. 

19௦'த16, 71, பேயுரு; ஆவியுரு, நிழல்உ௬, மாயஉரு; பூச்சாண்டி. 

௦2'-8றகா' 10, 71. குதிரையின் கணு உறை விக்கம். 

bog'trotter, 91. சதுப்புமில் வாழ்கர்; அயர்லாந்து காட்டு 

வாசி. £ 

bog’trotting, 71. சதுப்புகிலப் பயணம்; ர. சதுப்புஙிலத்தில் 
செல்கிற. ் 

bog’us, a, போலியான, உண்மையல்லாத, மோசடியான) 

பாசாங்கான. 

௦279, 71.  பேயுருவம், நிழலுருவம், ஆவியுரு; பொய்த் 

தோற்றம், மாயத்தோற்றம்; போலியச்சப்பொருள், பூச் 

சாண்டி. 

bog’yism, 91. பேய்களில் கம்பிக்கை. 

bog’yman, 1. பூச்சாண்டி. 
101௨௨), 71. தரங்குறைந்த தேயிலை, கருக்தேயிலை, 
Bohemian, ௬. ௩டு ஐரோப்பாவிலுள்ள பொஹிமியா 

(8௦614௧) நாட்டவர் ? சமுதாயக் கட்டற்றவர், மரபொழுங் 

குக்கு இணங்காதவர் ; நாடோடி. ; கலைமரபு பின்பற்றாதவர் 

ர. நாடோடியான ; கட்டுப்பாடில்லாத ; ஒழுக்கவரம்பற்ற ; 

மரபொழுங்குக்குப் புறம்பான. 

19௦௭1௧1811, 7. நாடோடித்தன்மை ; மரபொழுங்கின்மை ; 
கலைமரபு பின்பற்றாமை. 

bohem‘ianize, v. சமுதாயக் கட்டுப்பாடில்லாமற் செய்வி.- 

boil’, 77. பரு, கொப்புளம், குருதிக்கட்டி. 
௦11“, 71. கொதித்தல்;) கொதிஙிலை, கொதிவெப்ப அளவு ; 

ற, கொதிக்கவை ; கொதி; அலையாடு, கொந்தளி; கொதிக்க 

விடு, காய்ச்௬, சூடாக்கு; வேகவை; குமுறியெழு, சினங் 

கொள்) (தொ.) 60114௦௬ற, சாறு எடு; ௦11 ௦8௯, வழிக் 
தோடு ; சினமிகு; %06ற (16 ற௦( 0௦111௦2, வாழ்க்கை நடத்திக் 
கொண்டு செல். 

௦118, 71. வேம்பா, வாலை; இயகங்திரக் கொதிகலம்; 

வெள்ளாவி விடும் சால் ; சினம் கொள்பவர் ; வேசுவைப்பதற் 

கேற்ற காய்கறிவகை; (தொ.) ௦௦116 5ய1ர, வேலையாளின் 

முழு ஆடைத்தொகுதி. 

௦11'27-1701, 71. திரணைக்கம்பி. 
boil’er-tube, 1. கொதிகல உட்காற்றுக்குழாய். 
௦11102, 1. கொதிப்பு; கொதித்தல்; ர, கொதிக்கிற ; கொதி 

நிலையான; கொதிகிலைக்குரிய; (தொ.) 6௦1112 ற௦1ஈ4, கொதி 
நிலை, நீர்மம் ஆவியாகும் வெப்பகஙிலை ; நீர்மநிலையின் உச்ச 
வெப்பம். 

bois de 108௪, 71, (பிர.) தவிட்டு நிறத்தின் பலபடி வண்ணச் 
சாயல்கள். 

0015161005, 4. பேரிரைச்சலான ; கொடிய, கொந்தளிக்கிற 
கீழ்ப்படியாத ; கிளர்ச்சியுடைய.



bok 

bak, n. வெள்ளாடு; மானியல் ஆடு, 

௦188, 13. எறிபடைக்கண்ணி, வேட்டைவிலங்கின் உறுப்புக் 

களில் மாட்டிப்பிணிக்கும் இழைகுண்டு ௭ நிபடை. 

ம். 8. துணிவுள்ள, தீரமிக்க; திண்ணிய, உரமுடைய £ 

ஆணவமிக்க; தன்னம்பிக்கையுடைய; காணமில்லாத, அடக்க 
மற்ற ; வரம்புமீறீய ; எடுப்பான, முனைப்பான ) புறப்புடைப் 

பான எளிதில் புலப்படத்தக்க ; முயற்சி குன்றாத, செய 
லூக்கமுடைய? மேடான; செங்குத்தான; திடுமென்ற) 

(தொ.) 81௦6 ௦1ம், துணி, முற்படி. 

$௦ிம'-1௨06ம், . ஆணவமான; ஆச்சில் தடித்த தோற்ற 
முள்ள. 

௦15 *, 73. அடிமரம், அடி.த்தண்டு. 
௦1௦“, %. எளிதில் ௬டத்தக்க செக்கிறக் களிமண் வகை, 

%௦160'1101, 71. வார்ப்படப் புடைப்புச் சித்திரம் ; ர, வார்ப்படப் 

புடைப்பான. 

boler’o, (ஸ்பா.) 91, ஸ்பெயின் காட்டு ௩டனம் ; 

முறுஞ்சட்டைவகை, 
பெண்களின் 

௦1146, 9. பெரிய வால்மீன் ; எரிப்பக்து. 

boll’, 2. புடைப்பு; குமிழ்; பருத்தி-சணல்-௧௪௫௧௭ முதலிய 

வர்ஜின் விதைகள்மீதுள்ள உருட்சியான உறைபொதி 

ல, உருண்டு திரள், விங்கு, பருமனாகு. 

0௦11“, 1. தானிய முகத்தல் அளவுவகை ; 

அளவுவகை, 

௦118ம், 1. கப்பலிலோ 
ருரிய கட்டுத்தறி. 

bolled, bollen, a. வீங்கியுள்ள, பருமனான. 

Bolognese, n. இத்தாலி நாட்டிலுள்ள போலோனா 

(௦1௦20௨) ககரத்தவர் ) ர, போலோனா ஈகரத்துக்குரிய, 

bolom’‘eter, 1. 

மானின் எடை 

துறையிலோ கயிறுகள் கட்டுவதற் 

வட்ட யியக்கமானி. 

01 81317.2, 1. ருரிய மாட்டுப் பொதுவுடைமைக் கொள்கையர்; 
புரட்சிக்காரர்: ர, ரூரியப் பொதுவுடைமைக் கொள்கை 
சார்ம் ஐ. 

bol’shevism, n. oy fives பொதுவுடைமைக் கொள்கை. 

bol'shevist, bol’shie. bol’shy, .= Bolshevik. 
bol’shevize, v. @ fun பொதுவுடைமைக் கொள்கையராக்கு. 

bol’ster, n, நீண்ட தலையணை, திண்டு ; மெத்தை; இயக்திர 
அழுத்தக் தாங்கி) ௦, தாங்கு, முட்டுக்கொடு, உதவு, அழி 
யாது காப்பாற்று. 

௦]'512160, ம, அண்டைகொடுத்துத் தாங்கப்பட்ட, 

bol’stering, n. தாங்குதல், முட்டுக்கொடுத்தல், 
கட்டுதல் ; 8. முட்டுக்கொடுக்கிற. 

௦14, 1. அம்பு, குறுக்கை வில்லின் வன்மைமிக்க குறுங்கணை 3 
தாழ், தாழ்ப்பாள்) செருகு குண்டுசி; இடியேறு ; 
துணர்யின அளவு வரையறையுடைய ருள் ; அச்சகத்தாள் ; 
திடீரெனப் புறப்படல் ; ஐ, தாழ்ப்பாளிடு ; கதவடை ; பூட்டு; 
தளையிடு, விலங்கிடு; விரைவுடன் தூக்கி எறி; துள்ளு, பாய், 
இடீரென வெளியேறு; வெடி, வேட்டுவிடு; $. விரைவில் 
விழுங்கு ; விட்டுவிலகு ; தெறித்தோடு, கட்டுமீறு ; ஆதரவு 
அளிப்பதை நிறுத்து ; ரரீல, செங்குத்தாக, நேராக, 

6௦14, 7. விரைந்து ஒடுபவர் ; அடிக்கடி திடீரென ஓடிவிடும் 
பழக்கமுள்ள குதிரை. 

0914-12௧௦, 1. செருகூசியின் குமிழ். . 
holt’hole, 2. நாழ்ப்பாள் மாட்டும் துளை, பூட்டுப்புழை ; 

மறைவழி; தப்பிச் செல்லும் பாதை; இடர்காலப் புகலிடம், 
bolt’ -Tope, 2. பாய்மர ஓரக்கயிறு. 

bolt’-up'right, adv. செங்குத்தாக, நேராக நிமிர்ந்து. 
௦106. 7. மாத்திரை, பெருங்குளிகை. 

௦108. 17. மலைப்பாம்பு 

சப்பை 

வகை அரண்வளைவு ; படைத்துறைத் 
தளம்! காவல்துறைத்தளம் ; தண்டலாளர் பணிமனை, 
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னிட 91. வெடிகுண்டு s : எமிஷண்டு ? வான்வீழ்குண்டு : தெதி: 

bond 

எரிமலை வெடித்திரள் :. ஓ, வெடி குண்டுகளால் 

(Qsr.) atomic ௦௦ம், அணுக்குண்டு ; ௦1ம் ௦00 
குண்டு) 

தாக்கு; 

வெடிகுண்டுத் தாக்குதலால் கட்டிடத்தினின்று வெளியேற்று; 

bomb ஊ, வானூர்தியில் வெடிகுண்டுகளை sho; flying 

டம், வானூராதி வெடிகுண்டு. 

bombard’, v. வெடிகுண்டுகளால் தீவிரமாகத் தாக்கு; 
விசைத்துகள்களின் ஒழுக்கால் அணுவைத் தகர்த்துத்தாக்கு; 

பழிப்புரையால் அல்லது வாதத்தால் தொடர்ந்து தாக்கு. 

நரும்கா012”, 71. பீரங்கிப்படையின் சிறுதலைவர் ) வானூர்தி 

யின் வெடிகுண்டுக் குறிநோக்காளர் ; (தொ.) ௦ம்காப1ள 

beetle, வெடிப்பாற்றலுடன் எளிதில் ஆவியாகவல்ல கெடு. 

மணமுள்ள நீர்மத்தை அகட்டிலிருந்து வெளியேற்துகித.. 

விட்டில் வகை. 

காம் ளர், 71. வெடிகுண்டுத் தாக்குதல்; அடுக்கடுக்கான 
கேள்விகளின் தாக்கு ; பழிவீச்சு ; வாத எதிர்ப்பு. 

ட்கா000, 1. தாழ் இசைப்புடைய பித்தளை இசைக்கருவி ; 
பேரிசைக்' கருவியின் தாழிசையுறுப்பு. 

19௦1085196, 71. பட்டுக் கம்பளித்துணிவகை. 

bom‘bast, 71. பஞ்சு; திணிப்பு; கட்டு; 
ஆரவார மொழி. 

bombas'tic, a. ஆரவார ஒலியுடைய ; வெற்றுரையான. 
Bom’bay duck, 1. கரையோரரச் சிறுமீன் வகை. 

நலம், 71, வானூர்தியில் வெடிகுண்டு கொள்ளும் இடம். 

bomb’-disposal, %. வெடிக்காத குண்டுகளை BAAS 
அமைத்தல், 

பகட்டுப்பேச்சு ; 

bombe, (97.) ர, கூம்பு வடிவாகச் சமைத்து உருவாக்கிய. 

உண்டிவகை. 

நட்ட, 7. வெடிகுண்டு வீசுகிறவர்; வெடிகுண்டு விமானம். 
bomb’-happy, ௩. தயங்காமல் குண்டுவீசும் மனநிலையில் 

உள்ள. 

bomb’-load, 1, வானூர்தி கொண்டுசெல்லும் Sane 
தொகுதி, வானூர்தி வெடிகுண்டுகளின் எடை. 

bomb’-proof, a. வெடிகுண்டுகளைத் தடுத்துச் சமாளிக்கக் 
கூடிய, வெடிகுண்டுத் தடைகாப்புடைய. 

bomb’-shell, 1, வெடிகுண்டு; திடீர் அதிர்ச்சி உண்டு. 
பண்ணும் செய்தி. ப 

bomb'-sight, n, வெடிகுண்டுகளைக் குறிபார்த் தெய்யும் 
வானூர்திப் பொறியமைவு . 

௦ம் 765561, 3. வெடிகுண்டுகளைக் கொண்டு செல்லும் 
கலம். ் 

Bombyx, n. “i Q@uyéflasme, 
௦10, (பிர.) ந. ௩ல்ல, நலமிக்க, 

10718 7182, (பிர.) ௩, உண்மையான, நேர்மையுள்ள ; 

உண்மையுடன், நேர்மையாக, 

bona fides, (பிர.) 9, (௪சட்.) நேர்மையான எண்ணம், கபடற்த 
உள்கோக்கம். ; 

௦௨௩2௨, 71. செல்வச் செழிப்பு ; பொன்மேனி ; நற்பேறு; , 
ப. செல்வச் செழிப்புள்ள ; வாய்ப்பு நிறைவுடை ய, அமைப்பு : 
வளகிறைக்த. 

Bo‘napartism, 4. பிரஞ்சு மாவிரன் நெப்போலியன் , 
போனபார்ட் மரபு ஆதரவு; நெப்போலியன் கொள்கை ஆதர. 

bonas’us, bonass‘us, 71. காட்டெருமை, கடமா, i 

9011-0070, (பிர.) 73. தித்திப்புப்பண்டம் ) சிறுவர் வெடி, படக்கு... 
bonbonnierre’, 1, Amarcs தின்பண்டப் பெட்டி, 
0௭௦6, 71. பெரிய கழங்கு, கோலி. ‘ 

bond’, %, பிணைப்பு, கட்டு; தளை, உறவு ; அன்பினைப்பு,. , 
தொடர்பு ; கடன்பத்திரம் ; ஒப்பக்தம்; கட்டுப்பாடு ) கட்டுப் * 
படுத்தும் ஏற்பாடு ; அரசியல் கடனீட்டுப்பத்திரம் ; தொழிலக: 
வாணிகக் கழகங்களின் கடனீட்டுப்பங்கு ; ஒற், அமையா ற்றஸ்; 

ado. 
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-bond 

தடையா ற்றல், 1, தடைக்கட்டு ; ;. கட்டிடச் செங்கல் அல்லது 

சுல்லின் பற்றுமானக் கவிகைப் பிணைப்பு ;) சுஙகவரி செலுத் ' 

தாததனால் சரக்குகளை வெளியேற்ற முடியாமல் வைத்திருக்க 

வேண்டிய தடைக்கட்டு நிலை; ர, அடிமையாயுள்ள, தன் 

னுளிமையற்ற;? ஓஒ, இணை, ஒன்றுசேர், பிண ; சுங்கவரி 

செலுத்தும்வரை சரக்கைத் தடைக்கட்டாக வைத்திரு, 

வில்லங்கப்படுத்தி வை. 

bond 3, (டச்.) 9), சேசக்குழு; காடுகள் கூட்டிணைப்பு. 

bon'dage, 7) கட்டுப்பாடு, அடிமைத்தனம் ; சிறையீடு, சிறை 

வாழ்வு ; கட்டுப்பாட்டிற் குட்படுத்தல் ; கட்டுப்படல், கட்டுண் 

ஒருத்தல். 
௦௯0 எம், ௦. சுங்கப்பிணையத்திலுள்ள; பத்திரத்துக்குக் கட்டுப் 

பட்ட, பத்திரத்தினால் காக்கப்பட்டுள்ள $; (தொ.) bonded 

‘store, bonded ஏக10௦056, இறக்குமதிவரி கொடுக்கும்வரை 

வைத்திருக்கும் கொட்டாரம், பண்டகசாலை. 

bond holder, x. ante கடனீட்டுப் பக்கக் உரிமை 
யாளர். 

நம் விம், 7. அடிமைப் பெண். 

bond’man, 7. அடிமை ஆண். 

$௦ம் ஐ௨ற22, 71. உயர்தன்மைத் தாள். 
bonds, n. pl. அடிமைத்தளை, விலங்கு ; அடிமைத்தனம், சிறை 

வாழ்வு. 
0௯ம் 9611௨0, 71. அடிமைப்பணியாள். 
bond'service, 1. அடிமை வேலை. 
%௦0'-81௨76, 91. அடிமை. 
bonds’man, n. அடிமை, தொழும்பன். 
௦ம்'-51002, 1, ௬வரின் ஊடே நீண்டு செல்லும் கல். 
Bond Street, 3. உயர்குடியினர் வாழும் இலண்டன் நகரத் 

தெரு. 
௦௩ மம௦, (அரச.) %. கொட்டைவகை, 
ங௦௦ 1, ர. எலும்பு) கங்காளத்துண்டு ; முன்பு எலும்பால் 

செய்யப்பட்டிருக்த துன்னல் நூலுருளை; ௮, இறைச்சியிலிருந் து 
எலும்பு பிரித்து எடு ; (தொ.) bone of contention, a7su 

பொருள் ; 260 10 (0௦ bone, உடலோடு பிறந்த; உள்ளார்ந்த; 

அழிக்க முடியாத ; 661 1 0௦௦75 60௦65, மிக உறுதியாக சம்பு); 

ரூக126 ௩௦ 0௩628 ௨௦௦௦4, பழி பாவத்துக்குத் தயங்காமல் இரு $ 
கா 606 ௦௦௦6, இழிதகைமையாக) பண்புக்கேட்டின் 

ஈல்லையில். 

௦௫௦, ம. நில அளவாய்வுத்துறையில் மட்டஅளவு எடு, மட்ட 
அறுதியிடு 

$௦௨்-881, %. திறந்த உலையில் எரிக்கப்பட்ட எலும்புகளின் 
மிச்சங்கள். 

bone’-bed, 2. புதைபடிவ எலும்புகள் படிக்துகிடக்கும் இடம். 
6௦02'-018௦%, %. மூடிய கலத்தில் வெப்பூட்டிக் கருக்கப்பட்ட 

எலும்பின் கரி எச்சம். 

௦05-086, 71. புதைபடிவ எலும்புகளுள்ள குகை. 
boned, a. எலும்புள்ள ; எலும்பு நீக்கப்பட்ட. 

bone’-dry, a. எலும்பு போன்று உலர்ந்த; குடி ஒழிப்பு 

முழுமையாக உள்ள. 

hone’-dust, 2. வேளாண்மைக்குப் பயன்படும் எலும்புப் 

பொடி. 

bone’-earth, n. = bone-ash. 
bone’head, 71. (இழி.) அறிவிலி, மூடன், முட்டாள். 

-bone’-idle, a, முழுச்சோம்பேறியான. 

‘bone’-lace’, 1. பின்னல்வேலை. 

‘pone’-less, ad. எலும்பற்ற ; முதுகெலும்பில்லாத. 

%$௦%௨'-12௨1'? %. எலும்புத்தூள், எலும்புத்தூள் உரம். 

$௯.2௯111, 7. எலும்பு தூள்படுத்தும் ஆலை. 

bone’ oil’, 71, உலர்வடிப்பு முறையால் உண்டுபண்ணப்படும் 
எலும்பு வடி கெய். 
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bonus 

1௦129, 73. 20. எலும்புகள்) உடல்) உயிர் நீங்கிய உடலின் 

எச்சமிச்சங்கள். 

1௦6821, %. அமெரிக்காவிலுள்ள சணல்வகைச் செடி. 

௦௩௨-804, %. எலும்புகளைப் பொருத்துபவர். 

bone'shaker, 2. குழாய்ப்பட்டையில்லாத மிதிவண்டி; இடுப் 

பொடிக்கும் ஊர்தி. 

bone’spavin, 
bon'fira, 3. சொக்கப்பனை, விழாப்பந்தம் ; 
பொருள்களை அழிக்கும் தீ. 

bon'go, 1. நீண்ட கோடுடைய ஆப்பிரிக்க மான்வகை. 

19௦'சா௨௦9, 7. முற்காலப் பெண்டிர் தலையணியின் வெயில் 
தாங்கி ; தட்டையருகுடைய விரிவான தலையணி. 

honhomie, (37) n. ஈன்மகிழ்ச்சி, ௩ல்லியல்பு ) கோழமைப் 

பண்பு, ௩ட்புரிமைப் பழக்கம். 

13௦ 18806, % விடுதியாளர், சத்திரக் காவலர். 

15௦ 10088, 71. மென்மை, ஒடுங்கிய தன்மை ; சதைப்பற்றில்லா 

நிலை ; எலும்பு போன்ற கடுமை ; எலும்பு நிரம்பியிருத்தல். 

ட்1ஐ, 91. கேர்மட்ட மதிப்பீடு; (தொ.) 6௦௦42 1௦4, கேர் 
மட்ட மதிப்பீட்டுக்கழி ; 00௦105 161690006, கேர் மட்ட மதிப் 

பீட்டுத் தொலைநோக்கி. 

ற்௦ா1$811, 71. கழிமகிழ்வுக்” கோட்பாடு, உலகம் பொதுவாக 

நல்லது நோன் ஆனால் மிக நல்லதல்ல என்ற கோட்பாடு. 

௦0154, 917. கழிமகிழ்வுக் கோட்பாட்டாளர். 

௦1460, 71. கடல்மீன்உகை. 

1௦71 97106, (பிர.) 97, நகைச்சுவைத்துணுக்கு, திறம்பட்ட சொற் 
ொடர் ; ந], 6௬௩ mois, 

1121, (பிர.) %. தாதி, செவிலி; செல்வி, ௬ன்னி. 

91. குதிரைக் காலின் கணு வீக்கம். 

தேவையற்ற 

07112, (பிர.) ம. ௩ல்ல, நலமிக்க. 

0௦1112 ௦02112, (பிர.) 3, சுவைதரும் கதம்பம் ; 
பண்டம்; ௩றுஞ்சுவைத்துணுக்கு. 

bonnes 707%:7125, (பிர.) %. பெண்டிர் 
தற்புகழ்ச்சிக்குரிய அணங்கா தரவு. 

௦௦௩௨ம், 7, பெண்ணின் தலையணி; ஆடவரின் மெல்லிய தலைக் 
கவிகை ;) பெருமக்கள் அணிமுடியின் உள்ளணியும் மென் 

பட்டுக் குல்லாய் ; பாய்மரத்தோடு இணைக்கப்பட்ட ஒட்டுத் 

துணி ; புகைப்போக்கியின் மேல்மூடி ; பொறிவண்டி இயக் 

திரத்தின் கவிகை மூடாக்கு ; பல்வேறு இயந்திரங்களின் பூண் 

மூடி ; அசைபோடுகிற உயிரினத்தின் இரண்டாவது வயிறு ; 

தீங்குக்குதவும் துணையாள், கூட்டாளி; ஐ, மெல்லிய குல்லாய் 
அணி, கண்களின்மீது தலையணியை அழுத்திக் கவிய விடு : 

(தொ.) 1௨௦ 10 ௦௦, பித்துக்கொள்ளிச் செயல். 

bonn’eted, a. மெல்லிய குல்லாயுள்ள) மேல் மூடியைக்கொண்ட. 

௦64-181, %. ஸ்காத்லாந்துகாட்டின் சிறுநில உடைமை 

யாளர். 

bonn’et-piece, 71. குல்லாய் அணிந்த அரசன் தலையுருக்கா ௪. 

bonn’et-rouge, 2. புரட்சிச் சின்னமான செக்கிறக் குல்லாய். 
90௧01௦, ம. அழகிய, வனப்புமிக்க ; கழிமகிழ்வுள்ள ) கொழு 

கொழுத்த ; மனகிறைவளிக்கத்தக்க ;) தளதளப்பான.. . 

௦111 1147, 28௦. அழகுடன் ; அகமகிழ்வாக. 
௦10688, 71. அழகு 7 மகிழ்ச்சி. 
bonn’y, ௧.0௫. 

bonyn'y-clabb’er, 1. புளித்து இயல்பாக உறைந்த பால். 

816], 1, போட்டி ஆட்டம் ; ஸ்கரத்லாக்து காட்டுக்குசிய 
சறுக்குகல் ஆட்டப் போட்டிப்பந்தயம். 

19031 1071, (பிர.) 30. ௩ற்பயிற்சி மரபூ; நாகரிக உலகு; 
உயர்காகரிகப் பாணி. 

பல்சுவைப் 

பாராட்டும் பேறு, 

உச்ச 

bon'us, %. ஈல்லூதியம், மிகையூதியம் ; மீதூதியம், பங்கு 
மிகையூதியம்; காப்பீட்டு உறுதித்தாளர்களுக்குரிய 
ஆதாயப்பங்கு ஊதியம் ; உழைப்புக்கூலியல்லாத விருப்பக் 
கொடையூதியம்; வட்டிக்கு மிகுதியான விருப்பக் கட்ட்ணம்.
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bon vivant boom. 

bon vivant, (89.) n. Qofwunmat ; மட்டின்றி வாழ்பவர், book’ing-clerk’, n. நுழைவுச்சிட்டு விற்பனையாளர். 

காக்குருசி படைத்தவர் ) குதிர், book’ing-hall, book’ing-off'ice, 1.  நுழைவுச்சிட்டு 
bonx'ie, n. பெரிய கடற்பறவை. 

bon'y, ௩. எலும்பைச்சார்ந்த ) பெரிய எலும்புடைய ;. எலும்பு 

போன்ற; திண்ணிய ; வற்றலான, உணங்கிய ; மெல்லிய, 

சதைப்பற்றற்ற, ஒடுங்கிய ; சதைக்குறைவுள்ள ; எலும்பு 

நிரம்பிய ; கடுமையான. 

1௦26, 7. ஐப்பானிய-சினப் புத்தசமயக்குரு. 
௦௦, 19ம். வெறுப்புணர்த்தும் ஒலிக்குறிப்பு; கண்டன ஓசைக் 

குறிப்பு ; ஐ, கூப்பாடுபோடு ; இரைந்து வெறுப்பைக்காட்டு. 

௦௦, 71. வெள்ளையுள்ளத்தான், பேதை. 

boob'y, 1. அசடன், பெருமுகடி, முட்டாள், பேதை) வகுப் 

பின் கடைமாணவன் ; மிக எளிதாகப் பிடிக்கக்கூடிய கடற் 
பறவைவகை 7; ர, முழுமூடத்தனமான. 

1௦௦ 9151, a. முழுமூடத்தனமான. 

boo’byism, 2. பெரும்பேதைமை, கழிமடமை, 

1௦௦9-1126, 71. இறுதி மதிப்பெண்ணுக்குரிய பரிசு. 
boo’by-trap, n. நையாண்டிச் சூழ்ச்சிப்பொறி ; எதிர்பாராது 

தொட்டவுடனே வெடிக்கும் பொறி அமைப்பு ; ஒ, கேலி விளை 

யாட்டுச் சூழ்ச்சி செய்; தொடுவெடிப்பொறி அமை. 

௦௦416, 1. கூட்டு, குழாம், 
பொய்ப்பணம் ; 

குழுமம் ) போலிநாணயம், 

அரசியல் கைக்கூலிப்பணம் ;௨ கொள்ளை 

ஊதியம் ; சீட்டாட்டம். 

bood’y, ற. மூகத்தைத் தொங்கவிட்டுக் கொண்டிரு, சோகை 

பிடித்திரு. 
1௦0ஐ1௦-97002'16, 71. இசைப்பேழையில் ஆரவார இசைப்புச் 

சந்தம். 

10௦1௦௦, 71. இரைந்தழுமொலி ; ௮, கூச்சலிட்டமு. 

௦௦%, 71. புத்தகம், ஏடு, சுவடி; இலக்கியப்படைப்பு; காப்பியம்; 

இசைநாடக எழுத்து மூலம்; தொடர் ஏட்டின் தனிச் 

சுவடிப்பகுதி) ஏட்டின் பெரும் பிரிவு; விவிலிய ஏட்டின் 

பெரும் பிரிவு; அறிவுத்தொகுதி; அறிவுமூலம் : படிப் 

பினைகள் தரும் பொருள் ; கற்பனை அறிவின் மூலமுதல் ; 

குறிப்பேடு ; பந்தயக்குறிப்புத் தொகுதி; குறிப்பு எழுது 

வதற்காகக் கட்டப்பட்ட வெற்றேடு; சிட்டு-அஞ்சல்தலை 

முதலியன தொகுத்து வைப்பதற்குரிய வெள்ளேடு ; மாதிரி 

ஏட்டுப் படிவம் ; தற்குறிப்புத் தொகுதி ; சீட்டுத்தொகுப்புக் 
கட்டிடம் ; சிட்டாட்ட வகையில் முதல் ஆறுபிடி ; சரியான 
தகவல் ; மேற்கோள் : ஐ, புத்தகத்தில் பதிவுசெய் ; விவரம் 
குறித்துக்கொள் ; முகவரி எழுதிக்கொள் ; காவல் துறையில் 
தற்றம் செய்தவராகக் கருதப்படுபவரின் பெயரைப் பதிவு 

செய்துகொள் : முன்கூட்டி இடம் ஒதுக்கிவை : முன்னதாக 
ஆள் திட்டம் செய்துவை; முன்னரே ஏற்பாடுசெய் ; ஒதுக்கிய 

இடத்துக்கு ஆட்பெயர் பதிவுசெய் ; பயணச்சீட்டனி ; 

பயண ச்சீட்டுப் பெறு. 

1௦௦1-௨௦௦௦1௧1', ரூ. புத்தகப்படியான பற்றுவரவு விவரம். 

௦014-0102, 71. எடுகட்டுபவர். 
book’ binding, 21. ஏட்டுக்கட்டிடம்; புத்தகம் கட்டும் தொழில் ; 

புத்தகமேலட்டை ;) அட்டை அமைப்பு வேலை. 

௦0%'0856, 7. புத்தக 
book’-club, 7. எடகக்குழு, புத்தகங்களைப் பொதுவில் 

வாங்கித் தமக்ருள் பரிமாறிக்கொள்பவர் கூட்டுக்குழாம் ; நிலை 
வரியாளருக்குக் காலப்படி புதுநூல்கள் அனுப்பும் தொழிலகம். 

௦௦% -0ஸ்ர், 7. வணிகப் பதிவேட்டில் உள்ள கடன் குறிப்பு. 

19௦௦1'-ரம், ர. புத்தக நிலைஅடுக்கில் கடைசிப்பத்தகம் தாங்கும் 
முட்டணி, 

௦௦4100 க. நூலறிவு நிறைந்த. 
௦௦ %01௨ன, 1. காடகக்குறிப்பேட்டாளர், நாடகக் குறிப் 

பேட்டைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு நடிகர் பகுதிகளை 
நினைவூட்டுபவர். 

௦0-ம், 7. அருநூல் வேட்டுவர் ; நூல் தேட்டாளர். 
900116, 1. (பே-வ.) குதிரைப்பக்தயப் பணயக்கணக்கர். 

அடுக்குப்பெட்டி..       

விற்பனை நிலையம், பிரயாணிகளின் பெயர்ப் பதிவகம். 

19௦01 181, ர. புத்தக ஆர்வமுடைய ; ஏட்டறிவு மட்டுமுள்ள, 
புத்தகத்தை கினைவூட்டுகிற, 

book’ishness, 1, YSS& ஆர்வம்; ஏட்டறிவுமட்டும் உடைமை.. 
௦௦01-௦, 71. கடைக்கணக்கர் ;) கணக்கெழுத்தாளர். 

book'-keep’ing, 71. வாணிகக் கணக்குமுறை, கணக்கெழுத் 
தாண்மை, 

௦௦%], 91. பட்டாரிலம், பொதுகிலக் கணக்கிலிருக்கு - 

தனிப்பட்டவருக்கு அளிக்கப்படும் நிலம். 

௦௦1-112, 7. நூலறிவு, வெறும் புத்தகப்படிப்பு, 
book’-less, a. லறிவற்ற, படிப், 

பில்லாத. 

௦௦1-154, 1. சிற்றேடு, சிறிய புத்தகம். ட 

beok’-lore, 71. புத்தகக்கல்வி, நரலறிவு) பூத்துகப்பட்டி அறிய. 

௦௦1%:1௦086, 7. புத்தகப்பூச்சி புத்தகப் 
pl. book’lice. 

௦௦% 108122, 1... திரட்டு நூலாளர், பிற புத்தகங்களி 
லிருந்து எடுத்துத் திரட்டி நூலாக்குபவர் ; நூல் திரட்டா 
ளர், புத்தகத் தொகுப்பாளர் ; குதிரைப்பந்தயப் பணயத் 
தொழிலர். 

௦௦% 1102, 7, புத்தகம் 
வைத்தல். 

book’man, n. அறிஞர் ; மாணவர். 
௦௦% கா], ர, புத்தகப்பக்க அடையாளச்சிட்டு. 
book’-minded, a. புத்தக மனப்பான்மை கொண்ட, ஏட்டியற் . 

சார்பான சிந்தனையுடைய. 

book’-mus’‘lin, 2. புத்தக அட்டைக்குரிய மெல்லிய துணி. 
book'-plate, ௩. நூலின் உள்ளட்டையில் ஒட்டப்படும் தூல் 
உடைமையாளர் பெயர்ப்பொறிப்புச்சிட்டு. . ‘ 

book'-post, 2. நூல் அஞ்சல். 
1௦௦1-1654, 71. மேசைமீது வைப்பதற்குரிய புத்தகக்தாங்கி. 

books, n. ்[, வாணிகக் கணக்கேடுகள் ; தொழிலகப்பதிவுக் 
குறிப்புக்கள் ; கூட்ட ௩டவடிக்கைப் பதிவுகள் ; நிகழ்ச்சிக் 
குறிப்புக்கள், 

1௦௦01800101௦1, 71. புத்தகப் பூச்சிவகை, புத்தகத் தேள்”. p ழ் த 
bock’-seller, %. புத்தக விற்பனையாளர். 

10௦01%'-56111ற௪ %. புத்தக விற்பனை. 

௦01 81611, 7. புத்தக நிலைப்பெட்டி. 
book'shop, 71. புத்தகக்கடை. 
%௦௦%'816, 8. இலக்கியப் பாணியில் இறங்குகிற. 

book’-stalJ, n. 
book’-stand, n. 436 Saver. 
book'-tally, book'token, ஈ. குறிப்பிட்ட 

மதிப்புக்கீடான புத்தகப் பரிசுச் சிட்டு. 

1௦௦%'-11806, 71. புத்தக வாணிகம். 
1௦௦1-3811, 7, கணக்கேட்டு மதிப்பிட்டு விலை. 
book’-work, ர. விதிகளைப்படித்தல், பாடப்புத்தகக்கல்வி; 

புத்தகஞ்சார்ந்த வேலை. 

௦௦1-௦01, 9. புத்தகப்பூச்சி ; ஏட்டுப்படிப்பில் ஆழ்க்தவர். . 
book’y, a. = bookish. 
boom’, n, கப்பல் பாயினடிப்புறத்தை நீட்டிப் பிடிக்க உதவும் 

மரச்சட்டம் ; ஆறு அல்லது துறைமுக வாயிலில் மிதக்கும் 

மரத்தாலான தடைவரம்பு; துறைமுகக் குறுக்குச்சங்கிலி 
அல்லது வரம்பு; நீண்ட கட்டை, விட்டம்; 

௦௦110”, 7. ஆழ்க்திரையும் முழக்கம்; அதிரொலி ; கடலோசை; 
நாரை வகையின் கூவினளி; y, ஆழ்ந்து எதிரொலிக்கும் 
ஓசைசெய் ; கூச்சலிடு ; மூனங்கு, மூரலு ; காரைவகைபோல் 
கூக்குரலிடு. 

புத்தகங்களில்லா த ; 

வகை, *பேன்' ; 

தொகுத்தல், பந்தயப் பணம் 

புத்தக விற்பனைச்சாவடி. 

புத்தக விலை



boom 
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boom’, n, sitet ewiy; Sat oorigA, Swig Gauss 

விரைவு ; ஏ. திடீரென முயற்சிசெய் ; விரை வளர்ச்சிகாட்டு ; 

விரைவில் செல்வப்பெருக்கடை ; உடனடியான மக்கட் 
பெல்வாக்குப்பெறு ; ஆரவாரத்துடன் தொடங்கு. 

boom’er. 2. <3%7 ‘amar’, பைம்மா ஏறு, வயிற்றடியில் 
குட்டிகளை வைப்பதற்குதவும் பையை உடைய ஆஸ்திரேலிய 

மாகில விலங்குவகையின் ஆண் ; அமெரிக்கச் செவ்வணில் 

வகை. 

beom’erang, n. vr gy, sréAS திரும்பும் குறுக்தடி ; 
தன்னையே ௬ுடும்வினை ; தன்னையே திருப்பித்தாக்கும் வாதம்; 

தற்கேடு விளைக்கும் கருத்து. 
௫௦௦11 11௪, 71. திடீர் முயற்சி; விரைவு வளர்ச்சி; விரைவுச் 

செல்வம் , ஆரவாரத் தொடக்கம் ; ர, திடீர் முயற்சியுள்ள ; 
விரைவாக வளர்ச்சியுற்ற, விரைவுச் செல்வம் பெற்ற 
ஆரவாரமாகத் தொடங்கிய. 

௦01 1,491. வரம்; அருட்கொடை, நன்சொபை, பேருதவி ; 

வேண்டிக் 

அருகலம், 

வேண்டுகோள், மனு; 
வாழ்விக்கும் பொருள், 

நற்பேறு, நற்பயன், 

அருட்?பறு; பரிசு) 

கொள்ளும் பொருள் ; 

அன்புச்செயல், நன்மை, நல்விளைவு. 

$௦01%, ௩. வள்ளன்மையுடைய ; அன்புடைய ; அருளுடைய, 

களிகூர்க்த, இன்பமான, நிழைமகிழ்ச்சியுள்ள ; மகிழ்ச்சி 

விளைவிக்கிற ; (தொ.) 0001 0௧1௦1, இன்பத்தோழர். 

boor, 71. காட்டான். காட்டாள் ; முரடன் ; நாட்டுப்புறத்தான் 7; 

அருவருப்பானவன், சஈற்பயிற்சிப்பண்பற்றவன் ) தென்னாப் 

பிரிக்ராவிலுள்ள டச்சுக் (10000) குடிமகன். 

௦௦1151, 2. பட்டிக்காட்டுத் தன்மையுள்ள ; முரட்டுத்தன 
முடைய ; அருவருப்பான ; ஈ௩ற்பயிற்சிப் ori. 

௫௦௦7 1811112589, 71. பட்டிக்காட்டான் தன்மை; காட்டாள்குணம்; 

முரட்டுத்தனம். 
boost, 71.  புகழ்விளம்பரம்) செயற்கையுதவி; 9, வீண் 

விளம்பரஞ்செய் ; மேலை ஏற்று; மதிப்பை உயர்த்து 7 

(பே-வ.) முன்னுக்குத்தள்ளு;) (இயக்.) மின்னியக்கஞ் 

செறிவுறுத்து. 
boost’er, 71, விசைவாணத்தில் விசையளித்தவுடன் விடுபட்டு 

விடும் துணை உக்துகலம். 

௦௦1, 71. புதைமிதியடி, அடிபுதையரணம் ; அரைகுறையாக 
மூடப்பட்ட செருப்புவகை; சித்திரவகைக்கருவி ; நான்கு 

சக்கர வண்டியின் பயண மூட்டைப்பெட்டி : உக்துகலத்தின் 

கின்புற மூட்டைவைப்பிடம் ; ஐ, புதைமீதி போட்டுக்கொள் ; 

உதை; வெளியில்தள்ளு ; வேலையினின்று விலக்கு. 

boot’, ௩ நற்பயன், ஆதாயம், இலாபம், இழப்பீடு; y, 

௩கற்பயன்கொடு, ஆதாயம் அளி ; கலந்தருவதாயிரு ; (தொ.,) 

$௦ 0௦௦, கூடுதலாக, மேலும். 

boot'black, 71. புதைமிதி வகைகளைத் தூய்மையாக்கி வண்ண 
மிடுபவன். 

boot’-catcher, n. 
கழற்றும் ஊழியன். 

௦0௨௦, 8. புதைமிதியுடைய) குதிரை இவர்வதற்கான முன் 
ஏற்பாடு முற்றுவித்த. 

௦018௦, 71. பெருமாட்டியின் சிறிய புதைமிதி ; குழந்தையின் 
கம்பளிக் காலணி. 

Boo'tes, n. சோதி விண்மீன் குழு, வடதிசை விண்மீன் 

குழுகரளுள் ஒன்று. 
௦0114, 71. சாவடி, சவுக்கை; திரைச்சீலை விடுதி: சக்தைக்கடை, 

தட்டுக்கடை ; (தொ.) po.ling ௦௦௦4, வாக்களிப்புச் சாவடி. 

5௦௦1-1௦௦1, 71. நீண்ட புதைமிதி அணிவிக்கும் கருவி. ’ பு ரு 

௦௦1 11210, 71. சித்திரவதைப் புதைமிதி ; கீல்வாதக் கையுறை; 
கீல்வாதப் டபுதைமிதி, 

$௦௦17௧௦%, 7. புதைமிதி நீக்குங்கருவி. 
boot'lace, n. ymsA கட்டு௩கயிற்நிழை. 

௦௦௩ -185ம, 77. புதைமிதி உருவமைதிக்கு உதவும் மர உருக் 
கட்டை. 
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bootleg, n. உயர் புதைமிதியின் கால்புழம்; ஐ, கடுந்தேறலைக் 

கள்ளதத௲னமாகக் கொண்டுசெல். 

boot legger, n. கள்ளச்சாராயக்காரன், 
வணிகன். 

boot legging, nN. கள்ளச்சாராய வணிகம். 

௦௦1'1288 ', ம. புதைமிதியற்ற. 
0௦௦1 1655 ”, 8. ஆதாயமற்ற; பயனற்ற. 
௦௦1'11௦%27, 73. காரியத்திற்காகக் கெஞ்சி ௩டக்கும் இழிஞன். 
௦௦ 1101:1ஐ, 7. கெஞ்சு தல் ; ர. கெஞ்சும் இழிகுண முடைய. 
boot’-maker, n. புதைமிதி செய்பவர். 
௦௦1 -1121210ஐ, 71. புதைமிதித் தொழில். ர, புதைமிதி செய் 
கின்ற. . 

௦௦15, 7. உண்டி விடுதிப்பணியாள் ; விடுதியில் புதைமிதி 
துடைப்பவன். 

௦௦1'-1726, 1. - 1004-1850. 
boot'y, 71. கொள்ளேச்பெல்வம், திருட்டுச்சொத்து, கொள்ளை 

யடிக்கப்பட்ட பொருள். 

௦௦26, 71. சாராயத்தைக் கூட்டமாகக் குடித்தல்; கள் 
தொலைச்ச௬ு 7 ஐ, மிகுதியாகக்குடி, தொடர்ந்து குடி. 

௦௦23, 8. குடிப்பழக்கம் மிகுதியாகவுள்ள; மிகுந்த குடிவெறி 
யுள்ள. 

ச் 

0௦-02”, 7. குழந்தைகளின் *கண்ணாம்பொத்தி' ஆட்டம். 

bor, 71, அண்டை வீட்டுக்காரர். 

௦1௧", 7, இத்தாலி நாடடுத்த அட்ரியாட்டிக் (Adriatic) 
கடற்கரைப் பகுதியில் வீசும் வடகிழக்குக் குளிர்காற்று. 

திருட்டுச் சாராய 

1௦1௧3, 1. முஸ்லீம் வணிகர். 
௦1௨01'1௦, 1. ஸ்பெயின் சாட்டில் 
தோல்மிடா ; குடிவெறி இழிஞன். 

௦1801௦, 4. பொரிகம் சார்ந்த. 
௦ 1௨0146, 7. வெளிமப் பொரியகியும் பாசிகையும் இணைந்த 

கனிப்பொருள் வகை. 

௦1822. 7, தேறலுக்கு மணமூட்டப் பயன்படுத்தப்படும் நீல 
மலர்களையும் துய்யார்ந்த இலைகளையுமுடைய செடிவகை. 

சாராயம் வைக்கும் 

8, 71, பொரிகம், நீருடை உவர உப்புவகை. 

௦1௧2௦, 7. மனித முயற்சியாலாக்கப்பட்டு வைரத்தினும் 
கடமை வாய்ந்த சேர்மப்பொருள்வகை. 

ரகம், 1, தென் பிரான்சில் போர்டோ என்னுமிடத்துக் 
குரிய Oass5mv cus; (AQgsr.) Bordeaux mixture, 
பூச்சித்தடை ௩ச்சுப்பொடிவகை. 

bord'er, ௩. பக்கம், ஓரம், அருகு; கரை $; எல்லை ; எல்லைப் 
புறம்) நாட்டின் எல்லை; தோட்டத்தின் மலர்ச்செடி. வரம்பு 7 
உடையின் அழகுக்கரை ; ர, எல்லையைச் சார்ந்த ) ஐ, எல்லைக் 

கருகில் செல், அணுகு, நெருங்கு ; ஓரத்தை அமை, எல்லை 
கோலு, வரம்பிடு ; ஆடை வகையில் கரையமை, 

0082₹2௧1, (பிர.) 7, உள்ளடக்கக்குறிப்பு ; நினைவுக்குறிப்பு. 

௦10 212ம், ௪. ஓரத்தையுடைய; கரையிட்ட; அருகுகொண்ட; 
எல்லையாகக்கொண்ட. 

௦ம் எக, 1. எல்லைப்புற வாழ்கர். 
bord'erland, 1. எல்லைகிலம் ; ர, இருபொருள்களுக்கிடையி 

லுள்ள வடம்பிடப்படாத ஓரத்துக்குரிய. 

borderless, n. வரம்பில்லாத, கரையற்ற. 
bord'‘er-] 12, 71. வரம்புக்கோடு, எல்லைவரை $; ஐ, வரம்புக் 

கோட்டிலுள்ள?; (ததொ.) 0௦60-1106 0௧56, (உ௭.) 
பைத்திய நிலைக்கு அருகில் வந்துவிட்ட கோய் நிலை. 

௦'4ம76, 7. (கட்.) கேடயச்சுற்று வரம்பு. 
bore’, 2. துளை ; துப்பாக்கிக் குழலின் உட்புழை ; கீள்துளே ; 

உட்புழையின் குறுக்களவு; நீர் ஊற்றுக்கா.ஃச் செய்யப்படும் 
ஆழமான சிறுதுளை ; ஐ, துளையிடு; குதிரை வகையில் தலையை 
முன்னுற நீட் 9; பந்தயக் குதிரை வகையில் மற்றொரு பந்தயக் 

குதிரையை ஓட்டப் பாதையிலிருந்து தள்ளு.



bore 

bore’, n. தொந்தரை, தொல்லை; சலிப்புறுத்தல், சோர்வு 

ஓய்வில்லாமல் தொந்தரை தருவது) பொருளில்லாது 

பேசுபவர் ; ற, பேசிச்சலிப்படையச்செய், 

bore’, n. சுவர்போலெழுந்து வரும் கழிமுக வேலியேற்றப் 

டூபரலை. 

௦12 “, ஐ. ௦௯“, $ஊ * என்பவற்றின் இறந்தகாலம். 

1௦12௨], ம. வடதிசைத் தொடர்பான ; வடகாற்றைச் சார்ந்த. 

Bor eas, 2. உடகாற்றுத்தெய்வம் ) வடகாற்று, வடந்தை. 

௦72'௦016, 71, கோசுக்கீரை. 

01௫௦, 71. சலிபபு, முசிவு, சோர்வுணர்ச்சி. 

boreen’, 71. சந்து, இடைவழி, ஒ.துக்கமான பக்கவழி. 

bore hole, 7. நீ-எண்ணெய் ஆகிய ஊற்றுக் காண்பதற்காக 
இயந்திரத்தால் தோண்டப்படும் ஆழ்துளை. 

“எ, 1. துளையிடுபவர்,  துளைச்கருவி ; 
நீட்டும் குதிரை ; துளையிடும் பூச்சிவகை, 

௦116, 8. பொரிகக்காடியைச் சார்ந்த. 

bor’ing, n. துளையிடும் செயல்) துளையிடப்பட்ட பள்ளம் ; 
4. துளையிடுகிற. 

௦11185, 7. ற்1. துளையிட்டதாலான சிறு துண்டுகள். 
born, v. bear என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 

1௦1102, ஐ. 27 4 என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 
07712, (பிர.) ர, வரையறைப்பட்ட ; குறுகிய); 

வுள்ள, குறுகிய மனப்பான்மையுடைய. 

தலையை முந்தி 

குறையறி 

௦1116, 71. செம்புச் சுரங்கக்கலவை, செப்பிரும்புக் கந்தகை. 

bor’on, 71. உலோகச்சார்பற்ற கருக் தவிட்டுகிறத் தனிப் 
பொருள்வகை, 

-bor’ough, 1. அரசுரிமைப் பத்திரத்தின்படி நகராண்மைச் 

சலுகைகளுள்ள பேரூர்; அரசியல் மாமன் றத்திற்கு உறுப்பினர் 

அனுப்பும் நகரம் ; (தொ. ) close borough, pocket borough, 
உடையவர் தமக்கென வாக்குகளைப் பயன்படுத் தவல்ல நகரத் 

தொகுதி ; 101060 0௦1௦021, வாக்காளரில்லாமலே வாக்குரிமை 
தொடர்ந்திருக்த தேர்வுத் தொகுதி. 

borough-Eng'lish, n. கடைசி இளையமகனுக்கு நிலச் சொத் 
துரிமை செல்லும் பண்டை. ஆங்கில வழக்கம். 

bor‘oughmonger, 71, ஆங்கில நகராண்மைத் தேர்வுத் 
- தொகுதிகளின் ஆதரவை வினைப்படுத் துபவர். 

bor’ough-reeve, 71. 1895-க்கு முற்பட்ட பதிவு பெறாத 

ஆஙகில ௩ஃரின தலைமைப் பணியாளர். 

௦1701, v. இரவல் வாங்கு; தற்கால 
உபயோகத்துக்குப் பணம் பெறு ; தனதல்லாததை வழங்கு ; 
அயலிடத்திலிருக்து தனதாக ஏற்றுக்கொள் ; வேறொரு இடத் 

திலிருந்து தருவித்துக்கொள் ; மற்றொன்றிலிருந்து வருவித்துக் 

கொள் ; குழிப்பந்தாட்டத்தில் மேட்டின்மீது பந்தடித்துப் பின் 
புறமாக இறங்கும்படி செய்; ஆட்டத்தில் சரிவுகளுக்கோ காற் 
றோட்டத்துக்கோ ஈடுசெய்து செயலாற்று, 

கடன் வாங்கு ; 

borr’owed, a, கடன்வாங்கிய 9 தனதல்லாத ; போலியான 9 

செயற்கையான ; பாவனையான. 

௦10, 71. கடன்வாங்குபவர் ; பயன்கொள்பவர், 

௦1101910த, 71. கடன்வாங்குதல் ; ர, கடன் வாங்குகின்ற, 
௦501, 71. அருஞ்சுவை யூட்டப்பட்ட இனிப்புக்கிழங்குவகை 

கலந்த ௬ுசியச் ஐப்பிவகை. 

$$015 181, 7. குன்றின் மேல் பாதை ; (தொ.) ௦5518] & 556018 
11௦0, விடுதலை பெற்ற கைதிகள் உதவிக்கழகம் ; Borstal 
151140110௩, 13௦91௨] 89816௯,  பார்ஸ்ட்ல் சிறைக்கூடத்தில் 
முதலில் தொடங்கப்பட்ட இளங்குற்றவாளிகள் காவல் நிலைய 
முறை. 

௦1, 1. வைரம் அறுக்கும்போது ஏற்படும் சிறு துண்டுகள். 
borz’oi, 71. ருசிய 6ூேவட்டைகாய் வகை, 

05085, 1. மரத்தொகுதி ; செடித்திரள் ; 
இலைத்தொகுதி. 

அடர்த்தியான 
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- bos’quet, n. = bosk. : 

botcher 

௦5% *, 71. மூட்டாள்பேச்சு, மடப்பேச்சு ; 17, முட்டாள்தனம்; 

மடமை. 

bosh?, 71. உலைக்கள அடுப்பின்கீழ் சாய்வுப்பகுதி. 

1081, 71, புதர்க்காடு, 
பண்ணை, 

bos’kage, n. = boscage. 
bos’ ket, 1.=bosk. 
bosk'iness, 71. அடர்கானத்தன்மை. 

108134, 8. மரங்கள் அடர்ந்த, புதர் நிறைந்த ; நிழல் மிகுந்த. 

௦801, 71. மார்பு; மார்பக உடை ; சட்டையின் முன்புறம்; 

நீர்நிலை மேற்பரப்பு ) அணைப்பு ; அணைக்கும் கைகளும் மார்பும் 

கொண்ட வளைப்பு ; சுற்றுவரம்பு ; உள்ளம்; இருதயம் ; 

உணர்ச்சியின் இருப்பிடம்; மையம், நடுப்பகுதி; உள்ளுணர்ச்சி 

கள், அக அவாக்கள் ; மறைவான வைப்பிடம் ; ர, ௩ம்பகமான $ 
மறைவடக்கமான ; கெருங்கிய பழக்கமுள்ள ; ஐ, மார்போடு 

2/200 ; (QS5r.) Abraham’s bosom, Gms giGuhon wort 
உறைவிடம், 

அடர்ந்த கானகம் ; தோப்பு, தோட்டம், 

19௦5'0160, 4. மார்புடைய; அணைப்புள்ள; அடைக்கப்பட்டுள்ள. 

1085 *, 7. புடைப்பு, முனைப்பு முகப்பு ; உலோகக்குமிழ் ; குமிழ் 
போன்ற அணிகலம்) (கட்.) கவிகைமாட மையக்குமிழ் ) 

(இயக்.) இயந்திரக் கம்பத்தின் புடைப்புப்பகுதி ; ஐ, குமிழ் 
_ களால் அணிசெய். 

1௦88 “, 71. பணிமுதல்வர், மேலாண்மை உரிமையாளர்; தொழில் 
முதல்வர் ; அரசியல் கட்சி இயக்குகர் ; விஞ்சிய திறலாளர்:; 

வாகை முதல்வர் ; ர, தலைமையான, மிகச்சிறந்த ; ற, நடத்து, 

செயலாட்சிசெய் ; கட்டுப்படுத்து, அடககியாள் ;- தலைமை 
யுரிமைகொள், முனை த்திரு. ் 

08860, 8. மேடாக அமைக்கப்பட்டுள்ள, முனைப்புருவுள்ள. : 

05537 , ம. குமிழ்களுள்ள. 
boss'y?, a. செயலாட்சியுள்ள; அடக்கியாளுகின்ற, அதிகாரத்: 

தன்மையுடைய. 

13081௦, 71. இருவர் ௩டனவகை ; சீட்டாட்ட வகை. 

3௦8௨11 , 7, அறிஞர் ஜான்சன் (01, 100500) என்பவரின் 
வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிய ஜேம்ஸ் பாஸ்வெல் (7௨65 
Boswehi) போன்ற தலைசிறந்த வாழ்க்கை வரலாற்றாசிரியர் 
வியப்பார்வத்துடன் எழுதும் வாழ்க்கை வரலா நரா.சிரியர். 

௦880111810, ௩, பாஸ்வெல் ($௦880.3) போன்று வாழ்க்கை 

வரலாற்,மில் வியந்து பாராட்டும் ஆர்வமுடன் நுணுக்கக் 

குறிப்புக்களைக்கூட எழுதும் வீர வழிபாட்டியல்புடைய. 

Boswell'ism, 7. வீரவழிபாட்டு வாழ்க்கை வரலாறு வரையும் 
பான்மை. 

௦5௭811126௦, ம, வீரவழிபாட்டியல்போடு வாழ்க்கை வரலாறு 
எழுது. 

bot, 2. ஈ வகையின்.புழுப்பருவ உரு, குதிரை முதலிய விலங்கு 
களின் குடலில் தங்கிவாழும் ஒட்டுயிர்ப் புழுவகை. 

௦48௭1௦, 904810], ர. மருந்துப்பூண்டு ; ர, தாவரவியலைச் 
சார்ந்த. 

1௦%'காழ்தர், 7. தாவரவியல் நூல் பயிலும் மாணவர் ; தாவர 
வியல் வல்லுகர். 

௦1ஊர்ச6, ல, செடியினங்களைச் சேகரித்து அவற்றின் வளர்ச் 

சியை ஆராய்ச்சி செய். 

bot'any, nN. தாவரவியல், ் 

Bot'any, Bot'any wool, ௩, சிறந்த கம்பளி, ஆஸ்திரேலிய 
கம்பளி மயிர், ் 

௦181'ஐ௦, 9. மீன்வகையிலிருக்து உண்டுபண்ணப்படும் இன் 
acmunGuTc@sr ; pl, botar’goes, botar’gos. + 

9௦101, 71. தோல்மேல் தடிப்பு, #7200, பற்றை; அரைகுறை 
வேலை; மோ-மான வேலைப்பாடு; ஐ, அரைகுறையாகப் 

பழுதுபார் ; ஒட்டுப்போட்டுச் சமாளி ; மோசமாகவேலைசெய். 

botch’er, 2. பழுது பார்ப்பவர் ) அரைகுறையாகச் செய்பவர்.



botchery 

botch’ery, n. sarap Gordon. 

botch’ing, n. smrgmm Gado; 
ஒட்டுப்பொருத்தான. 

botch’y, a. GHpwacr Gancior, குறைபாடுகள் நிறைந்த. 

bot'fly, 7. குதிரை முதலிய விலங்குகள்மீது முட்டையிடும் 

ஈ வதை. 

both, ௦91. இருவரும், இரண்டும்; ர, இருவரில் இருவரும் 
இணைந்த: இரண்டில் இரண்டும் சசர்ந்த ; இருசார்புகளும் 

ஒருங்கு சார்ந்த; மீற, இருவரும் சேர்ந்து; இரண்டும் 
சேர்த்து ; இரு சார்பிலும். 

both’'er, n. தொந்தரை, தொல்லை, சிறு துன்பம், இன்னல்; 
௮, தொக்தரை எடுத்துக்கொள்) தொல்லைகொடு, மனக்கவலை 

உண்டாக்கு. 

bothera’tion, 1. 
பாழாய்ப்போக, 

0119௦1, 4. ஈச்சுப்படுத்துகிற, தொல்லை தருகிற. 
both’ie, ௦1119, 71. குடில், வேய்மனை, ஒரே அறையுள்ள 

தொழிலாளர் உறைவிடம். 

௦11௦16, 7. ஒட்டுயிர்ப் பூச்சியால் தோலில் இடப்பட்ட துளை. 

A, அரைகுறையான, 

நச்சரிப்பு, தொகந்தரைச் செயல்; int, 

௦49-10௨, 7. குடில் வாழ்கன், குடிசைவாழ் பண்ணையாள். 

bo'-tree, nm. போதி மரம். 

bott, 7. = bot. 

bottin'e, n. owt ymsuy, ewt GHard பகுதியுடைய 
் கால் புதையரணம்; அரை புதையடி; பெண்டிர் புதை 
யரணம் ; சிறு மிதியடி. 

௦1161, 9 பட்டி, குப்பி; புட்டியிலுள்ள பொருள் சாராயம் ; 

குடித்தல்; ற, புட்டியில் நிரப்பு, குப்பியில் அடை ; (தொ.) 

bottle off, மிடாவிலிருந்து குப்பியில் அடை) 10116 மற, 

மறைத்து வை; தடுத்திருத்து; bring up on the bottle, 
புட்டிப்பால் கொடுத்து வளர். 

bot'tle’, 7. உலர்ந்த புல் கட்டு, வைக்கோல் பொதி. 
௦11146, 7... செடிவகைப் பெயர். 

bott’le-chart, n. 6-0 ரீரோட்டப்போக்கைப் புட்டிகளின் 

்- மூலம் அறிந்து குறிப்பிடப்பட்ட விளக்கப்படம். 

1௦1116-0085121, 71. புட்டி கலன்களை வைத்துத்தள்ள உதவும் 
மேசைச் சறுக்கு தட்டம். 

௦116ம், ௩. குப்பியில் அடைக்கப்பட்ட ; புட்டியைப் போன்ற 
உருவமுடைய 7) தடைப்படுத்தப்பட்ட. 

bott’le-fish, ர. புட்டியைப்போல உடலை உப்பிக்கொள்ளவல்ல 
ன மீன்வகை. 

bott'le-gas, 71. ஒளிக்காகவும் வெப்பத்துக்காகவும் புட்டியி 

லடைத்துப் பயன்படுத்தப்படும் நீரியற்பட்ட சதுப்புகிலவளி 
வகை. 

௦%(16-21௨58, 7. புட்டி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் பரு 
வெட்டான கரும் பச்சைக் கண்ணாடி. 

௦1௨-2௦0, 7, சுரைக்காய் வகை, 
௦111'6-ச1௨௦0, 71, கரும் பச்சை; ர, கரும் பச்சை நிறமுள்ள. 
௦11௦-ம். 7, புட்டி மூக்குத் திமிங்கிலம். 

1௦1'115-1௦1091, 71. குத்துச் சண்டைக்காரரின் உதவியாளர் ; 
. ஆதரவளிப்பவர். 

௦1('12-10ற, 71, குப்பிக்குள் அடைக்கப்பட்ட குறளி. 

௦11௪-௩௦01, 7, போக்குவரத்து நெருக்கடி இடம், உற்பத்தி 
முதலியவற்றின் வளர்ச்சித்தடை நிலை, 

௦146-0056, 9, குமிழ் மூக்கு, பெருத்து வீங்கிய காசி, 
் குப்பி முக்தத் திமிங்கிலம். 
bott’'le-nosed, 8. குமிழ் மூக்குள்ள. 

bot'tle-party, 7. ஒவ்வொருவரும் தத்தம் புட்டிகளுடன் 
வந்து குடிவகை கொள்ளும் ஏற்பாடுடைய விருந்துக் குழு. 

bott’le-shouldered, a, சரிந்த தோள்களையுடைய. 
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௦11'16-511087, 7. குப்பித்தட்டு, குப்பிகளை வைத்து மேசை 
மீது தள்ளுவதற்கு உதவும் சறுக்கு வட்டில். 

௦11:16-7851121, 7, குப்பிகளைக் கழுவும் தொழிலாள் ; பலதிற 
வேலையாள், கீழ்த்தரப் பணியாள். 

Bott’ogas,-n. bottle-gag என்பதன் வாணிக உரிமைப் 
பெயர். 

bott’om, 2. அடி, அடிப்புறம், அடிப்பரப்பு, அடித்தளம் ; 
அடிப்படை, மூடு, தூர்; ஆதாரம்; உடலின் பிட்டம்; 

நாற்காலியில் இருப்பிடம்; நீர்நிலைப் படுகை; கலத்தின் 
அடிக்கட்டு) புத்தகப் பக்கத்தின் அடிப்பகுதி; மலையின் 

தாழ்வாரம் ; ஆற்றடுத்த தாழ்கிலம்; கப்பல் அடித்தட்டு) 
கப்பல் ; கீழ்ப்புறம், மறுபுறம் ; இழிபுறம் ; உட்கடந்த பகுதி ) 

நிலத்தளம் ; கிலத்தளப்பணி ; முக்கிய கூறு , நிலையாற்றல், 

உறுதியான செல்வவளம்; பொய்ம்மயிர்த் தொங்கல்) 

ர, அடிப்பகுதி சார்ந்த; தாழ்வான, கடைப்பட்ட, கடைசி 

யான; அடிப்படையான; ௮, வாத ஆதாரமாக்கு; அடிப் 

படையாக்கு ; கிலைகாட்டு; அ.,ழங்காண், உளவுகாண் ; அடி. 

மெய்ம்மை கண்டுபிடி; அடித்தங்கு) அடிப்பகுதி அமை, 

தூரிடு;ஒ (தொ.) ௨4 (16 0௦110000௦7, உண்மைக் காரணம்) 

௦10௦0 மாக, மணவினை எதிர்கோக்கிப் பெண்டிர் 
ஆடையணி .மணி வைத்திருக்கும் நிலைப்பெட்டியின் அடித் 

தடு இழுப்பறை : 86 (௦ 116 0000 of, முழுதும ஆய்க்தறி. 

௦14௦0, ம. தூருடைய, அடிப்பகுதியுள்ள. 
19௦11௦10-151, 7. அடிப்பகுதி உணவுண்டு வாழும் மீன், 

அடித்தள உணவுண்டு வாழும் மீனினம். 

bott’oming, n. 21 S50. 
bott'omless, 8. அடிப்பகுதியில்லாத, அடித்தளமற்ற ; ஆழம் 

காணமுடியாத. 

bott’om-most, a. Haé Spinner ; 
மிக அடிப்பட்ட. 

bott’omry, n, கப்பல் பயண இடர் ஏற்று அளிக்கப்படும் 
பிணையக்கடன் ஒப்பந்தம் ; ஐ. கப்பல் பிணையம் வைத்துக் 
கடன் பெறு. ர 

bott’om-sawyer, n. Qrbué Gud கீழிருந்து பணி 
செய்யும் வாள் அறுப்புத் தொழிலாளர். 

0115, 71. குதிரை முதலிய விலங்குகளுக்குக் 
வகையால் ஏற்படும் கோய். 

௦1 11181., 77. (மரு.) காரச்சுவையுண்டியின் மூலம் ஏற்படும் 
நச்சுப்பாடு? த௲கரக்கல உணவினால் ௩ச்சுப்பாடு உண்டா தல். 

0124௦1, (பிர.) %, பெருமாட்டியின் தனி அறை. 

ற்ஸபீகு, ௩. கேலிக்கூத்து இசைநாடகம். 

Bou’gainvil’ia, Bou’gainviJlae'a, n, வண்ணச் செதில்: 
களுடைய வெப்பமண்டல மலர்ச்செடிவகை, 

ற்ஸதர், 7. கொப்பு; வெட்டிய சிறுகிளை ; தூக்குமரம். 

ற்லதிட்ற௦ர், 7. பூந்தொட்டி; பூங்கொத்து. 
மஹ்ர் *, 7, குடா, வளைவு, ௬ருள். 
வதும்“, ஐ. நா என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்ச வடிவம், 
001812, (பிர.) 7. மெழுக்குதிரி, மெழுக்குவத்தி; (மரு. ) வளையும் 

இயல்புடைய மென்மையான அறுவைக்கருவி, 

0141140:21856, (பிர.) 71, சிறப்பாக மார்செயில்ஸ் (8௨15611185) 
௩ஃரில் வழங்கும் உயர்தர பிரஞ்சு மீன் கறிவகை, 

bouilli, (y.) n. 
ற்பாப்11017, 7. கெட்டிக்குழம்பு, கொழுஞ்சாறு, ஆணம். 
bould’er, n. கற்பாளம், துறுகல், 

கற்பாளங்களுள்ள, 

மிகக் கடைப்பட்ட, 

குடற்புழு 

வேகவைத்துத் துவட்டிய ஊணுணவு. 

தொங்கற்பாறை; ர, 

bould’er-clay, n, (tose. ) கற்பாளங்களும் கூழாங்கற்களும் 
உட்கொரைடு பனியடியில் உருவான கற்பொடி. மேடு, 

Boule, n. கிரேக்க நாட்டின் 
குற்ரால கிரேக்க காட்டுச் சட்டசபை. 

பண்டைக் சட்டமன்றம் ; 

0௦42ம், (பிர.) 7, இருமருங்கும் மரவரிசையுள்ள அகன்ற. 
தெரு; அகல் பெருஞ்சாலை.
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boulevardier, (97 ) 71, அகன்ற பெருந்தெருக்களில் அடிக்கடி - 
ஊடாடுபவர். 

௦014, ௦. துணியில் வடித்திறு, வேடு கட்டு ; சலிப்பதன் மூலம் 
ஆராய்ந்துபார். 

நிச /, 71. சல்லடை, அரிதட்டு, அரிப்புக்கருவி. 

1121 5, 71. பலகொக்கிகளுள்ள நீணாட மீன்தூண்டில், 

௦11412, 71. சலித்தல், அரித்தல். 
boult’ing-hutch, 2. சலிக்கும்போது மாவு விழும் பெட்டி. 
boun. v9. முன்னேற்பாடு செய்; உடையணி; புறப்படு; 

0. முனனேற்பாடான, ஆயத்தமான. 

௦1006 *, 7. துள்ளல் ; பாய்ச்சல் ; செருக்குரை, தற்புகழ்ச்சி, 

மிகையுரை, உயர்வு ஈவிற்சி, வீம்பு நடை ; மெத்தென விழும் 

ஒளி; துணவுள்ள பொய்; ௮, துள்ளு, திடீரெனக்குதி ; 
எதிர்த்தடி, எதிர்த்துப் பக்துபோல் எழும்பு ; காசாகாத பண 

மூறி வகையில் திரும்பக் கைக்குவக்துசேர் ; இங்குமங்கும் 
ஆடு; திடீரெனப் பாய்; நுழை, சட்டென வெளி3யறு ; 

தற்புகழ்ச்சி செய், வீறாப்புப்பசு, மிகைப்பட உரை; ரம. 

திடீரென, இரைச்சலுடன் ; 73910. திடீரென, அதோ வெடி. 

ஒலி என்ற குறிப்பு, திடீர்க்குறிப்பிசைப்பு ஒலி. 

bounce, 7. குறைபுள்ளியுள்ள காய்மீன் வகை. 

நாட்ட. 71, குதிப்பவன் : பெரும்பொருள் ; பெரிய பொய் 

பொய்யன் ; மூரடன் ; காசாகாமல் திரும்பக் கைவந்துசேரும் 
பண முறி. 

லய, 8. துள்ளுகிற, குதிக்கிற. 
நலம் *, *. கிலவரம்பு; 

படுத்து. 

bound®, 1. துள்ளல், பாய்ச்சல்; ஏ, துள்ளு, குதி, பாய் $ 
முள்னேறு, எதிர்த்துத் துள்ளு. திருப்பித் தாக்கு. 

நாம்”, 2. புறப்படுந்தறுவாயில் 
ஆயத்தமான. 

bound‘, 9, 110 என்பதன் இறந்தகால-முடிவெச்ச வடிவம். 

நலுங்கு, 7. வரம்பு, எல்லைக்கோடு ; எல்லைப்புறம் : முடிவு ; 

பந்தாட்ட வரம்பு வீச்சடி ; வரம்பு வீச்சடியின் மதிப்பெண். 

boun’dary-rider, n. குதிரை ஏறிச்சென்று வேலிகளைப் 
பழுது பார்ப்பவர். 

ந்ஸாம்'60, ச. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, 

யாகக்கொண்ட. 

bound’en, a, கடப்பாடான. 
boun‘der, n. ewsad, uresi. 
bound’ing, 8. துள்ளிச்செல்கிற, பாய்கின்ற. 

boundless, a, எல்லையற்ற, வரம்பின் றிப் பரந்த, அளவற்ற. 

bounds, 71. pl. எல்லை, வரம்பு ; மட்டு, மதிப்பு, ஒழுக்க வரம்பு, 
கட்டுப்பாட்டெல்லை ) எலலைப்புறம், எல்லைப்பகுதி, தி 
எல்லை. 

boun'teous, a. வண்மையுடைய, தாராளமான, இலவசமாக 
அளிக்கப்பட்ட. 

boun'teousness, boun'tifulness, ௩. வண்மை; ஈகைத் 
தன்மை; கொடைவளம். 

வரையறை; ௨, வரம்பிடு, கட்டுப் 

உள்ள, புறப்பட 

நெருக்கமான ; எல்லை 

௦1 (110பி, ௧. வண்மை நிறைந்த, தாராளக்டுணம் மிகுந்த ; 
ஏராளமான, வளம் நிறைந்த, வளந்தருகிற. 

boun’ty, 2. வண்மை; பணிவள ஊதியம் ; காலாட்படை - 
கப்பறுபடையினர்க்கு அளிக்கும் பணிக்கொடை ; ஊக்க 
ஊதியம், வணிக முயற்ரியை ஊக்குவிப்பதற்கு வணிகர் 
களுக்கு அளிக்கப்படும் தொகை. 

ரம”, 9. பூச்செண்டு; மலர்க்கொத்து; இன்தேதறல் 
மணம், UN By LOGIT Ld. 

bouq’uetin, n. <yddev (Alps) UGH uaysror water. 
௦மா850'0௦, 71. புயல், கடுங்காற்று. 
லா. 7. மதுவகை, ஒருவகை விஸ்கி, 

Bour’bon, n. ரோசா மலர் இனத்தின் வகை.   

நமா 0௦1, 71. பாட்டின் பல்லவி, மட்ட இசை , இசைமட்டக் 

குரல்; இசைக்கருவிகளில் மட்ட இசைப்பாணி ; குழலிசைக் 

கருவிகளில் சூறை ஒலி. 

00௭2௪௦15', (பிர.) ர. ஈடுத்தர வாணிக வகுப்புக்குடி மகன் ; 
வணிடன், கடைக்காரன் ; நடுத்தர வகுப்புக்கரிய வாழ்க்கை 

முறைக் கருத்துக்.ஞுடையவர் ? ர, நடுத்தர வகுப்பைச் 

சார்க்கு; மரபு ஒழுங்கான; ஒரேமாதிரியான) பழமைப் 

பற்றுள்ள. 

bourgeois’, 2. (அர்.) ௩டுத்தா அச்சு எழுத்துருப்படிவம், 
மட்ட.ப்படிவம்; ர, மட்ட உருப்படிவம் சார்ந்த, மட்ட 

உருவான. 

0172201512, (பிர.) 77. ௩டுத்தர வகுப்பினர் தொகுதி, ௩டுகிலை 
வகுப்பு. 

ற்லாத331, 7. மா 26௦. 
௦ம18ர 1௧. ச. அறிவுமுறை வினைமுறை மறுத்து உள்ளு 
ணர்ச்சியே சமயம் என்ற அக்தாய்னெட் பூரிக்னானின் 

(Antoinette Bourignon, 1615-168) Os1a1ms Won m nm, 

bour'law, nn.  ஸ்காத்லாந்தில் நீடித்திருந்த பழங்காலப் 
பஞ்சாயத்துப் போன்ற சிற்றூர் மக்கள் ' வழக்குமன்ற 
முறைமை. 

௦௦1௩", 71. சிற்றாறு, ஓடை. 
bourn’, bourne 1. வரம்பு, எல்லை) இலக்கு. 
௦126, 7. முடுகியல் நடன வகை; விரை ௩டன இசைப் 

பாட்டு வகை. 

001756, (பிர. ) %, அயல்காட்டு காணயமாற்றுக்களம், பாரிஸ் 
HAT SIV நாணயமாற்று நிலையம். 

9005௦ ', 9. மயக்கமது; பெபருங்குடி விருந்துக்குழு/ 
ம. மிகுதியாகக்குடி, 

1௦152”, ற. மீன்பிடி கருவியால் வலித்து இழு. 
boustrobhed'on, (கி3ரை.) ர. இடதுபுறமிருக்து வலமாகச் 

செல்கிற, இடவலமாக எழுதப்படுகிற; ரரீற, இடமிருந்து 
வலமாக, 

மலடி *, ம. குடிக்கும் தன்மையுடைய, குடிவெறியார்ந்த. 
1௦14, 7. ஆட்டவட்டம், ஆட்டமுறை, ஆவர்த்தி, திருப்பம், 

வரிசை ; தொழில் ஊக்க அளவு, தவணை முறை; பந்தய 
முயற்சி, வலிமைப்போட்டி ; குடிவெறியாட்டம் ; கோய்விீச்சு, 
எழுச்சிமுறை. 

௦ய4௨௮௦', %. திடீரெழுச்சி; உணர்ச்சிப்போக்கு, மனம்போன 
போக்கு. 

01/1071411272, (பிர) 9. சட்டைத்துளையில் மாட்டும் மலர்ச் 
செண்டு. 

0045-7025, (பிர.) 3, pl. கடையெதுகை வரிப்பாட்டுப் 
போட்டி, முடிவுச் சொற்களைக் கூறிப் பிறர் பாட்டின் 
வரிசையை நகிறைவுசெய்தல். 

௦812, 7௩ எட்டு எருதுபூட்டி உழவல்ல பதின்மூன்று 
ஏக்கர்ப் பரப்புடைய பண்டை ஏர்கிலத்தில் எட்டில் ஒருபகுதி. 

bo'vin2 a. கால்கடைகளைச் சார்க்த, எருத்தினத்துக்குரிய ; 
எழு-சியற் 0, மந்தமான போக்குடைய, 

௦ 1:1, 1, இறைர்சிச் சத்துப்பொருள் கீர்மம், வாணிகப்பதிவு 
செய்யப்பட்ட உண்டிவகையின் பெயர். 

bow', 2. வில்; வளைவு ; வானவில் ; யாழ்வில், ௩ரப்பிசைக் 
கருவிவகை வாசிக்க உதவும் நீள் ஈரப்புக்கருவி ; உலோகக் 
உபைப்பிடி வளையம்) ஒன்றிரண்டு கண்ணிவளையங்களை 
இணைக்தம் முடிச்சு; இமைக்கச்சியின் கொக்கி வளைவான 
முடிச்ச ; கழுத்துப்பட்டியின் அணி முடிச்சு : யாழ்வில்லின் 
PIMIGY; ம, யாழ்வில் கையாளு, யாழ்வில் மீட்டு. 

bow’, 2. தலைராழ்த்தல், உடல்வளைத்தல்; வணக்கம் ; 
நன்மதிப்பறிவிப்பு , தலையசைப்பு ; இணக்க அறிவிப்பு ன் 
ஓ, வளை ; குனி. தலைவணங்கு ; பணி, கீழ்ப்படி ; அடங்கு, 
உட்படு, தலையசை, இணக்கமளி ; வளையச்செய் ; பணிவி 
கீழடக்கு ; Ford sad. 

bow °, 9 கப்பலின் முகப்பு, படகின் முன்புறம்,



bow-backed 

bow -backed, a, sacflus; wear gigsior. 
Bow bells, 71. லண்டன் நகரமணியோசை எல்லை. லண்டன் 

கரம், 

bow’ -boy, 1. வில்லாள் சிறுவன். 

bow’-compasses, 1. 21. வில்வளைவு அமைப்பு மீது சுழலும் 
.. கவராயம். 

bowd'lerism, 1. 455% Qc @sgopuy. 
bowd lerize, v. காணத்தக்க பகுதியைப் புத்தகத்தினின்று 

நீஃகு, புத்தகத்தை வெட்டிக்குறை. 

நம், ர. வளைந்த, குனிந்த. 
நா ௨, 1. குடல்) உட்பகுதி; கெஞ்சம், இரக்கம், மென்மை 

உணர்ச்சி; ஏ, குடலை வெளியே எடு. 

நன 1, 1. கொடிப் பந்தர் ; நிழலுள்ள தோட்ட இருக்கை ; 

கோட்ட மனை, வேனில௰கம் ) வேனில் மாளிகை : இருப்பிடம் 7; 

வீடு; உள் அறை; பெருமாட்டியின் தனி அறை. 

bow’er 4, 9 சுப்பல் ஈங்கூாம். 

நன *, உ சீட்டாட்ட வகையின் இருதலைமைச் சீட்டுக்களில் 
ஒன்று. 

%௦'21-8110101, 1. 0௦ “. 
bow’er-b'rd,-n. தங்கும் கொடிமனையெங்கும் வண்ண 

இறதகள் நிரப்பி அழகுபடுத்திவிடும் இயல்புடைய 
ஆஸ்திரேலிய பறவை வகை. 

௦94, 3. கொடிப்பந்தலுள்ள ; நிழலார்ந்த, 
bow’ fin n. வடஅமெரிக்க நன்னீர் மீன்வகை. 

௫௦௭-1௧0, 71, விற்கை, இடக்கை; யாழ்வில் ஏந்தும் கை, 
வலக்கை. 

bow’ie-knife, n. குத்துவாள் போன்ற ஓரடி நீளமுள்ள 
நீண்ட கத்தி வகை. 

bowe!, n. கிண்ணம், குடிகலம் ) கமண்டலம் ; கும்பா, ஆழ்க் 

த௲ன்ற தட்டம்; கலங்கொள்் பொருள் ; கருவிகலங்களின் 

உட்குழிவுப்பகுதி ; வலையடுக்கின் மைய இழிவு. 

bowe®, 2. மூடப்பந்து, ஒருபகுதி கனத்துள்ள மரப்பந்து ; 
கழற்சி : ஏ. மரப்பந்தாட்டமாடு) பாய்ந்து உருண்டு 

செல் ; வண்டியில் விரைந்து பயணம் செல் ; மரப்பக்தாட்டக் 

காரரின் வரம்புக் குச்சிகளை நோக்கிப் பந்து வீசு ) ஆட்டக் 

காரனை விலக்கு. 

ந -1522௦ம், ம. முட்டிக்காலுள்ள, வளைகாலுடைய. 

௯1 ஊ |, 9. மரப்பந்தாட்டத்தில் பந்து வீ௬ுபவர். 

bowl’er’, ர] னந்கர், 1. வட்டக்கம்பளத் தொப்பி வகை. 
நன 11௦ ', 7. கப்பல் முன்புறக் கயிறு. 
bow’ line*, n.=bowler * 
bow' ling. n. wigs aféar, 
bowl'ing-alley, 2. முளேயடிப் பந்தாட்டச் சாலை, 

bowl] ing-crease, n. நின்று பந்து வீசுவதற்குரிய எல்லைக் 
கோடு. 

bowl'ing-green, n, முளையடிப்பக்தாட்டப் புல்வெளி. 
bowls 8. ற!. முடப்பந்தாட்டம் ; (பே-வ.) கழற்சியாட்டம். 

bow'man', n, வில்லோன். 
bow'man?, n. படகின் முற்புறத்துள்ள தண்டுகைக்கும் பட 

கோட்டி. 

௦-0, ரூ. வில் வாள், வில்போன்ற சட்டத்தில் நாண் 
போல் ஏற்றப்பட்ட ஒடுங்கிய அறுப்பு வாள். 

bowse,.v. = bouse. 
௦4 51101, 1, வில்லிலிருந்து அம்பு எய்யப்படும் தொலைவு, 

கணை ததொலை, வில்லடித் தொலை. 

ந்ரொ்ஹார்ர், 1 கப்பலின் முன்புற மரச்சட்டம். 
baw’'string, nN. வில் நாண்; துருச்கியர் (115) குற்ற 

வாரவியிட்ர் கழுத்தை இறுக்கிக் கொல்லும் கயிறு ; பாலத்தின் 

ரன. டக்கட்டு) ௮, வில் காணினால் கழுத்தை இறுக்கிக் 
ல்.   
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bow'string2d. a, 03.0 mrgyina; வில் நாண் ௮மைப் 

புடை; வில் காணுக்குரிய ; வில் காணுககான, 

bow’-strung, a. = bowstringed. 
ற அமு மள, ர. வளைகாணப பகுதியிலுள்ள பலகணி. 

நகர மம், ம, வளைகோணப்பகுதியில் பலகணி 

யூடை.ய. 

bow wow’, n, நாயின் குரைப்பு ; நாய். 
௦21, 1. வில் செய்பவர், வில் விற்பவர். 

௦ ', 71. பெட்டி: பெட்டி அளவு, பெட்டியிலடங்கிய பொருள்) 

வண்டி ஓட்டுபவரின் இருக்கை ; தனி அறைகூடம் ; நாடகக் 

கொட்டகையில் தனிஇருக்கைகள் பொண்ட அறை ; பேட்டை 

யாளர் கூண்டுப பெட்டி; சான்றுள*-காவலர் முதலியவர்க் 
கான பெட்டிக்கூண்டு) சமிக்தநைஅடையாளப் பெட்டி 

குளிப்பு முதலிபவற்றுக்கான தொட்டியறை; தங்தமனை, 

சாவடி ; நிதிப்பெட்டி, நிதி; பரிஈப்பெட்டி, பரிசு ; கட்டப் 

பந்தாட்டத்தில் பந்தெறிபவர் நிற்தமிடம். கப்பல் திசைக் 
கருவி உறைப் பெடடி ; ம, பெட்டி இணை ; பெட்டியில்வை) 

நீதிமன்றத்தில் பத்திரத்தைப் பதிவு செய்; மற்ற அறை. 

களிலிருந்து பிரித்துவை ; (கப்.) ஒழுங்கு வரிசையில் குறிப் 

புக்களை ஒத்திகைசெய் ; துவங்கிய இடத்தில் முடிவாக்கு; 

(தொ ) 8௦௩ ௨ம் 60%, ஒரே நேரத்தில் வீட்டில் தங்காத இரு 
நாடக பாத்திரங்கள்) 0௦% (6 000௧38, ஒரு கருக்தின் 

எல்லாக் "கூறுகளையும் அலசி ஆராய் ; 1௩41௦ 2௦02 ௦௧, 
பொய்யான கிலையில். 

௦௩”, 71. கோட்ட வேலிப் புதர்ச்செடி வகை; புதர்ச்செடி 

வகையின் மரவேலைக்குதவும் கட்டை. 

௦௩ £, ற. செவிட்டில் அறை ; குத்துச் சண்டை போடு, 

௦௩-00, 71, பெட்டிப் படுக்கை, பெட்டியைப் போன்று மூடி 

விடத்தக்க படுக்கை வகை, ர 

box'calf', 2. கட்டங்கட்டமான வரையழுத்தப்பெற்ற பசுங் 

கன்றின் பதனிடப்பட்ட தோல் வகை. 

௦01௦14, 7, குதிரை ஏற்றத்துக்குரிய கெட்டித்துணிவகை. 

box’-coat, 2. பாரமான புறமேற்சட்டை. 

1௦% -மக37, 71. நீதிமன்ற ஓய்வு காட்களில் பத்திரப் பதிவுக் 
காகக் குறிக்கப்படும் காள். 

box’en, ம. புதர்ச்செடிவகையின் மரக்கட்டையாலான. 

box’er, 1. குத்துச்சண்டை செய்பவர் ; குத்துச் சண்டை 

வல்லுகர். 

௦௩௫, 71. (வர.) அயல்காட்டினர்க்கு எதிரிடையான சீனக் 

கழக உறுப்பினர் ; செர்மன் (சோ) வளர்ப்பின மரபில் 

வந்த நடுத்தர அளவுடைய மென்மையான காய் வகை, 

௦1], 7. பெட்டி கொள்ளதக்க அளவு, நிறை பொ்.டி. அளவு. 

௦3% -கம1, ம. இயங்கிடமில்லாத இடத்தில் தன்னிலையிலேயே 

கப்பலைத் திசை திரும்பச் பெய். 

0%'11ஐ, 71. குத்துச்சண்டை, 
Box'ing-day, n. AM sno (Christmas) நாளையடுத்துப் 

ula sor அளிக்கும் காள். 

box'ing-glove, 71. சூத்துச் சண்டைக்காரர் அணியும் அடை 
மொகலைக் பையுறை. 

௦%'-1100, 71. வண்ணாரப் பெட்டி, துணிகளைத் தேய்க்கும் 
வெம்பேழை. 

9%'-*20ற37, 71. காடகசாலையின் தனி அறைகளைத் திறந்து 
விடும் ஊழியர், 

box’-kite, n. பக்கங்கள் திறந்த பெட்டிகளாலான காற்றாடி. 

box’-] abby, 71. மாடகசாலைத் தனி அறைகளின் வாயிற்கூட 
அறை. 

box’-number, 1. அஞ்சல் பெட்டி எண், விளம்பரங்களின் 
விடைக் தரியதாகக் குறிக்கப்படும் முகவரி எண். 

box’-office, 1. காடகசாலை முதலியவற்றில் இ௫ுக்கைகளைப் 
பதிவு செய்யும் அலுவலகம்,
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box'-pleat, 71. மாறிமாறித் திருப்பி மடிக்கப்பட்ட இரட்டை 

மடிப்புத் துணி. 

1௦௩-867, 71. வண்டி ஒட்டுபவரின் இருக்கை. 

box’-wagon, 2. புகைவண்டித் துறைக்குரிய மூடப்பட்ட 
பெட்டிவண்டி.. 

௦3, 7. பையன், சிறுவன், இளைஞன் 5 மைந்தன் ; சிறுவர் 

தன்மையும் இயல்புகளுழுள்ளவர் ; பணியாள், பணிப் 

பையன் ; (தொ.) 00/8 நடர2கம௦, கட்டுப்பாடும் ௩ற்பண் 

பாடு பழக்க வழக்கங்களும் உண்டுபண்ணுவதற்கான சிறுவர் 

அமைப்பு : Boy Scout, சாரணச் சிறுவன், சாரணர் ; 035 
1௦46, எட்டி மரவகை; boy’s ற1ஷு, அற்பம். 

நுலம, 1. கோட்டையில் நீண்டு நெருங்கிய போக்குவரத்துக் 

குரிய அகழிச் சந்து ; ற[, ௦7௨0, 

030011, 71. ஊர்க்கட்டு, சமுதாய வணிக வாழ்வினின்று 

விலக்கீடு செய்தல் ; ற, சமுதாய-வாணிகத் தொடர்பிலிருக்து 

விலக்குச் செய். 

லு '11௦௦0, %. சிறுமைப் பருவம், சிறு வயது ; சிறுவர்கள். 

மஞு”1811, 8. சிறுபிள்ளைத்தனமான. 
bra, n- brassicre என்பதன் சுருக்கக் குறிப்பு. 
brab’ble, n. Anise, சச்சரவு ; : இரைச்சல், ஆரவாரம், 

வீண்பேச்௬; ற, சச்சரவிடு; பிதற்று, கூக்குரலிடு, 

1800 871௦, 4. சிறகார்ந்த காலடிகளையுடைய. 
1806, 7, நாய்கள்-சீட்டுக்கள் ஆகியவற்றின் இணை, சோடி;; 

கட்டிட உறுப்புக்கள் தளைக்கட்டு ); பற்றிறுக்கி; இடூக்கி 

திருப்புளி, துளைக்கருவிகளைத் திருப்பும் சட்டம் ; உட்பிணைப் 

புக் குறிவளேைகோடு, இைக்கவிகை; ஐ, இணை, பி&ன ; 

இழுத்துக் கட்டு, இறுக்கு ; உரங்கொடு, வலிமையூட்டு ; 

தாங்கு, ஆகாரம்கொடு ; சோடியாக இணை; (கப்.) பாய் 

மரக்குறுக்குக் கட்டைகளை இழுத்துப்பாயைச் சீர்செய். 

brace’let, 71, கைவளை, கடகம், காப்பு. 

08௦67, 1. விற்பயிற்சியிலும் சிலம்பத்திலும் மணிக்கட்டுக் 
குரிய வலுக்காப்பு. 

122065, 71. 21, இடுப்பு காலுறை தளைப்பட்டைகள் ; இசைக் 
கம்பியின்வார் ழ; வில்வண்டியின் இணைப்பு வார்; (௯ப்.) 

பாய்மரக் குறுக்கைகளை இழுத்துப் பாயைச் சீர்செய்ய 
உதவும் வார். 

டா ௨௦1, 71, பெண் வேட்டைகாய். 

ந ௨௦11 ஞ், 7, பெண் வேட்டைகாய் ; குட்டி காய், குருளை. 

கூவி, ௩. மேற்கையைச் சார்ந்த; (தொ.) 

ஊர, மேற்கைக்குருதி காளம், மேற்கைத் தமனி. 

நர உ்௦171 ௨4௦, ம. (தாவ.) எதிரெதிர் இணைக்கிளையுடைய, 
கிளைகள் இணையிணையாகச் செங்கோணமாசவும் தமக்குள் 
ஒன்றடுத்து ஒன்று செங்கோணமாகவும் உள்ள. 

brach'iopod, 71. வாயின் இருபுறங்களிலும் நீண்ட கைகள் 
போன் ந அமைப்புடைய சிப்பி இனங்களின் வகை; pl. 
Brachiop’ oda. 

brachy-ax'is, 1. குறுகிய ஊடச்சு, குறுக்கு ஊடச்சு. 

brachyceph’al, n. Ga s2uvuwst. 

brachycephal’ic, brachyceph'alous,a. omaw s2veow 
உடைய, 

௨0101௨, ர. குறுகிய தலையுடைமை, 
ஐந்தில் நான்கு பங்கு அகலமுடைமை. 
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brachydactyl'ic, brachydac’tylous, ௧. குறுகிய விரல் 
களு டய, 

brachyg'ruphy, 1. #645 ca@sgiepmp. 
brachyl’ogy, 91. பேச்சுச்சுருக்கம் ; சொற்செறிவு, 

திட்பம் ; ௬௬க்க மிகுதியினால் ஏற்படும் வழு. 

நர௨01ரற1க' ௨16௦10, 8. குறுக்கு ஊடச்சுக்கு இணைவான 
இருதள முகப்பு மணியுரு. 

brachyp’terous, a. Gta இறகுடைய. 

brachial] 

நீளத்தில் 

உரைத்   

Brachyu'ra, 71. pl. ௩ண்டுகளை உள்ளடக்கிய உயிரினவகை. 

௨0102, ர, வலிமை உண்டாக்குகிற, 

திண்மை தருகிற. 

௨௦%, 1. துணியின் நெசவுப்பிழை,. 

1௨01. 71. காட்டுப்புதர் வகை : ரல் வகை, ; 

180164, 71. அடைப்புக்குறி, இணைப்புக்கவிகைக்குறி; வருவாய் 

முதலியவற்றில் அடைடப்புக்குறியால் இணைக்கப்பட்ட 

தொடர்பு ஒப்புடைய இனம்; சுவரில் மாட்டப்பட்ட ஏந்தந் 
பலகை, பாரந்தாங்கி, தண்டயம் ; வளைவுதாங்கி ; சுவர்கிலை 

அடுக்குப்பேழை ; ஆதாரவளைவு ; ஆவி விளக்கின் மாட்டல் 
கொம்பு ; விளக்குத்தண்டு ; பீரங்கி வண்டியின் இருசிறைப் 

புறம்; ல, ஏந்து வளைசொண்டு தாங்கி நிறுத்து, முட்டுக் 

கொடு; அடைப்புக்குறியிடு ) ஒத்த மேதகைமை உடையவர் 
இருவரின் பெயர்களை ஒருங்கிண) (௧ண.) ஒத்த 
இனமாகத்தொகு. 

11௨01 151, 8. சிறிது உப்பான. ௪ 
ற்ம2௦ர், ர, (தாவ.) பூ வடிச்சிதல், கவட்டில்: பூத்தோற்றுவிக்கும் 

உருத்திரிந்த இலை. 
brac’teal, a.=bracted. 
brac'tzate, n. Gactaf Qurdr Quadcdeopss5@Q; a, மெல் 
லிழைத்தகடான ) பூவடிச்சிதலுடைய. 

௨௦16ம், 07௨௦'160181௦. 8. பூவடிச்சிதலிலை உடைய. 
௨௦(:6016, 7. ( தாவ.) பூ வடிச்சிதலிலை. 
டா௨0, 91. சிறுபக்கத் திருப்பமுடைய தலைப்பில்லாத மெல்லிய: 

ஆணி, தட்டையான சிறுதலை உடைய ஆணி. 

1௨0 81, 7. திருகு ௬ருளற்ற சிறிய துளையிடும் கருவி. 
1௨ம் 511௨, 71. பெயர்போன இரயிலட்டவணை. 
bradycard’ia, n. தளர் கெஞ்சுப்பைத் துடிப்பு. 

றர௨01ற 11௦, 5. மெதுவாகச் செமிக்கிற. 
brad'yseism, n. நிலவுலகத்தோட்டின் மெல்லதிர்வு. 
brag, n. தற்புகழ்ச்சி; தற்பெருமைச் செய்தி ; 
வகை; ற, தற்பெருமை பேசு. 

braggado'cio, n. வீண்பிதற்றலர் ; வீண்பெருமை. 
ம &தஜ'கார், 7. வீண்பெருமை கொள்பவர் ; தற்பெருமையாளர் 9 

ர. தற்புகழ்ச்சி பேசுகிற ; வீண்பெருமை கொள்கிற. 

றகதூத1த, 8. தற்பெருமை பேசுகிற. : 

brah'ma, brahmapoot'ra, 71, வீட்டுக்கோழி வகை. 
brah'min, 7. பிராமணர். 
brahminee’? ‘Me பிராமணப்பெண். ப் 

ஹ்ட்டார்ப66 “, 5. பிராமணர் மரபுக்குரிய ; பிராமண வழக்குக் 
குரிய, 

உடலுரமளிக்கிற, 

சீட்டாட்ட: 

உரம் 1௦, நாகா ர்], ௧. பிரா மணருக்குரிய, பிராமணர் 
கோட்பாட்டுக்குரிய, 

Brah'minism, 2. பிராமணீயம். 
Brah’mo, 2. =Brahmoist. 
Brah’moism, n. பிரம சமா க் கொள்கை. 

Brah'moist, n, பிரம சமாசத்தைப் பின்பற்றுபவர், 

810, 71. பின்னல், சடை, புரிகுழல் ; 
முடை. 

ற. பின்னு? இழை 

நாகரம:60, 8. பின்னப்பட்ட ; இழைக்கப்பட்ட ; முடைந்த. 

braid’ ing, 1. Weirare, Yer wy 500, 
Braid’ism, nm. டாக்டர் ஜே. பிரேய்ட் (0. 7, Braid, 1842) 

என்பவரால் இயன் முறையில் வகுத்தமைக்கப்பட்ட ulus Bred; 
ற்க11, 71. பருந்தின் இறகுகளைக் கட்டும் சிறு தோல்துண்டு ; 

கப்பற்பாயின் நுனிக்கயிறு; ஓ, கப்பற்பாயை 'துனிக்கயிற்குல் 
இழு. : 

௨1116, 3. லூயி பிரேயில் (1,௦05 137௨1116, 1809.1852) என்பார் 
கண்டு புனைந்த குருடர்கள் எழுத்துமுறை ; கண்ணற்ரூறார் அச்சுமுறை ; ர, கண்ண ற்றோர் கல்விமுறை சார்ந்த.



brails 

brails, n. 21. பருந்தின் பிட்ட இறகுகள்; (கப்.) பாய் 
. மரத்தைச் சுருட்டிக்கட்டும் கயிறு. 

brain, n. மூளே? அறிவின் இருப்பிடம், அறிவாற்றல்; ஐ, 
மூளையை அடித்துச் சிதறடி ; (தொ.) brains trust, பொது 

_ மக்கள் கேட்கும் கேள்விசளுக்கு முன்னேற்பாடின் றி உடனே 

விடை இறுப்பதற்காகத் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட திறமை 

யாளர் குழு. 

brain’-case, n. மண்டை ஓடு. 

நாக/' ரெம், 1. புதுமைக்கருத்து ; புதுத்திறப்பணி, 

brain’-cor’al, 1. மூளையைப் போன்ற வடிவுடைய பவள 
வகை. 

brained, a. மூளைவாய்ந்த, மூளைத்திறமுடைய, அறிவுடைய. 

brain’ fag, n. மூளைத்தளர்ச்சி. 

brain’fe’ver, n. மூளைக்காய்ச்சல், மூளையதிர்ச்சி, மூளை 

அழற்சி மயக்க வெறி; வெறிப்பிதற்றல் ; (தொ.) brain. 

$ஸநா£ம், மூளே கோயாளர்போல் விடாது அழுகை ஒலி 

எழுப்பும் குயிலினப் பறவை. 

brain’less, 8. மூளை இல்லாத? அறிவற்ற; மடத்தனமான. 

brain’-pan, n. மண்டை ஓட, கபாலம். 

12105, 7. 21. அறிவுத்திறம். 
brain’-sick, 4. மூளைக்கோளாறுள்ள, அறிவு திரிந்த. 

brain'-storm, n. Det மூளை அதிர்ச்சி. 

brain’-wash, brain’-washing, n. கருத்துமாற்றத்துக்கான 
- வன்பிடிபபோதனை ; குற்றடிற்புக்கான வன்பிடிச் சித்தத் 

தாக்குதல். 

brain’-wave, n. கருத்தொளி, திடீர்ப்புதுக் கருத்தலை அறிவு 
மலர்ச்சி. 

brain’y, a. ep%r sub amas, நுண்மதியுடைய, திறமை 

மிக்க. 

நவம், 7. முதல் முளை, குருத்து; ற, குருத்துவிடு, முதல் 
முளைவிடு ;) மண்ணிற்குமேல் தோன்று. 

braise, ஐ. மேலும் கீழும் கெருப்பிட்டு ஆட்டு இறைச்சியோடு 

. Leis இறைச்சித் துண்டுகளைப் புழுக்கு, கவல் வேவலாக 

அளி. 

நவி6௦ *, 9. தடுப்புக்கருவி, முட்டுக்கட்டை; ௮. தடுத்துகிறுத்து, 
தடைபோடு, முட்டுக்கட்டையிழு. 

நர2]66, ௩. குதிரைகளின் முரட்டுத்தனத்தை அடக்க வழங்கப் 
. படும் சக்கரச் சட்டங்களை மட்டுமே உடைய தெறி3வக 

வண்டி; அகற்றத்தக்க கூண்டு வாய்ந்த இன்பப் பயணத் 

துக்குரிய பெரிய குதிரை வண்டி. 

brake 5 9), பொறி இயக்கும் கெம்புகோல் ; குழாயின் தண்டு. 

brake *, ர. சணலை அரைக்கும் பற்களையுடைய கருவி ; பரம்பு, 

வயலில் பரம்படிக்கும் கருவி; மாப்பட்டை உரிக்கும் கருவி ; 

ற. சணலைக் குறுகத்தறித்து அரை, அடித்துத் துவைத்து 
.. கொய்தாக்கு. 

றா ௨66 “, ட. புதர்க்காடு, புதர். 
நரவி66 *, ௩. 018010. 
brake’, v. break என்பதன் இறந்தகால-முடிவெச்ச வடிவம் ; 

broke, broken, என்பனவற்றின் பழங்கால மறுவடிவம். 

brake’-block. 2. முட்டுக்கட்டை, விசைத்தடுப்புப் பொறி 
யாகப் பயன்படும் கட்டை. 

றரவி:61658, 8. தடுப்புக் கருவியற்ந. 

brake’-shoe, 33. தடைப்பொ ஜியின் உராய்வுக்குரிய பகுதி. 

22225௨, ர. புகைவண்டி தடுப்புப் பொறியைக் கண் 
காணிப்பவர் 

brake’-van, n. புகைவண்டியின் தடுப்புப்பொறி அமைக்கப் 
பட்ட வண்டி. 

brake’-wheel, n. smuUu@ sé. 
7௨123, 3. புதர்க்காடான, புதர் கிரம்பிய, 
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brandy-pawnee 

Bram’‘ah-press, 91. ஜோசப் பிரமா என்பவரால் (1௦5 

கக, 1748.1814) புனைந்து காணப்பட்ட நீர்வலங் கொண்ட 

அழுத்தக்கருவி, நீரின் 'ஆற்றலால் வேலை செய்யும் அழுத்தக் 
கருவி. 

bram’ble, 71. கருப்புப் பழங்களைக் கொண்ட முட்செடி 

வகை ; கள்ளிபோன்ற முள்ளடர்ந்த நீண்ட படர்தண்டுடைய 

புதர் வகை. 

bram’ble-berry, bram’ble-bush, n. srtes wcygse 
வகை. 

bram’ble finch, bram’bling, n. w2vcnysir ausnas. 
றக் 0137, ம. முட்புதருடைய, முள்ளடர்ந்த. 
மாஊ, 71, தவிடு; கூலக்குப்பை, குத்துமி. 

7ம712474, (பிர.) 71. குதிரை படுக்குமிடம். 
branch, n, கிளை, கொப்பு; பகுதி, பக்கம்) கூறு, பிரிவு; 

கிளையாறு; கிளையினம்; கிளைகிலையம்;ழ துணைஙிலையம் $ 

தலைப்பின் உட்பிரிவு; நூல்துறை; கலைத்துறை; தொழில் 

துறை; ௮, கிளைகளாகப்பிரி ; கப்புக் கவர்விடு ; கிளைவிட்டுப் 

பரக்துசெல் ; பிரி, விலகு ; பிரிந்துசெல். 

2௩0120, ம. கிளையுடைய. 
branch’er, 71. கூட்டை விட்டுக் கிளை வாழ்வை மேற்கொண்ட 

சிறு பறவை. 

branch’ery, 93. கப்புக்கவர், கிளைகளின் தொகுதி. 

branc’‘hia, n, Scr Qeajer ; pl, branc'hiae. 
8௦ பர்வ, ௩. செவுள்சார்ந்த. 

branch'jate, a. செவுள்களுடைய. 

branch'ing, n. கிளைவிடல்; ர, கிளைவிடுகின்ற, பிரிவுகள் 
கொண்ட. 

branch’'less, a. கிளைகள் அற்ற, பிரிவுகள் அற்ற. 
branch'let, n- Agar. 
bran’chy, 1. பல கிளைகளுள்ள ; பல பிரிவுகளைக்கொண்ட. 

8௩௭, 71. கொள்ளிக்கட்டை, கரிக்கட்டை; சூட்டுக்கோல்? 
சூடிட்டதழும்பு, கட்டுக்குறி; சூடாக்கி பொறிப்பிடுவதற் 

கான இரும்பு ௮ச்௬௬, சூடு முத்திரை; தொழிற்சின்னம் ; 
வாணிகப்பொறிப்பு ; தர அடையாளம்? தரவகை; பண்பு 

வகை, ௩கயவகை ; ஒளிமிக்க வாள், பளபளப்பான கத்தி; 
இழிவுக்குறி; பயிர்வெப்ப கோய்; ம, கூடிடு; நிலையாக 

அடையாளமிடு ; நிலையாகக் குறித்துவிடு : நினைவில் இருத்து ; 

அறிவுறுத்து ; தீக்குறியீடு; இகழ்குறி; . இழுக்குண்டாக்கு, 
கறைப்படுத்து, வசைகூறு. 

brand'ed, a. கடிட்ட; தொழிற்குறி உடைய ; பழிசுமத்தப் 
பட்ட ; குறிக்கப்பட்ட. 

நாஹஊ௰ ர, 71. கம்பி அடுப்பு, உணவு சமைக்கும் இருப்புக்கலம்; 
ல. கம்பியடுப்பில் உணவு சமை. 

௨012ம், 2. பிராக்தியினால் ஊக்க வலிவு பெற்ற. 

8௩0 1100, ஊம் 112-110, 7. கம்பியடுப்பு ; 
கோல் ; பானை வைக்கும முக்காலி. 

சூட்டுக் 

ஹம் 186, 71, சமையல் கலங்கள் வைக்கும் முக்காலி. 

நஹ 0151, 71. சுழதற்தல், வீசுதல், ஆட்டுதல் ; ஐ. சுழற்று, 
ஆட்டு, ஓச்சு. 

22ம் 1102, 71. மீன்வகையின் குஞ்சு ; தூண்டில் இரையாகப் 
பயன்படும் சிறுபுழுவகை. 

சு 

நா௨ஊ0்' ௩௦, ம. புத்தம் புதிய, அறப்புதிதான, புதுப்பளப் 
பளப்புடன் கூடிய. 

ரஹம 21, 71. மிடா வைக்கும் மரத்தாங்கி, வைக்கோற் 
போர்ச்சட்டம் ; கிணற்றின் தோவள அழி. 

நாகம, 1. திராட்சைச் சாற்றினின்றும் 
பட்ட இன்தேறல் வகை, பிராந்தி. 

நாஹ07-0வ11, 1, இனிப்புப்பண்ட வகை. 

brand y-paw'nee, 71. பிராந்தி தண்ணீர்க் கலவை 

வடித்தெடுக்கப்



brandy-snap 

brand’y-snap, 1. பிராந்தியீனால் மணமூட்டப்பட்ட அப்ப 
பைக. 

brang'le, v. wrgr@, eiagaI®. 

brang'ling, n. வழக்காடுதல், மாறுபடுதல். 

brank', n. Gor gcrw acne. 

மக”, ஐ, தள்ளு ; தலைகால் தெரியாமல் ௩ட. 

brank’-urs'ine, n, (, தாவ.) கழுதைமுள்ளி. 

bran’mash’, n. தவிடும் மாவும் பிசைந்த விலங்குத் 
வகை. 

தீனி 

bran-new, a.=brand-new. 
bran'ny, 8. கூலசகுடபை உடைய; கரடு முரடான, பண் 

படாத. 

௰ரவம்'-20056), 77. - brent-goose. 
18560, 1. பித்தளை வேலைசெய்பவர்; எரியூட்டுத் தண்டனை 

நிஃழ்ததும் களம், 

brash', n, ec Qasncd, கோணங்கோணமாக அமைந்த அடித் 
தளப் பாறைத் குண்டு; உடைந்த பனிக்க... டித்துண்டு ; 
வெட்டப்பட்ட வேலி மரக்கிளை களின் துண்டுத்துணுக் க. 

brash ?, n. பித்தவாந்தி; திடீர் மழை வீழ்ச்சி) y, அமைதி 
குலை. ன் 

றாக511$.. ௩. துண்டு துண்டான. 
bras’ ier, n.=brazier 2. 
7256. 71, பிந்தளை, செம்பும் செம்புடன் நகாகமோ வெள்ளியமோ 

வந்த உலோகக்கலவை ; துடுக்கப்பேச்சு ; நாணமிலா 
BL BOS: பிதத.ளை க்கலம் : கல்வறை மீது பொறிக்கப்பட்ட 
பிததளைப் பட்டயம்: ர, பித்தளையால் பெய்யப்பட்ட; (தோ.) 
brass band, பித்தளை இசைக் ஃருவிகளை வாசிக்கும் இசைக் 
@w@adort; brass farthing, செப்புக்காசு; top brass, 
பித்தளைத் தொப்பிள் ; உச்? உயர் அதிகாரிகள், 

brass'age, n. நாணயம் அடிப்பதற்கான கூலி. 
ரக58௨ாம்', 7. மேற்கையில் அணியப்படும் வில்லை; மேற் 

கைக வசம் 

brass art, 1. மேற்கைக் கவசப் பகுதி, 

brass’ bounder, n. கப்பலில் உரிமைப் பயிற்சிப் பணியாளர். 

மரம39 0712, (பிர.) ர, தேறல் மனை, தேறல் அருந்தும் சோலை, 
728865, 7. ற்], பித்தகளையால் செய்யப்பட்ட துளையிசைக் 

கருவித் தொகுதி; துளை இசைக்கருவிப் பயிலுகர் குழு. 

brass’ct n. = brassart. 
brass'founder, n. பித்தளை 

கன்னான் ; ஈஞ்சக்காரன். 

brass'ie n.= brassy‘. 
brass'iera. n. பெண்டிர் மார்புக் கச்௬, உட்கச்சு. 

உருப்படிகள் செய்பவர், 

ஸப அதவ 71. வீட்டில் குடியிருப்பவரின் பெயர் பொறித்த 
தகடு. 

1885-1201, 7, விலை விவரங்கள் தகடு. 
1888-18 8௨., ஈ, வெட்கங்கெட்ட, 
மரக88'1 1, 1, பித்தளை அடியுடைய குழிப்பக்தாட்டச்செண்டு ; 

4. பி;தளை போன்ற ; வெட்கங்கெட்ட ; காணயம் இல்லாத; 
உணர்ச்சியற்ற ; இரக்சம் இல்லாத ; கடுங்முரல் கொண்ட, 

85837“, 7, மீன் வகை, 

0181, 7, மதலை, சிறு குழந்தை பற்றிய மதிப்புக் குறைவான வழக்கு ; தொல்லை தரும் குழவி ; குழந்தையின் தளர்த்தி 
யான ௮ையாடை ; முரட்டு மேலாடை, 

bratch’cet, n. வேட்டை காய் ; குட்டி காய்; பெட்டை நாய் ; 
சிறு.ஞூழந் த பற்றிய மதிப்புக்குறைவான வழக்கு. 

ரத் 110த ரூ, சிறு மதலை, சிறுகுழந்தை பற்றிய மதிப்புக் 
குறையான வழக்கு. 
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trayer: 

21110௦ 1, ர... நிலக்கரிச் சுர்ங்கங்களிலுள்ள மரத்தடுப்பு ; 
௬ரயாங்களின் காற்றோட்ட ௮௦. தட்டி ; ௬ரங்க வழியின் 

பக்கங்களுக்குரிய பலகைப்பொதிவு ; ஐ, தட்டியிட்டுத்தடு, 

அணை தட்டி அம, பலகை உட்பொதிவு செய். 

bratt'ice’, 2. இடைச்கால அரண் முற்றுகை ௩டவடிக்கை 
௪ளுக்குரிய நிலையான மரக்கோபுரம்; மதில் முகங்காக்கும் 
அரண் மாளிகையின் காப்பு மேன்மாடம். 

ற்ரகம(106-010110, 7. சுரங்கங்களில் பலகை பதிப்பதற்குப் 
பதில், பயன்படுத்தப்படும் கீல் பூசப்பட்ட துணி ; தார் பூசப் 
பட்ட சீலை, 

bratt'icing, n. சுரங்கங்களில் தட்டியிட்டு இடைத்தடுத்தல் ; 
இடைத்தடுப்பு, தட்டி. 

81115, 1. சடசடவென்னும் ஒலி; பூசல் ; குழப்பம், அமளி ; 
VU, சந்தடி உண்டுபண்ணு. 

brat’tling, 71. சடசடவெனும் 
சந்தடி ; பூசல்) அமளி) 
பண்ணுகிற. 

ற்ரகரக்௰௦ *, 7. வீரவெளிப்பாடு, ஆர்ப்பாட்டம்; ஆர்ப்பாட்டம் 
Qeunsicur ; pl, brava’does, brava’dos. 

மாகஊக௨்௰௦ 5, ௦. ஆர்ப்பாட்டம்செய்); போலித்துணிச்சல் காட்டு, 

நாக௨ 7... அமெரிக்காக் கண் டத்தின் பழங்குடி மரபுசார்ந்த 
சிவப்பிந்திய வீரன் ; ர, மன உரமிக்க, துணிவுமிக்க, 
துணிச்சலான ; பகட்டான ; தகுதிவாய்ந்த ; மேலான, பெருந் 
தன்மையான ; போற்றத் தகுந்த; சிநந்த, நேர்த்தியான ; 
ல. எதிர்த்து கில், வீரமாகப்போராடு ; கெஞ்சு உரத்தோடு 
தாங்கு. 

துர, ௩... மனஉரம், உள்ளத்துணிவு ; வீரம், தீரம் ; புறம். 
பகட்டு ; அணிமணி நேர்த்தி. 

மகஉ“௭௦ *, 71. துணிவுமிக்க கயவன், கொலைஞன், கூலிக்கொலை- 
யாளி; ற்], bra’ voes, bra’ vos. 

bravo’, int. 67, meray, Wamsrm. 

07மா8'ம, (இத்.) 1. (இசை. ) அருந்திறல் இசைப்பு, விரைவும் 
திறலாண்மையம் தோன்றப் பாடுதல் ) அறிவாற்றல் மிக்க் 
செயல்; உயர் அவாவுடைய முயற்சி ) வலிந்த செயற்கைத் ' 
தோற்றம். 

braw, a. நேர்த்தியான, ஒப்பனைமிக்க. 

brawl’, 1. பூசல், அமளி, சச்சரவு; ற, பூசலிடு; சந்தடி உண்டு 
பண்ணு ; சடசடூவன்று ஒலிசெய். 

891 *, 1. முற்காலப் பிரஞ்சு காட்டு நடனவகை ; பிரஞ்சு 
ஆடற்பண்வகை. 

ஒலி உண்டுபண்ணுதல் ; 

0. சட்சடக்கிற; அீமளி உண்டு 

brawl'er, n. eée¢709Quaut, 
brawling, n. சண்டை, பூசல்; ர, பூசலிடுகின்ற ; கூக்குர 

ADAM. 
brave ly, 1. நேர்த்தியான பண்புடைய, ஒப்பனை செய்யப் 

பட்ட. 

brawn. n. smennt; மேற்கைப் புறமும் கீழ்க்காற்புறமும் உள்ள கொழுவிய தசைப்பற்று ; கொழுக்தசை; தசையாற்றல்; பன்றி ஏற்றை ; ஆண் பன்றியின் இறைச்சியிட்ட an Nisa. 
brawned, ம. தசையள்ள ; வலிமை மிக்க. 
brawny, a. தசைப்பற்றுள்ள ; வலிமைவாய்ந்த. 
2௩3, 7, நுண்மங்காரணமான ஆட்டின் கோய்வகை; நுண் 
மங்காரணமான நோய்ப்பட்ட ஆடு ; 
டிறைச்சி ; 

ஆட்பட்ட. 

bray ', 2. கழுதையின் கனைப்பு; கொடிய வெறுக்கத்தக்க ஓசை; ற, கத்து, கழுதை போலக்களை ; பறை ஒலி?ய். 
bray*, v, eo, கொறுக்கு, சிறுதுகளாக்.கு& உரலிலிட்டுக் 

குற்று. 
bray’er',n. கழுதைபோல் கத்துபவர் ; கனைப்பவர், 
bray’er 37% அச்சுக்குரிய மை அரைக்கும் டொறி; ope வேலையில் மையைப் பரப்பும் கருவி. 

கோய்ப்பட்ட ஆட் 
8. ஆ௫கெளில் நுண்மங்காரணமான நோய்க்கு



braying 

bray’ing, 1. S@@5& Horny; கடுஓலி) 
தக்க ஒலியுடைய 7) கொடிய ஓசையுடைய, 

11826 1, ௦. பித்தளைபோல கிறமுண்டாக்கு, பித்தளை வண்ணம் 
செய். 

braze’, v. Gss%ruybd துத்தநாகமும் சேர்ந்த கலவையைப் 

பற்றாசு வைத்துச்சேர் ; ஒட்டவை ; கடூமையாக்கு, உரமளி. 

1 826'1696, 8. பற்றாசிடப்படாத. 

braz’en, a. Gss%rurh செய்யப்பட்ட; உறுதியான 

மஞ்சள் வண்ணமான; கடுஒலி உடைய ; பித்தளை போன்ற ; 

நாணமற்ற ; , ஆணவத்தோடு எதிர்த்து கில் ; வெட்கத்தை 

ஒழி; (தொ,) 100201 ௨96, பொன்னூழி - வெள்ளிபூழி- 
பித்தளையூழி - இருப்பூழி என்ற நாகரிகத்தளர்ச்சி பற்றிய 

பழைய மரபின்படி. மனித அழிவின் மூன்றாவது கட்டம். 

0182'201-1806, 71, செருக்குமிக்கவர், நாணிலி. 
782'811-78060, 8. வீம்புத்தனமான ; ஆணவம் நிறைந்த. 

bra’zenne8s, bra’zenry, ர. காணம் இல்லாத் துணிவு, 
நாணம் இல்லாத ஈடத்தை. 

bra'zier ', n. ssir@sir. 
bra‘zier*, n. GQag@tiysaod, sarc a. @. 

Brazil’, n. வண்ணப்பொருள்கள் செய்யப் பயன்படும் தென் 
அமெரிக்க மரவகை, 

ர, வெறுக்கத் 

8211 181, 7. தென் அமெரிக்காவிலுள்ள பிரசீல் (721) 
நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ; ர, பிரசில் காட்டைச் சார்ந்த. 

211 '-மர், 77, உணவுக்குதவும் பிரசீல் காட்டு மரக்கொட்டை 
வகை. 

Brazil'-wood, n.= Brazil. 
breach, n, (கப்.) உடைப்பு, முறிவு ; உடைந்த இடம் ; முறி 

வூற்தஙிலை ; அரணில் பிளவு ; இடையீடு, இடைவெளி ; 
மீறுகை, சட்டம் - உடன்படிக்கை o ஒப்பந்தம் . வாக்குறுதி 
ஆகியவற்றுக்கு எதிராக ஈடத்தல்; கடமை தவறுகை ; mi 
முறிவு ) அமைதி குலைவு ; ஒரு பொருளின் உடைந்த நிலை ; 
அலைமோதுகை ; திமிங்கிலம் நீருக்குப் புறமாகப் பாய்தல் ; 
ற, பிளவுண்டாக்கு ; இடைவழி உண்டுபண்ணு ; உடைப்பு 
ஏற்படுத்து ; திமிங்கில வகையில் நீரிலிருந்து மேலே பாய். 

bread, 2. ஊதப்பம், புளிப்புறையூட்டப்பட்ட மாவில் செய்யப் 
படும் ரொட்டி, அப்பம்; உணவு ) வாழ்க்கைத்தொழில், 
பிழைப்புச்சாதனம் ; ர, வாழ்க்கைத்தொழில் சார்ந்த, பிழைப் 
புக்குரிய ; உயர் கோக்கமற்ற ; முழுதும் உலகியல் சார்பான ; 
இயற்பொருள் வாதம் சார்ந்த ; முதிரா இளமைக்கூறுடைய ; 
உரமற்ற ; (தொ.) 01௦௧0௦ and நு, வெண்ணெய் தடவிய 
ரொட்டி; தேவையான உணவு ; பிழைப்புத்தொழில் ; 
20௧0-௧0. 001067 164161, விருந்தோம்பலுக்கு ௩ன்றி தெரிவிக் 
கும் முடங்கல் ; bread and 01௦050, எளிய உணவு, பொது 
நிலை உணவு; வாழ்க்கைப் பிழைப்பு ; bread buttered on 
0௦% 54405, மிக்க செழிப்பான நிலை ; *ஐ1:6 the bread out of 
0065 110001, ஒருவர் பிழைப்பைக் கெடு, 

01௨௨008119, 1. சூடான பாலிலூ.றிய அப்பத்துண்டுகள். 
1௭80-0011, 7. அப்பம் செய்யப் பயன்படும் தானியம். 
08௨0-01 பரம், 71, அப்பத்தின் உள்ளீடான பகுதி; சமையலில் 

பயன்படுத்தப்படும் அப்பத்துண்டு ; ௮, அப்பத்துண்டுகளை 
மேலீடாகத்தூவு. 

bread'fruit, 74... தென்கடல் பகுதியின் மரவகை ; ஈரப்பலா 
மரம். 

bread’-line, 7. 
வரிசை. 

bread'nut, 71. பொறித்தோ வேகவைத்தோ அப்பம்போல 
.... உண்ணத்தீக்க கனிவகை ; (தொ.) breadnut tree, ஈரப் 

பலாவினம் சேர்ந்த கனிமரவகை. 

உணவு பெறகிற்கும் ஏழைகளின் அணி 

bread'-stud’y, n. பிழைப்புக்காக எடுத்துக்கொண்ட கல்வி, 
வாழ்க்கைத் தொழிலுக்கான படிப்பு. 
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breakers 

breadth, 71, அகலம் ; பரப்பு; பரந்த மனப்பாங்கு, அசல 
நோக்கம் ; விரிந்த மனம்; கலையில் முழுமைக்குக் கிளைப் 
பொருளடங்கி நிற்கும் ஒருமைநிலை. 

breadth’ways, breadth’-wise, adv. 
குறுக்காக. 

91680'-1101224, 1, உணவுப் பங்கீட்டுத்தாள். 
bread’-winner, n. குடும்பத்தில் உணவு ஆதரவுக்குரிய 

வருவாய் உடையவர், குடும்ப உணவா தரவுக்கு உரியவர். 

அகலப்போக்காக, 

0168% ", 7. பிளவு, முறிவு, உடைவு, தகர்வு ; தொடர்பறுதல், 
இடைமுறிவு ; இடைஙகிறுத்தம் ; இடையீடு, இடைவெளி ; 
இடை ஓய்வு; தடை; விடிவு) தொடக்கம் ; மாறுபாடு ; 

_ குரல் வேறுபாடு ; ஒழுங்கு மீறுகை ; பந்தாட்ட வகைகளில் 
தொடர்கெலிப்பு ; தொடர்கெலிப்பெண் ; மரப்பந்தாட்டத்தில் 
பந்தெறிவின் வாட்டவழு ; வாய்ப்பு; ௮, அறு, முறிவுசெய் , 
பிள ; துண்டுதுண்டாக்கு ; உடை, தகர் ; சிதறடி, கொறுக்கு; 
தொடர்பறுவி ; இறு, முறிவுறு, பிளவுறு ; உடைபடு, Sat 
வுறு? சிதறு, கொறுங்கு) பிரிவுறு, இணைவற்றுப்போ ; 
விலகு ; இடையிட்டுத் தடு; ஊடுருவு, துளை ; கிழித்துச் 
செல், வழி உண்டுபண்ணிக்கொண்டு செல் ; ஆற் றலை முறி; 
பழக்கு ; பணியவை, அடக்கு ; ஊக்கம் தகர் ; இடிந்துவிழு, 
நிலைகுலை ; தளர்த்து ; பழக்கம் தடுத்தாளு ; மீறு; மீறிச் 
செல்) ஒழுங்குகலை ; .பயனில்லாததாக்கு தள்ளிவை ; 
கண்டித்து விலக்கு ; விரியவை ; விரி; மெல்ல எடுத்தியம்பு; 
வெடி; வெடித்துச் செல்; தெறித்தோடு) தப்பிச்செல்; 
திடீரென்று புறப்படு; புகுத்து ; தொடங்கு ; விடி. ; வாய் 
விட்டுரை, கொதித்துரை ; திடீரென்று செயலாற்று, வெடி. 
படச் செயலாற்று ; இடைக்கோடிடு; நீடித்த ஒருநிலை 
மாற்று, இடையிட்டு மாறுபாடுசெய் ; தோன்று, காட்சியளி ; 
கருத்திற் புலப்படு; வெளிப்படுத்து ; வெளிப்படு ; சிறு; 
வெடிப்புகள் உண்டாகச் செய் ; கீறலுறு, வெடிப்புக்கள் 
உண்டாகப்பெறு ; பொருளகம் முறிவுறு ; நிகழ் , திடுமெனத் 
திரும்பு ; (இசை:) முடுகிசை மூட்டு ; (மொழி.) தனி உயிரை 
இணை உயிராக மாற்று ; தனி உயிர் இணையுயிராக மாறுபடு ; 
(தொ. ) 016812 ௨ 1௨1106 ஏர, எதிராக வாதாடு ; 91௦௨1 away, 
பிரிந்துசெல் ; தெறித்தோடு; break butterfly on wheel, 
ஆற்றல் வீணாகச் செலவிடு ; 101681: ௦0௦1, மறைவினின்றும் 
வெளிப்படு ; 010௨% 4௦0, வெட்டி வீழ்த்து, இடித்து அழி ; 
தகர்ந்து விழு; ஆற்றலழிந்து வீழ்; கூறு கூறுக்கு ; 
கூராய்வு செய்) சிதைத்து ஆக்கக் கூறுகளாகப் பிறி ; 
break even, ஆதாயமோ இழப்போ இல்லாத நிலையை 
அடை? break நீ௨5ர, உண்ணாநிலை அகற்று ; break ௦ம், 
திடுமென முடிவுறு; 0188% ற, வெட்டிப்பிள ; துளை ; 
break out, திடுமெனத்தோன்று; வாய்விட்டுக் கழறு; 
1௦௨1: 1150181178 1௦௧0, இலக்கணம் பிழைபடு ; break the 
heart, துயரத்தால் அழி? break the ice, தொடக்கச் சிக்க 
லகற்று ; முதல் காணம் நீக்கு ; 1:௦௨% (1100, வழிகெருக்கிச் 
செல் ; ௦௧% மற, துண்டு துண்டாக்கு ; கலை, கூறு கூறுக்கு. 

6௨% “, 7. குதிரைகளைப் பழக்குவதற்கான கூண்டற்ற அடிக் 
கட்டை. வண்டி ; நீண்ட இன்பப்பயண வண்டிவகை. 

1681285916, ௩. உடையக்கூடிய ; உடைக்கக்கூடிய, 

1௦81'826, 7. தொடர்பறுத்தல் ; பிளவு; உடைவு) உடை 
வுற்ற இடம், உடைந்த பகுதி) உடைத்தலின் விளைவு ; 
இடையீடு. 

break'away, n. கிளர்ச்சி ;) பிரிந்துசெல்லல், பிரிவி, 
break’back, 8. முதுகு நெரிக்கிற, பெரும்பளுவான. 
break'-bone fever, n. குலைக்காய்ச்சல் வகை. 

break’-down, n. முறிவு, நிலைகுலைவு ; இயந்திரப் பொ நியின் 
சீர்க்குலைவு ; நீகிரோவரின் ஆடல்வகை ; (தொ.,) 19௦81:-108௩ 
கத, எதிர்பாரா இடர் அழிபாடுகளை அகற்றும் பணியாளர், 

168]6'27 *, 1. உடைதிரை, குமுறும் அலை; உடைப்பவர் 
முரட்டுக் குதிரை அடக்குபவர். 

break’er*,n, Ag Miréaovrd. 
break’ers, n. 1. மோ தலைவாய் ; பெரிய கடல் அலை,
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breakfast 

break’fast, n. காலையுண்டி ; முதலுண்டி. 

break’-jaw. 4. பல்லுடைக்கிற ; உச்சரிப்புக்கடினமான. 

ந ஐ௨0%. 2. கழுத்து முறியும்படியான? பேரிடர்தரத்தக்க; 

பதற்றமான. 

breakthrough. nN, வல் ஊடுவழி, தடை தகர்த்து உண்டாக் 

கப்பட்ட வழி. 

break'water, n. அலைதாங்கி) அலைகரை, அணைகரை. 

நக *. ட. ஈன்னீர்வாழும் மஞ்சள் நிறமுடைய கூன்முதுகு 

வாய்ந்த மீன்வகை. 

நாக; “, 2. கடற்பூண்டுகளைக் கொளுத்திக் கப்பலின் அடித் 

தனத்தைத் தூய்மையாக்கு. 

நரகர், 1. மார்பு; கொங்கை ; கெஞ்சு? விலங்குடல் முன் 

பகுதி ; உடுப்பின் முன்னுடல் மேற்பகுதி ; சாய்குவடு ; மனச் 

சான்று ; உள்காட்டம், அன்பு, ஆசை ; உணர்ச்சி ; கருத்து, 

எண்ணம் ; ௮. எதிர்த்துத்தாங்கு; ஏறு ஆண்மையோடு 

எதிர் : (தொ.) 010850 841016, நெஞ்சு நீரில்பட இருகை வீசி 

கீந்துமுறை ; 986 உ 01887 016௨5 01, செய்த குற்றங்களை 

மறையாமல் கூறு, உள்ளதை ஒப்புக்கொள். 

breast’-deep, adv. rity siaray apps, 

மா௦251'6ம், க. மார்பு உடைய. 
12851 -211016, 7. மார்பு எலும்பு வளையம். 

breast’ -high, adv, wri gira; ewig 5 Sod. ௩ 

breast’-knot, n, மார்பணி இழை முடி. 
1685101௧௩6, 1, மார்புக்கவசம், கவசத்தின் மார்புத்தகடு, 

மார்போடு; பூதத் தலைமைக்குருவின் மணிபதித்த மார்புக் 

கச்சை ; சவப்பெட்டியின் மேலுள்ள பெயர்த்தகடு றத ஆமையின் 

அடிப்புற ஓடு. 

7881 -1௦ய-ஹ், 71. மார்பு பொருக்தித் தள்ளக்கூடிய குறுக்குச் 
சட்டமுடைய மண்கிள றிப்பொறி. 

breast'rail, n. மார்பளவுயர்ந்த கட்டுமானத்தின் மேல்வரிச் 
சலமாகை. 

breast’summer, 7. 
கட்டை. 

breast’-wall, n. 2/207 aout. 
breast’-wheel, n. நீராழி, ஊடச்சு வழிபாயும் நீரால் சுழற்றப் 

படும் விசை உருளை. 

breast'work, n. அவசர அரண், 
மதில். 

16811, 71. மூச்௬, உயிர்ப்பு ; மூச்சோட்டம் ; மூச்சளவு நேரம் ; 
உயிர்க்கும் ஆற்றல் ; உயிர், ஆவி ; காற்றலை ; இளங்காற்று 7 

(ஒலி.) அதிர்வற்ற குரல்; ர, குரல்காள அதிர்வற்ற; 
(Qsr.) breath of life, உயிர்மூச்சு, உயிர்க்காற்று) out of 

breath, gpéa Ss Hor mdm H% ecru; take breath, 
ஓய்வு எடு; நிறுத்து; விட்டாற்றிக்கொள்; 111 9௨௦0 breath, 
பயத்தாலோ பணிவாலோ மூச்சு அடக்கிக்கொண்டு. 

breathe, v. மூச்சுவிடு, மூச்சுவாங்கு; உயிர்ப்புக்கொள் ; 
உயிருடன் இயங்கு; நன்றாக மூச்சுவிடு; அச்சந்தவிர் ; 

ஓய்வுகொள் ; தயங்கு, இடையில் ஓய்வு மேற்கொள் $; ஊது, 
. மேல்வீ௬ு ; கறைபடியவிடு ; கலக்கவிடு ; காதுக்குள் சொல் ; 

வெளியிடு, இயம்பு ; மூச்௬ப் பயிற்சிசெய் ) உள்ளேற்று ; 

தூண்டு; தளர்வுறுத்து ; பண்பு பரப்பு ; மணம்பரப்பு. 

breathed, a. ஒலியிலா உச்சரிப்பான. 

9௦711, 7. உயிர்ப்பவர், 
ஓய்வு. 

breath’ ing, 71... உயிர்த்தல்; உள்ளவா, வேண்டுதல், ௮க 

கட்டிட முகப்புத்தாங்கும் உத்தரக் 

மார்பளவு உயர மண் 

வாழ்பவர் ; சிறுநேரப்பயிஞஜ்சி ; 

நேர்வு; ஓய்வு; (இலக்.) கிரேக்கமொழி உயிர்ப்புக்குறி ; 
0. உயிருள்ளது போன்ற. 

breath'ing-space, breath’ing-time, n. ஓய்வு நேரம்; 
உயிர்க்கும் நேரம் ; சிறுகேர ஓய்வு. 

breath'ing-while, n. apéa இழுக்கும் நேரம். 
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breath’less, ம, உயிரற்ற; மூச்சற்ற; மூச்சுவிட முடியாத, . 
திணறுகிற; உணர்ச்சி வசமான ; ஆர்வத்தில் மூச்சுவிட 

மறந்த நிலையுடைய ; காற்றலையற்ற, காந்றுவீசாத. 

breath'lessly, ஈம. மூச்சுவிடாமல் ; உணர்ச்சிவசமாக. 

breath’-taking, ர. திகைக்கும்படியான ; அதிர்ச்சியடையும் 
படியான ; எதிர்பாராத. 

breath’y, a காதமின்றிப் பாடுகிற. 

19160 012, 71. சுண்ணக்கூழாங்கற் கலவைப் பாறை. 

1600197160, ௩. சுண்ணக்கூழாங்கற் கலவைப்பாறை சார்ந்த. 

நாம், ஐ. 3166ம் என்பதன் இறந்தகால-முடிவெச்ச வடிவம். 

1166, 77. வடிசாறு, பொருளை இட்டு கொதிக்கவைக்கப்பட்ட 

கொதிநீர்ச்சாறு, 

76௨01, 7. உடலின் கீழ்ப்புறப் பின்பகுதி, பிட்டம்; பொருளின் 

அடிப்புறம் ; துப்பாக்கியின் பிற்பகுதி ; பீரங்கியின் புழைக் 
குழாயின் பின்பகுதி; ற, குறுங்கால்சட்டை அணிவி ; அடி, 

துன்புறுத்து. 6 
4601-1௦01, %. குண்டு உள்ளேபோடும் துப்பாக்கியின் 

பின்வழிஅடைப்பு. 

$16601௦௨0, 4. குறுங்காற் சட்டை அணிந்துள்ள. 

1916601'09, 71. 51. குறுங்கால்சட்டை, முட்டின்கீழ் இழுத்துக் 
கட்டவல்ல உலாவேளைக் காற்சட்டை; (தொ. ) :860165 81016, 
7560-ஆம் ஆண்டுக்குரிய ஜெனீவாப்பதிப்பு விவிலிய நூல் ; 

1௦60௦5 றகா*, நாடகத்தில் பெண் ஆணுடையில் டிக்கும் 

நடிப்பு ; 8௦௧ (16 00௦601௦5, கணவன் மீது ஆட்சி செலுத்து. 

breech’es-buoy, 1. 
மிதவை. 

breech’ing, n. குதிரையின் பின்புறச்சேணம் ; பீரங்கியைக் 
கப்பலோடு இணைக்கும் கயிறு. 

மெய்பொதிந்தியங்கும் உயிர்காப்பு 

9166011288, 4. குறுங்கால் சட்டை இல்லாத. 

1916601”-108027, ர. பின்வழியே மருந்து குண்டு அடைக்கும் 
துப்பாக்கி. 

breech’-loading, %. 
குண்டு அடைத்தல். 

195260, 1. இனம், குருதி மரபு; மரபுவகை, வளர்ப்பினம் ; 
மரபு, கால் வழி; மரபுப் பண்புகள் செறிந்த குடி ; கான்முளை, 

மரபுக் கொழுந்து; ஐ, ஈனு, பெறு, பிறப்பி) கருத்தரி, 
கருவில் பேணிவளர் $ உண்டாக்கு, உற்பத்திசெய் ; 

பயிற்றுவித்துப் புதுவகை உண்டாகச்செய் ) காரணமாயிரு, 
தூண்டு, உள்விளைவி; பெருக்கு) தழைப்பி, பிள்ளைகள் 

பெற்றுப் பெருகு, இனம்பெருக்கு; இனப்பெருக்கமுறு. 

1௦60 61, ர... வளர்ப்பவர் ) பயிற்றுவிப்பவர் ; (தொ.) 016000 

1௦௨௦௦1, தொடர்வரிசைக் கருவுள் இயக்கத்தில் உட்கொள்ளும் 

பொருட்சிதைவுத் திறத்தைவிட மிகுதியாக உண்டுபண்ணும் 
தொடர்வரிசை. 

breed’ing, n. வளர்ப்பு; இனப்பெருக்கம் ; பயிற்சிப்பண்பு ; 
நடைநயம் ; ஈன்னடத்தை, ஈல்லொழுங்கு ; (தொ. ) ௦௦0102 

in-and-in, OL @SHu இன உட்கலப்பு, நெருங்கிய உறவின 
ரிடையே மணஞ்செய் துகொள்ளு தல். 

160௪௦ 1, 7 இளங்காற்று, தென்றல்; மென்காற்றலை 
காற்று ; குழப்பம் ;) கலகம் ; சிடுசிடுப்பு ; அடங்கிய அலருரை. 

breeze’, n. உலைக்கரி, பளுவற்ற இளங்காரை 
பயன்படுத்தப்படும் எரிந்த நிலக்கரித்துண்டுகள். 

துப்பாக்கியின் பின்வழியே மருந்து 

செய்யப் 

116226 “, 1, உண்ணிவகை. 

breeze'less, 4. காற்றுவீசாத; காற்று இல்லாத ; அசைவற்ற, 
160113, ஈம. காற்றோட்டத்தில் ; உற்சாகமுடன் 
196௦௪10688, 1. காற்றோட்டம் ; மகிழ்ச்சி ; உற்சாகம். 
breezy, a. காற்றலையின் வீச்சுப்போன்ற ; காந்3றோட்டமான : 

எழுச்சியுள்ள ; ஒள்ளிய ; களிப்புமிக்க. 

breg'ma, 71. மண்டை ஓட்டின் முன்னிணை விலாப்பகுதி 

எலும்பு ; pl. breg’mata. 

4.
 ர்க
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breg’ matic, ad. மண்டை ஓட்டின் முன்னி. விலாப்பகுதி 

எலும்பு பற்றிய. 

breloque’, 7. 
அணிவகை,. 

Bren, n.=Bren-gun. 

Bren carrier, 1. துப்பாக்கி குண்டு துளைக்க முடியாத 
ஊர்தி, 

Bren’-gun, n. பளு இல்லாத பொறித்துப்பாக்கி. 

நரனர்'-20086, 7. கார்காலத்தில் இங்கிலாந்துக்கு வரும் சிறு 
காட்டுவாத்து இனம். 

bress‘ummer, n.=breastsummer. 

breth’ren, n. pl. உடன்பிறப்புரிமையாளர்கள், தோழர்கள். 

Bret’on, 1. racirAaycror fof (Brittany) மாகாணப் 

பழங்குடியினர் ; பிரிட்டனி மாகாணப் பழங்குடிமக்களின் 

மொழி; த. பிரான்சிலுள்ள பிரிட்டனி மாகாணத்துக்குரிய ; 

பிரிட்டனி மாகாணப் பழங்குடிமக்கள் மொழிசார்ந்த, 

நாள்ளவி'ம்க, 7. முற்கால பிரிட்டனின் அரசர்கள் தம் 
மேலாட்சியுரிமை தோன்ற மேற்கொண்ட பட்டம். 

கடிகாரச்சங்கிலியோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள 

நான 71. போப்பாண்டவரின் முடங்கல் ; வளைபிறைக்கோடு, 

யாப்பியலில் குற்றசைக் குறியீடு; ( இசை.) பழங்கால 

மாத்திரை அளவை. 

brev’et, 1. படைத்துறை உயர்பணியாளர் ஊதியத்திற்கும் 

மேம்பட்ட ஒரு படிநிலை அளிக்கும் ஆணைப்பத்திரம் ; 
நன்மதிப்புப் பதவி; ற. ஊதியமற்ற உயர்நிலை அளி; 

மதிப்பியல்பான உயர்வுகொடு; (தொ.) brevet major, 
இராணுவத்தில் ஊதியமற்ற உயர்பணியாளர் ; brevet 

ஜு], ஊதியமற்ற உயர்நிலை. 

ஞூ'ர813, 71. ரோமன் கத்தோலிக்கக் கோயிலில் நாடோறும் 

ஓதும் திருமுறை நூல். 
197௦" ஏம்81௦, 71. சிறுபொழிப்பு, சிறுசுருக்கம் ) வழக்குரைஞருக் 

குரிய வழக்காளியின் வழக்குக்குறிப்பு. 

brevier’, n. அச்சுருப்படிவ அளவு, 

brev’ ity, n. சுருக்கம், செறிவு ; காலத்தின் குறுகிய அளவு ; 
குறுக்கம். 

நண, 71. வடிப்பு, வடித்திறக்குதல் ; ஒருதடவை வடிப்பளவு ; 
வடியத்தின் பண்பு, வடிப்புத்தரம் ; வடிப்புமுறை; வடிமான 

வகை; ஐ, நுரைப்பானம் வடி, காய்ச்சு, மது இறக்கு; 

கலக்கு ; கலந்து உருவாக்கு, இட்டுக்கட்டி உண்டுபண்ணு ; 

உள்ளீடாகச் சதிசெய்; வடி.ப்பில் உருவாகு; கலந்து உருவாகு, 

உள்ளுறவிளை. 

brew’age, n- UW SB MSGS ; 
வடித்துக் கலக்கப்பட்ட குடிவகை. 

வடிக்கப்பட்ட சரக்கு; 

நஞுூன, 7. தேறல் வடிப்பவர், சாராயம் காய்ச்சுபவர். 

மனா, நரன” -1௦196, 1. வடிப்பாலை, சாராயக்கிடங்கு. 

றா றற த, 71, இன்தேறல் வடித்தல். 

நாஸா 16, 7. குழம்பு, மாட்டிறைச்சிச்சாறு. 

brew’ster, 1. சாராயம் காய்ச்சுபவர் ; (தொ.) ' [821506 
Sessions, வெறிய வகைகளை விற்பதற்கான தனி இணக்க 

மளிக்கும் மன்றப் பருவஅமர்வு,. 

bri’ar, n.=brier. 
brib’able, a, கைக்கூலி கொடுத்து வசப்படுத்தக்கூடிய ) 

கையுறையால் முடிவு மாற்றக்கூடிய. 

106, 71. கைக்கூலி, இலஞ்சம்; ம, கைக்கூலிகொடு, கையுறை 

யால் வசப்படுத்து, பணம் கொடுத்துத் தீர்ப்புப் பிறழச்செய் ; 
பொருள்கொடுத்துத் தகாத ஆதாயமடை . 

brib’ery, ne கைக்கூலி கொடுத்தல் ; இலஞ்ச ஊழல், 

bric’-a-brac, n. தொன்மை அரும்பொருள்களின் தொகுதி. 

brick, n. செங்கல் ; செங்கல் வடிவுள்ள பாளம் ; குழந்தை 

விளையாட்டுக் கட்டிடம் கட்டப் பயன்படுத்தும் மரத்துண்டு ; 

செங்கல் வடிவுடைய அப்பப்பாளம், அப்பக்கட்டி; ஐ, செங்கல்   

அடுக்கிக்கட்டு ; செங்கல் பாவு ; செங்கல் பாவிய தோற்றம் 

உண்டுபண்ணு, ; 

10% ஜர், 71, செங்கல் துண்டு, செங்கற்கட்டி. 

brick’-clay, 71... செங்கல் செய்யப் பயன்படும் களிமண் ; 

மணலும் இரும்புச் சத்தும் சேர்ந்த களிமண். 

brick'-dust, n. செங்கல் தூள், 
பொடி நிறம். 

108, ம. செங்கலாலான. 

11012 மவ, 9, செங்கற்களம், காளவாய். 

9110%' 102, 7, செங்கல் வேலைப்பாடு ; செங்கற் பாவியது 
போன்ற தோற்றக்தரும் வேலைப்பாடு. 

நா 101%'-]2110, 71. செங்கற்ஜூளை, செங்கற் காளவாய். 

ற்ர10%1ஹுூர, 71. கொல்லத்துக்காரன், கொத்தன். 

brick’-laying, 71. கொத்துவேலை, கொல்லத்துவேலை. 

மர் றவர், 7. செங்கல் செய்பவர். 

brick’-nog, brick’-nogging, n. மரவேலை இடைப்பட் 
டிணைக்கும் செங்கல். 

செங்கற்பொடி. ; செங்கற் 

10% 60, 3. செங்கல் நிறமான, சிவப்பான. 

றாம் 8112ம், ர. செங்கல் வடிவான. 
றார் 468, 71. அப்பம் போன்று அழுத் தப்பட்டுள்ள தேயிலை. 

றர கா], ர, செங்கல் வேலைப்பாடு, செங்கற் கட்டுமானம்; 

செங்கற் கட்டிடம் ; கொத்துவேலை ; செங்கல் தொழிற்சாலை. 

1103, 8, செங்கல்லினால் இயற்றப்பட்ட ; செங்கல்போன்ற. 

0016, 71, கல் எறிவதற்கான பழங்காலப்பொறி ; வரிப்பந் 
தாட்டத்தில் பந்து சுவரில் தெறித்து மீளல் ) பிறிதுமுகமான 

பந்தடி; மேசைக்கோற்பந்தாட்டத்தில் சுற்றுமுகமான பந்தடி. 

ம£ர்ம்'த1, 7. திருமண விருந்து ; திருமணம் ; ர. திருமணஞ் 
சார்ந்த; மணப்பெண்ணைப் பற்றிய. 

bride}, n, மணப்பெண், 

bride’, 2, பூவேலைப்பாடுகளை இணைக்கும் நுட்பமான வலைப் 

பின்னல் ; மகளிர் அணியும் தொப்பியிலுள்ள கயிறு. 

110௨-0560, 9, மன்றற்படுக்கை, திருமணப்பள்ளி. 

1110622126, 71. திருமண அப்பம், மணப்பண்ணியம். 

bride’-chamber, n, மணமக்கள் பள்ளியறை. 
ம்ரர்ம2'21௦௦10, 71, மணமகன், மணவாளன், மாப்பிள்ளை. 

bride’maid, bride’maiden, n.=bridesmaid. 
bride’man, n.=bridesman. 
brides’maid, n, wsoriQuetr Csr). 

brides’man, n. மாப்பிள்ளைத் தோழன். 
bride’'well, n. AGS5ab, Amp. 

11026 *, 1. பாலம் ; யாழ்க்குதிரை, இன்னியங்களின் ௩ரம்பு 
களைத் தாங்கும் conden Gls (கப்.) கப்பல் தலைவன் நிற் 
பதற்கான மேடை ; மூக்குத் தண்டு; மூக்குக் கண்ணாடி 
யின் இடைஇணைப்புக் கம்பி) 9, இணை; பாலங்கட்டு ; 
(தொ.) நார்ர்த6 ௦4 ௦5, படகுப்பாலம் ; bridge of gold, 
தோல்வியுற்ற எதிரிகள் எளிதாகப் பின்வாங்க அமைக்கப் 
பட்ட வழி. 

bridge *, n. 

bridge’board, n. ஏணிப்படிகளில் படிப்பலகைகளா ஏற்றி 
இணைக்கும் செங்குத்தான பலகை. 

02142௫ -11௨௧0, 71. எதிரியின் நாட்டிற்குள் செல்லக்கூடிய 
குறுகிய வழி ; எல்லையாய் அமைந்துள்ள ஆற்றின் குறுக்கே 
யுள்ள பாலம். 

bridge'less, a. ura 2m. 

bri'dle, n. eager தடை, செறுப்பு ; தலையைச் சொடுக்கி 
யிழுத்தல் ; (கப்.) நங்கூரவடம், தளைக்கம்பி வடம் ; (௨உட,) 
உறுப்பியக்கம் தடுக்கும் தசைகார் ; y, கடிவாளமிடு ; பிடித் 

திழு; அடக்கு; அடக்கிச்செல் ) எதிர்ப்பைத் தெரிவி ; 
முறைப்புக் காட்டு. 

சீட்டாட்ட வகை.
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நார் 416-05102௦, 7, குதிரைக்காரர்களுக்காக அமைந்த வண்டி 
செல்லாத பாலம், ் 

நார 016-1௨0, 7. இடதுகை, குதிரையில் இவர்ந்து செல்லும் 
போது கடிவாளத்தைப் பிடித்திழுக்கும் கை. 

ந்ரர்'ம16-றக111, 71. குதிரைக்காரர்களுக்கான வண்டி செல்லாத 
பாட்டை. “ 

bri'dler, n. கடிவாளம் இடுவோர் ; அடக்குவோர். 

மரம் 412610, 1. கடிவாளத்தின் வார். 
br’ idle-road, n.=bridle-path. 
7௫௦௦, 7. படைத்துறை ஈரிணைக் கடிவாளத்தின் மெல் 

லிணை. 

Brie, n, வெண்ணெய் நீக்கப்படாத பாலேடு, 

மர்ம, 7. வழக்குரைஞரிடமுள்ள வழக்காடிகளின் வழக்குக் 
குறிப்பு, சுருக்க அறிவிப்பு; வழக்குரைஞரின் பணி; 

சிறுபணி; போப்பாண்டவரின் ஒழுங்குமுறையாணை ; 

தாள் வடிவளவு ; கையச்சுப்பொறி வீச்சளவு; . வான் 

படைத்துறையில் வானோடிகட்கு அறிவிக்கப்படும் கட்டளை; 

4. சுருக்கமான ; சுருங்கிய காலக்கூறுடைய ; செறிவான 9 

ல. சுருக்கிக் குறிப்பிடு ; சுருக்கக் குறிப்பெடு ; ௬ரக்க விவ 

ரத்தின்மூலம் அறிவி; வழக்காட அமர்த்திக்கொள்்; 

வானூர்திப் பணியாளருக்கு விமானத்தாக்குப் பற்றிக் 

கட்டளை இடு; (தொ.) நமாம், சுருக்கமர்கக்கூறு ; 
be watching brief, அக்கரையுடன் வழக்காடியின் வழக்கு 

aeaiof ; hold brief for, வாதாட வழக்குரைஞராகத் தொடர்க் 

திரு; ஆதரித்து வாதாடு; in brief, eqGsawra. 

brief’-bag, n. A Garou. 
brief'less, a, sAdarz% Gorors ; Bou2 usm. 

நரர்மி' 17, ௩3௨. சுருக்கமாக, குறிப்பாக. 
brief‘ness, n. #@%a1b. 
briefs, n. pl. (பே-வ.) பெண்டிர் குறுங்காற்சட்டை. 

bri’er, n. காட்டுரோசா உட்பட்ட முட்செடிவகை; புகைக் 
குழாய் செய்யப் பயன்படும் வேரையுடைய வெண்புதர்ச்செடி, 
இவ்வேரால் செய்யப்பட்ட புகைக்குழாய் ; (தொ.) Brier 
1056, காட்டுரோசா வகை? Sweet Brier, மணங்கமழும் 
இலைகளையும் மலர்களையுமுடைய ரோசா வகை, 

மார் னம், ௧. முட்செறிந்த, முள் நிறைந்த. 

121-007, றார் ள-௦00, %. புகைக்குழாய் செய்ய உதவும் 
வேர்வகை. 

நரர்ன3, ம. முள்ளார்ந்த, முள்ளடர்ந்த. 
brig, 7. இருபாய்மரக்கப்பல். 

11த806', 7. படை அணிப்பகுதி ; களப்பீரங்கிப் பிரிவுடன் 
மூன்று காலாட் பிரிவுகளடங்கிய படைவகுப்பு ; கவசப் 
படைப்பகுதி ; ஒழுங்கும் கட்டுப்பாடுமுள்ள தொண்டர்குழு ; 
ம. படைப்பகுதியாக அமை; படைப்பிரிவுடன் இணை ; படை 
வகுப்புக்களாக உருவாகு ; ஒழுங்காக அமை, 

0112௨0617௨ '1௦1, 1. படைப்பகுதித் துணேப்பணியாளர், 

நார்தவய்16்', 7. படைப்பகுதித் தலைவர், படைப்பணியாளர். 
Brigadier’-General, n, படைப்பகுதித் தளபதி. 
ார்றஜஹம், 7, கொள்ளைக்காரர், ஆறலைப்போர். 

ற்ரம்றதிகா0826, 1. கொள்ளையடித்தல், வழிப்பறி செய்தல். 
brig'andish, a, கொள்ளைக்காரனுக்குரிய; கொள்ளைய 

இயல்புடைய, கொள்ளைக்காரன் போன்ற. 

brig’andry, n.=brigandage. 

brig’antine 1 9, உடலின் மேற்பகுதியைக் காக்கும் இருப்புக் 
கவசம். 

டிக்கும் 
& 

011 த'ஜர்ம்பு 6”, 71. இருபாய்மரக்கப்பல் வகை, 

bright, a. ஒளிர்கிற ; ஒளிமிக்க ; பளபளப்பான; விளக்கமான; 
முனைப்பான ; தெளிந்த ; மகிழ்ச்சிமிக்க ; அறிவுக் கூர்மை யான, முன்னறிவுடைய ; புகழ்சான்ற ; சிறப்புவாய்ந்த, 

  

  

bright’en, ௦. ஒளிமிகச்செய் ; பொலிவுறச்செய் ; 
பாக்கு ; ஒளிபெறு ; பொலிவுபெறு ; தெளிவடை. 

ற்ார்ஜ்ர்'0685, 71. ஒளி ; பொலிவு ; கிளர்ச்சி ; தெளிவு; பள 
பளப்பு ; அறிவுக்கூர்மை. 

Bright’s 0156256', 7. சிறுநீரகத்தில் ஏற்படும் கோய்வகை. 
brigue, 71. சச்சரவு, கலகம்; சூழ்ச்சி ; ௮, சூழ்ச்சிசெய். 

றரர்தபர்த, 7. ஆதரவு தேடுதல். 
1111, 77. வெண்புள்ளிகளையுடைய தட்டையான மீன்வகை. 

7111 1806, 71. பிறங்கொளி, ஒளி, விளக்கம், மினுமினுக்கம் ; 
பெருத்திறமை ; பகட்டழகு. 

1111 1வர ர, 7, மின்னொளியுடைமை ; சுடரொளி ; கூரொளி) 
மினுமினுப்பு ; பெரும்புகழ், கூரறிவு. 

1111 180 *, 7. பட்டையிட்ட சிறந்த வைரம்; மணியுரு ௮ச்௬. 

0111112107”, ர, ஒளிமிக்க; மின்னுகிற; சடர்விடுகின்ற 
புகழ்சான்ற ; சிறப்பு வாய்ந்த ; பகட்டான, மேனைப்பான ; 

திறமிக்க ; மிடுக்குடைய. 

111 18றர்ர்ப6, ர. பளபளப்புத் தைலம், கூந்தல் மெருகு நெய். 
ற்ரம்1]'18010685, 7. திகழொளியுடைமை ; புகழ்ப்பேராண்மை; 

மேம்பாடு. 

பளபளப் 

மர்மம, 71. விளிம்பு, ஓரம்; குவளையின் வாய்வரை:; பள்ளத்தின் 

கரைக்கோடு; ற, விளிம்புவரை நிரப்பு, கரைமட்டமாய் நிரப்பு; 
விளிம்பு வரை நிரம்பி இரு) (தொ.) 110 0481, பொங்கித் 

த்தும்பு. ய 

brim’ful, brim’-full’, a. விளிம்புவரை நிறைந்த; கரை 
மட்டமாய் நிரம்பிய ; நீர் ததும்புகிற. 

brim’full’ness, brim’fulness, 1. விளிம்புவரை நிறைதல். 
brim'less, a, Wafibudp. 
brimmed, a. விளிம்புவரை நிறைந்த ; கரைமட்டமான. 
brimm’er, 2. நகிறைகிண்ணம். நகிறைகலம். 

111112, ர. பொங்கி வழிகிற. 

brim’stone, n. #bgseb; QuerGuuws ; (Asr.) brimstone 
butterfly, brimstone moth, மஞ்சள்கிற வண்ணப் பூச்சி 
வகை. 

மர்ம 42ம், ம. பழுப்பு நிறத்திடையே இடைவரிகளை அல்லது 
புள்ளிகளை உடைய. 

ற்ரம்ம'016, 8. பழுப்பு நிறத்திடையே புள்ளிகள் அல்லது 
இடைவரிகளுடைமை. 

brin’dled, a. = brinded. 
1106, 713. உவர்நீர் ; கடல்நீர், கடல் ; கண்ணீர், 

brine’-pan, brine’-pit, n. உப்புக்காய்ச்சும் 
டம் ; உப்புப்பாத்தி, உப்பளம் ; உப்பு ஊற்று, 

மார்ப 5100, 7. உவர்கீரில் வாழும் ஈத்தை இனம். 
ற்ர்புத; ௦: கொணர், எடுத்துக்கொண்டு வா; வருவி; 

இணங்குவி, வயப்படுத்து ; எடுத்துச்செல் ; சான்றாகக் 

காட்டு ; ஈட்டு; ஏற்படுத்து ; நிறுவு; தொடங்கிவை ; வழி 
நடத்து, நடத்திச்செல் ; முன்னேறச்செய் ; (957.) bring 
about, ௩டைமுறைக்குக் கொண்டுவா ; J HuOSS ; bring 

௨௦%, நினைவிற்குக் கொண்டுவா ; நர1றத 00௦, வீழ்த்து ; 

தாழ்த்து ; குறை; அடக்கு ; ௬ட்டுத் தள்ளு ; bring down 
106 ௦ம56, பொதுப்பாராட்டுப் பேரொலி எழுப்பு: மரர்றத 
forth, ஈனு, கருவுயிர், பிறப்பி, பெறு) 
bring forward, முன் கொணர் ; 

கொண்டு வந்திணை ; bring home, மெய்யெனக்காட்டு ; 
மனத்தில் பதியவை; 011௦21, புதிதாகக் கொணர் ; 
புகுத்து; விளைவி; அளி; bring off, அழைத்துவா ; 
பாதுகாப்பாகக் கொண்டுவந்துவிடு ; செய்து நிறைவேற்று; 

இருப்புக்கட் 

உண்டாக்கு ; 
முன்தொகையைப் பின் 

மரர்யத ௦௦, தூண்டு; வழிசெய் ; முன்னேறசிசெய் ; வாதத் 
துக்கு வழி iG; bring out, Worse, தெளிவுபடுத்து ; 
முனைப்பாக்கு ; வெளிக்கொணர், வெளியிடு ; bring over, 
மாந்றியமை ; தன்வயமாக்கு; ஈத 00004, உணர்வு 
பெறச்செய் ; தன்வயப்படுத்து ; bring to, தன்னுணர்வு



bringer 

நிலைக்குக் கொண்டுவா ; (கப்.) கொண்டுவந்து நிறுத்து ; 

நிலைகொள் ; ந்த மாம்ச, அடக்கு ; கீழ்ப்படுத்து ; bring up, 

பேணிவளர்; பயிற்றுவி; தொடர்; சமகிலைக்குக் கொண்டுவா? 

 நினைவிற்குக் கொண்டுவா ; புதிதாகக் கொணர் 7: எழச்செய்; 

மன்றத்தில் எழுந்து பேசச்செய் ; வழக்குத் தொடு; (கப்.) 

நங்கூரம் பாய்ச்சு ;) நார்றத மற (0௦ 1௦௯, கடைசியாக வா. 

நரர்ஜீர, 7. கொண்டுவருபவர் $; இணங்கச் செய்பவர். 

bring’ ing, n. கொண்டுவருதல் ; இணங்கச் செய்தல் ; ஈட்டல் ; 
நிறுவல் ; தொடக்கம் ; வழிநடத்தல். 

நற 181, ம. உவர்நீர்த்தன்மையுடைய ; உப்புபோன்ற. 

prin'jal, n. கத்தரிக்காய்வகை, வழுதுண ங்காய்வகை ; கத் 

தரிச்செடி. 

brink, nN, செங்குத்தான ஓரம்; 

கரை ; விளிம்பு. 

நீர்நிலையின் மூடிவெல்லை ; 

brink’manghip, 73. கொள்கைகாரணமாகப் போரின் உட் 

புகாமல் ஓரத்தில் நின்று ஊடாடும் முறைமை. 

ர] 9, ம. உவர் நீரையுடைய 7 கடலைப் பற்றிய ; உப்பான. 

710௦, (இத்.) 71, களியார்வம், கிளர்ச்சி, ஊக்கம். 

brioche’, n. பஞ்சுபோன்ற மென்மையான அப்பவகை,. 

briquette’, n. AwvsaNSgroh@wrar செங்கல் வடிவான 
பாளம் ; செங்கல் வடிவுடைய சிறுகட்டி. 

9156-0186, 71. பலகணியின் கீழ்ப்பகுதியில் விரிக்கப்பட்ட 

திரைத்துணி. 

11181, ச. சுறுசுறுப்பான, கிளர்ச்சிகரமான; விரைவான; விறு 

விறுப்பூட்டுகிற, எழுச்சி தருகிற) பொங்கித் ததும்புகிற ; 
கூர்மதியுடைய$; ௮, சுறுசுறுப்பாக்கு ; கிளர்ச்சிகொள் ; 

விரைவுபடுத்து ; ௬றுசுறுப்படை. 

brisk’en, v. 2&6, வேகமூட்டு, சுறுசுறுப்பாக்கு; விறுவிறுப் 
படை. 

brisk’et, n. விலங்குகளின் மார்புப்பகு தி; மார்புப்பகுதி 

இறைச்சி. 

18% 19, adv. சுறுசுறுப்போடு ; விரைவாக. 

brisk’ness, n. # Diggin ; விரைவு. 
bris'ling, n. நார்வே நாட்டுக்குரிய சிறுமீன்வகை. 

bristle, n, மயிர் சிலிர்ப்பு) பன்றியின் உடல் மயிர்; 
விலங்கினத்தின் தடி.த்த குட்டையான முள் மயிர்; மனிதனின் 

குட்டையாக வெட்டப்பட்ட தாடி); ற, சிலிர்; முள் மயிர் 

சிலிர்க்கச் செய் ; வெகுளிகாட்டு ; சண்டைக்கு எழு; துன்ப 

முண்டாக்கு ; அடர்ந்து நிறைந்திரு. 

Bris'tol, n. கிளாஸ்டர்ஷயரில் (00101065018]1476) உள்ள 
ஒரு ஈகரம்; (தொ.) 180] 7௧11௦0, (கப்.) எல்லாம் சீராக, 

முழுதும் ஈன்முறையில். 

15 "4௦1-0௦க10', 1, படம்வரையப் 
பலகை. 

பயன்படும் அட்டைப் 

$19'1%௦1-0110%, 73: இரும்புத்தொழிற் கருவிகளைத் தேய்த் 

துத் துப்புரவாக்கப் பயன்படும் மட்பொருள்வகை. 

115 '4௦1-04'க0௦௫. 0, 1. பிரிஸ்டல் ஈகரத்திற்கருகில் கிடைக் 
கும் படிகக்கல்வகை. 

Bris'tol-milk’, 1. இன்தேறல்வகை, 

118116, 77. கோட்டை மதிற்சுவர் அல்லது கைப்பிடிச்சுவரின் 
முடங்கிய கோணப்பகுதி ; பெருமக்களின் குடும்பச் சின்னங் 

களில் இனமரபுக் கிளைஉறவுகளைக் காட்டும் வேறுபாடு. 

brit, n. மீன்வகைகளின் குஞ்சு ; சிறுமீன் வகை. 

ராமகி, 1,* இங்கிலாந்து - வேல்ஸ் - ஸ்காத்லாந்து ஆகிய 
நாடுகளின் இணைப்பு ; பிரிட்டனின் ஆட்சிப் பேரரசு. 

Britann’ia, n. GALL நாடு பற்றிய கற்பனை உருவகமான 
காட்டன்னை ; (தொ.) நப்ர்கறறர்க ௦௧1, வெள்ளி போன்ற 

வெள்ளீய நிமிளைக்கலவை உலோகம். 
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Britannic, a. GALL aseofu; பிரிட்டன் காட்டன்னை 

சார்ந்த. 

Brit’icize, v. பிரிட்டனுக்குரியவராகு ; பிரிட்டனுக்குரியவ 

ராக்கு; பிரிட்டனுக்குரியவர் போலாகு; பிரிட்டனுக்கு 

உரியவர் போலாக்கு ; பிரிட்டனின் மக்களோடு ஒன்றுபட்டுக் 

கல; பிரிட்டனின் பண்புகளுஉன் ஒன்றுபடு. 

British, 1. பண்டைப் பிரிட்டானியர்களின் மொழி ;) வெல்ஷ் 

மொழி; ர. பிரிட்டன் காட்டுக்குரிய ; பிரிட்டன் குடி.மக்களைப் 

பற்றிய ; பிரிட்டனின் பேரரசைச் சார்ந்த ; பிரிட்டனுடன் 

இணைந்த பொதுவரசு காடுகளைப் பற்றிய; பண்டைப் பிரிட் 

டானிய இனம் சார்ந்த$; (தொ.) British gum, பசைப் 

பொருள்வகை, கோந்துவகை ; British plate, 2 Gora’ 

cima; British warm, படைத்துறையினர் மேற்சட்டை 

வகை. ் 

[$ார்1']5110, 71, பிரிட்டனுக்குரிய குடியுரிமையாளர். 

ரர 1ப்ரா, 71. பிரிட்டனில் பேசப்படுகிற ஆங்கிலத்திற்கே 

உரிய பேச்சுமொழித் தன்மை. 

Brit’on, n. பிரிட்டன் காட்டிற் பிறந்தவர் ; பிரிட்டனுக்குரிய 

பேரரசில் பிறந்தவர்; பிரிட்டன் தீவின் தென்பகுதியில் றந்த த் கு! 

ரோமர் கண்ட பழங்குடியினர். 

நகர்*1]16, க. எனிதில் உடையக்கூடிய, எளிதில் கொறுங்கத் 

தக்க, மொய்ம்மையான. 2 

brit’tleness, n. உடையும் தன்மை, 
கொய்ம்மை. 

கொறுங்கும் இயல்பு, 

4116-5718, 71. விண்மீன்வடிவ மீன்வகை; நீர்வாழ் சிறு 

விலங்குவகை. 

brit’zka, britzs‘ka, n. 
நாற்சக்கர வண்டிவகை, 

broach, 71, துளைபோடு கருவி) ஊசி ; அகப்பைக்கோல் ; 

இறைச்சி சுடும் இரும்புமுள் ; திருக்கோயில் தூபி; ஐ, துளை; 

திற; தொடங்கு; உரையாடல் துவக்கு; வெளியிடு ; 

தேறல்வடி ; (கப்.) கப்பலைக் காற்றலைகள் பக்கவாட்டிலடிக் 

கும்படி. திருப்பு. 

broach’er, n. துளைக்கருவி ; ஊசி ; இறைச்சி ௬டும் இரும்பு 
முள்; துளைபோடுபவர் ; திறப்பவர் ; பேச்சுத் தொடங்குபவர். 

ஒரே இருக்கை உள்ள திறந்த 

91080 *, 71. அகன்றபகுதி ; விரிந்த பக்கம் ; ஆற்றின் விரிந்த 
பகுதி; ர, அகன்ற); அகல்விரிவான ; தட்டையான, பரந்த ; 

திறந்த ; பட்டாங்கமான, வெளிப்படையான ; கரடுமுரடான ; 

கொச்சையான; கயமற்ற; நுண்ணயமற்ற ; மொட்டையான; 

விரிந்த மனப்பான்மையுடைய ; பரவுகிற) குறியிலிருந்து 

விலகிய, சிதறுகிற; மொத்தப் பார்வையான ; பொதுத் 

தன்மையான ; தொனியில் நிறைவகலமான, ஒலிப்பில் 

அழுத்தந்திருத்தமான; (தொ.) 01080 311214, பட்டப் 

பகல் ; வெளிச்சம். 

broad’, n.=broadpiece. 
broad’-arr’ow, n. அரசாங்கப்பொறிப்பு, அரசாங்கத்தின் 

பொருள்கள்மேல் இடப்படும் மேல்கோக்கிய அம்புக்குறிப் 

பொறிப்பு. 

broad’-bean’, n. தட்டை மொச்சைவகை. 

1௦80-0110, 71. அகன்ற ஓரமுடைய தொப்பி. 

910௨0 கே5ர, 71. ஒலிபரப்பு தல்; ஒலிப்பரப்பு; ஒலிபரப்பறிவிப்பு ; 
வானொலி ; கம்பியில்லாத்தந்தி அறிவிப்பு ; விதை பரப்புதல், 

விதைத் தெளிப்பு; ர, பரவிய; பரப்பப்பெற்ற; பரந்து 

சிதறிய ; பொதுவாக அறிவிக்கப்பட்ட ; பேச்சு-சுற்றறிக்கை- 

துண்டுவிளம்பரம் - ஒலிபெருக்கி - கம்பியில்லாத்தந்தி ஆகிய 

வற்றில் எங்கும் அறிவிக்கப்பட்ட ; ம, பரப்பு) விதைதெளி, 

விதைதூவு ; ஒலிபரப்பு ; கம்பியில்லாத்தந்தி மூலம் செய்தி 

பரப்பு ; ரம. எங்கும், எல்லாத்திசைகளிலும். 

11௦20 கே51$0, 71. ஒலிபரப்பி, வானொலி ஒலிபரப்புக்கருவி; 
செய்தி பரப்புபவர் ; விதைபரப்பும் கருவி ; விதை 

தெளிப்பவர்.
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broad'casting, 2. ஒலிபரப்பு ; விதை தெளித்தல் ; வானொலி 
வாயிலாகச் செய்தி பரப்புதல் ; பரப்பறிவிப்பு. 

broad'cloth, n. ஆடவர் உடைக்குரிய கம்பளித் துணிவகை. 

broad'gauge, 71. அகல்படி இருப்புப்பாதை, ஐம்பத்தாறரை 

அங்குலத்திற்கும் மேலான இடைவெளி உடைய இருப்புப் 

பாதை. 

broad’-glass, 97. பலகணிக்கண்ணாடி. 

broad’ish, a. 
வுடைய. 

broad’-leaf, a, 2400 Qevujom_us. 

1௦௧017, கம. பொதுவாக ; முழுமையாக ; நிறைவுடன். 

110௨011063, ௧. பரந்த உள்ளமுடைய, விரிந்த நோக் 
குடைய, விரிந்த மனப்பான்மையுடைய, பெரும்போக்குடைய. 

சற்றே அகலமான, சற்று மிகையான விரி 

broad’mind'edness, 71. பரந்த மனப்பான்மை. 

௦௨0 7%001, 71. அறிவு திறம்பிய குற்றவாளிகள் உறையுள்) 
பைத்தியக்காரக் குற்றவாளிகள் தங்குமனை, 

broad’ness, n. 
10௦௨001606, 73. 20 வெள்ளிக்கீடான பதினேழாம் நூற்றாண்டின் 
காணயவகை. 

01௦௨081661, 7. ஒருபுறத்திலே மட்டும் அச்சடிக்கப்பட்ட 
அகன்ற தாள் வெளியீடு. 

அகல்விரிவு ; பரந்தரிலை, நிறைதன்மை. 

10௨0 5106, 71, கப்பலின் பக்கம் ; போர்க்கப்பலின் ஒருபக்கத் 

துப்பாக்கி வரிசை; கப்பலின் ஒருபக்கத்துத் துப்பாக்கி 

வரிசையின் மொத்த வேட்டுவெடிப்பு. 

broad’-silk, n. 
கச்சை. 

broad’sword, 2. 

காடாவாக ஆக்கப்படாத பட்டுத்துணிக் 

அகன்ற அலகுடைய வாள்; அகல் 

வாளினைத்தாங்கிய வீரன், 

10௨0 ஷு, 71. அகல்வீதி, பெருஞ்சாலை. 
broad'ways, broad’wise, adv. அகலப்போக்காக ; அக 

லத்தில். 

Brob'dingnag, n. Garargser avaftn. (Jonathan Swift) 
என்ற ஆங்கில ஆசிரியரின் * கலிவரின் பிரயாணங்கள் £ 

(Gulliver’s Travels) என்ற நூலில் கற்பனை செய்துள்ள 
பேருருவ மனிதர் வாழும் இடம்; ர, பேருருவமான ; மிகப் 

பெரிய. 

Brob’dingnagian, a. 
போன்ற. 

பேருருவம் படைத்த; அரக்கனைப் 

1௦0௨06, 71. முனைப்பான சித்திரப்பூவேலை பொறிக்கப்பட்ட 

பட்டுத்துணிவகை; பொன்-வெள்ளி-சரிகை வேலைப்பாடுடைய 

துணிவகை ; ஐ, துணியில் பூவேலைப்பாடு செய் ; துணியில் 
சித்திரவேலை செய். 

010080 60, 4. சித்திரப்பூவேலைப்பாடுள்ள ; 
பாடுடைய உடையணிந்த. 

10௦8ம், 1. அடிப்படைச்சட்டம், மூலவிதி. 
broc’coli, 71. திண்ணிய பூக்கோசு வகை, 

bro’che, 2. முகப்புச்சித்திர அமைப்புடன் கெய்யப்பட்ட 

பட்டுவகை ; ர, முகப்புச்சித்திர அமைப்புடன் நெய்யப்பட்ட. 

bro'chure, 1. சிற்றேடு, துண்டு வெளியீடு. 
brock, n. தக௭௬, தவழ்கரடி, கரடியின விலங்குவகை, முடை 

நாற்றமுடையவர். 

சித்திர வேலைப் 

brock’et, n. கேர்கொம்புடைய ஈராட்டைப் பருவக்கலைமான். 
brock’ram, n. Garosré சல்லிகளாலான பாறை. 

broc’oli, n.=broccoli. 
brod’ekin, n. கணுக்கால்வரை மூடும் 

புதையடி வகை. 

brod’erie Anglaise’, n. Qoust8ar ஈயகேரியல் துணிமீதுள்ள 
அகலப்பின்னல் வேலைப்பாடு. 

brod’kin, 2. =brodekin. 

பண்டைக்காலப்   

010216 *, 7. பதனிடப்படாத தோலில் செய்யப்பட்ட தடித்த 

செருப்புவகை, 

0216”, 7, அயர்லாந்து மொழியில் சொல்லழுத்தம். 

௦1ம், ஐ, பின்னல்வேலை செய்; பூவேலை செய்; அழகு 

செய் ; அணிசெய் ; பின்னல்வேலை செய்வி ; அணி செய்வி. 

broid'erer, n. பின்னல் வேலை செய்பவர். ; அணிசெய்பவர், 

broid'ering, n. பின்னல்வேலை செய்தல் ; பூவேலை செய்தல். 

1010 ஏரு, 71. பின்னல்வேலை ; பூவேலை. 

1௦11 *, 71. பூசல், சண்டை, குழப்பம் ; இடையூறு, 
011, 73. வெதுப்பிய இறைச்சி. 

௦11, ௦. தணலின்மேல் சமை ; வெதுப்பு ; ௯டாகு. 

௦1127, 71, வெதுப்புவதற்குச் சித்தமாக விற்கப்படும் விரை 

வளர்ச்சியூக்கப்பட்ட இளங்கோழிக்குஞ்௬. 

10126 *, 73. குறுந்துப் உடைய கம்பளி உரோமம். 

1016 5, ம, விலைபேசு ; பேச்சுவார்த்தை நடத்து. : 

broke’, v. break என்பதன் இறந்தகால வடிவம். 
1016 *, மம, அழிவுக்காட்பட்டு ; பணியிலிருந்து விலக்கப் 

பட்டு. 

0௦% 8, ௩. உடைந்த, கொறுங்கிய, தகர்ந்த; முறிவுற்ற ; 
பிளவுற்ற ; துண்டுபட்ட ; இடையறுந்த , இடையிடையிட்ட, 
தொடர்பற்ற; நிலையற்ற; மேடுபள்ளமான; அரைகுறையான; 

கொடித்த ; உட்கீறலுடைய, அதிர்வுடைய ; முனைப்பழிக்கப் 

பட்ட, அடக்கப்பட்ட; தளர்ந்த; சிதறிய; உடல்நலம் 

குறைந்த; உளகலம் கெட்ட? கொடித்த 7; எல்லைமீறிய ; 

(தொ.) broken English, குறைபாடுள்ள ஆங்கிலம் ; 
197016 த௦மறம், மேடுபள்ளமான தரை, கரடுமுரடான நிலம் ; 
broken man, (a7.) காடு கடத்தப்பட்டவன் ; மனமுறிவுற்ற 
மனிதன் ; கம்பிக்கை இழந்தவன் ?; broken meat, 2_ar@ 

மீந்த உணவு ; 00%) 100631, சிறுசில்லரை, சிறுதொகை 7 
broken numbers, பின்னம்) சிறுபகுதி; broken reed, 
நட்டாற்று மண்குதிரைபோலப் பயனில் சிறுதுணை ; 

910126) 13006, இடையீடுகளால் குறைந்துவிட்ட வேலைநேரம். 

101: ஸ.-0௨௦%௦0, 8. உருக்குலைந்த முதுகுடைய 
வகையில் உறுதியற்ற அடிப்புறத்தை உடைய. 

brok’en-down, a. சிதறிய; குலைந்த; சிதைந்த; அழிந்த; 
ஒழுக்கங்கெட்ட ) ௩ஈலங்குன் நிய. 

கப்பல் 

rok'en-hearted, a, 2sroarg(pmr.6s; துன்பத்தால் நைந்த, brok'en-hearted 
மனம்புண்பட்ட. 

1௦1 ஊ]7, மற. விட்டுவிட்டு, இடையிடைவிட்டு, இடையிட்டு, 
வெட்டிவெட்டி.. 

brok’enness, 71) உடைந்த நிலை, உடைந்ததன்மை. 

brok’en-winded, a. குதிரைவகையில் குறுமூச்சுடைய, 
மூச்சுத்தடைபடுகிற. 

1௦% எ, 71. தரகர், வணிகத்துறை இடையீட்டாளர். 

௦1% 2826, 71. தரகுத் தொழில் ; தரகுக்கூலி, தரகு. 
brok’ing, 71, தரகுத் தொழில். 
1௦1081, 1. (வேதி.) சோரியகி வெறியத்தோடு சேருவதால் 
உண்டான கூட்டுப்பொருள். 

ற௦கம6, 9, (வேதி.) சோரிகை, சோரியக்காடியின் உப்பு. 

௦1:10, ௩. (வேதி.) சோரியம் சேர்ந்த? சோரியத்தை உட் 
கொண்ட ; (தொ.) ௦0௯௦ ௨௦14, சோரிகக்காடி. 

101106, 71. (வேதி.) சோரிகை ; சடங்கு முறைப்பேச்சு ; 
(தொ.) 1௦006 றவற, நிழற்படமெடுக்கப் பயன்படும் தாள். 

1011070535, 7. காற்ற வியர்வை உண்டாதல். 
101106, 71. (வேதி.) சோரியம். 

௦10 1810, 1. (மரு.) சோரியம் மிகுதி உபிகொண்டதனால் 
ஏற்படும் உடற்கோளாறு. 

௦11126, v. (வேதி.) சோரியம்சேர் ; சோரியமாக்கு. 

1௦ 101௦110, %. (வேதி.) பாசிகக்கரியம் போன்று மயக்க 
மருந்தாகப் பயன்படும் சோரியச் சேர்மானம்.
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bronchi 

பிரிவுகள் ; மூச்சுக் குழாயின் இரு பிரிவுகள். 

1௦௩௦ 1வி, ச. காத்றுக்குழாய் பற்றிய; காற்றுக்குழாயைச் 

சார்ந்த. 

bronchit'ic, a. wriyéeoh srites. 

bronchit'is, n. wriyseoh Corus. 

10011௦0676, 71." குரல்வளைக்கேடய சுரப்பியின் அழற்சி. 

௦100, 7. அரைகுறையாகப் பழக்கப்பட்ட குதிரை; வட 

அமெரிக்காவிலுள்ள கலிபோர்னியா (கே1140101௨) வுக்குரிய . 

காட்டுக் குதிரை; ற்], 101005. 

Brontosaur'us, n. நிலவுலகத் தொல்லூழிக்குரிய புதை 
படிவப் பெருவிலங்கு வகை. 

1௭௦௩26, 41, வெண்கலம், செம்பு வெள்ளீயக்கலவை உலோகம்; 

வெண்கல வார்ப்படப்பொருள் ; வெண்கலத்தால் செய்யப்பட் 

டது; வெண்கல நிறம்; வெட்கமின்மை; துணிச்சல் ; 
ஆணவம் ;டி ௩. வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட ; வெண் 

கல நிறமுடைய ; ஏ, வெண்கலம் போன்றதாக்கு ; கடின 

மாக்கு ; வெண்கலம் போன்றதாகு ; திண்ணிதாகு ) வெண் 

கலம்போல் நிறமடையச்செய் ; வெண்கலவண்ணமாகு. 

bronzed, a. வெண்கலம் மேலிடப்பட்ட; வெண்கல நிற 

முடைய ; கடினமான ; (தொ.) 01010:260 5110, கோய்வகை. 

bronz'ite, n. வெண்கலம் போன்ற பளபளப்புடைய கனிப் 

பொருள்வகை. 

bronz’'y, a. 
தோற்றங் கொண்ட. 

110001, 7, உடை ஊசி, அணியூக்கு. 

1000, 71. ஓர்ஈட்டு முட்டையின் குஞ்சுத்தொகுதி; வளர்ப் 
பினம் ; குழந்தைகள் ; வழித்தோன்றல் ; பிறப்பு மரபு ; இனம்; 

வகை; வளர்ப்பு முறை; மக்கள் தொகுதி ; விலங்குக் கூட் 

டம்; பொருள்களின் கோவை; ஐ, அடைகாத்தல் செய்; 

வெண்கல வண்ணம் கொண்ட, வெண்கலத் 

குஞ்சுபொரி ; அருகணைத்திரு ; நினைவில் ஆழ்? நினைந்து 

Hor HC HIG. 

1100010659, 1. அடைகாத்தல் நிலை; ஆழ்ந்த சிந்தனை 
இயல்பு. 

brood’ing, a. அடைகாக்கிற ; நினைந்து ஏங்குகிற. 

1000 1ஜி97, ஈம. தன்னை மறந்த நினைவுடன். 

brood'-pouch, 71. மூட்டைகளையும் குஞ்சுகளையும் வைத்து 
வளர்ப்பதற்காக உடலிலேயே உள்ள பை அமைப்பு, 

10003, 4. அடைகாக்கும் அவாவுடைய ; கருத்தில் ஆழ்ந்து 
விடும் இயல்புடைய, சிந்தனையில் தேங்கிய தோற்றமுடைய, 

700% ”, 7. ஓடை. 
brook?*, v. பொறு, தாங்கு, ஏற்றமை. 
brook’ ite, n. கனிப்பொருள்வகை, இயற்கைப் பொருளாகக் 

கிடைக்கும் உலோக வகையின் (1111) உயிரகை. 

1001 124, 71. சிற்றோடை. 
௦0௦1 11%6, 73. (தாவ.) வாய்க்கால் ஓரப் படர்கொடிவகை, 

௦01, 9. கடுமுணுமுணுப்பு. 

broom, 71. மணல் வெளிகளிலுள்ள மஞ்சள் கிறப்பூக்கள் 

கொண்ட குத்துச் செடிவகை ; விளக்குமாறு, வாருகோல், 

துடைப்பம் ; ஐ. துடைப்பத்தால் பெருக்கு. 

broom’-corn, 7. 
வகைப் பயிர். 

துடைப்பம் செய்யப் பயன்படும் கூல 

1௦01101806, 71. துடைப்பச்செடியின் வேரில் வாழும் ஒட் 
டுயிர்ச் செடிவகை. 

broom'staff, broom-stick, n. துடைப்பத்தின் கைப்பிடி. 
broom’y, 4, "Aaragurg) Hombs; solu 2 Gomer, 

1086, 71. பால் அல்லது கொதிநீர் சேர்க்கப்பட்ட யவை 

மாவுணவு வகை; (தொ.) &1௦161096, தேனும் தேற 
லும் சேர்ந்த கலவை. 

bronch'i; bronchia, (ல.) ௩, pl. காற்றுக்குழாயின் இரு 

  

௦111, 71. காய்கறிகள்-இறைச்சி முதலியவை வெந்த சாறு. 

ந்௦111 ஏ], 713. விலைமகளிர் மனை. 

broth’er, 71. உடன்பிறப்பாளன், அண்ணன், தம்பி; நெருங் 
கிய ௩ண்பன்; உறவினன்; உடன்குடி உரிமையாளன் ; 

ஒரே காட்டினன் ; உடன்பிறவாத்தோழன் ; இனத்தான்; சம 

யக் குழுவில் ஓர் உறுப்பினன் ; உடன்பணித்துறையாள் ; 

(தொ.) மா௦1் தஙக, முழு உடன்பிறப்பாளர், ஒரே 
தாயையும் தந்தையையும் பொதுவாகக் கொண்ட உடன் 
பிறப்பாளர். 

௦0111௭1௦௦0, 71. உடன்பிறப்பாளர் நிலை, சகோதரர் என்ற 

நிலை? பொதுப்பணிக்காகச் சென்று கூடி இருக்கும் நிலை ; 

௩ட்பு ; சமூக ஒற்றுமை உணர்ச்சி, 

நரம 0-1-18ள , 7. மைத்துனன், மனைவி உடன்பிறந்தான்) 
கணவன் உடன்பிறக்தான் ; உடன்பிறந்தாள் கணவன். 

௦111716565, ர. உடன்பிறக்தானில்லாத, அண்ணன் தம்பி 
யற்ற. 

broth’erlike, a. அண்ணன் தம்பி போன்ற ; அன்பான) 
உறவு முறையான ; சகோதர பாவமுூடைய. 

௦112711685, 7. உடன்பிறப்புப்பாசம், அன்புத் தொடர்பு. 
நா௦111 1, ௩. உடன்பிறந்தான் போன்ற, அண்ணன் தம்பி 
போன்ற ; அன்பு நிறைந்த. 

10111'275, 1. 1. உடன்பிறப்பாளர்கள், அண்ணன் தம்பி 
யர்கள். 9 

broug‘ham, n. gQHmps குதிரை மூடுவண்டி ; மின்வண்டி. 
brought, v. மத என்பதன் .இறந்தகால-முடிவெச்ச 

வடிவம். 

௦], 7. புருவம் ; நெற்றி; குன்றின் உச்சி ஓரம், மலையின் 
எல்லைக் கோடு; முனைப்புப்பகுதி, மேடு ; நிலக்கரிச் சுரங்கத் 

தின் குறுக்குத்தரை வரை ; முகத்தோற்றம். 

௦”, 7. (கப்.) கப்பல் ஏறுவதற்குரிய சாரப்பலகை. 

brow’ -ague, 71. ஒற்றைத்தலை மண்டையிடி. 
0109-0117, 7. மான்கொம்பின் முதற்கிளை. 
brow’beat, v. கொடுஞ்சொற்களாலும் கொடுகோக்காலும் 

அதட்டு, கொடுமைப் படுத்திக் கீழடக்கு. 

1௦9-000, 8. முடிசூடிய ; தலையில் சூட்டிய. 
browed, a. ஓரங்களில் கொண்ட; சூழப்பட்ட; புருவமுடைய; 
தோற்றமுடைய, 

brow'less,a. 4G» HM; தோற்றமில்லாத ; வெட்கங் 
கெட்ட ; நாணமற்ற. 

brown, 70. காவி நிறம், பழுப்புவண்ணம், கறுத்த ஆரஞ்சு 
வண்ணம் ; ர. காவி நிறமான, தவிட்டு நிறமான ; ஆரஞ்சும் 
கறுப்பும் கலந்த கூட்டு நிறமான ; வெயிலிற் பழுப்பேறிய; 
ற, காவி நிறமாக்கு ; (தொ.) Brown Bess, w Lp mar wo 
வெடிவகை ; 0017. (620126, கடுமைவாய்ந்த மாப்பண்ட 
வகை; பழுப்புகிற மட்பாண்டம்; 11080 owl, பழுப்பு 
நிற ஆந்தை; பழுப்பு உடை அணிக் த இளம் பெண் 

சாரணர்களில் ஒரு குழுவின் பொறுப்பாளர் ; 0௦% paper, 

பொட்டணம் சிப்பம் முதலிய கட்ட உதவும் பழுப்பு வண்ண 
முரட்டுத்தாள் வகை); 00 ஈர6, ஹிட்லரின் தெர் 
மானிய தேசீய பொதுவுடைமைக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர் ; 

brown stout, கூலியாள் ; brown study, பகற்கனவு , 
வீண் சிந்தனை ; மனக்கோட்டை ; ஆழ்ந்த சிந்தனை ; bowen 
$பதக௨ா, பழுப்புச் சர்க்கரை ; முற்றிலும் நயம்படுத்தப்படாத 
சர்க்கரை. . 

s க . ட. : ° 810171 180, ர. இயல் நூலறிஞர் ராபர்ட் பிரெளன் (0-4 
Brown, 1773-1858) என்பவரைச் சார்ந்த; (தொ ) Brownian 
1001780041, (இயற்.) ராபர்ட் பிரெளன் முதல்முதலாகக் 
கண்டுணர்ந்த அணுக்கரைசலின் அணுக்களின் இயலியக்கம். 

brown ie, n. ஈன்மை செய்யும் கூளிவகை; பெண் சிறு 
சாரணர் படையைச் சேர்ந்தவர். 

brown’ ing, 1. பழுப்பு நிறமாக்கல் ; மங்குதல் ; மாகிறமாகு 
தல்; பழுப்பு நிறமாக்குவதற்குரிய செய்முறை.



Browning 

Brown'ing, n. stGor Qgumigb gud. 
brown’ ish, ர. சற்றே பழுப்பு நிறமான. 
101 91016, 71. பழுப்புகிற மணற்கல், மாநிற மணற்கல். 
browse, 73. இளந்தளிர் உணவு, கிளை தழை, பசுந்தீவனம் ; 

தழை மேய்தல், புற்கறித்தல் ; ற, மேய்; இடைவிட்டுப் படி, 
மேலெழுந்தவாரியாகப் படி. 

brows'ing, n. Ge % uf or முளைஃதளிர்-இலை முதலியன ; 
பசுந்தீவனம் ; கறித்தல், கொய்தல், பறித்தல் ; விட்டுவிட்டு 

வாசித்தல். 

bruc’ine, 2. காஞ்சிரங்காயிலிருந்து கிடைக்கும் காரப் 

பொருள்வகை. 

10116, 71. வெளிமநீருயிரகை, புரூஸ் (131006) என்பவரால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கனிப்பொருள்வகை. 

ராம 11, 71. கரடி, பிரஞ்சு காப்பியத்தில் (ராகம் (16 170% 
என்ற நூலில்) வரும் கரடியின் பெயர். 

ரம1186, 71. கன்றிப்போன காயம்; இரத்தம் கட்டிய கோவிடம்; 

ல. அடித்துக்கன்றவை ; வடுப்படுத்து ; புண்படுத்து; இய 
லாதாக்கு ; குத்து, நொறுக்கு ; இடி ; சிறுதுகளாக்கு ; கண் 

மூடிக் குதிரையோட்டிச்செல். 

ற்ராம15'8, 1, கன்றும்படி காயப்படுத்தியவர் ; 
சண்டை போடுபவர். 

bruis'ing, n. கன்றிப்போகும்படி அடித்தல் ; கொறுக்குதல் ; 
புண்படுத்தல் ; ர. கன்றிப்போக வைக்கிற ; கெர்றுக்குகிற ; 

* புண்படுத்துகிற. 
bruit, 2. ஆரவாரம், இரைச்சல், கம்பலை ; 

ற, செய்திபரப்பு ; அறிவி ; புகழ்பரப்பு. 

மாம வி, ம. குளிர்காலத்திற்குரிய. 
brumb'y, 1. பழக்கப்படாத குதிரை. 
brume, 1. மூடுபனி. 

Brumm’agem, n. Guinean (Birmingham) நகரைக் 
குறிக்கும் வெறுப்பான வழக்குச்சொல் ; ர, பெர்மிங்ஹாம் 

நகரைச் சார்ந்த; பெர்மிங்ஸாம் நகரில் செய்யப்பட்ட 

வெறும் பகட்டான ; போலியான. 

மாம "கா, 71, வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கும் முட்டைப் புழுக் 
களையுடைய தென் ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள பெரிய ஈ வகை. 

brum'ous, a. wQucfuriis ; குளிர்காலத்திற்குரிய, 

brunch, 1, காலை உணவிற்கும் ௩ண் பகல் உண்டிக்கும் 
இடைப்பட்ட ஊண். 

பந்தயச் 

அலர், வதந்தி; 

bruneite’, n. கரிய அல்லது மாகிற மூடி உடைய மாகிறப் 
பெண் : ர, கரிய அல்லது மாகிறமுடியுடன் மாரகிறமேனி 
யுடைய. 

Bruns'wick, 77. செர்மனி நாட்டிலுள்ள ஒரு பகுதி ; (தொ.) 
(வர.) ]$மப8லர0% 1106, முதலாம் ஜார்ஜை முதல்வராகக் 
கொண்ட பிரன்ஸ்விக் அரசமரபு. 

brunt, 2. முதன்மையான தாக்குதல் ; வேகம், தாக்குமுனை ; 
ற. தாக்குதலைத் தாங்கு ; பாரத்தைப்பொறு ; (தொ.) ௨4 (6 
1ப5%வார் யய, தொடக்கத்திலேயே, உடனடியாக. 

மமம், 71. குறுங்காடு, தூறு, செறிகாடு ; முறிவுற்ற சுள்ளிக் 
கிளைகள் ; புதர்க்ருவியல் ; உட்காடு ; தூரிகை, வண்ணந் 
திட்டுக்கோல் ; வண்ணம் தீட்டும்முறை; வண்ண ஓவியர் ; 
துடைப்பம், வாருகோல் ; வால்நுனிக்குஞ்சம் ; மயிர்முடி, 
கொண்டை ; கம்பிகளைச் சேர்த்துக் கட்டிய ஒரு கட்டு; 

இயங்குகிற இருபரப்புகளை மின்சாரத்தின் மூலம் இணைக்கும் 
துண்டுத் துணுக்கு, இடைடயீடு; மின்னிணை க்கவும் 
துண்டிக்கவும் இயக்கப்படவல்ல இடைமின்னூடு; மின் 
பொறிக்கற்றை ; தூரிகைபோன்ற உருவுடையது ; தூரிகைக் 
கையாட்சி : உராய்வு ; சிறுபூசல்; ஒ, தூரிகை கையாளு ; 
வண்ணக்கீட்டு ; துடைத்துப் பெருக்கு ; தூய்மைப்படுத்து ; 
சரிசெய்; உராய்; தொடு; தொட்டும் தொடாமலும் 

Ged; (@ganr.) brush aside, brush away, பு றக்கணி/; 
ஒதுக்கித்தள்ளு ) brush kangaroo, Agy sang Done ; 
brush over, வண்ணந்தடவு, பூசு; பட்டும்படாமலும் 
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bryophyte - 

@ee; brush turkey, ApaG ஆஸ்திரேலியப் பறவைவகை ; 

வான்கோழி வகை; நா ம, ஒளியாக்கு ; நினைவுபடுத் 
திக் கொள். 

மரம5நட்சா, 71. ஓவியர், வண்ணம் தீட்டுபவர் ; சிறு கங்காரு 
விலங்கு. 

brush’ing, n. தூரிகையால் வண்ணந்தீட்டல் ; தூய்மை 
யாக்கல் ; ர, கிளர்ச்சிமிக்க ; உற்சாகமான ; ௬றுசுறுப்பான. 

brush’-off, n. (பே-வ.) பண்பு ஈயமின்றிப் புறக்கணித்துத் 
தள்ளும் செயல், ஒதுக்கீடு, கண்டனப்புறக்கணிப்பு. 

brush’-pen’cil, n, ஓவியரின் வண்ணக்கோல், 

brush'wheel, n. சுழலும் தூரிகை; தேய்வு தடுக்கும் தடித்த 
குற்றிழை நிறைந்த இடை உருளை. 

brush'wood, n, புதர்ச்செடிகளுள்ள சிறுதூறு ; 
செடிகளுள்ள சிறுகாடு, 

brush’-work, n. வண்ண ஓவியரின் கைத்திறம் ; வண்ண 
ஓவியரின் செயல்முறை. 

சீ. 4. - 9 ் நாமம், 2. தூரிகைபோன்ற ; கொத்தான ; திரளான. 

brusque, a. swum; 
திடீரென்ற. 

150161, 4௦. தொடர்ச்சியற்றதாக; நயமின்றி; 
மொட்டையாக. 

  

குத்துச் 

மழுங்கலான ; அரைகுறையான 7 

brusque’ness, 1, நயமற்றதன்மை ; தொடர்ச்சியற்ற நிலை. 

[155'615, 71. பெல்ஜியத்தின் தலைககர் ; ர, பிரசெல்ஸில் செய். 
யப்பட்ட; பிரசெல்ஸ் ஈகரில் விளைந்த ; (Q5r.) Brussels 
sprouts, கோசுக்கீரை வகை. 

ற்ரரர், (பிர.) ர, தேறல் வகைகளில் இனிப்பேற்றப்படாத. 

ற்ரமர்'வ1, ச. கொடுமைமிக்க ; முரட்டுத்தனமான ; விலங்கியல் 
புள்ள ; இரக்கமற்ற ; பண்பற்ற? பகுத்தறிவில்லாத ; சின் 
றின்பச் சார்புமிக்க. 

brut’alism, n. முரட்டுத்தனம் ; விலங்கியல்பு ; கொடுமை ; 
அகாகரிகம். 

brutal’ity, n. ஈனச்செயல் ; 
தன்மை ; வேடத்தனம். 

9181128110, 1. விலங்கியல்பாக்குதல் 
யாக்குதல் ; பண்பறச்செய் தல். 

றபர் 81726, 71. விலங்கியல்பாக்கு ; கொடுமையாக்கு ; விலங்கு 
போன்றாுக்கு. 

ட்ரம் 21147, ஈம. முரட்டுத்தனமாக ; கொடுமையாக. 
brute, n. விலங்கு ; மாக்களினம் ; காட்டுமிராண்டி ; பகுத் 

தறிவில்லா தவர் ; கொடுமையானவர் ; அறிவிலி ; ர, விலங் 
கினத்தைச் சார்ந்த; பகுத்தறிவுக்கு மாறான, அறிவுக்குப் 
பொருந்தாத ; அறிவற்ற ; முரட்டுத்தனமான ; நாகரிகமற்ற. 

brute’ness, n, cevrsruscry ; அறிவின்மை ; 
தன்மை ; கொடுமை. 

brut'ify, v. விலங்குபோலாக்கு ; பண்பின்றிச் செயலாற்று ; 
கொடுமைசெய். 

கொடுமை $; மனிதப்பண்பற்ற 

3. கொடுமை, 

பண்பற்ற 

டரமம' 1511, ௪, விலங்கியல்புடைய ; விலங்கு போன்ற. 
றரமர்'151]97, ஈம, விலங்கியல்பாக ; விலங்கு போன்று, 
brut'um ர்மிரா21, (ல.) ர, போலிப் பயமுறுத்தல் ; வெத்று 

வேட்டு. 

Brut'us, 2. 
தொப்பி. 

019701௦210௨1, 8. (தாவ.) பாசியைப் பற்றிய, 
சார்ந்த. 

197010 215ர, 1. (தாவ.) பாசியைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியாளர் ; 
பாசிக ஆராய்ச்சியாளர். 

1701௦, 1௩. (தாவ.) பாசிநூல், 
bry'ony, n. (தாவ.) தொற்றிப்படரும் 
கொடிவகை, 

bry’ophyte, nN. பாசி இன வகை, 

ப 'த்தொன்ப தாம் நூற்றாண்டின் பொய்மயிர்த் 

பாசியைச் 

= 

கொடி இனம்,





bucolics 
  

0௦1109, 71. pl. முல்லைநிலப்பாடல் தொகுதி. 

bud, 71. அரும்பு, மலர்மொக்கு ; இளந்தளிர் ;) முளை, இளங் 

கொத்து; போது; (வில.) முதிராக்கருமுளை ; முன்னுயிர் 

உடற்கூறுபாட்டின் விளைவான புத்துயிர் ; இளம்பைதல் ; 

ஐ, அரும்பு ;. தளிர்விடு, மொக்குவிடு); கிளை) மொட்டாய் 

எழு;  அரும்பிலிருந்து வெளிப்படு; புதிதுபிற; வளரத் 

தொடங்கு, புதுவளர்ச்சி பெறு ; (வில.) முன்னுயிர் உடற் 
கூறுபாட்டிற் பிரிந்து தனி உயிராய் உருவாகு ; (தொ.) 

nip in the பர, இளைதாகக் கொல்லு. 

ற்மம்ம்'எம், ௧. அரும்பிய ; அரும்பான. 
Buddh'a, 71. அறிவொளி ஊட்டப்பெற்றவர், போதிசத்துவர், 

கெள தமபுத்தர். ் 

மமம் 1151ா, 1. புத்தசமயம், கெளதம புத்தரால் தோற்று 
விக்கப்பட்ட சமயம். 

இயம 115, 71. புத்த சமயத்தைச் சார்ந்தவர்; பெளத்தர் ; 
ர. புத்த சமயத்தைச் சார்ந்த; புத்த சமயத்தைப் பற்றிய ) 

(தொ.) 1300111574 07088, சுவஸ்திக் சக்கரம். 

Buddhist’ ic, a.= Buddhist. 
றம001த, ௧. (தாவ.) முளைவிடுகிற, அரும்புகிற ; முன்னுக்கு 

வருகிற ; உருவாகி வருகிற. 

ற்மம்ம்16, 71. மண்கலந்த உலோகங்களைக் கழுவவதற்கான 

சாய்ந்த தொட்டி; ௮, சாய்தொட்டியில் மண்கலந்த உலோகம் 

கழுவு. 

ற்மம்ம்'121௨, 7. அழகிய செந்நீல அல்லது மஞ்சட் சிவப்புநிற 
மலர்க்கொத்துக்களை உடைய செடியினவகை. 

மம்ம, 71. (பே-வ.) உடன்பிறக்தான் ; தோழன், ஏடன் 

4. அரும்புகளை உடைய ; தளிர் விடுகின்ற. 

budge’, 1. ஆட்டுக்குட்டித்தோல், இளஆட்டுக் கம்பளி ; 
ம. பகட்டான ; தற்பெருமையான ; விறைப்பான. 

budge’, UV. நகர்த்து; நகர், அசை, இடம் பெயர்; இடம் 
விட்டுக்கொடு. 

budg’er, 1. அசையச் செய்பவர் ; அசைபவர். 

budg’erigar’, 1. கூண்டில் 
ஆஸ்திரேலியப் பறவை வகை. 

budg’et. 1. மன்ற 
கோணிப்பை ; 

வளர்க்கப்படத்தக்க 

வரவுசெலவுத் திட்டப்பட்டியல் ; 
கோணிப்பையிலுள்ள பொருள் தொகுதி) 

நெருக்கமாகச் சேகரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் ; குதிரைப்படை 
யாட்களிடம் இருக்கும் சிறு துப்பாக்கி தொங்கவிடும் பை ; 
குடும்ப வரவுசெலவுக்கணக்கு ; ல, வரவு செலவுத் திட்டப் 
பட்டியல் உருவாக்கு ; வரவு செலவுத் திட்டத்தில் சேர்; 
வரவு செலவுத் திட்டத்தில் இடங்கொடு. 

budg’etary, 4. வரவு செலவுத் திட்டத்தைச் சார்ந்த. 

ற்மம்'1258, 8. அரும்பற்ற, முளேயற்ற, சினை இல்லாத. 

இத்து! மெத்தென்ற முரட்டுத்தோல் ; 
படைத்துறைக்குரிய பதனிட்ட வெண்தோல் ; படைத்துறை 
முரட்டுச் சட்டை ; ஆடையற்ற மனித உடல் தோற்றம் ; 
மங்கலான மஞ்சள் நிறம் ; தோல் போர்த்த கைத்தடி ; தோல் 
போர்த்த சக்கரம் : மஞ்சள்கிறச் சட்டையுடைய கட்சியினர் ; 
(மரு.) காய்ச்சல் கொண்ட கோயாளிகளின் குருதிமீதுள்ள 
உறை குருதியாடை ; ர, எருமைத்தோலாலான $; எருமைத் 
தோல் போன்ற ; முரடான ; மங்கலான மஞ்சள் நிறமுடைய; 
ற. உலோகத்துக்கு எருமைத் தோலால் மெருகிடு. 

buff*, v. 214, மொத்து : அடித்துக்கிழி. 
றய? 81௦ *, 7. எருமை ; 

விலங்கு; நீர் 

buff'aloes. 

buff'alo*, v. s@w7 méQeus ; 
சுறுத்தி அடக்கமுனை. 

buff'alo-grass, n. (s70.) சமவெளிகளில் 
வகை, 

எருமைத்தோல் ; 

ce 

எருது இனத்தைச் சார்ந்த பெரிய 
நில இயக்கமுடைய இயங்கரண் ; pl. 

குழப்பமடையச் செய்; அச் 

வளரும் புல் 

  

. bugle 

buff‘alo-nut, n. சந்தனமர இனத்தைச் சார்ந்த எண்ணெய் 

தரும் கொட்டைகளையுடைய தென் அமெரிக்கக் குத்துச் 
செடி வகை ; எண்ணெய் தரும் கொட்டை வகை. 

மயி ௧1௦-106, 1. அமெமரிக்கக் காட்டெருமைத் தோல் 
போர்வை ;) காட்டெருமைத் தோல் மேலாடை, 

ந்மய்'-0087, 71. கத்திக் காயம் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்காகப் 

பண்டைப் போர்வீரர்கள் அணிந்த முரட்டு மேற்சட்டை, 

நமீ; ஊ *, 7, எருமைத்தோலால் மெருகிடுபவர். 

நவின ”, 1. அடிதாங்கி; தாக்குதல் தடுக்கும் பொறி; புகை 
வண்டிப் பெட்டிகளிலும் கப்பலிலும் மோதுவதால் ஏற்படும் 
சேதத்தைக் குறைக்கும் அமைப்பு; படகோட்டியின் தோழன்; 
மந்த மதியினன், அப்பாவி ; பழம் போக்காளன். 

ற்றி ன-5ர்கர௦', 1. இடைத்தடுக்குகாடு, மனத்தாங்கல் உள்ள 
இருகாடுகளுக்கு இடையே உள்ள சிறிய ௩டுநிலை காடு. 

நமா எர, 1. பக்கப்பலகை ; தாழ்ந்த நீண்ட சதுர நாற்கால் 
மணை ; நிலையறைப்பெட்டி ; சிற்றுண்டிச்சாலை. 

buff’et®, 1. கையடி, கைக்குத்து, கைத்தட்டு; மோதல், அடி, 
தாக்குதல் ; அலைப்பு, அலைக்கழிப்பு ;) போராட்டம் ; ஐ, அடி, 

குத்து, மோது, தாக்கு ; போராடு ; திருப்பி அடி. ; முரட்டடி 
கொடு. 

மயி” ஒத, 7. கையால் அடித்தல் ; குத்துச் சண்டை செய்தல்; 
சச்சரவு ; அடிமேல் அடி. அடித்தல். 

buff-leath’er, n. மெருகிடப் பயன்படும் எருமைத்தோல். 
buff'lehead, n. தென் அமெரிக்க நீர்மூழ்கி வாத்துவகை ; 

அறிவிலி. 

buff'o, (இத்-) 77, விகடன், நகைச்சுவை நடிகன் ; 

கூத்தன் ; ர, ௩கைக்கத் தக்க, கேலிக்கூத்தான ; 
சுவையுடைய. 

கேலிக் 

கைச் 

buffoon’, n. விகடகவி, பரியாசகர், கேலிக்கூத்தர் ; கீழ்த்தர 
நகைச்சுவை நடிகர் ; ற, கேலிக்கூத்தாடு, விகடம் பண்ணு. 

buffoon’ery, n. கேலி, விகடம், கோமாளித்தனம் ; கீழ்த்தரக் 
கேலிக்கூத்து ; பண்பில்லாப் பகடித்தனம். 

buff'-stick,n. எருமைத்தோல் சுற்றப்பட்டு மெருகிடத்தக்க 
அமைப்புடைய கைத்தடி. 

நஙமி' ரம, ர. விட்டில்பூச்சி வகை. 
நய” ௭1௦௦1, 1, எருமைத் தோல் சுற்றப்பட்டு மெருகிடுவதற் 

கான அமைப்புடைய உருளை. 

மத, 7. மூட்டுப்பூச்சி ; மூட்டுப்பூச்சி போன்ற பூச்சிவகை ; 
சிறு கோய்க்கீட வகை; அரை வெறியர் ; புள்ளி; ஆள் ; 
8. அரை வெறி கொண்ட ; (தொ.) big bug, Quius புள்ளி, 
முக்கியமான ஆள். 

bug'aboo, n. அச்சுறுத்தி, பூச்சாண்டி. 
bug’ bane, 71: பூச்சிகளை அண்டவிடாமல் விரட்டும் தன்மை 

வாய்ந்த செடிவகை. 

bug'bear, ௩. அச்சுறுத்தி, பூச்சாண்டி ; ர. அச்சுறுத்துகிற. 
bugg’er, n, (சட்.) சட்டத்திற்கு முரணாக நடக்கும் இயல் 

புடைய பல்கேரிய முரண் சமயக் கோட்பாட்டாளர் ; 
இயற்கைக்கு மாறாக புணர்ச்சிப் பழக்கங்கள் உள்ளவர் ; 
விலங்குத்தன முடையவர் ; கயவன், பேர்வழி , 
ற. அலைந்துதிரி, கிடக்தலை. 

ற்ய2த£ 23, 7. இயற்கைக்கு மாறான புணர்ச்சிப்பழக்கம். 
றபதஜ$, 1. இலேசான சிறு ஒற்றைக்குதிரை வண்டிவகை. 
bug’house, a. GS gy 55. 

ற்மத- பயர், 7, பூச்சி சேகரம் செய்பவர், 
யாளர். 

பயல் ; 

பூச்சியின ஆராய்ச்சி 

bugle 1 71. எக்கர்ளம், படைத்துறை அடையாள ஒலிப்பாகப் 
பயன்படும் பித்தளை உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட எக்காளம்; 
வேட்டைக்காரர் உதுகொம்பு ; வேட்டைக்காரர் கொம்புக் 
கலம் ; ற, எக்காளம் முழங்கு ; கொம்பு ஊது, 

bu’gle 5, 7. அழகுக்காக ஆடைகளில் hy 
தைக்கப்படும் கொய்ம்மையான நீண்ட கருமணி வகை.
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bullate 

bull’ate, a. கொப்புளம் கொண்ட ; சுரிப்புக்கொண்ட ; குமிழி 

போன்ற ; குமிழ் வடிவான ; உப்பிய, 

bull’-bait’ing, x. 
தூண்டிவிட்டுப் போர் செய்யவிடல், 

ந்யீ1'-0ர், 1, எருது இறைச்சி; முரட்டுமாட்டு இறைச்சி. 
௰ய1'-010101, 7. விடாப்பிடியும் அச்சுறுத்தும் தோற்றமும் 
உடைய பெருகாயின் பிணவு, 

bull’-begg’ar, n. கூளிவகை. 

bull’-board, n. கப்பலில் ஆடப்படும் சாய்தட்டாட்டத்துக் 
குரிய ஆட்டப்பலகை. 

bull’-calf, 2. 
பாங்கற்றவன். 

bull'-dance, 1. ஆண்கள் மட்டும் ஆடும் ஆட்டம். 
ய1'4௦த, 1. எருதுவேட்டைஙகாய், விடாப்பிடி: வேட்டைகாய், 

அச்சக்தரும் தோற்றமும் விடாப்பிடியும் உடைய பெரிய 
காய்வகை ?; விடாப்பிடியர், விடாக்கண்டர்); சிறு கைத் 

துப்பாக்கி வகை; பல்கலைக்கழக ஒழுங்குத்தலைவர் பணியாள், 

Vv. விடாப்பிடியுடைய அச்சந்தரும் தோற்றமுடைய நாய் 

வகையைப் போலத் தாக்கு ; மல்லிட்டெறி, 

bull’doze. ஐ. அச்சுறுத்தி அடக்க முயலு ;) வேலொடு நின்று 
இடுவெனக் கூறு. 

bull’dozer, n- நிலச்சமன்பொறி, 
சமன்செய்யும் கருவி; அச்சுறுத்துபவர் ) 

ச௬ுறுத்தப் பயன்படும் கருவி. 

நய], 71. துப்பாக்கிக்குண்டு, இரவைக்குண்டு. 

uil et-drawer, n. bull’et-d 
எடுக்கும் கருவி. 

bull’et-head, n- உருண்டையான 
௬ரணையற்றவர், பிடி. முரண்டர். 

மயி1'24-11௦௨0'எம், ௩. உருண்டையான தலையுடைய); பிடிவாதம் 
கொண்ட. 

bull’etin, n. sro அறிவிப்பு வெளியீடு ; அரசியல் செய்தி. 
வெளியீடு ; கோயாளி நிலை அறிவிப்பு. 

bullet-proof, a. குண்டுத்தடையான, துப்பாக்கிக்குண்டு 
துளைத்துச்செல்ல முடியாத. 

bull’fight, n. ஸ்பெயின் காட்டுப் பெருவிருப்பக் காட்சியான 
எருது- மனிதன் சண்டை ; மஞ்சி விரட்டு, ஏறுகோள். 

bull’fight’er, 9... ஏற்றுப்பொருகர், எருதோடு போர்புரிபவர். 

bull’fight’ing, ». எருதுடற்றல், எருதும் மனிதனும் 
போராடுதல், 

bull’finch, 71. கொழுவிய சிவந்த மார்புடைய சிறுபறவை 
வகை ; தாண்டுதற்கரிய உயர்ந்த அடர்த்தியான முட்புதர். 

bull'frog, 2. பெரிய தவளை வகை. 

bull’-head, n. பெருந்தலையுள்ள சிறுமீன் வகை, 

bull’-head’ed, a. 
அசைக்க முடியா த. 

bull’ion, 1. பொற்கட்டி; வெள்ளிக்கட்டி ; நாணயமாக்கப் 
படாத பொன்-வெள்ளிப்பாளம் ; தம்பட்டமடிக்கப்படுவதற்கு 

முற்பட்ட பொன்-வெள்ளிப்பிழம்பு ; பொன்-வெள்ளிக்கம்பி 

களின் திருகு முடிகள் ; ர, சொக்கத் தங்கத்தாலான; சொக்க 
வெள்ளியாலான. 

எருதுவேட்டை, காய்களை எருதின்மீது 

காளைக்கன்று; அறிவிலி, மடையன் 7 

நிலத்தைச் செப்பமாகச் 

துப்பாக்கி) SE 

காயத்தினின்றும் துப்பாக்கிக்குண்டை 

லை; அறிவற்றவர், 

வேகமாகச் செல்கிற; பிடிவாதமான ; 

bull’ionist, 7. உலோகச் செலாவணி ஆதரவாளர், உலோக 
நாணயங்களை விரும்புபவர். 

மய1'751, ௩- எருதின் தன்மையான; தடித்த; முரட்டு இயல் 
புடைய, 

9 11'-0601260', ர. தடித்த கழுத்துடைய. 
bull’ock, 7, மட்டக்காளை, காயடிக்கப்பட்ட எருது. 

bull’ock’s-heart, n. #5srciupo.   

bull’-pen, n. TGs1S Gata; அமெரிக்க ஐக்கிய காடு 
களில் குற்றவாளிகளை அடைப்பதற்கான சிறு -. தடுப்பு 
அறை. 

bull’-puncher, n. ஆஸ்திரேலிய எருது ஓட்டி. 
௰ய11'-றயற, 7௩ விடாப்பிடி வேட்டைகாயினத்தின் சிறுகுட்டி. 

bull’-ring, n. எருதுக்கும் மனிதனுக்கும் சண்டை நடக்கும் 
இடம்) எருதுக்கும் விடாப்பிடி வேட்டைகாயினத்துக்கும் 
போட்டி ௩டத்தப்படும் இடம் : வட்ட வெளியரங்கு ; எருதின் 
மூக்காஞ் சரட்டு வளையம். 

bull’-roar’er, n. Am) souussfler ஒலி உண்டாக்கும் விளே 
யாட்டுப்பொருள், விளையாட்டுக் கையிராட்டை. 

ய119'-836) 7, கண்ணாடிக் குமிழின் புடைப்பு ; விளக்கின் 
முகப்பாகவுள்ள குவிந்த கண்ணாடிச்சில்லு ; காவலர் 
கைவிளக்கு ; வட்டமான திறப்பு ; சாளரம் ; துப்பாக்கி சுடும் 
இலக்கின் மையம் ; இலக்கு மையம்; பெரிய வட்டமான 
இனிப்புப் பண்டம்; (தொ.) நய1'5-06 lantern, Srousut 

கைவிளக்கு. ் 
11 மாள, 1. விடாப்பிடி வேட்டைகாய் இனவகைக்கும் 
குட்டைகாய் இனவகைக்கும் இடைக்கலப்பான சிறு வேட்டை. 
நாய்வகை. 

bull'-trout, 7, கடற்பெருமீன் வகை ; கடலிலே முட்டையிட்டு 
... விட்டு ஈன்னீருக்குத் திரும்பும் மீன்வகை, 

bull’-whack, n. sors ert; ற, கனத்த சாட்டையால் 
அடி. 

bull’y?, *, கொடுமைக்காரன், எளியவரைக்கொடுமை செய் 
பவன் ; வீம்பு. வீறாப்புக்காரன், அடாவடியன் ; கூலிக் 
கொலைஞன், கூலிக்காகக் கொடுமையிழைப்பவன் ; பரத்தர் 
உகவியால் பிழைப்பவன்; ற, கொடுமைப்படுத்து; கொடுமைப் 
படுத்தி அடக்கு; விடாத்தொல்லை கொடு; அச்சுறுத்து ; 
ஆரவாரம் செய், ஆர்ப்பரி. 

bull’'y?, 1. கால் பக்தாட்டத்தில் முன்னணி ஆட்டக்காரர்கள் 
பந்தைப் பற்றச் சேர்க்துசெய்யும் பெருமுயற்சி ; வளைகோற் 
பந்தாட்டத்தில் ஆட்டத் தொடக்கவினைமுறை மரபு, 
எதிரெதிர் ஆட்டக்காரர் மும்முறை காலால் பந்தருகில் 
நிலத்தையும் மட்டையால் மட்டையையும் அடித்து உடனே 
பந்து தாக்கத் தொடங்குதல். 

bull'y', 2. சிறுதகரப் பெட்டிகளில் அடைக்கப்பட்ட மாட் 
டிறைச்சி, இறைச்சி ஊறல்பதனம். 

bull’y‘, n. சுரங்கத் தொழிலாளியின் சுத்தியல். 

bull’'y', a. மூதல் தரமான ; ஜர். முதல் தரம் 1 
bull’yism, n. எளியவரைக் கேலி செய்து கொடுமைப் 

படுத்தும் முறை. 

௰்யி1'9-014, 7, வளைகோற்பந்தாட்டத் தொடக்கப் பக்தெறி 
வதற்குரிய வினைமுறை மரபு, எதிரெதிர் ஆட்டக்காரர் 
ஒருங்கே காலால் பகந்தருகே நிலமறைக்து மட்டையுடன் 
மட்டைமோதிப் பந்தெறியத் தொடங்குதல்; ஏ. வளைகோற் 
பந்தாட்டத்தில் பந்தாட்டத் தொடக்க வினை முறை மரபாற்று. 

bull’yrag, v.=ballyrag. 
bull'y-rook, n. கொடியவன், எளியவரைத் துன்புறுத்து 

பவன் ; கூலிக்காரக் கொடியவன் ; தோழன், ௩ஈண்பன். 
bull'y-tree, 72. பாற்பசையும்.உண்கனியும்-பிசினும்-பலகை 

யும் தரும் மேலை இந்தியத் தீவுகளின் மரவகை. 

bul’rush, 9. நீண்ட காணற்செடிவகை; (தொ.) நயி]ப5ந் 
0111௦1, * முத்தரிசி*, நாணற்புல்வகையின் அரிசி. 

றய ரம, . நாணல் வகையைச் சார்ந்த. 

bulse, 2. வைரம் வைப்பதற்குரிய பை, வைரப்பை,. 
bul’wark, 71. கொத்தளம், வல்லரண் ; தடைச்சுவர்; பாது 

காப்பு; அலைதாங்கி, காப்புச் செய்கரை ; மேல்தளத்திற்கு 
மேல் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் கப்பலின் பக்கப்பகுதி ; 
பாதுகாப்புத் தருவது, பாதுகாப்பிடம், அரணம் ; y, பாது 
காவல் செய், அரண்செய். 

நயா 1, ஐ. பின்புறம் ; பிட்டம்.





bungling 

bung’ling, 1. செயற் குளறுபடி, பரும்படி வேலை ; குழப்ப 

வேலை ; ர, குழப்பமான; அருவருப்பான; ஈயமிலா; தவறான? 

அலங்கோலமான. 

bung'lingly, 8.3௦. அலங்கோலமாக ; தவராக ; ஈயமில்லாமல். 

bung’-vent, 1. உட்காற்றை வெளியேற்ற உதவும் மிடாத் 

துளையிலுள்ள சிறு புழை, 

010, ர. கால் வீக்கம், காற்பெருவிரலின் முதற்கணுவின் 

வீக்கம். 

bunk!, 7. கப்பல் அறையிலுள்ள ஒதுக்கிடம், அடைப்பிட 

இருக்கை, மூடிருக்கை ; துயிலிடம்; ஐ, கப்பல் அறையி 

லுள்ள ஒதுக்கிடத்தைப் பெற்றமர் ; துயிலிடத்தைக் கைக் 
கொள்ளு. 

bunk *, பப்பி படி 
நம்பி, 77, கப்பல் எரிபொருள் அறை, கப்பல் கரித்தொட்டி; 

குழிப்பந்தாட்டத்தில் பந்து ஓட்டத்தைத் தடைப்படுத்தும் 
மணற்குழி ; (படை.) குண்டுவீச்சுக்காலப் பாதுசாப்பிடம், 
குண்டு காப்பரண் ; ௮, விறகூட்டு, எரிபொருளூட்டு ; எரி 
பொருளாயுதவு; குழிப்பக்தாட்டத்தில் குழியிடத்தில் பந்தைச் 

செலுத்து ; இடரில் சிக்கவை. 

மய ஊ௦ம், ம. குழிப்பந்தாட்டத்தில் குழிப்பட்ட; இடர்ப் 

பட்ட, இடருக்குள்ளான. 

bunk’o, 91. ௩ம்பிக்கை மோசம் செய்து பொருள் “பறித்தல் ழீ 

ற, ஆசை காட்டி ஏமாற்றி இட்டுச்சென்று பொருள் பறி. 

bunk’o-steer’er, 1. ஆசைகாட்டி ஏமாற்றும் குழுவினர். 

bun'kum, 1. புரட்டு, பித்தலாட்டம், மடக்கடி. 
bunn’ia, (9.) 1, வணிகர், கடைக்காரர். 

நயா, 7. குழந்தை வழக்கில் முயல்குறித்த செல்லப்பெயர், 
bunn'y-hug, 71. அமெரிக்ககாட்டு ௩டன வகை ; ௮, அமெரிக்க 

௩டனமாடு. 

bu’nodont, a. புண்ணுள்ள கடைவாய்ப் பற்களையுடைய. 

01501, 8. ஆர். டப்ள்யூ. பன்சென் (%, 947. 05௯) என்ற 
செர்மனிகாட்டு விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ; 

(Qsr.) Bunsen battery, Bunsen 0611, மின்கல அமைப்பு 
oss; Bunsen burner, புகையிலாக் கரிவளிக்கனலி, 

காற்றடுப்பு, 

யார் *, 71. மூட்டுதல், தள்ளுகை ; தளக்கட்டுப்பந்தாட்டத்தில் 
உட்களம் நோக்கிய சிறு பந்தெறி; விமானத்துறையில் 
அரை வட்டணித்து அரைக்கரணமிடல் ; ௨, கொம்பெறி, 
முட்டு; குதி, துள்ளு ; மட்டையைச் சுழற்றாமல் பந்தைத் 

தட்டி நிறுத்து; விமானத் துறையில் அரைவட்டணித்து 
அரைக்கரண மிடு. 

யாம்”, ர. கோதுமைப்பயிர் கோய்) பயிர்நோய்க்குரிய காளான் 

வகை, 

றய”. ம, பை-வலை-கப்பற்பாய் போன்றவற்றின் குழிவுப் 
பருதி, இடைடடிப்புப்பருதி; ௮, குழிவாகு, தொய், உள் 
மடிப்புக் கொள். 

bunt'ed, a, கோதுமைப்பயிரில் கோய்வகைக்கு உள்ளான. 

மாம், 71. கந்தல் பொறுக்கி, கீழ்த் தரப்பெண். 

bun'ting £ ஈ., மென்கம்பிளியாலான கப்பற் கொடித்துணி ; 

கப்பற்கொடி ; துகிற்கொடி, அழகு ஒப்பனைக்குரிய கொடிச் 
சீலை. 

றய ரத”, ர. தள்ளுதல் : கொம்பு வைத்துக்கொண்டு சிறுவர் 
விளையாடும் விளையாட்டு வகை : வலிமைமிக்க மரத்தடி, 
திண்ணிய கைக்கோல். 

bun'ting*®, n. பறவை இனத்தின் வகை, 

ற்மாம் 1106, 7. கப்பலின் சதுரப்பாய் தொய்வுற்று மடிப்புராம 
லிருக்க ௩டுவே கட்டப்படும் கயிறு. 

bunt’y, a. கோதுமையில் கோய்வகைக்கு உள்ளான. 

bun'ya, bun’ya-bun'ya, n. கொட்டைகள் ஈனும் ஆஸ்தி 
ரேலிய முள் மரவகை. 
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bun’yip, 2. ஆஸ்திரேலியப் பழங்கதைகளுக்குரிய சதுப்பு 
நிலப் பேருருவ விலங்குவகை; ஏமாற்றுபவர், மோசடிக்காரர். 

buoy, 91. மிதவை, கடலில் வழிகாட்டியாகவும் எச்சரிப்புக் 

கருவியாகவும் பயன்படும் மிதப்பு அடையாளக்கருவி ; 
௮, மிதவைகள் ஏற்பாடுசெய் ; மிதவைமூலம் அடையாளம். 

அறிவி ; மிதக்கச் செய் ; மேலெழச்செய் ; மேலெழு, குதி, 

துள்ளு ; மித; ஊக்கு, 

0037'826, 7. மிதவை அமைப்பு, மிதவை ஏற்பாடு, மிதவை 
வரிசை. 

0௦03781106, 000378௩037, 77. நீரில் மிதக்கும் பண்பு, மிதப். 
பாற்றல் ; மிதக்கச் செய்யும் திறம்; காற்றில் எழும்திறம் ; 
பளுவின்மை, நீர்மத்துள் அழுத்தலால் எடை குறைவாகக் 
காணும் இயல்பு ; கிளர்ச்சி, மன எழுச்சி. 

மம ஊர், ௪, மிதக்கிற ; மிதக்கும் ஆற்றலுள்ள ; கொய்ம்மை- 
யான ; மகிழ்ச்சி மிக்க ; நீட்டிப்பாற்றலுள்ள. 

bur}, ர. உடையில் அல்லது உடம்பில் ஒட்டும், கொக்கிகளை 

யுடைய விதைக்கூடு, ஒட்டுமுள்விதையுறை ; ஒட்டுமுள் 
மலர் ; பூச்சி முள், ஒட்டுச்சளி; விடாது ஒட்டிக்கொள்பவர், 
விடாது ஒட்டி வாழ்பவர், விடாக்கண்டர், விடாக்கட்டை ; 

மரத்தின் கரணை ; மான் கொம்பின் அடித்திரடு ; நூல் சரடு; 
கழிவுப்பட்டுநூல் ; செதுக்குவேலையில் கோட்டின் சொர 
சொரப்பான விளிம்பு ; வயிற்றுச்௬ரப்பி வகை, கணையம் ; 
கொல்லத்துவேலைக்கரண்டி ; உலோகத் தகட்டில் துளையிடும். 
போது வெளியே தள்ளப்பட்ட பகுதி ; பாதி பளபளப்பாக்கப். 

பட்ட செங்கல். 

bur’, n. ரகர ஒலி, வருடொலி, கரகரத்த ஒலி) UV. கரகர 
வெனும் ஒலி எழுப்பு. 

உஞாந் ரார, ர. நீர் தோயா மேற்சட்டை; *பர்பெரி? (Burberry) 
கம்பெனியார் செய்யும் ஒருவகை மேற்சட்டை. 

நபர 16, ர. சிக்கல், 
மாருக்கு. 

bur'ble®, 1. முணுமுணுப்பு ; 
கடகடென்ற ஒலி எழுப்பு. 

குழப்பம்; ற, குழப்பமாக்கு, தாறு 

௰. முணுமுணு ; குமிழியிடு, 

ம்மா 016 “, v. பொங்கும் களி கிளர்ச்சியுடன் ஈகையாடு, கடுஞ் 
சினத்தால் கொதித்தெழு. 

burb’ot, 2. விலாங்குமீன் போன்று தட்டையான தலையும் 
கீழ்த்தாடையில் நீண்ட மெல்லிய தாடிபோன்ற அமைப்பு 
முடைய நன்னீர் மீன்வகை. 

ற்யாம்'த511, 7. குஞ்ச அருகுடைய முற்கால ஆடவர் அரைக் 
கச்சை வகை. . 

burd'en’, ர. பாரம், சுமை, பளு; கப்பலில் சரக்கேற்றிக் 
கொள்ளும் அளவு; பொறுப்பு, கடமை, கடப்பாடு); மேற் 
கொண்டு தீரவேண்டிய செலவு; வில்லங்கம் ; (விவி, )- 
தெய்வமொழி; துன்பு செறி ஊழ், துயரம், இடுக்கண் ; 

பல்லவி, இடையிடையிட்டு மீண்டும் மீண்டும் பாடப்படும் 
பாடல் பகுதி; முக்கிய செய்தி; அடுத்தடுத்துக் கூறப்படுவது; 

ஏட்டின். சாரம்; ஐ, சுமை ஏற்று; பொறுப்புச்சுமத்து ; 
அழுத்து ; தொல்லைக்காளாக்கு ; வில்லங்கப்படுத்து. 

நமாம்”, 7. தீர்த்த யாத்திரியின் கைத்தடி, 

ந்மா'ம்ஸ௦ம5, 8. பாரமான ; தாங்கற்கரிய, 

burd’ens, 7. ற்1. படகிலுள்ள நகிலத்தளப் பலகைகள். 

ற்யாம்' 2௦1106, ர. பாரமான ; பளுவால் அழுத்துகிற ; தாங்கு. 
தற்கியலாத ; வருத்துகிற; சோர்வு ஊட்டுகிற, 

bur’densomeness, 71. இடைஞ்சற்பாடு; 
தன்மை. 

00ம௦0% 71. (தாவ.) கொக்கி போன்ற 
வால் போன்ற இலையும் உடைய அமெரிக்க 

களைப்பூட்டும் 

புல்லியும் தறித்த 
ப் சுல்வகை. 

bureau’, bu’reau, 1. Oaciump Come, அடுக்கறை மேடை; இழுப்பறை மேசையைப் பயன்படுத்தும் அலுவலகம் ; புள்ளி 
விவரச் சேகரப் பணிமனை ; செய்தி அறிவிக்கும் அலுவலகம் ; 
அரசியல் துறையரங்கம். ,
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bur’weed, n. GaTA ooournysirar OFty. 010085. 

bu'ry, v. புதை, மண்ணிலிட்டு மூடு; பொதி, உள்ளிட்டு மூடு) 

கடலில் மூழ்க விடு ; மறை, காட்சியிலிருந்து அகற்று; நினை 

விலிருந்து அகற்று) மற; (தொ.) நமா 11௦ ௨௦164, 

பகையை விட்டொழி. 

bur'ying-beetle, 1. 34 இள உயிர்களுக்கு உணவாகச் சிறு 
பூச்சிகளைப் புதைத்துவைக்கும் வண்டுவகை. 

bur'ying-ground, n. 9O=7@, இறந்தவர்களைப் புதைப் 

பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம், கல்லறை. 

bur'ying-place, n. QOar@, கல்லறை. 

bus: 2. விசைக்கலம், உக்துவண்டி, பஸ் ; pl. bus’es. 

bus’-bar, 71. பல மின்சுற்றுக்களோடு இணைந்துள்ள மின்னே கி. 

90, 7. விசைக்கலத் துணை ஏவலாள். 

bus’by, 2. வலதுபுறம் சிறு தொங்குபை போன்ற அமைப்புக் 

கொண்ட. குதிரைவீரர்கள் அணியும் கம்பளித்தொப்பி. 

bus’-farepn. விசைக்கலக் கட்டணம். 

bush’, 1. குத்துச்செடி; புதர், குறுங்காடு; சிறுதூறு ; 
சாராயக் கடைகளில் அடையாளத்திற்காகத் தொங்கவிடப் 

படும் செடிவகையின் கிளை ? மரங்களில்லாத பயிரிடப்படா 

நிலம், தரிசு நிலம்; புறக்காடு ; சாராயக்கடை ; ற, அடர்ந்து 

வளர் $  குத்துச்செடி போலாகு ; குத்துச்செடிகளை நடு; 

குத்துச்செடிகளுக்கு ஆதரவளி ; பரம்பால் விதைகளை மூடு) 

‘(Qsr.) beat about the bush, சுற்றி வளைத்துச் செல். 

நர 5, ௩. இருசு பதிந்து சுழல்வதற்குரிய உலோகக் கட்டை $ 

இருசு சுழலும் வாய்வரைப்பள்ளம் ; இருசு சுழலும் உருளை 

யின் உள்வரி உலோகக் கலவைப் பூச்சு; ஐ, சக்கரத்தின் 

இருசு சுழல்கின்ற உருளைக்கு உலோகக் கலவை பூசு. 

ஷ் ஆஉடர, ௩ குரங்கு போன்ற தென்ஆப்பிரிக்க பால்உணி 
யின உயிரினம். 5 

bush’craft, ர. குத்துச் செடிகளின் பாங்கறி திறம். 

105160, 8. குத்துச் செடிகளில் மறைந்துபோன. 

ஸ்டடி, ர. மரக்கால், எட்டுக் காலன் அளவு. 

140, 1. ஜப்பானிய சகாட்டினரின் வீரப் பண்புகய மரபுத் 

தொகுதி. 

bush’iness, 1. 
அடர்ந்த நிலை. 

bush’man, 71. பண்படுத்தப்படாத புதுகிலக் குடியிருப்பாளர்; 

நாடாக்கப்படாக் காட்டகத்து வாழ்கர் ) காடுவழி செல்லும் 

௩ரடு கூழ்வாணர். 

Bush’-man, 71. குட்டையான பழுப்பு நிறம் வாய்ந்த தென் 
ஆப்பிரிக்க நாடோடி வேட்டுவ இனத்தவர். 

bush’ manship, n. GSS/éGey.4 Urma Pup 25m. 

ட்டர், 71. தென் அமெரிக்க ஈச்சுப் பாம்புவகை. 

நவ் ுன்'வி, 7. துப்பாக்கிக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கடும் 
பித்தளைக்கலவை. 

bush’ -pilot, 2. wasor வாழாப் பகுதிகள்வழி பயிலும்விமானி. 

bush'-ranger, 1. ஆஸ்திரேலியாவில் தப்பி ஓடிய குற்றவாளி, 

சட்டத்துக்குப் புறம்பானவர், பதுங்கி வழிப்பறி செய்து 

வாழ்பவர். 

bush’-rope, 1. தொற்றிப்படருகிற திருகு கொடிவகை. 

bush’ -telegraph, n. Qa Hailangis 51 210i ugoy sod. 

bush’veld, n. GHiman@asr கொண்ட தென் அமெரிக்கப் 
புல்வெளி காடு. 

மிட் ௨01, ஐ. புதர்களில் திரி; குரங்குச் சண்டை முறை 
யில் போரிடு. 

bush’whacker, n. Gigi GCumriwopsssi, பதுங்கிச் 
சண்டை செய்பவர் ; காட்டான் ) சிறு வெட்டரிவாள். 

bush’y, 0. புதர்கள் செறிந்த; புதர்போன்ற; அடர்ந்த; 

கற்றையான. 

அடர்த்திமை ; மயிரடர்ந்த தன்மை; புதர் 

bus'ied, v. busy couse இறந்தகால முடிவெச்ச வடிவம். 
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bus’ily, adv. ene gidure ; YY ஈடுபா ட்டுடன் ; ஆழ்ந்து. 

bus’iness, 2. ஈடுபட்ட தொழில்; வாழ்க்கைத் தொழில் ; 

வாணிகம் ; மேற்கொள்ளப்பட்ட கடமை, ஊதியம் ; கருத் 

தீடுபாடுடைய பொருள் ; வாணிக ஈ௩டவடிக்கை ; வாணிகத் 

தொடர்பு, கொடுக்கல்வாங்கல் ; தொழில் துறைத் தொடர்பு; 

உறவு ; அலுவல், தொழில் ஈடுபாடு ; தொழில் தொடர்பு, 

தொடர்பு $; காடகத்தில் கதை நடப்பு, நிகழ்ச்சிப் போக்கு ; 

(பபே-வ.) பொருள், செய்தி. 

15 1௦88-1116, 4. வினைத்திட்பமுடைய, செயலொழுங்கான, 

வாணிக முறைமை வழுவாத ; செயலுக்கொத்த. 

bus'iness-man’, n. வாணிகத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர், 
வணிகர். 

19% *, 71, மார்புக்கச்சுக்கு முனைப்பு அளிப்பதற்குரிய எலும்பு 
அல்லது எ.ஃகினாலான முகப்பு. 

busk?, v. (கப்.) கரையோரமாகச் சுற்றித்திரி ; அங்குமிங்கும் 

செல்; தேடச் செய். 

busk®, ஐ, ஏற்பாடு செய் ; உடை அணி ; உடை அணிவி. 

busked, a, மார்புக்கச்சில் முனைப்புடைய முகப்புப் பொருத்தப் 

பட்ட. 

நப], 1. நாடோடிப் பாடகன் ; ஊர்சுற்றும் நடிகன். 

55 1:11, 7. முழந்தாளளவான காலுறை ; பண்டைக் கிரேக்க 

காட்டில் துன்பியல் நாட்கங்களில் நடிப்போர் உயரமிகுத்துக் 

காட்ட வழங்கப்பட்ட மேட்டு உள்ளடி கொண்ட நீள் 

புதைமிதி, 

bus’kined, a. உயர்ந்த மொத்தையான உள்ளடி. கொண்ட 

புதைமிதி அணிந்த ; துன்பியலான. 

bus’man, 71. பொறிவண்டி ஓட்டி ; 

பொறிவண்டித் துணைவர். 

195 1, 7. மூரட்டுமுத்தம்; ற. முரட்டுத்தனமாக முத்தமிடு. 

buss2, 2. ஆலந்து காட்டைச் சார்ந்த மீன்பிடிக்கும் சிறிய 

இருபாய்மரக்கலம். 

விசைக்கல வலவர் ; 

bust2, 1. மார்பளவான தலைச்சிலை ; மார்புப்பகுதி ; பெண்டிர் 

மார்பு அமைதி. ் 

பகத ன ப! பங்கி 
நமர் காம், 71. கொக்கு வரிசையில் சேர்க்கப்படும் பறவைவகை, 

வேகமாக ஓடக்கூடிய பேரினப் பறவைவகை. 

நமக் 20, 8. மார்பு அமைவுடைய ; மார்பளவாய தலைச்சிலை 

யால் அழகு படுத்தப்பட்ட. 

51, 71. பெரியது ; விந்தையானது, புதுமைவாய்ந்தது ; 

எழுச்சி தருவது ; கிளர்ச்சி தருபவர் ; குதிரை பழக்குபவர் ; 

ஆஸ்திரேலியாவில் புயலார்ந்த தென்திசைக் காற்று. 

நுட்5116 1, %. சுறுசுறுப்பு; ஆரவாரம் ; இரைச்சல் ; சந்தடி ; 

அமளி, சிறு குழப்பம்; ஐ, விரைக்தோடியாடிச் செயலாற்று; 

கிளர்ந்தெழு, சுறுசுறுப்பாக இரு; ஆரவாரம் செய்; இரை) 

அமளிபண்ணு. 

bu'stle?, 1. இடையினின்றும் விரிந்து சென்று தொங்கு 
வதற்கான மெத்தைபோன்ற பாவாடை உட்சட்ட அமைப்பு. 

மதர் மற, 1. தகர்வு, முறிவு, தோல்வி. 
busy, ம. சுறுசுறுப்பான ) முழுதும் வேலையில் ஈடுபட்ட ; ஆர: 

வாரக் கிளர்ச்சியுடைய ; ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிற; விடா 

முயற்சியுள்ள; ஓயாது குறுக்கீடு செய்கின்ற; ஐ, சுறு 

சுறுப்பாக்கு; ஈடுபட்டுழைக்க வை; முழுஈடுபாடு கொள்ளுவி; 

(Qs7.) busy idle, பயனில் சிறு செயலில் ஈடுபட்டுள்ள ; 

busy idleness, பயனில் செயலீடுபாடு. 

bus’y-body, 71. பிறர் அலுவல்களில் தலையிடுபவர் ; செல் 

வோரைக் காணும்படி பலகணியில் அமைக்கப்பட்ட கண்ணாடி. 

நம5 330085, 71: சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் தன்மை. 

நம் *, 71. மறுப்பு, எதிர்ப்பு, தடை; ர, தடையான, எதிர்க்கிற; 
ற. மறுப்புக் கூறு, தடைசெய், தடையாக எதிரே. 

நமர் 5, 7. வெளியை, புற அறைச் சமையற்கட்டு ;) (தொ.) 

றம் ௨௩ 0௦௩, உள்ளும் வெளியும், முழுதும்.
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but’, rel. 1௦31. அல்லாதவர்; ரம, ஒழிய, மட்டும்; rel. adv. 
இல்லாவிடில், அல்லா நிலையில் ; 00717, ஆனால், எனினும் ; 

மாறாக, அவ்வாறன்றி, எதிராக; (தொ.) but for, sr; 
ற்மர் நகர், என்றில்லாவிட்டால். 

ற்மர்க01'26, 77. (வேதி.) செயற்கை இரப்பர் செய்யப் பயன் 
படும் நீரகக் கரிய வகை. 

ந்மட்ர்கர6, 7. (வேதி.) நீரகக்கரியவகை, சதுப்புகிலவளிவகை. 

பர்மா, 1. இறைச்சிக் கடைக்காரன், தினற்பொருட்டுக் 
கொல்லுபவன் ; தசைவாணிகன் ; இரத்தக்களரிச் செயல் 
களில் விருப்புள்ளவன் ழ கொலைகாரன் ; மீன் தூண்டிலுக் 

கான செயற்கைப்புழு; ௮, உணவிற்காகக் கொலைசெய் ; 

கொல்லு ; சிதை, கொடுமையாகக் கொல்லு ; இரத்தக் களரி 

யாக்கு ;) நடிப்பைப் பாழ்படுத்து ; சிதைத்துப் பாழ்படுத்து. 

butch’ering, n, தினற்பொருட்டு உயிர்களைக் கொல்லுதல். 
butch’erly, 4. இறைச்சிக் கடைக்காரனைச் சார்ந்த; கசாப்புக் 

காரன் போன்ற ; கொடுமைமிக்க. 

றம், 1, பெருங் கொடுமை, சித்திரவதை, படுகொலை ; 
கொலைக்களம் ; இறைச்சி வெட்டுமிட.ம் ; இறைச்சிக்கடை, 

butch’ ing, n.= butchering. 
But’ea, 2. (S70u.) e_urftus DAG தரும் பட்டாணிக் குடும்பஞ் 

சார்ந்த மரவினம். . 

பணியாள்; தொண்டுழியர் ; 

ற, உணவுமேடைப் பணியாளாக 

but'ler, n. உணவுமேடைப் 
அரசர் அகப்பணியாள் ; 

வேலைசெய். 

but'lerage, n. அகப்பணித்துறை. 
but'lership, 71, உண்கலங்கள் - சாராயவகைகள் ஆகியவற் 

றின் பொறுப்பாளர் நிலை : அரசகுடும்ப மேலாள் நிலை. 

but'lery, 71, சமையல் தட்டு முட்டகம் ; அரச குடும்ப மேலா 
ளின் குடிகல உக்கிராணம். 

ட்பம்' ராயர், 77. மூட்டு; முட்டி இணைத்தல்; பொருந்திக் கூடுதல். 
butt’, n, தலையால் முட்டுதல் ; இடித்தல் ; ற, ஆடுபோன்று 

தலையாலே முட்டு; (தொ.) 1௦441, தலையிடு, தலையை 
உள் நுழைய விடு, துருத்து. 

டயர்4்”, 7. பெரிய தேறல்மிடா (இன்தேறல் மிடா- 196 காலன் 
கள், சாராயவகை மிடா - 108 காலன்கள். ) 

நமர்ர் *, 7. வில்லாண்மைப் பயிற்சிக்கான இலக்கு; மேடு, 
திட்டு ; இலக்குக்குப் பின்னாலுள்ள மேடு ; கேலிக்கூத்திற்கு 
இலக்கானவர் ; காட்டுக் கோழி சுடுபவர்களின் மறைவிடம். 

butt‘, 1. 54.45 Yar; ~G, SIGHS, தூர், அடிமரம் ; 
விலங்குத் தோலின் பிற்பகுதி ; தடித்த தோல்; சுருட்டின் 
கடைக்காம்பு ; எஞ்சிய பகுதி, எச்சம் ; பலகையின் மூட்டு 
விளிம்பு ; ஐ, சார் : எல்லையில் இரு; மூட்டு, முனைகளைச் 
சேர். 

butt’, 2. தட்டையான மீன் இனம். 

ட்யர்46, 7. செங்குத்தாயுயர்க்து தட்டையான உ.ச்சியுடன் சூழ எத்தொடர்பு மில்லாமல் தனியொரு தூபிபோன்று நிற்கும் 
நன்று, கோவுயர் குன்று. 

றபர்” -௦யம், 71. தடித்த முனை ; கைப்பிடி. 
butter’, 1. தலையாலே முட்டும் விலங்குவகை. 
முர்ரா “, 7. வெண்ணெய் ; வெண்ணெய் போன்ற பொருள்; 
வெண்ணெய் கலந்த பொருள்; வெண்ணெய் போன்ற 
பாசிதை வகை; முகப் புகழ்ச்சி ; ௨, வெண்ணெய் slo ; 
சாந்துக் கலவை பூசு ; மென்மையான பொருளைத் தடவு; 
முகத்துக்கெதிரே புகழ் ; நழுவ விடு; பிடிக்கத் தவறு ; கைப் 
பற்றத் தவறு. 

butt’er-boat, 31. மேசையில் உருக்கின வெண்ணெயை வைத் 
ரும் கலம். 

butt’er-box, ட வெண்ணெய்ப் பெட்டி) லந்துகாட் க் 
வழங்கிய கேலிப் பெயர். —_— ae   

butt’er-cool'er, n. GumeBigy Bsr DarcivrQovr snus வைத் 
திருக்கப் பயன்படும் கலம். 

butt'ercup, 71. கிண்ண வடிவான பொன்னிறப் பூக்களைக் 
கொண்ட செடிவகை. 

butt’ered, a, வெண்ணெய் பூசிய ; (தொ.) ந௦((8ர௦௰் eggs, 
பால் வெண்ணெயோடு முட்டை கலந்து வேகவைத்த உணவு. 

butt'er-fingered, a. எதையும் எளிதில் ௩ழுவ விடுகிற. 
butt’er-fingers, n, மரப்பந்தாட்டத்தில் பந்தின் நழுவ 

விடுபவர். 

நமர் ரி], ர. வண்ணத்துப்பூச்சி; மேனி மினுக்குகர் 9 
பிலுக்குக்காரர் ; ர, கொய்ம்மையான ; நிலையற்ற; துடிப் 
புள்ள ; (தொ.) 0418710185 1ஐ 16 56000௨௦4, வயிற்று ஈரப் 
புத் துடிப்பு; butterfly 0051501016, நெஞ்சுறழ் நீந்து 
வகை விகற்பம். 

butt’erfly-nut, butt'erfly-screw, சிறகு வடிவான 
திருகு அமைப்புள்ள மரையாணி. 

butt'erfly-orchis, n. வண்ணத்துப்பூச்சி ே போன்ற வடி 
வுடைய மலர்கள் கொண்ட செடிவகை. 

-butt’erine, n. செயற்கை வெண்ணெய். 
butt'eris, n. குளம்புசிவி, குதிரைக்கு இலாடமடிப்பவன் 

குளம்பு சீவுதற்கு வைத்திருக்கும் கருவி. ் 
ற்யர்ர் ௪-10116, 7. வெண்ணெய் எடுக்கப்பயன்படும் மொட்டை 

யான கத்தி; மழுங்கல் கத்தி. 

நமர் ஊரார்], 1. மோர்; வெண்ணெய் நீக்கப்பட்ட உறை 
பால். 

butt’er-mus'lin, 1. Qastir@erw sH5 a Mos Han or 
தளர்த்தியாக Omwiwiu 1 gioams, 

butt’er-nut, n. எண்ணெய்ப்பசை உள்ள தென் அமெரிக்கக் 

கொட்டைவகை ; கொட்டைவகை தரும் மரம்; மரவகையின் 

மென்சாயல் நிறமுள்ள பலகை. 

றம் றவற, 7. வெண்ணெய் சுற்றப் பயன்படும் ஒளி 
ஊடுருவும் தாள். 

நமம ஊ-றகம்', 7. வெண்ணெய்க் கட்டி ; வெண்ணெயை உருப் 
படுத்துங் கருவி. - 

butt'er-print, n- வெண்ணெய்க்கு 
பொறிப்புக் கருவி. 

butt'er-scotch, n. வெண்ணெய் மிகுதியான அளவில் சேர்த் 
துள்ள தின்பண்டவகை. 

உருவம் கொடுக்கும் 

butt'er-tree, n. வெண்ணெய் மரம், வெண்ணெய் போன்ற 
._ பொருள் தரும் மரவகை. 

butt'er-wife, நமம ஊ ௭௦, ர. வெண்ணெய் கடைந்து 
விற்பவள், வெண்ணெய்யள். 

butt'erwort, 2. பூச்சிகள் உண்ணுகின்ற பளபளக்கும் இலை 
களைக்கொண்ட சதுப்பு நிலச்செடி. 

butt’ery’*, n. வீட்டுச் சரக்கறை, விடுதிச் சரக்கறை. 
butt’ery *, a. வெண்ணெய் போன்ற; வெண்ணெய் தடவப் 

பட்ட. / 

றம் ஊா$-0கா', 1. தேறல் அறையின் கலவறையரடுக்கு. 
butt'ery-hatch’, n. Does மேல்பாதி வழியாகப் பொருட் 

கிடங்கினின்று பொருள்களை எடுத்துக் கொடுக்கப் பயன்படும் 
FSM 

butt’ock, n- iid, உடலின் பின்புறத்தில் புடைப்பாக 
உள்ள பகுதி ; மற்போரில் பிட்டத்தால் தள்ளுதல் ; ற, பிட் 
டத்தால் தள்ளு, 

butt'on, 71. குமிழ்மாட்டி, சட்டைமாட்டுவதற்கான குமிழ்க் 
கொளுவி, பொத்தான் ; குமிழ், மை உசுரைஏ மொக்குள்; 
விரியாத காளான் ; பரு i மின்சார விற்குமிழ் ; சிறுதிறப் 
பொருள்; நடித்து ஏமாற்றும் உளவாள் ; ஒரு சிறிது ; 
ல, குமிழ்கொண்டு மாட்டு; இறுக மூடு; குமிழ் மாட் 
வைத்திணை. ் படலை





bygones 

by'gones, 2. pl. சென்றகால நிகழ்ச்சிகள், பழங்குறைபாடுகள். 

byke, .=bicycle. bike. 

by'‘lane, n. 32'% 545%). 
நர ']2), 9. துணைவிதி: கிளேநிலைச் சட்டவிதி; zoids se 

விதி; இணைநிலைவிதி ; துணைகிரப்பு ஒழுங்கு ; உய்த்துணர் 

ஒழுங்கு. 
by’-mo'tive, 2. வெளியிட்டுக் கூறாத உட்கோள், உள்கோக் 

கம், தணிகோக்கம், 

by’-name, விளையாட்டுப் பெயர் ; சாட்டுப் பெயர் ; அடை 

பெயர் ;) இழிவுப் பெயர் ) புனைபெயர். 

ற 885, 7. பக்கவழி, பாதை இடைகடப்பு நெறி; நீரோட்ட 

மின்னோட்டங்களில் இடைத்துரடு கடக்கும் சுற்றுவழி 7; 

ம, பக்கவழியாகச் செல்) கிளைவழியூடாகச் செலுத்து 
இடைச் சுற்றி வழியில் பாயவிடு ; வஞ்சிக்க முயலு. 

by’ passage, n. கிளைவழி, ஊடுவழி. 
by’past. ர.. கடந்த, சென்ற, கழிந்த. 

மூ றக11, 71. கிளைவழி, ஒதுக்குவழி ) சுற்றுமுகப்பாதை, 

றற], 7. காடகத்துணை நிகழ்ச்சி ; கிளைக்காட்சி ; துணை 
உறுப்புக்களின் நிழற்காட்சி. 

01௦, 7. கிளைக்கதைக்கூறு, கதையின் துணைநிகழ்ச்சி. 

by’-product. 71. கிளைவிளைவு, துணைப்பயன், இயந்திரத் 

தொழிலில் கிடைக் ம் இடைவிளைவுப் பொருள். 

byre, 71. மாட்டுக் கொட்டில், தொழுவம், 

ரா] 8ர, 1. உள்ளூர் வழக்குகளைக் குறித்த பஞ்சாயத்துப் 
போன்ற மக்கள் வழக்குமன்ற முறைமை, 

byr law-man, 71, பொதுவர், நடுவர், நடுநிலைத் தீர்ப்பாளர், 

நா ரர6, 71. கவச மேற்சட்டை, மார்புக்கவசம். 

நந ௮0௦8ம், 7. ஒதுக்குப் பாதை, பக்கப் பாதை. 
Byron‘ic, a. பைரன் (LordByron) starm ஆங்கிலக் 

கவிஞரின் பண்புகளையுடைய ; பைரனின் கவிதைப் பண்பு 
சார்ந்த; உணர்ச்சி மீறிய; செயற்கை உளப்பாட்டுச் செறி 
வுடைய ; சோகமிக்க. 

310157, 71. ஆங்கிலக் கவிஞன் cougeir (Lord Byron) 
பண்பு. 
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Byzantiaism 

by’-speech, 1. StetiGuser. Pp 
byssa’ceous, ad, மெல்லிழைத் தொகுதிகள் கொண்ட. 

755௨], 8. கிளிஞ்சில்களின் இழைத்தொகுதியைச் சார்ந்த. 

978516, 8. மெல்லிய சணல் காரால் செய்யப்பட்ட, 

9755100518, 73. பஞ்சுத் தொழிலாளர்களின் நுரை ஈரல் கோய் 

வகை. 

byss’us, 91, மென் மஞ்சள் சணல் ; சணல்துணி ; கிளிஞ்சில்கள் 

பாறைகளில் ஒட்டிக்கொள்ள உதவும் பட்டுப் போன்ற மெல் 

லிழைத் தொகுதி. 
ர '9ரஹ021, 71. பக்கத்தில் நின்றுகொண்டிருப்பவர்; பார்வை 

யாளர். 

by’street, n. qpwsQ5G. 
by'thing, 71. சிறப்பில் பொருள், சிறு முக்கியத்துவம் உடைய 

பொருள். 

by’-time, n. Qo gisajsarand. ப 
by’ way, n தனிவழி, மறைவான பாதை, கிளைச்சாலை, ஒதுக் 

குத் தெரு. 
by’woner, 71. மற்றொருவர் பண்ணையில் உரிமைமுறையுடன் 

தங்கியிருப்பவர் ; வெள்ளொட்டுயிர் வகை, 

by'word, n. பொதுவழக்குச்சொல் ; பழமொழி; பழியுரை 9 
பொது ஏளனத்துக்குரியவர். 

by'-work, n. gwajGmr Gat, Gor Gard. 

Byzant’ine, n. பண்டைக் கீழை ரோமப் பேரரசின் 
(Eastern Roman Empire)  தலைககரான பைசாண்டியம் 
(Byzantium) அல்லது கான்ஸ்டான்டினோப்பிள் (0005(௧௦- 
100018) ஈகரத்தவர் ; ர, பைசாண்டியம் நகரைச் சார்ந்த ; 
கீழை ரோமப் பேரரசுக்குரிய ; கீழை ரோமப் பேரரசுக்காலக் 
கட்டிடக் கலைப்பண்பு சார்ந்த; (தொ.) 172க௫(1௦௦ church, 
கிழக்கு அல்லது கிரேக்கத் திருச்சபை ; 1997211106 ரற176, 
கீழை ரோமப் பேரரசு (கி. பி. 395.1453). 

Byzantinesque’, A, பைசாண்டைன் ஈகரப்பண்பு சார்ந்த. 

Byzant'inism, n. பைசாண்டைனுக்குரிய sage பண்பு ; 
கீழை ரோமப் பேரரசுக்காலக் கலைப்பாணி. 

டல
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௦80130011௦, (ஸ்பா.) 91, முடுகியலான ஸ்பானிய ௩டனம். 

cacique’, n. மேற்கிந்தியத் தலைவன் ; 
மேலதிகாரி. 

080116, 71. கோழி அல்லது வாத்தின் கொக்கரிப்பு ) பொரு 

ளற்ற பேச்சு ; வீம்புமொழி ; வெற்று கைப்பு ; ஐ, கொக்கரி. 

08௨0 10]௦1, 7, கோழி, பறவை ; கொக்கரிப்பவர், உளறுபவர் $ 

பயனில் சொல்லாடுபவர். 

cacodaem’on, cacodem’on, n. திய ஆவி, பேய். 
caco dorous, a. Gate காற்றமுடைய, 
cac'odoxy, 1. கெட்டகொள்கை, தவறான கருத்து; முரணான 

சமயக்கோட்பாடு, 

080:௦071, 1. கெட்ட வாடையுள்ள நிறமற்ற சேர்மான நீர்ப் 

பொருள். 

caco'epy, 1. தப்பு உச்சரிப்பு. 
0800211128, (கிரே.) 91, கெட்டவழக்கப் 

செய்வதற்குரிய விருப்பார்வம்; 

கிறுக்கும் விருப்பார்வம். 

cacogas'tric, a. 
மந்தத்துக்குரிய. 

0800261105, 71. இனச் சீர்கேட்டாய்வியல். 

08002 ‘raphy, 71. மோசமான கையெழுத்து, தெளிவில்லாத 

எழுத்துமுறை. 

cac’olet, n. கோவேறு கழுதைமீதமைந்த . படைத்துறை 
இயங்கு கட்டில், கோவேறு கழுதை ஊர்தி, 

cacol’ogy, n. தவறான சொல் தொடர் $ மோசமான பேச்௬ 

அல்லது எழுத்துகடை ; பிழைபாடான ஒலிப்பு முறை, 

cacomor'’phia, 71, உருக்கோட்டம், ஒப்பிசைவற்ற உரு, 
080௦01], 77. வெப்ப மண்டலப் புதர்ச்செடி வகையின் பெரு 

விதை, பொடிமட்டையாகவோ-மணப் பொருள் புட்டிலாக 

வோ பயன்படத்தக்க அளவு பருமனுடைய விதைக்கொட்டை 
களடங்கிய நெற்றுடைய அவரை வகை, 

அரசியல் துறை 

படிமானம், தவறு 

(தொ. 5054627484 222021%25, 

வயிற்றுக்கோளாறு சார்ந்த, வயிற்று 

cacoph’onous, 4. வெறுப்பொலியுடைய, ஓலிவகையில் அரு 
வருப்புக்குரிய. 

0௨0011௦137, 7. வெறுப்பொலி, அருவருப்பான ஓசை, 
cacophthal'mia, 71. கண்ணோய் வகை. 

0௨0 ‘tus, 71. கள்ளிச்செடி வகை, கற்றாழை வகை; pl. 0௨0161, 

cac’tuses. 

கேஸேட்டுறே, 71. முகடு, உச்சி, முனை. 

cacu’minal, 8. முகட்டினைச் சார்ந்த; (ஒலி.) நாநுனியை 

மேற்புறமும் பின்புறமும் திருப்புவதால் தோன்றுகின்ற, 

cacu'minous, a. முனை முகடுள்ள, கூர்ங்குவடுள்ள. 
080, 71. பண்பிலி, குடிகேடி, போக்கிரி; பணிப்பையல், குற்றே 

வலன், கீழ்மகன். 

௨0௨511 வி, ர. வரிவிதிப்புக்குரிய நில உடைமையிஸண் அளவு 
சார்ந்த, நில அளவீடு சார்ந்த. 

0௨08176110, ர. (மரு. உட.) பிணத்தன்மையுடைய, 

cadav erous, a. பிணம்போன்ற, பிணம் போன்று வெளிதிய, 

உயிர்க்களையற்ற. 

cadd’ice, n.=caddis. 
0௨0016, 71. குழிப்பக்தாட்டக்காரரின் ஊழியன். 

cadd'is, 73. (உயி.) தூண்டில் புழுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

நீர்வாழ் ஈ வகையின் முட்டைப் புழுப்பருவஉயிர் . 

ம்ம்], 71, தேயிலைக்கான சிறுபெட்டி. ் 

68௨06 ', 7. மிடா, கடாகம். 

080௦”, 7, கைவளர்ப்பான ஆட்டுக்குட்டி ; வளர்ப்புக் குதிரைக் 
குட்டி ; ர, கைவளர்ப்பான, செல்வ வளர்ப்புக் குரிய. 

cad'ence, n, வண்ணம், இலயப் போக்கு, மெல்லிசை ஏற்றத் 
தாழ்வு ; அளவொத்த ஓசை நடை; குரலின் மென்னயத் 
தளர்வு இறக்கம் ; இசையின் கடைகிலையதிர்வு ; தொனி, குர 
லிசைப்பேற்ற இறக்கம் ; ஒலிக்குறிப்பு.   

cad'enced, a, மெல்லிசை ஏற்றத்தாழ்வுடைய, அளவொத்த 
ஓசை ௩கடையுடைய ; தொனியதிர்வுடைய. 

cad’ency, 91. ஓசை ஏற்ற இறக்க மென்னய சந்தம் ; இளைய: 

கால் வழி மரபு ; இளந்தொண்டர் படையினர் நிலை. 

0ரம27184, (இத்) 91. (இசை.) முடிபிசை அதிர்வு, ஆளத்தி. 
cadet , nN. இளவல், இளைய மகன், குடும்பத்தின் இளையகிளை 

மகன் ; உயர் பணித்துறைப் பயிற்சி இளைஞன் ; மாணவப் 

பயிற்சிப்படைஞர்; புதுப்பயிற்சியாளன்; ருசிய மக்களாட்சிக் 

கட்சி உறுப்பினர்; (தொ.) 0௨4௦௩ ௦0௦105, படைப்பயிற்சி 

பெறும் மாணவ இளைஞர் படை. 

02242, (பிர.) 71, மரபுசால் இளவல். 

0௨02௦ *, 7, வேட்டைப்பருக்துகளைக் கொண்டு செல்லும் மரச் 

சட்டம். 

0௨026 ௮. ஏற்பதற்காகத் திரி, இரக்துதிரி; இரக்துபெறு ;. 
பிறரை அண்டிப் பிழை ; கொண்டு விற்பனை கொட அலைந்து. 

திரிந்து விற்பனைசெய். 

பதர, 71. கொண்டு செல்பவர்; காட்டுப்புறப் பொருள்களைத் 

திரிந்து விற்பவர், தெருவில் கூவி விற்பவர் ; இரவலர் ; திரி 
பவர், தெருச்சுற்றி வாழ்பவர். 

cad'i, (அரா.) 3, ௩டுக்கிழக்கு 
நீதிபதி. : 

(0௦௧1, ம. கிரேக்க மொழிக்கு எழுத்தை வழங்கிய காட்மஸ் 

(Cadmus) என்பவரைச் சார்ந்த; பெயரளவிலேயே வெற்றி 

யாய் மிகப் பெருமுயற்சியுடன் சிறுபயன் தருகிற. 

கேம, 71. . தகரம் போன்ற வெண்ணீல உலோக வகை, 

cad'’mium-yellow, n. திண்மஞ்சள் வண்ணம். 
0௨0 1875, 71.  மணிப்பிடி, மணிக்கல் பட்டையிடும் சமயம் 

அதைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளும் கருவி. 

ca'dre, n. தொழில் நிலைப்பிரிவு ; திட்ட அமைவு, ஏற்பாடு, 

பணி முறைப்படிவம்; படைத்துறையில் தேவைப்பட்டபோ து. 

விரிவுபடுத்தும் நிலையில் அமைக்கப்பட்ட நிலவரப் பிரிவு. 

நாடுகளில் முறை நடுவர், 

0௨01௨௦, 71. தற்செயல் நிகழ்வு, எதிர்பாரா ௩கற்பேறு. 

cadu'ceus, 71. கிரேக்கத் தெய்வங்களின் தூதரான ஹெர் 

Hodes (Hermes) கைக்கோல்; பண்டை அரசியல் வள்ளு. 

வரின் கட்டியக்கோல் ; pl. cadu'cei. 

cadu'city, n. நிலையாமை, மூப்பு, தளர்ச்சி ; பயனற்று வீழ் 
தல், கழுவுதல், காலக்கழிவு. 

cadu’cous, a. பழுத்து விழுகின்ற ; இலைகள்-மலர்கள் ஆகிய. 
வற்றில் முதிர்ச்சியடையுமுன் உதிர்கின் ற; நிலையற்ற, அழியக். 
டிய. 

௦860௨, ம. குடல்வால் சார்ந்த ; முட்டுகுழாயான. 

caec’iform, a. குடல்வால் வடிவான, முட்டுகுழாய் உருவான. 

08௨௦011180, 1. மறைந்துள்ள கண்களுடைய நிலநீர்வாழ் 
விலங்கு வகை ; ர, விலங்குவகை சார்ந்த. 

caecit'is, 71. குடல் வால் அழற்சி. 
caec'um, n, (உள்., வில.) பெருங்குடல் முற்பகுதி, வதம் 

குடல் வாய் ; முட்டு குழாய் ; ற], 08௦105. 

ca'en-stone, 71, பாலேடு நிறச் சுண்ணாம்புக்கல். 

caer'ule, a. வானீல நிறமுடைய. 
Cae'sar, n. கேயஸ் ஜூலியஸ் சீசர் (105 3யிம்புத Caesar 

கி. மு. 100-44) என்ற முதல் ரோமப் பேரரசர் ; ரோமப் 

பேரரசர் ; வல்லாட்சியாளர். 

Caesarean, Caesa’rian, n. 29cdwav Far (Julius Caesar)-. 
என்ற ரோமப் பேரரசரைச் சார்ந்த கட்சியினர்; ர. ஜூலியஸ் 
சீசரைச் சார்ந்த ; (தொ. ) Caesarean operation, வயிற்றறுப். 
புப் பிரசவம், வயிற்றைக் கீறிக் குழந்தைய வெளிப் 
படுத்து தல். 

Caes'arism, 73. தன் முனைப்பாட்சி, தனிவல்லாட்சி. 

0865'1016, 8. (தாவ.) நீலங்கலந்த பச்சை நிறமான, சாம்பந். 
பச்சையான. 

~
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caes’ium, 2. (வேதி.) நீல ஒளிவரையுடைய கார இயல் 
புடைய வெள்ளி போன்ற உலோகம். 

குடுமியுள்ள ) புல்கரண் 0805111056, a, கொத்தான, 
போன்ற. 

௦51118, 71. (இலக்.) சீரின் சொற்களுக்கிடையில் நிறுத்தம்; 
பாடல் வரி இடை நிறுத்தம். 

கேவ], ர. பாட்டடியின் இடை நிறுத்தம் சார்க்த. 

'ஜோஜாம்', 7, மனச்சோர்வு, கிளர்ச்சியின்மை. 

caf'e, n. அருந்தகம், சிற்றுண்டிச்சாலை; (தொ.) cafe chan. 
tant, Qoneuj கேளிக்கையுமுள்ள அருந்தகம். 

cafe, (பிர.) 9, காப்பி, கொட்டை வகையின் வடித்தெடுத்த 

௬வை நீர்க்குடிவகை;) (தொ.) 28/2 au lait, und கலந்த 
குடிவகை; 2௭8/8 801௪, கருங்காப்பி, பாலில்லாச் ௬வை கீர், 

கேர் 1௨, 71... உண்ணவருபவர் தாமே பரிமாறிக்கொள்ளும் 

சிற்றுண்டிச் சாலை. 

caffe’ ic, a. (வேதி.) காப்பியைச் சார்ந்த, கொட்டை வகையின். 

... சத்துக் கலந்த. 

caff'eine, n. காப்பி-தேயிலைக் குடிவகைகளிலுள்ள மரவுப்புச் 
சத்து. 

மிகாது, வேம சரத, 7, காப்பி-தேயிலையிலுள்ள மரவுப் 
பினால் நேரும் கோளாறு நிலை. 

வேர், 7. தென்னாப்பிரிக்க “பண்டு (காம) இனத்தவர் ; 

“பண்டு இனத்தவர் மொழி; ஆசியாவில் கபிரிஸ்தான் 

(Kafiristan) காட்டினர். 

08ம11௦5, 7% நர, தென்னாப்பிரிக்கச் ௬ரங்கப் பங்குகள். 

வேமஹ, 71, இடைக்கச்சையுள்ள நீண்ட உள்சட்டை. 

cage, n. கூடு ; கூண்டு; கண்ணறைப்பெட்டி; சிறை) 

(சுரங்.) பொறி ஊர்திகளை உயர்த்த அல்லது தாழ்த்த உதவும் 
சட்டம் ; கம்பி அடைப்பு; சிறு மணித் தொகுதிக்கான 

சட்டம் ; அழிச்சட்டம் ;: ர, கூண்டில் அடை, சிநையிடு; 

சிநையில் வைத்திரு. 

0826 -0ர1ம், 7. கூண்டுப் பறவை, கூண்டில் வைத்து வளர்க் 
கத்தக்க புள், 

082௦0, ௩. கூட்டிலடைபட்ட ; சிறைப்பட்ட. 

082௦ 1102, 77. கூண்டுப்பறவை. 
08201௭௦11௨, 71. கம்பியடைப்புவேலை. 

கதர, ம. கூர்ந்து உணரும் ஆற்றலுடைய ; தன்னிறை 
வுடைய, புறஞ்செல்லாத, அண்டமுடியாத; கரவான, சதான, 

ஒளிவடக்கமான ; மட்டுமீறிய விழிப்புடைய, ஐயுறவு மனப் 
பான்மையுடைய. 

cag'ing, 71. கூட்டிலடைத்தல் ; கூடு; கம்பியடைப்பு. 

0811௦௦%', 7. வாணிகப் பங்கு ; பங்காளித்துவம் ; (தொ.) 2௦ 
௦௦௦5, பங்காளியாகு; 1௦ 0௧10௦4, பங்காளியாய் இணைந்து. 

cai'man, 7. தென் அமெரிக்க முதலை வகை, 

Gain, 1. உடன் பிறப்பாளரைக் கொலை செய்பவன் ; கொலை 
காரன் ; (தொ.) raise Cain, aad விளை, 

0271002010, 8. (மண்,) புத்துயிரூ 
மண்ரூல் ஊழியைச் சேர்ந்த. 

சார்ந்த, மூன்றாவது 

௦ேம0ய6', 7. பளுவற்ற தண்டுகைக்கும் படகு ; கிழக்கு நடு 
நிலக் கடற்பகுதிக்குரிய பழைய பாய்க் கப்பல் வகை, 

caird, n. நாடோடி, புலம் பெயர்வோர். 

cairn, 2. கற்குவியல்; கற்குவியல்வடிவான கல்லறை 
நினைவுச்சின்னம் ; கல்லறை, சவக்குழி) கிலக்குறிப்படை 
யாளச் சின்னம் ; குட்டையான ஸ்காத்லாக்து காட்டு காய் 
வகை; (தொ. ) cairn terrier, Gmaus காலுள்ள ஸ்காத்லாக்து 
நாட்டுச் சிறு வேட்டை நாய் வகை. 

cairngorm’, cairngorm’-stone, 1. ஸ்காத்லாந்திலுள்ள 
ஒரு மலை; மஞ்சள் நிற மணிக்கல் வகை.   

caiss'on, 7. போர்த்தளவாடப் பேழை ; தளவாட வண்டி. 
நீரின்கீழ் அடித்தளம் அமைக்க உதவும் நீரேறாப் பெரும் 

பேழை ; படகுருவான துறைமுக வாயில் கதவம் ; (தொ.) 

0௨185011 0180656, அமுக்கமிக்க காற்றூடாக உழைப்பவர்க்கு 
வரும் கோய்வகை. 

கேரட் 111, 3. இழிவானவன், வெறுக்கத்தக்கவன் ; ர, இழி 
வான ; வெறுக்கத்தக்க. 

cajole’, Vv மருட்டி இசைவி, பசப்பி இணங்கச் செய்; 

புகழ்ச்சியாகப் பேசி வசப்படுத்து, ஏய்த்து ஒப்புக்கொள்ளச் 
செய். 

00101௨ஊ௦ர், 71, மருட்டி வசப்படுத்துதல், முகமனால் இசை 
வித்தல். 

08]01'ஊர, 9, பசப்புதல், ஏய்ப்பு. 

08226, 71. சுட்ட அப்பம், மாவடை) வறட்டிய மாப்பண்டம், 

ரொட்டி; திரட்டு மாப்பண்ணிய வகை; பிண்ணாக்கு 7; 
வறட்டி; செங்கற்கட்டி ; சவுக்காரப்பாளம் ; துண்டு, சவுக் 

கம்; சில்லு; ஐ, கெட்டியாகு ; குருதி வகையில் கெட்டிப் 

பட்டு உறை; நிலக்கரி வகையில் சூட்டினால் இளகிய பசை 

யுடைய பாளமாகு; (தொ.) 0816 கரம் 516, வாழ்க்கையின் 

இன்னலங்கள் $ 0818௦ 0£ $50கற, 78% 6(௦., சவுக்காரம் மெழுகு 
ஆகியவற்றின் கட்டி ; eat one’s cake and have it, cpyaur 
பட்ட நிலையில் முடியாத இரு திசை அவாக்களும் ஒருங்கே 
கொள், காசுக்கும் தோசைக்கும் ஆசைகொள் ; one’s cake 
isdough, தோல்வி எய்தப்பெறு; 18௨1௦ (16 0616, மதிப்பு 
நலமெலாம் பெறு, முதல் மதிப்படை. 

cake’-walk, ந. அப்பத்துண்டுகளைப் பரிசாகக் கொண்டு 
நடத்தப்படும் நீகிரோவரின் நடைய ஆடற்போட்டி வகை. 

cak’ ing, 971. கெட்டியாதல்) உறைதல்; சூட்டால் பசை 
கட்டுதல் ; ர, கெட்டியாகிற; உறைகிற; சூட்டால் பசைக் 
கட்டியாகிற ; (தொ.) 01112 0௦௨1, சூட்டால் பசைக்கட்டி 
யாகிற கிலக்கரி வகை, *பசைநிலக்கரி, ” 

cal’abar, n.=calaber. 

cal'abash, n. scopéaru ; 
குழாய், 

வேி்ஹ்ளா, 7. சாம்பல் நிற அணிலின் மென்மயிர்த்தோல். 

வே1௨௦௦௦86', 71. சிறைக்கூடம், காவல் மனை, 

calaman’co, 2. பளபளப்பான பிளாண்டர்ஸ் (Flanders) 
காட்டுக் கம்பளி வகை. 

சுரைக் குடுக்கை : புகையிலைக் 

calaman'der, 2. கருங்காலி மரவகை. 

cal’amary, 71. பத்துக்கிளைக்கையுடைய கடல் விலங்கு வகை. 

02] '8௩1116, 71, துத்தநாகம் கலந்த ௬ரங்கக் கனிப்பொருள் 
வகை, துத்தகாகக் கரிகை. 

01 கரர்றர், 7. நறுமண மருந்துப் பூண்டு வகை, 
01 'உ16, 7. புதைபடிவச் செடிஇனத்தின் வகை ; பெருமர 

இனம், 

௦௨1 11005, ர. இடும்பை நிறைந்த, கடுந்துயரம் உண்டு 
பண்ணத்தக்க. 

calam'ity, 71. பேரிடர், விழுமம், இடுக்கண். 

cal'amus, 71. நறுமணரீர்ச் செடி வகை; காணலால் செய்த 
பண்டை எழுதுகோல் ; பிரம்பு தரும் பனைவகை ; (வில.) 
இறகு, இறகுக் காம்பு 5 pl, cal’ami. 

00187740, (இத்.) ர. (இசை. ) படிப்படியாகத் தளர்வுற்றிறங் 
கிச் செல்லும் இசை. 

௦விஉ்யடி, 1. கடல்மிதவை அணு உயிர்மங்களில் திமிங்கில 
உணவாகப் பயன்படும் உயிர்ம வகை, 

calash’, 1. மடக்கு முகட்டுடைய சிறு சக்கர வண்டி ; மகளி 
ரின் தலைத்துணி. 

cal'avane, n. பருப்பு வகை. 
08108'1621, ௦810௧௫6௨௨௫, ர. குதிகால் எலும்பைச் சார்ந்த.
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cal'car?, 1. (தாவ.) .தார்முள் போன்ற மலரிதழ் அடியின் 
தொடர்முனை ; (உயி.) பறவைக் காலடிக் கூர்முனை ; இன 

மூலத் தேய்மரபுச் சின்னமான கால்விரல்; மூளைக்கீழ் 

அறையின் உயர் வளைவு நுதி. 

010875, ரூ. பளிங்கு உருக்குபத அடுப்பு. 

calea’reous, a. சுண்ண ற்றுச்சார்புள்ள , சுண்ணரீற்றாலான. 

calcar'ious, a-=calcareous. 

௦௦621௨ ல. மிதியடி அணிவி ; ர, மிதியடி அணிந்த. 

cal'ceated, calced, a. மிதியடி. அணிந்த. 

Galceolar'ia, n. மிதியடி போன்ற 
அமெரிக்கச் செடியினம். 

cal’ceolate, 5. (தாவ.) மிதியடிபோன்ற உருவுள்ள. 

cal'cic, a. சுண்ணககறு சார்ந்த, சுதையமுள்ள. 

cal’cicole, calcic'olous, a. சுண்ணாம்புக்கல் அல்லது 
HOT EH நிலத்தில் வளர்கிற. 

calcif’erol, n. ett se 5g ccm (D, ஊட்டம்). 

மலருள்ள தென் 

விய, ம. சுண்ணகக்கரிகையுள்ள, சுண்ணகக்கரிகை 

தருகின்ற. 
cal’cific, a. 

பட்ட. 

சுண்ணகமயமாக்குகிற § சுண்ணகமயமாக்கப் 

calcification, Nn. சுண்ணகமயமாக்குதல்; சுண்ணகமயமாக 

மாறுதல். 

cal’cifuge, calcif’ugous, a. 
முரணுகிற. 

cal'cify, ம. சுண்ணகமயமாக்கு; சுண்ணகமாக மாறு; சுண் 

ணக உப்புப் படிமானத்தால் கடினமாகு ; கல்லாகச் செய். 

சுண்ணாம்புக் கல்லுடன் 

calcig’erous, a, சுண்ணகம் உட்கொண்ட. 

cal'cimine, n. SHH aciroorabd; ற, சுண்ணகரந்தீற்று, 
ச ண்ணாம்பு அடி. 

வ௦112'1100, 7. (வேதி.) சுண்ணககீறாக்குதல், நீற்றுதல் ; 
புடமிடல்: வறுத்தல்) உலர்த்துதல், உணக்கல் ; சாம்ப 

ராக்குதல். 

cal’cine, v. நெருப்பில் சட்டு மாறாச் ௬ண்ணகமாக்கு; ஈரத் 
தைப்போக்கு, உலர்த்து; புடமிடு; கீழ்த்தரப் பண்புப் 

பொருள்களை எரித்து நயமாக்கு ; கொளுத்திச் சாம்பலாக்கு. 

cal'cite, 1. இயல்வரவான ச௬ுதையக்கரிகை, அறுகோண மணி 

உருவுடைய சுண்ணகச் சரக்கு. 

வேப்ப, 71. உலோக வகை, சுண்ணகம், சுண்ணகம்-சுண் 

ணக்கல்-களிக்கல் ஆகியவற்றிலுள்ள மூல உலோகம். 

வி் -9ரட்ரள, 1. ஊற்றில் படிந்துறையும் ௬ண்ணகக் கரிய 
கிக் கலவை. 

cale'spar, n.=calcite. 
calc'-tuff, 2.=calc-sinter. 
calculable, a. கணக்கிடக்கூடிய ; அளவிடத்தக்க ; எண் 
ணக்கூடிய ; நம்பத்தக்க. 

cal'cular, a. நதுண்கணித முறையைச் சார்ந்த. 

cal’culary, ad. கல்லமைவுக்கோளாறு சார்ந்த; தடிப்பு 
கோய்க்கு ஆளான. 

வேலேப்தர்6, ற. கணி, கணக்கிடு); எண்ணு, ஆராய், கருது, 
பாவி; மதிப்பிடு ; முன் கூட்டியே கண்டறி; ஆராய்ந்து 

திட்டமிடு, முன்ன றிந்து ஏற்பாடு செய், 

cal’culated, a. ஆராயப்பட்ட; கணிக்கப்பட்ட. , கணக் 
கிட்டுத் திட்டம் செய்யப்பட்ட ; முன் கூட்டித் திட்டமிடப் 

பட்ட, முன்னேற்பாட்டுடன் செய்யப்பட்ட. 

cal'culating, a. soNéAD; Ys@Woyoiw ; திட்டமிடப் 
பட்ட ; தன்னலமும் சூழ்ச்சியுமுடைய; (தொ.) 35 3ய1ஃ:1: ௫ 
machine, savfluinyes Gum a. 

calcula'tion, n. கணித்தல்; கணக்கிடு ; 
மூறை; மதிப்பீடு; முன்னறிவு ; திட்டம், 
தன்னலச் சூழ்ச்சி ஏற்பாடு. 

கணி ,ராயம் 

திட்ட முடிவு;       

cal'culative, ர. கணக்கீடு சார்ந்த ; கணித்தாய்கிற. 

cal’culator, n. #oTésA@QuaT, கணிப்பேடு ;. 

கணிப்பு அட்டவணை ; கணிப்புப் பொறி. 

கணக்கர் ; 

cal'culose, cal’culous, a.=calculary. 

cal'culus', n. (w@.) உடலின் உள்ளுறுப்புக்களில் கல் 
போன்ற தடிப்பு, கல்லடைப்பு ; ற்], 061”01141. 

cal’culus?, n. (கண.) நுண் கணிப்பு முறை; நுண் கணிதம்; 

நுண் கணிதவியல்) றீ], கே1'0ய11565 ; (Qgsr.) differential 

calculus, வகையீட்டு நுண்கணிதம் ; integral calculus, 

தொகையீட்டு நுண்கணிதம். 

caldar'ium, (%-) 7. 
௬டுநீரில் குளிப்பதற்குள்ள அறை. 

௦விம்௨ீர8, 7, (மண்.) எரிமலையின் 
பேழ்வாய். 

cal‘dron, n.=cauldron. 

Caledonian, n. பண்டை ஸ்காத்லாந்து குடிமகன்; 
ர. பண்டைய கலிடோனியா (வே1£ம்0ம்&) அல்லது ஸ்காத் 

லாந்தைச் சார்ந்த; (மண்.) மலை உருவாக்கும் நில மடிப்பு 

மடக்கு இயக்கத்தைச் சார்ந்த. 

calefa'cient, n. சூடண்டாக்கும் பொருள்) கொப்புளம்; 
மேலீடான. ஊக்கமூட்டும் பொருள்; ர, கூடுண்டாக்கத் 

தக்க. 

வேலீக௦11௦0, 71. கடுண்டாக்குதல் ; ரூடுண்டாக்கப்படும் நிலை. 

67௧0 1476, 8. சூட்டைத் தருகிற. . 
வே லீத௦1௦1, 71. சூடாக்கும் அமைவு. 
calefac’tory, n. துறவிகள் குளிர் காயும் அறை; கணப்புச் 

சட்டி அல்லது கைக்குச் சூடுண்டாக்கும் ௬டுநீர்ப்பந்து. 

வி'ஜீர, ற. சூடுண்டாக்கு, சூடுமிகும்படி செய். 

0812700010, (பிர. ) 71, சொற்சிலம்பம். 

cal'endar, n. ஆண்டுக்குறிப்பேடு ; ஆண்டு விவரக் குறிப்பு ; 
“ஐந்தொகுதி” பஞ்சாங்கம் ; திருத்தொண்டத் தொகையுட் 

சேர்ந்த பெரியார்கள்-சிறைச்சாலைக் கைதிகள்-கால ஒழுங்கான 

ஆவணம் முதலியவற்றின் பட்டியல்; : பட்டியல்; y. 

பட்டியலில் குறி. 

cal’ender, 1. துணிமணிகளுக்குப் பெட்டிபோடும் நீராவிப் 

பொறி; ௮, துணி-காகிதம் முதலியவை படிந்து உருவாக்கும் 

படி உருளை இயந்திரத்தில் அழுத்து. 

மர], (பெர்.) 7. துருக்கி அல்லது பெர்சியாவைச் சேர்ந்த 

முஸ்லீம் துறவி இரவலர். 

calendry, n. துணி-காகிதம் முதலியவற்றை மழமழப்பாக்கும் 

இடம், பெட்டிபோடும் இடம். 

cal’ends, n. pl. ரோமன் ஆண்டின் முதல் 
(தொ.) on the Greek calends, எப்பொழுதுமில்லை. 

(தொல்.) பண்டை ரோமாபுரியில் 

அகல் முகட்டு வாய், 

மாதம் ;. 

cal’enture, n. வெப்ப மண்டலக் கப்பற் காய்ச்சல். 

cales’cence, 71, வெப்ப உயர்வு, சூட்டுப் பெருக்கு. 

calf}, n. கன்று, கன்றுக்குட்டி ; கன்றின் பதனிட்ட தோல்) 
அறிவற்றவன், மூடன் ) குழந்தை ; யானைக்கன்று; மான் 

கன்று; திமிங்கிலக் குழவி; கடலில் மிதக்கும் பனிக்கட்டி மலை; 

ற்1. 061405; (தொ.) 5010. கேம, பணாத்தெய்வம் ;; ஏரானால் 

(Aaron) ஏற்படுத்தப்பட்ட பொன் கன்றுத் தெய்வம் ; அறி 

வற்றவன்$ slip her 0818, கருச்சிதைவுறு; 11௦ calf, 
மிதியடி. செய்யப் பயன்படும் உயர்ந்த தவிட்டு நிறத்தோல் ; 

with calf, cow in calf, கருக்கொண்டுள்ள. 

௦விட்”, 71. பின்காலின் சதைப்பகுதி. 

வேர் ம், ௩. கன்றின் தோலினால் ஏடு கட்ட.டம் செய்யப் 
பட்ட... 

a 

calf'-country, n. இளமை உறைவிடம். 
calf’dozer, 1. அகழ்ந்து தோண்டும் 

பொறி. 

calf'-ground, n.= calf-country. 

நிலத்தை சிறு.
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calf-knee calliper 

0814'-12066, 71. நடக்கும்போது ஒன்றோடொன்று இடிக்கும் கோரிக்கைமுறை ; கூக்குரல், கூப்பாடு; பறவையின் கூவிளி 
முட்டிக்கால். : போலிப்பறவை விளி ; சமிக்கை ஒலி ; மணி ஓசை ; எக்காள 

calf'less, a. காலின் பின்புறச் சதைப்பகுதி குறைந்த, முழக்கம் ; கடமைக்குரல், கடப்பாடு ; வாழ்க்கையிலக்கு 

வாழ்க்கைப்பணி ; தேவை; தவணைமுறை; வேண்டுதல், காலுறைக் குறைவான. 

௦விர்'-11௦1%, 73. பசுவின் கக்கல். 
calf’-love, n. இளைஞர்களின் நிலையற்ற காதல் தொடர்பு, 

சிறு பிள்ளைத்தனமான காதல் நிகழ்ச்சி. 

calf’s’-foot, calves’-foot, n. urG 
கன்றின் கால். 

வேர்' 8110, 7. புத்தக ஏடு கட்டடம் அல்லது மிதியடி. செய்ய 
உதவும் கன்றின் தோல். 

௦ வ4'9'-ம௦9110, 7, முதலில் முளைக்கும் பல். 
calf'-time, 71. இளமை. 
cal’iatour, cal’ iature-wood, cal'liature, n. Seasigor 

மரம், சிவப்புச் சந்தனக் கட்டை. 

வேகா, 0வ1'10௦௨ஈ, 1. இழிந்த விலங்குத் தன்மையுள்ள 
மனிதன். 

caliber, 2.=calibre. 
calibrate, v. பண்பாற்றல் அறி, திறமையைக் கண்டுபிடி ; 

குழாயின் உள் குறுக்களவுக் கூடுதல் குறைவுகளைக் கணக்கிடு. 

0911781101, 8. (இய.) மதிப்பாராய்தல், அளவு திருத்துதல். 
௦வி'1016, 71. குழல் விட்டம் ; வலு, பண்பாற்றல் ;) திறமை) 

சிறப்பு. 

cal’icle, n. (உயி.) சிறு கிண்ணம் போன்ற உரு. 

0வி'100, 71. வெண்ணிறப் பருத்தித்துணி ; சொர சொரப்புள்ள 

அச்சிட்ட துணி; கள்ளிக்கோட்டையிலிருந்து முதலில் 

கொண்டு வரப்பட்ட பஞ்சுத்துணி ; ந], 0&1'1௦065, 0௧1'1005 ; 
a, “காலிகோ் துணியால் செய்த ; புள்ளியுள்ள. 

cal'ico-ball, n. பருத்தித் துணி ௩டனம். 

௦வ'100-றா1்றர்' ன, 7. “காலிகோ” துணியில் அச்சிடுபவர், 
வெண்ணிறப் பஞ்சுத் துணியில் அச்சிடுபவர், சீட்டித்துணி 
அச்சிடுபவர். 

cal’ico-print’ing, n. FL 4S gif 2FAD Sv. 
_ Cal’id, a. சற்றுச் டான, வெதுவெதுப்பான. 

cal'if, n.=caliph. 
௦வி1௦1'௦ஜூ, 71. பறவைக் கூடுகளின் ஆராய்ச்சி. 

0௨1'1ற ௨5ம், 081106, 71. கடலாமையின் சுவையுள்ள எலும்புப் 
பசைப்பொருள்கள். 

cal'iper, n.=calliper. 
cal'iph, 33. முகம்மது ௩பியின் பின்தோன்றல், இஸ்லாமிய 

அரசியல் அல்லது சமயத்துறை அதிகாரி. 

வேி'ர்றஐ16, 7. இஸ்லாமிய அரசியல் அல்லது சமயத்துறை 
அதிகாரியின் கடமைப் பணிமனை - பதவி - மதிப்பு - ஆட்சி 
அல்லது பேரரசு. 

calisthen’ics, n. sr yped பயிற்சிகள். 

cal'ix, n. = calyx. 
Calix'tin, Calix'tine, n, aps» (John Huss)stairm Ans 50 

சீர்திருத்தவாதியினரில் மிதவாதக் கட்சி உறுப்பினர். 

வே ', 71. குதிரை லாடம் அல்லது மிதியடி கழுவி விழாமல் 
குடுக்கும் கூர் இரும்பு ; ஐ, குதிரை லாடம் அல்லது மிதியடி 

நழுவாமல் தடுக்கும் கூர்முனையைப் பொருத்து. 

calk ?, v. உருவரைபடப் பின்புறத்தை வண்ணமிட்டு வேறு 
தாளில் கோடு பதியும்படி செய், 

கேி'10, 1. குதிரை லாடத்தில் கீழ்கோக்கித் திருப்பப்பட்ட 

செய்யப்பயன்படும் 

குதிகால் பகுதி, திருப்பப்பட்ட ஓம்; மிதியடியணிந்த 
இருப்புக் காஅலர். 

௦௨1, 7. அழைப்பு ; அழைப்பிதழ் ; அழைப்பாணை ; பதவி 
அடைவுக்கட்டளை; முறைமன்ற விளி, காடகமேடை வருகைக் 
கோரிக்கை ; தொலைபேசி ஆள்வேண்டுகை ; தொலைபேசிப் 
பேச்சுத்தொடர்பு ; சீட்டாட்டக் கேள்விமுறை , 

18 
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கோரிக்கை ; வருமுறை; செல்முறை; காட்சிமுறை, சந்திப்பு ; 

பணிமுறை, வேலையீடுபாடு; தனியழைப்பு, தனித்தேர்வு ; 
௮, அழை, கூப்பிடு ; கூவு ; வரப்பணி, கூவியழை ; பெயர் 

கூறு ; பெயரிட்டுக் கூப்பிடு ; கூக்குரவிடு ; தொலைபேசியில் 

பேசு ; வேண்டு, கோரு ; பதவிக்கு அழைப்பு அறிவி, தெரிவி; 

தேர்ந்தெடு ; தனியழைப்புவிடு, தேர்ந்தழை ; சமிக்கைக் குர 

லெழுப்பு; முழங்கு; கேள்விமுறை கோரு, உரிமையுடன் கேள்; 

(Qsr-) at call, crolS Quay HMuId; call attention 
*௦, சான்றுக்கழை; குறித்துக்காட்டு ;) 0௨11] க௱ஷு, கவனக் 
திருப்பு) 0811௧௦, திரும்ப அழை, திரும்பிப் பெறு, 

மீட்டுக்கொள் ; 081] 0005105, உறவு கொண்டாடு) ௦11 

down, தொழுது வேண்டு; திட்டு, கண்டி; call for, 
உரக்கக்கேள் ; உரிமையுடன் கோரு; call forth, snp, 
வெளிவரச்செய், வெளிக்கொணர் ; call in, உதவிக்கு 

அழைத்துக் கொள் ) ௦௨11 1% ௫10510, அறைகூவல் விடு, 

மறுப்புக் கூறு; 0811 ௦11, கவனம் திருப்பு ; பின்வாங்கு ; 

கைவிடு ; தள்ளுபடி செய்; call on, call upon, கண்டு 
கேள், வேண்டு, முறையிடு ; சென்றுகாண்$ call out, 

அறைகூவிச்சண்டைக்கு அழை; வேலைக்குக் கூப்பிடு; செயல் 
முறைக்குக் கொண்டுவா ; call over, உரக்கப்படி ; 

௦811 1௦ ௨௦௦௦௧௫, கணக்கு ஒப்புவிக்கும்படி அழை; ௦11 to 

mind, நகினைவுபடுத்திக்கொள் ; call to order, வாத 
ஒழுங்கின்படி நடக்கச்செய்;) call up, வர ஆணையிடு, 
வரவழைப்புக் கட்டளையிடு ; பட்டாளச் சேவைக்கு அழை, 
நினைவிற்கு வரும்படி செய்; ஏட 0811, கூப்பிடு தொலையில். 

வே!'க, 71. சதுப்பு நிலச் செடிவகை. 

call’-bird, 1. பார்வைப்புள், பிற பறவைகள் கண்ணியில் 
சிக்குமாறு செய்யப் பழக்குவிக்கப்பட்ட பறவை. 

0௨11-௦௯, 71. பொதுத் தொலைபேசிப் பெட்டி. 

call’-boy, 91. நகாடகமேடைப் பணிப்பையன். 

௦வ1'21, 7, அழைப்பவர், கூப்பிடுபவர் ) வருகை தருபவர். 

011. தர்ர], 7. தொலைபேசி மூலம் அமர்த்தப் பெறத்தக்க விலை 
மகள். 

0௨110, ச. கூழ்ச்சி நுட்பம் உள்ள, மதியூகம் வாய்ந்த. 

callig’rapher, n. அழகான கையெழுத்தாளர், சித்திரவேலைப் 
பாடுடைய கைத்திறமுடையவர்; பார்த்து எழுதும் எழுத்துத். 
தொழிலர். 

calligraph’ic, calligraph’ical, a. அழகான கையெழுத் 
தைச் சார்ந்த ; அழகான கையெழுத்தாளர்களின் இயல்புள்ள. 

callig’raphist, n. எழுத்து வனப்புடையவர். 

வே111தீரஹரமு, ர. கையெழுத்து சேர்த்தி ; தனிப் பண்புடைய 
கையெழுக்துத் திறம். 

வே11'102, 1. அழைத்தல்; கூவுதல் ; வாழ்க்கைத் தொழில் ; 
ஒரு தொழிலாளர் கூட்டு; சிறப்பார்வத் தொழில், ௩லமெனத் 
துணிந்திறங்கி மேற்கொண்ட பணி ; இறையருள் தொண்டு, 
தெய்வம் அல்லது அகச்சான்றின் கட்டளைப்படி மேற் 
கொண்ட வினை ; (தொ.) 08111௧ ௦ம், பேட்டி காணும் 
பெயர்ச் சிட்டு. 

Calli'ope, n. காப்பியக் கலைத்தெய்வம் ; நீராவியால் இயங் 
ow ஊற்றுப் பொறிகளின் அமைவுடைய இசைக்கருவி, 

0811'1றன, ம. திட்பமானியில் பிழம்புருக்களின் விட்டம் திட்பம் 
ஆகியவற்றை அளக்கும் இடுக்கி விரல்களையுடைய ; விட்ட 
மானியில் அகப்புற விட்டங்களை அளக்கும் வகையில் அளவு 
கருவிக் கோலில் இழையும் அளவுக்காய்களை உடைய ; ல. 
திட்பமானியால் அள ; விட்டமானியால் அள; (தொ.) 
calliper splint, ஊறுபாடு உற்றவர் காலில் அழுத்தம் 
ஏற்படாமல் நடக்கும்படி உதவ இணைத்துக் கட்டப்படும் 
வரிச்சல்.
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calyculate 

call'iper-compasses, call’ipers, n. ற்1. திட்பமானி, வட்ட cal‘otype, 71. பழங்கால நிழற்பட முறை, 

உருளைப் பிழம்புகளின் விட்டங்களையும் பொருள்களின் விலா, 11. கிரேக்கத் துறவி மடத்தவர். 

திட்பங்களையும் நுண்ணிதாக அளக்க உதவும் பற்றுக் calp, ர. அயர்லாந்தில் காணப்படும் கரும்பழுப்புகிறச் 

கைகளையுடைய அளவுக்கருவி. 
சுண்ணாம்புக்கல். . 

விட்டமானி, பிழம்புகளின் அகப்புற 

முறையில் அளவுகோலின்மீது 

இழையும் அளவுக் காய்களை உடைய அளவுக் கருவி. 

call'iper-square, 31. 
விட்டங்களை அளக்கும் 

callipyg'ean, callipy'gous, a. supa பிட்டத் 

2வி119112௯'1௦, 8. வலிமையும் அழகும் ஒருங்கே அளிக்கத்தக்க 

உடற்பயிற்சி பற்றிய. 

தயுடைய. 

callisthen’ics, 1. கட்டழகுக்கலை, வலிமையையும் 
அழகையும் பேணி வளர்க்கும் உடற்பயிற்சிகள். 

call'-loan, call’ 
டிய கடன். 

-mon'ey, n. கேட்டவுடன் கொடுக்க வேண் 

call'note, n. அகவலிசை, பறவை அல்லது விலங்கு தன் 

னினத்தை அழைக்கும் ஒலிக்கு றிப்பு. 

callos'ity, n. Gsm தடிப்பு, தோல் காய்ப்பு ; மரமரப்புக் 
கொண்ட பகுதி. 

call’ous, ௨. காழ்க்கொண்ட, 

உணர்ச்சியற்ற, சொரணையற்ற. 

தடிப்பான; மரமரப்பான, 

0௨1100௦௨95, 7. காய்ப்பு, தடிப்பு ; 
யற்ற தன்மை; சொரணையின்மை. 

உள்ளத்தி உணர்ச்சி 

call'ow, 1. ஆற்றுவண்டலுள்ள: சமகிலம் ; ர. வெள்ளத்தில் 

முழ்கத்தக்க நிலையில் தாழ்வான; இறகு 

தாடியில்லாத ; தேராத, அதநுபவமற்ற. 

௦ி]'-மு, 7. வரவழைப்பு : கொண்டு வருகை, முன்னிலைப்படுத் 

துகை ; நினைவுக்குக் கொண்டு வருதல். 

call'us, n. தோலின் மேல்தடிப்பு ; எலும்பு முறிவு குணமாகும் 

போது முகிழ்க்கும் என்புப்பொருள் ; (தாவ.) வெட்டப்பட்ட 

பரப்பின்மீது படரும் இழைபொருள். 

முளைக்காத 

calm, ர. அசைவின்மை ; தெளிவமைதி; ர. அமைதியான ; 

ஓசையற்ற; அசையாத; காற்றலைவற்ற; ஐ, அமைதிப்படுத்து? 

கொக்தளிப்பைத் தணியவை ; Quam, அமைதிப்படு ; 

(Qsr.) a calm, காற்றில்லா நிலை, 

வவி'ரூஹர், வி ருகர176, 7. (மரு.) அமைதியூட்டும் பொருள்; 

கோவாற்றும் மருந்து; a, கொந்தளிப்பு அகற்றுகிற ; 

கோவாற்றுகிற ; அமைதிப் படுத்துகிற. 

calm'ness, n. அமைதி, முழுஒய்வுகிலை, சாக்தம். 

calms, n. pl. (நில.) கடலின் அமைதிகிலை, காற்றின் 

ஒய்வுகிலை. 

௦வி'௦0௦1, 7. (வேதி.) பூரம், இரசக பாசகை. 

calores’cence, 7. வெப்பக் கதிர்கள் ஒளிக்கதிர்களாக 
மாறுபடுதல், 

வவி௦்ர1௦, 11. முற்பட்டகாலக் கருத்துப்படி நுண்ணிய நீர்மப் 

பொருள் வடிவான வெப்பம். 

௦௦1௦ 11௦-த1்ப6, 7. சூடான காற்றினால் இயங்கும் இயந்திரம். 

cal'orie, n. வெப்ப அளவைக் கூறுகனலி, கலோரி. 

calorific, a. நடு உண்டுபண்ணுகிற, 
(Qs7.) calorific value, 

தரும் சூட்டின் அளவு. 

calo’rifica'tion, 1. டு உண்டுபண்ணுதல்; உயிர்வெம்மை, 
உயிரினத்தின் உடலில் உண்டாக்கப்படும் வெப்பம், 

calorim’eter, 2. கனல்மானி, கட்டின் அளவு 

கருவி. 

சூடாக்குகிற ; 
உணவு அல்லது எரிபொருள் 

காட்டும் 

௦வி௦ம்றா' கரு, ர. கனலளவை. 

cal‘orist, 71) நூட்டின் இயல்பு நுண்ணிய நீர்மம் என்ற 

முற்பட்ட காலக் கொள்கையை உடையவர். 

calotte’, 91... ரோமன் கத்தோலிக்கக் குருமார் 

ச௬பாலத் தொப்பி. 

அணியும் 

  

                      

calque, v.=calk*. 

cal’trop, 7. கப்பணம், குதிரைப்படைகளை முடமாக்கும் 

கோக்கத்துடன் தரையில் எறியப்படும் நான்கு முனைக் * 

கூருள்ள இருப்புப் பக்து ; விண்மீன் உரு முட்செடி வகை; 

விண்மீன் உருவக் கடற்பாசி ; விண்மீன் வடிவக் காயுடைய 

செடி. 

cal’umet, 2. ௩ட்பிணக்க அறிகுறியாக அமெரிக்கச் செவ்விக் 

தியர் (60 1௨01௧5 ௦4 காயரம்க) வழங்கும் புகைக்குழாய்; 

அமைதிச்சின்னம். 

calum’niate,v. Uf,  இழித்துக்கூறு ; 
கற்பி) பொய்ச் செய்திகளைப் பரப்பு. 

. . ௪. ௯. = « * ் 

calumnia’tion, 71. இழிப்புரை, பழித்துக் கூறுதல். 

calum'niator, n. S12) Gueruart. 

calum’niatory, calum’nious, a. OYPSgisea gird Qussv 
புடைய, துறுகூறும் பாங்கான. 

cal’umny, 1. எற்றியுரைத்தல் ; 
அவதூறு. 

Cal'vary, 1, இயேசுகாதரைச் சிலுவையிலறைந்த இடம்; சிலு 
வைக் காட்சி ஓவியம்; (தொ.) கே1ரகர 01089, மூன்று 
படிகளுடைய பீடத்திலமைக்கப்பட்ட சிலுவை. 

calve, v. கன்றினு, பெற்றெடு ; பனிப்பாறை வகையில் பனிக் 
கட்டியை கெகிழ்வித்துத் தள்ளு. 

calved, a. பின்னங்கால் கெண்டைச் சதையுடைய, கெண்டைப் 

பகுதியுடைய. 

வி ஏன், ஐ. உயிருடைய நிலையிலேயே மீனை முன்னேற்பாடாக 

ஒழுங்குசெய். 

Gal'vinism, n. ஜினீவா (Geneva) நகரத்தில் வாழ்ந்த சமய 

சீர்திருத்தவாதியாகிய ஜான் கால்வின் (7௦1 கே111 1509. 

1564) நிறுவிய இறைமையியல் கொள்கை. 

பொய்க்குற்றம் 

பொய்க்குற்றச்சாட்டு ; 

வெிஏர்றர5ர, 1. ஜான் கால்வின் என்பாரின் இறைமையியல் . 

கொள்கையைப் பின்பற்றுபவர். 

calx, ம, புடகீறு, உலோகம் அல்லது கனிப்பொருளை எரித்தால் 

எஞ்சிகிற்கும் பொருள்; ற]. 011065, 081385; (தொ.) 

கே ௦8 ரோபோ, இரசத்துரு. 

calycan’themy, n. புல்லிவட்டம் 
ஒத்திருக்கும் நிலை. 

calyciflor’al, calyciflor’ate, calyciflor’ous, a, மலர் 
களில் பூவிழைகளும் இதழ்களும் புல்லிவட்டத்திலிருந்தே 

எழுகிற. 

cal’yciform, a. Yydo8aci eGaymru. 

௦௦102], ம. புல்லிவட்டத்தைச் சார்ந்த ; புல்விவட்டத்தை 
யுடைய ; புல்லிவட்டத்தின் மீதுள்ள. 

௦ விர றவ, ம. புல்லிகளே இதழ்களாக மாறுபட்டிருக்கிற; 
புல்லிவட்டத்தைச் சார்ந்த; புல்லிவட்டம் போன்ற; புல்லி 

வட்ட இயல்புடைய ; புல்லிவட்டத்தின் மீதுள்ள. 

cal'ycine, a. = calycinal. 
௦௨7016, 71. (தாவ.) புல்லிவட்டஞ் சூழ்ந்த சிதல்வட்டம், 

துணைப்புல்லி வட்டப்போலி ; விதைச்சூட்டு ; (வில.) குவளை 

அமைப்புடைய உள்ளுறுப்பு. 

0160, 8. (வில.) குவளை வடிவ உள்ளுறுப்புடைய ; 
( தாவ.) சிதல்வட்டமுடைய. 

வேி'90௦10, 28]47001'46018, ச. புல்லி வட்டீம்போன்ற. 
வேி0யிகா, 2. (தாவ.) புல்லிவட்டப் போலியான, 

வட்ட வடிவுடைய ; சிதல் வட்டத்துக்குரிய. 

வே 90 யி216, 5. (தாவ.) சிதல் வட்டத்தையுடைய ; (வில.) 
பல் குழிவுடைய எதிரிணை புணர்ச்சியுறுப்புடைய. 

அகவிதழ் வட்டத்தை 

சிதல்



calycule 

cal'ycule, n. (தாவ.) சிதல்வட்டம் ; (வில.) குவளை அமைப் 

புடைய உள்ளுறுப்பு. 

௦வி$ற'90, 3. அமெரிக்க மேலை இந்தியத்தீவின் பழங்குடிகள் 
(7/5 றம்கற5) இயல்வரவாகப் பாடும் நாட்டுப்புறப் பாடல். 

calyp’tra, n. AGrés முகமூடி; பாசி மேலுறை ; வேரின் 
நுனியுறை. 

. வேழுறங்ாகங்ச, ம. மூடியையுடைய. 
ேிரற1௦தர, 7. வேர்முடியை உருவாக்கும் உயிர்மத்தொகுதி, 

வி, 71. (தாவ) புல்லிவட்டம், புறவிதழ் வட்டம் ; (வில.) 
கிண்ணம்போன்ற உறுப்பு, குவளை அமைப்பு வகை; பவளத் 

தின் குழிவு ; ற்], ca'lyces, ca'lyxes. 

கொரு, 71, இயக்கும் சக்கரத்தின் சுற்றுவட்டம் கடந்த முனைப்பு, 

camaieu’, n. உள் வண்ணப் பின்னணியுடைய புடைப்புருச் 

செதுக்கு மணி; ஒருவண்ண ஓவியம்) இயற்கை வண்ணங் 
களாக அமையாத எளிய வண்ணங்களில் அமைந்த சித்திரம், 

கரிக்கோல். சித்திரப்பாணியமைந்த அச்சுப்பட முறை, 

cam’an, 2. மூறையமையாச் சிறுவர் வளைகோற் பக்தாட் 
டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கோல். 

camaraderie, (%7.) 2, தோழமையுணர்ச்சி, 
கெழுதகைமை. 

24711411112, (ஸ்பா. ) 71, சூழ்ச்சிக் குழு; உட்குழு; மதியமைச் 
சருக்கெதிரான மன்னவை மறைகுழு ; சிறு அறை. 

cam’aron, n. பெரிய கன்னிர் மீன் வகை. 

உழுவலன்பு, 

க்ளா, 7, மெல் வளைவான சிறு கோட்டம், மேல் வாட்டமான 

வளைவு; கப்பற் பலகையின் மேல் வளைவு ; மரம் இறக்கும் 
துறை; ற. சிறிது வளையச்செய் ; சற்றே வளைவுறு. 

கோட்டா வ1 காம், 1, அழகிய பெரிய வண்ணத்துப் 
பூச்சி வகை, 

cam bial, a. மர இனத்தின் வளர்படையைச் சார்ந்த ; ஆக்கு 
படைக்குரிய. 

cam'biform, a. ஆக்குபடை வடிவான, வளர்படை உருவான. 

ஷேோட்0154, 7. நாணயமாற்றுத்துறை வல்லுகர். 
cam'bium, n. (S579.) வளர்படை, ஆக்குபடை, தண்டின் 

மென் மரத்துக்கும் கடுமரத்துக்கும் இடைப்பட்ட நிலையிலுள்ள 
இருவகைகளின் ஆக்கு முதற்கூறு. 

00 8௦', 7. மஞ்சள் பிசின் அரக்கு வகை. 
ர 016], 7, இறைச்சிக்கொளுவி. 
Cam'brian, n, Gaisvav (Wales) stburtcoris.s) (Cumberland) 

பகுதிகளில் வாழ்பவர் ; (மண் ) வேல்ஸ்-கம்பர்லாந்து பகுதி 
களில் காணப்படும் தொல்லுயிரூழிக்குரிய பாறை அடுக்கு ; 
ம. வேல்ஸ் நாட்டுக்குரிய; (மண்.) வேல்ஸ்-கம்பர்லாக்து 
ஆகிய காடுகளில் உள்ள தொல்லுயிரூழி அடுக்குக்குரிய. 

cam’bric, 2. ஈயமான வெண்ணிற இழைத்துணி வகை 
கைக்குட்டைகள் ; ர, வெண்ணிற இழைத்துணியால் இயன்ற. 

Cam’bridge blue, n. இள நீல வண்ணம். 
came? n. பின்னல் கம்பிப் பலகணியில் வழங்கும் தொடுகுழி 

வுடைய ஈயப்பாளம். 

081776 “, ம, 00106 என்பதன் இறந்த காலம். 
08106], 77. ஒட்டகம் ) ஆழமற்ற நீரில் கலத்தைத் தூக்கப் 

பயன்படும் நீர் புகா அமைப்பு ; கூனல் வாறூர்தி ; (விவி.) 
௩ம்ப முடியாதது. 

cam’el-back, a. சக்கரங்களின் பட்டைக் குழாயை வலுப் 
படுத்தக் கையாளப்படும் கீழ்த்தர இருமடிச் செயற்கைத் 
தொய்வகம். 

0801'61-0௨01:60, ச. கூனல் முதுகுடைய, 
cameleer’, 71. ஒட்டகம் ஓட்டுபவர். 

camel’eon, n.=chameleon. 
camel’eopard, n.=camelopard. 
cam’eline, Nn ஒட்டக மயிர் ஆடை) 

2. ஒட்டக இயல்புடைய, 
கம்பள ஆடை ; 
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cam’elish, 6. ஒட்டகம் போன்ற; பிடிவாதமுடைய, 
கோ611'18, 71, கீழை ஆசியாவுக்குரிய அழகிய மலர்களைக் 
கொண்ட தேயிலையினம் சார்ந்த பசுமை மாறாத குத்துச் 
செடி. வகை. 

cam’eloid, n. gis 
இனத்தைச் சார்ந்த, 

camel’opard, n, ஒட்டகச் சிவிங்கி. 
கோ உ1731, 71, ஒட்டகப்படை. 

கோ்்உ்'5-1211, 7, தூரிகையாகப் பயன்படும் ஒட்டக மயிர் ; 
அணிலின் வால் மயிர் ; ர, ஒட்டக மயிரால் செய்யப்பட்ட. 

cam'‘embert, n. Worsre நாட்டிலுள்ள நார்மண்டிப் பகுதிக் 
குரிய மென்மையான ஊட்டம் மிக்க உறைபாற்கட்டி. 

இனத்தின் வகை; ர, ஒட்டக 

08160, 71, புடை வண்ணச் செதுக்குமணி, புடைப்புருவாகச் 

செதுக்கப்பட்ட மணி, உள் வண்ணம் வேற்றுப்பின்னணி 
வண்ணமாக அமையும்படி புடைப்புருவாகச் செதுக்கப்பட்ட 

மணி ; த]. ௦1605. . 

cameo ware, n. வேற்று வண்ணப் பின்னனி உடைய 
புடைப்பகழ்வுச் சித்திரங்கள் கொண்ட மட்பாண்டம். 

camera, 11. மறைவறை, வில் வளைவான முகட்டினை உடைய 

உள்ளறை ; நடுவரின் தனி அறை; நிழற்படக் கருவி ; சட்ட 

மன்றம் ; போப்பாண்டவரின் கருவூலம் ; தொலைக்காட்சியில் 

உருப்பதிவு செய்து மின் அலைகளாக அனுப்பும் அமைவு ; 

(தொ. ) 171 camera, மஜைவாக, தனியாக, வெளியிடத்தி 

லன்றி. 

04771'270-11'018, (ல.) 77, உருப்பதிவுப் பெட்டி, பளிங்குப் 
பட்டை மூலம் பொருளின் உருசாயல் தாள் அல்லது 

திரைத்துணி மீது விழச்செய்யும் வரைபடத் துணை க்கருவி. 

cam'era-man',n. நிழற்படம் எடுப்பவர் ; பத்திரிகை-திரைப் 
படத் துறைகளின் கிழற்படப் பதிவாளர். 

081712:0-0050107௫, (ல.) 71. வெளிப்புற உருவைத் திரையில் 
விழவைக்கும் இருட்டறைப் பெட்டி. 

camera’tion, n, கவிகை மோட்டமைவு ; கவிகை மோட 

மைத்தல். 

camerleng’o, camerling’o, n. @us dus or LaMar 
பொருளகர் ; போப்பாண்டவர் திருத்துணேவர் குழுவின் 

கருவூலத் தலைவர். 

கோன௦ற' 181, 71. ரிச்சார்டு காமிராண் (Richard Cameron} 
என்பவரைப் பின்பற்றும் கிறித்தவ சமயக்குழுவினர் ; குறிப் 

பிட்ட ஒரு படைப்பிரிவினர் ; ர, ரிச்ரார்டு காமிரானைப் 

பின்பற்றிய. 

cami-knick’ers, n. 1. மகளிர் உள் உடுக்கை. 
௨111௦1, 71, பெரும்பாரப் பொறி வண்டி ; பொதி வண்டி. 

கோ'18016, 7, கை வைத்தோ வைக்காமலோ தைத்துள்ள 
பெண்டிர் உள் ஆடை, மகளிர் காலை ஆடை. 

cam’let, 2. ஒட்டக மயிர் ஆடை வகை ; கம்பளி ஆடை. வகை, 

கோறா்001, %., (தாவ.) மஞ்சள் நிற மலர்களைக் கொண்ட 
செடிவகை. 

0010116, 11, செவ்வந்திப் பூவினத்தைச் சார்க்த செடிவகை. 

௨ே0'71ம, (இத்.) 71. கேப்பில்ஸ் ௩கர மறைவுக்குழு ; இரகசிய 
சங்கம். 

cam’ouflage, n. உரு மறைப்பு ; ஏமாற்று கருவி; ஏமாற்று 
வித்தை; ஐ, ஏமாற்று ; மாற்றுரு மேற்கொள். 

camouflet, (S7-) n. வெடிகுண்டு விளைத்த அடி.த்தள விடர், 
எதிரிகளின் ௬ரங்க வழிகளைத் தகர்க்கும் சுரங்க வெடி. 

கொற *, 77, பாசறை; கூடாரம் ; தங்கல் மனைகள் ; கூடார 
வாசிகள் ) வழிப்போக்கர் இராணுவத்தார் முதலியோர் 
இடைவழித்தங்கல் ழ அரணுடைய பழைய இடம்) இராணு 
வத்தினர் நிலையாகத் தங்குமிடம் ; ௬ரங்க வேலை செய்யும் 
இடங்களிலுள்ளது போன்ற காளான் ஈகரங்கள், திடீரெனத் 
தோன்றி வளரும் நகரங்கள் ; இராணுவப்பணி, இராணுவ 
வாழ்க்கை; கட்சி; ம, கூடாரமடித்துத் தங்கு) கூடாரமடி ; 
கூடாரத்தில் தங்கு,
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மற “, 1. உதைபந்தாட்டத்தின் பழைய முறை ; ம, சண்டை 

் யிடு; போராடு. 

“கோற22'02, 7. இத்தாலிய சமவெளி. 
campaign’, nN. களத்தினை இராணுவம் கைவசம் வைத் 

திருக்கும் நேரம் ; காட்டிற்குள் இன்பப் பயணம் செல்லுதல் ; 

போராட்ட ஏற்பாடு ; வினையாள் முறை; ல, போர் வினையில் 

ஈடுபடு. 

கோறறகர்ஜு'01, 7, பல போர் எழுச்சிகளில் பணியாற்றியவர் ; 

போரனுபவம் உடையவர். 

campa’na, 71. மணிபோன்ற வடிவுள்ள பொருள்; மலர் வகை. 

campani form, ர. மணி வடிவான ; மணிபோன்ற அமைப் 

புள்ள. 

கேோறகுர16, 7. மணிக்கூண்டு, தூய திருக்கோயிலினின்றும் 
பிரிந்துள்ள Meson cor® ; pl, campanil'es, campanil’i. 

cam’panist, 1. 2066 warfuirars. 
campanol’ogy, 71. மணி நூல். 
campan'ula, n. மணி போன்ற பூக்களை உடைய இனம்; 

ஸ்காத்லாக்து காட்டு நீல மணிப் பூவினம். 

campan'ulate, a. (தாவ., வில.) மணி வடிவான. 
கற -060, 71. மடக்குப் படுக்கை. 

camp’-chair, n. “46 நாற்காலி. 
camp’-colour, n. குறியிடுவதற்குப் பயன்படும் கொடி. 
௦071062801", (ஸ்பா.) 71, வாகைவீரன், முதல்வன், 

campes'tral, 4. வயலில் வளர்கிற ; செறுவைச் சார்ந்த. 

camp’-fe’ver, 33. கூடாரக்காய்ச்சல், கூடாரங்களில் வரக் 

௯ூ.டிய குடற்காய்ச்சல் கோய் போல்வது. 

ற -1௦11'ள, 1. இராணுவக்குழுவோடு செல்லும் பரி 
வாரத்தார். 

கோட்ற1101, 71. கற்பூரம், கடம். 
camphora'ceous, a. ஐடம் போன்ற, கற்பூரத்தை ஒத்த. 
cam'phorate, v. கடத்தால் நிறை; மற்றொன்றுடன் 

கடத்தினை ஏற்கக்கூடிய அளவு கல. 

கற11011௦, ம. சூடத்தைச் சார்ந்த. 
cam'pion, 71, வெள்ளை சிகப்பு வண்ணங்களிலுள்ள மலர்ச் 

செடி வகை. . 

௦௨0-102 102, 71. கூடாரங்களில் திறந்த வெளியின்கண் 
கூடும் சமயக்கூட்டம். 

கோற௦'0௦௨, 71. வயிற்றின் இறுதியில் இரு நுண்ணிழைகளை 
உடைய கண்ணற்ற பூச்சி வகை. 

க் க ழ் 5 00710௦ 847160, (இத்.) 7, இத்தாலியிலுள்ள இடுகாடு. 
ற 51௦0, ௦, ஆற்றங்கரைப் பாதுகாப்பு அடுக்கு அமை. 

camp’shedding, camp’-sheeting, camp’shot, n. ஆற் 
றின் கரையைப் பாதுகாக்கும் அடுக்கு அமைவு. 

போற (011766, 7. பூமிக்கு அடியில் உருகிய நிலையிலிருந்த 
பாறைப் பொருளின் இறுகிய நிலை, 

கோட்றம5, 71, கல்லூரியைச் சுற்றியுள்ள நிலம் ; பள்ளிக்கூடத் 
தைச் சுற்றியுள்ள மனை. 

91௦11௦00௦0, ௩. வளைந்த சூலகத்தினையுடைய. 

cam'-shaft, n. (ards UGDuysiror aH DiGear. 
cam'stone, 71, அடுப்புக்கல்லையும் வாயிற்படிகளையும் வெண்மை 

யாக்க உதவும் களிமண் கல்வகை, 

x 

c 

cam'-wheel, n. s+ Sa1G%ruie MAAsSTarMHEes sip HS 
கொடுக்கும் முனைத்த பகுதியுள்ள சக்கரம், 

cam'wood, 71. மேலை ஆப்பிரிக்க மரவகை ; சிவப்புச் சாயம் 
செய்யப் பயன்படும் மரவகை. 

can’, n. பிடியுள்ள தகரக்குவளை ; புகைப்போக்கியின் தகர 
மேல்முடி ; பழம்.இறைச்சி இவற்றை இறுகமூடி வைக்கப் 
பயன்படும் தகரக்கலம் ; நீர்க்குவளை ; ற, தகரங்களிற் பாது 
காப்பிற்காக வை,   

கே“, ல, தகுதிவாய்க்திரு; தேவையான ஆற்றல் பெதுறிரு ; 
தெரிக்திரு ; திறமை பெற்றிரு. 

Can'aan, 71. இன்ப உலகம். 

Can’‘ada, ம. கனடா காட்டினின்றும் வந்த; கனடா காட் 
டினைச் சார்ந்த. 

Canadian, n. 
நாட்டைச் சாந்த. 

0427181112, (பிர.) 71, சந்தைக்கூட்டம், பொதுமக்கள் திரள். 

ஹெவி, ர. கால்வாய் ; (தாவ.) கெய்மக்குழாய் ; பள்ளம். 

௯௯81-0611, 71. (தாவ.) பாசி பெரணி ஆகியவற்றின் பெண் 
இனப் பெருக்க உறுப்பின் கழுத்திலுள்ள உயிரணு. 

ேவ10 187, ர. (உள்.) சிறு கால்வாய் போன்ற உறுப்பமைப் 

பினைச்சார்ந்த ; உடலில் சிறு பள்ள அமைப்புக்களுடைய. 

canalic’ulate, canalic’ulated, a. (உள்.) 
உடைய ; சிறுபள்ளம் போன்ற அமைப்புடைய, 

௦0௨110 11116, 71. (உள்.) உடலில் உள்ள சிறு கால்வாய் 

போன்ற அமைப்பு ; pl, canalic’uli. 

canaliza’tion, n, கால்வாய்க். கட்டுமானம் ; செயற்கைக் 

கால்வாய் அமைப்பு ; கால்வாயாக மாற்றுதல் ; வழிப்படுத்து 
தல், வரையறுக்கப்பட்ட வழியில் இயக்குதல். 

can’alize, ௦, கால்வாய் வெட்டு; கால்வாயாக மாற்று 

வரையறுக்கப்பட்ட வழியில் செலுத்து ; நெறிப்படுத்து. 

canape, (பிர.) 9, உப்பிட்ட மீன்முட்டைத் தொகுதியோடு 

பொரிக்கப்பட்ட சிற்றுண்டி வகை, 

canard, (பிர.) n. 
செய்தி, 

canar’y, 31. இனிப்புடைய இளக் தேறல் வகை; மஞ்சள் 

வண்ணமுள்ள பாடும் பறவை வகை; கானரித் தீவுகளில் 

தோன்றிய கிளர்ச்சி மிக்க கூத்துவகை; தூண்டில் இரை 

யாகப் பயன்படும் மஞ்சள் நிறமான புழுவகை; ர, கானரித் 

தீவுகளுக்குரிய ; பளப்பளப்பான மஞ்சள் நிறமுள்ள; y, 

கானரித்தீவுக் கூத்தினை மேற்கொண்டு ஆடு; இங்கும் 

அங்கும் துள்ளிப்பாய். 

கனடா காட்டுக் குடிமகன்; ர, கனடா 

கால்வாய் 

புரளி, பொய்யாகப் பரவவிடப்படும் 

can’ary-cree’per, 71, கேடய வடிவான இலைகளையும் மஞ்சள் 
வண்ண மலர்களையும் கொண்ட கொடிவகை. 

cana’ry-seed, n. பாடும் புள்ளின் உணவாகப் பயன்படும் 
புல்விதை. 

canas'ta, n. தென் அமெரிக்காவில் தொடங்கிய சீட்டாட்ட 
வகை. 

canas'ter, 71, நடு அமெரிக்கப் புகையிலை வகை. 

04710471, (பிர) 71, பிரஞ்சுக்கூத்து வகை, 
வகை. 

௨106], 71. எதிராணை ; அச்சடித்த தாளை வெளிவிடாதடக்கு 
தல்; அச்சிட்டதாளை வெளிவிடா தடக்கி வேறாக அச்சிட்ட 

படி; 5, துடைத்தழி, இல்லாதாக்கு, நீக்கு; ௩டை 
முறையிலிருந்து விலக்கு; கோடிட்டு அழி, கீறித்தள்ளுபடி 
செய் ; எதிரிடு செய், சரிக்கட்டு; மறு எதிராணை செய் ;: 
பின்னத்தில் ஒரே பகுதி தொகுதி யிரண்டிலும் ஒரே சினை 
அடி ; சமன் தொடரில் பொதுச்சினை அடி; (தொ.) pair of 

0௨108]5, சீட்டுக்களில் துளையிடும் அழுத்துகுறடு. 

0210611816, 0211'௦61187ம், 1. எதிரெதிராக வெட்டும் கறுக்கு 
வரிகளையுடைய $ சிலுவைக் குறியால் குறிக்கப்பட்ட ; 
பின்னல் வலை போன்ற அமைப்புடைய ; எலும்புகளில் இழை 
இதழ் வலைப் பின்னலமைப்பு மூலம் கடற்பஞ்சு போன்ற 
இயல்பு வாய்ந்த. 

02008118'11௦0, 8. குறுக்குக் கோடிடுதல் ; அழித்தல், நீக்கம். 
cancell’j, n. ற1. தடுப்புச் சட்டத்தின் பின்னல் கம்பி 
வலைக்கூ று. 

ஊர்த்துவ ௩டன 

can'cellous, a. (உள்.) எலும்புகளில் இழையிதழ்க் குறுக்குப் 
பின்னல் அமைப்பு மூலம் கடற்பஞ்சுபோன்ற தன்மை 
யுடைய.



-Gancer 

Gan'cer, n. கடக இராசி, ஆடி வீடு; விண்மீன் குழு, ஆடிக் 

கோடு ; உணவுக் குரிய ஈண்டு வகையின் இனம். 

0௨1067, 8. புற்றுநோய், உள்ளிருந்து அரிக்கும் தீமை. 
cancer’ate, v. YD! sa. 
can’cerous, a. புற்றுநோய் போன்ற ; புற்றுகோய் கொண்ட. 

-can’criform, a, ஈண்டு வடிவான ; புற்றுநோய் போன்ற. 

ஷோே்ரோர்ற6, ம. ௩ண்டு போன்ற ; மாலை மாற்றணி பொருக்திய. 

ோட்0ா௦10, 1. ஈண்டு போன்ற உயிரினம் ; புற்றுப்போன்ற 

கட்டி ; ர. அலவன் போன்ற; புற்றுநோயை ஒத்த. 

candel'a, n. ஒளி அலகுக் கூறு. 
௦81061௨010, ர. கொத்து விளக்குத் தண்டு; அழகிய 

மெழுகுவர்த்திக் கொத்து? pl, candela’bra. 

வோட்டர், . பகட்டொளியுடைய; வெள்ளொளி வெப்புடைய. 

candes’cence, 71, வெள்ளொளி வெப்பு, வெள்ளொளி. 

candesc’ent, a, வெள்ளொளி வெப்புடைய ) வெள்ளொளி 

காலுகிற, வெண்சுடர் வீசுகிற. 

can'did, a. கள்ளமில்லாத, கபடற்ற ; தெளிவான ; ஒருசார் 

பற்ற, கேர்மையான; (தொ.) candid camera, மக்கள் 
அன்றாடத் தொழிலில் இயல்பாக ஈடுபட்டிருப்பதைப் படம் 

எடுக்கத்தக்க நிழற்படக் கருவி ) தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் 

. மக்களை அவ்வாறே இயல்பாக நிழற்படம் எடுக்கும் 
பாணி, ப 

- 810 மீர்்க037, 71, வேட்பாளர்கிலை, காடிஙிற்கை, கோரிக்கை. 

can'didate, n, வேட்பாளர், பணிக்கு மனுச்செய்பவர்; தேர்வு 

நாடுபவர் ) தேர்தல் காடுபவர், அபேட்சகர். 

கோ 010க0மா6, 71, வேண்மர்நிலை ; வேண்டுதல், கோரிக்கை, 
அபேட்சித்தல். 

கோட்ட10137, ரம, கபடின்றி, கரவின்றி, நேர்மையாக; ஒரு 
சார்பின்றி. 

can'didness, 1. கள்ளங்கபடின்மை, வெள்ளை உள்ள 
முடைமை; கேர்மை; ஒரு சார்பின்றி இருத்தல்; தெளி 
வுடைமை. 

candied, a. சர்க்கரைப்பாகு படிந்த ; சர்க்கரையில் பதனம் 
செய்யப்பட்ட ;) மணிக்கண்டு ஆக்கப்பட்ட, மணியுருவான ; 

மினுங்குகிற; இனிய, தேனினிமையுடைய, இனிப்பூட்டப் 
பட்ட ; இன்புகழ்ச்சியான. 

can’'dies, 1. ற்]. கற்கண்டுகள் ; தித்திப்புப் பண்டங்கள். 

081116, 3, மெழுகுத் திரி, கொழு விளக்கு; ஒளியுடைய 
பொருள்; ஆவி அடுப்பின் பீற்றனல்; ஒளிச் செறிவலகுக்கூறு; 

ற, முட்டை முதலிய பொருள்களை விளக்கொளியின் எதிரே 
காட்டி ஆய்ந்துபார்); (தொ. ) மார the candle at both ends, 
ஒரேசமயத்தில் இருவழிகளில் பொருள் செலவழி ; ௩௦4 1144௦ 

1010 உ கேப1௦ 60, ஒப்பிடுதற்கியலாத; 1106 game is not 
70111) 406 0௧016, பயனில் முயற்சி, உழைக்கும் கூலிக்குக் 
கூடக் கட்டிவராத முயற்சி. 

can'dle-berry, 71... காய்ந்தால் விளக்குப் போன்று ஒளிதரும் 
கொட்டைகளையுடைய மரவகை ; மரவகையின் கொட்டை, 

can'dle-bomb, 1, விளக்கனலில் வெடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் 
நிரம்பிய கண்ணாடிக் குண்டு. 

௦௨1. 116-01றற 102, 7. கொழுப்பில் தோய்த்து மெழுகுவர்த்தி 
செய்யும் முறை, 

0௨1016-000, 1. எரிந்து தேய்ந்துபோன மெழுகுதிரி அடிக் 
கட்டை. 

can'dle-fish, 9, உலர்த்தி மெழுகுதிரி போன்று பயன்பட 

வல்ல நெய்யார்ந்த வட பசிபிக் மாக்கடலின் மீன்வகை. 

081'016-1௦10௦1, %. பணியியற்றுங்கால் விளக்கு தாங்குபவர் 
மறைமுக உடக்தையாளர், 

-can'dle-light, 1. மெழுகு விளக்கொளி, விளக்கொளி ; 
மெழுகுதிரிக்கட்டின் ஒளிவிளக்கம் ; விளக்கு ஒளி நேரம். 
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டக canicular 

can'dle-lighter, n. விளக்கு ஏத்றுபவர்; விளக்கேற்றப் 
பயன்படும் பொருள். 

Can'dlemas, 1. கத்தோலிக்கர் திருவிளக்குத் திருநாள், 
பிப்ரவரி 2-ஆம் காள். . 

can'dle-nut, n. பசிபிக் தீவுகளிலுள்ள செய்ப்புடைக் 
கொட்டை வகை, 

can'dle-power, n. மெழுகு விளக்கொளி, ஒளி அலகுக்கூறு. 
081'016-றறமி£, 71. மெழுகுதிரியின் கரிந்த திரியை வெட்டுங் 

கத்திரி; நாடக சாலைகளில் விளக்குகளின் கரிந்த திரியை 

வெட்டும் பணியாள். 

கோடம்1௦5110%, 71. மெழுகுதிரி கிலைச்சட்டம். 
can’dle-tree, n. மெழுகுதிரியின் வடிவுடைய கனியுள்ள 

அமெரிக்க வெப்ப மண்டல மரவகை, 

ே்்ூ1௦-791, 71. இரவு கெடுகேரங் கடந்துங் கற்பவர். 
௨016-1000, 71. ௩டு அமெரிக்கப் பகுதிக்குரிய பிசின் மர 

வகை. 

081'14௦0%, 71. மஞ்சள் நிற நீர்வாழ் மலர் வகை, மஞ்சள் நிற 

அல்லிக்கொடி. வகை. 

can'dour, 2. ஒருபாற் கோடாமை, ஈடுவுகிலைமை, வாய்மை, 

நேர்மை ; கரவின்மை, படி.றின்மை. 

can'dy’, Ye கற்கண்டு; “ம, சர்க்கரை படிவி, சர்க்கரையி 

லிட்டுப் பதனப்படுத்து ; சர்க்கரையை மணிக்கண்டுருவாக்கு; 
மணியுருவாகு; (தொ.) candy floss, கழி நுனியில் வைத்து 

விற்கப்படும் பஞ்ச போன்ற உருண்டைத் தித்திப்புப் 

பண்டம் ; ஊர மா1ழற6, ஆடையின் கரையருகே விட்டு 
விட்டு இடப்படும் வெள்ளிடை மென்கரை. 

கோட்டு”, 1. கண்டி, பாரம், இருபது மணங்கு கொண்ட 
எடை. 

can’dytuft, 71. (தாவ.) பெரும்புறவிதழுடைய மலர்க்கொத்துச் 
செடிவகை. 

08756, 7. பிரம்பு; சூரல்; கரும்பு; மூங்கில்வகை; அடிக்கும். 
மெல்லிய பிரம்பு) கைத்தடி ; அரக்கு - கந்தகம் - கண்ணாடி. 

ஆகியவற்றின் கம்பியுருளை ; ஐ, பிரம்பால் அடி. 

0816'-80ற016, 71. சிவப்புப் பழங்களைக் கொண்ட மரவகை ; 
சிவப்புப் பழவகை. 

cane’-bottomed, a. பிரம்பால் பின்னப்பட்ட இருக்கையை 
உடைய, 

cane’-brake, n. quel புதர்க்காடு ; பிரப்பங்காடு. 

cane’-chair, n, பிரம்பு நாற்காலி. 

08106'-1ீரமர்ர், 7. பிரப்பம்பழம் ; மூங்கிற் பழம். 
ஸஹேோ611'௨, 71. கருவாமரம், இலவங்க மரவகை, 

cane’-mill, n, கரும்பு ஆலை. 
can’ephor, n. (at.) தலையிலே கூடையைச் சுமந்திருக்கும் 

பெண் உருவக்கலைச் சிற்பம். 

caneph' orus, (ல.) 71, கூடையைச் சுமந்து நிற்பது போன் 

றமைந்த கிரேக்க இளைஞர் அல்லது மகளிர் சிற்பம்; 

ற்1. 041122'11071. 
65 00ோர், ர. வெண்மையாகும் போக்குடைய, பழமையான. 

0816-5287, 71. கரும்புச் சர்க்கரை ; கருப்பஞ் சாற்றினின்று 
எடுக்கப்படும் வெல்லச்சத்து. 

cane’-trash, n. கரும்பாலை எரிபொருளாகப் பயன்படும் 
கரும்புச்சக்கை, 

கோரிய], 7. குவளையளவு. 

cang, Cangue, 2. €or இளங்குற்றவாளிகள் கழுத்தித் 

௬மத்தப்படும் தண்டனைப் பலகை, 

ஹோர் ம187, ம. அக்கினி ௩ட்சத்திரத்தைச் சார்ந்த; கத்திரி 
காளைச் சார்ந்த; (Qgsm.) canicular cycle, ஆயிரத்து 
கானூற்று அறுபது ஆண்டுகளைக் கொண்ட எகிப்திய 
காலக்கூறு ; கேறர்யேகர 366, அக்கினி ௩ட்சத்திர உதய 
முதற் கணக்கிடும் ஆண்டு.



canine 

canine, a. காயைச் சார்ந்த; நாய் போன்ற; பல் வகையில் 

காய்க்கிருப்பது! போன்ற) (தொ.) 0௨46 18112, உறுமல் 

ஒலி (R என்ற) எழுத்து ; ௦௨றம்ற6 ்௦௦%, கோரைப்பல். 

்1றத, ௩. பிரம்படி, பிரம்பால் அடித்தல். 

can'ister, n. தேயிலைப்பெட்டி ; ரண்டு 
அப்பப்பெட்டி. 

02ம்'1165, 71. முடிகரை, 
ஹோ, . வாய்ப்புண் ; அரிப்பு எரிப்பு உடைய அழிசிக் 

கட்டு ; மரஞ்செடியினங்களில் தோன்றும் காளான் கோய் 

வகை; பழமர கோய்வகை; குதிரைகள் காலில் தோன்றும் 

வீக்கம்; நாயின் காதில் வரும் படைகோய் ; பறவைகளுக்கு 

வரும் கட்டி. ; அரிக்கும் புழு; அழிகேடு ; ௮, உள்ளிருந்தரி : 

அரித்தழி, அழிவுக்கு ஆளாக்கு) பழியொட்டு, அழி, கேடு 

பரப்பு ; பண்புகெடு, சீர்குலைவூட்டு ; ஊழ்த்துப்போ, கெடு. 

ரவைப்பெட்டி 5 

cank’ered, a. அரிக்கப்பட்ட ; ௩ச்சுப்பட்ட, சீர்கெட்ட, பண்பு 

குலைவுற்ற ; மனக்கசப்புற்ற, 

cank’eredly, adv. ஊழலாக. 
cank'erous, 8. புற்றுநோய் போன்று அரித்து அழிவுசெய்கிற, 

அரித்துத் தின்னுகிற, பழிகேடான. 
081 1221-18511, 71. அழற்காய்ச்சல், தொண்டைப்புண் காய்ச்சல். 

cank’er-worm, n, இலைதளிர்களே அழிக்கும் முட்டைப்புழு. 
சார, ம. அரித்துத் தின்னுகிற, சாகும்போக்குடைய. 

ஸேற்உ, 7. பன்னிற மலருள்ள கல்வாழை வகை, கானா வாழை. 

cann’abic, a, சணலினைச் சார்ந்த. 

cann'abin, n. eared இனச்செடியின் பிசின் வகை. 

canned, ad. பெட்டியில் அடைத்த, தகரப்பெட்டிகளில் 
அடைத்துப் பாதுகாக்கப்பட்ட ; இசை வகையில் மீட்டிசைப் 

பதற்காகப் பதிவு செய்யப்பட்ட. 

cann’el, cann’el-coal, n. எரிமூட்டு நிலக்கரி. 
cann'elure, n. நீள்வரைப் பள்ளம்; 

சுற்றுவரிப்பள்ளம். 

துப்பாக்கி குண்டில் 

08௦167”, 71. தகர அடைப்புக்களில் அடைப்பவர். 

cannery; 1. தகர அடைப்புச்சாலை, உணவுப்பொருள்கள் 
தகர அடைப்புக்களில் வைத் தடைக்கப்படும் இடம். 

ற. 10௨], ர. தன்னினக்தின்னி, அரக்கன்? 
தின்னுகிற. 

cannibalism, n. தன்னின உயிருண்ணும் பழக்கம். 

ஷோம்08115' 41௦, 8. தன்னின உயிருண்ணும் இயல்புடைய, 

cann'ibalize, ௦. இயந்திரத்துக்கு அதனுடனொத்த பிற 
இயந்திரப் பகுதிகளை எடுத்துச் செப்பம் செய் ; இயந்திரப் 

பகுதி நிரப்பப் பிற இயந்திரப் பகுதிகளைப் பிரித்தெடு, 

cannikin, n. சிறு தகரக்குவளை, 
cann’ing, 2, உணவுப் பொருள்களைத் தகர அடைப்புக்களில் 

அடைக்கும் தொழில் ; அடைப்புமுறை, 

A. BUM SOSH 

cann’on, n. பீரங்கி) பாரவெடிப்படை, பெரிய துப்பாக்கி) 
விமானப் பீரங்கி; பாலுண்ணிகளின் உள்ளங்கால் பாத 

எலும்புகளின் கெட்டிப்பு இணைப்பு எலும்பு) வட்டமான 

கடி.வாளச்சில்லு ; மேடைக்கோற் பந்தாட்டத்தில் இரு 

பந்துகளை ஒருங்கே அடிக்கும் தெறி அடி; ௮, பீரங்கியால் 
தாக்கு; மேடைக்கோற் பக்தாட்டத்தில் தெறி அடிகொடு 

மோதுவி; மோது; சென்றுமுட்டு. 

cannonade’, n. பீரங்கியின் தொடர்குண்டுவீச்சு, பீரங்கித் 

தாக்குதல்; ஐ, பீரங்கியால் தாக்கு, குண்டுவீச்சால் தகர். 

ஸோ '01-0811, 7. பீரங்கிக்குண்டு. 
cann’on-bit, 2. வட்ட வடிவக் கடிவாளச் சில்லு. 

cann’on-bone, 71. பாலுண்ணிகளின் உள்ளங்கால் எலும்பு 

பாத எலும்புகளின் கெட்டிப்பு இணை ப்பான எலும்பு. 

௦901000௨௦1”, 7. பீரங்கி வலவர். 

cann'on-fodder, n. Uru Bonz, Surfs a@ul@ wrair 
வதற்குரிய மனிதர் தொகுதி. 
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cann’on-game, n. மேடைக்கோற் பந்தாட்ட வகை, 

ஹேட்], 71. பீரங்கி உலோகம், துப்பாக்கி செய்யப் 
பயன்படும் உலோகம், ஒன்பது பங்கு செம்பும் ஒரு பங்கு 

வெள்ளீயமும் கொண்ட வெண்கலக் கலவை. 

ஜற்௦ய-01௦௦1, ௩. பீரங்கிக்குண்டு ஏறாத ; பீரங்கிக்குண்டு 
காப்பான. 

cann'onry, 2. பீரங்கித் தாக்குதல்; பிரங்கிந்தொகுதி. 
cann’on-shot. 7. 

வீச்செல்லை. 

cann’ot, v. Yow gsi, இயலாது. 
cann’ula, n. (©6.) துளைக்கருவி உட்கொண்ட 

கருவி ; உயிர்ப்பு உதவும் குழாய்க்கருவி. 

பீரங்கிக்குண்டு) பிரங்கிக்குண்டு 

குழாய்க். 

cann’ulate, a. (WG.) அறுவை உயிர்ப்புக் குழாயைச் சார்ந்த. 

ஹோ, ம. விறல் படைத்த, சாமர்த்தியமான, சூழல் புரிந்து 
கொள்ளுகிற ; உலகியல் திறமைவாய்ந்த; கூரிய அறிவுள்ள; 
௩ற்பேறான ; ௩ன்னிமித்தமுடைய ; இடர்ப்பாடு நீங்கிய ; கல. 

மான, வசதியான ; கடுஞ் சிக்கனமான 9 

சூழ்ச்சி நயமுடைய. 

மென்னயமிக்க ; 

021006, 71. வள்ளம், சிறு படகு ; துடுப்பு வட்டுக்கொண்டு 
உகைக்கப்படும் தோணி ; 4, படகு உகை. 

௦6151, 71. படகோட்டி, படகு உகைப்பவர். 

can’on’, mn. கட்டளை, பொது ஒழுங்கு; சட்டம், விதி,. 

சூத்திரம் ; கட்டளை ஏடு; கட்டளை மறை ஏடு, திருமுறை ; 
திருச்சபைக் கட்டளைக் கோட்பாடு) ஆசிரியர் மெய்ம்மர 

புரிமை ஏடு ; மணியின் கொளுவி $ ஆசிரியரே எழுதியதாக. 
ஏற்றமைந்த ஏட்டுத் தொகுதி; முறைப்படி அமைந்த 

கட்டளை இசைப்பாட்டு; புனிதர் பெயர்ப்பட்டியல், அருணெ றி 

அடியார் பெயர்த் தொகுதி; பெரிய அச்சுருப்படிவ வகை$ 

(தெொ௱.) canon of the mass, தொழுகை முறையேட்டின் 

ஒருபகுதி. 
ecan’on’, 2, கட்டளைக்கு உட்பட்டுக் கிறித்தவ மாவட்ட 

முதற்கோயிலிலோ வேறு திருக்கோயிலிலோ ஊழியம்செய்யும் 

சமயக் குருக்கள் குழுவின் உறுப்பினர் ; கிறித்தவ மாவட்டத். 

தலைமைக்கோயிலைச் சார்ந்து தனிச் சலுகை ஊதியம் பெறும். 

உயர்நிலைச் சமயகுரு ; (தொ.) Canon Regular, sru Age. 
அகஸ்டினின் (81. &பதமரம்ம6) போதனைகளைப் பின்பற்றும்: 

குழுவினர் ; 08௦0 ஈ65ம்40ர்கர, கிறித்தவத் தலைமை இடக். 
கோயிலிலேயே தங்கிப் பணிகளில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளும். 

சமயகுரு; canon secular, துூயதிரு. அகஸ்டினைப் பின் 
பற்றும் குழுவுக்குப் புநம்பான குழுவினர். 

can’on 5, 2. அருவிபாய்ந்து உண்டான கெவி, மலைவிடர்,,. 

ஆழ்கிடங்குப் பள்ளத்தாக்கு. ் 

can’oness, 2. விதிமுறைக்கு உட்பட்டு வாழும் சமயப் பெண் 
துறவிக் குழுவின் உறுப்பினர்; கிறித்தவத் தலைமைக்கோயிலி 
னின்றும் ஊதியம் பெற்று உலகியல் வாழ்வில் ஈடுபட்டுள்ள 

மாது. 

canon’ic, canon'ical, a. கட்டளை முறையான, விதிமுறை 
தழுவிய; ஒழுங்கு முறைப்பட்ட ; திருச்சபை மரபு வழுவாத. 

0௨௦0௩10219, 70. 24. திருச்சபைக் கட்டளைப்படி அமைந்த, 
அலுவல்முறை உடைகள். 

0௨0011 01137, 77, திருச்சபைச் சட்டத்தைச் சார்ந்த கிலை, 
can'onist, 2. திருச்சபைத் கட்டளை முறைகளில் தேர்ந்தவர், 

விதிமுறை அறிஞர். 
081011611௦, 2, திருச்சபை விதிமுறை அ.ிஞருக்குரிய ;. 

கட்டளை முறைகளைச் சார்ந்த. 

0811011128'1101, 71, புனிதர் தொகையுட்படுத்துதல் ; புனிதர் 
திருமுறையுட் சேர்த்தல், திருமுறை வகுப்பு; வழிமுறைப். 
படுத்துதல் ; விதிமுறைப்பாடு, திருச்சபை இசைவேற்பு. 

can'onize, v. தூய்மையர் வரிசையிற் சேர், திருமுஜைப் 

படுத்து; கட்டளைப் படுத்து, விதிமுறையானதென்று ஒப்புதல் 
தெரிவி.



canon-law 

can’on-law, n. கிறித்தவ 
கட்டளைமுறைத் தொகுப்பு. 

௦800 பாரு, 7. கட்டளைச் சமயக் குழுவினர் மானியம், 

சமயச்சட்டம், திருச்சபைக் 

canoph'ilist, 1. நாயிடம் பற்றுச் செலுத்துபவர், காய் 
ஆர்வலர். 

080001, 8. ருடற்றாழி சார்ந்த, பண்டை எகிப்தில் நீள் 
“ பதனப்படுத்தப்படும் இறந்தவர் உடலின் உள்ளுறுப்புக்களை 
வைப்பதற்குரிய மனிதத் தலையுடன் கூடிய உருவுடைய 

பேழை சார்ந்த. 

‘Canop'ic, a, s@@usv (Canopus) stair user. TALI Sus 
BH amis ; (Asr.) Canopic jar, Canopic vase, sree 

திய புதை தாழி. 

0௨௭0 015, 7. அகத்திய நட்சத்திரம், அக்கினி நட்சத்திரத்துக்கு 
அடுத்தபடி ஒளிமிக்க தென்திசை வானின் விண்மீன் குழுவி 

லுள்ள விண்மீன் ; குடற்றாழி, எகிப்தில் கெடாமல் பேணி 

வைக்கப்படும் பிணத்தின் உள் உறுப்புக்களை வைக்கப் பயன் 
படும் மனிதத் தலையுடைய புதைகலம். 

can'opy, n. மேற்கட்டி, விதானம்; மேற்கவிகை, உலகக் 

கவிகை மாடம்; (௧-௧.) மாட மேற்கட்டு;? உருவச் 

சிலை-கல்லறை-பலிமேடை-சாவடி. ஆகியவற்றின் மேற்கட்டு 
மானம்; விமானமோட்டி இருக்கைமீதுள்ள ஒளிபூடுருவும் 

மேற்கவிகை ; விமானக் காப்புக்குடை மின் மேற்பகுதி; vy, 

மேற்கட்டி. போலக் கவிந்து இயலு ; விதானம் அமை. 

காதுக்கினிதாக இசைக்கிற, இசை அதிர் canor’ous, 4. 
வுடைய. 

canst, ஐ, கே என்பதன் பழைய முன்னிலை ஒருமை வடிவம். 

ஜோர்], ரூ, செயற்கைப் பேச்சு, பகட்டுரை, பொருளற்ற மரபுரை, 

வெற்றுரை ; கொச்சை, இழிசொல் ; தனிமொழி, குழூஉக்குறி 
வழக்கு; போலிக்கருத்து ; சமயப்பகட்டு, பாசாங்கு ; படிற் 

றொழுக்கம், கபட ௩டத்தை ; ர, பொய்யான, போலியான, 

பகட்டான, வெற்றாரவாரமான ;) ஐ. வெற்றாரவாரம் செய் ; 
பொய் எடிப்பு ௩டி, பகட்டு, கபட காடகமாடு ; சிணுக்கு, 

நீலிக் கண்ணீர் வடி ; போலிவாதம் செய் ; வெற்றுரையாடு, 

ர்”, ௩. தளச்சாய்வு, சரிவு ; கப்பல் அகட்டிலிருந்து சாய் 
தளமான கட்டை ; சாய்தளம், சரிவு முகப்பு ; மிடாமூடியின் 

பக்கப் பலகை ; திடீர் எறிவு, குலுக்கம் ; ம, சாய், மூலை 

வாக்கில் சரி; விளிம்பின் மீது திருப்பு ; தூக்கி எறி, 

ஜம்”, 7. ஏல விற்பனை ; ற, ஏலத்தின் மூலம் விற்பனைசெய், 
can’t, v, cannot என்பதன் பேச்சு வழக்குச் சுருக்கம், 

Can'tab, Cantabri’gian, 7. கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக 
உறுப்பினர் ; ர, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சார்ந்த. 

ean’‘tabank, 1, s7Gurg.c UmLasir. 

can'taloup, n. @werbuyp aims. 

ர்காப் ௦, ௨. இடக்குமுடக்கான, ஏறுமாரான, முரணிய 
லான. 

canta'ta,n. (Qmse.) ute psms mrad. 

கோர்க'(6, 1. துதிப்பாடல். 
0300௧17102, (இத்.) 73, தொழில்முறைப் பாடகி, பாடுவதைத் 

தொழிலாகக் கொண்ட பெண். 

cant'-board, n. சாய் பலகை, 

ஸ்ர, ௩. பணிமனைச் சிற்றுண்டிச்சாலை ; உலாக் கேளிக் 
கைக்குரிய உணவுக்கலப் பழை; பாசறை மதுக்கடை ; 
கடலோடிகளின் மதுப்புட்டிக் கலம்) (தொ.) dry canteen, 
மதுவகைகள் விற்காத சிற்றுண்டிச்சாலை ; wet canteen, 
மதுவகைகள் உள்ள அருந்தகம். 

canter’, 1, சிணுங்கி; பிச்சைக்காரன் ; போலித்தனமான 
தொழில் செவயிபவன், பாசாங்கு செய்பவன். 

ரர, ௩. தளர் விரைகடை, கதழ் பரி ; எளிய பாய்ச்சல் ; 
ற. எளிதாகப் பாய்ந்தோடு ; எளிதாகப் பாய்ந்தோடச்செய், 

can'terbury, ர, சுவடிமணை, புத்தகந்தாங்கி, இசைக்கருவி 
கலங்கள் வைப்ப தற்குரிய கிலைச்சட்டம், 
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canvas-back 

Canterbury Bell, ௩. பூச்சிமுள் போன்ற துய்களையும் 
மணிவடிவான பல்வண்ண மலர்களையும் கொண்ட செடி 

வகை. ் 

can'thari, n. ஸோர்நவாமடி என்பதன் பன்மை. 
can'tharid, n. கொப்புளம் உண்டாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

ஈ ucDs ; pl, cantha’rides. 

can'tharus, 1. கமண்டலம் ; கிறித்தவத் திருக்கோயில் 
படிவாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டி. 

can’thi, 2. கோர்மத என்பதன் பன்மை. 
cant’-hook, 1. வெட்டு மரங்களை உருட்ட உதவும் நீண்ட 

கைக்கோலின் நுனியிலுள்ள இரும்புக் கொக்கி. 

can'thus, 2. கடைக்கண், கண் இமைகள் கூடுமிடத்துள்ள 

கோணம். 

0௨1 11016, 71. சிறுபாடல், பாசுரம், யாப்பு அமைதியில்லாத 

கிறித்தவத் திருக்கோயில் பாடல், : 

(10105, 7, 1, சாலமன் பாடலேடு, 
cantilever, n. பிடிமானம், சுவர்களிலிருநங்து கைபோல் 

நீண்டு பாரத்தினைத் தாங்கும் கவை. 

can'tillate, v. u7@. 
can'tillatory, a. QmesGrgucr urGAp. 

டத ", ம. சிணுங்குகிற; போலியான கடவுள் பக்தி 
உடைய ; (கட்.) சிலேடை குறித்துக் குத்திக்காட்டுகிற. 

ஸோர்'102”, 7, சாய்த்தல். 

(16, 7, வெட்டுத் துண்டு; 
ற. துண்டு வெட்டு; பிரி; பகு, 

கோர்'16ர, 1. துண்டுப் பகுதி. 
can'to, n, காவியப் பெரும்பிரிவு, காண்டம்; (இசை.) 
இன்னிசையை ஏந்திச் செல்லும் பகுதி ; pl, can’tos- 

can'ton?, 3. நாட்டுப் பிரிவு, மண்டலம்; சுவிட்சர்லாந்து 
நாட்டின் மாகாணம் ; பிரான்சு நாட்டின் ஆட்சிச் சிறு பிரிவு; 

நிலப்பிரிவு ; மூலை; (௧-௧.) அரை உட்பதிவான சதுரத்தினால் 

அழகு செய்யப்பட்ட மூலை ; (கட்.) கேடய மேல் மூலையில் 
சிறு சதுரம்; ௮, பகுதிகளாகப் பிரி, தனி ஆட்சிப் பகுதி 
களாக வகு. 

ோொர்01ு' “, ம, போர் வீரர்களுக்கு உறைவிடம் ஒதுக்கு. 

can'tonal, a. தனிப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட ; 
ஆட்சிப் பகுதிகளைச் சார்ந்த. 

021 00160, 8. (௧-௧.) அரை உட்பதிவான சதுரத் தூண் 
களினால் அழகு செய்யப்பட்ட மூலைகளையுடைய ; (கட்.) 

மூலைச் சின்னங்களுக்கிடையே வைக்கப்பட்டுள்ள. 

சேணத்தின் பின்பகுதி; 

தனி 

௦ோம்01' டர், 7. பாளையம், படைவீரர்களின் தற்காலக் குடி, 
யிருப்பு ; படையினர் ஈகரம். 

can'tor, n, கிறித்தவத் திருக்கோயில் இசை இயக்குரர். 
கோர் 1181, ர. கிறித்தவத் திருக்கோயில் இசை இயக்குரருக்கு 
உரிய ; பாடகர் குழுவுக்குரிய பகுதியின் வடதிசை சார்ந்த. 

081040 705, (ல.) ர. திருக்கோயில் பாடகர் குழுப்பகுதியின் 
வடதிசைக்குரிய ; (இசை,) இயக்குஈர் புறமிருந்து பாடுதத் 

குரிய. 

வோரம்' 1811, 7. புகைவண்டிப் பெட்டியின் மேற்பகுதியைத் 
தாங்கும் கட்டை. 

கோட்ப்ர்ற, 1. மாயக்காரியின் சூழ்ச்சி வித்தை ; சிறு குறும்பு ; 
குறும்புச் செயல். 

போ்்ரக5, %. கப்பற் பாய்த்துணி ; கூடாரத்துக்குரிய முரட் 

டுத் துணி ; கித்தான்; சித்திரப்படாம் ; கெட்டி மெழுகார்ந்த 

துணி, திரைச்சீலை ; பந்தயப்படகின் பின்புறபோக்குத் திரை 7 

ல. முரட்டுத் துணியால் மூடு; (தொ.) under canvas, 
கப்பல் பாய் விரிந்த நிலையில், பாய் விரித்து ; கூடாரத்தில். 

can'vas-back, 71. முதுகுப்புறம் சாம்பல் வண்ணமும் கோண 

லான கோடுகளுமுடைய தென் அமெரிக்க வாத்து வகை.



canvass 

can’ vass, 94. நுண்ணாய்வு, தேர்தலாதரவு காட்டம், ஆதரவுக் 

கோரிக்கை ; ஐ, வாக்குரிமை ஆதரவு காடு?) ஆதரவு கோரிச். 

செல்; வாணிகத் தொடர்பு வேண்டு, வாடிக்கை திரட்டு, 

பங்குகள் பெறும்படி தூண்டு; ஆதரவாளர் உளப்பாங்கு 

ஆராய் ; சுண்டிப்பார், குலுக்கிப்பார். 

can’vasser, 2. வாக்குரிமை வேண்டுபவர் ; நுணுகி ஆராய் 
பவர். 

் ‘ கெய்வண்ண ஒவியம் வரைவதற்கான can'vas-stretch’er, n: | ஓ TOU 5D 
திரைச்சீலையைத் தாங்கும் மரச்சட்டம். 

can'vas-work, 
பூ வேலை. 

can’yon, n. கெவி, விடர், இடுங்கிய செங்குத்தான பள்ளத் 
தாக்கு. 

- 820௩6, 9, பல உறுப்புக்களைக்கொண்ட உணர்ச்சிப்பாடல் 

வகை ; உணர்ச்சிப் பாடலுக்கேற்ற கருவியிசைப்பு ; பல்சந்த 

முடைய இத்தாலியப் பாடல் தொகுதி ; ந], கற2௦'றம், 

கோ2௦1௦1', ஜஹேத01 018, 70, பல உறுப்புக்களைக் கொண்ட 
சிறிய உணர்ச்சிப் பாடல் வகை; pl. canzonet’te. 

caou'tchouc, 71. கெட்டிப்படுத்தப்படாத ரப்பர்; ர, கெட்டிப் 

படுத்தப்படாத ரப்பரைச் சார்ந்த. ் 

திரைச்சிலைமேல் செய்யப்படும் சித்திரப் 

Cap, 2. குல்லாய் ; துணியாலான மகளிர் தலைச்சீரா ; விளிம் 

பில்லாத தொப்பி; கூட்டிணைப்பினரின் அடையாளத் 

தலையணி; ஈச்சுக்காளானின் மேற்பகுதி ; முகடு; மேற்பகுதி; 

வெடிக்கக்கூடிய பொருளைக் கொண்டுள்ள உலோக உறை ; 
கைத்துப்பாக்கியில் வெடிக்கும் பொருளைக் கொண்டுள்ள 

தாள் சில்லு ; வணக்கத்திற்காகத் தொப்பியை உயர்த்துதல்; 

ஓ. குல்லாய் அணி ; முகப்பு வாயினை மூடு; குல்லாயினால் 

தட்டுவதுமூலம் பட்டம் உரிமைப்படுத்து ; மேம்பட்டு முந்து; 

கூட்டிணைப்பில் உறுப்பினராக ஏற்றுக்கொள் ; குல்லாய் 

உயர்த்தி வணக்கம் செய்; உடலில் ஒரு பகுதியில் ஊறுண்டு 

பண்ணு ; (தொ.) 1௦% கேற, கொல்லத் தீர்ப்புக் கூறுமுன் 

௩டுவர் அணிந்து கொள்ளும் கறுப்புக் குல்லாய் ; ௦௨ற ௨0௦ 

நவ]15, விதூடகனின் அடையாள அணிகள் $) cap in hand, 
பணிவாக; இரந்துவேண்டும் நிலையில்; cap 76565, அந்தாதித் 

தொடை வகையிற் பதிலிறு; feather in one’s cap, 
பெருமைக்குரிய கூறு; the cap fits, பொதுச்சொல் 

தனக்குரியதாகக் கருதப்படுதல்) 11018 up one’s cap, 

மட்டுமிஞ்சிய மகிழ்ச்சியுறு. 

ஹேஸ்11' 1137, 1. செயல் வல்லமை, திறமை ; செயற்படுவதற் 
குரிய இயல்பு ; முதிர்வுறா உள்ளார்ந்த தகுதி. 

ஜே'௨016, ஈ. கூடிய, செயற்படும் இயல்பு வாய்ந்த ; தகுதி 
பெற்றுள்ள ; செயலுக்தரிய துணிவுகொண்ட ; இயல்பான 

திறமை வாய்ந்த, வல்லமையுடைய $; தனி ஆற்றல் உடைய. 

capa’cious, 8. இடமகன்ற, விரிந்த, பரந்த; உள்ளிடமிக்க, 

மிகுதி உட்கொள்ளக்கூடிய. 

௦ஹ.௨௦'118106, 77. மின்தகையாற்றலுக்கும் மின் அழுத்தத் 
துக்கும் உள்ள வீத அளவு. 

2௨௦ 11816, ௦, திறமையூட்டு ; தகுதிபெறச் செய். 
082௨0௦1107, 71, மின்னியல் உறைகலம். 

capa city, n. பரும அளவு ; கொள்திறம் ; உறிஞ்சு திறன்; 
செயல் ஆற்றல்; புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல்; திறமை, 

அறிவுத் திறன்; செயல்நிலை, இயல் திறம், முறைமை, 
சட்டத்தகுதி; இயன்ற உச்ச வேலை அளவு; மின் ஏற்றம் மின் 

அழுத்தம் ஆகியவற்றின் விகிதம்; (தொ.) 08௨013 101 16ம், 
வெப்பம் உறிஞ்சும் தன்மை; 168௨1] ௨௨0119, தன்னிச்சையாக 

உரிமைகளையும் கடமைகளையும் மாற்றிக்கொள்ளும் ஆற்றல்); 
to capacity, முழு அளவு வரை. 

cap-a-pie’, adv, கவச வகையில் தலைமுதல் கால் வரைக்கும், 
முடி பு.தல் அடி. வரை. 

capar'ison, 1. குதிரையின் அணிமணிப் பூட்டு ; முழு ஆடை 

அண்னன் ் ஐ. குதிரையை முழுதும் அணிமணிப்பூட்டி 

ஒப்பனசெய் ; முழுஆடை அணிமணிபூட்டு. 
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cape‘, n. மேற்சட்டையோடு இணைக்கப்பட்ட Sane அணி 

யாடை ; கையற்ற தளர் மேற்சட்டை. 

cape’, 91. நிலமுனை, நிலக்கோடி ; கரைக்கூம்பு; ஐ, (கப்.). 

ஒரு கேர் வழியைப்பற்றிச் செல் ; (தொ.) Cape boy, Agsir 
ஆப்பிரிக்கக் கலப்பினச் சிறுவன் ; கேற6 கோர், மேல் மூடி 

யுள்ள இரு சக்கர வண்டி ; Cape doctor, நன்னம்பிக்கை. 

முனையில் வீசும் தென் கிழக்குக் காற்று ; கேற6 Dutch, Oscar 
ஆப்பிரிக்காவில் பேசப்படும் டச்சுமொழி வகை; Cape girl,. 

தென்ஆப்பிரிக்கக் கலப்பினச் Agi; Cape nightingale, 
தவளைவகை ; Cape pigeon, கடற்பறவை வகை; Cape 

970076, தென் ஆப்பிரிக்கச் சாராய வகை ; (6 கேற6, தென் 

ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள ஈ௩ணன்னம்பிக்கைமுனை (0௨௦ ௦4 (0௦04 
- Hope). ் 

cap’elin, n. தூண்டிலிரையாகப் பயன்படுத்தப்படும் சிறு 

மீன் வகை. 

cap’eline, 71. இரும்பாலான சிறு மண்டைக் கவிகை ; மாலைப் 
போதுக்குரிய மென் கம்பிளியாலான முகத்திரை ; $ அறுவை: 

மருத்துவத்துக் குரிய தலைக்கட்டு. 

கேறவ11'ஐ,7, விண்மீன் குழுவகையின் ஒளிமிக்க முதல் விண்மீன். 

ஹேர", 1, துள்ளல், குதியாட்டம், கேலிக்குரிய நடை ; 
UV. துள்ளிக்குதி, குதியாட்டம்போடு ; (தொ.) மம் & கேறர,. 

cut capers, GS tii. 

cap’er?, n. தென் ஐரோப்பிய முட்செடி வகை. 

capercail’lie, capercail'ye, capercail’ zie, n. 
பெரிய கோழியினத்தின் வகை. 

மிகப்: 

ஜோ, 1, துள்ளிக்குதிப்பவர்; துள்ளித்திரிவ.து; முட்டைப் 
புழுப் பருவத்தில் தூண்டிற்புழுவாகப் பயன்படும் ஈ யினத்தின் 

வகை, 

Caper'naite, n- பாலஸ்தீன் காட்டின் கலிலிப் பகுதியில்: 

(Galilee) auCur@opb (Capernaum) என்ற இடத்தில் 
வாழ்பவர் ; இயேசுவின் தசைக்குருதித் திருமாற்றத்தை 
௩ம்புபவர். 

ஹே'ா5, 7. ற1. ஊறுபதனமிடப்பட்ட தென் ஐரோப்பிய முட் 
செடி வகையின் மலர் ; (தொ.) 1௩181) கேறா$, ஊறுபதன 

மிட்ட மலர்ச்செடிவகையின் காய் நெற்று, 

Cap’er-sauce, 1. முட்செடிவகையின் மலர் கலந்த காரச்சுவை- 
யூட்டப் பொருள். 

cap ful, n. தொப்பி நிரப்பும் அளவு, சிறிது; (தொ.): 
கேறற்பம் ௦ ஏரும், தற்செயல் காற்றுவீச்சின் ஓர் அலை. 

cap'ias, (ல.) 7, சிறையாணைச்சீட்டு. 

capilla'ceous, a. மயிர் போன்ற, இழைவடிவான. 

ஹே 111௧10, 1. மயிரிழைபோன்ற நுண் துளையின் சர்ப்பெறி' 
வாற்றல் ; நுண்துளை ஈர்ப்பெறிவாற்றலுடைமை, 

capill'arys 71. மயிரிழையபோன்ற நுண்குழல்; காடி காளங்களை 

இணைக்கும் நுண்புழை காளம் ; ர, மயிர் சராந்த ; மயிரிழை. 

போன்ற; நுண்புழையுடைய; (தொ.) capillary attraction, 
நுண்துளை ஈர்ப்பாற்றல் ; capillary repulsion, நுண்துளை 
எறிவாற்றல். 

cap "ital? Ne, தலைநகர் ; அரசியல் மைய இடம்; முதவீடு,. 

நிலைமுதல், இடுமுதல், மூலதனம் ; முதலாண்மை, மூலதனத் 

துறை, மூலதனத்தளம், முதளாளித்துவம் ; மூலதளம். மூல 

ஆதாரம்; முகட்டெ ழுத்து, பெரிய தலைப்புக்குரிய எழுத்து 
வடிவு ; முதன்மைச் செய்தி, முக்கியமானது; ர, தலைமை 

யான; தலைசிறந்த, முக்கியமான; முதல்தரமான, மிக நேர்த்தி 
வாய்ந்த ; முதலீடு சார்ந்த ; முதலீடான, முன்னீடான ; 

தலைக்குரிய, உயிர் இழப்புக்குரிய; ற, முதலிட்டு உதவு, 
முதலீடு அளி; (தொ.) capital cross, நான்கு முகப்புக். 

கோடிகளும் தூண் தலைப்புப்போல் முடிவுறும் சதுரச்சிலுவை; 
கேற1ரக1 6000 011ம1௦, நிலைமுதல் வளர்ச்சிக்கான ெலவீடு : 

capital goods, நிலைமுதல் சரக்கு; செய்தொழில் மூலச் 
சரக்கு ; றக] 181,  முதலீட்டின்மீது பிரிக்கும் வரி; 
capital murder, @aer& o முதலிய பிற GDMEGs wisds EFS 
கிடையே ஆற்றப்படும் தூக்குத் தண்டனைக்குரிய கொலைக்.
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குற்றம்; capital ship, வலிமையும் பேரளவும் உடைய 

முதல்தரப் போர்க்கப்பல் வகை; 011001௧11ஐ 0014௧], 11௦2110ஐ 

capital, பணம்-சரக்கு ஆகியவற்றின் உருவிலுள்ள முதலீடு) 
14௦3 கேறர்ரக], கட்டிட இயந்திர முதலீடு ; 7௧% capital 
௦ ௦7, தன்னலமேம்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்திக்கொள். 

ஜோ'ர்ர்க1 “, 7. (௧-௧.) தூண் தலைப்புறுப்பு ; ஏட்டுப் பெரும் 
பிரிவு. . 

ஹே '15211510, 71. நிலைமுதலுடைமை ; முதலாண்மை, முதலீட் 

டாட்சி ; முதலீட்டாட்சிச்சூழல், முதலாளித்துவம் ழ தனி 

யுடைமை, முதலாளித்துவ ஆதிக்கம். 

ஹே 112115, 71. முதலாளி, முதலீட்டின் மூலம் ஆதாயமும் 
ஆற்றலும் பெறுபவர் ; ர, முதலாளிக்குரிய ; முதலாளித் 
துவஞ்சார்ந்த. 

௦ெம்ாவ118'11௦, ம. முதலாளிக்குரிய; முதலாளித்துவம் சார்ந்த. 

ஜோர்ர்க112௧'1101, 71. முதலீடாகப் பயன்படுத்தல் ) தன்னா 
தாயத்துக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் ழ; வருதொகை 
களுக்குத் தக்க கழிவு நீக்கி உடனடித்தொகையாக மாற்றுதல். 

ஜே']நவ)126), ௦. முதலிடு, முதலீடளி ; முதலீடாக மாற்று, 
பணமாக்கு ; முழுதும் பயன்படுத்திக்கொள், தன் ஆதாயத் 

துக்குப் பயன்படுத்து ழ வருதொகையின் உடனடி மதிப்புக் 

காண் ? உடனடிப் பணம் பெறு. 

ற 11௨114, ஈம. முக்கியமாக ; சிறப்பாக; முதல்தரமாக ; 
உயிர்த்தண்டனைத். தீர்ப்பாக. 

capitan’o. n. ஊர்த்தலைவன், தலையாரி. 

cap‘itate, cap'itated, a. (s7a.) sofS தலைப்புப்பகுதி 
யுடைய, தலையுறுப்புடைய ; கொத்துமலருடைய. 

capita'tion, 71. தலை எண்ணிக்கை ; தலைவரி, ஆள்வரி ; 
தலைவரி பிரிப்பு ; (தொ.) capitation grant, சில கட்டுப் 

பாடுகளுக்கு மட்டும் உட்பட்ட நிலையுடைய ஆள்வீதமான 

உதவித் தொகை, தலைவிழுக்காட்டுப் பண உதவி. 

ஸே 1101, 7. ரோமரின் ஜூபிட்டர் (1மற1(20) என்ற தெய்வத்தின் 

கோயில் ; அமெரிக்க ஐக்கிய காட்டு (0.5. &.) மாமன்றம் 
அல்லது சட்டப் பேரவை கூடுமிடம். 

capito'lian, a- ரோமரின் ஜூபிட்டர் என்ற தெய்வத்தின் 
கோயிலுக்குரிய, 

capit’oline, a. ரோம் ஈகர் அருகிலுள்ள ஏழுமலைகளில் மிகச் 
சிறிய மலைப்பெயர் : ர, ரோம் ஈகரின் ஏழுமலைகளில் கடைசிச் 

சிறுமலைக் தரிய ; ரோமரின் ஜூபிட்டர் என்ற தெய்வத்தின் 
கோயில் சார்ந்த. 

capit'ulant, 1. சரணடைபவர். 

capit'ular, n. கோயில் மன்றம் அல்லது திருச்சபைக்குழு 
நிறைவேற்றிய சட்டம் ; கோயில் ஆட்சிக் குருக்களின் சபை 
உறுப்பினர் ; ர. திருச்சபைக் குழுவுக்குரிய. 

ஹேம யிகார, 1, மன்னர் கட்டளைத் தொகுதி; அவசரச் சட்டத் 
தொகுதி; தலைப்பு, திருச்சபைக்குழு உறுப்பினர் ; ர, திருச் 
சபைக் குழுவுக்குரிய. 

capit'ulate, Vv. S2QUunrLycoB gs soyomet, உடன் 
படிக்கைமீது பணிந்து விட்டுக்கொடு) சமரசம் செய், 
உடன்படு. 

1101211001, 1. தலைப்பறிவிப்பு ; உடன்படிக்கைக் கட்டுப் 
பாடுகளின் வகுப்பு ழ சரணடைவு உடன்படிக்கை ; கட்டுப் 
பாட்டுடன் சரணடைதல். 

ஹேர் யகர, 8. சரணடைவான, சரணடைதல் சார்ந்த, 
விட்டுக்கொடுக்கிற. 

capit’'ulum, n. (s7a1.) நெருங்கிய காம்பற்ற மலர்களின் 
கொத்து: (உள்.) எலும்பின் தலைப்பு, விலா எலும்பின் 
முனைப்பு ; pl. capit' ula. 

ca'ple, n, குதிரை. 
ஹே] ஐ, .=capelin. 
capnomancy, 1. புகைமூலம் வருங் குறிகூறுதல். 
cap’on, n. விதையடித்த சேவல். 
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ஹேர், ஜே௦ர்', 71. அரணின் அகழியூடான மூடு 
பாதை. 

cap’onize, 9, சேவலை விதையடி. 

௦00701, (பிர.) 9, பிரஞ்சுப் புகையிலை வகை, 

capot’, 1. 55H més சீட்டாட்ட வகையில் ஒரு தரப்பின் முழு 
நிறைவான தெலிப்பு ; ஐ, எல்லாக் கைத்திறங்களும் கெலித்து 
வெல்லு. 

capote’, 71. நீண்ட மேலங்கி, பிரயாணிகளும் படைவீரரும் 
அணியும் தலைமூடாக்குடன் கூடிய மேலாடை. ் 

cap’ -paper, 71. பொதி தாள்); எழுதும் தாளின் அளவு வகை, 

capp'ing, 1, மூடுகை ; பட்டமளிப்பு விழா. 

Cappucci'no, 71. சிறிதே பால் கலந்த கடுங்காப்பி, கருங் 
காப்பி, 

cap’rate, 71. கொழுங்கார வகை, கொழுகெய்க்காடியின் கார 

வகை. 

cap reolate, a. கொடிகளில் பற்றுதளிர்க்கையுடைய. 

cap’Tic, ad. வெண்ணெயிலிருந்து எடுக்கப்படும் கொழுப்பு 

வகை சார்ந்த, கொழுகெய் வகையார்க்த; (தொ. ) 0றாம௦ ௨௦40, 
கொழுகெய்க்காடி. வகை, 

2227100௦10, (இத்.) 7. விளையாட்டு ௩டவடிக்கை ; 
விறுவிறுப்பான இசைப்பாடற் பகுதி; 
இசைப்பாடல். 

(இசை,) 
கட்டுப்பாடற்ற 

caprice’, n, நிலையின்மை, பச்சோந்தியியல்பு, கட்டற்ற மனப் 
பாங்கு, முரண்பட்ட உளப்போக்கு; பொருந்தாத் தற்போக்கு; 

ஏறுமாறான நடத்தை ; கலைத்துறையில் வரம்பற்ற கற்பனை. 

capri’cious, a, கட்டிலமையாத, 
பச்சோந்திபோல் மாறுகிற ; 
மாறான. 

விளையாட்டுத்தனமான ; 

மனம்போல நடக்கிற; ஏறு 

capri’ciously, 28. ஏறுமாறாக; அடிக்கடி மாறிக்கொண்டு) 
மனம்போல ; கண்ட கண்டபடி. 

Cap'ricorn, n. மகர இராசி, வெள்ளாட்டுருவ விண்மீன் குழு; 
(தொ.) 11010 ௦8 கேறா1௦01ற, மகர வரை. 

caprifica'tion, 91. அத்திப் பழத்தைச் செயற்கை வகையாகக் 
கனிவிக்கும் முறை. 

ெ'ற17ீர்த, 7. காட்டத்தி ; காட்டத்திக்காய், காட்டத்திப்பழம். 
ஹே ா1ம்0ாரம, ர. வெள்ளாடு போன்ற. 

cap’rine, a. வெள்ளாட்டினுடைய ; 
வெள்ளாடு போன் ற. 

௦20 '11016, 7. துள்ளல், குதிப்பு ; ற. துள்ளு, குதி ; இடக்குப் 
பண்ணு. 

Capro'ic, a, வெண்ணெயிலிருந்து எடுக்கப்படும் கொழுப்பு 
வகை சார்ந்த, கொழுகெய் வகையார்ந்த. 

ஹே ரு1வர்5, 7. கொழுங்கார வகை, கொழுகெய்க்காடியின் 
காரவகை. 

5, 70. capitals (பெரிய எழுத்துக்கள்) என்பதன் சுருக்கக் 

குறியீடு. 
cap’sicum, n. சிவப்பு மிளகை உள்ளடக்கிய விதையுறை 

யுடைய செடியினம் ; பதம் செய்த சிவப்பு மிளகுக்காய். 

capsize’, ௦, மறிந்து வீழ், குடைமறி; கவிழ்வி, 
மறியச்செய். 

cap'stan, n, கப்பலில் கம்பி வடத்தைச் சுற்றியிழுக்கும் 
விசைப் பொறி, பாயுயர்த் தும் கம்பிப்பொறி, பாரந்தூக்கி. 

cap’sular, cap'sulary, a. பொதியுறைக்குரிய ; உறைவடி. 
வான ; உறைபொதி தாங்கிய, 

cap'sulate, a. உறையில் பொதிவுற்ற, பொதியுறை உடைய; 
உறையாய் உருவான. 

வேற'$ய16, 7. (மரு.) மருத்துறை, மாத்திரையின் பொதியுறை; 
புட்டியீன் உலோக அடைப்பு ; (தாவ.) உலர்ந்து வெடிக்கும் 
விதையுறை, கெற்று ; பாசிச்சிதலுறை ; (உயி.;, மென்தோல் 
பொதியுறை ; ஆவியாதலை ஊக்கும் பரந்த வட்டில் கலம். 

வெள்ளாட்டுக்குரிய ; 

குடை



capsuliform 

cap’suliform, a, 2enGuTZ anzamer, Cn HDIGuTar. 

cap tain. 91, தலைவர், தலைமைப்பணியாளர், பணி முதல்வர் ; 

கப்பல் “கான் ; கப்பற்குழு முதல்வர் ; கடற்படைத் தளபதி, 

படைக்கப்பல் முதல்வர் ; குதிரைப்படை முகவர்; படைத் 

பூறைத்தலைவர் ;) படைப்பிரிவுத் தளபதி ; ௬ரங்க மேலாளர் ) 

ஆட்டக்குழு முதல்வர் ; பள்ளிமாணவர் தலைவர்; Queer, 

தலைமைத்திறலாளர், தேர்ந்த வல்லுகர் ; ஐ, தலைமை தாங்கி 

நடத்து, இயக்கு; (தொ.) captain of industry, Gug@s 

தொழில்துறை முதல்வர். 

captaincy: 5. தளபதிப் பதவி; மீகான் நிலை; தலைமை) 

தளபதி அமர்வாணை நிலை. 

cap'tain-gen’eral, n, ver Gugwssarr. 

ற (கர்51ம்ற, 1. மீகான் பதவி; தளபதி நிலை; தலைமைத்திறம், 
இயக்குந் திறலாண்மை ; தலைமை. 

ஜேறர்க்£($00, 71. உணர்ச்சிமூலம் கவரவல்ல வாதம், கவர்ச்சி 
காட்டமுடைய பேச்சு முறை, 

மடி ர. கைப்பற்றுதல், ஈர்த்து கிறுத்துதல் ; சட்டப் 
படியான பற்றாணை, கைது செய்வதற்கான கட்டளைப் 
பத்திரம் ; தலைப்பு ; முனைப்பான முகப்புரை ; முகப்புப்படம். 

cap'tious; A. குறைகாணும் இயல்புடைய, சொற்பொறியில் 

அகப்படுத்தும் ஆர்வமுடைய, விதண்டையான ) தவறான 

3பாக்குடைய, பிழைபாடான. வ 

cap'tivate, 2 கவர்ச்சி செய், உளங்கவர் ; மருட்சியூட்டு. 

cap'tivating, a. மருட்சியூட்டுகிற ; வசப்படுத்துகிற. 
captiva'tion, 71. கவனம் கவர்தல், கவர்ச்சி. 

ஜம 1. சிறைப்பட்டவர் ; கைதி ; தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட 
வர், கட்டுப்பட் டவர் ; கட்டுப்பட்டது ; அகப்பட்டது; ர, 

சிறைப்பட்ட , கட்டுப்பட்ட; வசப்பட்ட ; கட்டுப்பட்ட 

நிலைக்குரிய ; தப்ப முடியாத. 

captivity, 1, சிறைப்பட்ட நிலை. 
cap'tor, 91. சிறைசெய்பவர் ; கைப்பற்றுபவர் ; பெறுபவர். 

cap'tress, 7. கைப்பற்றுபவள் ; பெறுபவள். 

மஹ மா6, 7. கைப்பற்றுதல்; சிறைப்பிடிப்பு ; பெறுகை, 
வசப்படுத்துகை; பிடிபட்டவர்; கைப்பற்றப்பட்டது ; (மண்.) 

மறுகிளைப்பற்றீடு, ஆழ்திற அரிப்பாற்றல் மிகுதிமூலம் ஆறு 
மற்றோர் ஆற்றின் விழுகிளயைத் தன் விழுகிளையாக்கிக் 

கொள்ளுதல் ; ல, கவர்ந்துகொள், அகப்படுத்து, கைப்பற்று; 

சிறைப்படுத்து, பிடி : வென்று கொள், வலிந்து கைக்கொள் , 

கொள்ளையிற்பெறு, 

ஹே மர, ர... தனிமுறை முகமூடியணிந்த துறவுக்குழு 
வகையினர், 1528-இல் புதுவிதிமுறைகளை ஏற்றுக் கொண்ட 
பிரான்சிஸ்கன் துறவுக்குழுவின் பிரிவினர் ; பெண்டிரின் 

டமலாடையுடன் கூடிய தலையுறை வகை; தலைக்கவிகை 

யுடைய மணிப்புறா வகை ; தலைக்கவிகை அமைப்புடைய மக்தி 

வகை. 

cap’ut mor'tuum, (%.) n, அடிமண்டி, கசடு. 
capybar’a; n, நீரருகே வாழும் உலகின் மிகப்பெரிதளவான 

கொறிக்கும் உயிரின வகை. 

0, 7. வண்டி, சகடம், தேர்; இருசக்கரப்பண்டி, நான்கு 
சக்கர இரதம் ; விழா ஊர்தி; இழவு செல்கலம்; டுவற்றித்தேர்; 
விசைவண்டி, உங்துகலம் ; மின்னூர்தி வண்டி ; புகைத் 

தொடர்வண்டி ; உணவுக்கான பெட்டி வண்டி ; துயில்வதற் 
கான தனி வண்டி ; விமானச் ௬மைகலம். 

ca'rabine, n.=carbine. 
களோஸ்ருா', 9, கைத்துப்பாக்கி ஏந்திய போர்வீரர். 

௨௦௮1, 71. காட்டுப்பூனை வகை. 
௦௨௧௦௦1, 0௨௨௦016, 71. பாதி இடதுபுறமாகக் திரும்புதல் ; 

பாதி வலம், அரைவலமாகத் திரும்புதல் ; சுழல் படிக்கட்டு ; 

v. அரைச் செங்கோண அளவில் திரும்பு ; இங்குமங்கும் 

கொக], ர, கம்பளி ஆட்டு வகை; மென்மயிர் அடர்ந்த 

தோல் துகில் வகை ; தோல் போன்ற செயற்கைத் துணிவசை.. 

  

  

carbonic’ 

கோஷ், 3. மேசைமீது வைப்பதற்குரிய நீர்க்குப்பி. 

கவா], 71. கருவெல்லம், சாராய வகைகளுக்கு நிறமூட்டு 
வதற்காகப் பயன்படும் தீய்ந்த சர்க்கரை ; தித்திப்புப்பண்ட 

வகை : இளந்தவிட்டு நிறம்; 5, தீய்ந்த சர்க்கரையாக்கு, 

கருவெல்லமாக்கு. 

018௨09, 71. ஆமை ஓடு; ஈ௩ண்டு-நத்தை போன்றவற்றின் 
மேல் தோடு. 

ஹோஹக' 018], 4. நத்தை முதலியவற்றின் மேல்தோடு போன்ற; 
ஆமைத் தோட்டுக்குரிய. 

கோர், 7. ஏறத்தாழ 3$ குன்றிமணி நிறையுள்ள மணிக்கல் 
எடை ; பொன்னின் மாற்று அளவு, முழுமாற்றின் 24-இல் 

ஒரு கூறு. 
caravan’, n. சாத்து, பாலைகிலங்களைக் கடக்கும் வணிகர் 

கூட்டம்; திருத்தல வழிபாட்டுக்குழு; மூடப்பட்டுள்ள வண்டி, 

கூண்டு வண்டி, சக்கரங்கள்மீது செல்லும் விலங்குமனை ; 

துணைக்காவலுடன் கூடிய கப்பற்படை; ௮, 

பயணம் செய். 

caravaneer’, 2. பயணம் செய்யும் வணிகக் கூட்டத்தலைவர். 

caravan'sary, caravan’sera, Caravan’serai, n. scwfat 
கூட்டம் தங்கும் வழிமனை, சத்திரம். : 

ca’ravel, n. நடுகிலக்கடலில் (Mediterranean) 
வழங்கிய விரைவேகமுடைய சிறு கப்பல் வகை. 

ca'raway, 1. கறுமணக் கணனிவிதைகளுடைய குடைப்பூக் 

கொத்துள்ளசெடி. 

கரவா வ8ு7-60609, 71. அப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படும் குடைப் 
பூக் கொத்துச் செடிவகையின் கனி விதை, பெருஞ்சீரகம் 
போன்ற ௩றுமண விதை. 

carb’ide, 71. கரியகை, கரியமும் மற்றொரு தனிமமும் கலந்த 
சேர்மம். 

௬டட்டமாகப் 

முன்னாள் 

கோ 10௦, 7. 
துப்பாக்கி. 

carbineer’, n-=carabineer. 
carbocyc'lic, a. (GuB.) மூடுமண்டலிப்புடைய, 
தோட௦-137ம 1816, 71. (வேதி.) கரிரீரகி, மாச்சத்து வகை-சர்க் 

கரை-பழவெல்லம் முதலிய பொருள்களின் இனம். 

0011௦, 7. ௩ச்சரி நீர்ம வகை, தொற்றொழி நீர்மப் பொருள்; 
ர. (வேதி.) கீலெண்ணெய் வடிப்பினின்று எடுக்கப்பட்ட ; 
(தொ. ) 0க10௦11௦ 8௦104, (வேதி.) ஈச்சரி நீர்ம வகை, தொற் 
றொழி நீர்மப் பொருள். 

குதிரைப்படை வீரர்கள் வைத்திருக்கும் சிறு 

கோ'01, 71. (வேதி.) கரியம், உலோகத் தொடர்பற்ற (அணு 

எண் 6 உள்ள) தனிமம் ; கரிப்பொருள் ; (மின்.) ஒருவகை 

மின் விளக்கில் பயன்படும் கரிமுனைக்கோல்; கரித்தாள்; கரிய 
வைரம் ; ர. கரியம் சார்ந்த. 

1000௨06005, 4. கரிபோன்ற; கரி சார்ந்த; நிலக்கரி 
போன்ற, நிலக்கரிக்குரிய; கரித்தன்மையுள்ள;? கரியம் 
கலந்த. 

0௦0௨0௦, %. வயிரத்தினும் திண்ணிய மணி உருக் கரியம், 
கருவயிரம். 

௦070010மா1, (இத்.) 1. இத்தாலியில் குடி அரசு ஏற்படுத்து 
வதற்காக (19811-இல்) உருவாகிய இரகசிய அரசியல் 

கழகத்தினர். 
கோ 0816, 71, (வேதி.) கரியகை, கரியகக்காடியின் உப்பு , 

V. கரியகை ஆக்கு, கரியகக்காடி ஆவி ஊட்டிச் செறிவி 
காற்றூட்டு. ் 

ஜோ ௦01) 000], %,. வடிவெடுத்த படி, எழுத்து அல்லது தட் 
டெழுத்துப்படி. 

carbon’ic, a. (Gug.) கரியஞ்சார்க்த $ (தெர.) carbonic 
௨௦10, தளர்காடி aime ; carbonic acid*, carbonic acid gas, 
கரிய ஈருயிரகை; கரியம் எரியும் போதும் முூச்சுவிடும்போதும் 
உண்டாகும் வளி ; காற்றதூட்ட நீர்மத்திலிருந்து அழுத்தங் 
குறைந்தவுடன் குமிழியிட்டு வெளிவரும் கரிய ஈருயிரகை 
ஆவி.
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carbonif'erous, a. கரியம் உண்டாக்குகிற, நிலக்கரி உண்டு 

பண்ணுகிற ; நிலக்கரி விளைவுக்குரிய ; நிலக்கரியை உட் 

கொண்ட, 

கோ௦ர1் 61015, ௧. (மண்.) நிலக்கரிப்படிமத் தளங்களுரு 
வான தொல்லுயிரூழிப் பகுதிக்குரிய; நிலக்கரி ஆக்கப் 

பாறை ஊழிக்குரிய. 

carb’onization, n. @furéeb; கரியமாக மாறுபடுதல். 

carb’onize, v. eflura@G; Avsahurégs; ௬ட்ட நிலக்கரி 
யாக்கு ; படி எடுப்பதற்காகக் கரிபூசு. : 

carb’on-paper, 1. படிவுத்தாள், படியெடுக்க உதவுந்தான். 
carborun’dum, 71. தோகைக்கல், கரிக்கன்மகை. 

carb oy, 2. PUA Dea. cor. அணைப்புடைய பெரிய உருண்டைக் 

கண்ணாடிப்புட்டி. 

carb'uncle, n. மாணிக்கக்கல் ) 
௩ச்சுச் சீக்கட்டு ; முகப்பரு. 

அரசபிளவை, நச்சுப்பரு ) 

car’buncied, 8. மாணிக்கக்கல் பதிக்கப்பெற்ற;) அரச 
பிளவையால் பீடிக்கப்பட்ட ;) சிவந்து வீங்கிய புள்ளிகளை 

யுடைய. 

carbun'cular, a, மாணிக்கக்கல்லுக்குரிய ; 
போன்ற; சிவந்த ; வீங்கிய. 

car’burate, carburet’, உ, வேதியியல் முறையில் கரியத் 
துடன் இணை ; கரியச் சேர்மானம் செறிவி. 

கோறமா*50, ௩. கரியத்துடன் இணைக்கப்பட்ட, 
சேர்மானம் செறிவிக்கப்பெற்ற. 

carburett’er, carburett’or, 71. உள்வெப்பாலையில் எரி 
பொருளாவியொடு காற்றைக் கலக்கச் செய்யும் அமைவு. 

மாணிக்கக்கல் 

கரியச் 

car'cajou, n. பெருந்தீனி கொள்ளும் பெரிய கீரியின விலங்கு 
வகை. 

car canet, n. கல்லட்டிகை போன்ற கழுத்தணிகலன். 

car’case, Car’cass, n. WeomAcir பிணம்; இறைச்சிக்கடைக் 
காரர்வழக்கில் கூண்டு, தலையும் உறுப்புக்களும் அகற்றப்பட்ட 

விலங்கின் உடல் பாகம்; அவமதிப்பு வழக்கில் ந௩டைப்பிணம்; 

பயனற்ற கழிவுப்பொருள் ; வீடு-கப்பல் முதலியவற்றின் 
எஉண்டுச் சட்டம்; திட்டக்குறிப்பு ; பாழ் ; அழிபாடு ; (படை.) 

திக்கொளுவும் வெடிகுண்டு ) (தொ.) carcase meat, carcass 
0௦௧1, பெட்டியிலடைக்கப்படாத கேர்தசை இறைச்சி, 

carcinogen, 2. புற்றுநோய் வளரத் தூண்டுதல் செய்யும் 
பொருள். 

carcinol’ogy, 1- 
ஆய்வுநூல். 

0870110118, 71. (மரு.) பிளவை, புற்றுநோய்; ற], carcino’ 
mata. 

carcinomato’sis, n. 2-cBeb புற்றுநோய் பரவுதல். 
கோ01110 081015, 8. புற்றுகோய்க்குரிய. 
card‘, n. ஆட்டச்சிட்டு ) அட்டை ; பேட்டிச்சீட்டு ; நுழைவுச் 

ரிட்டு ) அழைப்புச்சிட்டு ; அஞ்சல் சீட்டு ; நிகழ்ச்சி நிரல்சீட்டு ; 

சாளரத்தில் அல்லது சுவரில் தொங்கவிடுவதற்கான அச்சிட்ட 

அறிக்கைச்சீட்டு ; டாமினோஸ் (dominoes) என்னும் 
ஆட்டத்தின் கவறு; திசையறி கருவியின் முகப்பு ; காட்டுப் 

படம்; Gera வேலைக்குப் பயன்படும் துளைபோட்ட 

அட்டைத்தகடு ; ஆள், தனிவகை மனிதர் ; விசித்திர மனிதர் ; 

ம. கெலிப்புக் குறிச்சிட்டில் எதிர்க்குறியிடு ; (தொ.) 080 up 
one’s sleeve, கையிருப்பாக வைத்திருக்கும் திட்டம்; 

doubtful card, ஐயத்துக்கிடமானது $) ஐயத்துக்கு இட 
மானவர், உறுதியற்ற பேர்வழி ; ஐ 0065 கோப, விலக்கப் 

பெறு; 0186 ௦4 ௨05, நிலையற்ற திட்டம், உறுதியில்லா 

அமைப்பு; 10௨126 உகாரம், சீட்டில் வித்தை காட்டு; 
5812 கோய், 5மா௦ ௦௧70, உறுதியானது; உறுதியானவர்; 51015 
one's cards, throw up one’s cards, Dred QouchuM_ Gon; 
speak 07 116 கோம், துல்லியமான விவரங்களுடன் பேசு, 
சரிநுட்ப விவரத்துடன் கூறு. 

மேல்தோட்டு உயிரினங்களைப் பழ்றிய 

  

card 3, கார்-கம்பளி-பஞ்சு ஆகியவற்றின் சிக்குவாரி 9 

“ஐ, கம்பளி முதலியவற்றை வாரு, சிக்கெடு. 

கொர்காா' 10௦, ரூ. கடுகுச்செடி வகைகளின் இனம். 

ளோ ப்'௨10010, 71, ஏலக்காய். 

card’an, a. (Qurai.) எல்லாக் கோணங்களிலும் விசை 

மாற்றக்கூடிய; (OQsn.) cardan joint, முழுதுறழ் விசை 

மாற்று இணைப்பு) ௦௨0௧௦ 51181(, இருகோடி முழுதுறழ் 

விசைமாற்று உருளை. 

ககம'-08816௦7, 71. பேட்டிச்சிட்டுப் பெட்டி. 

லோம் 0௦810, 1. அட்டைத்தாள், சீட்டுகள் 
பதற்கான கெட்டித்தாள் ; அட்டைப்பலகை. 

வெட்டி. எடுப் 

0௨10'-0856), 71, பேட்டிச்சீட்டு உறை. 

௦0'-085416, 71. ஆட்டச்சீட்டுகளை வைத்துக் கட்டிய வீடு) 
வலிமையற்ற கட்டுமானம். 

card'-catalogue, n. sts ஈறுக்குப் பட்டியல். 
0௨0௦7, 71. சிக்கெடுக்கும் பொறி. 
card'iac, 12, கெஞ்சுப்பைக்கு வலிவுதரும் மருந்து ; கறுநீர்ப் 

பானம்; ர, கெஞ்சுப்பைக்கு உரிய; இரைப்பையின் மேற் 

புறத்துக்குரிய ; ஊக்கந்தருகிற ; நெஞ்சார்ந்த. 

கோப்ர'க௦௨1, 8. கெஞ்சுக்குரிய, நெஞ்சார்ந்த. 
cardial‘gia, car'dialgy, n. கெஞ்சுப்பை எரிச்சல், இரைப் 

பையின் மேற்புறத்தண்டை ஏற்படும் எரிவு. 

card’ igan, n, Weirorsd கம்பளி உடற்சட்டை. 

card’inal, 1. GurtturcraGsgG 2055 இரண்டாவது 
குருவகுப்பில் ஒருவர் த போப்பாண்டவர் மன்ற உறுப்பினர், 

போப்பாண்டவரின் தேர்வுக்குழு உறுப்பினர் : முன்பு செங் 

நிறத்தில் பெண்கள் அணிந்த சிறு மேலாடை; செக்கிறச் சிறு 
பறவை வகை ர, குருதிச் சிவப்பான : தொப்பி வகையில் 

கத்தோலிக்கத் திருத்துணைவர் அணிவது போன்ற; (வில,) 

இரு தடுக்கிதழின் சுழல் குடுமிக்குரிய ; சுழல் அச்சுக்குரிய ; 
சுழல் அச்சு முளையாயிருக்கிற ; அடிப்படையான, முக்கிய 

மான, முதன்மையான ; (தொ.) cardinal numbers, 
செவ்வெண்கள், இயல் srasrast; cardinal points, arose 

முனைகள், தலைத்திசை முனைப்புக்கள் ) cardinal virtues, 
மக்கள்: நலனுக்கு அடிவேர்கள் எனக் கருதப்படும் முறைமை- 

மதியுடைமை-வரையுடைமை-கோன்மை என்னும் கான்கு 
௩ல்லியல்புகள். 

ear’dinal-bird, 1. Qufu அமெரிக்கப் பறவை வதை, 
ஆட்டுடைச் செக்கிறப் பாடற்பறவை வகை. 

car dinal-flower, n. 
செடி. வகை. 
ngs = . 

car'dinally. adv. அடிப்படையாக, 
புடையதாக, முக்கியமாக. 

கோம்'-1006%, 71, தாள் நறுக்கு முதனினைப்பு; ௦, தாள் நறுக்கு 
முதனினைப்பு அமை, 

ய் 1112-1020111116, 7, சணல்-கம்பாி முதலியவற்றில் சிக்கு 
எடுக்கும் பொறி, 

car'diogram, 2. 
செய்த கெளிவரை. 

car'diograph, 71. கெஞ்சுத்துடிப்பைப் பதிவு செய்யும் கருவி. 

0௨0101, 71. நெஞ்சுப்பை வடிவான வளைவு ; ர. கெஞ்சுப்பை 
வடிவான. 

08 017'18. 71, கெஞ்சுப்பை அழற்சி. 

cardoon’, 1. முள்ளி போன்ற தின்னத்தக்க கிழங்குகளை' 
யுடைய தோட்டக் காய்கறிச் செடிவகை, 

லோம்0றர்ட்உ2ம5, 7. முட்செடித்தின்னி, கழுதை. 
வோம்'-ர௨01:, 71. பேட்டிச் சீட்டு வைப்பறை. 
cards, n. சீட்டாட்டம். 

card'sharper, n. ftumii ge sur pps. 
card’-table, n, furcte Gomes. 

செக்கிற மலர்களையுடைய அமெரிக்கச் 

மூலமுதல் தொடர் 

கெஞ்சுத்துடிப்பளக்குங் கருவி பதிவு
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card’-thistle, n. qpor wate Os வகை; ஆடைக் கம்பிளியின் 
மயிர்நீவு கருவி. 

௦870-7016, 71. எண்ணுரிமை மொழிச்சிட்டு, ஒருவர் எத்தனை 
பேருக்குப் பிரதிநிதியாய் இருக்கிறாரோ அத்தனை எண்ணிக் 
கைக்குத் தக்கபடி அவர் வாக்கு மதிப்புப் பெறும் வாக்களிப்பு 
முறை, 

0876, 71. அக்கறை, கவலை) கவலைக்குரிய செய்தி; கவனம், 
நினைப்பு ; முன்கருதல், விழிப்பு, எச்சரிக்கை; துன்பம், 
வருத்தம்; பொறுப்பு ; காப்பு, ஆதரவு ; செய்தற்குரிய பணி, 
கவனிக்க வேண்டிய செயல் ; மேற்பார்வை; y, கவலைப்படு, 
காட்டங்கொள், அக்கறை கொள், பொருட்படுத்து, மதிப்புக் 
கொடு, பொருட்டாக மதி; அன்புகாட்டு, விருப்பம் கொள் ; 
கவனித்துப்பேணு, கவனித்துக்கொள்; உணவு கொடுத் 
தாதரி; மேற்பார்வையிடு ; (Qs57.) care and maintenance, 
பிடுங்கிஈகட்ட செடிக்கு மீண்டும் தழைக்கும்வரை உரிய 
பராமரிப்பு ; 0௨16 (0, அக்கறைப்படு ; ௦௨7௦ ௦4, மேற்பார்வை 
முகவரிக்கு, முகவரி மூலமாக? 1816 086, விழிப்பாயிரு ; 
பத்திரமாயிரு ; 1௨%6 0௨7௦ 0, கவனித்துப்பேணு. 

careen’, n. (கப்.) சாய்த்து நிறுத்தப்படும் நிலை; ற, (கப்.) 
செப்பனீட்டுத்துறையில் ஒருபக்கமாய்ச்சாய்க்து நிற்கச் செய்; 
சாய்க்திரு, 

careen'age, 91. கப்பல்கள் ஒருபக்கமாகச் சாய்த்து வைத்துச் 
செப்பனிடப்படுகிற இடம்; சாய்த்த நிலை; செப் ம் செலவு. 

கோரா”, 9. விரை செலவு, பாய்வு ; வாழ்க்கைப் போக்கு, 
வாழ்வின் வளர்ச்சி : வாழ்க்கைப்பணி முன்னேற்றம் ; பிழைக் 
கும் வழி; ஐ, பாய்ந்தோடு, விரைந்து செல்; (தொ.) 
career diplomat, அரசியலாட்டத்தைத் தொ ழிலாகக் 
கொண்டவர். 

கோக” 15ர, 1, தம் முன்னேற்ற நாட்டமுடையவர். 
ோ6்-ம166, ம, கவலையற்ற. 
care'ful, a. அக்கறை கொண்ட, கவலையுள்ள ; பொறுப்பில் 

வைத்திருக்கிற ; வருந்தி உழைக்கிற ; விழிப்புடைய, கவன 
முள்ள, எச்சரிக்கையாயிருக்கிற ; அக்கறையுடன் செய்யப் 
பட்ட, அக்கறை காட்டுகிற. 

care’fully, adv, ஊன்றிய கவனத்துடன், விழிப்போடு, 
உன்னிப்பாக. 

care’laden, a, கவலைகள் கிரம்பிய. 
care'less,a, aur Daan 5, அக்கறை கொள்ளாத, 
கவலையற்ற, கருத்து ஊன்றாத, அசட்டையாயிருக்கிற, 
சிந்தனையற்ற ; தவருன, சரியாயிராத. 

௦616551685, 7, உன்னிப்பாயிராமை, கவனமின்மை, 
087658, ரர. தைவரல், வருடுதல், அன்பாகத்தடவிக் கொடுத்தல்; 

முத்தம் கொடுத்தல்; புகழ்தல்; ௮. அன்பாகத்தடவிக் கொடு; 
வருடு ; கொஞ்சு, சீராட்டு புகழைச்சொல், பாராட்டு. 

0816851112, 7. சிராட்டுதல்; ர, அன்பாய்த் தட்டிக்கொடுக்கிற. 
ca’ret, n. இடையெச்சக்குறி, விடுபட்டுப் போனதைச் சேர்க்கு 

மாறு சுட்டிக்காட்டும் குறி ( A ). 

கோச'(8%௦7, 3. காவற்பணிப் 
மேற்பார்வைப் பொறுப்பாளர் ; 
கண்காணிப்பு மேற்கொண்ட. 

care’-worn, a. 
யட்டி, 

பொறுப்பாளர் ; 

a, 

கட்டிட 
இடையீட்டுக்காலக் 

கவலைகளினால் அலுத்துப்போன, ஈச்சரிக்கப் 

Ca'rex, n. கோரைப்புல் வகையின் இனம். 
car’fax, கோ'10%0) 7. சதுக்கம், நாற்சந்தி. 
02120, 71. கப்பல் சரக்கு, கப்பற்பாரம் , pl. carg’oes. 
car’goose, 9. குறுஞ்சிறகுள்ள சூட்டுடை நீர்ப்பறவை ; pl. 08௨1180080, 
Carib, n. மேற்கிக்தியத் தீவுகளின் தென்பகுதியிலுள்ள பழங் நடியினர்; மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் பழங்குடி மக்கள் பேசிய 

மொழி; ர, மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் பழங்.தடி மக்களுக்குரிய. 
கோர்ட0ம', 71, வட அமெரிக்கக் கலைமான் வதை, 
Car’ica, 2. பப்பாளி மர இனம். 

௨ 

  

கோர்கர்பா6', 71. பகடிப்படம், கேலிச்சித்திரம்; ஒருவரது தனி 
இயல்புகளை மிகைப்படூத்திக்காட்டும் உரை; நையாண்டி 

வருணனை) ஓ. மிகைப்படுத்திக் கேலிக்குள்ளாக்கு, ௩கைப்புக் 
கிடமாக்கிப் படம் வரை, கேலிக்கூத்தாக்கிப் பழி. 

0811087ம11574, 91. பகடிப்படம் வரைபவர் ; நையாண்டி மிகை 
யூரை எழுதுபவர் ; திரித்து மிகைப்படுத்திக் கேலி செய்பவர். 

௦47125, (ல.) 71, பல் சொத்தையாதல், எலும்பு உள்ளழிவு. 

287111071, (பிர) 77, இசைபடு மணி ஒலித்தொகுதி; மணி 
ஒலி எழுப்பும் இசைப்பொறி அமைவு ; மணிகளின் மூலம் 
மிழற்றப்படும் இன்னிசை, 

கோ1றஐ, 7. தோணி அகட்டு வரை ; (தாவ.) பயற்றினத்தில் 
அடியிதழ்கள் இரண்டிணைந்துண்டான தோணி வடிவான 
மலர் வடிவம். 

cari’nal, a. 
உடைய. 

தோணி வடிவத்துக்குரிய, தோணி வடிவம் 

கோர ௨16, ர. தோணியகடு போன்ற அமைவுடைகு. 

cario’ca, 2. தென் அமெரிக்காவில் பிரசீல் (Brazil) wr@ 
ஆடல் வகை ; ஆடல் இசை வகை. 

1016, 71, மூடாக்கில்லாத சிறு வண்டி, பளுவற்ற வண்டி. 

கேரா, ச. பல் அல்லது எலும்பு வகையில் சொத்தை 
விழுந்த, இற்றுப்போன. 

cark, ஐ, துன்பத்தில் அழுத்து, தொல்லைப்படுத்து; கவலைப்படு. 

கோ]: 10ஐ, ௩. கவலைகளால் அழுத்தப்பட்ட, தொல்லைப்பட்ட, 
வருத்துகிற. 

கோ], 73, ஆள் ; உழவன் ; கோமாளி ; கீழ்மகன். 

car'ley float, n. விமானியின் அவசரகால மிதவை. 
carl'-hemp, n, பெண் சணல் செடி. 

carl'ine, 71. முட்செடியினம். 

Carl’ism, 97, (வர.) ஸ்பானிய அரசுரிமைப் பூசலில் நான் 
காம் சார்லசின் இரண்டாவது மகனாகிய டான் காச்லச 
(0௦ கோ!௦5) பக்கமான கட்சி ஆதரவு. 

Carl ist, n. (வர.) ஸ்பானிய அரசுரிமைப் பூசலில் கான்காம் 
சார்லசின் இரண்டாவது மகனாகிய டான் கார்லசை 
ஆதரித்தவர். 

கோ'1௦0%, 71. ருசிய நாட்டில் செய்யப்படும் மீன் வச்சிரம். 
Carlovin'gian, 71. (வர.) சார்லிமேன் (Charlemagne) coir 

சார்லஸ் பேரரசரை முதல்வராகக் கொண்ட இரண்டாவது 
பிரஞ்சு அரச மரபினர்; ர. இரண்டாவது பிரஞ்சு அரச 
மரபுக்குரிய, 

Carl'owitz, n. டான்யூப் (19௨௦௦௦) ஆற்றின் கரையிலுள்ள 
கார்லோவிட்ஸ் நகரத்தில் வடிக்கப்படும் சிவப்பு இன்தேறல். 

Carlyle’an, a. srwav sri2ve (Thomas Carlyle 1795-1881) 
இலக்கிய ௩டையை ஒட்டிய. 

Carlylese’, n. தாமஸ் கார்லைலின் ஆற்றல் மிக்க இலக்கியப் 
பாணி. 

கோ]1650106', 8. ஆங்கில எழுத்தறிஞர் தாமஸ் கார்லைலின் 
இயல்புக்குரிய. 

Car'lylism, nN, தாமஸ் கார்லைலின் கோட்பாடு ; கார்லைலின் 
பாங்கு. 

Carmagnole, (87-) n. (வர.) பிரஞ்சுப் புரட்சிக்காரர்களின் 
(1798) ஆடலோடு கூடிய பாடல் ; பிரஞ்சுப் புரட்சிக்காரர் 
கள் அணிந்த சட்டை வகை. 

car’man, n, விசைக்கல வலவர், மோட்டார் ஓட்டுபவர் ; 
வண்டியோட்டி. 

Carm'elite, n. பாலஸ்தீனத்தில் (12௨10511௦௦) 1156-இல் 
கார்மெல் மலையருகே (Mt. Carmel) தொடங்கப்பெற்ற 
சபையைப் பின்பற்றி இரந்துண்டு வாழும் கட்டுப்பாடு 
மேற்கொண்ட துறவி ; இரசநக்துண்டு வாழும் கியதியுடைய 
துறவு ஈங்கை; பேரிக்காய்இனப் பழவகை ; நேர்த்தியான 
கம்பளித்துணி வகை ; ர, இரக்துண்டு வாழும் சபைக் தூறவி 
களின் அமைப்புச் சார்ந்த,



carminative 

carm'inative, n. (மரு) வயிற்றுப்புசத்திற்கு மருந்து; ர, 
வயிற்றுப்புசம் அகற்றுகிற. 

ரம 11௦, 71, இந்திரகோபப் பூச்சியினின்றும் எடுக்கப்படும் 
சிவப்பு வண்ணப்பொருள் ; இந்திரகோபப்பூச்சியின் நிறம் ; 
கருஞ்சிவப்பு மை; ர, தம்பலப் பூச்சியைப் போல் சிவப்பு 

நிறமுள்ள. 

carnage, n. படுகொலை, நூழிலாட்டு. 
வோட்வி, ம. உடலின்பத்துக்குரியய, சதைபற்றிய; இம்மை 

வாழ்விற்குரிய; பாலுணர்ச்சி சார்ந்த; கடவுட்டன்மைபெருத, 

உலோகாயத ; 4, உடலின்பத்துக்குரிய செயல் புரி. 

கோ வி181, 91. சிற்றின்ப வேட்கை ; உலோகாயதம். 

கவோொறட்விர்கர், 71. சிற்றின்ப வேட்கையர்; உலகப் பொருள்களில் 

உழல்பவர், 

earnality, n. சிற்றின்ப காட்டம், உடலின்ப வேட்கை ; 

உலகப் பொருள்களில் ஈடுபட்டுள்ள நிலை. 

போற 81126, ற. உடலின்பத்துக்குரியதாக்கு, உலோகாயதப் 
படுத்து. 

car’nal-mind’ed, a. உலகப் பொருள்களில் நாட்டமுள்ள. 

௦81௨85 1), 7. கோரைப்பல், ஊன் உண்ணிகள் இறைச்சியைக் 
கிழிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தும் நீண்ட பெரிய வெட்டுப்பல்; 

A, பல்லின் வகையில் ஊன் உண்ணிகள் தசை கிழிப்பதற் 

கேற்ப அமைந்த. 

carna'tion',n. இறைச்சி நிறம், இளஞ்சிவப்பு நிறம்; a. 
இளஞ்சிவப்பு நிறமுள்ள. 

-earna’tion’, n. இரட்டடுக்கான இதழ்களையுடைய மலர்ச் 
செடி வகை. 

carnau'ba, n. மஞ்சள்கிற மெழுகு வகை; மெழுகு வகை 
560 GF (Brazilian) காட்டுப் பனையின மரம். 

carnel'ian, m.=cornelian. 
Car’NeouUs, 4. கொழுத்த, தசைக்குரிய ) தசை போன்ற. 

carn’ey, 71. மூகமனுரை; ஐ, (பே-வ.) கெஞ்சு, ஈயம்படவுரை, 

கோொற110, 71. தூக்குத்தண்டனை நிறைவேற்றுபவர். 

carnifica'tion, 71. (மரு.) எலும்பு-ஈரல் முதலிய உறுப்புக்கள் 
தசை அல்லது தசைகார்போன்ற பொருளாக மாற்ற 

மடைதல். 

carnifici‘al, a. தூக்கிலிடுபவருக்குரிய, கொலைகாரத்தன 

மான. 

carn‘ify, v. (மரு.) எலும்பு-ஈரல் முதலியவற்றைத் தசை 
அல்லது தசைகார் போன்று மாற்று ; தசை அல்லது தசை 
நார்போன்று மாறுபடு. 

கொரு, 71... கேளிக்கைக் கொண்டாட்டம், வேனிற்கால 
உண்ணா நோன்புக்குமுன் ரோமன் கத்தோலிக்கக் கிறித்தவர் 
கள் கொண்டாடும் விழா ; களியாட்டம். 

(சோம 0ம, (ல.) 3. ற1, ஊன் தின்னும் பாலுணியினம். 
கொர் 1016, 2. புலால் உண்ணும் விலங்கு அல்லது செடி. 

carniv Orous, a, புலால் உண்கிற. 
carnos ity, 71. (மரு.) உடம்பில் மிகையாய்த் தோன்றும் 

தசை வளர்ச்சி. 

௦ல், 77. கழற்சி-மயிற்கொன்றை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 
௩டுகிலக்கடல் சார்ந்த மர இனத்தின் வகை, 

௦01௨, 7, நான்கு சக்கர வண்டி. 

0௨௦1, 71. மகிழ்ச்சிப் பாடல்; ஆனந்தக்களிப்பு, சிந்து ; 
கிறித்துமஸ் பாடல் ; பறவைகளின் இன்னிசைப்பு ; ற, சிந்து 

பாடு, களித்துக் கூடிப்பாடு ; மகிழ்ச்சியொடு பாட்டுப்பாடிக் 
கொண்டாடு, * 

(80௦116, ர. பிரஞ்சு காட்டுச் சார்லிமேன் (0௧11௦௩௧20௦) 
பேரரசருக்குரிய ; இங்கிலாந்து நாட்டின் முதலாவது இரண் 

டாவது சார்லஸ் மன்னர்கள் (நேகா 1 & II) காலத்திய. 

Carolin’gian, 7., a.=CGarlovingian. 
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carpi 
    

ca'rom, n. மேடைக்கோல் பந்தாட்டத்தில் இரட்டை வெட்டு, 

ஆட்டக்காரருடைய பந்து அடுத்தடுத்து இரண்டு பந்துகளை 

இடித்தல். 
car‘otene, 71. செடிகளில் காணப்படும் செம்மஞ்சள் வண்ணப் 

பொருள் (ஏ-உணவூட்டப் படிவங்களின் முற்பட்ட காலப் 
பெயர்). 

௦110, ர. கழுத்துக் குருதி நாளங்கள் இரண்டில் ஒன்று ; 
8. தலைக்குக் குருதியைக் கொண்டு செல்லும் இருபெரும் நாடி 

களில் ஒன்றுக்கு உரிய ; கழுத்துக் குருதிகாளத்துக்கு அண் 
மையில் உள்ள. ் 

081005 8], 1. குடியாட்டு, மதுபான விருந்து. 
0156, 71. குடிமயக்கம் ; ற, வெறியாட்டயர், மிகுதியாகக் 

குடி. 
carousel’, n. வீர ஆட்டப்பந்தயக் களரி, பொதுப்பந்தய 

விளையாட்டுக் காட்சி. 

கொற ], 71. நன்னீர் வாழும் குள மீன்வகை. 

Carp’, V. குற்றங்காண், குறை கூறு, வைது உரை, 

௦81, 7. மணிக்கட்டு எலும்பு ; ர, மணிக்கட்டுக்குரிய, 
மணிக்கட்டு எலும்பு சார்ந்த. 

ோற'6], 71. முசலி மூலம், சூலறை, கலணு. 
கோ்றவ]கரு,”ஈ. சூலணுக்களுக்குரிய, கூலணுக்கள் கொண்ட. 

கோறஸம்ள, 1. தச்சர், மரவேலை செய்பவர் ; ஐ, தச் வேலை 
செய். 

carp’enter-ant, 7. 
எறும்பு வகை, 

car’penter-bee’, n. மரத்தைத் துளைத்துக் 
இயல்புடைய தேனீ வகை, 

மரத்தைத் துளைத்துக் கூடாக்கிவிடும் 

கூடாக்கும் 

carp’enter-scene, n, நாடக அரங்கு வகையில் பின்னால் 
அரங்குத் தச்சர்கள் விரிவான காட்சியை ஒழுங்கு செய்வதற்கு 
கேரம் அளிப்பதற்காக அரங்கின் முகப்பில் வண்ணத்திரை 

யின்முன் ௩டைபெறும் காடகக் காட்சி ; ஒழுங்கு செய்யும் 
நேரத்தில் இடப்படும் வண்ணா த் திரை. 

carpentry, n. Sar, wrGai2. 
கோற ர், 71. விரிப்பு, கம்பளம், சமுக்காளம் ; மேசை விரிப்பு ; 

புல் பரப்பு; மலர்ப்படுக்கை; ௮, கம்பளம் விரி; மூடிப்பரப்பு; 

கவிந்துறாடு ; கண்டிக்க வரவழை; கண்டி; (தொ.) 

on the carpet, ஆலேசனையில், விவாதத்தில்); (பே-வ, ) 

கண்டிக்கப்பட்டு. 

carp’et-bag’, n, பயணப்பை, முன்பு சமூக்காளத் துணியினால் 
செய்யப்பட்ட வழிப்போக்கர் பை. 

carp et-bagger, n, muGur@ பயணம் செய்பவர் : தமது 
உடைமைகளை எல்லாம் பயணப்பையில் வைத்திருப்பவர் ; 
அரசியல் கோக்கத்துடன் அயலிடத்திற்கு வருபவர் ; தேர்தல் 
நாடும் அயலிட அரசியல் வாதி. 

car'pet-bed, 71. சிறு செடிகள் பல உருவங்களில் கத்தரித்து 
அமைக்கப் பெற்றுள்ள தோட்டப் பாத்தி. 

carp’et-dance, n. முறைப்படி ஈடவா ஆடல்) 
ஆடல். 

car’peting, n, கம்பள முதற் பொருள் ; கம்பளத்தொகுதி. 

car'pet-knight’, n. ofeé¢Qewcbach@noveit a அரசவையின் 
ஆதரவினால் வீரத்திருத்தகை பட்டம் பெற்றவர் ; பெண்களை 
வட்டிமிட்டுத் திரிபவர் ;) அடுக்களைப் படைவீரர். 

0810 61-ற10111', 71. சமுக்காளப்பூச்சி, சமுக்காளம் போன்ற 
வரிகளையுடைய விட்டில் பூச்சி. 

081 061-100, 70, படிக்கட்டுக்கழி, படிக்கட்டுச் சமுக்காளம் 
இடம் பெயராமல் செய்வதற்கான பற்றுக்கம்பி. 

carphol’ogy, n. 2-cmria தன்வசமிழக்த நிலையில் படுக்கைத் 
துணி முதலியற்றைத் தாறுமாராகப் பிடித்திழுத்தல், சன்னிச் 
சேட்டை. / =e So 

சாதாரண 

carp'i, 71. (உள்.) கறம என்பதன் பன்மை.



carping 

carping, ம. குற்றங்காண்கிற ; கடிந்துரைக்கிற : இடக்குப் 
பேசுகிற. 

ோற௦1'௦ஜு, 1. கணிவகைகள் பற்றிய ஆய்வு நூல். 
carpoph’agous, a- upb DarAm. 
carp’ospore, 71. (தாவ.) சிவப்புப் பாசிவகைகளில் கருவுற்ற 

பெண் உறுப்பினின்று தோன்றும் சிதல் விதை. 

carp’us, 71. (உள்.) மனிதர்கள் வகையில் மணிக்கட்டு; குதிரை 

முதலிய விலங்குகள் வகையில் கால் அடிக்கணு ; pl, carp’i. 

கோர, 91. சதுப்பு நிலம் ; சதுப்பு நிலப் புதர்க்காடு. 

carr’ack, carr’act, 2. GuT@se@ib ef பெருஞ்சரக்குக் 
கப்பல். 

carrageen’, carragheen’, n, வட ஐரோப்பாவில் வழங்கும் 
உணவுக்குப் பயன்படும் கடல்பூண்டு வகை. 

ca'rriage, 9, வண்டி; போக்குவரவு; இருப்பூர்தியின் பிரயாணி 

வண்டி ; பீரங்கியின் சகடம்; இறங்கும் விமானத்தைத் 

தாங்கிக் கொள்ளும் கட்டமைப்பு ) வண்டியின் மேற்பாக 

மில்லாத சகடச்சட்டம் ; இயந்திரத்தைத் தாங்கி இயக்கும் 

பாகம்; கொண்டு போதல், எடுத்துச் செல்லுதல், ஏற்றிச் 

செல்லு தற்குப் பிடிக்கும் செலவு; செயலாண்மை, செயலாட்சி, 
நிறைவேற்றம் ; நடக்கை, கோலம், ௩டையுடை தோற்றம் ; 

(தொ.) கேரார்&ஐ6 உறப் றகர, இரண்டு புரவிகள் பூட்டிய 

வண்டி. a 

ேரா18268016, ம. வண்டிகள் செல்லத்தக்க. 
carr’iage-clock, n. தலைமாறி வைத்தாலும் ஒழுங்காய் 

இயங்கும் கடிகாரம். 

ca'rriage-com' pany, 1. தங்களுக்கென வண்டிகள் அமர்த் 
திக்கொள்ளவல்ல செல்வர். 

கோரர820-002', 70. புள்ளிகளையுடைய காய்வகை. 

கோ1௨2௦-011576, 7. பூங்கா முதவியவற்றினூடே வண்டிகள் 
செல்வதற்கான சாலை, 

carr’ iage-folk, n.=carriage-company. 
ோ1820-107' எலாம். சம, வண்டிக்கட்டணம் முன்னதாகச் 

செலுத்தாமல். 

carr’ iage-free’, adv. 
மின்றி. 

carriage-paid’, adv. 
செலுத்தப்பட்டு. 

carr iage-way, 2. வண்டிப்பாதை, வண்டிகளின் போக்கு 
வரத்துக்காகவென்று ஒதுக்கப்பட்ட சாலையின் பாகம். 

ca‘rrick-bend, 1, (கப்.) இருமடிக்கொளுவி முடிச்சு, இரண்டு 
கயிறுகளை இஷை ப்பதற்கான முடிச்ச வகை.. 

கேரள, 7.) கொண்டு செல்பவர்; ௬மை கூலிக்காரர்; தூதர் ; 
சிப்பங்கள் முதலியவற்றை வாடகைக்கு எடுத்துச்செல்ல 
ஒப்புக்கொள்பவர் ) கொண்டு செல்லும் ஏதேனுமொன்று ; 
தூக்கு கலம்; பொதி ஊர்தி; மிதிவண்டியில் பொருள்களை 
வைத்துக்கொண்டு செல்வதற்கான பகுதி; நோய்கடத்தி, 
தான் கோய்க்குட்படாமல் கோய் நுண்மம் பரப்பும் 
உயிரினம் ;) கம்பியில்லாச் செய்தியில் மின்னலை ஊடகம் ; 
செய்தி கொண்டு செல்லும் புரு; (தொ.) கோடு ஏகு, 

கொண்டு செல்வதற்கான கட்டண 

வண்டிக் கட்டணம் மூன்னதாகச் 
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வானொலி இயக்கியால் அனுப்பப்படும் தொடர்பான மின் ' 
காந்த அலை. 

ேரர'161-ற1த'௦௦ற, 71. முன்னாட்களில் செய்திகள் கொண்டு 
செல்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட புறா ; புருவகை, 

carr'iole, n. ஒரு மனிதன் செல்லத்தக்க சிறு வண்டி வகை) 
விரைமூடு வண்டி ; கானடா காட்டுக்குரிய சறுக்கு வண்டி... 

ca'trion, n. அழுகும் பிணம்; ஊழ்த்த இறைச்சி; இழி 
பொருள் ; குப்பைகூளம், அழுக்கு :; ர, அழுகிய, அருவருப் 
பான, ஊழ்த்த இறைச்சிக்குரிய ) அழுகும் பிணம் தின்கிற. 

ca'rrion-crow’, n. பிணம் தின்னும் காக்கை வகை, 
ca'rrion-flower, n. அழுகிய இறைச்சியின் காற்றமுள்ள 

லலர்ச்செடிவகை. 

  
  

carte. 

carriwich’et, 1... தெறுமொழி, காரசாரமான சூட்டுரை ;” 
௩கைத்துணுக்கு ; சொற்புரட்டு, சிலேடைப் பேச்சு. 

வோ010806', 7. (வர.) பெருந்துளையுடைய சிறு கப்பல் 
பீரங்கி. 

௦௨1101-011', 7. ஆளிவிதையும் சுண்ணகீரும் கலந்த தீப் 
புண்ணாற்றும் தைலம். 

கோ்ரமர், 7. சிவப்பு முள்ளங்கிச் செடி. ; சிவப்பு முள்ளங்கிக். 
கிழங்கு. 

0௦75, 7. 21. (பே-வ.) செம்பட்டை மயிர் ; செம்பட்டை 
* மயிருள்ளவர். 

ca’rroty, a, தலை மயிர் வகையில் செம்பட்டையான. 

ca'rry, n. வீச்செல்லை ; வேக எல்லை ; குழிப்பந்தாட்டத்தில் 

அடிக்கப்பட்ட.பந்து நிலத்தைத் தொடுவதற்குமுன் செல்லும். 

தூரம்; பீரங்கி முதலியவற்றின் குண்டு பாயுக் தொலை ; 

சுமப்பு, சுமந்து செல்லுதல்; ௬மந்து செல்லும் அளவு 
படகைச் சுமந்து செல்லுதல்; இரண்டு நீர்நிலைகளுக்கிடையில் 

படகைச் சுமந்து செல்ல வேண்டிய நிலப்பகுதி ; itor sy 

நிலை ; வானம், முகிலின் இயக்கம், மேகங்களின் செலவு ; 

ற, எடுத்துச்செல், ஏற்றிக்கொண்டுபோ; சும; இட்டுக்கொண்டு 

போ ; தனி நிலையில் வைத்துக்கொண்டு ௩ட ; மேற்கொள், 

அணி ; ஏந்திச்செல், கொண்டு செல்; வலிந்து கைப்பற்று ; 

(படை. ) வாளேந்தி முறைப்படி வணக்கம் செலுத்து; ஆற்று; 

செய்துமுடி ; பெரும்பான்மை வலத்தால் நிறைவேற்று ; 
நிகழச்செய்; வெற்றிபெறு; தாங்கு, உடன்கொண்டிரு, 

உடையவராயிரு $; கருவுற்றிரு; நடத்து, நடந்துகொள் ; 

தேறுவி ; பண வகையில் காரியத்துக்குப் போதியதாயிரு ; 

முன் வருதொகையை அடுத்த பத்தியில் கொண்டு போய்ச். 
சேர் ; பத்திரிகையில் செய்தி வெளியிடு, நிலைக்கூறாக வெளி' 
யிடு; உணர்ச்சி வசப்படுத்து; (தொ.) carry all before one, 

இடர் தகர்த்து வெற்றிபெறு; கு கரவு, பெறு, உணர்ச்சி 
யூட்டி வசமிழக்கச் செய் ; (கப்.) பாய்மரம் முதலியவற்றை. 
உடைந்து இழக்கப்பெறு) ௦௫ 14, ௩ன்கு நடந்துகொள் ; 
மதிப்புக் கெடுத்துக்கொள்; ஆதாயம் அடை; வெற்றிபெறு? 

carry off, உயிர் வாங்கு; கெலி, அடை $; கூட்டத்துடன் 
கூட்டமாகச் சமாளிக்கவை $; அறைந்து பேசியோ புரட்டிப்: 

பேசியோ சமாளி ; கோ 0௩, காரியம் நிறைவேற்றிக்கொள்; 
முன்னேறு ; தொடர்ந்து செய்துகொண்டு போ $; கொண்டு 
நடத்து ; மேற் செல்; மட்டுமீறிக் குறைப்படு, இயல்பு கடந்து 

௩ட; மறைவாகக் காதல் நாடகமாடு, பசப்புக்காதல் புரி ; 

carry one’s bat, carry 00% ௦0௨5 084, மரப் பந்தாட்டத்தில் 
ஓர். ஆட்டத்தின் முடிவிலும் ஆட்டம் இழக்காமலிரு ; 
carry 0065 ற௦1௦1, பிறிதொடுபடாது தன்மதம் Ama, 
தடைகளைத் துடைத்தொதுக்கித் தன் கருத்து மேலோங்கச் 
@Qeus ; carry out, நிறைவேற்று; கோர 042, கணக். 

கேட்டில் மறுபக்கம் கொண்டுசெல் ; கட்சி மாற்றிக்கொணர்; 
அடுத்த தறுவாய்க்குத். தள்ளிப்போடு; 0௨1037 (௦ கர, 
வெற்றிபெறு : காளின் செயலில் வெற்றி எய்தப்பெறு ; 

carry (070021, இடர்களினூடே தாங்கு, இடர் கடந்து காப் 
பாகக் கொண்டுவா; எய்தப்பெறு: நிறைவாக்கு; carry too far, 

மட்டுமீறிச் செல் ; கோரா மற, கட்டிடத்தை மேலும் உயர 
மாகக் கட்டிக்கொண்டுபோ ;) பின்னோக்கிமூலம் காட்டு; 

தோட்டு 1214, மிகுந்த அதிகார வலிமை பெற்றிரு, செல் 
வாக்குப் பெற்றிரு. 

௦௨௫-811, 77. பளுவற்ற கான்குசக்கரக் குதிரைவண்டி. 
ca’rry-over, 71,  பங்குமாற்றுத் துறையில் வருதொகையை: 

மறுபுறம் கொண்டு செல்லும் முறைமை; பங்குமாற்றில் முன் 
பக்கத்தொகை. 

கோட் 71. இரட்டைச் சக்கர வண்டி, கட்டை வண்டி ; வில் 
வண்டி ; ல, வண்டியில் ஏற்றிச்செல் ; வண்டிக்காரனாகத் 
தொழில் செய்; (தொ.) put the cart hefore the horse, 
ஒழுங்கு முறையைத் தலைகீழாக்கிவிடு, 

1௨௨௦, 7, வண்டியில் ஏற்றிச்செல்லுதல் ; வண்டிக்கூலி, 
carte’, n, வாட்போர் நிலை வகை, சிலம்ப முறையில் மணிக் 

கட்டின் நான்காவது) அமைவு நிலை, 

+ 

* 
we
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,
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carte’, n. eras slrordint yu; oi m_ufed greed | 

பட்டுள்ள சிறு நிழற்படம். 

carte-blanche, (197-) n. Qoucirap sh, முன்னதாகக் கையொப்ப 

மிடப்பட்ட வெற்றுத்தாள் ; முழுச்செயலுரிமை. 

carte-de-visite, (97.) n. AQ simu ஒட்டப்பட்டுள்ள 
நிழற்படம் ; மூன்றரைக்கு இரண்டேகால் அங்குல அளவுள்ள 

கிழற்படம். 

- ஹேர வி, ஐ. மற்போருக்கு அறைகூவற்சீட்டு ; சிறைப்பட்டவர் 

களை மாற்றிக்கொள்ளுதல்; போர்க்கைதிகளை மாற்றிக் 

கொள்வதற்கான உடன்படிக்கை; எழுதப்பட்டுள்ள அட்டை ; 

அரசியல் கூட்டு நிலை, அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டணி ; 

போரிடையே இருதரப்புக்களுக்கும் இடைப்பட்ட கட்டுப்பாடு; 

அபாரிடையே பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுடைய கப்பல்; 

போட்டியை அழித்து விலைகளை ஏற்றி வைப்பது போன்ற 

கோக்கங்களுக்கான வணிக நிலையங்களின் கூட்டணி, 

-eartelize’, v. பொதுப்பணிக்காக வணிக நிலையங்களின் 
கூட்டணி உண்டுபண்ணு ; வணிகஙிலையக் கூட்டணியின் 
ஆட்சிக்குட்படுத்து ; வணிககிலையக் கூட்டணியாக அமை. 

கோம், 7. வண்டி ஓட்டுபவர். 
Carte’sian, n. பிரஞ்சு மெய்க்நூலாசிரியராகிய ரேனே 

டேகார்ட் (606 Descartes 1596.1650) என்பவரது மெய் 

விளக்கத்துறையைப் பின்பற்றுபவர் ; டேகார்ட்டேயின் 
உடனிணை வு முறையை. மேற்கொள்பவர் ; ர, பிரஞ்சு மெய்க் 

நூலாசிரியராகிய டேகார்ட் என்பவரது மெய்விளக்கத் 

. துறைக்குரிய ? டேகார்ட்டின் உடனிணைவு முறைமைக்குரிய; 

(Qsm.) Cartesian bottle-imp, Cartesian devil, Cartes- 
18 014), டேகார்ட்டின் பெயர் வைக்கப்பெற்றுள்ள இயல் 

நூல் தத்துவ உள்ளுறையுடைய விளையாட்டுப் பொறி, மூடி 

யமைவுமூலம் அழுத்தமிகுந்தோறும் உள்ளிருக்கும் பொம்மை 
மிதப்புகிலையிலிருக்து இடைத்தங்கு அமிழ்வுஙிலைக்கு மாறும் 

படி அமைக்கப்பட்ட புட்டி. 

car'thamine. 71. குங்குமப் பூவிலிருந்து செய்யப்படும் சாயப் 
பொருள். 

cart’-horse, n. வண்டியிழுக்கத்தக்க குதிரை. 
cart’ -house, n, வண்டிக் கொட்டில். 

Carthu'sian, n. STUDGq Yss@ (St. Bruno 1086) 
என்பவரால் நிறுவப்பட்ட துறவிகளின் அமைப்பைச் சேர்ந்த 

“வர்; கார்த்தூசியத் துறவி மடத்தின் மனையிடத்தில் அமைந்த 

 சார்ட்டர் அவுஸ்” (மரன் ௩0056) என்னும் கல்வி நிலைய 

மாணவர் ; ர, தூயதிரு. புரூனோ என்பவரால் காணப்பட்ட 
துறவிகளின் அமைப்புக்குரிய; கார்த்தூசியத்துறவி மடத்தின் 

மனையிடத்தில் அமைவுற்ற ₹* சார்ட் டர் அவுஸ் ? கல்வி நிலையத் 

துக்குரிய. 

௦816111826, 1. குருத்தெலும்பு. 
கோ(11க 21010, 8. குருத்தெலும்பு போன்ற. 
“கஜோ(பிக'தர்௦ய5, 8. குருத்தெலும்புக்குரிய ; குருத்தெலும்பா 

லான; முள்முனைப்பான ; குருத்தெலும்பு போன்று கெட்டிப் 

புடைய; (உயி.) எலும்புச்சட்ட முழுதும் குருத்தெலும்பாலான. 

cart'-ladder, n. சுமையின் இட அளவைப் பெருக்குவதற் 
காகப் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்படும் சட்டம். 

cart'-load, 1. வண்டிச்சுமை, பார அளவு, ஒரு வண்டிச்௬மை. 

ோ*௦ஜகற11ர0, வர் ஜாகற்1௦௨1, 4. நிலப்படத்துக்குரிய, 
தேசப்படம் வரைதல் பற்றிய. 

தரம் ர௨ற, 7, நிலப்படத்துறை ; தேசப்படம் வரைதல். 
கோ(01'௦ஜு, 7. நாட்டுப் படங்கள் மனை விளக்கப்படங்கள் 

ஆகியவற்றின் ஆய்வுத்துறை. 

கோகு, 71. ஆட்டச் சிட்டுக்களை வைத்துக் குறி 
சொல்லும் முறை. 

1௦0, ர). ' எய்குறியின் கடுவில் உள்ள வெள்ளைச்சில்லு ; 
மையச் சில்லின்மேல் படும் வேட்டு ; பொருள்கள் mois 

கான அட்டைப்பெட்டி ; 

படும் அட்டை. 

பெட்டிகள் செய்வகற்குப் பயன் | 

car tonnage, nN. தாள் அட்டை, அட்டைப் பலகை ; பதனப் 

பிணத்தின் மேற்கவிகை. 

car'ton-pierre, 71. கல்தோற்றம் அளிக்கும் அட்டைப் பலகை 
வகை. 

லோ*$௦௦', 7. வண்ணப்படம் எழுதுதற்கு மாதிரியாகத் தடித்த 
தாளில் எழுதப்படும் வரைப்படம் ; தொடர்ப்பட வரிசையி 

லிருந்து எடுக்கப்படும் திரைக்காட்சி ; அரசியல் வசைக்கேலிச் 

சித்திரம்; ௦, வசைக்கேலிப்படம் வரை; கேலிப்படம் வரைந்து 

ஏளனத்துக்குள்ளாக்கு. 

cartoon’ ist, n, எளன ஓவியம் வரைபவர், வேடிக்கை ஓவியர். 

cartoph' ily, n. yma பூஞ்சுருள் அட்டைத்திரட்டு, “சிகரட்” 
அட்டைச்சேமிப்பு. 

cartouch’, cartouche’, ந, துப்பாக்கிக்குண்டு - தோட்டா 
முதலியவைகளுக்கான பெட்டி, வெடி மருந்துப்பெட்டி ; 

(௧-௧.) ௬ருள்தாள் போன்ற ஒப்பனை வேலைப்பாடு ; (தொல்.) 

அரசர் பெயர்களையும் தெய்வப் பெயர்களையும் கொண்டுள்ள 

பழைய எகிப்திய நீள்வட்ட வளையம். 

cartridge, n. வெடிக்கலம், வெடியுறை, தோட்டா, குண்டு 
கள் செறித்துள்ள பொதியுறை, பீரங்கிக்குரிய வெடிமருந்து 

உறை, 

car ‘tridge-belt, 71. வெடியுறைகள் செருகி வைப்பதற்குரிய 
கச்சைவார். 

cartridge-pa’ per, 2, கெட்டித்தாள், வரைப்படம் எழுதுதற் 
கும் திண்ணிய உறைகள் செய்தற்கும் பயன்படும் முரட்டுக் 

காகிதம். 

கோர்'1080, 71, வண்டிப் பாதை. 

கோ1£6'-1411], 71. வண்டியின் பின் பக்கம். 

0கய்கார, 7. ஆவணத்தொகுதி, பதிவேடு ; திருமடத்தின் 
பதிவேட்டுத் தொகுதி; ஆவணங்கள் வைத்திருப்பவர்; பதி 

வேடு வைக்கப்படும் இடம், பதிவேடகம். 

cart'way, n.=cart-road. 
cart’-wheel’, n. வண்டிச்சக்கரம் ; ஐந்துவெள்ளிப் பணம் 

போன்ற பெரிய நாணயம் ; பக்கவாட்டுக் கரணம். 

cart’wright, 
கோம0௨26, 71. காணி வரி, ஒரு சோடுமாடு ஒரு பருவத்தில் 

உழத்தக்க அளவு நிலத்தின் மீது விதிக்கப்பட்ட வரி. 

car'ucate, 71. ஏர்ப்பாசன அளவு, நுகத்தில் பூட்டிய ஒருசோடு 
மாடுகள் விளைச்சல் பருவம் ஒன்றில் உழக்ககூடிய நில 
அளவை. 

ca’runcle, n. வான்கோழி முதலிய பறவைகளின் தலையில் 

அல்லது கழுத்தில் இருப்பதைப் போன்ற தசைத்திரளை ; 
( தாவ.) விதைமுடி, விதைமுண்டு. 

71, வண்டிகள் செய்யும் தச்சர். 

carun'cular, a. விதைமுடி போன்ற, விதைமுண்டின் 
இயல்பு வாய்ந்த. 

carun’culate,a. விதைமுண்டு உடைய; தசைத்திரளை 
வாய்ந்த. 

carun’culous, a.=caruncular. 
7௨010], 7. துளசியினத்தின் பற்பல பூண்டுகளில் காணப் 

படும் பல்வலிக்குதவுகிற கெட்டிமை வாய்ந்த எண்ணெய். 

Carve, ஐ. செதுக்கு ; செதுக்கி உருவாக்கு; வெட்டியமை, 

குடைந்து உண்டுபண்ணு ; குறுக அரி, கொத்து); செதுக்கி 

உருமாற்று ) உருவங்கள் செதுக்கி ஒப்பனை செய் ; மாதிரிப் 
படங்களைச் செதுக்கு ; இறைச்சி வெட்டித் துண்டாக்கு; 

வெட்டிப் பகிர் ; சிற்பத்தொழில் நடத்து, சிற்பவேலை செய் ; 

(தொ.) கோர ௦௦04, வெட்டியுருவாக்கு, ஈ௩றுக்கியெடு; 
குடைந்து உண்டுபண்ணு ; முயன்று பெறு, தன் முயற்சி 

யால் அடை.$ cut and carve, Gussie படுத்து, wus 

படுத்து. 

carv'el, n.=caravel. 
car’vel-built, a. பலகைகள் ஒன் நின்மீது ஒன்று ஏளுமல் 

சம மட்டமாயிருக்கும்படிக் கட்டப்பட்ட,



carven 

carv’en, 4. செதுக்கப்பட்ட ; செதுக்கி உருவாக்கப்பட்ட. 

கோர, 71... செதுக்குபவர், மரவேலைச் சிற்பி, சிற்பி; 
இறைச்சி அறுக்க உதவும் கத்தி. 

கோத, 1. ற1. இறைச்சி அறுக்க உதவும் கத்தியும் கவர் 
Cpa opp. 

கோத, ர. சிற்பவேலை ; மரத்தில் அல்லது தந்தத்தில் இழைக் 
கப்படும் செதுக்குவேலை ;) செதுக்கி அமைக்கப்பட்ட உருவம் ; 

உணவு மேசையில் இறைச்சி அறுத்தல் ; உணவு மேசையில் 

இறைச்சி அறுக்கும் கலை, 

0811 ஐ-120176, 71... இறைச்சி அறுக்க உதவும் பெரிய கத்தி. 

கோகர்'10, ம. தூணாகப் பயன்படும் பெண் உருவச்சிலை 

பற்றிய. 

கொக 1ம், 71, சிலையுருவத்தூண், தூணாகப் பயன்படும் பெண் 

2-Gué AQ; pl, caryat'ides, caryat’ids. 

0௦௨1700518, 71. (தாவ.) உமியுடன் ஒட்டிய தானிய வகை; 
முதிரை... 

cas'cabel, n, பீரங்கியின் பின்புறக்குமிழ். 
cascade’, n. அருவி; அருவித்தொகுதி, நீர்வீழ்ச்சி; அலை 

யலையாக விழும் பூ வேலைப்பின்னல் முடி ; கருவிகலத் தொகுதி 

யின் இடையிணைப்பு; ற, அருவியாக விழு; அலையலையாக விழு. 

cascar'a, cascar'a sagra'da, (ஸ்பா.) 9, குடூலிளக்கும் ஈன் 
மருந்தாகப் பயன்படும் வட அமெரிக்காவின் காலிபோர்னியா 

நாட்டு மரப்பட்டை வகை. 

08500, 91, சரக்குகளைக் கொண்டு சென்று கப்பலில் ஏற்றி 

இறக்கும் பிலிப்பைன் (%]11றற1ற0௦8) தீவுகளுக்குரிய படகு 
வகை, 

08561, 7, பை) கூடு, உறை; பெட்டி; தொகுதி; சுவர் 
முகப்புப் பொதிவு; புத்தக மேலட்டை; புத்தக மூட்டுப்பகுதி; 

அச்சகப் பொறுக்குத் தட்டு ; சிதறு வெடியுறைக்குண்டு ; v, 
பையில் போடு; உறையில் வை; பொதி, போர்த்து, 

தோலிட்டு மூடு; (தொ.) 1௦௭81 0௨56, (அச்.) ஆங்கில 

எழுத்து வடிவின் சிறிய பொதுமுறை உருவம் $; Upper case, 
(அச்.) ஆங்கில எழுத்து வடிவின் பெரிய சிறப்பு முறையான 

. முதன்மை உருவம். 

0898”, 9) நிகழ்ச்சி, நேர்ச்சி ; கேர்வு, நிகழ்வுக்கூறு, நிகழ் 

ob; கேர்வு வகை: செய்தி, காரியம், கேள்விக்குரிய 
பொருள், ஆராய்ச்சிக்குரிய பொருண்மை ) நிலை, நிலைமை, 

சூழ்கிலை ; தறுவாய் ; பண்பின் செயல்வடிவ நிகழ்வுக்கூறு ; 

எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்ளத்தக்க கூறு ; தொழில் முறை 

வாடிக்கைத் தொடர்பு ; ஒரு தரப்பு வாதம் ; வழக்கு ; வாதம், 
வழக்கு விவரம், வழக்கு வீவர விளக்கம், வழக்கு விவர 
அறிக்கை) (இலக்.) பெயர்ச்சொல்லின் உருத்திரிபு வேறு 

பாடு, வேற்றுமை ; (தொ.) 13 any 0௨8௦, எப்படியும், எது 
எவ்வாளுயினும் ; 11. 0686, என்ற நிலை ஏற்படுமானால், என்ற 

நிலை ஏற்படும்பொழுது ; 13 056 10, பொருந்திய நிலையில் ; 

in the case of, cumauilcd; leading case, பின்வரும் வழக்கு 
களுக்கு வழிகாட்டியாகக் கொள்ளத்தக்க முன்மாதிரி வழக்கு) 

make out உ 0௧56, தக்க ஆதாரத்துடன் வாதம் உருவாக்கு ; 
put the case, வாதத்தை உருப்படுத்திக்காட்டு ; எடுத்துக் 
காட்டாகக் கொள் ; கற்பனையில் மெய்ம்மையாக வைத்துப் 
பார். 

0856 ”, ற. திருட்டை முன்னிட்டுப் புலம் பார். 

casea’tion, 7. உறைபாற் கட்டியாக மாறுதல். 

0856'-000%, 7. மருத்துவரின் தொழில்முறைக் குறிப்பேடு. 

0886'-0௦1416, 7, பெட்டியில் குப்பியுடன் குப்பி பொருந்த 
வைப்பதற்கு வாய்ப்பான சதுரவடிவக் குப்பியுறை. 

0856-1870, ற. பரப்பில் சரியகமூட்டுவதன் மூலம் இரும் 
பைக் கடும்பதப்படுத்து ; மரத்துப்போகச்செய் ; 
யற்ற நிலை உண்டுபண்ணு. 

case'-hard’en‘ng, n. பரப்பில் கரியகமூட்டுவதன் மூலம் 
இரும்பைக் கடும்பதப்படுத்துதல், இரும்பில் கடும்பதம் ; 
உணர்ச்சியின்மை, 

உணர்ச்சி 
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‘case’ment-window, 71. 

case’history, 7. முன் மரபு, மருத்துவத்துக்கான தனி 
வரலாறு - மரபு - ஜூழல்கள் பற்றிய விளக்கத்தாள். 

casein, n. பால்புரதம், 
கூறு. 

case’-knife, 8. எப்போதும் உறையிலேயே வைக்கப்படும் 
பெரிய கத்தி வகை, பட்டாக் கத்தி. 

உறைபாற்கட்டியின் அடிப்படைக் 

0856-18, 71. தீர்ப்புவழிச்சட்டம்; முன்வழக்குத் தீர்ப்புக்களைப் 

பின்பற்றிவந்த மரபுச்சட்டம். 

0896'-1091:01, 71, புத்தக மேலட்டை செய்பவர். 
0886 ம0ஹு, 7. அச்சுக்கோப்பவர். 

case’mate, n. oe) கைப்பற்றியவர்கள்மீது துப்பாக்கி 
நுழைத்துச் ௬டுவதற்கான பக்கத்தொளைகளையுடைய அரண் 

மதிலகக் கவிகைமாடம், காப்பரண் மாடம்; போர்க்கப்பல் 

களில் பீரங்கிகளுக்கான கவசமாடம். 

0853கம60, ம. காப்பரண் மாடத்தையுடைய, கவசமாடம் 

வாய்ந்த; காப்பரண் பாதுகாப்பை உடைய, கவசமாடக் 

காப்பினைக்கொண்ட ; காப்பரண் மாடம் போன்ற கட்டுமான 

முடைய ; கவசமாடம் போன்ற. 

case’ment, n. பலகணிச்சட்டம் ; மடக்கும் பலகணிக்கதவின்- 

திருகுமரையிட்ட மடிப்பு ; (செய். ) பலகணி ; உட்குடைவான 

செதுக்குமானம். 

case’ment-cloth, n. uvamis திரைக்குப் பயன்படுத்தப். 
படும் துணிவகை. 

case’ment-curtain, 2. பலகணிச் சட்டத்தில் தொங்கவிடப்.- 

படும் திரை, பலகணித்திரை. 

58௨2ம், ம. மடங்கு மடிப்புச் சட்டத்தையுடைய. 

மடக்குப் பலகணி: 

085'6௦05, 4. உறைபாற்கட்டியைச் சார்ந்த ; உறைபாற்கட்டி 
போன்ற. . 

casern’, caserne’., n. அரணின் 
வரிசை. 

படைவீரர் தங்குமசின 

case’-shot, n. 45.01 குண்டாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரவைக். 
குண்டுகளடங்கிய தகர அடைப்பு. 

case’-work, n. சமூகப்பணியிடையே தனிமனிதனைப்பற்றிய. 
கவனிப்புக் கூறு. 

0896௮௭0110, 7, ஈ வகையின் நீரில் மிதக்கவிடப்படும் முட் 
டைப் புழு. 

cash’, n. 
நாணயம். 

(த.) காசு, நாணயம்; சீன நாட்டுச் செப்பு. 

088115, 9, கெட்டிப்பணம், உடனடிப்பணம், ரொக்கம் ; பொரு 
ளகத்துறையில் காணயப்பணம்; நாணயப்பண மும் பொருளக 
நாணயத்தாளும் மட்டுமே அடங்கிய தொகை; ௮, பொருளசு 
நாணயத்தாள் - பொருளகமுறி ஆகியவற்றுக்குரிய காணயப் 
பணம் வழங்கு, காணயப்பணமாக மாற்று; (தொ.) cash 
and carry, வாங்குபவரிடம் கொண்டு ஒப்படைப்பதற்குரிய 
ரொக்க விற்பனை முறை; 0851 400, அவ்விடத்திலேயே 
கொடுக்கப்படும் பணம் ; 08811) 10, பந்தயச்சூ தாட்ட முடிவில் 
நாணய அடையாள வட்டுக்களை காணயப:ர2: மாற்று ; 
(பே-வ.) இற; பயன்படுத்திக்கொள் ; 0881) 1 ௦0, தனக்கே 
பயன்படுத்திக்கொள் ; ௦5% 0 06]1ர, உடனடிப் பணங்் 

கட்டி எடுப்பதற்குரிய சரக்கு அனுப்பீடு ; hard cash, 
spot cash, அப்பழுக்கில்லாத உடனடிக்கெட் டிப்பணம் $ 
10) 5, பணம் கைவசமாக); பணமுட்டின்றி ; out of cash, 
பணம் கைவசமின் றி, பணம் முட்டுப்பட்டு, 

0851-8000, 1. பணவகைக் கணக்கு, ரொக்கக் கணக்கு , 
பொருளகத்தில் சில்லறைக்கடன் வாய்ப்பு அளிப்பதற்கான 

தனிக் கணக்கேடு, 

cash’-book, n, பண வரவு செலவுக் குறிப்பேடு, 
0851 -0760'1ம, 77, பொருளகத்தில் சில்லறைக் கடன் வாய்ப்பு 

அளிப்பதற்குரிய தனிக் கணக்மீகடு. 

085112, 7... முந்திரிமரம், கொல்லா மாமரம். 

க
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சமுதாயத் திரிபியல் வடிவப் பூச்சியினங்களில் தனி உயிரின் 

உருவப்படிவம் ; (தொ.) 1080 0859, சாதிப் படியிலிருந்து 

இழி, சாதி மதிப்பிழ ; 1:600006 08506, சாதி துற, 

095ர௨'1089, 4. சாதியற்ற ; சாதியிழந்த. 
ரவி ஹஊ, 1. அரண்மாடத் தலைவர், அரண்மாளிகை ஆட்சி 

யாளர். 

cas'tellated, a. அரண்மாடம் போன்ற கட்டமைப்புடைய, 

அரண்மாளிகைபோலக் கோட்டை கொத்தளக் கூடகோபுரங் 

களையுடை.ய. 

085 112த16, ற. தண்டி, கண்டித்துரை, அடித்து ஒறு; திருத்தம் 
செய், பாட திருத்தம்செய். 

castiga'tion, n. கண்டித்துத் திருத்தல், 
கடிந்துரை ;. காரசாரமான திறனாய்வு. 

0851128101, 71. கண்டிப்பவர் ) கண்டனம் எழுப்புபவர். 

Castile’, 1. ஸ்பெயின் காட்டின் ஒரு பகுதி ; (தொ.) Castile 
50௨, முரட்டுச் சவுக்காரக் கட்டி. வகை ; தேவதாரு செய்யும் 

உவரகையும் கலந்து உண்டுபண்ணப்பட்ட சவுக்காரக் 

கட்டி, 

085111'187, 71. ஸ்பெயின் காட்டுப் பகுதியான காஸ்டீலுக்கு 

(Castile) உரியவர், காஸ்டீல் வாழ்கர் ; காஸ்டீல் பகுதிக்குரிய 

செப்பமிக்க ஸ்பானிய மொழி ; ர, காஸ்டீல் பகுதிக்குரிய. 

cast'ing, n. எறிதல்; இடுதல், போடுதல்; 
வார்ப்பு ;) வார்ப்புக்குரிய பொருள் ; வார்ப்புரு. 

cast'ing-net, n. எறிவலை, வாய்ப்பக்கம் கீழ்கோக்க எறிந்து 
மையமூடாக காற்புறக்கோடியும் இழுக்கப்படத்தக்க வகையில் 

அமைவுற்ற பெரிய வட்ட வடிவமான வலை. 

0851 1112-1016, 71. தீர்வுமொழிச்சீட்டு, முடிவுவாக்கு, சரிசம 
மான வாக்குகளைப் பெற்ற கட்சியினரிடையே வெற்றி தேர்வு 

தரத்தக்க மேலுரிமையுடைய மொழிச்சீட்டு, 

cast'ing-weight, n. சாய் எடை; சரிசமகிலையை ஏதேனும் 
ஒருபுறமாக்கவல்ல மிகை எடை. 

0881-1100, 02ம் 1801, 72, வார்ப்பிரும்பு, கரிமம் பசைமம் 
,மூதலிய கரிய வகைகளை ௭.கில் சேர்ப்பதினும் மிகுதியாகச் 
சேர்ப்பதால் மீண்டும் வேலைப்பாட்டுக்கு உதவா நிலையுடைய 

வார்ப்பட இரும்புக் கலவை; வார்ப்படத்தில் உருவாக்கி 
வார்த்த இரும்பு ; ர, வார்ப்பிரும்பால் ஆக்கப்பட்ட ; கடின 

மான ; சோர்வுறாத, உறுதிவாய்ந்த ; விறைப்பான ; வளைந்து 
கொடுக்காத, மாற்றியமைக்க முடியாத. 

கடுந்தண்டனை ) 

வார்ப்படம், 

கே.்உ்16௨, 1, காப்பரண் மாளிகை; காப்பரண், காவற்கோட்டை; 

அரண் மாளிகையாக முன்பு இருந்த கட்டிடம் ; பெருமக்கள் 

மாளிகை ; தற்கால மேலைச் சதுரங்க ஆட்டத்தில் நால்வகைக் 

காயுருக்களில் ஒன்று (அம்பாரி) ; யானைமீதுள்ள காப்புக் 

கூண்டு, அம்பாரி ; பெருங்கப்பல், படைகாவாய் ; y, சதுரங்க 

ஆட்டத்தில் அம்பாரிக்காயுருவை நோக்கி அரசுக்காயுரு இரு 

கட்டம் சென்று அது தாண்டிய கடைசிக் கட்டத்துக்கு 
அம்பாரிக்காயுருவைக் கொண்டுவருமாறு ஆடு ; (தொ.) 

castles in Spain, castles in the air, மனக்கோட்டைகள், 
பகஜ்கனவுகள். 

cas'tle-builder, n. மனக்கோட்டை கட்டுபவர், பகற்கன 
வாளர், கற்பனைத் திட்டங்களிடுபவர். 

cas'tle-buil’ding, 71. மனக்கோட்டை கட்டுதல், பகற்கனவு 
காண்டல், 

08 21160, ர. காப்பரண் மாளிகைகளையுடைய; காவற் கோட்டை 
களைக் கொண்ட. 

cas'tle-guard, 71. காப்பரண் மாளிகைக் காவலர், மனைக் 
கோட்டைக் காவலர். 

cas'tle-nut, n. பொட்டுமரை, இயந்திரத்தில் மற்றோர் உறுப் பின். முனைப்பூசி வந்து பொருக்துவதால் சுழற்சி நிறுத்தப் 
படும்படியாகச் சுற்றுபுறத்தில் துளையுடைய முகிழ். 

cast’-off, n. கழிபொருள், பயனற்றதென. ஒதுக்கி எறியப் பட்ட பொருள் ; ர, தூக்கி எறியப்பட்ட, ஒதுக்கப்பட்ட.     

(85601, 70. கிரேக்க பழங்கதையில் குதிரை பழக்குதலில் 
வல்லுஈனான லீடா (1,60௨) வின் இரட்டைப் பிள்ளைகளஞுள் 

ஒருவன் ; மிதுனமனை வான்மீன்குழுவின் ஒண்மீன். 

cas'tor!, 11. உழன்றி, உழலை, இருக்கைகளின் கால்களில் 

பொருந்திய திருகுசுழல் சக்கரம் ; தெளிபுட்டில், திவலைகள் 

கொட்டும் முகடு உடைய கலம் ; உணவு மேடையில் துணைச் 

சுவைப் பொருள்களுக்குரிய கலம்; (தொ.). 08800 5யக௨7, 

வெள்ளைத்தூள் சர்க்கரை, சீனி. 

cas'tor?, n. நீர்நாய் போன்ற கொறிக்கும் விலங்கினம் ; 

விலங்கின வகையின் பிட்டத்தின் சுரப்பி நீரிலிருந்து உண்டு 

பண்ணப்படும் வன்மண மருந்துப் பொருள் வகை ; நீர்வாழ் 

விலங்கின வகையின் மென் மயிர்த்தோல் ; மென் மயிர்த்தோல் 

தொப்பி. 

088105, 7. குதிரைக் காலடியில் கல் போன்ற கரணை, 

1௦, 1. நீர்காய் வகையின் பிட்ட அடிச்சுரப்பி ; நீர் 
நாய் வகையின் பிட்ட அடிச்சுரப்பியிலிருக்து உண்டுபண்ணப் 

படும் கூர்மணப்பொருள். ் 

085”1௦7-011, 71. ஆமணக்கு வகையின் எண்ணெய், குடலிளக்க 

மருந்தாகவும் மசகெண்ணெயாகவும் வழங்கும் தாவர 

எண்ணெய் வகை. 

085105, 7. 1. உணவு மேடையில் துணைச்சுவைப் பொருள் 

கள் வைப்பதற்குரிய நிலைச்சட்டம். i 

cast Ory, n. Gebi pb, நீலச்சாயலார்ந்த செக்கிறம். 

086'1181, 8. கூடாரத்துக்குரிய. 
0891121061 1101, 7. கூடார அமைப்புக்கலை. 

0951181௦', ற. விதையடி, ஆண்மை போக்கு, இனப்டுபருக்க 
ஆற்றல் அழி; மெலிவி; குறைபடுத்து, அகற்றிக்குறை 
உண்டுபண்ணு, வெட்டிக்குறை, கத்தரித்துக்குறை ; தீமை 

யகற்று, தூய்மைப்படுத்து. 

085 181௦0, ம. விதையடிக்கப்பட்ட ; தீமை அகற்றப்பட்ட, 
தூய்மையாக்கப்பட்ட ; இடைவெட்டிக் குறைக்கப்பட்ட, 

castra'tion, n. விதையடிப்பு, இனப்பெருக்க ஆற்றலழிப்பு ; 
(உயி.) விதை நீக்க அறுவை; (தாவ.) கருவக நீக்கம், 
மலரின் பூவிழை நீக்கம். 

0851-51௦6], 7. அடித்து 
உருவான எஃகு. 

உருவாக்கப்படாமல் வார்த்து 

வேய வ], 71, தற்செயல் வருகையாளர், இடைவரவாளர் ; காட் 

கூலியாள் ; ஒரோவொரு சமயம் உதவிகாடும் பஞ்சை ; ர. 

தற்செயல் வருகையான, இடைவரவான ; திட்ட மிடப்படா த, 

காலத்திற்பட்ட, காலப்போக்கிலேற்பட்ட ; கைப்போக்கான, 

முயற்சியற்ற ; முறைமைப்படாத ; (தொ. ) casual labourer, 
அவ்வப்போது உழைப்பவர், நாட்கூலியாள் ; casual leave, 

கேர்வு விடுப்பு; 0௧50௧1 எகாம், ஏழ்மையுதவி மனையில் 

இடையுதவிச்சாலை. 

851510, 71, எல்லாம் தற்செயற்பாங்காகவே நடக்கின்றன 

என்ற கோட்பாடு, காரிய காரண மறுப்புக்கொள்கை. 

ca'sually, adv. sQeu0rs, 
போக்கிலே, இடையே. 

0850811688, 7. தற்செயல் நிகழ்வுப்பண்பு ; திட்டமின்மை ; 
இடைஙிகழ்வு ; தற்போக்கு. 

0850815, 91. ற[, தட்டையான சறுக்குப் புதைமிதி. 
0௨80214165, 7. ற்], படைத்துறையில் சாவு-காயப்படுதல்-ஓடிப் 

போதல் முதலியவற்றால் ஏற்படும் இழப்புப்புள்ளி விவரம், 
சேதப்பாட்டு விவரம்) (தொ.) casualties of superiority, 
ஸ்காத்லாந்து நாட்டில் பழைய நிலப்பண்ணை முறையில் 
பண்ணையாளுக்குச் செலுத்த வேண்டிய இடை நிகழ்வுகளுக் 
குரிய கட்டணங்கள். 

எதிர்பாராமல், போகும் 

6 

cas'‘ualty, n. Stet இடையூறு, Do கேர் இடர், இடை 
விபத்து; தீ நிகழ்வு; இடைகேர்வு ;) காயம்பட்டவர் ; 

இடைச்செலவினம், சிறு சில்லறைச்: செலவு; (தொ.) 

casualty ward, மருத்துவமனையின் இடைவிபத்தரங்கம், 

casuarin’‘a, n. சவுக்கமரம், காற்றாடிமரம்,



casuist 

ca'suist, n. enw sr5Momhiaohcr SSSI QBSTHMAG காட்டி 

. மயிரிழை பிளக்கும். வாத எதிர்வாதம் .செய்பவர், ஆரவாரச் 

சொற்போராளர், விதிமுறைவாதி, மயிரிழைவாதி ; குதர்க்க 

வாதி, விதண்டாவாதி; வாதத் திறமையுடையவர், வாய்வலர். 

089101511௦, 4. தத்துவவாதம் செய்கிற, மயிரிழைவாத இயல் 
பான'; வாயடி வாதம் செய்கிற ; நிகழ்ச்சி விளக்க ஆதார 

முடைய, 

casuis’tical, a தத்துவவாதம் செய்கிற; மயிரிழைவாத 

இயல்பான ; விதிமுறை வாதக்கோட்பாட்டுக்குரிய,; வாயடி 
வாதம் செய்கிற, ஆரவார வாதத்தால் வாயடைக்கிற. 

ca'suistry, n. வாத இயல்; விதிமுறை வாதக்கோட்பாடு 
அறச்சிக்கல் விடுவிப்பு ; மயிரிழை நுணுக்க வாதம் ;) வாயடி, 

வேதாந்தம். ் 

cas'ts 0௪11, (ல.).8. போர்க்காரணம். 
cat?, 71) பூனை) பூனை இன விலங்கு; :வம்புக்காரி; முற்றுகைத் 

் தாக்குதலுக்குரிய காப்பரண் சகடம்; இரு முக்காலி; இரண்டு 

முக்காலிகளை இணைத்த கோக்காலி ) கிட்டிப்புள் போன்ற 
விளையாட்டு வகையின் கிட்டிக்கட்டை; கிட்டிப்புள் போன்ற 
விளையாட்டு வகை ; ஒன்பது முடிச்சுக்கள் வாய்ந்த சாட்டை 

வார்; ௮, கப்பல் நங்கூரம் தாங்கித் தூலத்தளவாக ஈங்கூரம் 

உயர்த்து ; (பே-வ.) வாந்தியெடு) (தொ.) bell the cat, 
பூனைக்கு மணிகட்டு; ஆபத்தான செயலில் தலைமை 

மேற்கொள் ; ௦௨௭௦ 1111௦4 க ௦௯4, care killed the cat, gar 5) 
உயிர்களிருப்பதாக ஈ௩ம்பப்படும் பூனையைக் கவலைகொன்று 

விடுமே (ஆதலால் மகிழ்ச்சியோடிரு) $; catted and fished, 
(கப்.) நங்கூரம் தாங்கித் தூலம் வரையில் உயர்த்திக்கட்டப் 

uti; Cheshirecat, இளித்த பல் தோற்றத்துக்குப் 

GuiGurer w2%r ams; enough to make a cat laugh, 
ஈடுபாடற்றவர்களுக்கும் wsMpséAygce ds grou; Kilkenny 
cats, PHAM? QEUT SsAMacmpuled soso போடுகிற 

வர்கள்; raining cats and dogs, . அடர்த்தியாக மழை 
@uuisc ; roomtoswingacat, மிகக் குறைந்த அளவு 
@smaniu@w Gb; see which way the cat jumps, உறுதி 
செய்யுமுன் வெற்றி எத்திசை என்பதைக் கவனித்துக் 
கொள்; turncatinpan,turnthe catinthe pan, திறம் 

படக் கட்சிமாறு. 

கேர”, 71. இங்கிலாந்தின் வடகிழக்குக் கரையில் போக்குவரத்தா 

யிருக்கிற நிலக்கரி-வெட்டு மரக்கப்பலின் பழைய பெயர், 

catab’olism, 1. அழிவுண்டாக்கும் உயிர்ப்பொருள் வேதியியல் 
மாறுபாடு, 

081808511௦, ம, (வடி.) ஒளி முட்டி மீள்வதனால் உண்டாகும் 
கோட்ட வரைகளுக்குரிய. 

catachres'is, n. பொருள் வழுப்படச் சொல்லை வழங்குதல் ) 
சொற்களைத் தகாவழிப் பெய்துரைத்தல். 

catachres'tic, catachres'tical, a. பொருள் வழுப்பட 
வழங்கப்பட்ட, மாறுகொளப் புணர்த்தற்குரிய. 

cat'aclasm, 7, சீர்குலைவு, சிதைவு, முறிவு. 
cataclas’mic, ர. பெரும் பிளவின் இயல்பினதான ; படு 

விழ்ச்சிக்குரிய, 

0௨7௨௦185'110, 8. (மண்.) கொறுக்கப்பட்ட சிறு துணுக்கு 
களாலான. 

0818017810, 7. பிரளயம், ஊழிப்பெருவெள்ளம்; திடீர் மாறு 
பாடு; அரசியல் கொந்தளிப்பு ; சமூகப்புரட்சி. 

0818013788], ௦க$௧௦1478' 071௦, 4. ஊழிப் பெருவெள்ளத்துக் 
. குரிய) புரட்சியின் இயல்பு வாய்ந்த, 

cat’acomb, n. அடிரிலக் கல்லறை ; சுவடிகள்-மது முதலிய 
வற்றைத் தொகுத்து வைப்பதற்கான சேமகிலவறை. 

cat‘acomby 2. pl. அடிநிலக் கல்லறைத் தொகுதி ; கட்டு 
கற்களுக்காக வெட்டிக் குடையப்பட்ட நிலக்குடைவு. 

0818௦018'1106, 71. (இய.) எதிரொலிகளைப் பற்றிக் கூறும் 
ஓசையியற் பிரிவு. ‘ 

catacum’bal, a. அடிரிலக்கல்லறை போன்ற. 
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catapult 

கேர்கம்701%015, ம. (வில.) முட்டையிடுவதற்காக ஆற்று 
முகம் அல்லது கடலுக்குப் பருவந்தோறும் செல்கிற. 

catafal'co, cat’afalque, n. பாடை, கல்லறை வடிவில் 
அமைக்கப்பட்ட பிணங்கொண்டு செல்வதற்குரிய ஊர்தி. 

லெ்'விலு, 71. காடலோனியர் ; ஸ்பெயின் காட்டிலுள்ள காட 

Goroflur (Catalonia) மாகாணத்தவர்; காடலோனிய மாகா 
ணத்துக்குரிய மொழி) ந, காடலோனியாவைச் சேர்ந்த$ 

காடலோனிய மொழிக்குரிய. 

084816௦11௦, 8. முடிவுறாத; நிறைவற்ற; (இலக்.) கடைக் 
குறையான, அடியிறுதியில் ஓர் அசை குறைந்த. 

cat'alepsy, n. மூடுசன்னி, உணர்ச்சியிழந்து உடம்பு 

விறைத்துப் போகச் செய்யும் கோய் வகை; விலங்குகள் 

உயிரிழந்தன போலச் செயலிழந்து கிடக்கும் நிலை, 

சா விறைப்பு, 

கேவி 611௦, 71. மூடுசன்னி கோயாளி ; ர. -மூடுசன்னிக்குரிய ) 
மூடு சன்னி கண்ட ; சா விறைப்புச் சார்ந்த. 

catalex'is, 1. கடைக்குறை, பாவின் அடியிறுதியில் ஓர் அசை 

குறைந்திருத்தல். 

catallac'tic, a, நாணய மாற்றுக்குரிய. 
081811௨௦'1105, 71. நாட்டுப் பொருளியல். 

cat'alogue, n. பெயர்ப்பட்டியல் வரிசை; ல, பட்டியல் வரிசை 

தொகு ; ஆரல்கள் முதலியவற்றின் பெயர்களைப் பட்டியலில் 

சேர்; (தொ.) catalogue raisonne, துறை.-கிளைத் துறை 
விரித்து அடைவு செய்யப்பட்ட பட்டியல், 

௦181௦, 71. பட்டியல் தொகுப்பவர். 
0௩௨1௦21456, ௦. பட்டியல் அடைவுசெய். 
catal'pa, nN. கெஞ்சுப்பை போன்ற இலைகளையும் ஊதுகொம்பு 

போன்ற மலர்களையும் உடைய மரவகையின் இனம், 

cat'alyse, v. (Gug.) கடுவினைக்கு உட்படுத்து, 
பியக்கம் ஊக்கு. 

இயை 

catal’ysis, n. (Gug.) இயைபியக்கத்தை ஊக்கும் ஆற்றல், 
தான் மாறாமலேயே மற்றப்பொருள்களில் வேதியியல் மாற்ற 

முண்டாக்கத் துணைசெய்தல். 

cat’alyst, 71... (வேதி.) கடுவினை ஆக்கி, நுகைப்பான், இயை 

பியக்கம் ஊக்கி. 

catalyt’ic, catalyt’ical, a. (வேதி.) கடுவினை ஊக்குகிற, 
இயைபூக்கமான. 

கேர்கா வாகு”, (த.) 7. கட்டுமரம், இரட்டுறு படகு, தோணி); 
பழங்காலக் கப்பல் வகை ; வம்புக்காரி. 

கேர்க116 118, 71. 21. மாதவிடாய் ஒழுக்கு. 
cat'amite, n. Qwpmsé6 மாறுபட்ட புணர்ச்சிக்காக வைத் 

திருக்கப்படும் சிறுவன், 

cat'amount, n. ஐரோப்பியக் காட்டுப்பூனை, 

08%810001%12ம்ற, 7. சிறுத்தை; மலைவாழ் முரடர்; ரமூர்க்கமான. 
௦௨18101108, 71, எதிரொலிகளைப் பற்றிக் கூறும் ஓசையியற் 

பிரிவு, 

cataphrac'tic, a. @@u Gurtsane5 BS GNu. 
cat'aphyll, n. Quer Csr apwrinwand, இலைமுதல், 
0218183110, 7. வீக்கத்திற்குக் கட்டுகிற மாப்பசை. 

cataplec'tic, ர. உணர்வயர்வுக்குரிய ; விலங்குகளின் உறக் 
கம் போன்ற நிலைக்குரிய, 

08ம'ஹ1, 1. உணர்ச்சியால் விளைந்த அசைவற்ற நிலை; 
விலங்குகளுக்கு இரைப்புப் போன்ற விறைப்புண்டாக்கும் 
கோய் வகை, 

கேர்'ஐறாபிர், , கவண், விசை வில்பொறி, எறிபடை வீச்சுப் 
பொறி) சிறுவர் பறவையடிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தும் 
உண்டைவில்; கப்பல் தளத்திலிருந்து ஆகாய விமானத்தைப் 
பறக்கச் செய்வதற்கான பொஜறியமைப்பு ; ஐ, கவண் எதி, 

எறிந்து தாக்கு; விசையுடன் பாய் ; விமானத்தைப் பறக்க 
விடு) (தொ.) catapult fruit, விதைகளை விசையுடன் 
வெளிப்படுத்தும் பழம்.
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_ catapultier’, n. susr@sran@ a uct. 
cat'aract, n. நீர்வீழ்ச்சி ; பீற்றுநீர்த் தாரை; சோனைமாரி, 

கொட்டும் மழை ; கண்படலம், திமிரம் ; (பொறி.) தண்ணீர் 

பாய்வதனால் இயங்கும் நீராவிப் பொறியாட்சி உறுப்பு. 

கேர்ஜாாரட் 71. மூக்கடைப்பு, தடுமல், நீர்க்கோப்பு. 

கேர்லாா1்வி, ௩. சளிச்சவ்வு அழற்சிக்குரிய, நீர்க்கோப்பினால் 
விளைந்த ; நீர்க்கோப்பின் இயல்புடைய. 

cat'arrhine, n. (வில.) குரங்கினத்தையும் மனித இனத்தை 
யும் உட்கொண்ட மிமிர் உடல் உயிரினங்களில் முற்பிரிவா கிய 
குரங்கினம் ; ர. குரங்கினம்போல இருமுக்குத் தொளைகளையும் 

மிக கெருக்கமாகக் கொண்ட. 

கேர்க5்ூ்ர௨, 1... அடிமைகளின் விலைக்கள மேடை ; குற்றவாளி 

களின் சித்திரவதைக் களரி. 

catas tasis, 1. நாடகத்தின் நிகழ்ச்சி உச்சகிலை அடைந்துள்ள 

கட்டம். ் 

௦௯125 110ற116, 91. தலைதடுமாற்றம், அழிவு, கேடான முடிவு ; 
திடீரென கேரிடும் விபத்து ; கவிழ்வு ; நாடக முகடு; கதை 

யின் உச்ச உணர்ச்சிஙிலைக் கட்டம் ; (மண். ) பொருள்களின் 

அமைப்பைத் தலைகீழாக்கும் நிகழ்ச்சி. 

catastroph'ic, catastroph’ical. a. தலைதடுமாற்றமான 
அழிவுக்குரிய ; பெருங்கேட்டின் இயல்பு வாய்ந்த. 

0185 '110ற11]511, 71. (மண்.) எங்கணும் திடீரென நேரிடும் 
நிகழ்ச்சிகளால் மண்ணியல் மாறுதல் ஏற்படுகிறதென்னும் 

பழங்கொள்கை. 

catas'trophist, 71. திடீர் நிகழ்ச்சிகளால் மண்ணில் மாறுதல் 

கேரிடுகிறதென்னும் கோட்பாட்டாளர். 

catato'nia, n. நினைவு சொல் செயல் மாறாட்டக் கோளாறு, 
அடிக்கடி உணர்விழப்புடன் கூடிய பித்தகோய் வகை. 

cataton'ic, a. அடிக்கடி உணர்விழப்புடன் கூடிய உன்மத்த 
கோய் சார்ந்த. 

Cataw’ ba, 2. அமெரிக்கக் கொடிமுந்திரிப் பழவகை ; 

அமெரிக்கக் கொடிமுந்திரிப் பழவகையினின்றும் செய்யப் 

படும் சிவப்புநிற இன்தேறல். 

081027, 71. முன்புறம் அமைந்துள்ள ஒரே பாய்மரத்தோடு 
கூடிய படகு. 

cat'-bur’glar, n, 
திருடும் கள்ளன். 

cat’-call,n. #pams ஒலி; காடகம் பார்ப்பவர்கள் தங்கள் 
வெறுப்பைத் தெரிவிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தும் கிறீச் 

சென்று ஒலிக்கிற கருவி; ற, சீழ்க்கையடி ; கிறீச்சென்னும் 
ஒலிமுலம் எதிர்ப்புத் தெரிவி. 

விரைவாக எளிதில் மதிலைறிச்செ ன்று 

09101, 1. பற்று, பிடிப்பு, பற்றிப்பிடித்தல் ; கவ்வுதல் ; கைப் 
பற்றுதல் ; மட்டைப்பந்து முதலிய ஆட்டங்களில் பக்தினைப் 
பிடித்தல் ; பற்றிறுக்கி, பற்றுக்கொளுவி ; பிடிக்கப்பட்ட 
பொருள் ; பிடிக்கப்பட்ட மீனின் அளவு ; பிடிக்கத்தக்க 
பொருள் ; திடீரென எய்தப்பெற்ற ௩ஈன்மை ; மறை இடர், 
சிக்கல், சிறு தடை; கொன்னல், திக்கல்; கதவு முதலிய 

வற்றின் அசைவை நிறுத்துவதற்கான தடுக்கு அமைப்பு ; 
தந்திரமான கேள்வி; ஏமாற்றம்; வியப்புத்தரும் செய்தி; 
(இசை.) சிலேடைப்பொருள் தோன்றும் வண்ணம் மூவர் 
பாடுதற்கென அமைக்கப்பட்ட இசைப்பாடல்; y, கைப்பற்று ; 
இயக்கம் தடைசெய்து பிடி. தடுத்துவை, நிறுத்து; மட்டைப் 
பக்தாட்டத்தில் மட்டைக்காரரால் அடிக்கப்பட்டுத் தரை 
யினைத் தொடுவதற்குமுன் பந்தைப் பிடி ; பந்தைப் பிடித்து 
1௦ட்டைக்காரரை ஆட்டமிழக்கச் செய் ; அறி; தெரிந்து 
கொள் ; துரத்திப்பிடி ; சிக்கவை, மயக்கி அகப்படுத்து ; 
தடைப்படு ; சிக்கு; வரப்பெறு ; உரிய காலத்தில் எய்தப் 
பெறு ; மேவு; கோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாக்கு; நோய்போலப் 
பற்றிக்கொள் ; தொற்றிக்கொள் ; தீப்பற்று ; புலன்களினால் 
அல்லது மனத்தினால் உணர் ; செயல் பின்பற்று ; தவறு 
செய்கையில் கண்டுபிடி ; (தொ. ) catch a likeness, பார்த் 
தது போல் அமைத்துக் காட்டு; catch 84, சட்டெனப்பறி, 
எட்டிப்பிடுங்கு ; ஆவலுடன் கைக்கொள் ; catch a Tartar, 
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தொந்தரவுக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய ஒருவரை அ௮கப்படுத்து ; 

தனக்கு மிஞ்சிய ஒருவரோடு தொடர்பு கொள் ; 02401 உகு, 
விரைவாகக் கைப்பற்று ; ௦௧0 1176, தீப்பிடித்துக்கொள், 

பற்றியெரி ;? உணர்ச்சி கொள்? ஊக்கங்கொள்்; catch 

ஜி்56 ௦8, கணநேரக் காட்சி பெறு; 6௧4௦ 110, 0௧1௦1 06 ! 
ஒரு நாளும் முடியாத காரியம் அது! ; 4௦% 010 ௦8, பிடி, 
கைப்பற்று ; 0௧4௦ 14, திட்டுவாங்கு, அடிவாங்கு ; 640 
on, புரிந்து கொள்; எல்லாராலும் விரும்பப்பெறு ; 

catch one a blow, catch one on the nose, 6 5 g109@, 
தாக்கிக் குத்து ; catch out, அடிக்கப்பட்ட பந்து நிலத்தைத் 

தொடுவதற்குள் அதைப்பிடித்து அடித்த மட்டைக்காரரை 
ஆட்டமிழக்கச்செய் ; தவறு கண்டுபிடி ; catch sight of, 

காண் $; கே பற, தொடர்ந்து சென்று பிடி ; சட்டென்று 
பிடுங்கு ; இடையிட்டுத் தடு; மேற்கொள் ; 084௦4 மற ஈரம், 
தொடர்ந்துசென்று பிடி, விரைந்து சென்று எட்டு. 

catch’-as-catch’-can’, n. எவ்விதமான பிடிக்கும் இசை 
வளிக்கப்படும் மற்போர் வகை, லங்காஷைர் (1,௧ய௦௧5॥ம்6) 
மற்போர்ப் பாணி; ர. லங்காஷைர் மற்போர்ப் பாணி சார்ந்த; 

adv, லங்காஷைர் மற்போர்ப்பாணியின்படி. 

catch’-basin, 2. சாக்கடையில் கசடு பிரித்து நிறுத்தும் 
குழியமைவு. 

கேர்ரெட்மொவ்ு, 7 மேற்பரப்பிலுள்ள தண்ணீரைப் பிடிப்பதற் 
கான மலைப்பக்கத்து வடிகால். 

கேந்ரட்டிர, 7. பசைப்பொருள் கசியும் தண்டினையுடைய செடி 

வகை. 

ய்ட்1ர0த, 71. பிடித்தல்; ர. பிடிக்கிற; தொற்றிக் கொள்ளத் 
தக்க. தொற்றிப் பரவுகிற ; கவர்ச்சியுடைய, மயக்குகிற. 

ஜேந்01'ர0ளோர்,7. ஆற்றுநீர் வடிகால் அமைப்பு. 
catch’ ment-area, catch’ment-basin, n. ®tagw ugiy, 

நீர்வாங்கு தளம். ் 

கேர்ரெ்றறோழு, 71. வெறும் பகட்டுப் பொருள், விற்பனைக்காக 

மட்டும் செய்யப்படும் பயனற்ற பொருள்; ர, வெறும் 
பகட்டான. 

catch'phrase, n. கவர்மொழி, சுலோகம்; கருத்தைக் கவரும் 
சொற்றொடர். 

catch’pole, catch’-poll, n. cast, நீதித்துறை அலுவலர். 
catch-the-ten’, n. igus yar Us S204 கைப்பற்று 

வதே கோக்கமாயுள்ள சீட்டாட்ட வகை. 

catch’-weed, 71. முரட்டுத் தண்டினையுடைய செடிவகை, 

catch’word, n, கொளுச்சொல், நடிகரின் தூண்டு சொல் ; 
அகராதியின் அல்லது கலைக்களஞ்சியத்தின் ஒரு பக்கத்தி 
லுள்ள தலைப்புச் சொல் ; ஒரு பக்கத்தின் அடியில் தந்துள்ள 

அடுத்த பக்கத்தின் முதற்சொல்; அரசியல் முதலிய கட்சி 

களின் இலக்குச் சொல். 

catch’y, a. கவர்சியுள்ள ; எளிதில் உளங்கொளத்தக்க ; 
மருட்சி தருகிற ; விட்டுவிட்டு நடைபெறுகிற. 

catechet’ic, catechet’ical, ம. வினாவிடை வடிவமான ; 
வினாவிடை முறையொன்றை ஒட்டிய; வினாவிடைமுறை 
பற்றி நடக்கிற ; வாய்மொழியான, வாய்மொழிப் பாடத்துக் 
குரிய ; கிறித்தவசமய அடிப்படைக் கொள்கைகளை வாய் 
மொழியாய்க் கற்பிப்பதற்குரிய. 

ஜேர60121'105, 77. வினாவிடையாகப் பாடங் கற்பிக்கும் கலை ; 
வினாவிடைப் போதனை முறை; செயல் முறையில் எளிதில் 

பின்பற்றத் தக்க வினாவிடை வடிவமாயுள்ள சமய சித்தாந்தம். 

௦1 6௦1்ப்தரா, 7. வினாவிடையாகக் கற்பிக்கப்படும் பாடம் ; 
சமயத்துறை வினாவிடை ஏடு; கேட்கப் படும் கேள்வி வரிசை. 

catechis'mal, a.=catechistic. 
0910010151, 7. வினாவிடையாகப் பாடம் கற்பிப்பவர் ; கிறித் 

தவ சமயம் புக விரும்பும் மாணவர்களுக்குப் பாடங்கற்பிப் 
பவர் ; சமயப் பரப்புத் திருச்சபையின் உள்ளூர் ஆசிரியர். 

081601118110, கேர்'6௦11451'108], 8. வினாவிடையாகப் பாடங் 
கற்பிப்பவருக்குரிய ; வினாவிடைப் பாடமுறை சார்ந்த.



‘eatechize 

ceat’echize, a. Me@oemrwrad uTimaepD ; வினாவிடை 

விளக்க மூலம் மெய்ம்மை புகட்டு; வினா எழுப்பி விடை 
விளக்கங்கேள் ; வினவி ஆராய். 

௦21010, 77. காசிக்கட்டி. 

084௦01101௭, 7. தீக்கைக்குமுன் கிறித்தவ சமயத்தின் அடிப் 
படை உண்மைகள் கற்பிக்கப் பெறுபவர், இளம் மாணவர். 

0816010001 1௦81, ௪. தீக்கைக்குமுன் கிறித்தவ சமய உண் 
மைகள் கற்பிக்கப் பெறும் இளம் மாணவருக்குரிய. 

0916201108], ம. உறுதியான, ஐயத்துக்கு இடமற்ற, புறனடை 
யற்ற ; மறுப்புக் கிடமற்ற, ஆணித்தரமான ; வெளிப்படை 

யான, கேர்முகமான, ஒளிமறைவில்லாத ; (தொ.) 116 0&(௨ 

த0110௧1 10௦௧111716, ஒழுக்கமுறையில் மேற்போக்கிட மளிக் 
காத உச்சமுடிவான உளச்சான் றின் கட்டளை. 

084620 108]157, ஈம. கட்டுறுதியாக, மாறுபாட்டுக்கு இட 
மின்றி, ஆணித்தரமாக. 

2276201129, ர. pl. (மெய். ) மெய்விளக்கியலில் உளங்கொளத் 

தக்க மெய்ம்மை முழுவதையும் ஒன்றுவிடாமல் உளப்படுத்தி 

வகுத்துரைத்த பொருள்களின் இனவகைக்கூறுகள் ; காண்ட் 

(Emmanuel Kant) என்ற செர்மன் மெய்விளக்க அறிஞர் 
கோட்பாட்டின்படி மெய்ம்மை முழுவதன் மூலக்கூறுகள். 

categorise, ற. தரம் பிரித்திணை ; வகைப்படுத்து. 
cat’egorist, n. வகைப்படுத்துபவர், வகைப்பிரிவு ஆய்வாளர். 

cat’egory, 2, வகையினம், முழுமையின் வகைப்பிரிவுகளில் 

ஒன்று; கருத்தடிப்படையான பொருள் வகுப்பு, உறுதியுடன் 
அறியப்பட்ட பண்புக்குழு. 

.2ர1271'ம, (ல.) 73. சங்கிலித்தொடர், இணைந்த தொடர், கோவை; 
(தொ.) catena patrum, தொடக்கக் காலத்திலிருந்து 

தொடங்கிய கிறித்தவக் கோட்பாடு பற்றிய விளக்கப் பகுதி 
களின் கோவை. 

catenar’ian, caten’ary, n. சங்கிலி வளைவு, செங்குத்துக் 
கோட்டிலமையாத இரண்டு குற்றுக்களிலிருந்து தளர்த்தி 

யாய்த் தொங்கும் ஒரு சீரான சங்கிலியினால் ஏற்படும் நெளிவு 
a. சங்கிலி நெளிவு போன்ற ; சங்கிலி கெளிவுக்குரிய. 

ccat’enate, v. சங்கிலிபோல் இணை, தொடு); 

இணை ; ர. சங்கிலிபோல் இணைக்கப்பட்ட. 

081௦1211௦1, 71. சங்கிலி இணைப்பு, தொடுப்பு. 
ஜர், ஐ, உணவு ஏற்பாடு செய், உணவு வழங்கு ; நேரப் 

போக்களித்து மகிழ்வி, வேண்டியவற்றைத் தேடிக்கொடு, 
விரும்புவனவற்றை நிறைவேற்று. 

தர்கா, 71, உணவு. ஏற்பாடு செய்பவர், உணவு தருவிப்பவர். 

-ca’teress, 1. உணவு ஏழ்பாடு செய்பவள். 
ca’tering, n. உணவு தருவிப்பு) களியாட்டம் ஏற்பாடு 

செய்தல். 

-081'ஊற11187, 71, விட்டிற் பூச்சியினத்தின் முட்டைப் புழு; 
கம்பளிப் புழு, கம்பளிப்பூச்சி; உழைக்காமல் உண்பவர் ; 

உருள்கலங்களின் ௬ழலுருளை, சக்கரங்கள் பதிந்துருளும் 

இடையறாுச் சங்கிலிக் கோவை; (தொ. ) 084ற111௨1 12௨௦4௦1, 
நீளச்சங்கிலிகளை யுடைய இழுகருவி. 

தெர் ஊரக], 71. பூனையின் அலறல்; ஐ, பூனைபோல் கிறீச்சென 
ஒலியெழுப்பு ; பூனைகள்போல் சண்டையிடு. 

024112, 71. பூனையின் அலறல் ஒலி. 
02765, 71. 21. அருஞ்சுவைப் பொருள். 

cat’ -eyed, a. பூனைக் கண்களையுடைய, இருளில் பார்க்கவல்ல, 

தெர் 151, ரர... ரனேைபோன்ற அமைப்புடைய மீன்வகை, 

cat’gut, n. விலங்கின் குடல் தசைநாளங்களிலிருக்து இழைக் 
கப்படும் நரம்பிழை, நரம்புக்கம்பி; கஈரப்பிசைக்கருவியின் 

தந்தி ; முரட்டுப்டத் துணிவகை. 

கேரிட்கா186, ற. முத்றும் துப்புரவுடைய தாகச் செய். 

cathars’is, n. துப்புரவாக்குதல்;) (மரு.) வயிற்றிளக்கம் ; 
பேதி, குடல் கசடுநீக்கம் ; ௩ாடக முதலியவற்றால் ஏற்படும் 

உணர்ச்சித் தூய்மை. 
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cat-like 

cathart'ic, n. (~G-) பேதிமருந்து; ர, பேதியாகிற, குட 
லிளக்கம் உண்டுபண்ணுகிற. 

cathar'tical, a.=cathartic. 
cathay’, n. (Qeus.) Far gen. ; 

cat'head, 71. நங்கூரம் தாங்கும் கப்பல் தூலம். 

0811160718], 71. மாவட்டத் தலைமைக் கிறித்தவக்கோயில் ; ஏ, 

மாவட்டத் தலைமைக் கிறித்தவக் கோயிலுக்குரிய), மாவட்டக் 
கிறித்தவத் திருச்சபைத் தலைவர் பதவிக்குரிய. 

வேஙிட்ார்உ-ரர1166], 7. ஆரங்கள் உள்ள வட்டமான சாளரம்; 
சக்கரச் சாளர அறை) சுழல் பூவாணம் ; பக்கவாட்டமாகப் 

போடப்படும் குட்டிக்கரணம் ; (கட். ) விளிம்பில் பற்களுடன் 
கூடிய சக்கர வடிவம். 

09111' என, 71. (மரு.) சிறுநீர் இறக்குங் குழல்; நீர்மம் அல்லது 
வளிகளை உடற்குழாய்களில் ஏற்றவேர் வடியவிடவோ 

உதவும் குழல். 
cathetom’‘eter, 1. மட்டமானி, குழல்களில் உள்ள வெவ்வேறு 

கீர்மங்களின் நுண்ணிய மட்ட வேறுபாடுகளை அளப்பதற் 
கான கருவி. 

cath’etus, n. (am.) செங்கோடு, மற்றொரு கேர்வரைக்கு 

அல்லது தளத்துக்குச் செங்குத்தாகவுள்ள கேர்வரை. 

கண் 615, 1. (உள.) ஒருபொருள் அல்லது கருத்துச் சார்ந்த 
மன அவா ஆற்றலின் அளவு. 

cath‘ode, n. (Qw.) tHieramus ; (Agr.) cathode rays, 
எதிர்மின் கதிர்கள், மின்வெடி நிகழும் காற்றொழிகுழலின் 

எதிர்மின்வாயிலிருக்து செல்லும் எதிர்மின் ஆற்றல் செறி 

வூற்ற துகள்களின் மின்னோட்டம் ; 08111006 1837 ௩06, எதிர் - 
மின்கதிர்க்கொடியைத் திருப்பி ஒளியியக்கத் திரைமீது விழச் 
செய்ய உதவும் அமைவு, தொலைகாணியில் பயன்படுத்தப் 
படும் அமைவு. 

cathod’ograph, 1. (இய.) ஊடு 
எடுக்கப்பட்ட நிழற்படம். 

cathodog'raphy, n. ஊடுகதிர்களைக் கொண்டு எடுக்கப்படும் 
நிழற்படக்கலை. 

0கந-11016, 71. கப்பலின் பின்புழை வாய்கள் இரண்டில் ஒன்று. 

cath'olic, 71. ரோமன் கத்தோலிக்கர், ரோமன் கத்தோலிக்கச் 

சமயச் சார்புடையவர் ; ர, எல்லாவற்றையும் அகப்படுத்திய, 
முழுகிறைவான, அகல்விரிவான, பொதுவான; கிறித்தவர்கள் 

கதிர்களைக் கொண்டு 

எல்லோரும் உள்ளிட்ட ; முதுமுறைச்சார்பான ; மரபறாத, 

கீண்மரபுத் தொடர்புடைய ; தாராளமான, விரிந்த மனப் 

பான்மையுள்ள, சமயப் பொறுமைவாய்க்த, பெருமனம் 

உடைய, கீழைக் கிறித்தவ சமயத்தவர்க்கும் மேலைக் கிறித்தவ 
சமயத்தவர்க்கும் உண்டான பெரும் பிளவுக்கு முன்னிருந்த 

மரபு சார்ந்த; Corn கத்தோலிக்கர்களுக்குரிய ; 
(@s7.) Catholic and Apostolic, Catholic Apustolic, 
1892-இல் நிறுவப்பட்ட கத்தோலிக்க , குரவர் அருள்மரபுத் 

திருச்சபை என்னும் சமயக்குழுவினர். 

Catholicism, n. Grrucir கத்தோலிக்க சமயக்கோட்பாடுகள். 

catholi’city, n. எல்லாவற்றையும் அகப்படுத்திய நிலை, 

விரிந்த உளப்பாங்கு, அகவெறுப்பின்மை, காழ்ப்பின்மை ; 

கத்தோலிக்க சமயக்கோட்பாட்டில் உடன்பாடு. 

cathol'icize, v. கத்தோலிக்கர் ஆக்கு; கத்தோலிக்க மய 
மாக்கு ; கத்தோலிக்கர் ஆகு. 

0241101'1௦௦1, 71. பலகோய் மருந்து, சஞ்சீவி. 
catilina’rian, a. gimfagé afar தன்மையுடைய. 

Cat'iline, 1. துணிகரச் சதிகாரன் ; கி, மு, 69-இல் ரோமாபுரி 
அரசைக் கவிழ்க்க முயன்று தோல்வியுற்ற செர்கியஸ் 
கேட்டிலினா (561105 கே(1110௨) என்பவன். 

ஜே1ம்ம, 71. மஞ்சரி, வளைமலர்க்கொம்பு, ஒருபால் மலரிழைச் 
சிதற் குஞ்சம். 

கேர் ஹு, 1. கீழ்த்தர மதுவகை. 
cat’-like, a. 4,2arGurs இயங்குகிற; ஓசையற்ற; திருட்டுத் 
தனமான.
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௦ர்' 1102, 7. சிறுபூனை, பூனைக்குட்டி ; நேர்த்தியான ஈரம்புத் 
தந்தி; உறுப்பினை அறுத்தெடுப்பதற்கான கூர்ங்கத்தி, 

கெர்பர், 71. நீலமலருடைய ௩நறுமணச்செடி. 

cat’-nap, n. சாய்துயில், நாற்காலித்துயில். 

4௦1181. 8. ரோமாபுரியைச் சார்ந்த சீர்மையர் கேட்டோ 
(08௩௦ கி, மு. 224-149) அல்லது கேட்டோ உடிசென்சிஸ் 

(Cato (0040௦00515 கி. மு, 55-46) போன்ற; வீருர்ந்த; 
கண்டிப்பான, முடிவணங்கா த. 

cat-o’-nine-tails, 1. பண்டைப் படைத்துறையில் வழங்கப் 
பட்ட ஒன்பது இழை முடிச்சுக்களுள்ள வார்க்கசை. 

001110, ம. பளிங்குக்குரிய ; 
ஒளிக்கோட்டத்துக்குரிய. 

catop’trics, n. 1, நிழலுருவியல், இயற்பியலின் ஒளியியற் 
கூறான எதிர் ஒளிக்கோட்ட இயல் துறை. 

cat'-rigged, ௩. (கப்.) கடலமைதி கேரத்துக்குரிய முறையில் 
முக்கிய கோணப் பாய்வகையை மேலும் கீழும் விரித்துக் 
கட்டிய, 

உருநிழல் சார்ந்த, எதிர் 

cat’s'-cradle, n. ஒருவர் கைவிரல்களில் உருவம் அமையும்படி 
கயிறு கோத்துக்கொண்டு மற்றவருக்கு அதனை மாற்றி 

மாற்றி ஆடும் குழந்தை விளையாட்டு வகை. 

084'6'-௦81, 7. மஞ்சள் மலர்களையும் பூனைக்காது போன்ற 

இலைகளையும் உடைய ஐரோப்பியப் பூண்டு வகை. 

0849-06, 9. வைடூரியம் ; சாலை நிலத்தளத்தில் பொருத்தப் 

பட்டுள்ள ஒளி பிறங்கும் கண்ணாடிச் சில்லு. 

0919-1000, 71. நிலத்திற் படரும் கொடிவகை. 
cat'-sil’/ver, n. வெள்ளிபோன்ற ஒளியுடைய அப்பிரக வகை, 

cat'-sleep, n.=cat-nap. 
cat’s’-meat, n. பூனைத்தீனிக்காகவென்று விற்கப்படும் குதிரை 

இறைச்சி முதலியவை. 

021'5' நகு, 3. (கப்.) நீரின் மேற்பரப்பில் சிற்றலைகளை 
எழுப்பும் மென்காற்று ;) கொக்கிக்கொளுவுவதற்கு இரண்டு 
குழைகளை உடைய முடிச்சு வகை ; மற்றொருவர் கைக்கருவி, 
ஏமாளி. 

cat’s'-tail, n. ஒருபால் மலரிழைச் சிதற்குஞ்சம், மஞ்சரி ; 
காணல் வகைச் செடிகள். 

cat’-stick, n. கில்லி போன்ற ஆட்டவகைக் கோல், 

cats'up, 71. காளான்-தக்காளிச் சாறுகளிலிருந்து செய்யப்படும் 
காரச் சுவையுண்டி. 

cat’s'-whisk’er, ர... கம்பியில்லா உருமணி ஒலிவாங்கிக் 
சுருவியில் வேண்டும்போல் அமைத்துக்கொள்ளக் கூடிய 

இழைத்தக்தி. 
catt’ish, a. பூனைபோன்ற; கறுவுகிற ; புறங்கூறுகிற. 

081116, 71. ஆடுமாடுகள், புல்லார்கிரை, 
காலிகள் ; எருது; குதிரைகள். 

cat'tle-feed’er, n. anciman_ தீனியின் அளவை முறைப் 
படுத்தும் இயக்திரம். 

catt’le-grid, n. பாதை வேலியைக் கடக்குமிடத்தில் கால் 
௩டை செல்லாமல் ஆள் வண்டிப் போக்குவரத்துக்கு வழி 
செய்யும் கம்பியழிமூடிய கிடங்கு, 

cat'tle-lead’er, n. 
மூக்கணாங்கொளுவி., 

081'116-1171'ன, 91. நிரை கவர்பவர். 5 

cat’tle-lift'ing, 91. ஆகிரை கவர்தல், கால்௩டைக் களவு. 
08%(16-ற1806, 71. கால்கடைகளின் உருவம் வரையப்பட்டுள்ள 

படம். 

catt'le-plague, n. 
கோமாரி, 

கால்௩டை, கன்று 

கால்கடைகளுக்கான மூக்கு வளையம், 

கால்௩கடைகளின் தொற்று கோய், 

catt'y, n. சீனக் கல்லெடையளவு. 

cat'-walk, n. பாலங்களில் உள்ள ஒடுங்கு நடைபாதை.   

cat’-witted, a. சிறுமைக்குணமுள்ள ; செருக்குடைய ; 
கறுவுகிற. 

Gauca’sian, n. மனித உலகின் பேரின வகைப் பிரிவினர், 

வெள்ளை இனத்தவர் ; இந்தோ-ஐரோப்பியர் ; ர, ஐரோப்பாவி 

லுள்ள காக்கசஸ் (Caucasus) மலைத்தொடருக்குரிய ; 

காக்கசஸ் மலைப்பகுதியைச் சுற்றியுள்ள திணைக்குரிய £ 
வெள்ளை இனம் சார்ந்த. 

1015, 7... எதிரிகளின் ஏளனவழக்கில் உள்ளூர் அரசியல் 

குழு, தேர்தல் குழு, கட்சி அமைப்பு; ற, அரசியல் கட்சிக்' 
கூட்ட.ம் ஈடத்து; உள்ளூர் அரசியல்குழு அமை ; அரசியல். 

கட்சியாற்றலைக் கொண்டு வற்புறுத்து. 

caudal, ர, வாலுக்குரிய, வால் போன்ற ; வால்பக்கமான. 

cau'date, cau'dated, a. வால் உள்ள. 
cau'dex, a. (s101.) wrSsovr@ ; pl, caud’exes, caud‘ices.. 

ஸே 01016, 71. (தாவ.) மலர்ச் செடிவகைகளில் உள்ள மகரந்தப். 
,பையின் காம்பு. . 

caudill'o, n. ஸ்பானிய மொழி வழங்கும் நாடுகளில் மக்கள் 
_ தலைவர் ; அரசுத் தலைவர். 

ஸேட்ப்16, 71. பெண்டிர் பேறுகாலங்களில் பயன்படுத்தப்படும். 

கொடிமுந்திரித் தேறல் கலந்த ௩றுமண இனிப்புப் பான: 

வகை; ஐ, பேறுகாலப் பானவகை கல ; பானவகை அருக்து.. 

caught, v. catch என்பதன் இறந்தகால-முடிவெச்சம். 
cauk, n. fouéacir@piby; தட்டப் பலகை வடிவிலுள்ள- 

பாரிய கந்தகை. 

0பி', 71. தலைமயிர் முடிக்கும் வலை, தலைக்கு மூடி ; பேற்றின் 
போது குழந்தை தலையைக் கவிந்துள்ள மென்றோல். 

caul’dron, 71. கொப்பரை, கடாரம். 

caules’cent, a. (Sta1.) Asefauroor தண்டுறுப்பினை உடைய. 

௦பி'111௦827, 1, பூக்கோசு; (தொ. ) 6ய]1009௦: க, குத்துச் 
சண்டையின் காயங்களால் நிலையாகத் தடிப்புப் பெற்று 
விட்ட காது. 

caul'iform, a. (s791.) தண்டின் வடிவமுடைய. 
caulig'enous, ௩. (தாவ.) தண்டின் ஆதாரம் கொண்ட. 
caul'inary, caul’ine, ௩. (தாவ.) தண்டைச் சார்ந்த; 

தண்டின் மேலுள்ள ; தண்டில் தோன்றுகிற. 

௦118, 71. (தாவ.) செடியின் தண்டு; (௧-௧.) கொரிந்திய 
(ம்ம்) பாணியிலுள்ள தூண் தலைப்பில் முதன்மை. 
யான தண்டுகளில் ஒன்று; pl, cau’les. 

பி, ற. (கப்.) பலகை மூட்டுக்களை கீர்க்கூப்புடையதாகச் 
செய், கார்க்கயிறு-உருகிய நிலக்கீல் இவற்றைக் கொண்டு. 
பலகைகளின் சந்திப்பு இடைவெளியை அடை. 

பி 1, 7. சந்துகள் அடைத்து நீர் உட்புகாமல் செய்பவர்; 
எடை அளவுக்கூறு ; பெரும்பொய். 

caulk'er?®, 7. சறுக்காமலிருப்பதற்காகக் குதிரை இலாடத்தில். 
அமைக்கப் பெறும் கூர்முனைப்பகுதி. 

cau'lome, 8. (தாவ.) செடியின் முழுத்தண்டு அமைப்பு. 
caus’al, a, காரணமாயிருக்கிற, விளைவு உண்டாக்குகிற 7 

காரணத் தொடர்புடைய, காரணகாரிய இயைபுள்ள. 

causality, n. காரணமாகச் செயற்படுதல், மூலமுதல் இயல்பு,. 
காரண காரியத் தொடர்பு ; காரண காரியத் தொடர்புக் 
கோட்பாடு, சற்காரிய வாதம். த 

0215817௦01, 73. காரணமாம் நிலை ; விளைவுண்டாக்கும் செயல், 
காரண காரியத்தொடர்பு ; சற்காரிய வாதம். 

causa’tionist, n. சற்காரியவாதக் கோட்பாட்டாளர். 
021 81176), ர. (இலக்.) பிறவினை ; g, 

படுகிற ; விளைவுண்டாக்குகிற ; 
காட்டுகிற. 

காரணமாகச் செயற். 
( இலக்.) செயல் தூண்டுதல் 

% 

0௨156, 7. ஏது, காரணம்; வினைமுதல், நிமித்தம்; ஊக்குவிக்கும். 
கோக்கம் ; காரண விளக்கம், செயல் முதல் விளக்கம் ; குறிக் 
கோள், இலக்கு ; சார்புகலம், ஆக்க நலம்; (சட். 
வழக்காடும் பொருள், வழக்கு PSV; வழக்கில் ஒரு திறக்.
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cellulitis: 

  
  

cavity 

cavity, n. 2 Gora, et Giflay, உட்புழை, திடப் 
பொருளின் உட்புறத்திலுள்ள பொள்ளல் ; வெற்றிடம் ; . 

பள்ளம், பொந்து, துளை ; இடைப்பிளவு, வாயில். 

cav’y, n. சீமைப்பெருச்சாளி இனம்; கொறிக்கும் விலங்கினம். 

caw, 7. காக்கையினப் பறவைகளின் கரை குரல்) ஐ, காக்கை 

போல் கத்து, கரை. 

cawk’er, n. குதிரை. சறுக்காமலிருக்கும்பொருட்டு அதன் 

இலாடத்தில் அமைக்கப்பெறும் கூர்முனைப்பாகம். 

080001, 7. முற்காலத்தில் 
தொப்பி வகை. 

௧௩:01, 71, இங்கிலாந்தில் முதல் அச்சுத்தொழிலாளரான 

வில்லியம் காக்ஸ்டன் (1489-1491) என்பவரால் அச்சிடப் 

பட்ட புத்தகம் ) காக்ஸ்டன் பயன்படுத்தியதைப் போன்ற 

அச்செழுத்துப் படிவம். 

ர, 1. கரையணைந்த சிறு தீவு, மணல் திட்டு; பவளத் தீவு. 

cayenne’, cay’enne-pepp’er, 1. கடுங்காரமுள்ள சிவப்பு 
மிளகு. 

அணியப்பட்ட பொரய்மயிர்த் 

cay’man, 1. தென் அமெரிக்க முதலை வகை, ற்[, கே ௧15. 

ஜே 056, 71. அமெரிக்க இந்தியரின் மட்டக்குதிரை. 

ceanoth'us, 71. மலர்களையுடைய புதர்ச்செடியீனம்.. 

06896, 71. முடிவு, இறுதி; ற, முடிவுறு; நிறுத்து ; விட்டுவிடு, 
தவிர். 

06996'-117௦', ர. துப்பாக்கி முதலியவற்றால் சுடுவதை நிறுத்து 
வதற்கான ஆணை; போர் நிறுத்த உடன்பாடு) போர் 

கிறுத்தம். 

0685௦61௨86, 8. இடைவிடாத, தொடர்ச்சியான. 

௦ஞ்கம்111'ஐ, 9. அல்லியரிசி, அல்லியினச் செடிவகையின் 
விதைகள். 

060118, 71, 1. கொத்திய இறைச்சி-அப்பத் துண்டுகள்-வெங் 

காயம் முதலியவற்றை உருண்டைகளாகச் செய்து பொரித்த 

பணியாரம், பொரிக் கறி உருண்டை. 

ce'city, n. G@@. 
௦608, %. (தாவ.) தேவதாரு வகை, செவ்வகில் ; ர, செவ் 

வகிலினால் செய்யப்பட்ட. 

௦6ம், 71. சிறகின்மேல் சிவப்பு அரக்குபோன்ற சிறு 
நுனிப்பாகங்களையுடைய அமெரிக்கப் பறவை வகை. 

௦0௨, ம. (செய்.) செவ்வகில் மரத்துக்குரிய. 

0606, ற. கொடு); விட்டுக்கொடு; இணங்கி ஒப்புவி; 

இசைவளி. 

0601118, ௩. சி (௦) என்ற எழுத்தின்கீழ் இடப்படும் ஒளி 
வேறுபாட்டுக் குறியீடு. 

060216, 7, நாரத்தை. 
ce'drine, ர, செவ்வகில் மரத்துக்குரிய. 

066-811, 7, வண்டிச்சட்டத்தைத் தாங்குதற்கான (6: 
வடிவுள்ள) வில். 

0611, ம. உட்கூரை வேய். 

26111 013, 71. கதை பாடல்களுடன் பொழுதுபோக்கும் மாலை. 

0611 1112, 7. அறையின் உட்கூரை; விமானம் பறக்கக்கூடிய 
உயரத்தின் எல்லை ; உச்சவரம்பு, மேல்எல்லை. 

0818௦1, 71. இளம் பச்சை நிறம் ; சீன மட்பாண்ட வகையின் 
இளம்பச்சை மெருகு ; ர, இளம்பச்சையான. 

081'8௩016, 71. மஞ்சள் நிற மலருள்ள செடிவகை. 
௦ வஹ.656', 71. செயற்கைப்பட்டு வகை. 
cel'ebrant, n, சொண்டாடுபவர் ; 

விழாக்கோளாளர். 

cel’ebrate, v. கொண்டாடு, வினைமுறை முற்றுவித்து 
௩டத்து ; பலரறிய ௩டைபெறுவி ; பலர் அறியச்செய் ; புகழ், 
பாராட்டு, போற்று, 

௩ 

விழாவினை முதல்வர், 

celebrated, 1. புகழ்வாய்ந்த, பேர்பெற்ற.     

celebra'tion, 1 கொண்டாட்டம், விழா, புகழ்தல். 

௦வ1'ஸ்ரக*01, 71, கொண்டாடுபவர், விழாக்கோளாளர். 

celebrity, n. sT_DbAGSSY, புகழ்பெற்றிருத்தல் ; புகழ் 
இசை ; நாடறிந்தவர், புகழ்பெற்றவர். 

161180, 71. கிழங்குள்ள தோட்டக் கீரைவகை, 

061657], 71. விரைவு, வேகம். 
ணு, 71. சமைத்துத் தின்பதற்குரிய வெளிறிய தண்டுகளை 

யூடைய செடிவகை. 

celeste’, n. crarie வண்ணம் ; இசைப்பெட்டி வகையில் 

குரல் மடக்கு; ர, வானரீல வண்ணமுள்ள. 

celes‘tial, n. விண்ணவர் ; சீனாக்காரர் ; ர, வானத்திற்குரிய ; 
விண்ணுலக வாசியான, விண்ணுலகம் சார்ந்த; தெய்விக 

மான, தெய்விக கலம் கொண்ட ; தெய்விக அழகு வாய்ந்த ; 
(Qsr7.) the Celestial Empire, farmr@. 

cel'ibacy, n. மணமாகாத நிலை; மனத்துறவு, 
கொள்ளா கோன்பு. 

celibatar’ian, n. மணமாகாதவர், மணங்கொள்ளா நிலை 

ஆதரவாளர் ; ர, மணமாகா நிலையை ஆதரிக்கிற. 

061'181௦, 71. மணமாகாதவர் ; ஒருதனி வாழ்க்கை உரவோர் 7 

ர, மணமாகாத); மணஞ்செய்யா உறுதிகொண்ட. 

0611, 77. சிறைக்கூடத் தனியறை; மடத்தின் ஒதுங்கிய அறை 

புறஞ்சார் துறவி மடம்; புறகிலைக் கன்னிமாடம்; தனிமாடம்; 

குகை; (செய்.) குச்சு, குடிசை ; (செய்.) கல்லறை; தேன் 

கூட்டிலுள்ள கண்ணறை ; சிறு உட்குழிவுடைய உறுப்பின் 

மணங் 

கூறு; (மின்.) மின்கலம்) (உயி.) உயிரணு, உயிர்மம் ; 

பொதுவுடைமைக் கொள்கை பரப்புகிறவர்களின் மைய 
நிலையம். 

0வ11'த, 71. கோயிலின் உள்ளறை, கருமனை. 

0611'தர, 71, “நிலவறை ; இன்தேறல்-நிலக்கரி முதலியவற்றைச் 
சேர்த்து வைப்பதற்கான அடிநிலக்கிடங்கு ) இன்தேறலின் 
சேம அளவு; ஐ, நிலவறையில் சேர்த்து வைத்திரு. 

0681187௨௨6, 7. நிலவறைத் தொகுதி ; நிலவறைகளில் சேர்த்து. 
வைப்பதற்கான கட்டணம், 

0611, ர. நிலவறையின் பொறுப்பு வகிப்பவர் ; துறவி 

மடத்தில் உணவுப்பொருள்களுக்கான ஏற்பாடுகளை மேற் 
பார்வையிடும் அலுவலர். 

cell'aret, n. புட்டிகள் வைப்பதற்கான பெட்டி. 

cell'ar-flap, n. நிலவறைப் புழைக்கதவு. 

0811 ஊவா, 7, நகிலவறைகாப்போன். 
081160, ௩. உயிர்மங்களை உடைய ; உயிர்மங்களில் அடங்கிய £ 

உயிர்மங்களால் மூடப்பட்ட ) கண்ணறைகள் நிரம்பிய. 

cellif'erous, a. உயிர்மங்களை உடைய; உயிர்மங்களை 
உண்டுபண்ணுகிற. 

0611௦, 0611௦, 71. வாசிப்பவரின் முழங்கால்களுக்கிடையில் 
வைத்து வாசிக்கப்படும் நான்கு நரம்புள்ள இசைக்கருவி 
வகை. 

Cell'ophane, n. wrtumsé சத்தினின்றும் செய்யப்படும் 
பளிங்குகிறத் தாள்போன்ற பொதிபொருளின் வாணிக 
உரிமைப் பெயர். 

cell'ular, a. தனி அறைகளுக்குரிய ; உயிர்மங்களாலான ; 
கண்ணறைகளாலான ; சிறு குழிகளை உடைய; துளைகளை 
யுடைய ; இழைகள் செறிவாயிராத. 

cellula'rity, n. கண்ணறைகளாலான நிலை, 

0611018716, 1. கண்ணறைகள் உள்ளதாக்கு; ஏ, கண்ணறைகள் 
உள்ள. ' 

061106, 1. சிறு கண்ணறை. 
06111111'67015, 8. சிறு உயிர்மங்களுள்ள ; சிறு கண்ணறை 

களைத் தோற்றுவிக்கிற. 

celluli'tis, n. புறத்தோலுக்கு அடுத்துக் கீழுள்ள இழைமத் 
தின் அழற்சி.
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cer'tainty, n, Sypaar eciroow ; Happs 2m Hcinsi@; 
் தவறாத தன்மை; கட்டாயமாய் கேரிடக்கூடியது. 

027128, (பிர) ஈம. நிச்சயமாக ; ஐயமின் றி. 
021111௨016, 8. சான்று வழங்கத்தக்க. 
certif'icate, n. நற்சான்று, சான்றிதழ், மெய்ம்மைக்கான 

எழுத்துமூலச் சான்றறிவிப்பு; தகுதிச்சான்று, உறுதிச்சீட்டு; 
ற, நற்சான்றுப் பத்திரம் கொடு ; சான்று ஆவணம் கொடு. 

certifica'tion, n. ஈற்சான்றளித்தல் ; நற்சான்றிதழ். 

certif‘icatory, n. நற்சான்றிதழ் ; a, ஈ௩ற்சான்று அளிக்கிற; 
சான்றிதழ் இயல்பான. 

cer'tified,a. அத்தாட்சி பெற்ற; (தொ.) 061(11124 ஐம்], 
என்புருக்கி கோய் நுண்மத் தொடர்பற்றதென உறுதிச் சான் 

றிதழ் அளிக்கப்பட்டுள்ள பால். 

cer'tify, v. உறுதியென்று தெரியப்படுத்து; அறிவி; எழுத்து 
மூலம் அறிவி ; பித்தன் என்று சான்று பகர். 

0277401071, (ல.) 97, பத்திரத்தைக் கொண்டுவந்து முன்னிலைப் 
படுத்தக் கீழ்மன்றங்களுக்கு இடப்படும் கட்டளை. 

0671714006, 71, ஐயமிலா நிலை, உறுதியான ஈம்பிக்கை, உறுதிப் 
பாடு, உறுதி எனும் உணர்வு. 

0211, a. வானீலமான ; 
பசுங்கடல் வண்ணமுடைய., 

அடர்ந்த நீலடரநிறமுடைய, 

cerul'ein, 71. பழுப்புப் பச்சை வண்ணம் உண்டுபண்ண 
உதவும் கீல் வண்ணப் பொருள். 

ஜோய், 71. காதுக்குறும்பி, 

ோொமட்றார்௦15, 8. காதுக்குறும்பி உடைய, 

cer'use, 1. ஈய வெள்ளை, அடியியலான ஈயக்கரியகி, 
ஒப்பனைக்குரிய வெண்ணிற மைப்பொருள். 

ce’rusite, ce’russite, 7. 
ஈயக்கரியகை, 

இயற்பொருளாகக் கிடைக்கும் 

ோர'1வே], ௩. (உட்.) கழுத்தைச் சார்ந்த. 
6137 '116, ௩, மானைப்பற்றிய; மானுக்குரிய,; மானைப்போன்ற; 
இளமான் வண்ணமான. 

cer’ Vix, Nn. கழுத்து, ஓர் உறுப்பின் கழுத்துப்பகுதி. 
cesa’revitch, cesa’rewitch,n. @#w நாட்டுக்குரிய 

பேரரசரின் முதற் புதல்வர் ; ரசியப் பேரரசின் பட்டத்து 
இளவரசர் ; இங்கிலாந்து நியூமார்க்கெட்டில் (110 ]/கர12ல்) 
ஆண்டுதோறும் ௩டைபெறும் குதிரைப் பந்தயம். 

0685, 71. வரி, தீர்வை ; ஐ, வரி விதி. 
cessa'tion, n. ஒழிவு, தவிர்வு, ஓய்வு; இடை நிறுத்தம், 
இடை ஓய்வு. 

068561, 71. (சட்.) முடிவுறல், நிறுத்தல், இறுதி. 
cession, 2, விட்டுக் கொடுத்தல், தவிர்கை, 
ce’ssionary, 71. சட்டப்படி. உடைமையுரிமை மாற்றி அளிக் 

கப் பெற்றவர். 

0695றரர், 7, எருக்கிடங்கு, குப்பைக் குழி. 
cess'pool, %, வடிகுட்டை, மலக்குழிக்கழிவின் வண்டல் 

பிரித்து நீர் உள்வாங்கும் பள்ளம். 

069006, 7. குடலில் வாழும் காடா வடிவப் புழுவகை. 
ces’toid, 71. கூடலில் வாழும் நாடாப் போன்ற புழுவகை ; 

a, நாடாப்போன்ற. 

ces'tus!,n. அரைக்கச்சை, பட்டிகை. 

065'005 5, ர, குத்துச் சண்டைக் கையுறை, ரோம குத்துச் சண்டையாளர் அணிந்த உலோக உள்ளுறையுடைய 
கையுறை, 

ceta’cean, n. Baym நீர்வாழ் பாலுணி இனம்; ர, மீனுருவ 
£ர்வாழ் பாலுணி இனத்தைச் சார்ந்த. 

0618060105, a. மீன் வடிவ நீர்வாழ் பாலுணி இனத்தைச் 
சார்ந்த.   

  

061816, 71, கிலஎண்ணெயில் கண்டெடுக்கப்படும்: மெழுகிய 

லான நீர்க்கரியப் பொருள் ; (தொ.) cetane number, டீஸல் 
இயந்திர எரிபொருளின் எரிபண்பளவைக் கூ ற்றெண் 

Cet’eosaur, Ceteosau'rus, n, மரபற்றுப்போன புதை 
படிவப் பேருருவப் பல்லி. ் 

Cet’erach, n. QeSd amrw சூரல் இனம், செதில் பெரணி. 

cet'eris pa'ribus (~.) adv. 
இருப்ப. 

02101௦ஜுூ, 71. திமிங்கிலத்தைப் பற்றிய ஆராய்ச்சித்துறை ; 
திமிங்கில ஆய்வுநூல். 

cey'lanite, cey'lonite, 7. கனிப்பொருள் வகை, வெளிம 
இரும்புக்கலவைக் கனி. 

மற்ற பொருட்கள் சமமாக 

Ceylonese’, n. இலங்கை நாட்டவர் ; ர, இலங்கையைச் 
சார்ந்த. 

Chab'lis, n. பிரஞ்சு நாட்டில் வடிக்கப்படும் வெண்ணிற 

இன்தேறல் வகை. 6 

cha'cha’, n, அமெரிக்க மேலைஇந்தியத் (9765 Indies) 
தீவுகளுக்குரிய ஆடல் வகை, 

chac’ma, 71. பெரிய தென் ஆப்பிரிக்க மனிதக்குரங்கு வகை, 

0118ம், 77. ஆற்றில் எதிர் நோக்கிச் செல்கின்ற மீன்வகை: 

Chad'band, n. ஈயத்திறம் மிக்க பாசாங்குக்காரன். 

01௨61௦00௦0, 77. இழைமயிர் போன்ற கால்களின்மூலம் ஊர்ந்து 
செல்லும் புழு வகை. 

0௨16, 71. உரசித் தேய்ப்பதால் ஏற்படும் சூடு; சிற்றம்; 
வெவ்வுணர்ச்சி; ௮, உரசித்தேய், தேய்த்துச் சூடுண்டுபண்ணு; 

தேய்மானம் செய் ; அரி, கரம்பு ; சினமூட்டு, புண்படுத்து ; 

கரகரப்புண்டாக்கு ; பரபரப்புக்கொள், சினங்கொள்; எரிச்சல் 

கொள். 

ரவர் 61, 71. வண்டு வகை. 
பேகம், ர, உமி; வைக்கோல் பதர், 

புல் செத்தை; போலிப் பொருள் ; 
ஏளனப் பேச்சு, கேலிப்பேச்சு ; 

மாகப் பேசு. 

chaff’-cut’ter, chaff'-en'gine, n. வைக்கோலை வெட்டும் 
இயக்திரம். 

நேரி ன, 7. பேரம்; விலைபற்திய சச்சரவு ; ஐ, பேரம் பேசு, 
விலைபற்றிய வாக்குவாதம் செய். 

chaff’erer, n, பேரம் செய்பவர். 

chaff'ering, chaff'ery, n. வாணிகக் கொடுக்கல் வாங்கல், 
பேரப் பேச்சு. 

ஹரி, ர. பிரிட்டனில் பொதுவரவாகவுள்ள சிறு பறவை 
வகை. 

கழிபொருள், குப்பை ; 
பயனற்ற பொருள் ; 

கொடிப் பேச்சு; Y, ஏளன 

மகர த- 0151, 7. நிலக்கரிமேல் வைத்துச் சூடாக்க உதவும் 
கலம். 

ப்ரி 102-ஐ௦87, 7. கப்பல் மர உராய்வு தடுக்கப் பயன்படும் 
கந்தல் பொருள் வகை. 

வ்கஜார்ா', ரூ. கடும் ஏமாற்றம், ஆரஞர்த் தன்னொடுக்கம் :; மன 
உராய்வுத் துன்பம் ; உள அரிப்பு ; y, ஏமாற்றமடைவி, மன 
எரிச்சலூட்டு. 

பர, 7. சிறுக்கி. 

ரெடம்ற, 7. சங்கிலி; தொடர்; வரிசைத் தொகுதி ; நிகழ்ச்சிக் 
கோவை) மலைத்தொடர் ; தீவுத்தொடர் ; கட்டுத்தளை ; 
விலங்கு ; சிறைப்பட்ட நிலை; தடையாற்றல் ; கழுத்தணி ; 

அணு இணைப்புத் தொடர்; 66 அடி நீள அளவை; இடை 
நிறுத்தம் இல்லாமல் புகைக்கும் சுருட்டு முறை; பாய்மரத்தை 

வெட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தும்படி இரண்டு பந்துகள் 

அல்லது அரைப்பந்துகளை முனைகளில் கொண்ட சங்கிலி ; 
பாய்மரக் கயிறுகளின் சேமக்கட்டு; 9. கட்டு; தளையிடு; விலங் 

கிடு, தடைப்படுத்து, கட்டுப்படுத்து; (தொ.) chain reactor, 
அணு ஆற்றல் எதிர்வு இயக்க அமைவு. 

chain'-arm’our, n. Q@uYs asossid.

































































































































continuant 

228 

contradictious 
    

contin'uant, 2. தொடர் ஒலி எழுத்து, விடாது தொடர்க் 
. தொலிக்கவல்ல மெய்யெழுத்து; ர, தொடர்கின்ற; தொடரக் 
கூடிய, தொடரும் தன்மையுள்ள. 

continua’tion, 2. @stLtav; தொடர்ச்சி; செயல் 
தொடர்வு; நிகழ்ச்சி தொடர்கை; கதைத் தொடர்ச்சி; ஏட்டுத் 
தொடர்வு; தொடர் தவணை; மீண்டும் தொடங்குகை 

நீட்டுகை; விரிவுபடுத்துகை ; இடைவிடா மரபுத் தொடர்பு ) 

விடாப்பிடித்தன்மை; செலாவணிக் கணக்கு ஒத்திவைப்பு. 

00 11018'110-01885, 7. பள்ளியை விட்டவர்கள் தொடர்ந்து 
படிக்கும் வகுப்பு. 

continua’tion-day, .=contango-day. 
contin‘uative, a, தொடர்ந்துகொண்டு செல்லும் இயல் 

புடைய, கடிக்கும் தன்மை வாய்ந்த. 

contin'uator, 2. தொடரர், தொடர்ந்து செயல் செய்பவர் ; 
தொடர்ந்திருப்பவர் ; தொடர்பு வரிசையைப் பேணுபவர் ; 

மற்றொருவர் ஏட்டினைத் தொடர்ந்து எழுதுபவர். 

contin’ue, ௨, தொடர், செயல்தொடர், தொடர்ந்து நிகழ்த்து, 
விடாதியங்கு ; நீட்டு, விரிவுபடுத்து ; தொடர்ந்திரு, விடாது 

பேணு; மீண்டும் தொடங்கு, விட்ட இடத்திலிருந்து துவங்கு; 

நிலைபெற்றிரு ; தங்கியிரு ; விடாப்பிடியாயிரு ; கைவிடா 

திரு ; தளராதியங்கு ; ஒத்திவை, தள்ளிப்போடு. 

contin'ued, a, தொடர்ந்த; இடைவிடாத; ஓயாத, முடி 
வில்லாத ; நீடித்த; விரிவுபடுத்தப்பட்ட ; மூன்தொடர் 
புடைய, மீண்டும் தொடங்கப்பட்ட ; தொடர்பான, பகுதி 
களாகத் தொடர்கிற. 

௦0110“ம௦7, 71, தொடர்க்திருப்பவர், தொடர்ச்சியாளர் ; விடா 
முயற்சி ஆற்றலுள்ளவர். 

continu'ity, ர, தொடர்ச்சி ; இடைவிடாத் தொடர்பு) 
தடையற்ற இணைப்பு ; முழுத்திரைப்படக் குறிப்புத் தொகுதி; 
முழுத்திரைப்படத் தொருதி இணைத்து எழுதுபவர். 

0011100015, ர. விடாத் தொடர்விணைப்புள்ள, இடையரூத. 
contin'uum, 71. தொடர்பம், பிரிவிலாத் தொடர்பியலான 
பொருண்மை 7; ந], 00114005. 

cont’-line, 77, அடுக்கி வைக்கப்பட்ட பேழைகளின் இடை 
வெளி; கயிற்றின் இழை மூறுக்குகளுக்கு இடையிலுள்ள 
வெளியிடம். 

00140111816, 71. சுற்றிலும் விளிம்பில் ஆழ்ந்த பள்ள 
வரைகளுள்ள காணயம் ; சூழ்விளிம்பு வரையுள்ள பதக்கம் 3 
0. சுற்றிலும் விளிம்பில் ஆழ்வரைப் பள்ளமுடைய. ' 

contort’, ஒ, வல்லந்தமாக முறுக்கு: திருகு; உருத்திரிபுறுத்து; 
கோயினால் கெளிந்து திருகலுறு. 

001%011'௪0, 8. முறுக்கப்பட்ட, திருகிய ; வளைந்து கெளிந்த, 
கோணல்மாணலான) (தாவ.) இதழ்கள் சுற்றுவட்டமாக 
ஒன்றன்மீது ஒன்று மடிந்து செல்கிற; (மண்.) ஒழுங்கின்றித் 
BEA wy ohm. 

௦0401”1100, 9, திருக்கு முறுக்கு; உருத்திரிபு, அருவருப்பான 
உருமாற்றம். 

contor'tionist, n, 220 ௮ருவருப்பாகத் திருக்கி வளைக்கும் 
உடற்பயிற்சியாளர் ; சொற்களை வலிந்து திரித்து வழங்கு 
பவர். 

con‘tour, 2. உருவரை; வடிவ விளிம்புவரை ; பொதுத் 
தோற்றம், முனைத்த மேலீடான பண்பு ; உருவரை சார்ந்த 
கலைப்பண்பு ; மேடு பள்ள எல்லைக்கோடு, உயர்வு தாழ்வு 
எல்லைக்கோடு ; நிலப்படத்தின் பண்புகுறித்த எல்லையிசண் ப் 
புக் குறி) ஐ, தள வேறுபாட்டெல்லைக் கோடிடு, மட்டநிலைக் 
கோட்டினைப் பின்பற்றிச்செல் ; ( @s7.) contour farming, 
மேடுபள்ள அடுக்கு நில வேளாண்மை ; சாய்வடுக்கு நிலப் 
பண்பாடு; 0றம்0 பா $௦க( 8, உடல் உருவரை எல்லைகளை 
வரையறுக்கும் இறகுகள்; contour 110௦, நிலப்படத்தில் கடற் 
பரப்புக்கு மேற்பட்ட மட்டவேறுபாட்டெல்லையின் இணைப்பு 
வரை, மட்ட இணைப்புவரைச் சின்னம் £ 0010பா map, தள 
எல்லை வேறுபாடு குறித்த நிலப்படம்,   

con'tra,n, எதிர்வாதம் ; எதிர்ப்புறம்; கணக்கின் வரவுப் 

பக்கம்; றரஜற். எதிராக; (தொ. ) றா௦ ஊறப் ௦௦071௨, சார்வாகவும், 
எதிர்ப்பாகவும். 

con’traband, 11. சட்டமீறிய. வாணிகம் ; கள்ளச்சரக்கு 

இறக்குமதி; கள்ள வாணிகச் சரக்கு; தடையுத்தரவு விதிக்கப் 

பட்ட சரக்கு; அமெரிக்க உள்காட்டுப் போரில் (& மக 

கேம்] 7௨1) புகல் இழந்த அடிமை ; ர, சட்ட மீறிய; தடை 
செய்யப்பட்ட ; கள்ளவாணிகம் சார்ந்த; (தொ.) 0௦1. 

band of war, ௩நடுகிலை காடுகள் போர்புரியும் காடுகளுக்கு 

அனுப்பக்கூடாத தடைச்சரக்குகள். 

con'trabandist, 1, ecror வாணிகம் செய்பவர், 
சரக்கு இறக்குமதி செய்பவர். 

con‘trabass, contrabas’so, 71. இருமட்ட ஒலி உடைய 
இசைக்கருவி ; ர, இருமட்ட ஒலியுடைய இசைக்கருவியைச் 
சார்ந்த. 

contracep'tion, n. கருத்தடை. 

contraceptive, n. 4G 55m 64509; a, agtsor aris, 
கருத்தடைக்குப் பயன்படுகிற. 

கள்ளச் 

con’tract : 71. உடன்படிக்கை, பொதுக்கட்டுப்பாட்டு வரை 

யறையுடைய ஒப்பந்தம்; குத்தகை, தொழில் ஒப்பந்தக் . 
கட்டுப்பாடு ; மொழியுறுதிக் கட்டுப்பாடு; மண உறுதி, 

மணம் செய்துகொள்ளுவதற்குரிய ஒப்பந்தம்; ஒப்பந்தப் 

பத்திரம் ; பருவப் பயணச்சிட்டு ; சீட்டாட்ட வகை; சீட் 

டாட்ட வகையில் இறுதிக் கேள்வி ) செய்ய மேற்கொண்ட 

காரியம் ; (தொ.) 00117௨௦( றாரப26, சீட்டாட்ட வகை, ஓப் 
பந்தப்பிடிவகைச் சீட்டாட்டம். 

contract’ ?, ஐ, உடன்படிக்கை செய் ; தொழில் ஒப்பந்தம் 
செய், குத்தகைக் கட்டுப்பாடு மேற்கொள் ; மணவுறுதி 

செய் ; உடன்படிக்கைமூலம் நிறைவேற்று ; உறுதிமொழி 
கூறு ; முயன்று பெறு, நட்பு முதலியன மேற்கொள் ; பிணி- 
கடன் முதலியன எய்தப்பெறு; பற்றி இழு; ஆருக்கு; 
சுருங்கு ; சொல் குறுக்கமுறு, சொற்பகுதி சிதைந்து சொல் 
குறுகு;) (தொ.) contract out, Fused Quubsid செய், 
விலக்குப்பெறும்படி ஏற்பாடு செய் துகொள். 

00117801'௨016, ௩. நோய்வகையிலும் பழக்கவழக்கங்கள் வகை 
யிலும் எளிதில் பற்றக்கூடிய. 

contract’ed, 8. ஒன்றாகச் சேர்க்கப்பட்ட. ; குறுக்கப்பட்ட ; 
ஒடுங்கிய, இடுக்கமான ; குறுகிய மனப்பான்மையுள்ள ; 
கஞ்சத்தனமான ; மணஉறுதி செய்யப்பட்ட. 

contractible, a, gauss em செய்யக்கூடிய : பற்றிக் 
கொள்ளக்கூடிய. 

00111801416, 8. சுருங்கக்கூடிய ; 
சுருக்கத்தை உண்டாக்குகிற. 

சுருக்கும் ஆற்றலுள்ள, 

௦017801100, 70. சருக்கல், சுருங்குதல் ; சுருக்கம், குறுக்கம் ; 
வழக்கில் குறுக்கப்பட்ட சொல்; இறுக்கம், செறிவு; குறுக்கக் 
குறியீடு, முற்காலக் கையெழுத்தின் சுருக்கச் சின்னம் ; 
கோய்-கடன் பழக்க முதலியவற்றின் பற்றுகை. 

001/7780'1196, 4. குறுகலாக்கும் இயல்புடைய. 
contrac’tor, 1. உடன்படிக்கையாளர், ஒப்பந்தக்காரர் ; 

குத்தகையாளர், குறிப்பிட்ட வீதத்தின்படி வேலை செய்து 
முடிக்க அல்லது சரக்குகளைத் தருவித்துக் கொடுக்க ஒப்பந்தம் 
செய்துகொள்பவர் ; ௬ருக்க ஆற்றலுடைய தசைகார். 

contrac'tual, a. ஒப்பந்தத்தைச் சார்ந்த, ஒப்பந்த இயல் 
புடைய. 

contradict’, ௨. மறுதலி, மறுத்துப்பேசு ; எதிர்ப்பான 
கருத்தை வற்புறுத்து; குணத்தில் மாறுபாடாயிரு $ நேர் 
மாறாயிரு, முரண்படு. 6 

001171801௦1100, 9. மறுத்தல், முழுநிலை மறுப்பு; எதிர்ப் 
பாகப் பேசுதல்; கேர் மாறுபாடு, முழு எதிர்மறை ; எதிர் 
முரண்பாடு, ஓஒவ்வாத்தன்மை. 

00117 801௦11015, 8. மறுக்கும் இயல்புடைய.
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contradic'tory, a. நேர்மாறான, பொதுநிலை எதிர்மறையான, 

உடன்பட்டது நீங்கலாக மற்ற யாவும் மறுக்கிற ; எதிர்மறை 
யானதை வற்புறுத்துகின்ற;) மூரண்பாடான, ஒவ்வாத ; 

மறுக்கும் இயல்புடைய. 

0118019110 1101, 71. வேறுபடுத்திக்காட்டும் தனிச்சிறப்பு, : 
மாறுபட்ட தனிப்பண்பு. 

contradistinct’ive, a. கேர் எதிர்ப் பண்புகள்மூலம் தனித் 
தறியக்கூடிய. " 

contradisting’uish, v. 
பாட்டின்மூலம் பிரித்தறி. 

-contral’to, 71. பெண்களின் குறைந்த இசை ஒலி; பெண்மைத் 
தாழ் இசைப்பொலியாளர் ; பெண்மைத் தாழ் இசைக்குரிய 

பாடற்பகுதி; ற்], 0004௨11605 ; ர, பெண்மைத் தாழ் இசைப் 

பொலியுடைய. . 

‘contraposi'tion, n. கேர்மாறானகிலை, எதிர்மறைறநிலை; 
(அள.) எதிர்மறுப்பு, கருவாசகத்தின் உருமாற்ற வகை, 
பயனிலையின் எதிர்மறை எழுவாயாகி மறுக்கப்படும் உரு 

மாற்றம். 

-00 11810, 71. அச்சில் எதிர்ப்புறமாகச் சுழலும் வானூர்தி 
. விசிறி. 
0017 தற 11௦7, 71, (பே-வ.) போலித்தனமான 

கருவி, விசித்திரக் கட்டமைப்புடைய பொறி, 

contrapun'tal, a. (Qme.) a7 Qeontnys sritbs. 
contrapun'tist, n. சுர இணைப்பு வல்லுகர். 
0011 ஜ1'1ஹுர், ம. எதிரிடையான. 
-contrari’ety, 71. எதிர்மாறியல்பு ; முரண்பாடு ;) இசையாமை, 

மாறுபாட்டால், உணர், வேறு 

சமாளிப்புக் 

ஒவ்வாமை; செயல்முரண் ; பண்பு முரண் ;: ஏறுமாரறான 

குணம். 

-contrar’ious, 8. முரண்பாடு காட்டுகின்ற; வெறுப்பைத் 

தருகின்ற; எதிரான, முற்றிலும் மாறான. 

-con'trariwise, மம. முற்றிலும் மாறான வழியில்; எதிர்ப் 
புறத்தில் ; நேர்மாறாக. 

00 11௧137, 71. தொலை எதிர்நிலை, முனைப்பான கேர் எதிர் 

மறை. (அள. ) இரண்டும் பொய்யாகினும் இரண்டும் ஒத்து 

மெய்யாக முடியாத நிலையிலுள்ள கருவாசகம்; ர, முனைப்பாக 
கேர் எதிர்மறையான ; முரண்பாடான ; வேண்டுமென்றே 

தவறான வழியில் செல்கிற; ௮, எதிர்த்துகில்; மறுத்துப் 

பேசு; தொந்தரவு செய்; (தொ.) 00 106 60141௨19, முற்றிலும் 
மாறாக; 41௦ (6 00றம்£கார, கேர் எதிரிடையான; எதிர் 
பார்ப்பதற்கு கேர் மாறாக, 

:00' 17251 *, 71. ஒப்பீட்டடிப்படையில் வேறுபாடு ; மாறுபட்ட 

தன்மை ; வேறுபடும் பண்பு ; மாறுபடும்பொருள் ; வேறு 

பாட்டு முனைப்பு, வேறுபாடுகளின் காட்சி, மாறுபட்ட 

இயல்புகளை அருகருகே காட்டல். 

001ம85%' “, ற. மாறுபடு, வேறுபடு; வேறுபடுத்திக்காட்டு ; 
வேறுபட அமை. 

000185 13, ௩. முனைப்பான வேறுபாடுகளைக் காட்டுகின்ற. 

00 11816, ம. சக்கரத்தில் தளத்துக்குச் செங்குத்தான பற்க 

ளுள்ள, அச்சுடன் இணைவான பல்லமைவுகளுடைய. 

contravalla'tion, n. ~ogims, செய்யப்பட்ட இடத்தைச் 
சுற்றி முற்றுகையாளர்கள் கட்டும் தற்காலிக அரண் 

வரிசைகள். 

contravene’, v. guuss$m5 மீறி ஈட, ரட்டத்துக்கு 
எதிராகச் செயலாற்று ; முரண்படு. 

contraven'tion, 1, மீறுகை, எதிரிடை நடப்பு; (தொ.) 
in contravention of, 8), orHyrs. 

contretemps, {97.) n. அவகேடு, எதிர்பாரா இடையூறு; 
இடக்கு, சிக்கல், மலைப்பு. 

contrib’ute, v. கொடு, பங்காகக்கொடு, பொதுப்பணிக்கு 
உதவு, பொதுநிதிக்கு வழங்கு ; பத்திரிகைக்குக் கட்டுரை 

முதலியன அளி; முயற்சியில் பங்குகொண்டுதவு, 

உடனுதவியளி.   

contribu'tion, n. பங்களிப்பு, பொதுநிதிக்குப் பங்களித்து 
உதவுதல்; துணைப்பணி, துணையுதவி, முயற்சியில் பங்கு 

கொண்டுதவுதல் ; பங்குவரி; பங்குக் கட்டணமாகப் பிரிக்கப் 

படுவது ; வழங்கிய பங்கு, அளித்த உதவி; கடப்பாடு; 

பத்திரிகைக்கு எழுத்து வழங்குதல் ; பத்திரிகைக்கு வழங்கிய 

மாற்றம்; படைத்துறைப் பங்குக் கட்டணம். 

௦01119) ம%௦1, 71, ௩ன்கொடைப் பங்காளர்; பங்கு முயற்சி 
யாளர்) துணையுதவியாளர் ; பத்திரிகைக்கு எழுத்து 

வழங்குபவர். 

contributory, n. @U@éapa முறிவின்போது கடன் 
தீர்ப்புப் பொறுப்பில் பங்குக் கடப்பாட்டாளர் ; ர, பங்களித் 

துதவுகிற ; துணையுதவி செய்கிற. 
con'trite, a. பழியுணர்ந்து மனமழுந்துகிற, 
எண்ணி உளஙைவுறுகிற ; தன்னுறுத்தலுடைய. 

௦01%ரர'1100, 7. தன்மறுக்கம், செய்ததற்கிரங்கி உளை தல். 
00117178016, 8. முனைந்து திட்டமிடக்கூடிய); புனைந்து 
உண்டுபண்ணத்தக்க ; சூழ்ச்சியால் முற்றுவிக்கத்தக்க. 

contrivance, n, Servo, கண்டுபிடித்தல், செயற் 
படுத்துதல் ; கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருள்; கண்டுபிடிப்பு ; 

பொறி அமைவு? சூழ்ச்சி) வஞ்சகம்; உள் எண்ணம்; 

தந்திரம். 

contrive’, v. SLL.MO; முயன்று கண்டுபிடி; புனைந்து 
தோற்றுவி ; முனைந்து செயற்படுத்து ; வெற்றியாகச் செய்து 

முடி; சதிசெய், சூழ்ச்சிசெய். 

004712, 7, சூழ்ச்சியாளர் ; திட்டமிடுபவர் ; செயலாட்சி 
யாளர். 

பாவத்தை 

0௦1170]', 77, கட்டுப்பாடு; கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல், ஆட்சி - 
யாற்றல் ; கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்கு, விதி; ஆட்சி அதிகாரம், 
தலைமையுரிமை ; தடுப்பாற்றல், தடுத்து நிறுத்தும் திறம், 
தடுத்தியக்கும் ஆற்றல் ; தடுக்கும்பொருள், தடைப்பண்பு ; 

கட்டுப்படுத்தும் கருவி) சோதனைக்கருவி ; கட்டுப்பாட்டு 

நிலையம், சோதனை நிலையம் ; கட்டுப்படுத்தும் செயல், செய் 

- முறைக்கட்டுப்பாடு; கட்டளைச் சட்டம்; ஒப்பீட்டு மதிப் 

பீட்டுக்குரிய கட்டளை அளவு ; போக்குவரவுக்கட்டுப்பாட்டு 

விதிகள் செயற்படுவதற்குரிய பாதைப்பகுதி ; போக்குவரவுச் 
சாதனங்களின் கட்டுமானத் துப்புரவு இடைகிலையம்; விமான 

உறுப்புக்களைப் புறஙின்றியக்கும் விமானம் ; ஆவியுலக ஊடு 
ஆள்மூலம் இயக்குவதாகக் கருதப்படும் உடலற்ற ஆவி ; 
வானூர்தி இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நெம்புகோல் ; 
4. கட்டுப்பாட்டைச் சார்ந்த; ற, கட்டுப்படுத்து ; தடுத்து 
நிறுத்து; தடுத்தாள் ; இயக்கு, செயலாட்சி செய் ; அடக்கி 

ஆள், ஆதிக்கம் செலுத்து. 
controll’able, a. aL @uu@sséen. ws, 

கிறுத்தத்தக்க ; அடக்கத்தக்க. 

0011:011'27, 77. கணக்குத் தணிக்கையாளர் ; செயல்துறைக் 
கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி ; அரசியல் அரங்கச் செயல்துறைக் 
கட்டுப்பாட்டாளர், செயல் ஒழுங்குபடுத்துபவர் ; சமநிலைப் 
பொறி, காலமாறுதலுக்கியைய மணிப்பொறி - இயந்திர 
முதலியவற்றில் சரியீடு செய்யும் அமைவு. 

control’ment, 1. கட்டுப்பாடு; கட்டுப்படுத்தும் செயல் ; 
கட்டுப்பாட்டுரிமை ; கட்டுப்படுத்தப்படும் நிலை. 3 

control’-tower, n. warts gHo9 இறக்கப் பயிற்சி 
அளிப்பிற்குரிய வானூர்தி நிலையக் கட்டிடம். 

0011701215181, ம. வாத எதிர்வாதத்துக்குரிய, 
மாறுபாட்டுக்குரிய, வாதத்துக்கிடமான. 

controver'sialist, n. வாத எதிர்வாதக்காரர், கருத்து மாறு 
பாட்டாளர். 

con’troversy, n. 
கருத்து மாறுபாடு. 

con'trovert, ௦, எதிர்த்து வாதிடு: மறுத்துரை; கருத்து 
வேறுபாடு தெரிவி. 

001)10102'01008, 8. சட்டப்படியமைந்த அதிகாரியைப் 
பழிக்கிற ; பிடி முரண்டான, விடாப்பிடியான. 

தடை செய்து 

கருத்து 

வாத எதிர்வாதம், சொற்போராட்டம்,
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con'tumacy, n. கீழ்ப்படியாமை ; பிடி முரணான எதிர்ப்பு. 

contumel’ious, a. ஆணவம் மிகுந்த ; அவமதிப்பான. 
con'tumely, 1. ஆணவமிக்க ௩டத்தை, தான்தோன்றித் 

தனமான பேச்சு, அவமதிப்பு. 

contus’e, v. 219, Bs. 
contu’sion, n. அடிபட்ட காயம், 
0011108176), ௩. கன்னத்தக்க, புண்ணாகத்தக்க. 
conun'drum, 1, விடுகதை, நொடி, புதிர். 
conurba'tion, n, sarmacficr O576S. 
convalesce’, v- BorGiub s.cmebd Gumi, 

உடல் தேறுதல் அடை. 
கோய் நீங்கி 

convales’cence, convales’cency, 71. உடல்கல மீட்டாக்கம், 
கோய் நீங்கியபின் படிப்படியாக உடல்தேறி கலம் பெறு 
நிலை, 

0012265ஸர், 71. கோய் நீங்கி உடல்கலம் மீளப்பெற்று 
வருபவர் ; ர. படிப்படியாக உடல்நல மீட்பைப் பெறுகின்ற ; 

கோய் நீங்கி ஈலம்பெறுகின்ற. 

0017601101, 71, உகைப்பு, வெப்ப மின்னாற்றல்கள் தம்மால் 
இயக்கப்படும் அணுக்களின் இயக்கத்தினாலே பரவுதல் ; 
4. உகைப்பியக்கம் சார்ந்த. 

0011760101, 91. உகைப்பியக்கத்தால் வெப்பமூட்டும் கருவி, 

வெதுவெதுப்பான காற்றோட்டமியக்கும் கருவி. 

0071067107102, 001110244771025, ( பிர.) n, தகைமை, மரபு வழக்குத் 
தகுதி, சமுதாய ஆசாரம். 

00106', ஐ. ஒன்றுசேர், கூட்டு; அவைகூட்ட அழைப்புவிடு; 
அழை ; கூடு 

001721 '67, 71. அவைகூட்டுரர், குழுத்தலைவர், 

convenience, n. Sms mob, சூழலிசைவு, வாய்ப்பு ) இட 
வசதி; வேளை இசைவு ; இன்னலம், வாய்ப்பு ஈலம்; அலம்ப்ு 
மனை, கழிப்பிடம். 

0072161065), 71, ற்[, வாழ்க்கை நலங்கள், வாய்ப்பு ௩லங்கள். 

conven’iency, n.=convenience. 

convenient, a. 54%, தகுதியான , பொருத்தமான; எளிமை 
இசைவான, ஏற்ற; வசதியான ; கைவாக்கான, கைப்பழக்க 

முள்ள. 

con'vent, 1. கன்னிமாடம், பெண் துறவியர் மடம். 
ரளரம016, ர... சட்டமீறிய மறைவொதுக்கமான சமயக் 

குழு; அரசியல் ஒவ்வாத புறச்சமயக் குழு; புறச்சமயக் 
குழுக்கூடும் இடம் ; ற, புறச்சமயக் குழுக்கூட்டம் கூட்டு. 

conven'tion, 71. அவை கூட்டுகை ; பேராண்மைப் பேரவை, 
பிரதிநிதிகள் கூட்டாய்வுக் கழகம் ; தனி முறைச் சிறப்புப் 
பேரவை ; பொதுப்பிரதிஙிதி வேட்பாளர் தேர்வுக்கான கட்சிப் 
பெருங்குழு ; அரசியலமைப்பாண்மைச் சிறப்புக் குழு; (வர.) 
பிரிட்டனில் 1680-இலும் 1668-இலும் நடைபெற்ற மன்னர் 
அழைப்புப் பெறாத சட்டமன்றக் கூட்டம்; பொது இணக்க 
ஒப்பந்தம் ) தற்காலிக உடன்படிக்கை; ஒப்பந்த மரபு வழக்கு) 
எழுதாச் சட்டம், புலனெறி வழக்கம், வழக்கு முறைமை ; 

நடைமுறை மரபு, காண்முறைமை; சிட்டாட்ட வழக்கு 

நடைமுறை. 

conven'tional, a, மரபொழுங்கு சார்ந்த, வழக்காற்றுத் 
தொடர்புள்ள; புலனெறி வழக்கார்ந்த, மரபொழுங்கின் 
வயப்பட்ட; வழக்கமான ; இயல்பற்ற, கட்டுப்பட்ட; 
செயற்கையான $; பொது இணக்க ஒப்பந்தப் பயனான ; 
குண்டுகள் வகையில் அணுகுண்டல்லாத, 

conven'tionalism, n, ரீனியல் மரபு முறைமை, புலனெறி 
வழக்கப்பண்பு. 

0007211101 21157, 71. மரபொழுங்கைப் பின்பற்றுபவர் ; மர 
பொழுங்கில் இழைபவர். 

conventional'ity, n. மரபொழுங்கு தழுவும் 
நீடித்த பழமைக் கட்டு. 

நிலைமை ;$   

conven'tionalize, v. மரபொழுங்குப்படுத்து, பொ.துமரபின் 
பாற்படுத்து |; இயற்பண்பட்க்கு, தற்பண்பற்றதாக்கு. 

007011௦081], 73. ஒப்பந்தப்படியான ௩டைமுறை; ஒப்பந்த. 
உரிமைக் குடியாண்மையாளர் ; ர, ஒப்பந்தத்தின்படி செய 

லாற்றுகின்ற. 

௦0011௨], 1. கன்னிமாடப் பெண் துறவி ) பிரான்சிஸ்கன் 

(Franciscan) oop கத்தோலிக்கத் துறவு நிலையத்தின். 
தளர் விதிப்பிரிவைச் சார்ந்த உறுப்பினர்; ர, கன்னிமாடத் 

தைச் சேர்ந்த, பிரான்சிஸ்கன் என்ற கத்தோலிக்கத் துறவி: 

நிலையத்தின் தளர்விதிப் பிரிவைச் சார்ந்த. 

converge’, v. குவி; வரைகள் வகையில் ஒரு புள்ளியில். 
சென்று கூடு; மையத்தை நாடு; ஒருமுகப்படு ; நெருங்கு 7 

இணைவுறு ; பண்பு ஒப்புமை கொண்டணுகு ; குவியச்செய் 

கூடுவி, இணைவி. 

0017761'20106, 73, குவிவு, கூடுகை. 
001721 'தரர், ர. குவிகிற, ஒருங்கு கூடுகிற, நெருங்குகித 7: 

குவிவு காரணமான ; குவிதலியல்புடைய. . ட 

conver ging, ad. ஒரு புள்ளியில் இணைகிற, 
நெருங்கி அணுகுகிற ; 
மூனைகளையுடைய. 

சக்திக்கிற ; 
(தாவ. ) படிப்படியாக அணுகும். 

0017218816, ம. உரையாடும் விருப்புடைய, கலந்து பேசும். 
இயல்புடைய; பழகும் தன்மையுள்ள, இனிது அளவளாவுகிற. 

0076188006, 0005, 7. பழக்கப்பட்ட நிலை, 
௩ன்கறியப்பட்ட தன்மை; நடப்புணர்வு, அறிமுக நிலை; 
பழக்கம். 

0011௦18817, ம. பரவலாக அறிந்துள்ள ; கற்றுணர்ந்த, 
படித்துத் தெரிங்துகொண்ட ; பழகியறிந்த, நன்கு பழக்கப்- 
பட்ட, அறிமுகமான ; ஈடுபாடுள்ள, அக்கறை கொண்ட. 

000761981101,, 7. உரையாடல் ; பேச்சு ; பழக்கம் ; பாலுறவு, 
முயக்கம். 

conversa'tional, a, உடையாடல் சார்ந்த ; பேச்சு வழக்குக். 
குரிய; உரையாடல் வல்ல ; உரையாட்டு அவாவுடைய, 

conversa’tionalist, n. உரையாடல் வல்லுகர். 
00107619811010 180, 91, பேச்சு வழக்குத்தன்மை. 
conversa 'tionist, n.=conversationalist. 
conver'sative, a. பேசும் செயல் விரைவுள்ள. 
0011767882101 '6, 7. உரையாட்டவைக் குழாம். 
00௫186 1, 1, தோழமைத் தொடர்பு; உரையாடல். 

converse’®, ற. கலந்து பேசு, கூடியுறவாடு,. 
ஒருங்கு பழகு. 

001 76196 *, 7. மறுதலை, தலைமாறிய ஒன்று ; (கண.) முடிவு: 
தரவாகத் தரவு முடிவாக மாறிய விதி ; (அள.) மறிவாசகம், 
சொல் தலைமாறிய கருவாசகம் ; ர, எதிர்கிலையான 
மாறான ; தலைமாறிய, வரிசை திருப்பப்பட்ட, 

0007878101, 7. தலைமாற்றுதல்; தலைமறிவு ; நிலைமா ற்றம் 7 
கருத்துமாற்றம்; கொள்கை மாறுபாடு; சமயமாற்றம் 5 
பயன்மாறுபாடு ; உருத்திரிபு, பங்கு முறி-கடன்முறி முதலிய: 
வற்றை ஒன்று மற்றொன்றாக மாற்றுதல்; (அள. ) கருவாசகச் 
சினை மாறுபாடு, தலைமறிப்பு. 

con’vert',n, சமயம் மாறியவர் ; கொள்கை மா ியவர். 
convert’®, ற. திரிபுறுத்து ; நிலைமாற்று) உருமாற்று; 
கொள்கை மாற்று; சமயமாற்று ; கட்சி மாற்று ; மாற்றிக். . 
கொள்ளும்படி செய்; பொருளைத் திரிபுறுத்தி வேறொன்றுக்கு; 
இரும்பை உருக்காக்கு ; பொ ருள்முறி வகைகளை இனமாற்று 9 
பணமுறியைக் காசாக்கு ; பண்புமாறுபடுவி ; 
படுத்து ; தனிப்பயனுக்கு ஈடுபடுத்து ; 
 வாசகமாக்கு. 

உரையாடு; 

» (Cur 

பயன் வேறு. 

(அள.) தலைமறி: 

con'vertend, n. மாற்றியமைக்க வேண்டிய வாசகம். 
convert’er, n. மாற்றியமைப்பவர் ; 

மாற்றியமைப்பது ; இரும்பை எஃகாக மா 
திரி கலம்; 
மின் மறி. 

சமயமாற்றுபவர் ; 
் ற்ற உதவும் கலம், 

மின்னோட்டத்தை மாற்றியமைக்கும் பொறி,



convertible 

231 

  

cook 

017211 11016, ௩. மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ; சொற்கள் வகை 0070081101, 91. ஒருங்கழைப்பு ; கூட்டவை, பேரவை ; 
யில் ஒரே பொருள் கொண்ட ; நாணய வகையில் தங்க பல்கலைக்கழகப் பட்டமளிப்புப் பேரவை; ஆக்ஸ்போர்டு 

மாகவோ அமெரிக்க வெள்ளியாகவோ நிலையான விலைக்கு (Oxford) முதலிய பல்கலைக்கழகங்களின் சட்டமன்றம் ; 
மாற்றக்கூடிய சம மதிப்புள்ள) வேளாண்மை வகையில் 

பருவப்பயிர் மாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய. 

-con’vertite, 71, சமயம் மாறியவர்; கொள்கை மாறியவர் ; 

சீர்திருந்திய பெண்பாலர். 

:00ற72110, 71. மின்னோட்டத்தை மாற்றியமைக்க உதவும் 
பொறி, மின்மறி. 

00)", 7. குவிந்த உரு, புறக்குவிவுரு; குவடு, மேற்குவிவான 
பகுதி ; புறவளைவான பொருள் ; வான்முகடு ; ர, குவடான, 

புறங்குவிந்த, வெளி வளைவான, புறங்கவிந்த. 

convexed’, a. புறங்குவிவாக்கப்பட்ட, புறங்கவியும்படி 
செய்யப்பட்ட. 

convexity, n. Ysteaia ; புற உருட்சி; கவிந்த பகுதி; 
கவிந்த உருவம். 

convex’0-con'Cave, d. PGYOH புறங்குவிந்தும் மறுபுறம் 
உட்கவிந்துமுள்ள. 

‘convex’0-con'vex, d. Goyow புறங்குவிந்துள்ள. 
convey’, v. THMsOsdv; கொண்டு செல்; செய்தியை 

அனுப்பு; கொண்டு சென்று தெரிவி; அறிவி; சொல் வகையில் 
கருத்து அல்லது பொருளை உடையதாயிரு, சுட்டித்தெரிவி ; 

வழங்கு, அளி; சட்டப்படி ஒப்படை; திருட்டுத்தனமாகக் 

கொண்டுபோ. 

conveyance, 7, கொண்டு செல்லு தல்; அனுப்புதல்; கொண்டு 
செல்லும் கருவி); பொருள் சுட்டுதல், கருத்துக் GML; 

செல்கலம், வண்டி, ஊர்தி; (சட்.) உடைமை மாற்றம்; 
உரிமை மாற்றுப் பத்திரம் ; தந்திரம், மோசடி. 

convey ancer, 1. உடைமை மாற்றுப் பத்திரம் உருவாக்கும் 
வழக்கறிஞர். 

conveyancing, n. 
வாக்குதல். 

உடைமை மாற்றுப் பத்திரம் உரு 

convey'er, conveyor, 1, Garar@ Qedouat; கொண்டு 
செல்வது ; வழங்குபவர் ; வழங்குவது ; பொருள் ச௬ட்டுபவர் ) 

பொருள் சுட்டுவது ; தொழிலகத்தில் தொழிற்படும் பொருள் 
களைக் கொண்டுசெல்லும் கருவி. 

-0011910ம 1, 7, கடு ஊழியத்தண்டனையை மேற்கொண்டுள்ள 
குற்றவாளி, தண்டக் கைதி. 

01770 “, உ. குற்றவாளியெனத் தீர்ப்பளி , குற்றமெய்ப்பி, 

குற்றமென்று ஏற்கச் செய், குற்றத்தை உள்ளத்தில் 
உறைப்பி. 

0013710110, 73. குற்றத்தர்ப்பு, குற்றவாளியென முடிவு 
செய்தல் ;) குற்ற எண்பிப்பு, குற்றவாளியெனத் தெளிவு 
படுத்துதல் ; மெய்ப்பிப்பு ; மெய்ம்மை காணும்படி செய்தல் ; 
உள்ளத்தின் உறைப்பு ; மெய்ம்மையில் பற்றுறுதி, பற்றுக் 
கோள்; (தொ. ) கோட 0011740100, மறுக்கமுடியா த உண்மை 
என்னும் முத்திரையிடு. 

0013101180, 71. குற்றத்தண்டனை முறைமை. 
001710'11176, 8, மெய்ப்பிக்கும் ஆற்றலுடைய ; 

யெனத் தண்டிக்கும் திறனுடைய. 

‘convince’, v. பற்றுறுதியூட்டு ; மெய்ப்பித்துக் 
காட்டு, சான்றுமூலம் மனமேற்கும்படி செய் ; பொய்ம்மை 
மெய்ம்மை உறைப்பி ; தன் குற்றம் தானே ஏற்கச் செய். 

convin'cible, a. தவறு கண்டால் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய, 
பிறர் வதக்க மறுக்காத, திறந்த மனமுடைய, 

convince’ ing, ea. 
LUT LT GOT. 

குற்றவாளி 

௩ம்பவை, 

௩ம்பத்தக்க ; ஈ௩ம்பவைக்கிற; உறுதிப் 

001418], ௩. விருந்தைச் சார்ந்த ; விருக்துக்குத் தக்கதான ; 
கூட்டமாக விருந்துண்கிற; மது அருந்துகிற; கூடி. மகிழ்கிற, 
மகிழ்ச்சியான. 

“0117191151, 71, மது அருந்துபவர் ; களியாட்டக்காரர்,   

பிரிட்டனில் காண்டர்பெரி (கோம்னாமாு) யார்க் (௩௦1) 
ஆகிய மாகாணங்களின் சமயகுருமார் திருக்கூட்டம். 

0017016', ௦, ஒருமிக்க அழை, கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடு. 
con'volute, 71. சுருள்; ர, சுருண்ட; முறுக்கிய; உள் மடிந்த; 

(தாவ.) பக்கவாட்டில் சுருண்ட, மலர்-அரும்பு வகையில் 

திருகிய ; சங்கு-சிப்பி வகையில் உள் திருகு மறைவுற்றுப் 
புழங்கவிந்து சுருண்ட. 

0019011164, ர. (வில.) ௬௬ண்ட, முறுக்கிய; முறுக்கப்பட்ட. 

00170114௦1, 77. ௬ருளல், முறுக்கு; மடிப்பு, மூளை மேற் 
பரப்பின் நெளிவு மடிப்பு. 

001701576', ௦. ஒன்று சேர்த்துச் சுருட்டு, மடித்துச் ௬ரட்டு. 
0001701415, ர. படர்ந்தேறி அல்லது தொங்கலாக நீண்டு 

சுற்றிக் கொள்ளும் செடியினத்தின் வகை. 

00௩037”, %, வழித்துணைக்காப்பு, பயணப்பாதுகாப்பு ; பாது 

காப்புத்துணை ; மெய்க்காப்பு ; துணைக்காப்புக் குழு, பாது 
காப்புடன் செல்லும் கூட்டம்; காவலுடன் செல்லும் 

படைத்துறை வண்டித்தொடர் ; உணவுச் சாதனத் திரள்): 

பாதுகாப்புடன் கூடிய வாணிகக் கப்பற் குழாம் ; பாதுகாப் 

புத் திறன் வாய்ந்த வாணிகக் கப்பற் கூட்டம். 

convoy’ ” கப்பலுக்குப் 
படைக்கலமேந்தி வழித்துணை 
மெய்க்காப்பளி. 

பாதுகாப்பாக 

செல் ; 

உடன்செல் ; 

விருந்தினர்களுக்கு - 

convulse’, v. அதிரவை, ஈடுக்குறுத்து, அஞ்சி ௩டுங்கவை ; 
துடி.துடிக்கவை ; பிடித்தாட்டு; சிரிப்பு முதலிய உணர்ச்சி 
களில் .மும்மரமாகக் குதித்தாடவை. 

௦0 7யப]'51016, ௪. ஈடுக்கத்திற்கு ஆளாகத்தக்க, துடி.துடிக்கத் 
தக்க. 

0017015101, 9. வலிப்பு, உடல் நடுக்கம் ; குழப்பம் ; சமுதாய 
அமளி ; வெறியாட்டம் ; குமுறல் ; குலைவு. 

0070151018], ம. வலிப்பு சார்ந்த, நடுக்கம் உடைய ; குழப் 
பம் உண்டுபண்ணுகிற. 

convul'sionary, 1. வெறியாட்டக்காரர் ; 1780-ஆம் ஆண்டில் 
பிரான்சில் தோன்றிய வெறிகொள்கைக் குழுவினைச் 

சார்ந்தவர் ;) ர, வெறியாட்டம் சார்ந்த; குழப்பம் உண்டு 
பண்ணுகிற. 

convul’sionist, n, சமயவெறியாட்டாளர் ; மண்ணியல் வர 
லாற்றில் நிலக் குமுறல்களின் முக்கியத்துவத்தில் பெரு 
நம்பிக்கை கொண்டவர். 

convul'sions, n. pl. சிரிப்பினால் ஏற்படும் உடல் குலுக்கம் ; 
குழந்தைகளின் இசிப்பு கோய். 

convul’sive, a. வலிப்போடு கூடிய ; அதிர்வு உடைய. 
மே, 71, முயல்; முயல் தோல்; (விவி,) பழங்காலத்தின் 
தோலுடைய சிறு மலைப்புற விலங்கு வகை, 

con’y-burr’ow, n. முயல் வளை. 
00%$7-08%01161, 71. ஏமாற்றுபவர். 
con’y-wool, 71. முயலின் மென்மயிர்; மென்மயிருள்ள முயலின் 

தோல். 

000, 70. புறாவின் ஒலி, கூவுமொலி ; ஐ, புறாவின் ஒலி செய்; 
கூவு ; குலவு, செல்லம் கொஞ்சு ; மெல்லுரை பயில், சிங்கார 
மகப் பசப்பிப் பேசு; (தொ.) bill and coo, கொஞ்சிக் 
குலவு, காதல்மொழி பயில், 

00066, 000637, 7. ஆஸ்திரேலிய சைகை அழைப்பொலி ; 
ல, சைகை ஒலி எழுப்பு, சைகை ஒலியால் பேசு, 

000% 1, 77. சமையல் செய்பவர், மடைத்தொழிலாளர், சமையற் 
காரர் ; சமையற்காரி ; சூடுபடுத்து முறை வகை; சதுரங்க 
ஆட்டத்தில் ஆட்ட நலங்கெடுக்கும் என்கற மாற்று 
முறை; 0, உணவு சமை, சமையல் செய்; சமையற்கலை 
பயில்) பக்குவமாகு, சமையல் செய்யப்பெறு ; பொய்க்



cook 
  

கணக்கு முதலியவற்றை வலிந்து புனை; சழ்ச்சியுடன் 

இயற்று, புனைந்து போலியாக உருவாக்கு ; சதுரங்க ஆட் 
டத்தில் மாற்றுவழியின்மூலம் ஆட்டகலங்கெடு ; ஏற்பா 

டாகு, ௩டைபெறு. 

cook *, ௦. குயில்போன்று கூவு. 
000161, 71. பொறியடுப்பு; சூட்டடுப்பு ; சமைகலம், சமையல் 

துணைக்கருவித் தொகுதி; சமையலுக்குரிய தனிவகைப் 

பொருள் ; சமையலுக்கு மிகவும் உகந்த காய்கனி; பொய்க் 

கணக்கு உருவாக்குபவர், வலிந்து உருவாக்குபவர். 

0001:'673, 7, சமையற்கலை, சமையல் வேலை. 

cook’ery-book; n. சமையற்கலை ஏடு, பாக நூல், சமையல் 
தொழில்முறை விளக்க நூல். 

000-26௨], 71. சமையல் வேலையும் பொது வேலையும் 

செய்யும் பணியாள். 

cook’-house, 77- மடைப்பள்ளி, சமையல் அறை. 

cook'-house’maid, n.=cook-general. 
00011௦, 71. தேகீருடன் உண்ணும் இனிப்பு அப்பவகை. 

cook'ing-apples, 1. சமையல் செய்வதழ்கேற்ற ஆப்பிள் 

பழவகை. 

0001: 112-121026, 71. பலவகை உணவுகளை ஒரே சமயத்தில் 

சமைப்பதற்கு ஏற்றவாறு அமைக்கப்பட்ட ஜட்டடுப்பு. 

000]: 1910, 71. சமையற் பணிப்பெண், 

உதவிப் பணிப்பெண். 

0001-1001, 71. சமையல் அறை, அடிசிற்களம். 

0001 8]30ற, 971. உணவு விடுதி. 
cool, 91. குளிர் நலம், சில்லென்ற தன்மை; குளிர் கலமுடையது; 

குளிர் வானிலை, குளிர்ந்த காற்று; குளிர்ச்சிதரும் இடம் ; 

ர. இளங்குளிரான, மட்டான குளிர்ச்சி வாய்ந்த; பரபரப் 

பற்ற, அடங்கிய, அமைதியான; கிளர்ச்சியற்ற, ஆர்வமற்ற; 

அசட்டையான, மதிப்புக்கேடோன; ஆணவமான ; ௮, குளிர்ச்சி 

யாக்கு ; சூடு தணி, சூடு ஆற்று ; குளிர்ச்சியாகு ; சூடு ஆறு; 
மட்டுப்படுத்து ; அமைதியூட்டு ; : மிதமாகு, அமைதியுறு ; 

கிளர்ச்சி குன்றுவை ) ஆர்வமிழ; (தொ.) 0௦01 068 10௦15, 
காத்துக்கொண்டு இரு. 

cool’ant, 2. வெப்பாற்றி; வெட்டுபொருள்களின் விளிம்பில் 

உராய்வு வெப்புத்தணிப்பதற்கான நீர். 

சமையற்காரரின் 

00121, 71. குளிர்ச்சியாக்கும் பொருள்; குளிர் கலம், பொருள் 

களைக் குளிரவைப்பதற்குரிய கலம். 

0௦01'-11680' 60, 8. எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படாத, அமைதி 

யோடு செயலாற்றக்கூடி.ய, ஆர்ந்தமர்க்த. 

0001'-10186, 71. செடி கொடிகளைக் குளிர்ந்த நிலையில் வைத்து 
வளர்க்கும் கண்ணாடி மனை. 

000116, (த.) 77, கூலியாள்) இந்திய அல்லது சீன ஒப்பந்த 

வேலையாள். 

௦001'1811, 4, ஓரளவு குளிர்ந்த. 
00010688, 71. குளிர்பதம், மிதக் குளிர்ச்சி; புறக்கணிப்பு, 

கவனக்குறைவு ; ௩ட்புத்தளர்ச்சி; ஆர்வமற்ற தன்மை. 

cool’-tankard, 1. குளிர் இன்தேறல் கலவை வகை; நீல 
மலர்ச் செடிவகை. 

௦௦019, 73.--000116. 

coomb ', 2.=comb’*. ‘ 
0600 5, 71. முகத்தலளவைக் கூறு (4 புஷல் அல்லது 99 

காலன் அளவு]. 

COON, 91. அமெரிக்கக் கரடி இனவகை ; தந்திரக்காரன் ; நீகிரோ 
இனத்தவர் $ (தொ.) & 80௦ 0௦0௦௦, மோசமான நிலைமையில் 
இருப்பவர். 

coon'-can’, 71, சிட்டுக்களே வரிசைப்படுத்தி இருவராடும் 
சீட்டாட்ட வகை. 

coon'-song, 71. ரீகிரோ இனத்தவரின் பாட்டு. 
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000, 71, பிரம்புக்கூடை ; கோழிக் கூண்டு; மீன் கூடை ; சிறு 

விலங்குகளை அடைக்கும் பட்டி ; சிறை; ற, கூண்டில் அடை, 

சிறைப்படுத்து. 

00061 ', 11. கூடைமுடைபவர் ; மிடா வளைப்பவர் 7 பெட்டி- 

தொட்டி செய்பவர் ; கப்பலில் மிடாக்கள் பழுது பார்ப்பவர் 

மதுச்சுவை தேர்பவர் ) மதுவைப் புட்டிகளில் அடைப்பவர் ; 

மதுவைச் சில்லறையாக விற்பவர் ; இன்தேறல் கலவை வகை; 

ற. கூடை திருத்து; மிடாப் பழுது பார்; மிடாவில் அடை ; 

சரி செய்து வை, ஒட்டுப்போடு ; (தொ.) 07 00002, ஈரச் 
சார்பற்ற பொருள்களுக்கான மிடாச் செய்பவர் ; wet cooper, 
ஈரப்பொருள்களுக்கான மிடாச் செய்பவர் ; 
வாளி-தொட்டி செய்பவர். 

coop’er *, n.=coper. 
coop’erage, n. மிடா முதலியன செய்பவரின் பணி; மிடா 

முதலியன செய்பவரின் பணிமனை ; மிடாச் செய்பவருக்குரிய - 

கூலி. 

co-op’erant, a. ஒன்றாக வேலை செய்கிற. 

co-op’erate, ற. பிறருடன் கூடியுழை ; வேலையில் ஒத்துழை ; 
பயன் நாடி. உடன் ' பணிபுரி ; பயன் கோக்கி ஒத்துச் செய- 

லாற்று, கூ.டி. விளைவி. 

4 

௦0-00 '618(102, ௩. ஒத்துழைக்கிற ; ஒத்தியல்கிற ; (தொ.). 
௦00001௧112 21௨௦, “இறைவன் விருப்பாற்றலும் மனித 

விருப்பமும் ஒத்தியல்வதே திருவருட்பேறு என்ற ரோமன் 

கத்தோலிக்கர் முதலிய சமய மரபுகளின் கோட்பாடு. 

00-0ற618'1100, 71. கூட்டுறவு, உடனுழைத்தல்; ஒத்துழைப்பு, 
கூட்டு வேலை; கூட்டுறவுச் சங்கப் பண்பு, கூட்டு நடைமுறை, 

00-0'6181176, 71. கூட்டுறவு நிலையம்; ர, கூட்டுறவு. 
சார்ந்த ; ஒத்துழைக்கிற ; கூட்டுறவுக்குகந்த, கூட்டுறவு 

கோக்கிய ; (தொ.) 00-0061(146 500160, கூட்டுறவுச் 
சங்கம் ; ௦0-0ற0க1146 51016, கூட்டுறவுப் பண்டசாலை, 
களஞ்சியம். 

00-0'618101, 71, கூட்டுறவாளர், ஒத்துழைப்பவர்; உதவியாக 

வேலை செய்பவர் ; கூட்டுறவுச் சங்க உறுப்பினர். 

co-opt’, v. அமைப்பின் உறுப்பினர்களை உறுப்பினர்கள் 

உரிமை மொழிகளாலேயே தேர்ந்தெடு, ஒத்துத் தேர்ந் 

தெடு. ் த் 

co-or’dinance, 72. கூட்டொழுங்கு முறை, கூட்டுக் கட்டளை. 

0௦0-010 10816, 71. இனமொத்த பொருள், கேரினப் பொருள் ; 
சமவரிசைப்பட்டது, ஒத்த தரமுடையது ;- (வேதி.) ஒரே 

வரிசை எண் கொண்ட தனிமம்; (கண.) ஆயத்தொலை, 
கட்ட நிலை அளவையின் ஒரு கூற்றளவை ; ர, இனமொத்த, 

வகையொத்த ; சமவரிசையுடைய, ஒத்த தரமுடைய ; நிரை 

வைப்பமைதி சார்ந்த, நிரற்பாடுடைய ; (இலக்.) உறுப்பு 
வாசகங்களில் சமகிலைப்பாடுடைய ; ௮, ஓரினப்படுத்து, ஒரு 

தரப்படுத்து ; ஒத்திசைவி, இணக்கி ஒரு கநிலைப்படுத்து 7; 

(தொ. ) 60.01:010816 8601010111, ஆயத் தொலைவைப் பயன் 
படுத்தும் வடிவியல். 

00-01”0121146, ம. கேரினப்படுத்துகிற ; 
பட்ட ; இனப்பொருத்தம் காட்டுகின்ற. 

Coot, 71. உச்சியில் வெண்சுட்டியும் குறுவாலுமுள்ள வாத்தின 

நீர்ப்பறவை வகை. 

00ற, 71. உச்சி, தலைப்பு ; நூற்கும் கதிரில் சுற்றப்பட்ட குவி 
வடிவ நூற்பந்து. 

copai’ba, 71. தென்னமெரிக்க 
நறுமணப் பிசின் மருந்து வகை. 

copai’va, 1.=copaiba. 
co’pal, n. வெப்ப மண்டல மரவகைகளின் ' பிசினிலிருந்தும் 

புதைபடிவமாகவும் கிடைக்கும் கடினமான குங்கிலிய 
வகை. 

copar'cenary, n. கூட்டுடைமையின் மரபுரிமையில் இணை 
யுரிமையாளர் ; ர. கூட்டுடைமையின் மரபுரிமையில் இணை 

யுரிமை பெற்ற. 

ஒத்திசைவாக்கப் 

மரத்திலிருந்து பெறப்படும் 

white cooper,.



coparcener 
  

copar’cener, 71, கூட்டுடைமையுரிமையின் இன மரபுரிமை 
யாளர். ் 

copar’cenery, n., a.=CcOoparcenary. 
copart’ner, 2. உடன் பங்காளி; உடனொத்த தோழர்; 

உடனனொத்துப் பங்கு கொள்பவர். 

copart'nery, n. sac Qdumg Hes. 

cope’, 2, Gugimm, wy; குல்லாய்) மேற்கட்டி ; வில் 
வளைவு, கவிகை ; மதிலின் முகட்டுறுப்பு, முகட்டுக் சுவிகை ; 

குருமாரின் தலைமூடியோடு கூடிய நீள் அரைவிட்டமான பின் 
தோற்றமும் கையற்ற திறந்த முகப்பும் உடைய மேலங்கி ; 

6, மூடியிடு) கவிகையை மேலிட்டணை; மதிலுக்கு முகட்டுத் 

குளமிணை . 

006 5, ம. பண்டமாற்றுச் செய், கொடுத்து வாங்கு, 

cope’, ஐ. எதிர்த்துச் சமாளி, முயன்று வெற்றிபெறு ; சரி 
சமஙிலையில் செயலாற்று; ஈடு செலுத்து. 

cop’eck, 1. ரசிய நாட்டின் ரூபிள் (00016) நாணயத்தில் 
நூற்றில் ஒரு பகுதி, ருசியச் செப்புக் காசு. ் 

0006, 71. ஆழ்கடல் பரதவருக்குக் கள்ளத்தனமாகக் கடுமை 
யான இன்தேறலை வழங்க உதவும் கப்பல் ; ம, ஆழ்கடல் 

மீனவருக்குக் கள்ளத்தனமாகக் கடுந்தேறலை வழங்கு. 

மோரு ர்ணே, 8. புகழ்பெற்ற பிரசிய (கற) வானநூல் 
வல்லுஈராகிய கப்பர்னிக்கஸ் (0006511015 1478-1548) என் 

பவருக்குரிய ; கதிரவனை நிலவுலகு சற்றி வருகிநதென்னும் 
கப்பர்னிக்கஸின் கொள்கையைச் சார்ந்த. 

cope’-stone, n. மதிலின் முகட்டுக்கல். 
00ற'18, 3. பார்த்துப் பகர்த்தெழுதுபவர், படி எடுப்பவர் ; 

பார்த்துச் செய்பவர் ; குருட்டுத்தனமாகப் பின்பற்றுபவர். 

cc'-pilot, 1, உடன் வலவர், கூட்டு வானூர்தி ஓட்டி. 

00102, 71, மதிலின் சாய்வான மேல் முகடு. 

cop’ing-stone, n.=cope-stone. 

  

copious, a. வளமான, ஏராளமான, செழித்த; பொங்கி 
வழிகின்ற ; சொல் வளமுள்ள ; விளக்கமிக்க. 

0022, 1. செம்பு, தாமிரம்; செப்பு நாணயம், செப்புக் 

காசு $? செப்புக்கலம்; துணி வெளுப்பதற்குரிய வெள்ளாவிக் 

கலம், வேம்பா ; ர, செம்பாலான;; செம்பு நிறமுள்ள ; 
ற. கப்பலடியைச் செப்புத் தகட்டால் மூடு, செம்பு பொதி; 

(தொ.) Copper Age, Gets காலம், வெண்கல ஊழிக்கு 

முற்பட்ட ஊழி ; ௦1 00005, குடியாட்டு விருந்திற்குப் பின் 
உள்ள தொண்டை காவறட்சி. 

000085, 7. இரும்புக் கக்தகை, அன்னபேதி, 
copp’er-beech’, 71. செம்புகிற இலைகளுடைய மரவகை. 
00றற'ஊ-1011'01060, 4. அடிப்புறம் செப்புத்தகடு பொதிந்த ; 
பொருள்துறை உறுதிப்பாடுடைய ; ஊறுபாட்டுக்கு இட 
மற்ற. 

000ற'ஊ-0ஹே'(க1ற, 7. தன்னை மீகான் என்று தவறாகக் கூறித் 
திரிபவர். 

00றற”ஊ-720௦0, ர. ௮ச்சரு முதலியவற்றில் செப்பு முகப் 
புடைய. 

00றற'ஊ1-785'ர0௦ம், 8. செப்புத்தாழிட்டு உறுதி செய்யப் 
பட்ட. 

0001-2180), 71. செம்புக் கக்ததை வகை. 
copp’erhead, n. அமெரிக்க ஈச்சுப் பாம்பு வகை. 

copp'ering, 1. செம்பினால் உறையிடுதல் ; செம்பு பொதிதல். 

00றற 1511, 8. சிறிதளவு செம்பு போன்ற. 
00றற'ஊ-ற40%'61, 7. செக்கிறக் கனிப்பொருள் வகை ; நிக்கல்- 

சவ்வீரச் சேர்மோனம், 

copp'er-nose, 71. செக்கிற மூக்கு. 
00றற'6101816, 71, பட்டயம் செதுக்குவதற்குரிய மெருகிட்ட 

செப்புத்தகடு ) செப்புத்தகட்டுப் பதிவடிவம் ; செப்பமிக்க 
கையெழுத்து. 
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copyism 

copp’er-pyri'tes, 71, மஞ்சள்நிறமான செம்பு, இரும்பு கலந்த 

இருமடிக் கந்தகை. 

copp’er-skin, n. அமெரிக்கச் செவ்விக்தியர். 

0000 ஊ1-காார்ம11, 77. கன்னான் ; செம்பு வேலைப்பாடு. 

copp'er-work, 1. செம்பு வேலைப்பாட்டி டம் ; கன்னான் 
பட்டறை. 

0061-7010, 71. கப்பற் புழு. 
copp’ery, ர. செம்பு போன்ற. 

000106, 71. சிறு காடு, புதர்க்காடு; வெட்டப்பட்ட முளை 
களுள்ள குறுங்காடு; ற, சிறுகாடாக்கு, சிறு புதர்களால். 

மூடிவை. 

copp’in, 2.=cop. 

copra, n. கொப்பரைத் தேங்காய். 
cO-pres’ence, nN. உடனமைவு ; உடன் இருப்பு ; ஒன்றாக 

இருத்தல். 
0001011716, 71. புதைபடிவச் சாணி) 

செறிபடிவம். 

00ற 101௦2, 71. கலை இலக்கியக் கசடு, 

coproph'agan, 1. ero! custr@. 
௦001018௦15, 71. சாணம் தின்னி, 
00ற'1001182018, 8. சாணம் தின்கிற. 

coprophil'ia, 71. சாணம் அல்லது அழுக்கில் மகிழ்ந்திணையும் 
பண்பு. ் 

coproph’ilous, a, சாணம் அல்லது அழுக்கில் மகிழ்ச்சி 
கொள்கிற; சாணத்தினால் வாழ்கிற ; சாணத்தில் வளர்கிற. 

0000518101, 71. பித்த ௬ரப்பியின் கெருக்கத்தினால் குடலில் 
தோன்றும் சேர்மானப் பொருள் வகை. 

copse, copse’wood, n.=coppice. 
Copt, 71. பண்டை எகிப்திய மரபினரான கிறித்தவர். 

Cop'tic, n. பண்டை எகிப்திய மொழியின் இறுதிக் காலத் 
திரிபு வகை. 

cop’ula, n. இணைப்பு; இணைக்கும் பொருள், இணைப்பது ; 
உடற் புணர்ச்சி ; எழுவாய் பயனிலை ஒப்பிணைப்பு வினை. 

00ற'01246, ௦. சிற்றின்பப் புணர்ச்சியில் ஈடுபடு. 

copula’tion, n, கலவி) 
இயல் தொடர்பு. 

்யீகர்1176,) 91. (இல.) இணையிடை ; ர. ஒன்று சேர்க்கிற ; 
இணைப்பைக் குறிக்கிற; எழுவாய் பயனிலை ஒப்பிணைப்புச் 
செய்கிற. 

எரியப்பொருள்களின். 

இலக்கணத் தொடர்பு ;) அளவை 

0007, 71. சரிபடிவம், ஒத்த வடிவம் ; .படி, பகர்ப்பு, Bad; 

மேல்வரிச்சட்டம், கட்டளை; முன்மாதிரி, பின்பற்றத்தக்கது ; 

அச்சுக்கான எழுத்துப் படி; ஏட்டின் கைப்படி; ஏட்டின் 
ஒரு புத்தகப்படி ; தாள் அளவை மாதிரி (76620 அங்குலம்); 

(சட்.) நிலப்பண்ணைப் பேரேட்டுப் பகுதிப் பகர்ப்புப்படி ; 

ற, பகர்த்து, பார்த்தெழுது ; பார்த்துப் பின்பற்று ; மாணவர் 
வகையில் திருட்டுத்தனமாக அடுத்தவனைப் பார்த்து எழுதி 

விடு; (தொ.) ௦0ற9 ௦1 401505, கல்லூரி மாணவர் பயிற்சிக் 

குரிய செய்யுள் தொகுதி. 

000 37-000%, 71. கையெழுத்துச் சட்ட ஏடு, மேல் வரிச்சட்ட. ஏடு, 
cop’yhold, n. படியுரிமை நிலம், படியுரிமை, 
cop’yholder, 2. படியுரிமை நிலத்தவர் ; அச்சுத் திருத்து 

டவருக்கு உடனிருந்து வாசித்து உதவுபவர். 

000 9102-11%', 7, பதிப்புப் படியெடுக்க உதவும் மை, 

cop’ying-ink-pencil, cop’ying-pencil, n. படியெடுக்க. 
உதவும் வரைகோல். 

00 37102-றா௦55, 1. கடிதங்களை அழுத்திப் படியச்சு எடுக்கும் 
பொறி. 

cop’yism, 7. 
பண்பு. 

குருட்டுந்தனமாகப் பார்த்துப் பின்பற்றும்
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corn'-beef, n, உப்பிட்டுப் பதனம் செய்யப்பட்ட மாட் 
. டிறைச்சி. 

௦011-01, ந, கூலப்பத்தாயம். 
ஜநா, %, மக்காச்சோளப் பயிரை அழிக்கும் முட்டைப் 

புழுவை ஈனும் அந்துப் பூச்சி வகை. 

corn'brake’, n, waarsCenores Laie Sos. 
corn’-bran'dy, ஐ. கூலங்களிலிருந்து செய்யப்படும் சாராய 

வகை. 

corn’brash, n. (மண்.) மூன்னாளைய முட்டை பீன்கருச்செறி 
வினால் உண்டாகிக் கூலம் வளர்வதற்கு நல்ல செழிப்பளிக்கும் 
சுண்ணாம்புக்கல் வகை. 

corn’-chandler, n. fdwams கூலவாணிகர், 

corn'-cob, m, மக்காச்சோளக் கதிரின் கெட்டிக்காம்பு ; 
கெட்டிக் கதிர்க் காம்புகொண்டு செய்யப்படும் புகையிலைக் 
குழல். 

corn'cockle, 7, கூலவயலில் விளையும் நெட்டையான அழகிய 
கிளப்ப, டு வகை, 

corn'crake, n. வயல்களில் வாழும் சிற்றலகுடைய ஐரோப் 
பியப் பவை வகை. 

001ஈ)்-மர6, 3, கால் காய்ப்புக்குரிய மருக்து. 
corn’-cutter, n. காலில் தோன்றும் காய்ப்புகளை வெட்டி 

அகறறுப்பர், கால் மருத்துவர். 

corn’dealer, n. souranfiat. 

00512. 1. விழி முன்தோல், விழிவெண் படலம். 
corned, 8. நுண்மணிகளாய் அமைந்த; 

~ (Qgsr.) corned beef, 

மாட்டிறைச்சி, 

உப்பிட்ட ; 
உப்பிட்டுப் பதனம் செய்யப்பட்ட 

007061, 7, தென் ஐரோப்பாவைச் சேர்ந்த சிறு மரவகை. 
corne)'ian, n. widus Manny நிறமுள்ள நேர்த்தியான 

மணிக்கல் வகை, 

௦0116006, ர. கொம்பு போன்ற செறிவுள்ள ; 
யொத்த; கடினமான ; காய்ப்புள்ள. 

001றட்ன, 9. மூலை, இடுக்கு; கோணம், குவிவரைச் சந்திப்பு, 
தளச்சக்திப்பு இடுக்கு; முனங்கு, முனைப்பான கூம்பு; 
ஒடுங்கிய உள்வளைவிடம் ; மறைவிடம், தனியிடம் ; வளைவு, 
அடைப்பு ; தொலைவிடம் ; இக்கட்டு நிலை, திக்குமுக்காடச் 
மெய்யும் கலை; சாய்பந்தெறிவு; வாணிகக் களத்தில் சரக்கு 
முற்றும் வாங்கிவிடும் குத்தகை ; குத்தகைக் கூட்டு ; ற. மூலை 
முக்கு அமை; மூலையில் வை; இக்கட்டுக்கு உட்படுத்து ; 
வலிக்து பணியவை ; சரக்கு முழுவதையும் வாங்கி வாணிகக் 
கள ஆதிக்கம் செய்) பிறவாணிகருக்கெதிராகக் குத்தகைக் 
கூட்டில் சேர் ; குத்தகைக் கூட்டு அமை ; (தொ.) (மட ௦ 
மன, மூலையைக் கடந்து திசைதிரும்பிச் செல் ; நெருக்கடிக் 
கட்டத்தைக் கடந்துவிடு; within the four corners of, 
உள்ளாக, உள்ளடங்கி, 

கொம்பை 

007127-009, ர. தெருவீணன், சந்திக்குறும்பன். 
0006ம், ம, மூலைகளையுடைய ; இக்கட்டான நிலையில் சிக்க 

வைக்கப்பட்ட, போக்குமுட்டிய. 

corn'er-man, n. நீகிரோ பாடகர் வரிசையில் கடைக்கோடியி 
் துள்ள பாண்மகன். 

௦067-5109, 8, மூலைக்கல், ஆதாரக்கல், கட்டிட அடிப் 
படையின் சேமக்கல்) இவ்தியமையாத மூல முதன்மை 
யுடைய செய்தி ; சேம அடிப்படை. 

cor'ner-teeth, 2. ர், குதிரையின் தாடைப் பக்கத்திலுள்ள 
வெட்டுப் பற்கள். ் 

cOr’nerwise, adv. apau Gurael; மூலைவிட்டமாக. 
cornet *, 2, எக்காளம் போன்ற பித்தளை இசைக்கருவி வகை; 

மளிகைச் சரக்குகளை வைப்பதற்காக கூம்பு வடிவமாய்ச் 
HBr. தாள்) குளிர் பாலேடு நிறைந்த கூம்பு 
வடிவத் தாள்பில்லை, 

001€ர 5) 2 பக்கத் தொங்கல்களுடன் கூடிய மாதர்களின் 
பழைய தொப்பி வகை; மாதர்களின் பழைய தெசப்பி 
வகையின் பக்கத் தொங்கல் ; புரவிப்படை அதிகாரி) புவிப் 

படை அணிவகுப்பின்போது கொடி தாங்கிச் செல்பவர். 

௦01060“, 1. 001010, 
cornet-a-piston, cornet-a-pistons, (47-) n.=cornet'. 
cor'netcy, 2. புரவிப்படை அதிகாரியின் ஆைப்பத்திரம் 2 

புரவிப்படை. அதிகாரியின் படிகி&், 

corn’etist, n. எக்காளம் போன்ற பித்தளை இசைக்கருவி 
வகையை வாசிப்பவர். 

corn’-exchange’, 31. கூலவாணிகக் களம். 

corn’-factor, n. கூலவாணிகர். 
corn'-fed, a. கூல கணவு ஊட்டப் பெற்ற) கல்ல ஊட்டம் 

பெற்ற. 

070 8விர், 3, கூல வகைகள் விளையும் வயல். 

corn'flag. 1. கத்தி வடிவமைந்த இல்களைமிடைய செடி 
வகை, 

corn’-flour, 1, கூலமாவு? மக்காச்சோள மாவு, 
corn flower, 4). கூலப்பயிர்களிடையே விளைவும் அழகிய 

நீலமலர்களையுடைய களை வகை. 

௦௦-09, 1. கோதுமைப்பயிர் முதலியவற்றின் தண்டினைத 
துளைத்து கோயுண்டாக்கும் முட்டைப்புழுவை ஈனும் உ வகை. 

corn’husker, n. கூல வகைகளின் உமி நீக்குபவர் 
வகைகளின் உமி நீக்கும் இயந்திரம். 

corn'ice, nm. (#6) scgc உச்சியின் சிற்ப 3வஃப்பாடு 
அமைந்த பிதுக்கம்; எழுதகம், அறைச்சுவர். உச்சி நெடுக 
கூரைக்கு அடுத்துக் கீழ் உள்ள அ்சுருவச் சிற்ப 2 வலைப்பாடு; 
படங்களுள்ள சுவடிகளைக் தாங்தவதற்கான putes 
சட்டம் ; மலையேறல் வகையில் மேற்கவிக்துள்ள பனிமுகடு ; 
ல. கட்டிட. உச்சியில் சிற்ப வேலைப்பாடமைங்த பிதுக்கம் 
அமை; அச்௮௬ருவ எழுதகம் அமை, 

00211௦௪100] ௨. படமாட்டிக் கொளுவி; திரை மாட்டி, 
cor'nice-pole, 71, படங்கள்-திரைச்சீலைகள் முதலியவற்றைத் 
தொங்கவிடுவதற்கான கழி. 

01 14௦௦-12441, 9. படங்கள்-திரைச்சிலைகள் முதலியவற்றைத் 
தொங்குவிடுவதற்கான இருப்புச் சலாகை. 

cor'nice-ring, n, பழங்காலப் பீரங்கியில் வாய் வளையத்தை 
அடுத்துப் பின்னுள்ள ஒப்பனை HFA வளையம், 

௦01௩ 1016, 1, சிறு கொம்பு; கொம்பு போன்ற அமைவு 
வகையின் மெழுகு ௬சப்பிக்கும் குழல்களில் ஒன்று. 

௦011100421, ர. கொம்புள்ள ; கொம்பு வடிவமைத்த. 
cornic'ulum, n.=cornicie. 
cornif'erous, a. {war} cofige கொறுங்கும் பாறை 
வகையை உண்டாக்குகிற) பாறை வதை அடங்கியுள்ள ; 
(Gan.) cornifergus limestone, (மண்.) கணு க்களுள்ள 
பவழச் ௬ுண்ணகக்கல் வகை. 

111101, ம. கொம்பினளையொத்த வடிவமைந்த,. 
cornig’erous, a. கொம்புடைய, 
corn‘ing-house, 71. துப்பாக்கி மருந்து நுண்மணிகளாக 

வார்க்கப்படுமிடம். 

00111 156, 7. துளை இசைக்கருவி வகையை வாசிப்பவர், 
0௦7118, ஐ. 

ஙிலம். 

corn'-law, corn'-laws, n. (வர.) பிரிட்டனில் 1848 வரை 
இருந்த கூல இறக்குமதிக் கட்டுபாட்டுச் சட்டம். 

0011111010, 7. கூலக் சுளஞ்சியம், பத்தாயம், 
corn’-maiden, n.=corn-baby, 
corn’-mar'igold, n. saw வயல்களில் afr 

கிற மலர்ச் செடி வகை, 

௦011-6011 8ர், 9. கூல வாணிகர், 

கூட்ஸ் 

i 

கூல வகைகளைப் பயிர்செய்வதற்குத் தகுந்த 

யும் மஞ்சள்



-corn-mill 

corn’-mill, n. wramee, 
corn’-moth, n. கூல வகைகளைத் தின்னும் முட்டைப் புழுக் 

களை ஈனும் அந்துப்பூச்சி வகை. 

0010, 91. பிரஞ்சு துளை இசைக்கருவி வகை. 

. 007900 81 9ம592'10, (இத்.) 71, மிக்க நயமும் மெல்லோசையும் 
உடைய துளை இசைக்கருவி வகை ; இசைக்கருவித் துளையின் 
அழுத்துகட்டை. 

cornop’ean, n.=cornet’. 
, corn’pipe, N, கூலப்பயிர் வகைகளின் காம்பிலிருந்து செய்யப் 

படும் இசைக்கருவி வகை, 

-corn'-plaster, 2, காலில் தோன்றும் காய்ப்புகளுக்கு மேற் 
பூச்சு மருந்து. 

ோற'-ற0றறன, 1. கூல வகைகளைப் பொரிப்பதற்கான 
இரும்பு அடுப்புத்தட்டம். 

corn’-rent, 71. பணமாக அல்லாமல் தானியமாகச் செலுத்தப் 
படும் வாரம். 

0011'-82பி'௨ம், 7. சிறு சதைப்பற்றுடைய ஐரோப்பியப் பூண்டு 
வகை. 

0011-8009, 71. நுண்மணி உறைபனி. 
௦011). -$றராரர், 71. கூலப்பயிர்ச் சிறு தெய்வம். 

00௦ட்சரவி1, ர. கூலச்செடியின் காம்பு ; நீண்டுயர்ந்த மெல் 

லிய மனிதர் ; நியூ செளத் வேல்ஸில் (1461 5001% 17/௧1) 
பிறந்தவர். 

- 0011 5ர்ஜு0ம, 77, களிவகைகள் செய்வதற்கான மக்காச் சோள 

மாவு. 

0011510௫06, 91. கூலப்பயிருக்கு ஊட்டந்தரும் கன்மச் சத்து 

அடங்கியுள்ள சுண்ணகக்கல். 

corn’-thrips, n. கூலச்சத்தினை உறிஞ்சும் மிக நுண்ணிய 
பூச்சி வகை. 

-cor'nu, 7. கொம்பு; 
முனை; pl. 00110 0௨. 

கொம்பு போன்ற உறுப்பு); எலும்பு 

-cornucop’ia, nN, வளமார் கொம்பு ; வளங்காட்டும் சின்னம், 

மலர்-கனி-பயிர்வளம் பொங்கி வழிவதாகக் கலைத்துறையில் 

காட்டப்படும் கொம்பு ; வளமார் கொம்பு வடி.வாகப் புனையப் 
பட்ட அழகுக்கலம் ; பொங்கு மாவளம். 

-cornute’, cornut’ed, a. கொம்புடைய ; கொம்பு போன்ற; 
கொம்பினையொத்த பிதுக்கங்களுள்ள. 

corn’-weevil, n. தானியக் களஞ்சியங்களில் அழிவு விளைக் 
கும் சிறு அந்துப்பூச்சி வகை. 

corn’-whisky, n. மக்காச் சோளத்திலிருந்து செய்யப்படும் 

அமெரிக்கத் தேறல் வகை. 

corn'’worm, 2. தானியக் களஞ்சிய அந்துப்பூச்சி வகை; 
௮ந்துப்பூச்சி வகையின் முட்டைப்புழு. 

corn’y £ ர. கூலம் போன்ற); கூலத்தினின்றும் உண்டாக் 

கப்பட்ட ) கூலத்திற்குரிய ; கூலம் மலிந்த. 

௦௦7“, ம. காலில் தோன்றும் காய்ப்புக்குரிய ; காலில் 
காய்ப்பு கோயுடைய. 

coroll’a, n. (தாவ.) பூவிதழ் வட்டம், அல்லி வட்டம், 
-coroll'ary, 71. பின்தொடர்பு, தொடர் முடிபு; தெளியப் 

பட்ட முடி.பிலிருக்து எளிதில் உய்த்தறியப்படும் உண்மை ; 

துணை முடிபு, கிளை முடிபு, தெளியப்பட்ட முடிபடிப்படை 

யாக ஏற்படும் முடிபு; இயல் விளைவு, பின்விளைவு, தொடர் 
பயன். 

00101 , 71, மகுடம்போன் ற அமைவு ; கதிரவனையோ 

வெண்ணிலாலவையோ சுற்றியுள்ள செல் விளிம்புடைய ஒளி 

வட்டம், பரிவேடம் ; வில் ஒளிவட்டம், கதிரவனுக்கெதி 

ராக உறைபனியிலும் முகிலிலும் தோன்றும் விளிம்பொளி 

வளையம் : வீறொளி வளையம், கதிரவனின் முழு மறைவின் 

போது வெண்ணிலாவைச் சுற்றிலும் காணப்படும் வெள் 

ளொளி வட்டம் ; நிலமுனை வளரொளிக் கதிர்களின் குவியம் 

அதரங்கல் சரவிளக்கு வட்டம் ; (௧-௧.) தூணின் அகல் நெடுந் 

corporative 

தலைப்பு ; (உட.) பல் முதலிய உறுப்புக்களின் கூர்ங்குவடு ; 

(தாவ.) அகவிதழ்க்கேசம், மலரின் இதழ் வட்டத்தினுட்புறத் 

துணை இதழ் வட்டம் ; (இய.) மயிர்க்குச்சுப் போன்ற மின் 

உமிழ்வு ; ந]. 6010'086 ; 601005. 

001018 “, 9, ஹவானா (கரக) நாட்டுச் சுருட்டு வகை. 

0௦1௦0080௦1, 71, ஒப்பாரி, புலம்பல்பாட்டு, இரங்கற் பா. 

0௦1008] *, 77, அணி முடி, பொன்முடி, மணி முடி, சிறு மகு 
டம் ; தலைமாலை, கண்ணி. 

coron’al®, a, மகுடத்துக்குரிய ; மகுடம் போன்ற; தலை 
உச்சிக்குரிய ) (தாவ.) மலரில் அகவிதழ்க்கேசத்துக்குரிய ,) 

(தொ.) 60100௨1 0006, தலை ஓட்டின் முன் முகட்டு எலும்பு ; 
0010௨1 501016, தலை ஓட்டின் முன் முகட்டெலும்பையும் 
பின் முகட்டெலும்பையும் இணைக்கும் பொருத்து வரை. 

coronary, d. UGLSHsofus ; தலை உச்சிக்குரிய ; (தாவ. ) 
அகவிதழ்க்கேசத்துக்குரிய; மகுடம் போன்ற; மகுடம் 

போலச் சுற்றியுள்ள ; (உள்.) ஓர் உறுப்பைச் ௬ற்றியுள்ள ; 

(தொ. ) 001003 கார்ர1்25, (உள்.) கெஞ்சுப்பைச் சுவரின் 

தசைக்குக் குருதி வழங்கும் காடி ; 0010081$ 0110014101, 
நெஞ்சுப்பை சுற்றிய குருதியோட்டம். 

co’ronate, co’ronated, a. (S701.) அகவிதழ்க்கேசமுள்ள ; 
(வில. ) மகுடம் போன்ற உறுப்புடைய. 

00101௨1101, 71. முடிகட்டுதல், முடிசூட்டு விழா. 
corona'tion-oath, n. அரசரின் அல்லது அரசியின் முடி. 

சூட்டு விழாச் சூளுரை. 

co'roner, n. பிண ஆய்வாளர், கொலைகிகழ்ச்சி-இடர் 

ஆகியவை பற்றிய ஆராய்ச்சி ௩டத் துபவர் ; புதையல் எடுப்பு 
ஆய்வுப்பணியாளர் ; (தொ.) ௦0101102'8 1000௦5, பிண ஆய் 
வாளர் பொது விசாரணை, 

001016, 7. சிறு மகுடம், சிறு மணிமுடி ; ஒப்பனை மிக்க 
தலையணி ; மாலை ; (உள்.) குதிரைக் குளம்பின் மேற்பகுதி. 

00'1012160், 8. சிறு மகுடம் அணிந்துள்ள. 
௦01௦ மம்மா, 7. ஞாயிற்றின் ஒளி வட்டத்திலிருப்பதாக முன்பு 

தவரறா.,க் கருதப்பட்ட கற்பனைத் தனிமம். 

001010104, 8. (உள்.) எலும்புப் பகுதிகளில் காக்கையின் 

அலகுபோல் வளைந்த. 

001₹௦2'0-11மர், 71. தாவர தந்தம் தரும் தென் அமெரிக்கப் பனை 

இன மரவகையின் கொட்டை. 

மே ௦18] 1, 71. படைத்துறைச் சிற்றலுவலர் ; கப்பல் காவல் 

துறைச் சிற்றலுவலர் ; ௬ரங்கத் தொழிலாளர் குழுத் தலைவர். 

0௦101௨] “, 71. கிறித்தவத் திருவிருந்தின் (Eucharist) Gua gy 
அப்பத்தையும் தேறலையும் வைப்பதற்குப் பயன்படும் துணி. 

corp’oral 5 ௩. மனித உடம்புக்கடுத்த ; உடலுக்குரிய ; உடம் 

பினை உடைய ; தனிமனிதருக்குரிய ; சடமான, சித்து அல் 

லாத, ஆன்மா சாராத; (தொ.) corporal punishment, 
உடல் ஒறுப்பு, கசையடிபோன்ற உடல் சார்ந்த தண்டனை. 

corporal'ities, n. 1. உடம்பு பற்றிய செய்திகள்; உடம்பு 
பற்ிய தேவைகள். 

0010018110, 77. உடல் வாழ்வு ; உடம்பு. 

0௦10௦0187௦, ம, சட்டப்படி ஒன்றுபட இணைக்கப்பட்ட ; ஒரு 

முழு நிறுவனமாய் இயங்குகிற, உறுப்பினர் நிறைகூட்டான ; 

கூட்டுரிமையுடைய ; ௩கரவைத் தன்னாட்சியுரிமையுடைய ; 

கூட்ட்டான ; கூட்டுக் குழுவுக்குரிய ; கூட்டாண்மைக்குரிய. 

00101811௦1, 71. மாககராண்மைக் கழகம் ; கூட்டுரிமைக் 
குழு, அரசியலுரிமைப் பத்திரமூலம் அமர்வு பெற்ற. குழு ; 
அரசியல் தனியுரிமை பெற்றவர் ; (தொ.) 60ட்001811௦1 

&ஐ168௧16, பலரடங்கிய இணைக்கழகம் ; corporation sole, 

தனியுரிமை பெற்றவர் ? municipal corporation, மா௩ஙகராண் 
மைக் குழு, மாநகராண்மை. 

corp’ orative, a, சட்டப்படி 
கழகம் சார்ந்த. 

உண்டாக்கப்பட்ட இணைக்
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௦04, (இ.) 7. கட்டில், சிறு படுக்கை; தொட்டில்; (கப்.) 

கித்தானாலான ஊசற்படுக்கை ; மருத்துவமனைப் படுக்கை. 

௦௦1, 7. 607கற ஹரம் என்பதன் சுருக்கக் குறிப்பு. 
00181 'தரர், 1. (கண.) கோணத்தின் எதிரிருக்கை, செங் 

கோண முக்கோணத்தில் சாய்வரைமீது கோண த்தையடுத்த 

அடி.வரை கொள்ளும் சார்பளவு. 

606, 71. கொட்டில், தொழு; தங்கிடம்; கட்டில். 

co-tem’porary, n., a.=contemporary. 
0௦0-0௦1 ஊர், 7. உடன் குடிக்கூலியாளர், 

0014'6716, 71, தனிக்குழு; தனிப்பட்ட இலக்கியக் 

தனி வாழ்க்கைக் குழு : சிறப்புக்குழுமம். 

co'thurn, cothurn'us, n, துன்பியல் நடிகர் அணியும் உயர் 
புதை மிதி. 

00௦-110 ௨1, ௩. கடலின் வேலி ஏற்ற நேர ஒருமைப்பாடுடைய. 

0014111100, cotillon, 1. காட்டு ௩டன வகை; 
பண். ள் 

cotoneas’ter, 2. முள்ளுள்ள சிறு மரவகை. 

cott’a, 71. சமய குருவின் பணித்துறைச் சார்பான குறுகலான 

வெண்ணிற அங்கி. 

குழாம்) 

நடனப் 

0071'826, 71, சிற்றில், குச்சில், குடில், குடிசை ; நாட்டுப்புற 
மனை ; (தொ.) 601௨86 1051181, எளிய சிறு மருத்துவ 

மனை, குடிசை வீட்டிலமைந்த மருந்தகம் ; 001௨௨6 1௦௧7, 

பெரிய அப்பத்தின்மீதுள்ள சிறு அப்பக்கட்டி ; 0011௨ஐ௦ 
piano, சிறு இன்னிசைக் கருவி வகை, 

cott'aged, ர. குடிசைகள் நிரம்பிய ; குடியானவர் இல்லங்கள் 

செறிந்த. 

cott'ager, nN. குடிசை வாழ்ஈர் ; தொழிலாளர். 

cott'ar, n. பண்ணையிலேயே குடிலில் வாழ்ந்து வரையறுக்கப் 
பட்ட கூலிக்கு வேண்டும்போதெல்லாம் உழைக்கும் கடப் 
பாடுடையவர், பண்ணைக் கூலிக்குடியாள். 

001120, ௩. குடிசை வரிசைகளுள்ள. 

cott’er', n.=cottar. 
cotter’, n. இயந்திரப் பகுதிகளை இறுக்கும் கவர்முள் 

கொளுவி, 

௦01127, 71. குடில்வாழ்கர் ; அயர்லாந்தில் ஏலச்குத்தகைக் 
குடியானவர்; (தொ.) 011161 tenure, 

குத்தகைக் குடிமை முறை. 
0011121150, 77. அயர்லாந்தில் பண்ணை ஏலக்குத்தகைக் குடி. 
யாண்மை முறை, 

பண்ணை ஏலக் 

௦01101, 8. பருத்திப்பயிர் ; பருத்திச்செடி ; பஞ்சு ; பருத்தி 
நூல்; பருத்தி ஆடை ; ர, பருத்தியாலான ; ஐ, பஞ்சு இணை) 

இணங்கு ; ஒத்து இயை; ஒன்றி இரு; பற்றுக்கொள் ; 
பற்றுக்கொண்டு இணக்கமாயிரு ; ௩ட்பாடு. 

௦0%4௦1806', 7. மட்டமான பருத்தித் துணி. 
0010-0011, 7. பருத்தி நெற்று, 
001(01-த1, 1. பஞ்சு கடையும்பெொ றி) பஞ்சு வேறு 
கொட்டை வேரறுக்கும் பொறி அல்லது இயந்திரம். 

001100-ஜ1858, 7. கருவகஞ் சூழ மென்துய்யுடைய கோரைப் 
புல் வகை. 

0௦1100-1010, ர. பருத்தி வாணிகப் பெருஞ்செல்வர். 
001101-10111, 7. பஞ்சாலை, பருத்தி நூற்பு நெசவுத் தொழிற் 

சாலை. 

cott’on-mouth, 1, உள்வாய் வெண்ணிறமான நச்சுநீர்ப் 
பாம்பு வகை. 

0011000180, 71, பருத்திப் பண்ணை அதிபர் தொகுதி ) 
பருத்தித் தொழிலதிபர் தொகுதி, 

6011:00-ற18ார், ர. பருத்திச்செடி, பஞ்சுதரும் செடியினத்தின் 
வகை. 

cott’on-press, 71. பருத்தியைச் சிப்பமாக அழுத்திக் கட்டும் 
இயந்திரம். 
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cott’on-seed, n, எண்ணெய் வகை தரும் பருத்திவிதை. 
coit’on-spinner, n. V@SH ETH Sroust; ugsAgTH 

நூற்புத் தொழில் முதல்வர். 
cott’on-tail, n. ஐக்கிய அமெரிக்காவிலுள்ள குழிமுயல் 

வகை. 

cott'on-thistle, n. பஞ்சு போன்ற மென்மையுடைய முட்செடி 
வகை. 

cott'on-tree, n. அமெரிக்க மரவகை, முள் இலவம். 
cott’on-waste, 71. பஞ்சாலைகளிலிருக்து வெளியே தள்ளப் 

படும் கழிவுப்பஞ்சு ;) இயக்திரங்களைத் - துடைக்க உதவும் 

கழிவுப்பஞ்சு. 

cott’on-weed, n. பஞ்சுபோன்ற கடலோரக் களை ச்செடி வகை. 

cott'on-wood, n. 
அமெரிக்க மரவகை. 

மெல்லிய வளையத்தக்க கிளைகளுள்ள 

cott’on-wool’, n, us செய்யப்பட்டாத பஞ்சு. 
cott'on-worm, n. அமெரிக்கப் பருத்திச் செடிகளை அழிக்கும் 

கம்பளிப்புழு வகை. 

0ே01'0137, 8. பஞ்சுபோன்ற ; மென்மையான ; பஞ்சியலான. 

cot'-town, 2. குடிசைத் தொகுதி, 
Cott’us, n. பெரிய தட்டையான தலையினைக் கொண்ட சிறு 

ஆற்று மீன் இனம். - 

0013716, 71. பண்டைய கிரேக்க குவளை, குடி கிண்ணம் 

(வில.) கிண்ணம்போன்ற பள்ளம் அல்லது குழி) pl. 
cot’ylae, cot’yles. 

cotyled’on, n. (தாவ.) விதை இலை; விதையிலுள்ள இலைப் 
பருப்பு ; கதுப்பு); (வில.) அசைபோடும் விலங்கினங்களின் 

நஞ்சுக் கொடியிலுள்ள மெல்லிய மயிர்க்கொத்துப் போன்ற 
அமைப்பு. 

cotyle’donary, cotyled’onous, 8. (தாவ.) விதை இலை 
சார்ந்த ; கதுப்புச் சார்ந்த, 

0019711801, ௩. (தாவ.) உயர்ந்த விளிம்புடைய கிண்ணம் 
போன்ற. ‘ 

cot’yloid, a, கிண்ணம்போன்ற. 

001011, 7. துயிலிடம், படுக்கை, பாயல், சேக்கை, மஞ்சம் ; 
ஓய்விருக்கை, சாய்வுக்கட்டில் ; காட்டு விலங்கின் தூறு, 

குகை, அடுக்கு ; பரப்புவதற்குமிய இடம், : தளம்; 4, கிடத்து, 

படுக்கவை ; பக்கத்துக்குப் பக்கமாகக் கிடக்க விடு, அருகில் 

வை; கீழிடு ; தாழ்த்திப்பிடி, ஏந்து ; பதுங்கு, கூனிக்குறுகு 7; 

ஒளிக்திரு, பதியம்போடு ; பரப்பு, நிரப்பு ; முளை யூறவைத்துப் 

பரப்பு; உட்பொருள் பொதிய வை; கண்படலமகற்று 

படலமகற்றக் கண்ணைப் பக்குவமாக்கு ; (தொ.) 60001 & 
5681, கவசத்தருகே ஈட்டியை ஏந்தலாகப் பிடித்திரு. 

0௦்ஹர், ர. படுத்துள்ள, படுக்கையான; (கட்.) விலங்குகள் 
வகையில் தலை தூக்கிப்படுத் துள்ள. 

Cou’eism, 71, எமிலி குவே (8016 0௦06), 1862-1926) என் 
பவரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ முறை, கோயாளி 

தன் உள்ளார்வ எண்ண.அலை எழுப்பும்படி செய்வ தன்மூலமே 

கோய் நீக்க நாடும் முறை, 

coug’ar, cou’guar, n. பெரிய பூனையின அமெரிக்கக் கொடு 
விலங்கு வகை, 

cough, 71. இருமல் ; இருமல் கோய் : இருமலொலி ; ற, இருமு 
(தொ.) ௦௦021) 4௦8ற, இருமிப் பேச்சை அடக்கு. 

cough’-drop’, cough’-loz’enge, n. 
இனிப்பு மாத்திரை. 

could, v. 680) என்பதன் இறந்தகால வடிவம். 

couleur மீச 7056, (பிர.) 9, 
நிறமான. 

இருமல் தணிக்கும் 

ரோசா நிறம்; ர, ரோசா 

60111886', 73. நாடக அரங்கின் திரைத்தட்டி சறுக்கிச் செல்வதற் 
குரிய பள்ள வரை வாய்ந்த மரக்கட்டு. 

0011118865, 7. ற்1. காடக அரங்கப் பக்கச் சிறகம் ; இரு Amami 
களின் இடைவெளி.
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craniog’nomy, n. மண்டையோடு சார்ந்த புற உடலமைப்புக் 

குறி நூல். 
craniol’ogy, n. மண்டையோட்டாராய்ச்சி நூல்; மண்டை 

ஓட்டுப் புடைப்பகழ்வுகளால் உளவியல் கூறுகளை விளக்க 

மாக அறிய முடியுமென்ற கோட்பாட்டடிப்படையில் 

மண்டையோட்டு அமைப்பியல் ஆராய்ச்சித் துறை. 

craniom’eter, 71. மண்டையோட்டுமானி மண்டை 

ஓட்டை அளக்கும் கருவி, 

0181108' 00ற]5ர, 71. மண்டையோட்டுப் புடைப்பகழ்வுகளால் 

உளவியல் கூறுகளை விளக்கமாக அறிய முடியுமென்ற கோட் 

பாட்டடிப்படையாக நூலியலாக உருவாகக் கூடுமென்று 

கருதப்படுகிற மண்டையோட்டு அமைப்பியல் ஆராய்ச்சி 

யாளர். 

cranios' copy, 71. மண்டையோட்டுப் புடைப்பகழ்வுகளே உள 

வியல் கூறுகளை விளக்கமாக அறிய உதவுமென்ற கோட் 

பாட்டடிப்படையாக வருங்காலத்தில் நூலியலாக உருவாகக் 
கூடுமென்று எதிர்பார்க்கப்படுகிற மண்டையோட்டு அமைப் 

பியல் ஆராய்ச்சித் துறை. 

craniot‘omy, 7... இளஞ்சூலின் மண்டையோட்டைத் தகர்த் 
துக் கூறுபடுத்துதல். 

ஹமாரா, 71. மண்டை ஓடு, மூளை பொதிந்த குடுவை, 

மூளையை மூடியுள்ள எலும்புகளின் கூட்டுத்தொகுதி. 

சொற 1, ந, வளைவு, கோட்டம் ; அள்ளு, செந்திரிப்புக்கோட் 

டம், இயந்திரத்தில் ஊடச்சின் இயக்கத் திசை திருப்பிச் 
௬ற்றித் திரிக்கும் செங்கோணமடக்கான அமைவு ; பெரிய 

மணியைத் தொங்கவிடுவதற்முரிய முழங்கை வடிவான ஆதார 
உத்திரம் ; திருகுவிட்டம், குற்றவாளிகள் உடலை வருத்திக் 

கடுந்தண்டனை தரும் பழங்காலக் கருவி ; ர, வளைந்த; இடுக் 

கப்பட்ட; 9. வளை, திருப்பு, கோட்டு; செச்திரிப்புக் 

கோட்டமமை ; திரும்பு, கோடு; செந்திரிப்புக்கோட்டமாக 
இயங்கு ; செந்திரிப்புக் கோட்டமூலம் இயக்கு. 

crank’, n, பேச்சுவிகடம் ; சொற்பொறி, செயற்கைச் சொற் 

புரட்டு; தாறுமாறான எண்ணம், புனையபோலிக் கருத்து ; 
மனம்போன போக்கு ; பொதுப்பண்பு மீறிய செயல், பித்துக் 

கொள்ளித்தனம் ; பித்துக்கொள்ளி, பொதுப்பண்பு மீறியவர், 
பற்று வெறியர். 

0121] “, ம. இயக்திரவகையில் மெலிந்த, வலுவற்ற, ஆட்டங் 
கொடுக்கின்ற. 

ரஹ]: “, ர, (கப்.) தலைகீழாகக் கவிழக்கூடிய. 

ராஹ”, ௩. சுறுகூறுப்பான, விரைவான ; களிப்பான, 

மகிழ்ச்சி விளைவிக்கிற ; ரமீ௰. சுறுசுறுப்பாக ; களிப்பாக. 

081616, 77, வளைவு, திருப்பம் ; சுரிப்பு, திருக்கு முறுக்கு ; 
ற, உள்ளும் புறமுமாக வளை, திருகி முறுக்கு, 

erank-si'ded, a.=crank ‘. 
crank’y, ர. வளைந்த, கோணலான ; கொய்ய, உறுதியற்ற, 

வலுவற்ற ; மனம்போன போக்கான, எண்ண ஒழுங்கற்ற, 

ஏடாகோடமான. 

crann'ied, a, பிளவுகளுள்ள, 
களுள்ள. 

கீறல்களுடைய, வெடிப்புக் 

Crann’og, un. தீவரண், ஸ்காத்லாந்திலும் அயர்லாந்திலும் 
ஏரியில் இயற்கையாகவும் செயற்கையாகவும் அமையப் 
பெற்ற அரண்காப்புடைய தீவு ; ஏரியகமனை. 

crann’y, n. பிளவு, கீறல்; மறைவிடம்; v, பிளவுகளுக்குள் 
செல், . 

010106, 71. துயர்க்குறியாய் அணியப்படும் கரும்பட்டுத் துணி 
வகை ; புறச் சுரிப்புடைய கேரிழைக் கரும்பட்டு வகை) 
துயர்க் குறியான கரும்பட்டிழைப் பட்டை ; ர." மென்பட்டுக் 
கறுப்புத் துணியாலான ; ற, மென்பட்டுத் துணி அணிவி ; 
மென் பட்டுத் துணி மேலிட்டுக் கவி ; கரும்பட்டுத் துணியால் 
அணி செய் ; முடியைச் ௬ர௬ளச் செய். 

ஹூ” -01௦110. 71. மெல்லிழைக் கரும்பட்டுப் போன்ற கம்பளித் 
துகில்,   

craps, n. pl. பகடைக்காயைக் கொண்டு ஆடும் சூதாட்ட 

வகை ; (தொ.) 8%00% 0208, பகடைச் கதாட்டம் ஆடு. 

crap'ulence, n. அளவு மீறிய குடியினால் உண்டாகும் 
மட்டுமீறிய குடி. 

crap'ulent, crap’ulous, ௩. மட்டுமீறிய குடிக்கு ஆட்பட்ட; 
அளவிறந்த குடியினால் கோய்க்கு ஆளான. 

கோய்; 

018811 *, 71. தகர்வொலி, முறிவோசை, மோதல் ஒலி, இடி 

முழக்கம் ; திடீர் இசை எழுச்சி; மோதல்; மோதல் அதிர்ச்சி; 

திடீர்த் தகர்வு ; முறிவு ; வாணிக நிலைய நொடிப்பு ; அழிவு ; 

வீழ்ச்சி; வீழ்ச்சிகோக்கிய விரைபோக்கு) ஐ, பேரோசை 

யுடன் கொறுங்கி வீழ்; விழுந்து கொறுங்கு ; இடிமுழக்க 

மிடு) 'இடிமுழக்கமிட்டு விழு; பேரொலியுடன் செலுத்து ; 

இரைச்சலுடன் இயங்கு ; துயர் முடிவெய்து ; மோதி உடை; 

சென்று மோது; அழையாது திடீர் விருந்தினராக நுழை; 
விமான வகையில் விழுந்து சேதமுறு. 

851 5, 7. நார்த்துணி, கைக்குட்டைகளுக்கான சொரசொரப் 
பான துணி வகை. 

078511 -0157௦', 7. நீர் மூழ்கிக் கப்பலின் திடீர் மூழ்கல் ; ஐ, நீர் 
மூழ்கிக் கப்பல் வகையில் திடீரென முழுகு. 

crash'-helmet, n, விமானம்-உந்துவண்டி-மிதி உந்துவண்டி 
ஆகியவற்றின் ஓட்டிகளுக்குரிய பஞ்சுறையிட்ட பாது 
காப்புத் தலைக்கவசம். 

crash’-land, ௦. வானூர்தி வகையில் திடீரெனப் பேரொலி 
யுடன் நிலத்தில் வலிந்து இறங்கு. 

08818, 73. தாதுக் கலவை, உடலமைப்பின் பல்வேறு தனிப் 

பொருள்களின் கலவை; உடல்நிலை ; மனநிலை, உணர்ச்சி 
நிலை ; (இலக்.) கிரேக்க மொழியில் இரு உயிர் இணைந்து 
கீளுதல் அல்லது இணையுயிராதல் $; ந]. 01௨565, 

Crass, ம. பருத்த, தடித்த, திண்ணிய, அடர்த்தியான 
அறிவற்ற; (தொ.) 07835 510107, முழுமடமை, 

078598] 0றர்' பரம, 7. உறை குருதியின் அடர்பகுதி ; உறைந்த 
குருதிக் கட்டி. 

01858'11ம06, 7. திண்ணிய சடத்தன்மை; கரடுமுரடான 
தன்மை ; நெருக்கம், அடர்த்தி; முட்டாள்தனம், மடமை, 

cratch, 91. கவணை, கால் ௩டைகளுக்குத் தீனி வைக்குமிடம் ; 

விலங்குகளுக்கு வெளிப்புறத்தில் தீனி வைக்கும் அடுக்கு 
வரிச்சட்டம். 

cratch’es, n. 
வீக்கம். 

ற்[, குதிரைக்காலின் கீழ்ப்புறப் பின்பகுதி. 

816, 7. பிரப்பங்கூடை, கண்ணாடி-மட்பாண்டம்-பழம் 
முதலியன வைத்துக்கொண்டு செல்வதற்கான பிரப்பங்கழி 
வேய்ந்த வரிச்சட்டம்) சிப்பக்கட்டுமான வரிச்சல் அழிப் 
பெட்டி ; Vv, அழிக்கூடையில் வைத்தடக்கு. 

018127, 71, இன்தேறல் கலவைக் கும்பா, கிண்ணம் ; எரிமலை 
வாய்) எரிமீன் வீழ்ச்சி-குண்டு-௬ரங்க வெடி. முதலியவற்றால் 
ஏற்பட்ட நிலக்குழி ; மின் வளைவுக் கரியக் குழி. 

௦வுகம', 71, கழுத்துப் பட்டி; ஐ, கழுத்துப் பட்டியை அணி. 

08776, 71. ஏக்கம், ஆர்வ விருப்பம்; ஐ. ஆர்வத்துடன் இர? 
பிச்சையெடு ; கெஞ்சிக் கேள் தேவைப்படு; அவாவு, மிக 
விரும்பு. 

craven, n. Gareny ; ஊக்கமற்றவன் ; ர, கோழையான 
ஊக்கமற்ற; (தொ.) ௦7 0801, சரணடை, 

ஹு, 7, கெஞ்சிக் கேட்பவர் இரப்பவர். 

craving, nN, வேணவா, அடக்க முடியாத ஆசை, மிகு 

விருப்பம், நீடித்த நாட்டம். ் 

craw, 71. கோழி-பறவைகளின் கழுத்துப் பை ; பூச்சியினத்தின் 
கழுத்துப் பை; விலங்கினத்தின் இரைப்பை, விலங்கினத்தின் 
வயிறு. 

craw fish, n, நன்னீர் ௩ண்டு வகை.



















crown-agent 

உரிமையுடைய அரசிளஞ் செல்வர் ; crown witness, @0M¢ 

சாட்டு வழக்கில் அரசாங்கச் சார்பில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சாட்சி; 

to crown ௨11, எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பட்ட மகுடமாக. 

crown’-ag’ent, n. sarguraFd குற்றவியல் சார்ந்த 
அரசியல் குற்றச்சாட்டுக்களைத் தயாரிக்கும் வழக்கறிஞர். 

ரோட் வம் 10, ர. மான் கொம்பின் உச்சிப்பகுதி. 

crown'-bark’, n. கொயினா மரப்பட்டை வகை. 

ரொறட்ஜே, 1. குப்பியில் முத்திரையிட்டு மூடுவதற்குரிய 
உள்வரியிட்ட உலோகமூடி., 

crowned, ர. முடியணிந்த ; முடி. கவிக்கப்பெற்ற ; அரசுரிமை 
பெற்ற; (தொ.) ௦:0000 11௦௧ம், அரசர், மன்னர். 

crown’et, n. பெருமக்கள் அணிமுடி. 

crown’-gall’, n. நுண்மங்களால் ஏற்படும் கட்டிபோன்ற 
தாவர நோய்வகை. 

ற் - 21889, 71. கார சுண்ணகக் கண்ணாடி ; வட்டச் சில்லு 

களாக உள்ள பலகணிக் கண்ணாடி. 

crown’-graft', ௩. மரத்திற்கும் பட்டைக்கும் இடையில் இளந் 
தளிர் நுழைத்து ஒட்டிணைத்தல். 

crown’-green, n. பந்தாட்டத்துக்குரிய 
நிலத்தளம். 

crown’-head’, n. கட்ட ஆட்டத்தில் பின் வரிசைக் கட்டம். 

crown’-impe’rial, n. அல்லியினச் செடி வகை. 

௦௦ணறட்்ணு'61, 7. மகுடமணி ; அரசருக்குரிய அணிமணி. 

சாரட் ஹம், 7. மன்னர் தனியுரிமை நிலம். 

crown -law,n. Gbnpserr. 

crown -law’yer, n. GHD வழக்குகளில் அரசர் தரப்பில் 
வாதாடும் வழக்கறிஞர். 

crown let, n. சிறு மணிமுடி. 
crown'-piece, ௩... ஐந்து வெள்ளி கொண்ட பிரிட்டிஷ் 

நாணயம். 

crown’ -post, 2, விட்டத்திலிருந்து மோட்டுமுகடு தாங்கும் 
செங்குத்தான ஆதார விட்டம். 

crown’-saw, Nn. வாய்முகப்பில் பல்வரிசையுள்ள குழல் வடி. 
வான வாள். 

crown’-wheel, n. தன் தளத்திற்குச் செங்குத்தான பல் 
வரிசைகள் உள்ள சக்கரம். 

crown'-work, 71... இரு காவலரண்களின் புறமுகடுகளுக்கு 
இடைப்பட்ட உள்வளைவு. 

௦97 -00411, 71. காக்கை இறகு ; முற்கால மைக்கோல், 
crow’s -bill, n.=crow-bill. 
crow’s'-foot, n. WSwortasahdr som. IMAPugAd Caner 

றிப் படரும் ௬ருக்கம்; படைத்துறையில் பகைவர்களுக்கு 
ஊறு விளைப்பதற்காக எப்போதும் ஒரு முள் மேல் நோக்கிக் 

கிடக்கும்படி அமைந்த காற்கவர் முள். 

crow’s'-footed, 3. காகக் காழ்குறியுடைய. 

crow’ -shrike, n. சர சரவென அரவமிடும் கருமை வெண்மை 
இடை கலந்த நிறமுடைய ஆஸ்திரேலியக் காக இனப் பறவை 
வகை. 

crow’s'-nest, n. (#t.) சுற்றுக்காட்சி காவற்பணியாளர் 
களுக்குரிய உயர்மேடை. 

crow’-steps, n. pl. முக்கோணச் சுவர் முகட்டின் மீதுள்ள 
படிகள் போன்ற அமைப்பு. 

cru'cial, a. கடுஞ்சோதனையான, சிக்கல் மையமான; முடிவுக் 
கட்டமான, தீர்வுக்குரிய, முடிவைத் தீர்மானிக்கிற; நெருக் 

கடியான ; மிகு முக்கியமான ; சிலுவை போன்ற, சிலுவை 
உருவுள்ள. 

cru'cian, 1. 
வகை. 

cruciate, a, (o9w., gra.) சிலுவை வடிவான; ஐ, வேதனைப் 
படுத்து, துன்புறுத்து. 

கவிவான புல் 

தாடி போன்ற அமைப்பற்ற குளத்து மீன் 
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crumb 

ர1' 01101௨, ர. மூசை, புடக்குகை, உலோகங்கள் உருகவைக்கும் 
மட்கலம் ; கடுஞ்சோ தனை. 

ரோயட்01127, ர. சிலுவைதாங்கி, ஊர்வலத்தில் சிலுவை தாங்கிச் 

செல்பவர் ; சிலுவை போன்ற மலர்ச் செடிவகை. 

crucif'erous, a. Agima தாங்குகிற ; சிலுவை அணிந்த ; 
சிலுவை மேற்கொண்ட ; சிலுவையால் அணி செய்யப்பட்ட ; 

சிலுவை அடையாளமிடப்பட்ட ; சிலுவைபோன்ற கான்கு 

இதழ்களுடைய; சிலுவைபோன்ற மலரையுடைய செடி 

இனத்தைச் சார்ந்த. : 

ரேய்னா, 3, சிலுவையில் அறைபவர் ; துன்புறுத்துபவர், 
கொடுமைப் படுத்துபவர். 

crucifix, n. 
உருவம். 

crucifixion, 71. சிலுவையேற்றம் ; இயேசுநாதரின் சிலுவை 
ஏற்றப் படம்; (தொ.) (6 ரேப௦10ி21௦0, இயேசுநாதரின் 
சிலுவையேற்றம். 

cru’ciform, a. சிலுவை உருவுடைய. 

crucify, v. சிலுவையில் அறைந்து கொலை செய்; 
சிலுவையில் அறைக்து பங்கப்படுத்து ; போர்க்களத்தில் சக் 
கரத்தில் அல்லது சக்கரம் போன்ற பொருளில் கட்டித் தண்டி; 

முழுதும் கீழ்ப்படுத்து ; செயலடக்கு; துன்புறுத்து, வேதனை 

சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுகா தரின் 

செய் ; கொடுமைப்படுத்து ழ; அவாக் கொல்லு; பழிபாவம் 

ஒறு) தசையுடலைத் துன்பத்துக்குள்ளாக்கு, கடுகோன்புக் 
குள்ளாக்கு. 

0101261015, ர. சிலுவை தாங்கியுள்ள. 
01106, ௩. இயற்கை மேனியான,; முதிரா முதல் .நிலையிலுள்ள, 

உருவாக்கப்படா த, செப்பமுறாத, பட்டையிடப்படாத, மெரு 
கிடப்பெறாத; செப்பமற்றற, பண்பற்ற; கரடுமுரடான, 

முரட்டுத்தனமான : கலைகயமற்ற ; பக்குவமுறாத ; முடிவுறாத ; 
செரிமானமுறாத ; மனத்தால் பற்றமுடியாத ; ஒழுங்கமைதி 

அற்ற, 
crud’ity, n. பக்குவமடையா நிலை ; அனுபவமற்ற தன்மை) 

செயல் முற்றுப்பெறா நிலை; பண்படாமை; கரடு முரடானது ; 

திருத்தம் பெறாதது. 

cruel, a, கொடுமையான ; துன்புறுத்துகிற ; துன்புறுத்தி 
மகிழ்ச்சியடைகிற ; உணர்ச்சியற்ற ; இரக்கமற்ற ; நாகரிகம் 
அற்ற ; கடுமையான ; கடுங்கண்டிப்பான ; வேதனை தருகிற. 

ம ஒ]1- கார எம், ௩. கொடுமையில் மகிழ்ச்சி காண்கிற, கடின 
சித்தமுள்ள, இரக்கமற்ற. 

cru’ells, cru’els, n, கண்டமாலை கோய். 
cru’et, 2. உணவு மேசையில் வைக்கும் ஊறுகாய்க் கலம்; 

சுவைப்பொருள் சாடி; திருக்கோயில் நீர்க்குடுவை; திருகெய்க் 

குவளை ; தேறல் கலம். 

ரோம்டர்-5ரகாம், ர. திருக்ககவடை, சமயச் சடங்குகளுக்கான 
இன்தேறல்- எண்ணெய் முதலியவை கொண்ட கலங்களைத் 

தாங்கும் சட்டம். 

ரோ1196, 1. கடல் உலா, கப்பற் சுற்றுப்பயணம் ; சுற்றுலா ; 
ற. அங்கும் இங்கும் கப்பலில் செல் ; உச்சகிலைக்குக் குறைந்த 

சிக்கன எல்லை வேகத்துடன் விமானத்தில் பறந்து திரி) 

தேடித்திரி. 
ரோமர் 561, 71. கடலில் திரிபவர் ;) விரை போர்க்கப்பல் ; தாக்குத 

லுரிமைபெற்ற தனிமனிதர் விரைகப்பல்; காவற் கப்பல் ; 
வேவு கலம் ; இன்ப உலாப்படகு. 

crtis’er-weight, 71. கனத்த எடைக்கும் மைய எடைக்கும் 

இடைப்பட்ட கனமுள்ள குத்துச் சண்டைக்காரர், இலேசான 
கன எடை குத்துச் சண்டைக்காரர். 

ரோமா, 1. அப்பத்துண்டு ; சிறு துணுக்கு, பொருக்கு, சிறு 
பகுதி ; அப்பத்தின் மென்மையான உட்பகுதி; ௮, சிறு 

துணுக்குகளாக்கு; இடி, பொடி; அப்பத்துண்டுகளை உள்ளிடு; 

அப்பத்துணுக்குகளை மேலீடாகத் தூவு; துண்டுத்துகள் 

தூவிக் கெட்டிப்படுத்து; தூள்படு, பொடியாகு, கொறுங்கு; 

துண்டுத் துணுக்குகளைத் துடைத்தகற்று.



crumb-brush 
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cry-baby 
  

crumb'-brush, 1௩... மேசையினின்று அப்பத்துணுக்குகளை 
நீக்கும் துடைப்பம். 

crumb’-cloth, n. அப்பத் துணுக்குகள் தளவிரிப்புமீது 
சிந்தாமல் இருப்பதற்காக மேசை அடியில் போடப்படும் 

துணி ; முரட்டு அழுத்தக் கம்பளித் துணிவகை. 

crum'ble, n. giacr, துணுக்கு ; அப்பத்துண்டு ; எளிதில் 
தூளாகும் பொருள் ) ற, துண்டுகளாக கொறுக்கு, பொடி 
யாக்கு; தூளாகு, பொடிந்து விழு; அழிவுறு. 

பராம்], ௩.” கொறுங்கத்தக்க, பொடியாகக்கூடிய. 

crumb’-tray, n. GumswWoferm நீக்கப்பட்ட 
துணுக்குகளை இட்டுவைக்கும் தட்டு. 

crumb’y, 1. துண்டுதுண்டான ; மென்மையான. 

crumm'y lin முடங்கித் திருகிய கொம்புள்ள பசு, 

ரொமப “, ம, சிறு தூள்களான ; மென்மையான. 

மறற *, 7, வலிமை வாய்ந்த அடி; கடு வீழ்ச்சி; .ஐ. (பேஃ-வ.) 

மரப்பந்தாட்டத்தில் பக்தினை ஓங்கி அடி. 

ரெயாரற “, ர. வளைந்த; சுருக்கங்களுள்ள. 

crum'pet, n. wrap முட்டையும் பாலும் கலந்த தோசை 
போன்ற பண்ணிய வகை, ஊத்தப்ப வகை. 

அப்பத் 

crum’ple, UV. WEAF FGO, FGLGSE கசக்கு ; மடிப்பு 
உண்டுபடுத்து, சுருக்கம் விழச்செய் ; இடிந்து விழச்செய் ; 
இடிந்து விழு ; சுளி, சுருக்கம் விழப்பெறு. 

ரோமா ர், ர. பல்லரைப்பொலி ; மெல்லுதல், பல்லரைப்பு ; 
௮, ஓசைபட மெல்லு, பல்லாலரை ; மிதித்துத் துவை ; சரளை 
மீது நெரித்து ௩ட ; கசக்கு. 

ரெமறற'ன, 7. சேணத்தினுடன் இணைக்கப்பட்ட குதிரையின் 
வாலடி வார் ; குதிரையின் பின்புறப் பகுதி, 

மாக], ர. கால் சார்ந்த ; கால் போன்ற. 

crusade’, n. சிலுவைப் போர், கிறித்தவ சமயப்போர், துருக்கி 
யர்களிடமிருக்து தங்கள் புதை இடத்தைப் பெறக் கிறித்தவர் 
கள் ஆற்றிய போராட்டங்களில் ஒன்று; அறப்போர்; பொது 
வாழ்வில் ஊழல்களை எதிர்த்த துணிகரப் போராட்டம். 

crusader, n. AgumaniGumi afgit ; 
உயர் குறிக்கோளுக்காகப் போராடுபவர். 

crusad'o, (Gurité.) n, சிலுவைக் குறியுள்ள போர்ச்சுகீசிய 
நாணய வகை, 

Cruse, Nn, மட்கலம், குவளை, சாடி. 

Crush, ௩, கசக்குதல், நெருக்குதல், பிழிதல் ; பிழிவு, சாறு ) பழச்சாறு ) பொருள்களின் செறிவு ; ஆட்கூட்ட நெருக்கடி ; 
கால்நடைகளை ஒன்றொன்றாக நெருக்கித் தள்ளிவிடும் குவிந்து 
செல்லும் அடைப்பு ; ஐ, நொறுக்கு; கசக்கு; நெருக்கு, கெரி; 
பிழி; அடக்கு, கீழ்ப்படுத்து ; துன்பப்படுத்து ; அழி; (தொ.) crush @ cup, கிண்ணத்தை வெறுமையாக்கு ; 
முழுதும் குடி, விடாது பருகு, 

erush’-barr‘ier, n. stig 
யைத் தடுக்கும் அமைப்பு, 

0ம51டீர், ம. பிழியப்பட்ட) 
பிழியப்பட்ட பழத்தின் 

அறப்போர் வீரர்; 

தடை வேலி, கூட்ட நெருக்கடி 

(@3r7.) crushed strawberry, 
இளரோசா நிறமுடைய, 

crush’er, a. ஈசுக்குபவர், பிழிபவர் ; ஈசுக்குவது, பிழிவது ; 
அடக்குபவர். 

crush’-hat, n. இசைகாடகத் தொப்பி வகை. 

crush’-room, n. கேளிக்கை இடைவேளையில் பார்வையாளர் உலாவும் அறை, 

cru’sian, n.=crucian. 
crust, n. Gus ஓடு, மேல் தோல், பட்டை; அப்பப் பொருக்கு) அப்பத்தின் புறப்பகுதி; நிலவுலகின் புறத்தோடு ; ௦. மேலோட்டினால் மூடு ; பொருக்காகத் திரள். 
ரம, %. உள்வரியாய் இடுவதற்குச் சித்தம் செய்யப்பட்ட துணி) கெட்டி மேற்பூச்சு ; சர்க்கரை உறைந்த விளிம்புடைய கண்ணாடிக் கலத்தில் ஊற்றப்பட்ட தே.நல் கலவை வகை,   

Crusta’cea, (%) n. pl. ஈண்டு-நத்தை உள்ளடக்கிய 
கடலுயிர் இனப்பெரும் பிரிவு. 

crusta'cean, 1.  ௩ண்டு-நத்தை போன்ற கெட்டி மேல் 
தோடுடைய கடலுயிரினஞ் சார்ந்த ஒன்று ; ர, ஈ௩ண்டு-நத்தை 
போன்ற கெட்டி மேல் தோடுடைய. 

crusta'ceous, a. மேல் தோடுடைய, 
ரே ம5181, ௧. மேல்தோடு சார்ந்த. 
ேய5ம'ஐ16, 0ம51க1' 6ம், ர. மேல்தோட்டால் மூடப்பட்ட, 
ரேப518'(100, 7. ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் மேல்தோடு. 
ரோம5'160, . தோட்டினை உடைய ; பொருக்கினை உடைய ; 

மதுவகையில் பொருக்குப் படியவிட்டுள்ள ; மிகப் பழங் 
காலத்திய ; காலங்கடந்த ; பழமை சான்ற மதிப்புடைய. 

015157, ம. மேல்தோடுடைய; பொருக்குடைய) மேல்தோட்டின் 
இயல்புடைய ; பொருக்குப்போன்ற ; கடினமான மேற்பகுதி 
யுள்ள ; கடும் புறத்தோற்றமுள்ள ; சிடுசிடுப்பான ; நறுக் 
கென்ற, வெடுக்கென்ற. [1 

crutch, n. @racr கோல், கவட்டுக் கட்டை; ஆதாரம்; 
உதை கட்டையாகப் பயன்படும் மரக்கவடு ; இரு கிளை 
பிரியும் கவடு; மனித உடலின் கவட்டுக் கூறு; குதிரைச் 
சேணத்தில் கால் வைப்பதற்குரிய கவட்டுப்படி ; (கண.) 
கணிப்பில் கொண்டுசெல்லும் எண்ணைக் காட்டுவதற்காக 
இடப்படும் உள்ளிட்டு உரு; ௮, தாங்கு) முட்டுக்கொடு ; 
ஊன்று கட்டைகளின் உதவியால் செல். 

crutched, a. சிலுவை அடையாளமுள்ள , சிலுவையணிந்த. 
மசேமர்பெ்சம் 111'ஹ5, ர. சிலுவை அடையாளம் அணிந்துள்ள கிறித்தவத் துறவிகளின் பிரிவு. 

ய, 1. சிலுவை; கடும்புதிர், கடுஞ்சிக்கல்; இன்னல் அல்லது 
குழப்பம் உண்டாக்கும் பொருள்; முடிவுத் தீர்வுக்குரிய 
திருப்பம், அறுதி செய்ய உதவும் கூறு , சிக்கலின் உயிர்க் 
கூறு; ர, 03005, ரோய005, 

crwth, n, வேல்ஸ் நாட்டுப் பண்டைய ஈரப்பிசைக் கருவி 
வகை. 

மேரு, ர, கூக்குரல், கூவிளி, கூப்பாடு ; கூப்பிடுகை, அழைப்புக் 
குரல்; அழுகை, புலம்பல் ; கூச்சல், ஆரவாரம் ; பேரொலி ; 
உரத்துக் கூவுதல், முழக்கம் ; அலறல், கத்துதல், கதறல் 
விலங்கொலி, புட்குரல் ; மக்கட் குரல்; கரைதல் ; பொதுச் 
செய்தி, வதந்தி ; வேண்டுகோள், கோரிக்கை ; போர்க்குரல்; 
போராட்டக்குரல் ; சமிக்கைக் குரல்; விற்பனையாளர் கூக் குரல்) தகரங்களின் சலசலப்பு ; வேட்டைகாய்த் தொகுதி) 
9. கூவு? அழு; புலம்பு, கூக்குரலிட்டழு; கத்து , கதறு, அலறு ; கூச்சலிடு, ஆரவாரம் செய்; மேழக்கமிட்டுக் கூறு; சாற்று, பொதுவில் அறிவி ; விற்பனை கூறு, கூலி விலை கூறு; விலங்கு-புள் வகையில் குரலெழுப்பு, கரைவுறு ; 
வேட்டைகாய் வகையில் முழக்கமிடு ; (தொ.) ௨5 ரர, நெடுந்தொலைவு; 0197 against, எதிர்த்துக் கண்டனம் தெரிவி; 
cry down, குற்றங்காணு, கண்டி; இழித்துரை, up) gr my ௦7107, வேண்டு, வேண்டியமு 3 cry ௦11, உடன்படிக்கையி 
னின்று விலகு, ஒப்பந்தத்தினின்று பின்வாங்கு; cry on, பெயர்கூறி அழை, அழைப்பிடு; ரர ௦0, உரத்துக் கூக்குர லிடு; ௦3 0461 81] milk, நிகழ்ந்ததைக் குறித்து வருந்திக் 
காலத்தை வீணாக்கு; ஈடுசெய்யமுடியா ததை எண்ணி வருந்து; 
மே9 0115, சரி செய்யப்பட்டு விட்டதாக அறிவி; 03 81௨11௦ 0000, எதிர்த்துக் கண்டி; ரர stinking fish, தன் சரக்கைத் 
தானே பழித்துக் கூறு; ஜே, தூக்கிப் புகழ்க் துரை, மிகைபடப் புகழ்; great cry and little wool, ஒன்று மில்லா ததற்குச் செய்யப்படும் பேரமளி, வீண் ஆர்ப்பாட்டம்; hue and cry, துரத்திப் பிடிப்பதற்குரிய திரண்ட கூக்குரல்; 
வேட்டை ஆரவாரம் ; குற்றவாளியைப் உ்பிடிப்பதற்குரிய பொது விளம்பரம் ; ஆள்பிடி. வேட்டை ; ஆரவாரம் ; 1 £ம]1 cry, வேட்டை நாய்களின் தொகுதி வகையில் முழுவேட்டை 
ஆற்றலுடன் ; முழு முயற்சியோடு ; out of cry, wr gure டி.ற்கு இடமின்றி ; within 09 04, கூப்பிடு தொலைவில். 

cry’-baby, n. சிறுபிள்ளைத்தனமாக அழுபவர்,





cubica 

cu’bica, ட. ஆடையின் உள்வரித் துணியாகப் பயன்படும் 

முறுக்கிய மென் கம்பள நூல். 

cubical, a. cubic. 
cub‘icle, nn. படுக்கையறை; தட்டியிட்டுத் தடுக்கப்பட்ட 

படுக்கைக் கூடத்தின் தனியறைப் பருதி; பள்ளிக்கூடத்தின் 

துயிலழஹை ) தனி அறை. 

ஸம் 1810, 1. புதுமுறை ஓவியப் பாணி; கன வடிவங்களின் 
அடிப்படையில் பொருள்களின் பல்வேறு கூறுகளை ஒருங்கே 

ஓருமித்துக் காட்ட முற்படும் புதுமைச் சித்திரக் கோட்பாட்டு 

முறை. 

மம்], 1, கைம் முழம்; முழக்கோல் ; முழம், பதினெட்டு முதல் 
இருபத்திரண்டு அங்குலம் வரையுள்ள அளவை. 

பேரி, ம. முழ அளவு கொண்ட 7!;விலங்கின் முன்காலின் _ 
முன்பகுதிக்குரிய, 

௦00'௦%ம், 1, இணைவகத் திண்மம், ஆறு இணைவக முகப்புக்களை 
உடைய திண்ம உரு; ர, கனசதுர வடிவொத்த. 

cuboid’al, a. கனசதுர வடிவொத்த. 
மேம்'-ரரூ௦ர் ர, ௬. செய்தித்தாளின் அனுபவம் பெருத 

செய்தி அறிவிப்பாளர். 

000110 2-510௦1, 1. (வர.) தண்டமணை, சச்சரவுக்காரப் 
பெண்டிரை வைத்து நீரில் அமுக்கியெடுக்க முற்காலங்களில் 

பயன்படுத்தப்பட்ட நாற்காலி ; சமுதாய எதிரிகளை அவர்கள் 

வீட்டு எதிரிலேயே கல்லால் அடிப்பதற்காக உட்கார 

வைக்கும் சாய்விலா காற்காலி. 

cuck'old, 71, மனைசோரவிட்ட கணவன்; மறைந௩டைப் 
பெண்டிரின் கணவன் ; ௮, கணவனை ஏய்த்து ௩ட. 

௦0% ௦14௦10, 00%'௦1ம7, 1. ஒழுக்கமிழந்த மனைவியை 
உடையவனின் கிலை ; கணவனை ஏய்த்தொழுகுதல். 

மேட்௦%௦00, 1. குயில் வகை; மட்டி, பேதை. 

௦101%00-01௦௦%, 7. மணியடிப்பதற்குப் பதில் குயில் கூவுதல் 
போன்ற அமைப்புடைய மணிப்பொறி, 

cu'ckoo-flower, n. “xt aims; சிவந்த மலருள்ள காட்டுச் 
செடி வகை, 

000%௦௦-19, 4. பொன்வண்டு, தேனீக்கள் கூட்டிலும் 
குளவிகள் கூட்டிலும் முட்டையிடும் வண்டு வகை. 

cu’ckoo-pint, 71. புள்ளிகளுள்ள மலர்ச் செடிவகை, 

cu'ckoo-spit, cuck’oo-spitt’le, n. yéA am aud or 
முட்டைப்புழுக்களும் * புழுக்கூடுகளும் சூழப்பரப்பும் காற்றக் 
காப்பு நுரைத்தடம். 

cuc'ullate, 000ய118120, ௧. மூகமூடி வடிவான; தலைமுடி 
அணிந்த ; முக்காடிட்ட. 

cuc’umber, 71. வெள்ளரிக்கொடி ; வெள்ளரிக்காய் ; கக்கரிக் 
காய் ; (Gat) coolas a cucumber, ஆர்ந்தமர்ந்த நிலையில், 
முழுகிறை அமைதியுடன். 

மே'௦ய07-1766, 7, விறுவிறுப்பான புளிப்புள்ள காய் 
கொடுக்கும் கிழக்கிந்திய மரவகை. 

மேட 11, ர. சுரைக்காய் வடிவுள்ள வடிகலம், வாலைக்குடுவை, 

cucurbita’cecus, cucur’bital, a. சுரைக்காய் இனக் 
குடும்பத்தைச் சார்ந்த ; சுரைக்காய் போன்ற. 

மேம், 71, அசை ஊண்: அசைபோடுதல்; அசைபோட்டு வாங்கும் 
உணவுக் கூறு; (தொ.) 0069: 16 மம0், ஆய்ந்து நினை ; 
உள்ளாராய். 

மேம் 0681, 1. காளான் வகைகளினின்று எடுக்கப்பட்ட கருஞ் 
சிவப்பு அல்லது செக்நீல ஊதாகிறச் சாயப் பொருள் ; 
காளான் வகை. 

30016. 1. அரவணைப்பு, ஆர்வத் தழுவல் ; ௫, அணை, தழுவு; செல்லு கொஞ்சு ; சீராட்டு ; அரவணைத்துக்கிட. 

cudd’y'.n. adus சீறு அறை; கப்பற் சமையல் அறை 
பெருங் கலங்களில் மேலாளின் தணி அறை. 

cudd’y?, n. sageans; பேதை, அறிவிலி; மீன் வகையில் குஞ்சு; 
பாறைகளை உயர்த்த உதவும் முக்காலிமீதமைந்த நெம்புகோல். 
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யேம்ம377 5, ந. பண்ணேக் கீழ்வாரத்தாரிடமிருந்து களியாட்டம் 

பெற மேலாளாரின் உரிமை: பண்ணே நிவவர்.. 

மேம்'த௦1, 1, குண்டாந்தடி, குறுக்தடி, கைத்தடி: ஏ. கைத் 
தடியாலடி, குண்டாந்தடியாலடி ; (Ger.} cudgel ame’s 

1௧18 107, சிந்திக்க முயற்சி எடுத்துக்கொள் : take up the 
௦பம2615, பாதுகாப்பில் முளை. 

cudg'el-proof, a. 24 553:46 மசியாத. 

cud’weed, n, மலர்களைச் சுற்றிச் செதிஸ்களையு/டைய செடி 
வகை. 

0161, 1. நாடகத்தில் கினைப்பூட்டும் இறுதிச் சொல் : agai 

நடிப்புத் தூண்டுதற் குறிப்பு ; ஈடிகர்க்குகிய ஈடிப்புப் பகுதி : 
பின்பாடகருக்கு நினைப்பூட்டும் இறுதிச் சொல்: வழிகாட்டும் 
குறிப்பு ) சரிகேர்வழி. 

6, 71, தலைப்பின்னல், சடை: மேடைக் Gat Rok stele Siar 

(Billiards) Gare; ௮, பின்னல் முறுக்கிவிடு. 

cue’-ball, 7, மேடைக் கோற்பக்தாட்டத்தில் கோலால் 
அடிக்கப்பட்ட பந்து ; கோலடிபட்ட பந்து. 

0ம6' 154, 7. மேடைக் கோற்பக்தாட்டக்காரர். 

cuff’, 7) அறை, கைவீச்சடி: x, திறந்த கையால் ser: 
அறை. 

மேய்“, ட மணிக்கட்டருகிலுள்ள சட்டையின் முக்கைப்பகுதி ; 
மணிக்கட்டின் வரிக்கச்சை; கைவிலங்கு: (தொ...) ௦8 8௨ ௦4, 
பணிமுறை கவனியாது உடனடிச் செயலாக. 

பேரி, 1. மனிதன், ஆள்; (தொ.) queer coffin, smug 
யைப் பாதுகாக்கும் நடுவர் ; கீழ்மகள். 

1௦, 1. பழங் கல்வெட்டுக்களிலும்-கரண யங்களிலும்- பழைய 
குரான் கைப்படிகளிலும் காணப்படும் முற்கால அராபிய 
எழுத்துமுறை; ர, கூபா (Cufa) says சார்த்த; பழைய 
அராபிய எழுத்துமுறை சார்ந்த. 

014 0௦11௦2, (ல.) யார் அதனால் ஆதாயம் பெற்றனர்? யார் 
௩லனுக்காக ? 

Cuirass’, 1, © sas ; மார்புக்கவசம் ; பெண்டிர் கையத்ற 
உட்சட்டை ; ௮, உடற்கவசமளி. 

மேம்ர255161', 71. மார்புக்கவசமணிக்த குதிரைவீரன். 
cuish, cuisse, n. துடைக்கவசம். 

cuisine’, 71. சமையலறை, அடிசிற்களம் ; சமையல்துறை ; 
சமையற்கலை; சமையலறை ஏற்பாடுகள்; சமையல் பாணி. 

பேர்தர127, ர. சமையற்காரர். 
யேம்2, 1. ஸ்காத்லாந்தில் எட்டாம் 

உடன்பிறப்புக் 

குழுவினர். 

தாத்றாண்டிலிருக்து 
குழுவாக இணைந்து வாழ்கிற துறனிக். 

௦4-02-7017, (பிர.) 9, (௧-௧.) தாழ்ந்து உருண்டை வடிவான 
நிலவறை. 

014-8௪-1479106, (பிர.) 77, புத்தகத்தில் வெற்திடங்களை நிரப்பு: 
தற்கான அழகுடைய ஓவிய உருவரை, 

0044-06-54, (பிர.) 7. மொட்டைச் சந்து, 
(உட.) ஒருபுற வழியுள்ள குழாய். 

cul’inary, A. சமையலழையைச் சார்க்த; சமையற்கலை பற்றிய; 
சமையலநையில் பயன்படுத்தப்படுகிற ; 

cull’, n.=cully. 
11, ர, மந்தையிலிருந்து விலக்கப்பட்ட 

ற, பொறுக்கி எடு ; தேர்ந்தெடு. 

மே11' ரர, ர. வடிகட்டி, அரிப்பு, சல்லடை, 
௦0/1, ஈ. புதுப்பொருளோடு மீண்டும் ௨ 

கழிவுக் கண்ணாடி. 

ஒரு வாயிற் சந்து ; 

சமைக்கத்தக்க. 

தகுதியற்ற விலங்கு; 

-ருக்கப்படத்தக்க.- 

117, 1. இழிந்த பேதை; முட்டாள் ; ஆள்; தோழன் ; மனிதன் ; ஐ, இழிவாக ஏமாற்று ; வஞ்சி, 

யே11 9150, 7. பேதையான நிலை; ஏமாறுபவ ள்ள ‘Ay ௮ ணாக உ





cup-and-ball 

cup’-and-ball, n. smsopu பொருத்து; பிணிப்புற்ற 
பந்தைக் கழியின் நுனியிலுள்ள குழிவில் பிடிக்கும் விளை 

யாட்டுவகை. 

cup’-and-ring’, n. பாறைகளில் கிண்ணவடிவைச்சுற்தி 
வளையங்களாக அமைந்த வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட குறி. 

மற்டகா' 67, 7. விருந்தில் குடிகலம் பரிமாறுபவர். 
மறம் ௦க1ம், 71. அடுக்குப்பலகை, அடுக்களைத் தட்டுமுட்டுக்களை 

வைக்க உதவும் நிலையடுக்கு ; ல, சேமித்து வை; (தொ.) 

ர ௦0ற௦௦௨10, உணவிற்காக அழு. 

cup board-faith, 71. பொருளியல் நோக்குடைய சமயப்பற்று. 

cup’board-love, n. பொருளியல் கோக்குடைய பற்று. 

cup’-cor’al, n. கிண்ண வடிவமுள்ள பவளம். 

cup'el,n. மூசை, பொற்கொல்லர் மாற்றுப்பார்க்கப் பயன் 

படுத்தும் சிறுகலம் ; புடைபெயர்க்கத் தக்கதாய்ப் புடமிடப் 

பயன்படுத்தப்படும் எறிகனல் அடுப்பு ; ம, எறிகனல் அடுப்பு 

மூலம் மாற்றுப்பார். 

cupella'tion, 71. புடமிட்டு மாற்றுப்பார்ப்பதன் மூலமே 
உயர் உலோகங்களை மீட்டுப்பெறுதல். 

cup ful, N. கிண்ண கிறையளவு 7; pl. cup’fuls. 

cup'-gall, 71. மரவகையின் இலைகளில் கிண்ண வடிவமுள்ள 

புடைப்புக் கோளாறு. 

cup’head, n. பாதி உருண்டை வடிவமுள்ள தாழின் சுரைத் 

தலை ; குமிழ் வடிவ ஆணித்தலை. 

மேம், n, மேலையுலகின் வேள்மதன், ரோமரின் காதல் 

தெய்வம் ; (தொ.) மோ:ம்'$ 0௦, மேலுதட்டின் விளிம்பு. 

மேற1ம்'100௦18, ௩. சின்றின்ப அவா நிரம்பிய. 
cupid’ ity, Ne ஆதாய ஆர்வம், பொருட் பேரவா, பிறர் 

பொருள் கவரும் ஆசை. 

cup-li'chen, 1. கிண்ணம் போன்ற அமைப்புடைய காளான் 
வகை. 

வேழ ஜஹா, 1. மனத்திற்குகந்த தோழன். 
cup’-mark, 71, வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்துக்குரிய 

கிண்ண வடிவான குகைப்பாறைப் பள்ள அடையாளம். 

cup’-moss, n.=cup-lichen. 
மேற'௦18, 71. தூபி மாடம், வில்மச்சு மண்டபம்; குவி மாடத்தின் 

உட்பகுதி; குவி மாடம்; தூங்கானை மாடவிளக்கு; துப்பாக்கி 

வைக்கும் பாதுகாப்பு மாடம்; இரும்பு வார்ப்படத் தொழிற் 

சாலை அடுப்பு ; ஐ, வளைமாடம் அமை, காப்புமாடம் கிறுவு. 

cupp’er, n. விருந்தில் குடிகலம் பரிமாறும் பணியாள் , 

குழிவுறிஞ்சிமூலம் குருதி வாங்குபவர். 
மேறற' 11, 7. காற்று நீக்கப்பட்ட கண்ணாடிக்குமிழ் உதவியால் 

குருதி வாங்குதல். 
பேறற 112-21885, 71. குருதி உறிஞ்சு கருவி, காற்று நீக்கப் 

பட்ட கண்ணாடிக் குமிழ்மூலம் குருதி உறிஞ்சும் அமைவு. 

மேழ'16015, 8. செம்புக்குரிய ; செம்பு அடங்கிய ; தாமிரம் 
போன்ற; ஓரிணைதிறத் தாமிரத்துக்குரிய ; ஓரிணேதிறத் 
தாமிரம் அடங்கிய. 

cup’ric, 1. ஈரிணைதிறச் செம்பாலான; ஈரிணை திறச் செம்பைச் 

சார்ந்த. 

cuprif'erous, a, Qethy விளைவிக்கின்ற, செம்பு தருகின்ற. 

cu'prite, n. சிவந்த செம்பு கனி உலோகக்கலவை ; செம்பியல் 
உயிரகை. 

ல'றா௦-றம0% வ], %. செம்பும் நிக்கலும் சேர்ந்த கலவை. 

cup’-shake, n. Ga.@ மரத்தில் இருவளையங்களினிடையே 
காணப்படும் பிளவு. 

cup’-tie, nN. பரிசுக்கோப்பை ஆட்டம், பரிசுக்கோப்பைப் 
போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களைத் தீர்மானிப்பதற்கான 
தொடர் ஆட்டங்களில் ஒன்று, 

cu’pular, மேடறயி816, ௧. கிண்ணம் போன்ற; கிண்ண 
வடிவக் காய் வகைகளின் உறை சார்ந்த; தனிச் செடியாக 
வளரும் சிறு இலைமொட்டைச் சார்ந்த, 
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cup'ule, n. (S701., வில.) கிண்ண வடிவ உறுப்பு ; கல்லீரல்: 

கோய்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் செடிவகையின் இலையில். 

உள்ள தனிச் செடியாக வளரத்தக்க கிண்ண வடிவ மொட்டு; 

காய் வகைகளின் கிண்ணம் போன்ற மேலுறை. 

cupulif’erous, a. கிண்ணவடிவ மேலுறையையுடைய கனிக. 

ளேந்திய மர இனப்பிரிவு சார்ந்த. 

cur, 1. கீழின காய்; வெறுக்கத் தகுந்த கயவன், இழிஞன்;: 
போக்கிரி. 

cur’acao, cur’acoa, n. 5644 ஆரஞ்சுத் தோலினால் மண 
மூட்டப்பட்ட தேறல். 

மோக, 7. சிற்றூர்த் துணை மைகிலைச் சமயகுரு நிலை ; துணை- 
நிலைச் சமயகுருவின் வேலை; துணைகிலைச் சமயகுருவின்: 
மானியம். 

cura'ra, மோரதா'6, போகார், ர. அரளி போன்ற தென்: 
அமெரிக்க செடியின் வேர் வகையிலிருக்து எடுக்கப்படும். 
ஊக்க அழிவு செய்யும் ௩ஞ்சுவகை, ் 

cur’arine, n. வேர்வகையிலிருந்து எடுத்து அறுவை மருத்து: 
வத்தில் தசைகளுக்கு அயர்வு அகற்றப் பயன்படுத்தப்படும் 
கொடிய ௩ச்சு மருந்து. 

லோ்ஐ960௱ , 7. வான்கோழி இனப் பறவை. 

மேர”ஐர்6, 7, ஆன்ம மருத்துவர், சிற்றூர்த் துணைகிலைச் சமய: 
குரு; அப்பம் வைக்கும் நிலைதாங்கி ; (Qsr.) curate’s egg, 
ஓரொரு பகுதி மட்டிலும் சிறப்பாயுள்ள பொருள், 

cur’ateship, n.=curacy. 
curative, a. கோய் குணப்படுத்தும் இயல்புடைய) 

நிவாரண மான. 

curat’or, 1. பொறுப்பாளர், காப்பாளர், மேற்பார்வையாளர்; 
காட்சிச்சாலையின் காப்பாட்சியாளர் ; பாதுகாவலராகச் 
சட்டப்படி. நியமிக்கப்பட்டவர் ; பல்கலைக்கழகப் பேராசிரி: 
யர்கள் முதலியோரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் குழுவின் உ றுப்பினர்: 
சொத்துப் பாதுகாப்புக்குழுவின் உறுப்பினர். 

cur’atory, a.=curative. 

மேற், 71. கடிவாள வார்; கடிவாளச் சங்கிலி ; அடுப்பில் 
சாம்பலைத் தடுத்து வைக்கும் முன்தட்டு; தள விளிம்பு 
வரிசைக்கல் ; விளிம்புக் கட்டை, ஓரப்பலகை ; ௩டைபாதைக் 

கடை; தடை, தடைகாப்பு ; குதிரைக் கால்காய்ப்பு கோய் ; 

கிணற்றுத் தோவளம் ; மரம் அல்லது இரும்பாலான வட்ட 
அழி; ஐ, தடு, தடுத்து நிறுத்து ; கடிவாளமிடு ; கடிவாள 
மிட்டு இயக்கு. 

curb’-roof, n. Q@uses eflaysaflgyd மேல்பகுதிச் சாய்வை. 
விடக் கீழ்ப்பகுதிச் சாய்வு கீழ்கோக்கிச் செங்குத்தாகச் சரிக் 
திருக்கும்படி அமைக்கப்பட்ட மோடு. 

போரம் 51016, 7, விளிம்பு வரம்புக்கல், தள ஓரங்களைப் பாது 
காக்கும் செங்குத்தான கல். 

மோ 0102, 7. மஞ்சள்; மஞ்சள் செடி. 
curd, n. தயிர்; பாலேட்டில் பாலடைக்கட்டிப்பகுதி; தயிரைப் 
போன்ற பொருள் ; சவுக்காரத் தொழிலில் காரக் கரைசலில் 
மிதக்கும் மணிச்சக்கை; மீன்வகையின் தசைச்சுளை களுக் 
கிடையிலுள்ள கொழுப்புப் பொருள். 

ஸோ'016, ம, தயிராகு; உறை, கெட்டியாகு, 
மோம்'9, ம. தயிர் போன்ற ; கெட்டியான ; தயிர் நிறைந்த. 
மோக *, 71. குணமடைவு ; பிணிரீக்கம், நலிவு நீக்கம்; கோய் 

நீக்க மருந்து ; பிணி நீக்கும் பொருள் ; பிணிரீக்கு முறை, 
பண்டுவம்; மருத்துவக் கவனிப்பு ; நிவாரணம், தீங்கு 
தவிர்க்கு முறை ; தணிக்குமுறை ,; ஆன்மஙலக்காப்பு ;) பதன 
முறை; பதனம் செய்யப்பட்ட மொத்த அளவு; வன்கந்தக 
ஆக்கமுறை; ற, குணப்படுத்து; கோய் நீக்கு; பண்டுவம் 
செய்; குணப்படுத்துமுறை மேற்கொள் ; ஆன்மகலம் செய் ; 
பதனப்படுத்து ; கந்தகத்தை வன்கந்தகமாக்கி வலிவூட்டு, 

௩76, (பிர.) 91, பிரஞ்சுகாட்டில் வட்டார மதகுரு. 

மோர்], 7, சஞ்சீவி, குருமருந்து, அனைத்துநோய்மருக்து, 
முப்பூ.
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curs or, n. கருவியின் சறுக்குறுப்பு ; கணிப்பளவுகோலின் 

கணிப்புக் கூறாக நுண்ணிழை வரையிட்ட பளிங்கியலான 

சறுக்குச் சட்டம். 

cursc’res, n. ற1. ஓடும் பறவைகள். 

cursor'ial, ௩. ஓ௫வதற்கு ஏற்றதாக அமைக்கப்பட்ட; ஓடும் 
செயலுக்கேற்ற உறுப்புள்ள. 

மோரு, ம. மேலோட்டமான 5 MG விரைந்தியன்ற ; நன்கு 

ஆராயாத; ஆழமில்லாத, மேலீடான. 

மோர், ம. சுருக்கமான ; குறுகலான ; சுருக்கென் ற, மட்டுமதிப் 

பற்ற முறையில் வெடுக்கென் ற. 

மெரர்க்1', ஐ. வெட்டிக்குறை, குறுகலாக்கு, ௬ருக்கு $ழ உரிமை 
இழக்கச்செய். 

curt'ail-step, 1. விளிம்புகள் வட்டமாக வளைவாக்கப்பட்ட 

ஏணிப்படிக்கட்டின் கடைசிக் கீழ்ப்படி. 

curt'ain, n. திரை, திரைச்சிலை; துணியாலான மறைப்பு ; 
பலகணித் திரை; படுக்கையைச் ௬ற்றித் தொங்கும் மூடு 

திரை ; ஞாயில்களின் இடைமதில் ; மேற்கூரையற்ற இடைச் 

சுவர்; நாடக மறைப்புத்திரை ; தீப்பா துக்காப்புக்கான காடக 

இரும்புத்தட்டி ; திரை வீழ்ச்சி; காட்சிமுடிவு ; அனல் கக்கும் 

பீரங்கிகளாலான தடைகாப்பு வேலி) ௮, திரை மறைப்பு 

அமை; திரையால் மூடு; திரையிட்டுத் தடு; (தொ,.) 

கரம௦௦ மோர்கம்ு, காட்சியாளர்க்கும் தகவல் நாடுவோர்க்கும் 

நுழைந்து தொடர்புகொள்ள முடியாது தடுக்கும் சீன அல்லது 

ஆசியத் தடைமுறைத் திட்டம்; நஷ்ழ்றம் 106 curtain, 

பொதுமக்கள் பார்வைக்கு அப்பாற்பட்ட ; மகார the curtain, 

திரை நீக்கு; திரை இடு; 110௩ மொர்கம்ற, இரும்புத்திரை; 
காட்சியாளர்களுக்கும் தகவல் காடுவோர்க்கும் நுழைந்து 

தொடர்புகொள்ள முடியாது தடுக்கும் ருசிய நாட்டுத் தடை 

முறைத்திட்டம். 

சோரர்கர்றஃ 011, 1. காட்சி முடிவில் மேடையில் தோன்றும்படி 
அவையின் அழைப்பு. 

cur win-lec'ture, n, தலையணைமந்திரம், பள்ளியறையில் 
கணவனிடம் மனைவியின் பேச்௬, மனைவியின் படுக்கையறை 

இடித்துரை. 
curt’ain-raiser, 1, முக்கிய நாடக ஆட்டத்திற்குமுன் நிகழ்த் 

தப்படூம் சிறு நாடகம். 

மோர்கரு-8ஐ௦601, 1. ௩டிகரர நாடக நூலாசிரியரோ 
டமலாளரோ திரைக்குமுன் வந்து நின்று நிகழ்த்தும் உரை. 

மோ்ர்கர்டிராக]1, ௩. இடகிரப்புச்சுவர். 

curta’na, 11. முடிசூட்டு விழாவில் கருணைப்பண்பின் அறிகுறி 
யாகக் கொண்டு செல்லப்படும் முனையற்ற வாள். 

மோர்'கர்6, ம. குறுக்கப்பட்ட ; குறைக்கப்பட்ட ; நிலவுலகம் 
" அல்லது கதிரவனிடமிருந்து கோளுக்குள்ள தொலைவு வகை 

யில் கோளெறிமீது படிவான. 

(11௨26, 71, மனையளாவிய வெளிகிலம். 

மோர் உர, மோர் வூ, 71. வணக்கம், முழங்காலை வளைத்து பெண் 
கள் செய்யும் வணக்கம் ; ற, முழங்காலைத் தாழ்த்தி வணக்கம் 
செய். 

மோய]6, ம, வளைகாலுள்ள முக்காலி போன்ற ; ரோம உயர்நீதி 
௩டுவரின் வளைகாற்காலி இருக்கைக்குரிய. 

மோ ரகர, மோகப், ௩. ஒழுங்காக வளைந்துள்ள, ஒழுங்காக 
வளைவாக்கப்பட்ட. 

curvature, 2. sesra;; தொய்வு? நேர்க்கோட்டிலிருக்து 
கோடிய கோட்டம் ; தொய்வின் நேர்நிலை திறம்பிய அளீவு ; 
வட்டத்தின் ஆர எதிர் கூற்றளவு. 

போட, 1, வளைவு ; வளைகோடு ; வளைபொருள் ; வளைவடிவம் ; 
வளைபரப்பு ; (௧-௧.) வளைமுகடு; மாறுபாடு அல்லது இயக்கப் 
போக்குக் காட்டும் அளவு கட்டச் சாய்வரை ; சமகிலைக் குறிக் 
கோடு; ஐ, வளைவாக்கு ; வளைவாகு ; வளைந்து செல் ; வளை, 

curved, a, வளைந்த. 

curve’some, ௩. வடிவழகுடைய 9 வளைவுகளையுடைய. 

  
  

curvet’, n. குதிரையின் மென் பாய்ச்சல், முன்கால்கள் முதலி 

லும் அவை நிலம் பாவுமூன் பின் கால்களும் ஒருங்கு தாவும் 

இயக்கம் ; துள்ளிக் குதித்தல், குதியாட்டம் ; ஐ, துள்ளிப் 

பாய் ; குதித்து மகிழ். 

curvicau'date, a. 
வாலுடைய, 

curvicos'tate, a, வளைந்த விலா எலும்புகளுள்ள. 
curviden'tate, a, வளை பல்லுள்ள. 
லோரர்மீ௦ 1140௦, ம. வளைந்த இலைகளையுடைய. 

cur'viform, a, %2r anpcysirar. 
curvilin’eal, curvilin’ear, a, வளை கோடுகளை வரம்புக 

ளாகக் கொண்ட ; கோணல் வரைகளைக் கொண்ட. 

கோணலான வாலுள்ள, வளைந்த 

லோரி ள் ஏகர6, ம... இலைகளில் கிளைநஈரம்புகள் ௩டு ஈரம்பி 
லிருந்து பிரிவுற்று ஓரத்தை நோக்கிக் குவிந்து செல்கிற. 

curviros'tral, a. கீழ்கோக்கி வளைந்த அலகுள்ள. 

cur'vital, a, வளைவு சார்ந்த. ட் 

வேறு, ர... வளைவுநிலை. 
மூஸா *, 1. கசகசா, ஆப்பிரிக்கத் தினைவகையின் கூலமணி. 

cus’-cus’, ர. (வில.) மலேயாத் தீவக்கூட்டத்திலுள்ள 
(Malay Archipelago) பையில்: குட்டிகளைக் 

செல்லும் சிறு விலங்கின வகை. 

கொண்டு 

cus’cus*, m, வெட்டி வேர். 
cu'sec, nN. கொடிக்கு ஒரு கன அடி வீதம் ஓடும் நீரளவு அலகு. 

மே51'கர், 7. மாடப்புறா வகை. 
மேட்ஹ்ம்௦ம, 7, மெத்தை; திண்டு ; தலையணை ; பஞ்சு திணித்த 

இருக்கை ; வில் வைத்த இருக்கை; பஞ்சடை கைத்திண்டு ; 

திண்டுறை; துள்ளல் பஞ்சுறை; செதுக்குவேலை அடித் 
திண்டு ; மின்பொறியின் தொய்வகக் காப்பு ; பெண்டிர் மயிர் 

ஒப்பனை வட்டு; பெண்டிர் பாவாடை புடைக்கட்டு ) மேடைக் 
கோற்பக்தாட்ட மேசை உள்வரிக் கட்டு; வளைவு மையக் 

கட்டு; நீராவிப் பொறியில் உந்துகோலுக்கு அணையுறையாக 

விடப்படும் நீராவி எச்சம் ; அடி.தாங்கும் தடையுறை ; பன்றி 

முதலிய விலங்குகளின் பிட்டப்பக்கச் சதைப்பற்று; 

குதிரைக் கால்குளம்புச் சதை; மென்பஞ்சு போன்ற தின் 

பண்ட வகை; மிதிவண்டிச் சக்கரத்தின் புறவுறை? VU. 
பஞ்சுறை இணை ; மெத்தைமீது அமர்த்து ; திண்டுறைமீது 

வை ; மெல்லணையாய் உதவு ; மோதல் தடுத்துதவு. 

லேஹா'1௦060, ர, மெத்தையுடன் கூடிய; பஞ்சு திணிக்கப் 
பட்ட; மெல்லணை வாய்ந்த; தடையுறை குழாய்ப் பட்டை 
உள்ள. 

01511௦64, 77. சிறு மெத்தை ; சிறிய திண்டு. 
cush’ion-plant, 71. நீர் ஆவியாகப் போவதைக் குறைக்கும் 

முறையில் மெத்தை போன்ற வடிவமைப்புடைய செடிவகை. 

cush’ion-tire, cush'ion-tyre, n, DHacrny¢ séarm 
களுக்குரிய தொய்வகம் திணிக்கப்பட்ட. தொய்வகக் குழாய். 

015131௦107, 8. மெத்தை போன்ற; திண்டு போன்ற; மெத் 
தென்ற. 

cusp, 71. முனை; முகடு; மூளை; பிறைக் கதுப்பு, இளந் 
, திங்களின் கொம்பு; பற்குவடு, பற்கிளே; (௧-௧.) பல் 
போன்ற அணி அமைவு, வளை விடை முனை ; (கண.) முனைப் 

பட ஒன்றுபடும் இருவளைவு, சாய்முகடு ) இலைநுனி, இலைக் 
கதுப்பு. 

cus'pidal, cus’pidate, cus’pidated, a, உறுதியான 
முளையோடு கூடிய; முகட்டுக்குரிய; கதுப்பு வடிவான 9 
கொம்பு போன்ற. 

511001, 7, எச்சிற் படிக்கம். 
01085, 71. பேர்வழி, 

008860, ௩. பாழாய்ப்போன, பழித்துரைக்கப்பட்ட; பிடிமுரண் 
டுடைய. 

cuss’edness, n, தன்மூப்பு.
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cut'ler, n. 452 Ystu இருப்புக் கலன்கள் செய்பவர்; 
இருப்புக் கருவி விற்பனையாளர். 

cut'lery, m. வெட்டுக் கருவிகளின் தொகுதி ; இருப்புக்கருவித் 
தொழில் ; இருப்புக் கருவி வாணிகம். 

cut’let, n. ஆட்டு விலா இறைச்சிக் கறி; கன்றுக்குட்டி விலா 

இறைச்சிக்கறி ; விலா இறைச்சிக்கறி போன்ற பிற கறி. 

cut’-off, n. வெட்டிக் குறுக்குவது ; 

குறுக்காக வெட்டிச் செல்லும் கேர்வழி ; 

பாதை வளைவுகளில் 

ஆற்றின் திருப்பத் 
துக்குக் குறுக்கே வெட்டப்பட்ட குறுக்குக்கால்வாய்; குறுக்கு 

கேர்நெறியால் அறுத்துச் செல்லப்படும் வளைவு $ கீர்-நீராவி- 

ஒளி-மின்ஆற்றல் ஆகியவற்றின் தடைப்பொறி அமைவு ; 
சுழல்துப்பாக்கி அடுத்தடுத்துச் சுடாதபடி தோட்டாவை 

கிறுத்திவிடுவதற்கான பொ றியமைப்பு. 

மோர் றமா56, 71. திருடன், முடிச்சுமாறி, அரைக்கச்சையிலுள்ள 
பணப்பையைக் கத்தரித்துக் களவாடுபவன், 

மேர்ட்ர, 91. வெட்டுபவர் ; வெட்டுவது, வெட்டுக்கருவி ; துணி 

அளந்து வெட்டும் தையற்காரர்ழ; போர்க்கப்பலைச் சேர்ந்த 

படகு; ஒற்றைப் பாய்மரக் கப்பல்வகை; ஆழ நீள்கலம் ; 

வெட்டப்படக்கூடிய உயர்செங்கல் வகை; முன்வாய் 

வெட்டுப்பல். 

மோர் 117087, 71) கொலைகாரன் $ போக்கிரி, முரடன், கொடிய 

வன் ; சீட்டாட்டத்தில் மூன்றுபேர் தத்தமக்கெனத் தனிப்பட 

ஆடும் சீட்டாட்டவகை ; திறந்த அம்பட்டக்கத்தி ; ர, கொலை 

காரத்தனமான ; பாழ்படுத்துகிற, 
cutt’ ing, 1, PAS Sd ; வெட்டுதல் ; கூர்ங்கருவியால் செதுக்கு 

தல்; செதுக்கிய துண்டு; வெட்டுவாய் ; பிளவு; பத்திரி 
கைத் துண்டு ; பதியம், வேறோரிடத்தில் பதியம் வைத்து 

வளர்ப்பதற்காக வெட்டப்பட்ட செடியின் கிளை ; சாலை 
அல்லது இருப்புப் பாதைக்காக வெட்டப்பட்ட அகழ்வு, 

மேர் 116, 71. கணவாய் மீன், துரத்தப்பட்டால் கறுப்பு நீர்மத்தை 

வெளிப்படுத்தும் சிப்பிமீன் வகை. 

மோர் 16-0006, 1. பற்பொடி செய்தற்கும் உலோகங்களுக்கு 
மெருகிடுதற்கும் பயன்படும் கணவாய் மீனின் உள்தோடு. 

மேரு, 7. புகைபிடிக்கும் சிறு களிமண் குழல்; தடித்த குள்ள 
மான சிறுமி ; குறும்புக்காரி, துடுக்கான பெண். 

cutt'y-stool, n. ஸ்காத்லாந்து திருக்கோயில்களில் ஒழுக்கங் 

கெட்ட பெண்கள் ஊரார் கண்டனத்துக்காக அமர்த் துவிக்கப் 
படும் இருக்கை. 

cut'water, n. தண்ணீரைக் கிழித்துச் செல்லும் கப்பலின் 
முன்புற முகப்பு ; பாலத்தின் அலைதாங்கி முன்விளிம்பு. 

மேர்ளா௦ாற, 7, நிலத்தள அருகிலேயே செடிகளின் தண்டுகளை 
அறுக்கும அந்துப்பூச்சி இனத்தின் முட்டைப்புழுவகை, 

211௦, ர. நீல நிறமான; (வேதி.) கரிய வெடியச் சேர்ம 

வகைக்குரிய ; (தொ.) 03௧14௦ ௨௦10, (வேதி. ) கரிய வெடியச் 
சேர்மவகையின் காடி, சயனிகக்காடி. 

ஊர்மி), 71, (வேதி.) கரிய வெடியச் சேர்ம வகையுடன் 

உலோகம் சேர்ந்த கேர்சேர்மம்; ற. கரிய வெடியச் சேர்ம 

வகையுடன் உலோகம் சேர்ந்த கேர் சேர்மத்தால் செயந் 
படுத்து. 

cyanogen, 71. (வேதி.) கரியமும் வெடியமும் கொண்ட சேர் 
மான வகை. 

8௦11 6127, 1, வானத்தின் அல்லது கடலின் நீல நிறத்தை 
அளந்து மதிப்பிடுவதற்கான கருவி, ; 

078108 18, 71. (மரு.) உயிரகம் சரிவர ஊட்டப்பெருத குருதி 
சுழல்வதனால் தோல் நீல நிறமாகக் காணப்படும் நோய்வகை, 

cyan'otype, 2. நீல அச்சுப்படிமம், நீலத்தில் வெண் கோடாக 
உருவப் படிவுறும் நிழற்படமுறை அச்சு. 

0370௨0, 71. (தாவ.) பனைபோன்ற செடிவகை, 

097018106௩, ர. (தாவ.) தொடக்கத்திலேயே தோன்றும் மலர் 
களுக்காகவென்று பயிரிடப்படும் செடிவகை, 

  

  

    

3016, 71. ஊழி, காலவட்டம்; திரும்பத் திரும்ப வரவல்ல 

பெருங்காலப் பிரிவு ; முழுநிலை மாறுதல் தொகுதி, மண்டலம், 

முழுகிலைத் தொடர் வரிசை; சுழற்சியாக வரும் நிகழ்ச்சி ; 

வானெறிச் சுற்றுவட்டம் ; பாடல் தொகை, ஒரு பொருள் 

பற்றிய பாடல் தொகுதி; இருசக்கர மிதிவண்டி ; முச்சக்கர 

மிதிவண்டி ; ஐ. வட்டமாகச் சுழல்; மிதிவண்டி ஏறிச்செல். 

3016-0871, 71. எளிய அமைப்புடைய சிறு உந்துவண்டி. 

cyc'lic, cyc’lical, 8. மீண்டும் மீண்டும் சுழன்று வருகிற, 
மண்டலிக்கிற ; காலவரன்முறை வட்டத்துக்குரிய ; செய்யுள் 
தொகைநிலைத் தொடருக்குரிய ; (தாவ.) மலர்கள் வகையில் 
வரிசைச் சுற்றுகளான அமைவுள்ள உறுப்புக்களையுடைய, 

வளைய அமைப்புடைய? (வேதி.) வளையத்தொகுதிகளாக 

அமைந்துள்ள. 

01154, 71. மிதிவண்டி ஏ.றிச்செல்பவர். 
301022, 7, வட்டம்-வளைவுகள் வரைவதற்கான கருவி, 
03011௦710, 71, வட்டப்புள்ளி நெறி வளைவு, வட்டத்தின் மீதோ 

எல்லையிலோ உள்ளோ உள்ள புள்ளிவட்டம், கேர்வரைமீது 

உருளும்போது செல்லும் கெறிவட்டம் ; ர, வட்டப்புள்ளி 

கெறிவளைவின் வடிவான $ (வில.) ஒரு சீரான விளிம்புடைய 

செதிள்களைக் கொண்ட. 

cycloid’ian, n. (வில.) ஒரு சீராக மடிந்த விளிம்புள்ள 
செகிள்களையுடைய மீன்வகை. 

01௦௦, 1. வட்டைகளை அளப்பதற்கான கருவி? மிதி 
வண்டி ஓடிய தொலைவைப் பதிவு செய்வதற்காக அதன் சக் 
கரத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அமைவு, 

0370110116, 71. சுழல்காற்று, சூறை, புயல், குறையளவு காற் 
றழுத்தமிக்க இடத்தைச் சுற்றியெழும் சிறுதிறப் பரப்பின் 

வன்றிறற் சூறாவளி ; ௬ழற்சியால் பொருள் பிரித்தெடுக்கும் 
அமைவு, சக்கரச்சுள கு, 

07010ற86ம்'18, 71. பல்பொருட்களஞ்சியம். 

3010௦௨, ம. கிரேக்க புராணக் கதைக்குரிய ஒற்றை நெற்றிக் 

கண் அரக்கனுக்குரிய ;) ஒற்றை நெற்றிக்கண் அரக்கன் 

போன்ற ; மிகப்பெரிய உருவுடைய ; (௧-௧.) செப்பமுறுப் 

பெருங்கற்களைக் கொண்டு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட மிகப் 
பழங்காலத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டிடப் பாணிக்குரிய. 

cyclopro’pane, 71. (வேதி.) பொதுநிலை கோவுத்தடை மயக்க 

மருந்தாகப் பயன்படும் நீர்க்கரிம வகை ((,1],). 

011008, 9. ஒற்றை நெற்றிக்கண்ணுடைய அரக்கன் ; 
ஒற்றைக் கண்ணுடையவர் ; (வில.) முன்புறம் ஒரு கண் 
ணுடைய நுண்ணிய நன்னீர் ௩த்தையினம். 

cyclora’ma, n. «Hg அடுக்கணிக்காட்சி, சுற்றணிக் 
காட்சித்தொகுதி; நாடக அரங்கிலும் திரைப்படத்திலு 
மூள்ள வளைவான காட்சித் திரைப்பின்னணி. 

3௦10891716, 91. கையெழுத்துக்குப் படிகள் எடுப்பதற்கான 
அமைவு; ற, கையெழுத்துப் படியெடுக்கும் அமைவினால் 
படிகள் எடு. 

0370101101, 7, (இய.) அணுப்பிளப்பிலும் செயற்கைக் கதிரி 
யக்க ஆக்கத்திலும் பயன்படுத்தப்படும் மின்காந்த விரை 

வூக்கக் கருவி, 

நேதன், 7. அன்னப்பறவையின் குஞ்சு. 
0110 061, 7, வட்டுரு, நீள் உருளை, இருகோடிகளும் இடை 

வெட்டுப்பரப்புக்களும் வட்டமாகவோ ஒழுங்குடைய பிற 
வளைவாகவோ அமையும் நீள்தடி உரு; குழல்வடிவப் பொருள்; 

இயந்திர உருளை ; அச்சியந்திர உருளை ; நீராவி இயந்திரத் 
தின் உந்து தண்டு இயங்கும் குழல்வடிவ உருளை ; தொல் 
பொருள் ஆய்வுத்துறையில் பாபிலோனிய (856091௦1௨௫) 
அசீரிய (க்ஷ) கோயில்களில் காணப்படும் ஆப்புவடிவ 
எழுத்துக்கள் நிரம்பிய ௬ட்ட களிமண் உருளை ; பண்டை 
அசீரிய மக்கள் பயன்படுத்திய கல்லுருளை முத்திரை. 

cyl'inder-block, 71, உள்வெப்பாலை உருளைகள் அடங்கி 
உள்ள உறை. 

cyl'inder-head, n. e-cr@antur®y உருளையின் மேல்மூடிப் 
பகுதி.



eylinder-seal 

cyl'inder-seal’, n. usirsr_us jf flustasir (Assyrians) 
களிமண்மீது பொறிக்கும் முத்திரையாகப் பயன்படுத்திய 

உருளை வடிவக்கல். 

ஜூர்ர்ட்டார்௦, நேர்ர்ற்மர்கேர, க. வட்டுருவான, நீள் உருளை 
வடிவான, ் 

eylin'driform, a. நீள் உருளை வடிவத்திலுள்ள. 
cylin'drite, n, கீள் உருளைச்சார்புடைய தகரம்-ஈயம்-ரீலாஞ் 

சனம்-கந்தகம் ஆகியவற்றின் கலவை. 

ceyl'indroid, n. நீள் உருளைபோன்ற உரு; ர, வட்டுருப் 
போன்ற. 

ஜே], 71. இரண்டு கைப்பிடிகளை உடைய அகன்ற பருகு 

கிண்ணம். 

நோற்க, Nn. (௧-௧.) பாம்பு வளைவுடைய முகட்டுச் சிற்ப உறுப்பு; 

(தொ.) ரூறக16௦௦(௨, உள்வளைவில் மேலே தொடங்கும் 
பாம்பு வளைவுடைய முகட்டுச் சிற்ப உறுப்பு ; cyma reversa, 
புறவளைவில் மேலே தொடங்கும் பாம்பு வளைவுடைய முகட்டுச் 

சிற்ப உறுப்பு. 

நதா, ர. மகளிரது தளர்த்தியான எளிய உட்சட்டை ; 

மாவட்ட முதல்வரின் கையற்ற உட்சட்டை. 

றா 021, 71. தாளம். 

cym’balo, cym’balon, 2. 
வகை. 

cym'biform, a. (உள்., தாவ.) படகு வடிவமுள்ள. 
cymbocephal’ic, 8. படகு வடிவமான மண்டையோட்டை 

உடைய. 

cyme, n. இளந்தளிர் முளை; (தாவ.) குவிவடிவ மலர்க் 

கொத்து, பூங்குலை. ் 

நேற ௦ஜுஜறம், 71. கட்டிட உறுப்புக்களின் புறவரை பதிவு 
செய்வதற்கான கருவி. 

‘Cym'ric, a. வேல்ஸ் (79/௨165) நாட்டுக்குரிய. 

‘Cyn'ic, nN, கலை இன்பச் செல்வங்களைக் கண்டித்து வெறுத் 

தொதுக்கும்படி போதித்த ஆதென்ஸ் (&11௦15) என்ற 

கிரேக்க நகரத்தில் வாழ்ந்த ஆன்டிஸ்தெனிஸ் (&றம1500 ௨25, 
பிறப்பு 444 கி. மு.) என்பார் நிறுவிய கோட்பாட்டுக் 

குழுவினர். ் 

மூற'ர0, 7. எரிந்து விழுபவர்; இன்பம்வெறுப்பவர், வெறுப்பு 

வேதாந்தி ; ஓயாது குற்றங்காண்பவர் ; ர, காய் போன்ற, 
சீறிவிழுகிற, சிடுசிடுப்புடைய; ௩ன்மையை கம்பி ஏற்க 

மறுக்கிற. 

cynical, a, srbiagoor படைத்த, எரிந்து விழுகிற; குற்றம் 
நாடுகிற ; ௩கன்மையை விரும்பி ஏற்காத, ௩ன்மையில் mb 

பிக்கையற்ற. 

தந்திகளுள்ள இசைக்கருவி 

cynicism, n. கலத்தின்கண் நாரின்மை ; மனிதப்பண்பு 
வெறுப்பு ; அழுகை வேதாந்தம், வெறுப்பு மனப்பான்மை. 

(௦01௨05, 7. நாய்த்தலையுடைய புராணக்கதை மனி 
தன் ; (வில.) காய் முகமுள்ள பெரிய குரங்கு வகை. 

cynophob’ia, n. sruieM_sg அச்சம். 

௫09176, 71, வடமீன் ; வடமீன் உள்ளிட்ட விண்மீன்குழு ; 

வழிகாட்டும் வான்பொருள் ; கவர்ச்சிக்குரிய மையப்பொருள்; 

வியப்பினிய ௩டுவிடம், 

'ரொறனக'0686, 7. (தாவ.) தாள்புல் உள்ளிட்ட வெப்ப மண் 
டலக் கோரைப்புல் பேரினம். 

cypera'ceous, a. (தாவ.) கோரைப்புல் 
கோரைப்புல் வகைச் செடிகள் போன்ற. 

வகைக்குரிய ; 

Cype’rus, n. தாவ.) வெப்பமண்டலக் கோரைப்புல் இனம், 
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cyph’er, n., v.=cipher. 
cy pres’, n. (s.) garg! Qew our HywrsGur gs) THe 
படவேண்டிய அதற்கு மிக அணித்தான நிலை; ர. மிக அணித் 

தான நிலையுடைய ; ரம, மிக அணித்தான நிலையில், 

மேற'1085 1, 71. கெட்டியான கட்டையும் திண்பச்சை இலைகளு 
முள்ள குவிந்த காய் மரம்; இழவுத்துயர்க் குறியான இம் 

மரத்தின் கிளை, 

ற 1688“, 7. கண்ணாடி போன்ற மெல்லிய கறுப்புப்பட்டு 
அல்லது பருத்தித்துணி வகை; ந, மென் கறுப்புப்பட்டு 
வகையாலான. 

ரேற்ார்ஹ, 1. சைப்ரஸ் (ரேறாப8) தீவில் வாழ்பவர், சைப்ரஸ் 
காட்டினர் ; ஒழுக்கவரம்பற்றவர் ) காமவெறிபிடித்த பெண் ; 

ர. சைப்ரஸ் தீவுக்குரிய ; ஒழுக்கவரம்பற்ற; காமவெறி 

பிடித்த. 
Cyp'riot, Cyp'riote, n. meio தீவில் வாழ்பவர், சைப் 

ரஸ் காட்டினர் ; ர, சைப்ரஸ் தீவுக்குரிய. 

Cyrena’ic, 1. பண்டைய ஆப்பிரிக்காவிலிருந்த சைரீன் 
(Cyrene) நகரத்தைச் சேர்ந்த அரிஸ்டிப்பஸ் (கார511றற ப) 

என்னும் மெய்விளக்கியலாரின் இன்பக் கோட்பாட்டைக் 

கடைப்பிடிப்பவர் ) ர, பண்டைய அஆப்பிரிக்காவிலிருந்த 

சைரீன் நகரத்துக்குரிய ; சைரின் நகரத்தைச் சேர்ந்த அரிஸ் 

டிப்பஸ் என்னும் மெய்விளக்கியலாரின் இன்பக் கோட் 

பாட்டுக்குரிய. 

நோர்1110, 4. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தூய திரு. சிரில் 
(8. ரோ!1) அமைத்த கீழைத்திருச்சபைக்குரிட ஸ்லேவானிய 

(Slavonic) நெடுங்கணக்கு வகைக்குரிய, 

ஜூல், 7. (உயி.) விலங்குகளில் அல்லது செடிகளில் சுரக்கும் 

நீர்மம் கொண்டுள்ள உட்குழிவான பை; (மரு.) கெட்ட 

நீர்-ஒட்டுயிரிகளின் முட்டைப்புழுக்கள் முதலியவை கொண் 

டுள்ள குடுவை ; க௬-முளை முதலியவற்றை உட்கொண்டுள்ள 

உயிர்மம். 

3511௦, ம, சினறுநீர்ப்பைக்குரிய ; பித்தப்பைக்குரிய ; உடலில் 

உள்ள கழிவுநீர்ப் பைபோன்ற உறுப்பின் இயல்பு வாய்ந்த. 

cystit'is, n. (மரு) சிறுநீர்ப்பை அழற்சி. 

35'100616, 71. (மரு.) சிறுநீர்ப்பையின் சரிவு. 

0575108006, 71. சிறுநீர்ப்பையின் உட்புறத்தை ஆய்வதற் 
கான கருவி. 

051௦101137, 71. சிறுநீர்ப்பைக்குள் செய்யப்படும் அறுவை 
மருத்துவம். 

ஜூ்௦1'௦ஹு, 71. (உயி.) உயிர்மங்களைப் பற்றி ஆயும் உயிர் 

நூற்பிரிவு. 

ஞூங்01'515, 71. (உட.) உயிர்மங்களின் கூறுபாடு. 
தே௨, 71. ரசியப் பேரரசர். 

ceza'revitch, cza’rewich, n. G#weci Cured wasir. 
ezarev'na, n. ரசியப் பேரரசரின் மகள். 

சேலார்ு ௨, 71, ருசியப் பேரரசரின் மனைவி, ருசியப்பேரரசி. 

௦88711'௧, (ருசிய. ) 7, ரசியப் பேரரசி. 

ஜெ௦01, 91. ஸ்லேவானிக் இனத்தின் (81௧1401ம௦) மேலைக்கிளே 
ஒன்றினைச் சார்ந்தவர் ; ஸ்லேவானிக் மேலைக்கிளையினத்தின் 

மொழி ; ர. ஸ்லேவானிக் இனத்தின் மேலைக் கிளை ஒன்ற 

னுக்குரிய. 

Czech'ic, a. 
ஒன்றனுக்குரிய. 

Czechoslov'ak, n. செக்கோஸ்லேவாக்கிய (02601021௦. 
vakia) நாட்டவர்; ௫, செக்கோஸ்லேவாக்கிய நாட்டுக்குரிய 

ஸ்லேவானிக் இனத்தின் மேலைக்கிள
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5 dague rreotype, 2. பாதரச ஆவி மூலம் கிழற்படமெடுக்கும் 
19... n.=dad. முறை; பாதரச ஆவி முறையில் எடுக்கப்பட்ட நிழற்படம் ; 
es — 2 மெல் ஐ. பாதரச ஆவி முறையில் நிழற்படமெடு. 

* மேன்மைய32 டி, இலேசான தட்டு ; மென்மை ற . டட 
dab*. n. ———— oe BONIT ST — க ar . ௨. %. பர்மிய (1௦56) பட்டாக்கத்தி வகை. 

௮ல்லது சரப்பசையுள்௱ சிறு திரள், கட்டி; பஞ்சு ஒற்றுகை; ரர் 7 i . 
கைக்குட்டையால் மேல்லிய துடைப்பு; எ, மெல்ல அடி, dahabee’ ah, dahabi yah, dahabi yeh, (அரா.) %, கைல் 

மெதுவாகத் தட்; கொஞ்சலாகக் கொத்து; இலேசாக (Nile) ஆத்திற் செல்லும் படகு வகை. 

9.55 டஹ்1'1௨, 1. பன்னிற மலர்களையுடைய தோட்டச் செடிவகை, 

ஹ்“. 91), தட்டையான மீன்வகை. 087, (இ.) 71. பால் கொடுக்கும் செவிலித்தாய். 

83 2, 33. மரக்கட்டை அல்லது தகட$களின்மீது மை அப்பும் 

Dit IMD. 

08% 616. 3. 
செய்தல் 

ஈரமாக்கு 7 

நீரில் குதித்தாடூதல்; சிறுபிள்ளைத்தனமாகச் 

பொழுதுபோக்கான செய்கை; ௮, நீரில் அளை; 

சறுதிறமாகச் செயலாற்று, சிறுபிள்ளைத்தன 

மாக விளையாட. 

ஹ், ரூ. ௩ன்னீர்ப் பறவை வகை, குட்டையான இறகு 

களுள்ள வாலற்ற நீர்ருழ்கிப் பறவை. 

ஹூ'8127, 71. கலைத்திறமையில்லாமல் தாறுமாறாக வண்ணங் 
களை அப்புபவர். 

82 0400, (இத்.) ௦, (இசை.) முதலிலிருந்து திருப்பிப்பாடு. 
0806. 71. சிறு ஆற்று மீன்வகை. 
480118 7/ப0ப1ம். (செர்.) 9, மிகக் குட்டையான கால்களும் நீண்ட 

உடலுமுள்ள காய் வகை, வளைதோண்டி வாழும் உயி 

ரினாத்தை வெளியே இழுக்கும் செர்மானிய நாய் வகை. 

080௦011', (இ.) 9, படைக்கலமேந்திய கொள்ளைக் கூட்டக் 
காரன். 

0௨0௦118௨26, 080071, 71, கூட்டுக்குழுவினரின் கொள்ளை, 
வழிப்பறி. 

048051, 71, (வில.) விரல், கால் விரல்; (யாப்.) முதலில் 
கள சைகொண்ட மூவசைச்சர். 

080%5:11௦, 97, (யாப்.) முதலது நீண்ட மூவசைச்சீராலான 
பா: ஐ. முதலது கீண்ட மூவசையுடைய ; முதலது நீண்ட 
மு பசைச் சீர் சார்ந்த. 

dad. 2, (பே-வ.) தந்ைத. 

dad'a, n.=dad. 
dadd’y, n.=dad. 
dadd’y-long'legs, 71. கீண்ட காலுள்ள ஈ வகை. 

0ம்'௦, 71. சிஸ் உருவின் பீடத்தினுடைய இடைக்கட்டுப் 
பகுதி; மரமிழைத்த அல்லது மாற்று நிறமான அறைச் 
சுவரடி ; ந1. 080005, 05005, 

086081, 08௨'ம௨16, 19860௨11௨௩, ௧. கலைத்திறம் வாய்ந்த 
வடிவுடைய ; கலைப்பண்பின் திறன் காட்டுகின்ற; கலை 

நுணுக்கமிகுந்த ; பல்திறக் கவர்ச்சிவாய்ந்த. 

086100, 7, தெய்வங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடைநிலை 

082817011௦, ௧. இயற்கை கடந்த, மனித இயல்புக்கு அப்பாற் 
பட்ட 

0814. 2. ஒதுக்கித்தள்ளு, அப்புறப்படுத்து, அகற்று. 
8211 ௦011, 0812௦01119, 71. இளமஞ்சள் வண்ணமலர் ; இள 

மஞ்சள் நிறம் : ர. இளமஞ்சள் கிறமான.. 

0471. ர. மடத்தனமான ; மடத்துணிச்சல் மிக்க ; கிறுக்கான. 
08222, 7, பட்டாக்கத்தி, குத்துவாள், உடைவாள் ; நீள் 

சிலுவையுருவ ௮ச்சுத்துரை அடையாளக் குதி; (தொ.) 

&॥ பக தர5 மோக௨॥, போர்செய் நிலையில் ; பகைமை நிலையில் ; 
001016 ௪0, (௮ச்சு.) அடிக் குறிப்பின் இரட்டைக் கூரச் 
சுக்குறி ; அச்சுத்துறையில் மேல் கீழ் எதிர் எதிரான இரண்டு 
கெழுஞ்சிலுவை. வடிவான அடையாளக் குறியீடு ; 1௦௦% 
2௨605, குத்திவிடுபவர்போல கோக்கு. 

0820, 71. ஸ்பெஃபின் நாட்டினர் ($றகர்காம்) பொர்ச்சுகிசியர் 
(Portuguese) அல்லது இத்தாலியர் Citalian) ஆகியோரைக் 

குறுக்கும் இகழ்ச்சிச்சொல் ; pl. dag’oes. 

0௨'ஐ008. 71. இலங்கைப் புத்த தூபி.   

௨1, 9௧11 11 கறற, 71. அயர்லாந்துக் குடியரசின் (Irish 
200110) மாமன்ற மக்கள் சபை. 

dail’y, n. நாளிதழ், தினசரி; வேலைசெய்துவிட்டுப் போகும் 
வேலைக்காரப்பெண் ; ர, காண்முறையான, நாள்தோறும் வரு. 
AD; ஒவ்வொரு காளும் நிகழ்கிற; காள்தவரறாது செய்யப் 
படுகிற ; இடைவிடாது நிகழ்கிற ; அடிக்கடி ௩டைபெறுகிற, 
பொது நிகழ்வான ; ரம, காள்தோறும், ஒவ்வொரு நாளும், 
காள் முறையாக, காள் தவறாது ; அடிக்கடி. 

dai'mio, (24-) 71, முற்கால ஐப்பானிய (9௨ற௧௭௦56) நில 
மானிய முறையில் அரசர்கீழ் கேருரிமையுடைய உயர் குடி 
யினர். 

dain'ty, 1. அருஞ்சுவையுண்டி ; அருஞ்சுவைக்கூறு ; அரும் 
பெறற்பொருள் ; ஈறுஞ்சுவைத்துணுக்கு ; ர, தேர்ந்தெடுத்த 
அருஞ்சுவையுடைய, சுவை நயமிக்க; மாசுமறுவற்ற, தூரகல 
மிக்க; நேர்த்தியான, காகரிகம் வாய்ந்த ; ஒயிலான, சிங்கார 
மான ; இன்பத்திலிழைகிற ; சவைகயந்தெரிக்த, நுண்சுவை 
உணர்வுடைய : மயிரிழை வழுவினைக்கூடப் பொருத, நயத் 
தின் கூருணர்வுமிக்க. 

dair'y, 1. பால் பண்ணை, பால் சேமித்துப் பாலேடு-வெண் 
ணெய் முதலியவற்றை ஆக்கிப் பேணுமிடம். 

0819, 73. மேடை, மேடையரங்கம் ; அமரும் இடமும் மேற். 
கட்டியுமுள்ள மேட்டிருக்கை ; உணவுக்கூடத்தில் உணவு 
மேடைக்குரிய மேட்டுத்தளம் ; பலிமேடைமீதுள்ள மேற் 
கட்டி. 

08151'எம, ௬. சிறுமலர் வகைகள் பரவிக்கிடக்கிற, மலர்வகை 
களால் நகிரப்பப்பெற்ற. 

0815, 71. பசும்புல்வெளிகளிலுள்ள சிறுமலர் வகை, காட்டு 
மலர்வகை ; பாராட்டுரைப்போலி. 

0818'9-0100, 1. சிறு மென்மலர் வகையால் தொடுத்த சரம். 
dais'y-cutter, 71. காலை அதிகம் உயர்த்தாமல் விரைந்து 

செல்லும் குதிரை; மரப்பந்தாட்டத்தில் நிலமட்டத்தோடு 
படிந்து செல்லும் பந்து. 

084, (இ.) 1. அஞ்சல் மாற்று, பயணக்குதிரை இ 
Sir Boor இடையிடை ஆள்மாற்று ; அஞ்சல் பயணம்) 
இந்தியாவில் அஞ்சல துறை; (தொ.) 08% bungalow, 
இக்தியாவில் பிரயாணிகள் தங்குமனை ; 0812 101061, அஞ்சல் 
காரன் ; அஞ்சல் கொண்டு செல்லும் குதிரை வீரன். 

081, 71. துவரை, துவரம் பருப்பு ; பயற்றின வகை. 
0௨6, 11. பள்ளத்தாக்கு ; ஆற்று இடைவெளி. 
08185“ 10811, 7. பள்ளத்தாக்கு வாழ்நர் ; பிரிட்டனின் மேலைப் 

பகுதியிலுள்ள ஏரி மாவட்டவாணர். 

டைமாற்று?; 

dall'iance, 1. களியாட்டம், கேரப்போக்கு விளையாட்டு ; 
வீண் நேரப்போக்கு ; தாமதம் காலந்தாழ்த்தல் ; சித் ; : 9 த்தல் ; கொஞ்சி 
தழுவி விளையாடுதல். one 

0811'181, ர. சிறுபிள்ளேத்தனமாக ௩டப்பவர், களியாட்டக் 
காரர் ; நேரத்தை வீணாக்குபவர், வீண்காலங் கடத்துபவர். 

dall'y, UV. இன்பக்கேளிக்கையாடு ; ஆதல் விளையாட்டு விளை 
யாடு, அணைத்து மகிழ்ந்தாடு ; ஆடிப்பா மயக்கு; சிறு பிள்ளைத்தனமாக விளையாடு; சேர்ம்பேறித்தனமாக 
நேரத்தை வீணாக்கு ் வறிதே காலங்கடத்து ; தாமதம் செய்; 
தட்டிக்கம், பசப்பி ஏமாற்று, ஏய்த்து விளையாடு, 

Dalma'tian, n. டால்மேஷிய நாய் ; 0. டால்மேஷியாவைச் 
(0210௧1) சார்ந்த. ஷி









datum 

274 
daytime 

  

ரமா, 71. தெரிக்திருக்கிற அல்லது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட 

செய்தி, பிறவற்றை ஊகித்தறிவதற்கிடந்தருமாறு கொடுக்கப் 

பட்ட செய்தி , தரவு; அளவுகோல் முதலியவற்றின் நிலையான 

தொடக்கப்புள்ளி ; மெய்ச்செய்திகள் தொகுதி; செய்திக் 

குறிப்புகளின் தொகுதி. 

datur’a, 71. - (தாவ.) ஊமத்தை. 

்ய்ர்ற6, 1) ஊமத்தைதச் சத்து, செடிவகையிலிருக்து 

கிடைக்கும் வெடியக் கலப்புடைய ௩ஞ்சு வகை. 

daub. உ சரவையான வண்ணப்பூச்சு ; பூசப்படும் பொருள் ; 

உ, களிமண் முதலியவை கொண்டு பூசு; நீறு பூசு; மெழுகு 
போன்ற பொருளை மேலே அப்பி அடையவை ; அழுக்காக்கு; 

கறைப்படுத்து ; பரும்படியாக வண்ணம் பூசு. 

ஸம் எ, ர. பூசிமெழுகுபவர்; சரவையாக வண்ணம் 

பூசுபவர், கலைப்பண்பற்ற ஓவியர். 

பம், ர. பூச்சுமானம்; போலிவேலை ; பொறிச்சுூழ்ச்சி ) 

போலிப்பகட்டு. 

ஸஹ, 7. மகள், புதல்வி; பெண் குழந்தை; பெண்பால் 
மரபு வழித்தோன்றல்; குடும்பப் பெண் உறுப்பினர், குலத்தின் 

பெண் உறுப்பினர் ; பெண்பாலர், அணங்கு; ஒருவரின் 
அறிவுரிமைக்கொழுந்தான செல்வி; ஒருவரின் ஆன்மிக 

வாழ்வின் விளைவான மாது; ஒன்றன் அறிவால் விளைவான 

அணங்கு ; வருவிளைவின் உருவகம்; ர, (உயி.) வழித் 
தோன்றிய, வழிஉருவான. 

daugh’ter-in-law, n. 
pl. daught’ers-in-law. 

daugh’'terling, n. Amiwasir. 
daugh'terly, a, மகள்போன்ற; மகளுக்கு உரித்தான. 

பஸார், ௦. ஊக்கமிழக்கச் செய்; அச்சுறுத்து; அடக்கு) 
உணவுக்குரிய மீன் வகையை மிடாவில் வைத்து அழுத்து. 

41658, 8. இடுக்கணழியாத; அஞ்சாத; விடாமுயற்சி 
யுடைய. 

dauph’'in, 71. பிரான்ஸ் காட்டு மன்னரின் மூத்த மகன். 

யற் 10655, 7. பிரான்ஸ் நாட்டு மன்னரின் மூத்தமகனுடைய 
மனைவி. 

dav’enport, n. எழுதுவதற்குதவும் ஒப்பனை வேலைப்பாடுள்ள 
சிறு சாய்வு மேசை. 

dav enport-trick, 7. சுற்றிக்கட்டியுள்ள கயிறுகளினின்றும் 
விடுவித்துக்கொள்ளும் வகைமுறை. 

மவ 18 வும் 0ூகர1ஹ, 71, பற்றுறுதி கொண்டுள்ள இரு 
நண்பர்கள், இணைபிரியா த ஈடுபாடுடைய இரு தோழர்கள். 

88514, 71. ஈங்கூரத்தை மேலே தூக்குவதற்காகக் கப்பலின் 
முன்புறத்தில் அமைந்துள்ள பாரக்தூக்கிப்பொறி; கப்பலின் 

படகை இறக்குவதற்கான பாரக்தூக்கிகள் இரண்டிலொன்று. 

மஹர, மனு 1௨, 7. நிலக்கரிச் சுரங்கத்தினுள் வேலை 
செய்பவர்களுக்குரிய கம்பி வலையுள்ள காப்பு விளக்கு. 

Da’vy Jones’, n, கப்பலோட்டிகள் வழக்கில் கடலின் 

பேயாத்றல்) (தொ.) Davy 10658 1௦0162, கடலில் மூழ்கிய 
வர்களின் கல்லறையா கிய ஆழ்கடல். 

மகன் மனைவி, மருமகள், மருகி; 

89, 71. காக்கையினப் பறவை வகை, 

daw'dle, n, wywer, சோம்பித்திரிபவன் ; y, பயனற்ற 
செயல்களில் காலத்தை வீணாக்கு ; சோம்பித்திரி. 

dawn, 2. விடியல், புலரி; விடியலொளி ; தொடக்க ஒளி 
முதல் தோற்றம், தொடக்கம்; ஐ, பொழுது புலர்வுறு ; 
பகலொளி தொடங்கு; ஒளிவளரத் துவங்கு ; தோஜ்றத் 
தொடங்கு ; (தொ. ) 080 0, ௧7௩ 0௦, முதல் முதலாகத் 
தெளிவுபடு, விளக்கமாகப் புலப்படத் தொடங்கு, 

dawn'-man, 71... தொடக்கக் 
கருதப்பட்ட புதைபடிவ மனிதன். 

day, n. நாள், கள்ளிரவிலிருக்து அடுத்த ௩ள்ளிரவு வரையுள்ள 
குத்துமதிப்பான 24 மணிநேரம், நிலவுலகம் தன் அச்சின்மேல் 
ஒருமுறை சுழல்வதற்குப் பிடிக்கும் நேரம்; பகல், எழு 
ஞாயிற்றுப்போது தொடங்கி விழுஞாயிற்று வேளை வரை 

காலத்தியதென்று முன்பு   

யுள்ள ஓரளவு இடத்துக்கிடம் ஏற்றத்தாழ்வான 12 மணி 

நேரம் ; நாள்வேலை நேரம்; வாழ்காள் ; வாழ்காள் காலம் 

௩டப்புக்குரிய காலம்; செல்வாக்கு வேளை ; வெற்றிகாள் ; 

வெற்றி; விருந்தினர்க்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்ட காள்; 

காலம், காலப்பகுதி ; பகலொளி $ பலகணி நிலைக்கம்பிகளின் 

இடைவெளி ; ச௬ரங்கமீதுள்ள நிலத்தளப்பரப்பு ; ( தொ.) 

0811 14 ௨ கேர, ஒருவர் 'ஒருகாள் வேலை செய்து விட்டாரெனக் 
கருது; நிறுத்தல் முடிவு தெரிவு? கேர 9 கர, காடோறும் ; 
வைகலும்; 1 பர ௦07, தொடர்ந்து பல நாட்களாக ; 
day ௦14, விடுமுறைகாள் ; 087 ௦04, வேலையாள் வேலை செய்ய 

வேண்டியிராத காள்; 98 01 2௧௦, சலுகை நாட்கள், கெடுக் 

கடந்தும் உண்டி முதலியவைகளுக்குப் பணம் கொடுக்க 

இசைவளிக்கப்பட்ட காலம், அருளிசைவுக் காலம் ; know the 
time of ஷு, முழு விழிப்புடனிரு, விவரமறிந்திரு ; ௦6 ௦8 
these days, அண்மையில், வருங்காலத்திலே ஏதோ ஒரு 

சமயத்தில் ; 566 பஷு]ந்தமர், ஒருவகையில் தீர்வுகாண் ; ஒரு 
மட்டில் விளக்கம் காண் ; காட்சிப்பட வந்தமை ; the day, 

குறிப்பிடப்பட்ட காலம் ; எதிர்பார்த்த காலம் ; (1௦ மக] ௨712 
the fair, காலங்கடந்து? (06 ௦0௦ ஷூ, கொஞ்ச காலத்துக்கு 

முன்: 416 1106 08 கர, கடிகாரப்படியான மணி நேரக்குறிப்பு; 
ஏர்று (1௦ கர, வெற்றியடை. 

ஷே”-011001685, 71. மங்கலான ஒளியிலேயே பொருள்களை 
நன்றாகப் பார்க்க இயலும் பார்வைக்கோளாறு, 

day’-board’er, n. பள்ளியில் துயில் கொள்ளாமல் உணவு 
மட்டும் கொள்ளும் மாணவன். 

*day’-book, 71. நாட்குறிப்பேடு. 
பஷு'-0௦3, 71. வீட்டில் தங்கிக்கொண்டு பள்ளி வந்து படிக்கும் 

மாணவன். 

day’break, n. yourar2v. 
08ு7'-008], 71. நிலக்கரியின் மேல் அடுக்கு. 

day'-fly, n. Guo மாதத்தில் தோன்றிச் சின்னாள் வாழும் 
பூச்சி வகை. 

பஷுதரா1, 7. வீட்டில் தங்கிப் பள்ளி வந்து படிக்கும் மாணவி. 

day’-la'bour, n, smLea.09. 

day’-la’bourer, n, s7L¢0.cSuinsir. 
பஷு-1ஸுல], 1. சுரங்கத்தில் மேற்பரப்பிலிருந்து கீழே அழுத்தப் 

பட்ட தளம். 

மஷே11ஊ்ர், 1. பகல் வெளிச்சம் ; பட்டாங்கஙிலை, பலரறியும் 
தன்மை; விடியற்போது; வெற்றிடம் ; இடைவெளி. 

0ஷு'11ஐ14-883'12, ர. விளக்குகள் ஏற்ற வேண்டிய அவசிய 
மிராதவாறு கோடை காலத்தில் கடிகாரமுள்ளைத் தக்கபடி 

முன்னும் பின்னும் மாற்றிக் கற்பனை மணி நேரத்தின் மூலம் 
பகலொளியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளு தல். 

day'-lil'y, 71. ஒருநாள் மட்டும் விரிந்து பின்னர் வாடிவிடும் 
மலர்களையுடைய அல்லி வகைச்செடி. 

day’long, a, நாள்முழுவதும் நீடித்திருக்கிற; நழீற, காள் 
முழுவதும். 

day'mark, n. ஒளியேற்றிக் காட்டப்பெருத கடல் அறிகுறி. 
day’-nettle, n. weQey ame. 

day’-old, a. 9@ காள் சென்ற ; ஒருநாள் வாழ்க்துள்ள. 
0837'-5010187, 1. வீட்டில் தங்கிப் பள்ளிசென்று பயிலும் 

மாணவர். 

day'-school, 71. நாள்முறைப்பள்ளி, இரவுப்பள்ளியாகவோ 
தங்கல் விடுதிப் பள்ளியாகவோ ௩டத்தப்பெறாமல் பகற் 
பொழுதிற்குள்ளாக மட்டும் நடைபெறும் பொதுமுறைப் 
பள்ளி. 

day’-sight, n. (மரு.) மாலைக்கண், அக்திமரிலை. 

0275 ப1811, 71. வழக்கை விசாரிப்பதற்கு காள் குறிப்பவர். 

ம '5றா1றத, ர. விடியற்காலம். 
day'star, n, விடிவெள்ளி. 
811006, 1. பகற்பொழுது.
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daze dead-men 

daze, n. குழப்பம், திகைப்பு, மனக்கலக்கம், பெருவியப்பு ; dead'-deal, 1, பிணம் கிடத்தப்படும் பலகை. 
VU, உணர்வு மழுங்கச்செய், உணர்ச்சியறச்செய் ; திகைப் dead’-drunk’, க. வெறிக்கக் குடித்துள்ள, தீரக் குடித்து 

பூட்டு; கண்கூசச்செய். வெறிமயக்கமுற்ற,. . 

082216, 7. மினுமினுப்பு, பகட்டு; பளபளப்பு ; கண்கூசப் dead'en, ற. ' உயிர்ப்பு அகற்று; ஆற்றல் அடக்கு) ஒளி 

பண்ணும் பொருள்? 5, ஒளிமிகுதியால் கண்கூசச்செய் ; 

மேம்பாடு காட்டிப் பகட்டு, திறமையால் குழப்பு ; அழகுத் 

தோற்றத்தால் மிரட்சியுறச்செய்; பெருமையால் திகைக்கவை; 

அளவினால் பொறி கலங்கவை; dazzle நகம், கப்பலின் 

. மாதிரி-போக்கு முதலியவற்றை எதிரிகள் அறியாவண்ணம் 

கப்பலுக்குச் செய்யப்பட்ட வண்ணப்பூச்சு. 

daz'zlement, n. மிக்கொளியால் கண்ணொளி மயங்கச் 

செய்தல் ; திகைப்பூட்டல். 

dazz'le-paint'ing, n. மாறாட்ட வண்ணப்பூச்சு; உருமறைத் 
துப் பிறிதுருக்காட்டுதற்காக முரண் புனைவாக வண்ணம் 

Lb FSW. 

D-Day, 1. இரண்டாம் உலகப் போரில் பிரிட்டிஷ்-அமெரிக்க 

இணைப்புப்: படைகள் வடக்கு பிரான்ஸ் மீது படையெடுத்த 

நாளாகிய 1944 சூன் 6-ஆம் காள்; முக்கிய திரும்பு கட்ட 

நிகழ்ச்சிக்குரிய நாள். 

deac’on, 91.  உதவிக்குரு; திருக்கோயில் மணியக்காரர் ; 

ஸ்காத்லாந்து காட்டில் வரைநிலைக்குழும முதல்வர் ; 72711. 

deac’oness. 

dead, 2. மாண்டவர், இறந்துபோனவர் ; முழு HOW AC mY Ld ; 

ர. மாண்ட, உயிர்வாழ்வு முடிந்துபோன, உயிரற்ற ; பட்டுப் 

போன; சாவுகிலை ஒத்த; உயிர்ப்பற்ற; செயலற்ற; புல் 

பூண்டு வளர்ச்சியற்ற ; மரத்துப்போன, உணர்ச்சியிழந்த ; 

கவனத்தில் கொள்ளாத, ஏற்காத$ கடிதவகையில் ஏற்கப் 

பெறாத; தணுப்புற்ற; கிளர்ச்சியற்ற; சோர்வுமிக்க) குரல் 

வகையில் அடங்கிய ) ஆற்றலற்றுப் போன ; வளைவு கெளி 

வற்ற; மீளாத; வழக்கற்றுப் போன, வழங்காத, 

மரபற்றுப்போன ; முழுகிறைவான, மிகுதியான; மிக 

மோசமான; திடீரென்ற; பிழைபடாத, துல்லியமான ; 

தவறாத; பக்துவகையில் விளையாடப்படாமல் நிலையா 

யிருக்கிற ; குழிப்பந்தாட்டப் 

எக்கணமும் விழுந்துவிடக் கூடிய நிலையில் குழிக்கு மிக 

அணியமையிலிருக்கிற? ஐ, மழுங்கச் செய், ஆற்றலிழக்கச் 

செய்; மரத்துப்போகச்செய்; ஆற்றலிழ ; மரத்துப்போ ; ரம. 

முழுதும், முற்றிலும், தீர, நன்றாக; மாறுபாட்டுக்கு இட 

மின்றி ; இயந்திர வகையில் எதிர்செயல் இல்லாமல் ; இறக்து 

போனமாதிரியாக ; (தொ.) dead against, PHHib wrgGe ; 

3௦௨3 கார, போலி வளைவு, வளைவு போன்ற தோற்றமுடைய 

மதிலமையவு; dead as a door nail, dead as a herring, 

முற்றிலும் இறந்துபோன; dead colour, முதலிலிடும் 

கொய்ம்மையான நிறச்சாயல்) 06௧05014, மெருகிடாப் 

பொன் ; 06௧0 1௨௭210௨26, பேச்சு வழக்கற்ற மொழி, வழக் 

கொழிந்த மொழி; dead man’s fingers, dead men’s fingers, 

௩ண்டு போன்ற உயிரினங்களில் செவுளில் உள்ள விரலொத்த 

பிரிவுகள் ; dead men’s bells, கையுறையணிக்த விரல்களைப் 

போன்ற மலர்களையுடைய செடிவகை / dead men’s shoes, 

இறந்துபோனவருக்குப்பின் அடையத்தக்க அவர் உடைமை) 

Dead Sea apple, Dead Sea fruit, பார்ப்பதற்கு அழகா 

யிருந்து தொட்டால் சாம்பலாக உதிர்ந்துவிடுவதாகக் கருதப்” 

படும் பழம்) அழகாயிருந்து ஏமாற்றந்தரும் பொருள் ) 

dead 564 கதகம்பகம், முற்றும் எதிர்க்கிற நிலையில், நேர்முரணாக. 

dead’-alive’, dead’-and-alive’, a. எழுச்சியற்ற, சோம்பி 
யிருக்கிற, செயலற்ற. 

0680-0௦87, 8. முற்றிலும் தோல்வியுற்ற ; தீரக்களைத்த. 

0680'-0010, 8. இறக்து பிறந்த. 
8680'-கோர், %. கொள்ளை கோயினால் இறந்தவர்களின் சடலங் 

களைச் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு போவதற்கான வண்டி. 

dead’-clothes, n. 21. இறந்த சடலங்களுக்கு அணிவிக்கப் 
பட்டிருக்கும் ஆடைகள், பிணக்கோடி. 

dead'col’ouring, 7. படம் எழுதுவதில் பரவலான தொடக்க . 

உருவரைச் சட்டம். 

பந்து வகையில் குழியில் ' 

  

மழுக்கு ; ஒளி ஊடுருவாதபடி செய்; உணர்ச்சி குன்றச்செய் ; 
உயிர்ப்பு இழ ; ஆற்றல் சோரு ; ஒளிமழுங்கு; உணர்ச்சி இழ; 

மரத்துப்போகச்செய். 

dead’-end, 71. ஒரு மூனை அடைக்கப்பட்டுவிட்ட குழாய் ; ஒரு 

மூக அடைப்பு வழி; முட்டுச்சந்து. 

028ம'-ஸர6, 1. (கப்.) தளைவட்டு, பாய்க்கயிறு புகுத்திக்கட்டு 
வதற்காக மூன்று துளைகள் போடப்பட்டிருப்பதும் சுற்றிலும் 

கயிற்றுப்பட்டை அல்லது இரும்புப்பட்டையைக் கொண் 

டிருப்பதுமான வட்டத்தட்டையான மரக்கட்டை. 

dead’-falJ], 7. முட்டுப்பொறி, முட்டு அகற்றப்பட்ட தும் 
விலங்கின்மேல் விழுந்து அதனைக் கொல்லுகிற அல்லது 

முடமாக்குகிற பளுவுடைய' பொ றி. 

dead’-fire, 71. சாவின் முன்னறிவிப்பெனக் கருதப்படுகிற 

தீயின் தோற்றம். 

02௨0 -116]ஐ1ர், ர. (கப். வாணிபம்) தெண்டச்சத்தம், கப்பலை 

வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு அதன் நிறைய சரக்கு 

போடாதவர் அதன் வெற்றிடத்துக்காகச் செலுத்தும் பணம். 

0280'-210ஙாம், 7. படைத்துறையில் பீரங்கி வேட்டுப்பட 

முடியாத இட எல்லை. 

4680-11 8110, 1. கோயிலக மானியம், மறுபடியும் பிறர்க்கு 
உரிமையாக்கலாகா உடைமை மாற்றம். 

dead’-head, n. உரிமையின் றித்துய்ப்பவர்; நுழைவுக் 
கட்டணம் செலு;ந்காமல் நாடகங்கள் முதலியவற்றிற்குச் 

செல்பவர் ; சத்தப செலுத்தாமல் பயணம் செய்பவர் ; 

உலோகம் உருகிக் குவைக்குச் செல்லும் வழி; குவையில் 

உருகி இறுகிய உலோகம். 

ப ம்'-11௦கர்', 7. போட்டியிடுபவர்கள் சமநிலை எய்தியிருக்கிற 

பந்தய ஆட்டம்; போட்டிப் பந்தயச் சமகிலையடைவு. 

0280'-1101156, 77. புதைப்பதற்குமுன் பிணங்களை வைத்திருக்கு 

மிடம், சாவுக்கிடங்கு. 

dead'lett’er, ர... உரியவரிடம் ஒப்புவிக்கப்படாது அஞ்சல் 

நிலையத்தில் கேட்பாரற்றுக்கிடக்கும் கடிதம்; ௩டைமுறைப் 

படுத்தப்படாத சட்டம். 

dead'-lev’el, n. மேடுபள்ளமற்ற நெடுகிலப்பரப்பு ) 
மட்டம், வேறுபாடற்ற மட்ட. நிலை. 

dead'-lift, n. பாழும்பளு, நெம்புகோல் முதலிய இயந்திரத் 

துணையின்றித் தூக்கும் முயற்சி; ஊக்கம் கெடுக்கும் 

கடுமுயற்சி. 

0680'-1]1ஐுர், 71. கப்பல் பக்கத்தொளைக்கு வெளியே வெளிச்சம் 

தெரியாதபடி அதன் உட்புறத்திலுள்ள பலகணிக்க தவு. 

dead’-lights, n. pl. கப்பல் அறையில் புயல் வீசாதபடி, 
தடுக்கும் பலகணிக்க தவுகள். 

dead’-line, 2. படைத்துறைச் சிறைச்சாலையில் கைதி கடந்து 

சென்றால் சுட்டுவீழ்த்துவதற்குரிய கோடு. 

08501௦01, ௩. முட்டுக்கட்டைஙிலை, முட்டுஙிலை, முடக்கம். 

dead’-loss’, n. பாழ் இழப்பு, ஈடு அற்ற இழப்பு. 
068013, 8. சாவுக்கு வழிவகுக்கிற, உயிரிழப்பில் கொண்டு 

விடுகிற, ஈச்௬த்தன்மையுடைய); கொடிய; சாத்துயர் 

அளிக்கிற; பாழான ; சாவொத்த; தப்ப முடியாத) கழி 

மிகுதியான; நம்ம. இறந்தாற்போன்று ; கழிமிகுதியாக $ 
(தொ.) 6௦8019 510, வெம்பழி, கொடிய பாவம். 

0௨௨௦ 17-நர்ஜுர்' 51௨௦6, 71. கொடிய ஈச்சுப் பூண்டு வகை. 
dead’-march’, n. படைவீரர்களின் சாவு ஊர்வல இசை: 

dead’-meat, n. 
விலங்கிறைச்சி. 

0680-00, ர. ற1. மிகுதிக் குடிக்குப் 
வெற்றுப்புட்டிகள். 

பாழ் 

விற்பனைக்களத்துக்கு ஆயத்தமாயிருக்கும் 

பிறகு எஞ்சியுள்ள
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0௦8ம்'-௦4('16, 7. முள் இல்லாத முட்செடி போன்ற செடி 
வகை, 

- 862ம'- றவ, 71. உணர்ச்சியற்ற முகத்தோற்றம் ; உணர்ச்சி 
அற்ற முகத்தோற்றமுடையவர் ;) உணர்ச்சியற்ற முகத் 

தோற்றம் மேற்கொள்பவர் ; ர, முகபாவமற்ற; உணர்ச்சி 

யற்ற முகபாவ மேற்கொள்கிற ? விறாப்பான முகத்தோற்ற 

முடைய, கேலி விறாப்புத்தோற்றமுடைய; ஐ, உணர்ச்சியற்ற 

தோற்றம் கொண்டிரு; வீறுப்புடனிரு; கேலிவீறாப்பு 

மேற்கொள். 

dead’-pay, n. இறந்துபோனவர்களின் பெயரால் தவறாக 

ஏமாற்றி வாங்கப்படும் சம்பளம். 

088ம'-0௦1ம், 71. முட்டுகிலை, இயந்திரத்துறையில் தாக்கு 
செலுத்தப்பட்டும் திருப்பமுடியாத வளைவு திருகின்நிலை, 

மீட்டும் இயக்கினாலன்றி இயங்காது முட்டுப்பட்டு கிற்கும்ஙிலை. 

dead'-pull, n, நெம்புகோல் முதலிய இயந்திரத்துணையின் நி 
இழுத்தல் ; ஊக்கங்கெடுக்கும் நிலையிலும் செய்யப்படும் 

முயற்சி, 

0620'-76012௦110த, 71. கணிப்புச்சுட்டு, பதிவேட்டின் துணைக் 
கொண்டு மட்டும் கப்பலிருக்குமிடத்தை மதிப்பிட்டறிதல். 

0680'-10106, 71. (கப்.) கப்பி வட்டினூடே செல்லாத கயிறு. 

0680'-964', 71. குத்துகோக்கு, வேட்டை இரையைக் கண்ட 

வேட்டை விலங்கு அதனை கோக்கி அசையாது கண் குத்திட்டு 

நிற்கும்கிலை ; தாக்குறுதி, சிறைபிடித்துவிடும் கோக்கத் 

துடன் நீடித்த உறுதியான தாக்கு. 

0680-5107, 1. குறிதவரறாது சுடுபவர். 
dead’-stroke, a. இயந்திரங்களில் இயங்கும்போது 

பின்னுதைப்பற்ற. 

dead'-wall, n. (௧-௧.) பலகணிகள்-௨:யில் முதலிய புழை 
இல்லாத சுவர். 

dead’-wa’'ter, n. GWA Doow BF; கப்பல் செல்லும்போது 
அதன் பின்புறத்தில் நெருங்கிச் சழலிடும் கீர். 

dead’-weight, n. ur@b ves, துணை உயிர்த்திறமற்ற 
பாரம், தாங்க முடியாத ௬மை; (கப்.) நகிறைபாரத்துக்கும் 

குறை பாரத்துக்கும் இடையேயுள்ள கப்பல் அமிழ்வு 

வேற்றுமை, 

06௨0'-ர்றும், 7, புயல்காற்றின் நடுவிலுள்ள காற்றமைதிநிலை. 

dead'wood, n. கப்பல் அடிக்கட்டையின் முனையில் மேற்புறம் 
பொருத்தப்படும் கட்டைத்துண்டுகள் ; பயனற்ற பொருள். 

0880-01], ௩, கேர் விளைவு தராத முன்னீடான வேலைப் 
பகுதி, தொடக்க முயற்சியில் கழிவுறும் வேலை. 

deaf, a. செவிடான, 

கொடாத) 

காதுமந்தமான ; செவி 
கேட்க விருப்பமில்லாத ; கவனிக்காத) கருத் 

தில்லாத; இசைவற்ற; இசைதநுட் பங்களில் கேள்வித் திறமற்ற; 

தாளச்சந்த வகைகளில் ஈடுபாடற்ற ; கொட்டை வகையில் 

உட்பருப்பற்ற; (தொ.) 1 ௨ 06ேர் ௧7 (௦, காதில் வாங்கிக் 
கொள்ளா திரு. 

0681-8104, 7. செவித்துணைக்கருவி, 
துணைபுரியும் கருவி. 

2271-80-00], ர. செவிட்டுமரான; செவிட்டூமர்களுக்குரிய) 
(Q51r.) deaf-and.dumb alphabet, deaf-and-dumb language, 
செவிட்டுமைகள் கருத்தைத் தெரிவிப்பதற்கான அடையாளக் 

குறியீட்டுத் தொகுதி. 
281ிஸ, ல. கூச்சலினால் காதடைக்கச்செய், கூக்குரலிட்டுக் 

காது கேட்காதபடிசெய் ; செவிடுபட முழங்கு; மற்ற இசை 

கேளாதபடி பேரொலி செய்; செவி அதிரவை; ஓசை 
ஊடுருவாதபடி செய்) தள முதலியவற்றின் வகையில் ஒலித் 
தடைப்படுத்து. 

deaf'ening. ர. (௧-௧) ஒலித்தடைப்பொருள், தளத்திலும் 
குறுக்குச் சுவர்களிலும் ஒலி ஊடுருவாதபடி, அவற்றினுள் 

திணிந்நடைக்கப்படும் பொருள்; ர, செவிடுபடுத்துகிற, 

காதடைக்கிற. 

deaf’-mute’, 1. Qeatu @muw, salt Gui. 

கேளாத, 

காது கேட்பதற்குத்   

வி, 1, தேவதாரும வகைகளின் வரையளவைப்பட்ட 

அறுவைப் பட்டிகை (6 அடி நீளம், 7 அல்லது 9 அங்குல 

அகலம், 8 அங்குலத்துக்குக் குறைந்த திட்பம் உடையது) , 

தேவதாரு வகை மரம்; வெட்டுமரக் கட்டை; ர, தேவதாருமர 

வகையாலான. . 

மவ, 7. பங்கு, பகுதி; அளவு, கூறு; சீட்டுப் பகுப்பு; 
சீட்டுப் பங்கீடு ; பேரம்; சீட்டு ஆட்டப் பங்கு, பங்கு முறை, 

(பே-வ.,) செயல் தொடர்பு; ற. பகுத்தளி, பாத்தீடு செய் ; 

சீட்டுப் பங்கிட்டு விளம்பு; சீட்டுக்கூறு அளி; செயல் 

தொடர்புகொள்; வாணிகத் தொடர்புகொள், வாணிக முறை 

யில் ஈடுபடு ; வாணிகம் செய் ; ௩டந்துகொள் ; நடவடிக்கை 

மேற்கோள் ; கூடி வாதிடு, கூடிப் போராடு ; (தொ,) 1168 

Deal, 1982-இலும் அதற்குப் பின்னரும் ரூசுவெல்ட்டின் 

(Roosevelt) ஆட்சிக் குழுவினரால் திட்டமிடப்பட்ட 
சமூக-பொருளாதார ஏற்பாடு. 

0691'௨76, 2. வெண்மையாக்கப்பட்ட. 

02௨12, 3, வாணிகம் செய்பவர் ; ஆட்டச் சீட்டுகளைப் பங்கிடு 

பவர்; ஆட்டச் சீட்டுகளைப் பங்கிடும் முறையிலுள்ளவர். 

deal’fish, n. ஓலைவாளை இனத்தைச் சேர்ந்த ஆழ்கடல் மீன் 
வகை. 

02௨112, 7. செயல் தொடர்பு, நடைமுறைத் தொடர்பு; 

வாணிகத் தொடர்பு. 

02814, ஐ. ம28] என்பதன் இறந்தகால-முடிவெச்ச வடிவம். 
deambula’tion, 71. நடத்தல். 
deam’bulatory, n. உலாவிடம்; கோயில் 
மாளிகை ; ர, இங்குமங்கும் போகிற, திரிகிற. 

828 1, 71. கோயில் குரு; கல்வி நிலையத் தலைவர் ; பல்கலைக் 

'கழகத் துறை முதல்வர்; கல்லூரியின் ஆட்சி-ஒழுக்கக் கட்டுப் 

பாட்டு அலுவல்கள் வாய்க்கப்பெற்று அங்கேயே வசிக்கும் 

கல்லூரி உறுப்பினர் ; கூட்டுக் குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் ; 
திருக்கோயில் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமை 

௩டுவர் ; வணிகச் சங்கத் தலைவர் ; (தொ.) 138] dean, Fw 

திருவட்டகைகளில் மாவட்டச் சமய முதல்வருக்குட்பட்டு 

சமயக் குருமார் நலனைக் கவனித் துக்கொள்பவர். 

0681”, 71. சிறு பள்ளத்தாக்கு. 
068 சார, 7. சமயகுரு பதவி; சமயகுருவின் வீடு) சமய 

குருவுக்குட்பட்ட திருவட்டகைகளின் தொகுதி. 

dean'ship, n. 
மதிப்புத் தரம். 

dear, 2. அருமையானவர், அன்புக்குரியவர்; காதலன்; காதலி; 

8. மிகவும் நேசிக்கிற, அருமையான, அன்புள்ள ; அதிக 
விலையுள்ள $; விலையேறிய, இயல்பாகவே அக விலையுள்ள ; 

கிடைத்தற்கரிய ; பெருமதிப்புள்ள ; ரீ, அகவிலையில் ; 
3734. வியப்பு-துன்பம்-இரக்கம் முதலியவற்றை வெளிப்படுத் 
தும் வியப்பிடைச் சொல். 

திருச்சுற்று 

சமயகுருவின் பதவி; சமயகுருவுக்குரிய 

dear’ie, n. விளி வழக்கில் அன்புக்குரியவர் , 
0621'0685, 7. அன்புக்குரியதாக்கும் இயல்பு ; அன்பு ; விலை 

யேறியுள்ள நிலை; (தொ.) dearness allowance, அக 
விலைப்படி.,, பஞ்சப்படி. 

dearth, n. இன்மை; பஞ்சம் ; உணவுப் பஞ்சம்; ஏதாகிலும் 
ஒன்று போதிய அளவு கிடைக்காமை ; அகவிலை ; தரிசு நிலை. 

dear'y, n, அருமையானவர். 
08811, 71. சாதல், மாள்வு, சாவு, இறப்பு ; உயிரற்ற நிலை; 

வேட்டையில் உயிர்க்கொலை ; சா முறை, சாகும் வகைமுறை ; 
இறப்பின் காரணம் ; சாகும் தன்மை; அழிவு ; உயிருக்கு 
இறுதி; மரபழிவு; ஆன்மிக அழிவு; கூற்றம், சாவின் 
உருவகக் குறிப்பு; செத்த தோற்றம்; (57.) at death’s 
0௦01, இறக்குந்தறுவாயில் ; be death on, qotrpScir சாவுக்கு 
ஏதுவாயிரு ; ஒன்றைப்பற்றி அவாக் கொண்டிரு ; ஒன்றைச் 
செய்வதில் திறமை பெற்றிரு) 0௨% 16௦11, சாவுமணி ; 
gates of death, jaws of death, safer வாயில், மாளும் 
தறுவாய் ; 10 841116 0251), வேட்டை காய்கள் விலங்கினைக்
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கொல்லும்போது அதனருகில்; நிகழ்ச்சி முடிவுறுக் தறுவாயில் 02856, உ. மதிப்பில் தாழ்த்து; தரத்தில் குறைவுபடுத்து ; 
உடனாயிருக்கும் நிலையில்; (௦ 08௨5, கடைசிப் படிவரை, ஒழுக்கத்தில் இழிவுபடுத்து; காணயத்தைக் கலப்படம் 
இறுதி வரை; ஓயும் வரை. செய்து மதிப்புக் கெடு. 

இஷர்ம்/- கஜ], 1. சாத்துயர், மரண வேதனை. 0818560'; ௩. தாழ்ந்த, இழிந்த, பதமிழந்த; (கட்.) தலை 

death'-bed, n. Gm SiuGsms ; srajsGiu இறுதி கோய் ; 
(@sr.) deathbed repentance, arcuns ahs woortom td. 

death’-bell, n. #70) Guz woosf. 

death'-blow, n. சாவினை உண்டாக்கவல்ல அடி, கொல்லு 

வதற்குரிய கொடு வீச்சு ; அழிவுண்டாக்கும் செயல். 

கர்ம, 7. ஈச்சுக்காளான் வகை, 

கர்ரட்-பகறற, 71, இறப்புக்குமுன் தோன்றும் குளிர் வியர்வை. 
death’-duties, n. pl. சாவு வரி, உடைமையை உரிமை 

வழியாய் அடையும்போது செலுத்தப்படும் வரி. 

08811) 0776, 70. சாவினை முன்னறிவிப்பதாகக் கருதப்படும் ஒளி. 

death'ful, a. கொலைக்காரணமான ; அழிவுண்டாக்கத்தக்க ; 
இறக்குமியல்புள்ள ; சாவினைப் போன்ற. 

3287101௦59, . இறவாத; எக்காலத்துமுள்ள. 
068111111௦, 2. சாவுக்குரிய ; சாவினைப் போன்ற. 

2ம்], ௩. கொலைக்குரிய, உயிர் போக்குவதற்குரிய ; 
சாவினைப் போன்ற. 

death'-marked, a. QotusmHOsord GDS HM ULL ; 
சாவதென்று விதிக்கப்பட்ட, இறந்தே தீரவேண்டிய. 

death'-mask, n. Qossut முகத்தினின்றெடுக்கப்பட்ட சுதை 
அடைவுரு. . 

death’-rate, n. மரண விகிதம், மக்கள்தொகை மொத்தத்தில் 
இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை விழுக்காடு. 

death’-ratt'le, 71. சாகும்வேளைக்குரிய தொண்டை இரைச்சல், 

சிலேட்டும நடப்பு. 

death’-ray, n. #74537, 
அழித்துவிடக்கூடிய ஆற்றலுடையதென்று 
அழிவுக் கருவியான ஒளிக்கதிர். 

க1டா௦11, 71. இறந்தவர் பட்டியல். 

death’s-head, n. மனித மண்டையோடு; மனித மண்டை 
யோட்டு உருவம்; மண்டையோட்டின் உருவமைந்த கைவிரல் 

மோதிரம்) (தொ.) death’s-head 0010, மார்புக்கூட்டின் 
பின்புறத்தில் மண்டையோட்டைப் போன்ற அடையாள 
முள்ள மிகப் பெரிய ஐரோப்பிய விட்டில்பூச்சி வகை. 

6811-5012, 77, இறப்பதற்குமுன் பாடப்படும் பாடல் வகை. 
death'-stroke, n. ¢7%y.66 99. 
0697-1106, 7. சாத்துடிப்பு, மரண வேதனை. 
11, 71. சாப்பொறி, பாதுகாப்பதாகத் தோற்றினாலும் 

உயிருக்குப் பேரிடர் விளைக்கக்கூடிய இடம். 

death’-warrant, n. 
குரிய ஆனை. 

ம28ரர்ட்- கந், 1. இறக்கும் தறுவாயிலிருப்பவரின் பக்கத் 
தமர்ந்து விழிப்போடு பார்த்துக் கொள்ளல்; டிக், டிக்” 

கென்டுறாலி செய்யும் வண்டு போன்ற பூச்சி வகை. 

முற்படும் உயிர்களனைத்தையும் 

கருதப்படும் 

மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவதற் 

08811'-701ற, 9. சாவுக் காயம், மரணம் உண்டுபண்ணத் 
தக்க புண். 

3208016, (பிர.) 7. ஆற்றில் பனிக்கட்டி, உடைபாடு ; இடிவு 
தகர்வு, நெருக்கடி நெரிசல்; கூட்டத்தின் வேக மிதித்தடிப்புப் 

போக்கு, நெரித்து மிதித்துத் தள்ளிக்கொண்டு போதல் ; 
அரசியல் தகர்வு; படுவீழ்ச்சி ; (மண்.) பாறைகளையும் சிதை 

கூளங்களையும் வாரி அடித்துக்கொண்டு வரும் பெருநீர்ப் 
பெருக்கு. ழ் 

பீஸ்கா', ௦. விலக்கித்தடு; வெளியே தடுத்து நிறுத்து; 
வாயிலில் தடை கம்பியிட்டுத் தடு; தடங்கல் செய். 

பஸ்கா, ௮, கப்பலிலிருந்து இறக்கு ; கரையில் இறங்கு. 

பவார'885, ௦. மலைவகந்று ; சிக்கலினின்றும் விடுவி ; தடை 
விலக்கு. ்   

மறிக்கப்பட்ட. 

debase’ment, n. srpsgisv; sripsy, இழிவு; சிறுமை. 
debat'able, a. args giéti_uoror, arssHsSGfW, இரு 

தரப்பிலிருந்து விவாதிக்கப்படத்தக்க, மறுத்துரைக்கத்தக்க ; 

(தொ.) debatable ground, Q@sosstr தமதெனப் 

போராடும் எல்லை நிலப்பகுதி; ஐயப்பாட்டுக்குரிய இடை 

எல்லைப்பகுதி. 

ஸ்கர், 1. வாதம், சொற்போர்) வாய்ச்சண்டை, வாக்கு 

வாதம்; வாதாட்டம், பலதிசைக் கருத்துமோதல், சர்ச்சை, 

பொது விவாதம்; ஐ, வாதிடு, தருக்கம் செய்; வாதாடு, 

வாய்ச்சண்டையிடு; வாதாட்டத்தில் கலந்துகொள் ; 

எதிர்த்துக் கூறு); கலந்தாராய் ; ஆழ்ந்து சிந்தி, அமைக் 

தாய்வு செய். 

debat'er, 1. தர்க்கம் செய்பவர் ; வாதத்திறமையுடையவர். 

ஸ்ஸ், ர. மட்டற்ற குடிவெறி; ஓயாக் குடிப்பழக்கம் ; 

புலனுகர்ச்சி வெறி, காமவெறி; ஒழுக்கக்கேடு; ஐ, நெறிபிறழச் 

செய், கடமை திறம்பச்செய்; ஒழுக்கங் கெடச்செய் ; இழிந்த 

புலனுகர்ச்சியில் தோய்வி, சிற்றின்பத்தில் புரளுவி, கீழ்மைப் 

படுத்து, இழிஞனாக்கு ; குடிப்பழக்கமூட்டு ) கற்பழி; மட்டு | 
மீறிய புலனுகர்ச்சி மேற்கொள். 

debauched’, ௩. சிற்றின்பத்தில் அழுந்திய, ஒழுக்கங்கெட்ட, 
QUT LIBS கடையுடைய. 

பஸ் ௨௩0௦6, 71, பரத்தன் ; பரத்தை. 
debauch'ery, n. வரம்பு மீறிய ஒழுக்கக்கேடு, சிற்றின்பத் 

தோய்வு ; மட்டுமீறிய குடிப்பழக்கம். 

ப்ஸ்ஸ*யா6, 71. கடனீட்டுப் பத்திரம், கடனாகப் பெற்றுக் 
கொண்ட தொகையைத் திருப்பிக் கொடுக்குமளவும் வட்டி 

செலுத்துவதாகக்கண்டு வணிகநிலையம் முதலியவை 

தம்முடைய முத்திரையிட்டுக் கொடுக்கும் ஆவணம் ; அரசு 
நிலையங்கட்கு வழங்கிய சரக்குக்கீடான பண உரிமைச்சிட்டு ; 

௬ுங்கத்துறையினரிடமிருந்து ஏற்றுமதிக்கெதிராப் பெறும் 

பற்றுமுறி. 
ம்ஸ்ஸம்'யா£ம், . கடனீட்டுப் பத்திர உரிமையுடைய ); 

ஈட்டுரிமையுடைய. 

debil’itate, ௦. தளர்வூட்டு, வலுக்கெடு, சோர்வுறச்செய். 

0ஸ்11' 1197, 71. நரம்புச் சோர்வு ; தளர்ச்சி, ஊக்கக் கேடு, 

பண 

ஸ்], 7. பெறு கடன், கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று £ 

பற்று, கொடுக்கப்படவேண்டிய தொகையைக் காட்டும் 

கணக்குப் பதிவு; கணக்கில் பற்றுப் பதிவுகள் எழுதப்படுகிற 

இடதுபக்கம் ; ஒ, பெறு கடனாக எழுது ; பற்று வை, பற்றாக 
எழுது. 

21௧71, 71. கோட்டை கொத்தளங்களில் அணைசுவர் எழுப்பு 

தற்காக அகழியினின்றும் தோண்டியெடுக்கப்பட்ட மண். 

debonair’, debonnaire’, a. 
மரியாதையுடைய ; இன்புடைய. 

debouch’, v, படையணி வகையில் இடுங்கிய கணவாயி 

லிருந்து வெளிப்பட்டு பரவு ; நீர் ஒழுக்குவகையில் இடுங்கிய 

பாதை கடந்து வெளியே ஒழுகு. 

பஸ்ட், 7. வெளிச்செல் வழி, புறப்போக்குக் குழாய். 

மமே01 10017, 7. கணவாய் கடந்து புறப்படல், இடுங்கிய 
வழியினின்று வெளியேறுதல் ; புலப்படுமிடம் ; ஆற்றுவாய், 

debouchure’, n. ஆற்றுவாய்; கடற்கால் தொடங்குமிடம். 
ஸ் ஈ15, 71. சிதைவு, சிதை கூளம் ; கழிபொருள். 

debruised’, 8. (கட்.) மரபு வழக்கான உருவங்களின் 
மேலீட்டால் அரைகுறையாக மறைக்கப்பட்ட. 

பீஸ், ந. கடன்; பொறுப்பு, கடப்பாடு; கடமை; (விவி.) 

பாவம்) (தொ.) 6௧ம் 0ல், வாராக்கடன் ; debt of honour, 
சட்டத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத கடன், தாட்டக்கடன்; 

நயப்புடைய, முகமினியூ,



debtee 
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debt of nature, ea; floating debt, அரசியலாரின் பல்திறப் 

பட்ட பொதுப்படைக்கடன், நிதிகிலவரக் கடனாக்கப்படாத 

கருஷூலமுறிகள் போன்ற சில்லறைக்கடன் j in one’s debt, 

பணக்கடன் கொடுக்கக் கடமைப்பட்ட ; கடமைப்பட்ட. 

பஸ்*'66, 71. கடன் கொடுப்பவர். 

debt’or, n. கடன் வாங்குபவர், வாங்கிய கடனைத் திருப்பிக் 

கொடுக்கக் கடமைப்பட்டவர், கடன்பட்டவா. 

debunk’, v. (பே-வ.) உணர்ச்சித்திரை கிழி, பாசாங்கை 

அம்பலப்படுத்து ; மேற்பூச்சகற்று, போலி மதிப்பை அழித்து 

மெய்த்தோற்றத்தை வெளிப்படுத்து; செயற்கைப் புகழ்ப் 

பீடத்திலிருந்து வீழ்த்து. 
ப்ஸ்ர£', ஐ. (பே-வ.) உந்து வண்டியிலிருந்து இறங்கு; 

உக்தகத்திலிருக்து ஆட்களை இறக்குவி ; பேருக்துவிலிருக்து 

சரக்குகளை இறக்கு. 

சல்பர், (பிர.) 3. அரங்கேற்றம், முதல் முயற்சி, 
விடத்தில் முதன்முறையாகத் தோ ற்றமளித்தல், 

debutant, (பிர.) 7, அரங்கேறுபவன், முதன் முறையாகத் 
தோற்றம் அளிப்பவன் ; fem. debutante. 

de’cachord, n. பத்து ஈரம்புகளுள்ள பழங்கால இசைக்கருவி. 

060௨0, 060806, 77. பத்து; பத்தான தொகுதி; பதிகம் ; 
பத்தாண்டு. 

4608௨04௭06, 0600௦0, 7, நிலைதளர்வு, ஈலிவு, சோர்வு, 
தரங்கெட்டழிந்த நிலை ; கலை இலக்கியத்துறைகளின் வளர்ச்சி 

யில் உச்சநிலை திரிந்த இறங்குமுகப் பருவம்; பிரஞ்சு 

இலக்கியத்தில் 19-ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவிய மறை 

குறியீட்டுக்குழுவினர் (8700011515) பண்பு. 

060'க0ஸர், 1. இழிபுற்றவர், தரங்கெட்டவர், சீர்கேடுற்றவர் ; 
இலக்கியத் தளர்ச்சி எழுத்தாளர், கலைத்தரங்கெட்ட நிலைமை 

உற்றவர் ; பிரஞ்சு மறைகுறி மரபின் எழுத்தாளர்) 

£. நிலையிழிபுற்ற, தரங்கெட்ட, சீர்கேடுற்ற, நலிவுற்ற, 

சோர்ந்த; அழிகிற; அழுகிய ; உடலுரமற்ற ; மனஉரமிழந்த 

மறைகுறி மரபு சார்ந்த. 

dec’agon, 71, பதின் கோணம், பத்துக் கோணங்களும் 

பத்துப் பக்கங்களும் கொண்ட கேர்கட்ட வடிவம். 

06081 017, ற. எலும்பிலிருந்து 
சுண்ணாம்புச் சத்தினைப் போக்கு. 

decal'ogist, 91... பத்துக் கட்டளைகளை விளக்கிக் கூறுபவர். 

060௨௦2, 71. பத்துக் கட்டளை. 

Decam’eron, 71. பத்து நாட்களில் கூறப்பட்டதாகக் கருதப் 

படும் பொக்காசியோ (130008௦௦1௦) என்ற இத்தாலிய 

எழுத்தாளர் எழுதிய நூறு கதைகள். 

decamp’, v. திருட்டுத்தனமாகச் சென்றுவிடு, திடீரென்று 

ஓடிவிடு; தங்கல் கலைத்து விடு ; கூட்டுக் கலைந்து செல். 

decan’al, a. சமய வட்டத் துணைத்தலைவரைச் சார்ந்த ; 
வட்டத் துணைத்தலைவருடைய ஆட்சி வரம்பைச் சார்ந்த 

வட்டத்துணைத்தலைவர் திருக்கோயிலில் அமரும் தென் சிறைப் 

பகுதி சார்ந்த. 

06081ம்', ம. தெளிய வைத்து இறு, வடித்திறு; கலத்தினின்று 
மற்றொரு கலத்திற்கு ஊற்று ; மதுவைப் புட்டியிலிருந்து வடி 

குவளைக்கு ஊற்று. 

decan'ter, n. ayavb, மேசையினிடமாக மது ஊற்றிக் 
கொண்டு வருவதற்குரிய அழகிய குப்பி. 

0908]' 1184௦, ௨, தலையை வெட்டு, தலை துணித்துத் தண்டி ; 
தலை துண்டித்து வேறுக்கு ; நுனி தறித்து வேருக்கு. 

060800, 71, பத்துக் கால்களை உடைய ஈ௩ண்டை உட் 
கொண்ட தோடுடைய உயர் உயிரின வகை; ர, பத்துக் 

கால்களையுடைய உயிரினத்தைச் சார்ந்த. 

Decap’oda, n. pl. பத்துக் கால்களுள்ள 
முதலியவற்றை உள்ளடக்கிய உயிரினம். 

decar'bonate, decarb’onize, decar’burise, v. 
அகற்று; கரிய ஈருயிரகை வளியை நீக்கு. 

பொது 
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௩ண்டு- இருல் 

கரியம்   

0609081126, ௦, அன்றாடக் கூலியாளை நீக்கு, 

460831111௦, 8. பத்து அசைகளைக் கொண்ட, 

decasyll’able, n. uss! அசைகள் கொண்ட பாவின் அடி. 

decathol’icize, v. பொதுமைப் பண்பைப் பிரித்தகற்று) 
கத்தோலிக்கப் பண்பை மாற்று. 

060837, 71. வீழ்ச்சி, பதனழிவு, சிதைவு; அழுகிப்போதல்; 

தேய்வு, உடற்சீர்கேடு; அழுகிய கூறு) 'கதிரியக்கத் திற. 

முடைய பொருளின் காலச் சிதைவு; ற, அழிவுறு, அழுகிக் 

கெடு; தரங்கெடு ; தரங்கெடச்செய் ; நலமழி ; செப்பமிழ ; 

பண்பு இழ; உரங்கெடு; ஊக்கமழி; செல்வச் சீர்கேடுறு 3. 

தேய்வுறு, நலிவுறு. 

0606856', 9, சாவு, உயிர்ப் பிரிவு; ற, இற, மாள்வுறு. 

deceased’, n. அணிமையில் மாள்வுற்றவர்; ஐ. இறந்து: 

போன ; அணிமையில் மாள்வுற்ற. 

06061', 1. வஞ்சகம், ஏய்ப்பு; இரண்டகம், சூது; எத்து 
மானம், ஏமாற்று, வேண்டுமென்றே தவரறானஷழி காட்டுதல்; 

புரட்டு, புனைசுருட்டு, புரளி, பொய்ம்மை; போலித். 

தோற்றம். 

deceit'ful, a. சூழ்ச்சி மிக்க, வஞ்சகம் நிறைந்த, போலிப் 
புனவான; ஏமாற்றுகிற; வஞ்சிக்கும் இயல்புடைய ; 

இரண்டகமான, உள்ளொன்று புறமொன்றான. 

0808137216, ௧. ஏமாற்றப்படக்கூடிய, எளிதில் வஞ்சனைக்கு. : 
உட்படத்தக்க. 

06061176', ற, தப்பு வழிகாட்டு; தவநிழைக்கச் செய்; ஏய், 
ஏமாற்று ; ஏமாற்றமடையச் செய். 

decel’erate, v, வேகந்தணி, மெதுவாக்கு, தாமதப்படுத்து. 
Decem'ber, 7. ஆங்கில ஆண்டின் பன்னிரண்டாவது மாதம். 

Decem’brist, n. ருசியாவில் 1825-ஆம் ஆண்டில் GLB. 
புரட்சி இயக்க உறுப்பினர். 

86071, 71. பதின் குழுவினர் ) பண்டை ரேரமாபுரியில் 

பன்னிரண்டு கட்டளைகளை (451 %. 6.) உருவாக்க அமர்வு 
பெற்ற பதின்மருள் ஒருவர்; முற்கால வெனிஸ்" (7811087. 

மாகைரில் ஆட்சிக் குழுவினர் பதின்மருள் ஒருவர். 

06061) ”ஏர்ரஜ$16, 71. பதின்மர் குழு; பதின்மர் ஆட்சிக்குழு ; 
பதின்மர் ஆட்சிக்காலம். 

060600, 7. தகைமை, ௩டைமுறைத் தகுதி; நாகரிக 
துண்ணயக் கூறு, ௬வை கலம்; பண்பு நலம்; இழி சொல்லும் 

இழி நடைத் தோற்றமும் விலக்கிப் பிறர்க்கின்னா நேராமற் 

காக்கும் பெருமிதச் சால்பு ; மதிப்புடைமை, ஒப்புரவுடைமை ; 

(தொ.) the decencies, srafla முறைகள், உயர்வாழ்க்கைத். 

தகுதிக் கூறுகள். 

decenn’ary, n. பத்தாண்டுகள் கொண்ட 
4. பத்தாண்டுக் காலத்துக்குரிய. 

0601௨0, 71. பத்தாண்டுக் காலம். 

0606101181, 8. பத்தாண்டுகள் கொண்ட ; பத்தாண்டுகளுக். 
கொருமுறை நிகழ்கிற. 

decenn'ium, n. =decenniad. 
de’cent, a. THysiuw; ussruribs ; 

தரமான, வரம்பு மீறாத, பாங்குடைய. 

காலக்கூறு 5 

மட்டான ; நடுத். 

06௦8181126, ஐ, ஈடுவாட்சி வலுத்தளர்த்து ; ஆட்சி உரிமை 
பன்முகப்படுத்து ; கிளையாட்சி வலுப்படுத்து. 

decept’ ible, 8. ஏமாற்றப்படத்தக்க, வஞ்சிக்கப்படக்கூடிய. 

0606'1101, 71. ஏமாற்றுதல், மோசடி, வஞ்சனை ; சூழ்ச்சிப் 
பொறி, தந்திரம்; ஏமாற்றப்பட்ட நிலை; ஏமாற்றுமுறை 5 

ஏமாற்றப்பட்டதால் விளையும் தவறு. 

0600'1156, ம: ஏமாற்றும் இயல்புடைய 
ஏமாற்றக்கூடிய ; மயங்கவைக்கிற. 

0602210137, ௩, ஏமாற்றும் இயல்புடைய. 
615112112௦, ற. கிறித்தவ சமயத்தினின்றும் மாற்று, 

கிறித்தவ சமயப் பண்பைக் குறையச் செய். 

6 
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decidable 

279 
declinable 

  

decid’able, a. தீர்மானிக்கப்படத்தக்க, அறுதியிடக்கூடி.ய. 

decide’, v. Yas செய், தீர்மானி, உறுதிகொள், அறுதி 
இடு ; முடிவுக்கு வா; தீர்ப்பளி. 

.5044'எ0, ச. உறுதியான; தெளிவான, ஐயத்துக்கு இடமற்ற; 
வரையறைப்பட்ட ; தயக்கத்துக்கு இடம் தராத; மறுகேள்வி 

யற்ற, உறுதிப்பாடான. 

604 எ, 7, உறுதி செய்பவர்; உறுதி செய்வது; பந்தயத்தில் 

தயக்க நிலை முறித்து ஆட்டம் மீட்டும் தொடங்கப்படும் நிலை. 

860108, 1. குழந்தைப் பேற்றிற்குப் பிறகு வெளிப்படும் 
மெல்லிய கருச்சவவு. 

0௦01010015, ம. குறிப்பிட்ட பருவத்தில் உதிரக்கூடிய; தாவர 
வகையில் ஆண்டுதோறும் பருவத்தில் இலை உதிர்க்கக்கூடிய/; 

எறும்பு முதலிய உயிரின வகையில் இணை பருவத்தின்பின் 

இறகு கொட்டிவிடுகிற ; பற்கள் வகையில் பருவத்தில் விழத் 

தக்க; கொம்புகள் வகையில் கழன்று விழக்கூடிய; நிலை 

யற்ற; மாறுபடக்கூடிய. 

dec’igrammt, n. பிரஞ்சு மெட்ரிக் முறையில் எடையளவைக் 

கூறு, “கிராமில் (தாக1௦) பத்தில் ஒரு கூறு. 

dec'ilitre, n. பிரஞ்சு மெட்ரிக் முறையில் முகத்தலளவைக் 

கூறு, *லிட்டரில் (11426) பத்தில் ஒன்று. 

decill'ion, n, பத்திலக்கத்தின் பத்தடுக்கிய விசை மடங்கு, 
ஒன்றன்பின் அறுபது சுன்னங்கள் இணைத்த பேரெண் ; 
அமெரிக்க பிரஞ்சு வழக்கில் ஆயிரத்தின் பதினொன்றடுக்கிய 

விசை மடங்கு, . ் 

06௨, 77. பதின்கூற்றுக் கீழ்வாய் எண், பதின்முறைப் 

பின்னம்; ர, பதின்மானமான;, எண்மான முறையில் 

பத்தடுக்கு வரிசையான, பதின்கூறான, கீழ்வாய் எண் 
முறையில் பதின்கூற்றடுக்கான ; (Qsr.) decimal fraction, 

பதின்கூற்றுப் பின்னம்; 020102] ற௦ரக1100), பதின்மான 

இலக்கம் ; decimal system, பதின்மான முறை. 

060 11021180, 9, பதின்மான முறை வழக்காறு) 
கூற்று முறை ஆதரவு. 

de'cimalize, v. பதின்மான முறையாக்கு ; பதின்கூரறுக்கு. 

06௦1170806, ஐ, பத்தில் ஒரு பங்கு அகற்று) பத்துப்பேரில் 
ஒருவனைக் கொலைசெெய்து தண்டி. ; பெரும்பகுதியைக் 

கொன்றழி, பெரும்பகுதி அழிவு செய் ) பேரளவில் குறை, 

dec'imetre, n. பிரஞ்சு மெட்ரிக் முறையில் நீட்டல் அளவைக் 

gum, Garcon (metre) USS ஒன்று. 

de'cimo-sex'to, n. UP@Mi wy, uP@GQs wy seu 
தாள் ; பதினாறு மடிப்பு ; பதினாறு மடிப்பாக உருவான ஏடு. 

-de’cimus, #2. பத்தாமவர், பத்தாவது ஆள். 

decipher, 1. மறைகுறியெழுத்துமூலத்தின் பொருள் விளக்கம்; 
ற. மறைகுறியீட்டின் குறிப்புக் கண்டுணர்) மறை குறி 

யீட்டின் குறிப்புக் கண்டு பொது எழுத்து முறைப்பட எடுத் 

பதின் 

தெழுது; மறைகண்டுணர் ) அடையாளம் அறி; பொருள் 

கண்டுபிடி. 

0607181017, 71. தீர்மானித்தல்; முடிவு, தீர்மானம்; தீர்வு ; 
தீர்ப்பு; உறுதிப்பாடு ; உறுதிப்பாட்டுப் பண்பு, மன உறுதி. 

‘decis'ive, decis'ory, a, தீர்மானிக்கும் ஆற்றலுள்ள ; 
முடிவான, தீர்வான, அறுதி செய்து முடிக்கிற) இறுதி 

யான ) உறுதியான ; ஐயமற்ற ; தெளிவான. 

0604411126) ஐ, நாகரிகப்பண்பகற்று ; பண்பாட்டு நிலையி 
னின்று தாழ்த்து. 

0601, 71. கப்பல் தளம், கப்பலில் பக்கத்துக்குப் பக்கமாகச் 
சென்று தளமாகப் பயன்படும் தட்டடுக்கு; கப்பல் தள 

மேடை ; மேல் கட்டு; பேருந்துவில் தள அடுக்கு ; பாலத்தின் 
அடுக்கத்தளழ் ; பொருட் குவியல்களின் அடுக்கு ; சீட்டாட்ட 

வகையில் சீட்டுக்கட்டு ; சீட்டாட்ட வகையில் எடுக்காது 

கிடக்கும் கட்டு; Vv. அழகு செய், ஒப்பனை செய்; ஆடை. 

அணி பூட்டு; மேற்கவிந்து மூடு; கப்பலுக்கு மேல் தளம் 
அமை ; தளமேடைமீது ஒழுங்குபட அடுக்கு. 

deck'-bridge, 71. சாலை செல்லும் மேற்பகுதியுடைய பாலம். 
  

deck’-car’go, n. கப்பலில் மேல்தளத்தில் பாதுகாப்பாக 

அடுக்கி வைக்கப்படும் சரக்கு. 

deck'-chair, ௩... எளிதாக எடுத்துச்செல்லக்கூடிய நீள் 

மடக்கு நாற்காலி. 

06012, 71, அழகு செய்பவர் ; ஒப்பனைப் பொருள்; தள 

அடுக்கு கொண்ட கப்பல் அல்லது ஊர்தி. 

4601 ஹும், 1. கப்பல்தளத் தொழிலாளி) பொதுநிலைக் 
கடலோடி. 

deck’-house, n, கப்பல் மேல்தள அறை. 

் 0601 102, 71... அழகொப்பனை ) மேடை. 

0601௨, 71. தாள் செய்யும் தொழிலில் தாளின் அகலத்தை 

உறுதி செய்ய உதவும் அமைப்பு; கைமுறைத்தாளின் செப்ப 

மற்ற ஓரம்) திருந்தா ஓரம் ; செப்பமற்ற ஓரப்போலி. 

060%'16-6086, 71. வெட்டப்படாத செப்பமற்ற தாள் விளிம்பு. 

0601-1080, 3. கப்பலின் மேல் தளத்திலுள்ள சரக்குமூடை.. 
060%'-1858826, 71. அறைத் தங்கல் வசதியின்றி மேல்தளத் 

திலே மட்டும் பயணம் செய்யும் உரிமை. 

060%'-01ம10118, 91, கப்பல் தளத்தில் கயிறு கட்டி ஆடப்படும் 

முனைவளைய ஆட்ட வகை. 

4601-4 15, 73. கப்பல் தளத்தில் விளையாடப்படும் வரிப் 

பந்தாட்ட வகை. - 

declaim’, v. appéawW.@4 Cue, sréMiGuer ; e.corigdl 

யுடன் முழங்கு ; பேருரை பயிலு, 

6018081101, 71. கலைத்திறன் வாய்ந்த சொற்பொழிவு ; 
பகட்டான பேருரை ; கட்டமைவான மேடைப்பேச்சு. 

declam'atory, a. உணர்ச்சி வசப்படுத்துகிற; உரத்துப் 
பேசுகிற ; சொற்பகட்டு வாய்ந்த. 

060181௨016, ௧. அறிவிக்கத்தக்க ; விளம்பரப்படுத்தும் திற 
மூடைய ; மெய்ப்பிக்கப்படவல்ல. 

060181”81, 71. வாக்குமூலம் கொடுப்பவர்; உறுதி கூறுபவர். 

0601௧௧11௦0, 7. சாற்றுதல், அறிவித்தல் ; அறிவிக்கப்பட்ட 
அறிக்கை; விளம்பரம்; உறுதிமொழி; எழுத்துமூல 

அறிவிப்பு; உறுதி ஆவணம் ; (சட்.) ஸ்காத்லாந்து முறை 

மன்றத்தில் கைதி குற்ற௩டுவர்முன் கொடுக்கும் வாக்குமூல 

அறிக்கை; (சட்.) வாதி: எதிர்வாதிமீது சாட்டும் வழக்கு 
விவர அறிவிப்பு. 

declar’atory, a, விளக்கமான; விரிவான) 
declaratory act, தெளிவில்லாத அல்லது 

சட்டப்பகுதியை விளக்குவதற்கான சட்டம். 

0601௧1௦', ௦. சாற்று, அறிவி, தெரிவி, பலரறியக் கூறு? 
விளம்பரப்படுத்து; வலியுறுத்திக் கூறு, உறுதியாகக் கூறு) 
முழு விவரம் அறிவி ; சீட்டாட்ட வகைகளில் கையிருப்புக் 

காட்டி வெற்றி அறிவி; துருப்புத் தெரிவி, துருப்பிலா 

ஆட்டங்கூறு ; அறிவிப்புச் செய்; முடிவு தெரிவி; உளச் 

சார்பு வெளிப்படக் கிளந்துரை ; மரப்பந்தாட்டத்தில் பத்துப் 

பேரின் முழு ஒழிவின் முன்பே தானாக ஆட்டத்தை முடி; 

(தொ.) 4601௧6 ௦8, கைவிடு, துற; பின்வாங்கு ; திரும்பப் 
பெற்றுக்கொள். 

(தொ,) 
சச்சரவுக்குரிய 

4601௨௦0', 8. மூன்பே உறுதி கூறப்பட்ட; ஒத்துக்கொள்ளப் 
பட்ட. 

0601160137, ஈம, கூறப்பட்ட உறுதிப்படியே. 
declar'er, n. விளம்பரம் செய்பவர் ; அறிவிப்பாளர் ; உறுதி 

கூறுபவர் ; சீட்டாட்டத்தில் வெற்றிகோருபவர். 

82212586, (பிர.) ர, தரமிழந்த, படியிறக்கமுற்ற ; சா.திகெட்ட ; 
fem. declassee. 

0601815101, 7. கேர்கிலையினின்றும் பிறழ்ச்சி, சாய்வு, சரிவு, 
கோட்டம்) வீழ்ச்சி, இறக்கம்; (இலக்.) வேற்றுமைப் 
பாகுபாடு, வேற்றுமையுருபேற்கும் ஒரேவகைச் சொற்கள், 
வேற்றுமை வரிசை. 

0620118016, 2. வேற்றுமைகளை ஏற்றுச் சொல் மாறுபடக் 
கூடிய ) வேற்றுமையுருபுகளை ஏற்றுத் திரிபுறுகிற.



declinal 

declin’al, a. 2pGnréA ateranar, &pCuraAs shAp. 

dec'linant, a 
06011௨11௦1, 71. கீழ்கோக்கிச் சரிதல்; கீழ்கோக்கிய சரிவு ; 

நெறி விலகுதல், பிறழ்ச்சி, கோட்டம் ; கவராயத்தின் முனைப் 

பிறழ்ச்சிக் கோண அளவு; (வான்.) வான் கோள ஈடுகேர் 

வரையிலிருக்து விண்மீனுக்குரிய கோணத் தொலைவு, வான் 

கோள கேர் வரை. 

0201106', 71. இறக்கச்சரிவு; பிறழ்வு, விலகுதல்; ஈலிவு, 
தேய்வு, படிப்படியான குறைபாடு; அழிவு, ௩ல அழிவு, 
தரங்கெடல்; உடல்கலக்கேடு ; தளர்ச்சி, ஊக்கங்கெடல் ; ஈரல் 

காசம், எலும்புருக்கி கோய்; விலையிறக்கம்; கதிரவன் சாய்வு ; 

வாழ்வின் மாலைப்போது ; ற. கீழ்கோக்கிச் சரியச்செய் ; சாய், 

சரிவிறக்கமுறு ; வளைவுறு, கொய்வாகு ; தளர்வுறு, நலிவுறு ; 

முடிவை அணுகு; குறைவுறு, தேய்வுறு ; ஊக்கமிழ, மன 
உரங்கெடு ; விட்டுவிலகு; திரும்பு) மறு, ஏற்க முடியா 
தென்று தெரிவி; (இலக்.) வேற்றுமை உருத்திரிபுகள் 

எடுத்துரை ; வேற்றுமையில் உருத்திரிபுறு. 

020110௨727, 71. மெய்யான நகேர்வடக்கிலிருந்து திசை 
காட்டியிலுள்ள ஊசியின் சரிவுக் கோணத்தை அளக்கும் 

கருவி. 

0201141137, 71. கீழ்கோக்கிய சரிவு. 
060114௦05, 8. கீழ்நோக்கிச் சரிவான. 

(கட்.) வால்பக்கம் கீழே தொங்குகிற. 

declutch’, v, பொறியை ஓட்டவும் நிறுத்தவும் செய்யும் 
இணைப்புக் கொளுவியை அகற்று. 

060௦001701, 91, காய்ச்சி இறக்கப்பட்டது, கஷாயம், வடிரீர். 

060006, 9, குழூ௨க்குறிகளை மறைவிடுத்து எழுது. 
080௦011276, ௦. தலையை வெட்டு, கழுத்தை அறு. 
060௦011௨'1101, 71. கழுத்தறுத்தல், தலையற்ற முண்டமாக்கும் 

செயல். 

2001181888, (பிர. ) 4. இரவிக்கை. 

02001181', 8. கழுத்து மூடப்படாத ; இறக்கமாக வெட்டப் 
பட்ட சட்டைக் கழுத்துப் பகுதியையுடைய. 

06001'௦ம112811௦, 71. நிறம் நீக்குதல், சாயம் போக்குதல். 
decol’ourize, v. நிறம் இழக்கச்செய், நிறம் நீக்கு. 

080'0௦ற1௯, ௨. இருமடிப் பல்கலப்பான, பல்கலப்புப் பகுதி 
உட்கொண்ட, பல்கலப்புடைய. 

decompose’, ஐ, ஆக்கக்கூறுகளாகப் பிரி; தனிக்கூறுகளாகச் 

சிதறு; சிதை; கெடு; அழுகு; கூறாய்வுசெய், பகுத்தாராய். 

060010'0051416, 71. மீக்கூட்டுப்பொருள், பொருள்களின் 

கூட்டுடன் மேலும் தனிப்பொருள் சேர்ந்த மறுகூட்டு 

மீத்தொகை, சொற்களின் தொகையுடன் பிறிதும் சொல் 

இணைந்த மறுதொகை 7; ர. மீக்கூட்டான, முதற்கூட்டின் 

மீது தனிப்பொருள் சேர்ந்த மறுகூட்டான. 

060010 0081'110௩ ", 7, ஆக்கக்கூறுகளாகப் பிரித்தல் ; தனிப் 
பொருட்களாக்கல் ; கூறாக்கச் சிதைவு ; சிதைதல், அழுகுதல். 

decomposi'tion ° , 71... இருமடிச் சேர்மானம்; சேர்மானமா 
யுள்ளவை இணைந்து மீட்டும் மீச்சேர்மானமாக்கப் பெறுதல். 

dec’ompound, n. மீக்கூட்டு, கூட்டுடன் தனிப்பொருள் 
மேலும் சேர்ந்த மறுகூட்டு ; (தாவ.) மீக்கொத்து, மலர்க் 
கொத்துடன் மேலும் மலர்சேர்ந்த பெருங்கொத்து; a. 
மீக்கூட்டான ; மீக்கொத்தான. 

0600107688”, ௨. அழுத்தம் தளர்த்து ; காத்றுப்புகாப் பேழை 
மூலம் நீரடியிலும் பிற இடங்களிலும் உழைப்பவர்களுஃகு 

நேரும் அழுத்தமிகுதியைத் தடு. 

060011ற1௦89'01, 71. உந்துகலத்தின் பொறியில் அழுத்தக் 
தளர்ததுவதற்கான அமைவு. 

06001 8601816, ஐ. திருநிலை டீக்கு, உலகியல் சார்பாக்கு. 

decontam inate, ஐ. தீட்டகற்று ; ௩ச்சுத் தொடர்பின் விளே 
வகற்று,  ஈ௩ச்சுவளிமூலம் இடம் - ஆடை முதலியவற்றுக் 

கேற்படத்தக்க ௩ச்சுச் சார்பு நீக்கு. 
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decumbency 

decontrol’, n. #Quur@ tsabd; ற. சரக்குகள்மீது போர்க். 

கால அரசாங்கக் கட்டுப்பாட்டை விலக்கு. 

82007, (பிர.) 74. திரை அரங்கொப்பனை $ அரங்க அமைப்பு, 
செயற்கை அறை அமைப்பு, திரை ஓவிய அமைதி. 

dec’orate, v. புனைக்தொப்பனை செய், அணியலங்காரம் யு 

நன்மதிப்புப் பதக்கம் அணிவி, சிறப்புமதிப்பளி. 

0600184164, 3. அணிசெய்யப்பட்ட ; (தொ. ) Decorated 
style, (௧.௧.) 14-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிவரை பரவி 
யிருந்த சித்திர அணி ஒப்பனை வாய்ந்த காதிக் (00141௦): 

மரபுக் கட்டிடக் கலைப்பாணி. 

0600181101, 71, அணிசெய்தல், ஒப்பனை செய்தல் ; அணி ;. 

ஒப்பனை ; ௩ன்மதிப்புச்சின்னம் ; சிறப்புப் பதக்கம். 

dec’orative, a. அணியான, ஒப்பனையான. 

0600181௦01, 71. அணிசெய்பவர் ; ஒப்பனையாளர் ; வீட்டினை: 
அழகுசெய்பவர். 

de’corous, ad. சுவைகலம் பிழையாத ; தகுதிவாய்ந்த, மதிப்: 

பமைதியுடைய ; மெருகு குறையாத, மெட்டான. 

deco’rum, 91, சீரொழுங்கு, மரபமைதி, நஈயநாகரிக அமைதி: 

த்குதி. 
060037”, 71. பொறிக்குள் சிக்கவைக்க உதவும் பொருள்; காட்டுத். 

தாராக்களைப் பழகிய தாராக்களின் துணையால் செலுத்திச் 

சிக்கவைக்கும் வலை ; புட்குலங்களை அகப்படுத்த உடந்தையா 

யிருக்கும் பறவை, பார்வை மிருகம் ; ஏமாந்றுக்காரனுக்கு. 

உடந்தையாய் இருப்பவர், உள்ளாள், கையாள்; தூண்டிற்- 

பொருள் ; மருட்டுக்கருவி ; ஐ, வசப்படுத்திப்பிடி ; பொறியுள் 

ஏய்த்துச்செலுத்து ; பழக்கிய பறவையுதவியால் காட்டுத். 
தாராவை வலையுட்படுத்து மருட்டிச் சிக்கவை. 

06009'-0ம0%, 71. காட்டுத்தாராக்களை மயக்கி வலைக்குள் 
விழவைப்பதற்காகப் பழக்கப்படுத்திப் பயன்படுத்தப்படும். 

காட்டுத்தாரா ; பிடிக்குள் பிறரை வீழ்த்துவதற்காகப் பயன் 

படுத்தப்படுபவர். 

decrass’ ify, v. அடர்த்தியைக் குறை; மடமையைத் தளர்த்து. 

06076886 ", 7, குறைபடுதல் ; குறைபாடு, குறைவு ; ஈட்டம், 
இழப்பு. 

0601௦886' “, ற. குறை, குறைவாக்கு ; குறைவுறு, 
decree’, 73, ஆணை, கட்டளை, ஆணைப்பத்திரம், சட்டம் ; 

நடுவர் முடிவு, தீர்ப்பு, கடல்துறை-மணவிலக்கு முதலியவை. 

சார்ந்த வழக்குமன்றங்களின் முடிவு ;) இயற்கையின் நியதி, 

கடவுளின் கட்டளை, ஊழ்வரு முடிவு; ஐ, ஆணை பிறப்பி, 

கட்டளையிடு; விதிசெய், முடிவுசெய், தீர்ப்பளி; (தொ.) 

decree நர்51, வரையறைத் தீர்ப்பு, குறிப்பிட்ட கால எல்லைக். 
குள்ளாகத் தடுக்க விரும்புபவர் தக்க காரணம் கூறாவிட்டால்: 

நடைமுறைக்கு வரத்தக்க முறைமன்ற ஆணை ; மணவிலக்கு 

வழக்கில் தவணைக்குள் மறுப்புக்காரணம் காட்டாதபோது. 

நடைமுறைக்கு வந்துவிடத்தக்க மணவிலக்காணை.. 

060'10ணர், 7. குறைவு, குறைமானம்; இழப்பளவு,. 
சேதாரம். ் 

060121, ௩. சிதைந்துபோன, முதுமைத் தளர்ச்சியுற்ற ; 
இறுதிக் கட்டத்திலுள்ள. 

0607611816, ம, உப்பு வகைகளில் பற்றியவிடத்தில் சூட்டினால்: 
வெடித்துச் சிதறு; உப்பு அல்லது கனிப்பொருள்கள் வகையில்- 
௬ட்டு கீறாக்கு ; வெந்து நீறாகு. 

0601211006, 77. முதுமைத் தளர்ச்சி. 

060185'00ர, 8. தேய்கிற, படிப்படியாகக் குறைகிற. 

decre'tal, n. போப்பாண்டவரின் கட்டளை. 

decre'tals, n. ற்[. போப்பாண்டவரின் கட்டளைத் தொகுப் 
பேடு. 

060137, ௦, இகழ்ந்துரை; குறைகூறு ; கண்டி. 
dec’uman, n, Gus2; ர. மிகப்பெரிய, அலைகள் வகையில் 
தலைமையான. 

decum'bence, decum'bency, n. # 46Gb A&,



decumbent 

decum’bent, a. படுத்த நிலையிலுள்ள; (வில., தாவ.) 
நிலத்தின்மீது படிந்து கிடக்கிற; (வில.) உடல்மீது AOS 

காகக் கிடக்கிற; (தாவ.) கிளைமீது படிந்துகிடக்கிற. 

060116, 7. பத்து மடங்கு; ர, பதின்மடங்கான ; ற, பத்து 
மடங்காக்கு. 

மீச ர்க, 1. பதின்மர் குழு; பத்துப் பேர்கள் அல்லது மேற் 
பட்டோர் கொண்ட குழு. 

060188276௦, ம. குறுக்குமறுக்கான ; ஒன்றையொன்று வெட்டு 

கிற; சொற்றொடரில் பின்னுள்ள தொடரை எதிரிணையாகக் 

கொண்ட. அணிஈகயமுடைய $) (தாவ.) குறுக்குமறுக்கான, 

எதிரணை இலைகள் கொண்ட; ௮, குறுக்குக்கோடிடு ; 

குறுக்குவெட்டாக வெட்டு. 

dedans’, 2. வரிப்பந்தாட்டத்தில் ஆட்டக்களத்தின் பந்தேறு 

பகுதிக் கோடியிலுள்ள திறந்த அடுக்குமேடை வரிசை ; 
ஆட்டப் பார்வையாளர் குழாம். 

060'10816, ல. கேர்ந்தளி, அர்ப்பணஞ்செய், ஒப்படைத்துவிடு. * 

0601081066, 7. கேர்ந்தளிப்பை ஏற்பவர். 
06010811௦1, 717. உரிமை ஒப்படைப்பு, நிவந்தம்; உரிமையுரை. 

deduce’, v, உய்த்துணர், ஊகி; தெரிந்த முடிபுகளிலிருக்து 
புது முடிபாக வருவி; மரபு தொடர்புபடுத்திக் காட்டு) 

குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து தொடர்புபடுத்திக் குறிப்பிட்ட 

காலம் வரைக் கொண்டுவந்து இணை. 

0600௦01016, 4. உய்த்துணரத்தக்க, ஊகிக்கத்தக்க. 
060100%', ௦. எடு, தள்ளு, கழி, குறை. 

deduc'tion, n. உய்த்துணர்தல்; உய்த்துணரப்படுவது, 
ஊகிக்கப்படுவது, அனுமானம்; (அள.) விதிதருமுறை, 

பொதுக் கருத்தினின்று தனிப்பட்ட உண்மையைப் பிரித் 

தெடுக்கும் முறை ; கழித்தல், கழிவு, 

deduct’ive, 8. விதிதருமுறையான, ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட 
மெய்ம்மையினின்றும் வருவிக்கப்படுவனவற்றைச் சார்ந்த. 

deed, 1. செயல்; மெய்க்கிகழ்ச்சி, நடைமுறைச்செய்தி ; 
துணிவுச்செய்கை; பத்திரம், ஆவணம்; சட்டமுறை ஒப்பந்தம்; 
(தொ.) 1௩ 0௦௦4, உண்மையில் ; உண்மையாக, மெய்யாக. 

deed’ poll, 91. ஒரு கூற்றினரால் எழுதப்பட்டு நிறைவேற்றப் 
பட்ட பத்திரம். 

06210, ஐ, மதி, கணி; எண்ணு, நினை; கம்பு; கருது. 

deem'ster, n. மேன் தீவிலுள்ள (1816 of ௨௭) இரு நடுவர் 
களில் ஒருவர். 

deep, nm. ஆழ்தடம் ; .கடல்; நெருக்கமிக்க கூறு; எய்த 

முடியாதது; உணரமுடியாதது, உணர்வுகடந்த ஒன்று : 

மரப்பந்தாட்டத்தில் எல்லையடுத்த ஆட்டக்காரர் இடம்; 
4. ஆழமிக்க, முகட்டிலிருந்து நெடுந்தொலை இறக்கமான, 
மேற்பரப்புக்கு கெடுந்தொலை கீழான; மதிப்பிட் 
டுரைக்க முடியாத ஆழமுடைய ; ஆழ்ந்த புலமைவாய்ந்த ; 

நுழைபுலம் வாய்ந்த; மிகத் தாழ்வாக உள்ள; மிக 
உள்ளார்ந்த; ஆழ்ந்து உட்குழிந்த; ஆழ்ந்து மிகுதொலை 
உட்சென்றுள்ள; ௩டு மையம் அளாவியுள்ள; சூழ்ச்சிவாய்ந்த ; 

கடுஞ்சிக்கலான $; கவனத்தை மிகவும் ஈர்க்கிற; முழு ஈடு 

பாடுடைய ; மீளமுடியாத அளவு படிவுற்ற ; அருமறைவான, 

இரகசிய மிக்க; திண்ணிய, அடர்த்திமிக்க, முனைப்பான ; 

வரம்பு மீறிய, எல்லையற்ற; உளமார்ந்த; ஓசையில் தாழ் 
விசையுடைய ; குரலில் முழுகிறைவுடைய ; குரல் மூச்சு வகை 
களில் உள்ஆழத்திலிருந்து எழுகிற; சேறார்ந்த; மணற் 
பாங்கான ) மரப்பக்தாட்டத்தில் இலக்கைவிட்டுத் தொலைவில் 
எல்லைக்கோட்டுக்குப் புறம்பான; ரீ, ஆழமாக? நெடுக் 
தொலை உள்ளார்ந்து, ஆழ்ந்து தோய்ந்து ; அறிய முடியா 
நிலையில் ழ (தொ.) ம22ற 1614, மரப்பந்தாட்டத்தில் பந்து 
வீசுபவருக்குப் பின்னால் எல்லைக்கோட்டில் உள்ள பந்து 
தடுப்பவர் நிஜ்குமிடம்; 0660 111, ஒளிவாய்ப்புடைய 
பட்டியில் முட்டையிடும் பெட்டைக்கோழியை அடைத்து 

வைப்பதன் மூலம் முட்டை வளம் பெருக்கும் முறை; deep 

1ம்சாகரர, ஊடுகதிர் அல்லது நுழைகதிர் மூலம் 
நடத்தப்படும் மருத்துவமுறை ;* 220 1ற. 018 (06 068 ஸம், 
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defamatory 

தங்கு தடையற்ற முறையில் உணர்ச்சியோடு பேசு; 

82 ஏர,  துன்பகிலை, இக்கட்டுகள் உள்ள நிலை) 

$௭௦ 0620, 1௦௦ 662, இரண்டு அல்லது மூன்று அடுக்கு 

வரிசையாக, 

6ற'-ம1௦ணமம், ௧. மிகுந்த அறிவாற்றல் திறங்கள் நிரம்பிய. 

deep’-draw'ing, a. (aU.) WstusH5G DES ppb 
தேவைப்படுகிற அளவுடைய. 

8'-ம7௦ம, ௩. வெறித்தபோக்குடைய, மிகமோசமான 
அளவில் கடுநிலைவாய்ந்த; இம்மியும் விடா கிறைவு 

வேண்டுகிற. 

deep’en, Vv. ஆழமிகுதியாக்கு; மிகுதியாக்கு, பெருக்கு ; 

செறிவூட்டு; ஆழமிகுதியுடையதாகு ; செறிவாகு. 

deep'-felt, a, உணர்ச்சியின் ஆழ்தடத்திலிருந்து எழுந்த, 

உள்ளார்ந்த உணர்ச்சியுடைய. 

deep’-freeze’, n. தாழ் தட்பவெப்பநிலையில் அழிதக்க. 
உணவுப்பொருள்களைப் பதனம் செய்யும் முறை; ௮, தாழ் 
தட்பவெப்பரிலையில் அழிதக்க உணவுப்பொருள்களைப் பதனம் 

செய். 

066'10ஐ, 71. மீன்வலையின் குறுக்களவான ஆறு அடி ஆழம். 
089”-18710, ர. ஆழ்ந்து அடிகோலப்பட்ட, உறுதிவாய்ந்த 

அடிப்படையுடைய. 

0220100351, 8. மிகுந்த ஆழமுள்ள. 
0960-1௦80, ௩. கற்றுத் தேர்ந்த, புலமைவாய்ந்த. 

0665, 71. pl. கடலின் ஆழ்பகுதிகள் ; ஆழ்தடம், படுபாதாள 
ஆழ்தடம், கோரப்பள்ளம் ; உணர்ச்சியின் மறை அகடு$ 

அறிவின் தொலைமுகடு. 

deep’-sea, a. ஆழ்கடற்பகுதிகளைச் சார்ந்த. 

deep’ -seat'ed, ர. உள்ளார்ந்த, மேற்போக்கல்லாத, ஆழ்ந்த 
தன்மையுள்ள. 

deer, n. மான்) மான் வகை; றர, 0227. 

1661-1016, 71, வேட்டை மான்களுக்கென ஒதுக்கி வைக்கப் 

பட்ட காட்டு நிலப்பரப்பு. ர 

deer’-hound, n, பெரிய வேட்டை காய் வகை. 

deer’let, 1. மான் போன்ற சிறு விலங்கு வகை, எலிமான். 

0627-1101, 7. மான் நாவால் நக்கும் பழக்கமுடைய களர் 

நிலப்பகுதி. 

4667 ௨01, 71. குதிரைகள் வகையில் மெலிந்த வடிவமைதி 

அற்ற கழுத்து. 

deer'skin, 71. மான் தோல். 
deer'stalker, 11. சந்தடியின்றித் தொடர்ந்து சென்று மான் Hl 

வேட்டையாடுபவர் ; ஆட்டக்காரரின் தலைக்கவசம் போன்ற. 

குல்லாய். 

deface’, v. உருக்கெடு, தோற்றங்கெடு, அழகைக்கெடு ; 
துடைத்தழி; தெளிவற்றதாக்கு ; மதிப்புக்கெடு, பெயர் கெடு. 

027௧06 'ஊரர், 71. உருவழித்தல், தோற்றத்தைக் கெடுத்தல், 
அழகைக் கெடுத்தல்; புரியாதாக்குதல்;) துடைத்தழிப்பு , 
அழகை அழிப்பது. 

de fac'to, (%.) ம, மெய்யான, சட்டப்படி எவ்வாறாயினும் 

நடப்பின்படி உண்மையான ; ரம. சட்ட உரிமையின் படி 

எப்படியாயினும் மெய்க்௩டப்பில். 

def’alcate, v. பணத்தைக் கையாடல்செய் ; 
லஞ்ச வழிப்படுத்து. 

defalca’tion, 71. பணக்கையாடல் ; பணக்குறைவு, பொறுப் 

பில் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணம் பொறுப்பாளர் வரம்பு மீறிய. 
செயலால் குறைதல் ; கையாடப்பட்ட பணம். 

defama'tion, n. அவதூறு, பழித்துரைத்தல், ௩ற்பெயரைக் 
கெடுத்தல், இகழுரை, பழி. 

defam’atory, d. அவதூறான, ௩ற்பெயரைக் கெடுக்கிற, 
பெருமை குலைக்கிற, பழிப்புரை சார்ந்த. 

சொத்தினை
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defile’ment, n. +@DUuGSHS5%; Srlimns கேடு; 
புனிதத்தன்மையைக் கெடுத்தல் ; சீர்குலைப்பு ; 

இழிதகவு, கீழ்மை, ் 

விறல் உ, வரையறு) எல்லை தெளிவுபடுத்து ;) கருப்பொருள் 

தொகுத்துரை ; பொருள் வரையறை செய். 

definite, a. வரையறுக்கப்பட்ட) உறு திசெய்யப்பட்ட? 

தெளிவான எல்லையுடைய 7 நிலையான, உறுதியான ; தெளி 

வான, ஐயமற்ற; (தாவ.) உள்முதிர்க்கொத்தான, இணைத் 

தண்டுடைய. 

definitely, ஈம. உறுதியாக. 

defini'tion, n. பொருள் வரையறை சொற்பொருள் விளக் 

கம்; பொருளின் பண்பு விளக்கம். 

ஷீ! 1ர ராக, ர... (இலக்) வரைநிலை அடைமொழி; ஐ, வரை 
யறை செய்கிற, வரம்பிட்டுக் காட்டுகிற, கட்டுப்படுத்துகிற ; 

உறுதி செய்கிற. 

defin'itude, 71. உறுதிப்பாடு. 
de’flagrate, v- கொழுந்துவிட்டு எரித்துச் சாம்பராக்கு, சட 

சடவென்று எரித்துப் பொசுக்கு. 

விக், உ. உள்ளடைத்த காற்றை வெளிவிடு; புடைப்புத் 

தளர்வுறு ; (ஙிதி.) பணப்பெருக்கத்தைக் குறைவுபடுத்து ; 
பணப் புழக்கத் தளர்வுக் கொள்கையைப் பின்பற்று. 

க'1100, 7. புடைப்புத்தளர்வு, உள்ளடைத்த காற்றின் 

வெளியீடு ; நாணயச் செலாவணித் தளர்வு நிலை; பணப் 

புழக்கத் தளர்த்தல் முறை ; தூசகல்வு, காற்றின் ஆற்ற 

லால் கொய்மைமிக்க கூறுகள் போக்கு தல். 

defla‘tionist, n. 
ஆதரிப்பவர். 

deflect’, v. @@ பக்கமாகத் திருப்பு ; கீழ்நோக்கி வளை ; கேர் 
வழியிலிருந்து விலகிச் செல் ; நகேர்க்கோட்டிலிருந்து விலகு, 

பிறழ்வுறு. 
deflect'ed, a. (தாவ.) திடுமெனக் கீழ்கோக்கி வளைந்துள்ள. 

deflec'tion, n. qr wimaAujsror நிலை; கீழ்கோக்காக 

வளைக்துள்ள நிலை ; கோட்டம் ; திருப்பம், 

deflec’tive, a. 
கிற. 

421601௦௩, 71: தீக்கொழுக்தை ஒருபக்கமாகத் திருப்பும் பொறி 

அமைவு. 

defle'xion, n.= deflection. 
040816, 3. மலர்ச்சிப் பருவம் கடந்த ; பூந்தாது கழித்து 

விட்ட; 4. பூக்கழி ; இளகலங்குலை, 

defloration, n. asia; ; கலங்குலைத்தல். 

ளின், ற. மலர்களை அகற்று ;) இளகலங்குலை ; அழகு 
கெடு ; கன்னிமையழி ; கற்பழி. 

de'fluent, n. பனிப்பாறைச் சறுக்கலின் அடிப்பகுதி ; ர, கீழ் 
நோக்கி ஒழுகுகின்ற; (தாவ.) அடிநோக்கிப் பரவுகின் ற, 

தண்டில் தொடர்ந்திறங்குகின்ற. 

ஷீர், உ. காட்டை அழி, காட்டின் மரங்களை வெட்டி 

அகற்று. 
21௦11 ல. உருச்சிதை, அருவருப்பான தோற்றமுடைய 

தாக்கு ; அழகு பாழ்படுத்து. 
8௦11081100, 7. உருத்திரிபு; சீர்குலைவு, 

சொற் சிதைவு ; (இய.) வடிவ மாறுபாடு. 

பீமாராகம்', ௩. உருத்திரிபுற்ற ; அருவருப்பான வடிவுடைய ; 
தவரான வடிவம் அமைந்துள்ள. 

பணப்புழக்கத் தளர்வுக் கொள்கையை 

வளைவாக்குகின்ற ; கோட்டமுண்டுபண்ணு 

அழகுக்கேடு ; 

deform’ity, n. அருவருப்பான தோற்றம்; உருத்திரிபு ; 
அழகைப் டழ்படுத்தும் கூறு; மோசமான பண்பு, 

௦கமம்', ஐ, ஏமாற்று, வஞ்சனையால் பறிபோகச் செய். 

defray’, v. பணங்கட்டு, கொடுத்துத்தீர். 

defrock’, v. 
நீக்கு. 

deft, qa. கைவந்த, செய்திறமிக்க. 

மேலங்கியை அகற்றுவி, மேல் சட்டையை 

பழிப்பு ; 

  

027117, ஈம. சாமர்த்தியமாக. | 

ம்ீணா0்', ௩. செயலற்றுப்போன ; இறந்த. 

defy’, ற. போருக்கழை ; 

எதிர்த்து நில். 

degage, (பிர.) ர. எளிமை ௩லம் வாய்ந்த, தளையில்லாத. 

போட்டிக்கு அறைகூவல் விடு, 

0628188', ஐ. காந்த ஈர்ப்பகற்றும் அமைப்பின் மூலம் கடற். 

கண்ணியிலிருந்து கப்பலுக்குப் பாதுகாப்பு அளி. 

06200, 71. பாடழிவு, சீர்க்குலைவு, இனப்பண்புக்கேடு ; 

பண்புச் சிதைவு, இழிகிலை, தாழ்வு. 

5261121816, 71. சீர்க்கேடுற்றவர், இனப்பண்பழிந்த விலங்கு? 

ர. பாடழிந்த. இனத்திறம்கெட்ட, முன்னை மேம்பாடிழந்த, 

(உயி.) கீழ்கிலைப்படிக்கு மடங்கிச் சென்றுள்ள ; ற, சீர்க் 

கேடுறு, தாழ்நிலைக்கேகு. 

462067௧110, 7. இனச்சிதைவு, கீழ்நிலை நோக்கிய போக்கு. 

மஜிும்1“11௦1, 71. விழுங்குதல் ; விழுங்குமாற்றல். 

பதாக0்க'1101, 71. படியிறக்கம், தரக்குறைவு ; அவமதிப்பு, 
இழிவு: 

degrade’, v. தரங்குறை, கீழ்ப்படிக்குக் கொண்டுடபா ; 

இழிவுபடுத்து, பணித்துறைகளில் தண்டனையாகப் படி 

இறக்கு; அடுக்குத் திறங்களில் அடுக்கு விசை குறை. 

degrad'ed, a. uy இறக்கம்பெற்ற ; தரங்குறைந்த ; இழிந்த, 
கீழான, பண்பிழந்த ; (கட்.) படிகளில் அமைந்த. 

482௨0'102, ம. இழிவுபடுத்துகிற, தாழ்வு தருகிற, மதிப்புக் 
கேடான. 

66௦), 7. படி, தரம் ; சிறு கூறு, சிற்றளவு ; சிறு தொலை, 
போக்கின் நுண்படி ;) அளவு ; சமுதாயப் படிஙிலை, மதிப்புப் 

படி; உறவின் அணுக்கத் தொலைவளவுக்கூறு; மரபுவழியின் 

தலைமுறைப்படி ; மதிப்பின் அளவுப்படி ; குற்ற அளவுத் 
தரம்) கணிப்பளவைச்சட்டத்தின் நுண் கூறு ; பல்கலைக் 

கழகப் பட்டம் ; சிறப்புப்பட்டம் ; பதவி, பணித்துறைத் 

தரம் ; பாகை, கோணத்தின் அலகுக்கூறு ; வட்டச் சுற்றில் 

960-இல் ஒரு பங்கு; நிலவுலக வட்டத்தில் 60 கல் தொலை 

அளவு; தட்ப வெப்பமானியின் பாகைக்கூறு ; (இலக். ) 

பெயரடை வினை யடைகளின் ஒப்பீட்டுப்படி ; (கண.) தொட 

ரளவையில் அளவுருவின் உச்ச விசை எண்; (தொ.) 

by 621665, சிறிது சிறிதாக, படிப்படியாக ; forbidden 

061௦65, மணத்தொடர்புக்குத் தகா உறவுப்படிமைகள் ; 

ரர்ம்ாம் 06தா௦6, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரைக் கொடுமைப்படுத் 

திக் குற்றஞ் செய்ததாக ஒப்புக்கொள்ளச் செய்யும் முறை. 

degre’ssion, . &pGuréAur போக்கு, இறக்கம்; குறிப் 
பிட்ட வரம்புக்குக் கீழுள்ள தொகைகள்மீது வரிக் குறைப்பு 

வீதம். 

de haut en 005, (பிர.) ரம, அருளிப்பாட்டுணர்ச்சியுடன், 
அனுக்கிரகிப்பதுபோல. 

4274806', ஐ. (தாவ.) கூம்பவிழ், வாயைப்பிள. 

02௦11”, ௦. எதிராகத் தூண்டிவிடு, 
dehort’ative, ம. எதிராக வற்புறுத்துகிற. 
dehum’anize, v. மனிதத் தன்மையைப் போக்கு, மனிதனின் 

சிறப்பியல்புகளை இழக்கும்படி செய். 

dehyd’rate, v. (Gugl.) Boy 955.0), Birdo mH mI. 

dehyp'notize, ற.  வசியமயக்கறநிலையிலிருந்து விடுவி, ஏவு 

_ துயிலிலிருந்து எழுப்பு. 

046-106, ற, வானூர்திகளின்மீது படிந்துள்ள பனிக்கட்டியை 

அகற்று ; வானூர்திமீது பனிக்கட்டி. உறைவதைத் தடுக்கும் 

ஏற்பாடு செய். 

de-i’cer, n. பனிக்கட்டி உறைவதைத் தடுக்கும் கருவி) 
பனிக்கட்டி உறையைத் தவிர்க்கும் மின் அமைவு ; பனிக் 

கட்டிகள் விமானச்சிறகுகளில் உருவாகாமல் தடுக்கப் பயன் 

படுத்தப்படும் கூட் டுக்கலவை, ' 

0610146, 71. தேவ வதை; தேவக் கொலைஞன்.



deictic 

OOM GOT. 

deif'ic, deif’ical, a. 
தன்மையளிக்கிற. 

தெய்வத்தன்மையுள்ள ; தெய்வத் 

deifica’tion, n. தெய்வமாக்கும் செயல் ; தெய்மாக்கப்பட்ட 

திருவுரு; 
்உ்ர்ரமா, ம. தெய்வ உருவுடைய ; தெய்வ இயல்புடைய. 

௨10, ௦. தெய்வமாக்கு ; கடவுள் மங்கலஞ் செய். 

பர, ற. தகுதி ஏற்றருள் ; அருளிச்செய் ; அருளியுரை. 
de'i gra'tia, (~-) adv. Qwpaucir அருளால், தெய்வத்தின் 

கருணையால். 

மீச 9ட்ர்த2ர0, (ல.) மீற, புதிதாக, மறுபடியும். 
(01913, 71. இயற்கைச் சமயம், கடவுளே கேரில்வந்து அருளு 

தலை மட்டும் ஏற்காத இறையுண்மைக் கோட்பாடு. 

de'ist, n. இயற்கைச் சமயவாதி, அருள்வெளிப்பாட்டை 
ஏற்காத இறையுண்மைக் கோட்பாட்டாளர். 

ம ௨ர்ந்ர, 1. தெய்வத்தன்மை; இறைமை; தெய்வநிலை ; தெய்வப் 

பண்பு ; தெய்வம்; தேவன்; தேவி; (தொ.) (6 19617, 

பரம்பொருள், கடவுள், இறைவன். 

deject’, v. சோர்வூட்டு, வாட்டமுறுவி. 

dejec’ta, n. pl. மலம், சாணம். 
06/6016ம், ம. சோர்வுற்ற. 
06160111௦1, 71. கிளர்ச்சியற்ற நிலை, உளச்சோர்வு 7 (மரு.) 

குடற்கழிவு, மலம். 

ம6]601'௦13, 6. மலக்கழிவை எளிதில் வெளியேற்றும் இயல் 

புடைய. 

4272107127, (பிர.) 7, காலை உணவு ; ௩ண்பகல் உண்டி. 

427147 (ல.) ர. உரிமையான; ரம. உரிமைப்படி, சட்டப்படி. 

81216', 71. மெல்லிழைத் துகிற்பொருள் வகை. 

ம8187௦'. ௦. குற்றப்படுத்திக்கூறு, குற்றஞ்சாட்டு, எதிர்த்துக் 
குற்றச்சாட்டுத் தெரிவி ; குற்றச்சாட்டு நடவடிக்கை எடு, 

delay’, 3. காலதாமதம், சுணக்கம் ) காலங்கடத்தல் ; செயல் 

நீட்டிப்பு; தடங்கல்) ற, காலந்தாழ்த்து, சுணக்கம் செய் ; 

நேரங்கடத்து ; தடங்கல் செய். 

2 ஈசம்'௪ (இத்.) %. வாணிகத்துறையில் வாங்குபவர் 
வகையில் முகவர் அளிக்கும் பிணையம்; ர, வாங்குபவர் 

சார்பில் பிணயம் அளிக்கிற; முகவர் பிணையத்துடன் கூடிய; 
ஈம. வாங்குபவர் வகையில் முகவர் பிணையத்துடன். 

del'e, v. அச்சகத்திருத்தத் துறை ஓரக் கட்டளை அடையாள 
வகையில் அடித்துவிடு, ஒழி, எடுத்துவிடு. 

021௨01௧016, ௪. மகிழ்ச்சி தருகிற, இன்பமான, மனகிறைவு 
தருகின்ற. 

08160௨1100, 77, மகிழ்ச்சி. 
delec’tus, n. uT_ Sse. 

del'egacy, n, ஆணைப்பேராண்மை முறை; 
பேராண்மை அமர்விப்பு);) ஆணைப்பேராண்மை, 

பேராளர் குழு; ஆணைப்பேராளரின் அதிகாரம். 

del'egate, n. ஆணைப்பேராள் ;) கட்டளைத் தூதர், ஆட்பேர் ; 
தேர்க்தெடுக்கப்பட்ட மாகாட்டுப் பிரதிகிதி; ர, ஆணைப் 

பேராளராக அமர்வுபெற்ற, கட்டளைப் பேராண்மை பெற்ற; 

v, பேராளாக அனுப்பு, ஆட்பேர் உரிமை தந்து அனுப்பு, 

அதிகாரம் கொடு); ஒப்படை ; (தொ.) 081௦28(௦0 162151௧110, 
சட்ட வலிமையுடைய ஆணைகளையும்-கட்டளை-விதிகளையும் 
பிறப்பிக்கும்படி அமைச்சர்களுக்குச் சட்ட மாமன்றம் சட்ட 
மூலம் அளிக்கும் அதிகாரம். 

ஆணைப் 

ஆணைப் 

48162௨1101, 71. அதிகார ஒப்படைப்பு ; ஆணைப்பேராண்மை, 
உரிமைப் பேராளர் குழு; அமெரிக்க ஐக்கிய அரசில் ஓரரசின் 
கட்டளைப் பேராளர் குழு; (வர.) ஆஸ்திரிய-ஹங்கேரிய 
(கமலக 1100 ஜ௨ர) மாமன்றங்களால் பொதுப்பேரரச காரி 
யங்களை நடத்த அமர்த்தப்பட்ட இரு குழுக்களில் ஒன்று. 
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delirious. 

08164௨, ஐ. அடித்துவிடு, ஒழி, நீக்கு. 
deleterious, a. Swsrer, et நலனுக்குக் கேடான ; 

ஒழுக்கத்துறையில் தீங்கு தருகிற. 
delf, delft, n. ஹாலண்டு (130118௦0) காட்டில் *டெல்ப்? 

(Delf) என்ற இடத்தில் செய்யப்பட்ட பளபளப்பான 

மட்பாண்ட வகை. 

8௮1௨௩௦, 8. வேண்டுமென்றே செய்யப்பெற்ற; திடீ 
ரெழுச்சியினால் செய்யப்படாத, குறிக்கொண்டு சூழப்பட்ட, 

கருத்தூன்றிச் செய்யப்பட்ட ; திட்டகோக்குடைய ; முன் 

கருதலுடனமைந்த;, செயலூன்றிய, ஆர்ந்தமர்ந்து முடிவு 

செய்யப்பட்ட ; உளமார்ந்த உணர்ச்சியுடன் கூடிய; விரை 

வில்லாத, மெல்லமைவான $ ற. ஆழ்ந்து ஆராய், சிந்தனை 

செய்; சார்பு எதிர்வு இருபுறமும் ஒப்ப எண்ணிப்பார் ; 
அமைந்து நினை, தொடர்ந்து சிந்தித்துப்பார் ; கலக்தாராய், 

கூடிக்கலந்து வாதிடு. 

0811%ன௨'11௦0, 7. ஆழ்ந்தாராய்வு, முதிர் சிந்தனை ; அமைதி 
யான தன்மை, அமைதி நிலை. 

ப வி1%'எகர176, ம. ஆராய்ந்து தீர்மானிக்கிற, ஆழ்க் தாராய்கிற; 
கலந்தாலோசனை செய்கிற. 

061'1080, 7, நுண்ணயம், மென்னயம், பண்பு ஈயம், ஈயகாக 

ரிகத்தன்மை ; அருஞ்சுவைப் பொருள் ; நேர்த்தி ; கடைகயம் 
உணர்ச்சி ஈயம் ; கூருணர்வு கலம் ; நுண்ணுணர்வுத்திறம் ; 

கருவிகலங்கள் வகையில் நுண்கூறுபாடுகளைக் காட்டும் 

அருந்திறம் ; மட்டுமீறிய கூருணர்வு ; மிகச்சிறு ஊறுபாடும் 

தாங்க முடியாத கொய்மை; பிணி சிறிதும் தாங்கப்படா 

நிலை; பாதுகாக்கத்தக்க அரு நுண்ணலம். 

461'10816, ம. இன்சுவையுடைய, சுவைகலமிக்க; புலன்களுக்கு 
இனிய ; இன்பத்தில் இழைகிற; கொய்தின் கொய்மை 

வாய்ந்த; ஊறுபாடு பொறாத; கூருணர்வுடைய ; கண்டிப் 

பான சுவையுணர்வுடைய) கருவிகலவகையில் நுண் கூறுபாடு 

காண உதவுகிற $; மிக நுண்ணிய, காணரிய; அருவேலைப் 

பாட்டுத் திறம் வாய்ந்த. 

delicatess'en, n. pi, வாணிகத்துறையில் மேசை உணவிற் 
கான இன்சுவைப் பொருள்கள். 

0611'௦1018, 8. புலன்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி தருகிற; சுவை 
மிக்க. 

0விர்0்', 1. சட்டமீறுகை, பழிவினை. 

பவிர்ஜ்ம்', 71. பெருமகிழ்ச்சி, உவகை; பெரு மகிழ்ச்சி தரும் 

பொருள் ; ஐ, களிப்பூட்டு, மகிழ்வி. 

0811ஐூர்'6ம், ௩. அகமகிழ்வுடைய. 

delight'ful, ௨. மகிழ்ச்சி நிரம்பிய. 

4111, 1. மாயக்காரி. 

delim'it, delim’itate, v. 
படுத்து, வரம்பிடு, 

வரையறு, எல்லைகுறி, கட்டுப் 

delin'eate, v, வரை, உருவப் படமெழுது ; விரித் துரை. 
delinea'tion, 1, வரைதல், சித்திரிப்பு ; உருமாதிரி, ஓவிய 

உருவம் ; வருணானை. 

481442௫087 மார், (081, சுருக்கக் குறிப்பு) (ல.) ஐ, ற், இன் 
னின்னார் இதை எழுதினார்கள் *. 

மீ21420077, (481. சுருக்கக்குறிப்பு) (ல.) 5, ** இன்னார் இதை 
எழுதினார் ?. 

deling‘uency, n. sow agp, alt கேடு ; தீச்செயல். 
0611௩0 மலர், 7. கடமை தவறுபவர்; கடமைப் புறக்கணிப்புக் 

குற்றத்துக்காளானவர் ; குற்றவாளி ; சமுதாயப் பண்பற்ற 
வர்? ர. கடமையில் தவறுகிற. ன் 

0811006506', ற. ஈரமுறிஞ்சி ரீரியலாகி கெகிழ்வுறு, உப்புப் 
போலக் கசிவுறு ; கசிவுற்றுக் கரைந்து போ, உருகி நைவுறு. 

0611008502, ர. காற்றுவெளியில் ஈரமுறிஞ்சிக் கசிவுறுகிற. 
0614'1௦15, ர: சன்னி சார்ந்த, மனத்தடுமாற்றமுள்ள, மூளைக் 

கோளாறினால் மயக்க வெறிகொண்ட ; அறிவுதிறம்பிய,
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demob denary 

demob’, v. umréstornys Geur; தனி வீரரைப் படைக் துறை ஈ௩டவடிக்கை; எதிரிகளை அச்சுறுத்துதற்குரிய. 

கலைப்பின்போது படையமைப்பிலிருந்து விடுவி. படைத்துறைச் செயல்முறை; மாறுட்ட ஈ௩டவடிக்கை, 

ஸ௦்'1112௦, ற. படைக்கலைப்புச் செய்; படையமைப்பிலிருக்து 

தனிவீரரை விடுவி ; படைத்துறை அமைப்பிலிருந்து படைப் 

பிரிவுகளைப் பிரி. 
00௦080, 71. குடியாட்சி, மக்களாட்சி, குடியாட்சியரசு ; 

பொதுமக்கள் $ அரசியல் முறையில் உரிமைபெரு வகுப்பு. 

பளாட்டரகர், 71. மக்களாட்சிக் கோட்பாட்டாளர், குடியாட்சிப் 

பற்றாளர். 

democrat’ic, 0001811081, 8. மக்களாட்சியைச் சார்ந்த; 
எல்லோருக்கும் சம உரிமைகள் வேண்டுமென்று வற்புறுத்து 

கின்ற; (தொ.) 1ஊ௯௦௦௧410 றக, அமெரிக்காவில் மைய 
ஆட்சி வலிமையைவிட உறுப்பரசுகளின் உரிமைகளையும் 

காப்புவரி நீக்கத்தால் தனி மனித உரிமைப்பெருக்கங்களையும் 
வலியுறுத்தும் கட்சி, - 

08௩௦00 181184, 71. மக்களாட்சிக் கொள்கையர். 

021000 181726, ௨௦. மக்களாட்சிக் கொள்கை உடையதாக்கு. 

Democ’rite’an, ர. டெமாக்ரிட்டஸ் (0-9௦௦11ப09) என்னும் 
கிரேக்க மெய்விளக்க அஆறிவரைச் சார்ந்த; டெமாக்கிரிட்டசின் 

நகைத்திறம் சார்ந்த; டெமாக்கிரிட்டசுக்குரிய அணுவாதம் 

சார்ந்த. 

42771008, (பிர.) ர. காலவண்ணத்திற்குப் புறம்பான; செவ்வி 

யிழந்த,. 

௰ஸூ௦த01த'0, 71. பாதாள தேவதை. 
demog’raphy, n. பிறப்பு./நோய் முதலிய சமுதாய நிலைப் 

புள்ளி விவர ஆய்வு. 

0871'0186116', 71. வட ஆப்பிரிக்க காரை வகை. 

௦111) ஐ. அழி, சிதை, பாழாக்கு; கோட்பாட்டை 
எதிர்த்துத் தகர்த்துவிடு; நிறுவனத்தை எதிர்த்தழி ) 
தின்றொழி. 

48001111௦0, 7. தகர்ப்பு) வீழ்ச்சியடையும்படி செய்தல், 
021001, 9. ஆரஞர்த் தெய்வம்; பேயுருவம், தீய ஆவி) 

சிறு தெய்வம்; நரக ஆவி; கொடியவன், பழிகாரன், 

வெறுப்புக்குரியவன் ; பாவவுரு. 

demo'netize, v. பணத்தின் மதிப்பைக் குறை, 
demon'iac, 1, பேய் பிடித்தவர், அணங்கேறியவர் ; ந், பேய் 

பிடித்த; கொடிய ஆவியின் இயல்புடைய ; வெறிபிடித்த ; 

சீற்றமிக்க. 

0ூ௦றம்'க௦, ௩. பேய்த்தனமான. 
0௦1௦, ௩. தெய்வமுற்ற, அருளிப்பாடுடைய. 

dem’onism, 71, பேய்களின் ஆற்றலில் கம்பிக்கை. 

dem’‘onize, v. 
மாற்று. 

dem’onology, 71, பேய்நிலை ஆய்வு விளக்கம், பேய்களின் வகை 

களையும் அவற்றின் செயல் திறங்களையும்பற்றி விரிவாக 

ஆய்ந்து விளக்கும் அறிவுத் துறை. 
0620081116, ௩. விளக்கிக் காட்டக்கூடிய, மெய்ப்பிக்கத் 

தக்க. 

பேயாக்கு; பேய்போல் ஆக்கு; பேயாக 

dem'onstrate, ற. செய்ம்முறைகள் மூலம் மெய்ப்பித்துக் 
காட்டு, செயல் விளக்கமளி; எடுத்துக்காட்டுக்கள் மூலம் 
தெளிவுபடுத்து ; வாதமூலம் மெய்ப்பி ; மெய்ம்மை உறுதிப் 
படுத்து ; தெதளிவுபடுத்திக்காட்டு ; கண்கூடாகக்காட்டு ; 
உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்திக்காட்டு ; படைத்துறை அணி 

வகுப்பு ௩டத்திக்காட்டு ; ஊர்வலம் பொதுக்கூட்டம் முதலிய 
டுபாது ஆரவார முறைகளில் கலந்துகொள்ளு ; சரக்குகளைப் 
பகட்டாகக் காட்டி விளம்பரப்படுத்து. 

ம2100135118'1101, 1, சான்று விளக்கம்; கண்கூடான தெளிவு, 
உள்ளுணர்ச்சிகளை உருப்படுத்திக்காட்டல் ; உணர்ச்சியை 
வெளிப்படுத்துதல் ; உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தும் பொது ஆர்ப் 
பாட்ட நிகழ்ச்சி, ஊர்வலம், பொதுக்கூட்டம், விளம்பர 
௩டவடிக்கை ; செய்ம்முறைப்பாடம், சான்று விளக்கக் கல்வி 
முறை; போர்பற்றிய நினைவு தூண்டுதற்குரிய படைத்   

ஏதிரிகள் கருத்தில் தம் நோக்கம் பிறிதாகப்படும் எண்ணத். 

துடன் மேற்கொள்ளப்படும் போர்த்துறை ஏமாற்று ௩ட 
வடிக்கை ; பகட்டாரவாரம் ; விளம்பரக்காட்சி ; கண்காட்சி ;. 

சுட்டிக்காட்டல், சுட்டுதல். 

demon’strative, n. சுட்டுச்சொல்; சுட்டியல் மறுபெயர் ;. 
சுட்டியல் பெயரடை ; ௬ட்டியல் வினையடை ; ஏ, சுட்டுகிற, 

சுட்டிக்காட்டுகிற ; தெளிவுபடுத்துகிற ; விளக்கிக்காட்டும் 
இயல்புடைய ; வாதமுறையில் முடிவான ; சான்று விளக்கத். 

திறமுடைய, மெய்ப்பிக்கும் இயல்புடைய, உணர்ச்சிகளை 

உருப்படுத்திக் காட்டுங் தன்மை வாய்ந்த, வெளிப்படக். 

காட்டும் இயல்புடைய. 

dem’ onstrator, 1. செய்ம்முறை ஆசிரியர், ஐயந்திரிபற மெய்ப் 
பிப்பவர்; கண்கூடாகக் காட்டுபவர், ஆய்வுக்களத் துணை வர்;. 

வாணிகச் சரக்குகளின் சுற்றுலா விளம்பரக்காரர், பொருள் 

களைக் காட்டிப் பயனும் சிறப்பும் விளக்கி வீணிக ஆதரவு: 

நாடுபவர் ; பொது ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்குகொள்பவர். 

demoraliza'tion, n. ஒழுக்கக் சிதைவு; நெறிபிறழ்வு, 
கட்டழிவு. 

demo'ralize, v. கட்டழி, ஒழுங்கு குலை, உள உரங்குலை _. 
கட்டுப்பாட்டுணர்ச்சி சிதை ; ஊழற்படுத்து. 

42 7110713015 1141 61 6௦11, (ல.) இறந்தவர்களைப்பற்றி 
நல்லதைத்தவிர வேறொன்றும் பேசக்கூடாது. 

Dem'os, n. பொதுமக்கள். 

ணரா 1௦, ௨. டெமாஸ்தெனிஸ் (Demosthenes) srairm 

பண்டைக் கிரேக்க நாட்டுச் சொற்பொழிவாளரைச் சார்ந்த ; 

டெமாஸ்தெனிசைப் போன்ற); டெமாஸ்தெனிசின் சொற். 
பொழிவு ௩டைக்குரிய பண்புகள் வாய்ந்த, நாட்டுப்பற்றும். 
சொல்வளமும் உணர்ச்சிக் கொக்தளிப்பும் மிக்க. 

demote’, v. படியிறக்கு, பதவியில் கீழ்நிலைக்குத் தாழ்த்து. 
800110, 8. மக்களைச் சார்ந்த; மக்கள் பேச்சுவழக்கான ;. 

மக்கள் விருப்புக்குரிய. 

0210111004, 7. கோயைத் தணிக்கும் மருந்து ; ர, கோயை- 
ஆற்றுகிற. 

demur’,n. தடை, தயக்கம் ; ஆட்சேபம் ; ற, உறுதியற்ற. 
தன்மையாலோ செயற் கடுமையாலோ தயக்கங் காட்டு, 

சுணங்கு, மறுப்புரை கிளப்பு, தடை கூறு. 

0மா௦', ௩. அமைதியான, அடக்கமான ; பொறுமையான $ 
௩டிப்பு நாண முடைய. 

ேோ்பட்ராஹ்16, ௪. மறுத்துரைக்கக்கூடிய. 
demurrage, 71. கப்பலிலோ புகைவண்டியிலோ ஏற்படும் 

தகாக்கால நீட்டிப்பு ; சரக்கிடக் குத்தகைக்காரர் சரக்கேற்றத் 

திலோ இறக்கத்திலோ புரியும் தாமதத்துக்கீடான கட்டண 

விகிதம்) தங்கக் கட்டிகளுக்கு மாற்றாக நாணயமோ: 

நாணயத்தாளோ கொடுக்கப் பொருளகத்தார் விதிக்கும். 
கட்டணம். 

demu'rrer, 1. LMsgHiomgbuet; தடங்கல் செய்பவர் ; 
(சட்.) தடங்கல் செல்லாதென்ற எதிர்ப்புரை ; கால நீட்டிப்பு. 
நடவடிக்கைக்குத் தடையெழுப்பல். 

பஸ”, 71. 173-க்கு 22$அங்குல அளவான அச்சுத்தாள்; 151-56 

20 அங்குல அளவுடைய எழுதுக் தாள்; ஆக்ஸ்போர்டுப் 
பல்கலைக்கழகம் சார்ந்த மகதலன் கல்லூரியில் (Magdalen 

0011856) உபகாரச் சம்பளம் பெறுபவர் $ 2], demies’. 

081, 7. குகை; திருடர் பதுங்கிடம்; வரீழத் தகுதியற்ற 
இடுக்கறை ; தனிமையறை, 

420147", (ல.) 3. பண்டைய ரோம வெள்ளி நாணயம் ; 

pl. denar'ii. 
மகார, 1. பத்தின் தொகுதி; பத்து; ர, பத்துச் சார்ந்த + 
பதின்மானமான,









derive 
— 

அ 

ம27117', ல, மூலத்திலிருந்து பெறுவி; மரபுத்தொடர்புபடுத்து; மற்றொன்றிலிருந்து தருவி; வருவித்து உருவாக்கு; மற் 
றொன்றிலிருந்து உய்த்துணர் ; மற்றொரு மெய்ம்மை வழி 
வருவி) தவல் வரப்பெறு. 

derm, der'ma, n, மெய்த்தோல், தோலின் அடித்தொலி. 
der'mal, dermat'ic, der'mic,a. தோலைச் 

தோலாலான,. 

8211511015, 1, தோல் அழற்சி. 
8சக1'0ஐ81. 1. (தாவ.) மரத்தின் உட்கட்டையின் வளரும் 

துனியிலிருந்து மென்மரப்பகுதி உருவாகும் தள அடுக்கு. 
dermatog’raphy,n. தோலின் உட்கூற்றியல் பற்றிய 

ஆய்வுத்துறை, 
02100௨1014, ம. தோல் போன்ற; தோலின் உருவான. 
dermatol’ogy, 2. தோலைப்பந்திய இயல்நூற் பிரிவு. 
சோப்சா 25, (பிர.) 1. இறுதிப்போக்கிடம், ம போக்கு 

முட்டிய புகலிடம், 

de'rogate, ல, மதிப்புக் குறைத்துவிடு, தகுதி குறை; தரத்தில் 
இழி, இழிவாணசெயல் செய். 

82088'(10, ௩. குறைப்பு; மதிப்புக்குறைவு ; விலைமதிப்புக் 
கழிவு, சேதாரம் ; தர இழிவு, படியழிவு ; மதிப்புக் கேடு; 
அதிகாரத்துக்கு ஊறுபாடு : சட்ட மதிப்புத்தாழ்வு. 

derog’atory, ம. இழுக்கான ; தீங்கான ; மதிப்புக் குறைக்கிற; 
பெருமை குலைக்கிற, சிறுமைப்படுத்துகிற ; தாழ்த்துகிற. 

de'rrick, n. பாரந்தூக்கு பொறி, பளு ககர்த்துவதற்கும் எத்றி இறக்குவதற்ரும் உரிய வாய்ப்பு வன்மைகளளைத் 
கொண்ட அமைவு? எண்ணெய்க்கிணறுமீதுள்ள கூர்வ் 
கோபுரச் சட்டம் ; குழாய்க் கிணறுவகைகள்மீதுள்ள கூம்புச் 
சட்டம், 

ப ராம்ற 2-௦, 3, கண்மூடித் துணிச்சல். 
சோம ்பதர, 1. குட்டையான அமெரிக்கக் குழல் 

துப்பாக்கி, 

der'vish, n. இஸ்லாமியரிடையே கடுகோன்புடைய துறவி, 
des’cant’,n. (@eus.) இன்னிசைப்பாட்டு, இன்னிசை ; பல 

தலைப்பு வாத ஆய்வாராய்வு; (இசை,) குரலுக்கு மேற்பட்டுக் 
குரலுடன் ஒத்திசைவுடைய கருவியிசை. 

descant’*, v. விரிவாக விளக்கம் செய் ; சொற்பொழிவாற்று) 
விளக்கவுரை கூறு, 

descend’, v. இறங்கு; மேலிருந்து கீழே செல்; வீழ், தாழ்; 
இழிவுறு ; சாய், சரி; மரபுவழியில் Bug; weds பெறு , 
சொல்மரபு CUD BUF சார்ந்து தோன்று, மாறித் திரிபுறு, 
மூலமாகக்கொண்டு தோன்று); மேல்விழுக்து தாக்கு, திடு 
மெனத் தாக்கு ; கதையில் முற்பட்ட காலத்திலிருந்து பின் 
தொடர்காலம் நோக்கி ஒழுகு ; (கண..) பெரிதிலிருக்து சிறிது 
நோக்கி இயலு) பொதுவிலிருந்து சிறப்பு நோக்கி இயங்கு ; 
இறங்கிவக்தருள். 

865001211௦, 425 0'41016, 2. மரபுரிமையாக இறங்கிச் 
செல்லத்தக்க, கால்வழியுரிமையாக வரக்கூடிய ; இறங்கத் 
தக்க, இறங்கிவரத்தக்க. 

02506௩ கார், ர. மரபினர் வழித்தோன்றல். 
025020 06ம். ச. வழிவந்த, மரபில் வந்த, வழித்தோன்றிய, 
descend'ent,a. கீழிறங்குகிற; 

வழித்தோன்றிய. 

06502ஊரர்', ர. இறங்குதல்; இறக்கம், கீழ்நோக்கிய செலைவு ; 
கீழ்நோக்கிய சாய்வு, சரிவு ; கால்வழி, மரபுவழி வருகை ; 
மரபுக்கொடி வழியில் ஒருபடி ; உடைமையின் மரபுவழிவரும் 
உரிமை; பண்பின் மரபுவழி வருகை ; பட்டத்தின் கொடிவழி 

சார்ந்த; 

கைத் 

கீழ்கோக்கிச் செல்கி ற, 

வருகை ; ஆற்றின் ஒழுக்குவழிப் போக்கு ; கடல்வழித் 
திடீர்த்தாக்குதல்; வீழ்ச்சி; தாழ்வு; ஈலிவு ; தர இழிவு அளவில் குறைபடுகை ; (தொ.) descent from the cross, இயேசுநாதர் சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்பெறும் தோற்ற 
ஓவியம், 
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desiderstion 

describe’, v. விரித்துரை ; விளக்கியுரை, முழு விவரம் கூறு ; 
பண்புகளை எடுத்துரை ; சொற்களால் வருணி ; பண்பேற்றி 
யூரை, குறித்துரை; வரைந்து காட்டு, வரைவடிவம் கொடு. 

865071ற (4௦0, 1. விரித்துரைத்தல் ; குறித்துரைத்தல் ; விரி 
வுரை, வருணனை, விளக்கவுரை ; குறித்துரை, சாட்டுரை ; 
வரைக்துகாட்டுதல், வரைவடிவளிப்பு ; சொல்விளக்கம் ; 
பண்புரு, வகை, மாதிரி, இனம். 

descrip'tive, a, விளக்கமான, விரிவான ; விளக்கத்தக்க ; 
விரித்துரைக்கும் பண்பு வாய்ந்த, வருணனை ஆர்வமுடைய, 

கரு, ௩, கண்டுபிடிப்பு ; ம, கோக்கியறி, கண்டுணர்; 
தொலைவிலுள்ளதைப் பார்த்தறி. 

028'607868, ௦, தாய்மை கெடு; தெய்விகப் பண்புக்கு 
மாருகப் பயன்படுத்து) தெய்வீகத் தன்மையை அவமதிப்புச் 
செய். 

1256018'(100, ௩. தெய்விகத் தன்மையைக் 
தூய்மை கெடுத்தல் ; தூய்மைக்கேடு, பழிகேடு. 

desen'sitize, v. கூர் உணர்ச்சியைக் குறை, நிழற்படக் 
கருவியின் நுட்பத்திறம் கெடு. 

0524 *, 1, பாலைவனம், நீரில்லாப் பாழ்கிலம், மரங்களற்ற 
பொட்டற்காடு, மக்கள் வாழ்க்கைக்கொவ்வாத் pile Mei; 
கவர்ச்சியற்ற பரப்பு; உவர்ப்பூட்டும் செய்தி ; சுவைத்தித 
மற்ற ஊழி) ர, மக்கள் வாழாத, மணித ஈ௩டமாட்டமற்ற ; 
பாழான, மரபற்ற, புல் பூண்டற்ற, விளைச்சலற்ற, தரிசான, 
வெட்டையான ; (தொ.) 058110, ஊதா நிறப் புள்ளிகள் 
கொண்ட மலர்களையுடைய ஆஸ்திரேலிய நாட்டுப் பட்டச 
ணிச் செடிவகை ; பசார் ஈக, இரண்டாம் உலகப் போரில் 
வட ஆப்பிரிக்க அரங்கத்தில் சேவை செய்த (1941-2) 
பிரிட்டிஷ் 7-வது கவசப்படை வீரர், 

425611, 1... தகுதிப்பாடு, தகுதிக்கேற்ற தரம்; பண்புத் 
தகுதி, மதிப்புரிமை ; ஊதியத்துக்குரிய மெய்யுரிமை, 

desert’®, ௦, விட்டுநீங்கு ; படைத்துறைச் சேவையிலிருந்து 
இசைவுபெருமல் தப்பியோடு; பொறுப்பைத் துறக்துவிடு ; 
பொருளைக் கைவிடு; கொள்கை துற, கட்சி துற. 

desert’er, n. maciQuat; பொறுப்பை விட்டோடுபவர் ; 
படைத்துறை விட்டோடுபவர் ;) கொள்கை துறப்பவர், கட்சி 
விட்டேகுபவர். 

8429811101, %, கைவிடுதல்; கைவிடப்பட்ட Boo; ale 
பூர்வமான பொறுப்பு விட்டேகுதல் ; கடமையை மனமறிக்து 
கைதவற விடுதல், 

0256711658, 8. தகுதியற்ற, மதிப்புரிமையற்ற. 
deserve’, ஐ, உரிமையுடையவராயிரு ; 

யிரு ; தகுதியுற்றிரு ; 
உடையதாயிரு, 

கெடுத்தல் ; 

பரிசுக்கு ஏற்றவரா 
இசைவு உடையவராயிரு, இயைபு 

025211'102, 8. தகுதியுடைய, தக்க, ஏற்ற; வாய்ப்புக் 
கிசைந்த, தறுவாய்க்குப் பொருத்தமான, 

deserv'ingly, adv. தகுதிக்கு ஏற்றவாறாக ; கேச்மைத் 
கிணங்க. 

423/1401112, (பிர) ஐ. அ 01/%ஹ111௨. 
des'iccant, n. உலர்த்துவதற்கு உதவும் துணைப்பொருள் ; 

4. உலர்த்துகிற ; உலர்த்துவிக்கும் திறமுடைய. 
des'iccate, v. உலர்த்து, ஈரம் போக்கு ; உலர்பதனம் செய் ; 

காய்ந்து போ. 

des'icc’ation, 7, உலர்த்துதல் ; உலர்ந்த நில ; காய்வு, 
வறட்சி. 

desicca’tive, n., a. =desiccant. 
des‘iccator, n, ei g gaged. 
desiderat’a, n. desideratum என்பதன் 
desid’erate, 0. தேவையுணர், 

மிகு நாட்டங்கொள். 

0251027811, 1. மிகு நாட்டம்; 
வேண்டப்படும் பொருள். 

ஏ 

பன்மை, 

இல்லாமை கண்டிரங்கு, கழி 

இன்றியமையாதது,
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destroyer determined 
  

0281103727, 1. அழிப்பவர், அழிப்பது ; கப்பல்களை உடைக்கத் 
தக்க வெடிகுண்டைத் தாங்கிச் செல்லும் நீர்மூழ்கிப் படகு. 

destruc’tible, a, 21f4a5 555. 

destruc'tion, n. aPs50; slay; ump; armdogay, 
பொருட்சிதைவு ; கேடு, பொருளழிவு ; ஒழுக்கக்குலைவு; சாவு, 
கொலை ; அழிவு செய்யும் பொருள். 

08511:00”1400154, ௩. அழிவுத்தொழிலில் ஈடுபடுபவர், மீட்பு 
அற்றவர்கள் அடியோடு அழிக்துபடுவார்கள் என்ற கொள்கை 
உடையவர். 

ம69111001176, 1. அழிவுக்கருவி, அழிவு செய்யும் பொருள் ; 
அழிவு செய்பவர்; ர, அழிவு உண்டாக்கக்கூடிய, அழிவு 
செய்கிற, அழிவுடன் தொடர்புடைய; தீங்கான, கேடு 
தருகிற, பழிகேடான ; ஆக்கக் கேடான, நிலைகுலைவான. 

0681100107, 77, அழிப்பது ; அழிப்பவர் , கழிவுப்பொருளை 
எரிக்கும் உலை. * 

ம25”ம61ப06, 7. வழங்காகிலை, வழக்காந்றொழிவு. 
desul’phur, desul’phurate, desul’phurize, v. கந்தகத் 

தைப் பிரித்தெடு, கந்தகமில்லா தாக்கு. 

ம85'யபீ4௦0, ம. ஒரு பொருளிலிருந்து இன்னொரு பொருளுக்குத் 
தாவிச் செல்கிற ;) தொடர்பற்ற ; முறையற்ற; காரணகாரிய 

இணைப்பற்ற; துண்டுத்துணுக்கான ; இடையிடை விட்ட; 

மேலீடாகத் தொட்டுத் தொட்டு ஓடுகிற, 

68970017௪௦, ர, இருபொருளொருசொல் வகையில் பொருள் 
வேறுபடுத்திச் சுட்டிக்காட்டு. 

detach’, v. பற்றறு, தொடர்பறு; இடையறு, இணைப் 
பகற்று, கட்டவிழ் ; விலக்கு, நீக்கு; பிரித்தெடு; பின்வாங்கிக் 

, கொள்; படைத்துறையில் பிரித்தனுப்பு, சிறப்புப் பணிக்காக 

அனுப்பு. 
detach’ment, 7. கட்டவிழ்த்துவிடுதல் ; தனிகிலை, பிரிநிலை ; 

சூழல் தொடர்பற்ற தன்மை, ஒதுங்கிய நிலை ; தனிக்கருத்து 
நிலை ; ௩டு உணர்வுநிலை ; துண்டுபட்ட பகுதி, தனிக்கூறு ; 
சிறப்புப் பணிக்குரிய படைப் பிரிவு, 

detail’, n. விவரம், தனிச் சிறுகூறு; வகைநுணுக்கம் ; 
கட்டிடத்தில் அல்லது ஓவியத்தில் அமைந்த சிறு வேலைப் 
பாடு; படைத்துறையில் காட்கட்டளை ப் பங்கீட்டுக் கூறுபாடு); 
படைத்துறையில் சிறப்புப் பணிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட் 
டுள்ள பிரிவு; ஐ, இனம் இனமாகக் கூறு, நுணுக்க 
விவரமாகக் குறிப்பிடு, வரிசைப்படுத்திக்கூறு, எடுத்துரை 
வகை நுணுக்கம் விரித்துரை, முழு விவரம் கூறு; படைத் 
துறையில் தனிப் பணிக்கெனக் கூறு ஒதுக்கிவிடு ; 
(தொ.) 18 82௧11, இனம் இனமாக, கூறுகூறாக, விவரம் 
விவரமாக; முழுவிவரத்துடன் ; படை வகையில் பல சிறுசிறு 
கள நிகழ்ச்சிகளாக. 

061௧10, ௦, கட்டுப்படுத்து, காவலில் வை; தங்கவைத்துக் 
கொள், தடுத்து நிறுத்து, பின்தங்கச் செய், தாமதமூட்டு; 
தடங்கல் செய், செயலில் இறங்காது நிறுத்து ; கொடாமல் 
வைத்துக்கொள். 

04௧10, ர. தடுத்து கிறுத்துபவர் ; (சட்,) இன்னொரு 
வருக்குச் செந்தமான பொருளைக் கொடாது வைத்திருத்தல்; 
ஆளைக் கட்டாயப்படுத்திக் காவலில் வைத்திருத்தல் ; சிறை 
யில் இருப்பவரைத் தொடர்ந்து காவலில் வைத்திருப்பதற் 
குரிய ஆணை, 

detect’, v. நுணுகிக்காண், கூர்ந்து கண்டுணர், மறைகண்டு 
பிடி, தடங்கண்டுபிடி ; குற்றவாளிபற்றித் துப்பறி, குற்றம் 
பற்றிய உளவு கண்டுபிடி , ‘ 

detec’tive, nN, துப்பறிபவர் ; காவல்துறையில் துப்பறியும் 
அரங்கத்தில் குற்றவாளியின் உளவறியும் வேலையில் ஈடு 
பட்டவர், குற்றத்தடம் காண்பவர் ; தனிப்பட்ட முறையில் 
துப்பறியும் வேலையில் ஈடுபட்டவர் ; மறை ஒற்றர், ஐயப் 
பாடுடையவர்களின் நடவடிக்கைகளை க் கண்காணிப்பவர் ; ர, 
துப்பறிகிற. துப்பறி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ;) துப்பறி 
தொழிலுடன் தொடர்புடைய ; துப்பறியும் செய்திபற்றிய ;   

(தொ.) 061601176 540019, துப்பறியும் கதை, குற்றச் செயல் : 
களின் புதிரீடும் துப்பறியும் திறமும் புனைந்து கூறும் 
கதையேடு. 

081801௦1, 71. மறை நுணுக்கம் கண்டுபிடிப்பவர் ) துப்பறி 
பவர் ; இயந்திரப் பகுதிகளின் மறைநுணுக்கம் கண்டுணர 
உதவும் பொறியமைவு ; பூட்டுத் திறப்பது போன்ற மறைச் 

செயல்களை வெளிப்படுத்தும் அமைவு; மின்னழுத்த மிகுதி 

யைத் தெரிவிக்கும் அமைவு; மின் அலைகளைத் தடங்கண்டு 
காட்டும் கருவி, 

ம்61207', 1. இயக்கத்தைத் தடுப்பது ; 
கொளுவி ; மணிப்பொறியில் 

படுத்தும் கொளுவியமைவு. 

82424112, (பிர.) 1. நாடுகளிடையே கிலவுகின்ற மனக்கசப் 
பினை நீக்கும் முடிவமைதி. 

ம8481'1100, 8. தடைப்படுத்தி வைத்தல்; தடைப்படுத்தி 
வைக்கப்பட்ட நிலை ; தடுப்புக்காவல் ; கட்டாயச் சுணக்கம், 
வலுக்கட்டாயமாக மாணவரை உரிய , கேரங்கடந்துக் 
தண்டனையாகத் தங்கவைத்தல் ; அரசியலிலும் படைத்துறை 
யிலும் குற்றவாளிக்குத் தரப்படும் தன்னுரிமைக் கட்டுக் 
காவல் முறை; (@QgsT-) detention centre, 14-20 aw ge 
குட்பட்ட இளங்குற்றவாளிகளை 6 மாதம்வரைக் கட்டுக் 

காப்புச் செய்யுமிடம். 

இயக்கம் தடுக்கும் 

மணியடிப்பதை ஒழுங்கு 

ளம', ர. தடுப்புக்காவல் கைதி. 

02161! ல, அச்சமூட்டிச் செயலூக்கங் கெடு, தொல்லைகளைச் 
சாக்குக் காட்டித் தயங்கும்படி செய், பின்னடையும்படி செய், 
தயக்கமுண்டுபண்ணித் தடு. 

ம6181'ஐஜறம், ர. துப்புரவு செய்வது; துடைத்துத் துப்புரவு 
செய்வது, உராய்பொருள் ; (வேதி,) துப்புரவு செய்யும் 

பொருள், மாசு கரைத்துக் கலந்து வேறுபடுத்தும் திற 

முடைய பொருள், கலவை திரித்து வேறுபடுத்தும் பொருள்; 
ர. தூய்மையாக்குகிற, மலமகற்றுகிற. 

deter‘iorate, v. அழிகேடாக்கு; படுமோசம் ஆகு; படிப் 
படியான தரக்குறைவு உண்டாக்கு. 

determinant, n. StoiGurger, தீர்மானிக்கப் பயன்படு 
வது, முடிவு செய்ய உதவும் கூறு; இருபொருள் ஒரு 
சொல்லில் திரிபு சுட்டிப் பொருள் வரையறுக்கும் அடை 
மொழி ; உயிரணு வளர்ச்சியின் போக்கை ௮ றுதியிடுவதாகக் 
கருதப்படும் கூறு; (கண. ) துணிகோவை) ஏர, முடிவு செய்ய 
உதவுகிற, வரையறுக்கப் பயன்படுகிற, 

deter’minate, a. Stureféstuce ; வரையறுக்கப்பட்ட ; 
உறுதியான, நிலைப்படுத்தப்பட்ட; முடிவான ; (தாவ.) 
வளரா நுனியுடைய, ௩நடுத்தண்டின் உச்சியில் மலருடைய. 

ய618நரம்டக' 11011, ம, உறுதி செய்தல், தீர்மானித்தல் ; முடிவு 
செய்யப்படுதல்; உறுதி, தீர்மானம்) கோக்க உறுதி, 

கருத்து உறுதி; மன உறுதிப்பண்பு; முடிவை நோக்கிய 
காட்டம் ; கருத்துத் திட்பம் ; தெளிவான ஒருபுறச் சாய்வு 
உறுதி, திண்ணிய சார்பு) தொகை: அறுதிப்பாடு ; கால 
அறுதிப்பாடு ) அறுதி; வரையறை; வழக்கு அறுதி ; வாத 
முடிபு ) (சட்.) உடைமை உரிமை முடிவுறல். 

பர 'நாம்றதர்176, 1. பண்டை உரு எழுத்துமுறையில் 
பொருள் விளக்கத்திற்கான துணைக்குறி ; ர, அறுதி செய் 
கிற, எல்லைவரையறுக்கிற, எல்லை விளக்குகிற. 

0616110116, ற, மூடிவுசெய், உறுதிசெய் ; தீர்மானஞ்செய்வி; 
முடிவு தெரிவி ; உறுதியாகத் தெரிந்துகொள் ; வரையறு, 
கட்டுப்படுத்து, எல்லை உறுதிசெய் ; உரு வரையறை செய் : 
முடிவுக்கு வா ; (சட்.) அறுதிக்கு வந்துசேர் ; வரையறை 
செய்யும் கூறாய் உதவு; கால அறுதிசெய், முன்கூட்டி 
வேளைகுறி; வாத முடிவுசெய் ; செயலுறுதி கொள் ; செய் 
வதென்று துணி ; செயலுக்கான ஆள் உறுதிப்படுத்து ; 
கோக்கமளி, இயக்கு, தூண்டு. 

determ’ined, a. scm_Suntint ; உறுதிப்படுத்தப்பட்ட , 
நிலையான ; வளைந்துகொடாத, அசையா உறுதியுடைய ; 
முன்பே வரையறுக்கப்பட்ட ; கருத்துறுதி உடைய, தீர் 
மானமான ; அறுதி செய்யப்பட்ட.





















directorate 
  

direct'orate®, ர, இயக்குகர் பதவி ; இயக்குரர் குழுமம். 
Direc’tory Ln, முதல் பிரஞ்சுக் குடியரசில் 1795 முதல் 1799 

வரை செயலாண்மை இதிகாரம் பெற்றிருந்த ஐவர் குழு. 

direc'tory’, n, கட்டளைச்சுவடி, பொது அல்லது தனிமுறை 
வழிபாட்டுக்கான விதிகளடங்கிய சுவடி; வழி கலர்கள் 
தரும் புத்தகம் ; ஊர் பெயர்கள் குறிப்பு நூல்; 4a. கட்டளை 

யிடும் பாங்குள்ள? ஆணை பிறப்பிக்கும் ஆற்றலுடைய $ 

கட்டளைகள் அடங்கிய; சட்டத்துறையில் வகைதுறை 

அறிவுரை வழங்குகிற. 
0176017058, 7. இயக்குவோள். 
dire’ful, a. அச்சக் தருகிற, கிலியூட்டுகிற. 

01186, 1. கையறுகிலைப்பாடல், புலம்பற்பா ட்டு. 

ர் 1ர்தர016, 71. செலுத்தப்படத்தக்க புகைக்கூண்டு, பறவைக் 

கப்பல் ; ர, வழிப்படுத்தக்கூடிய, செலுத்தப்படத்தக்க. 

dirigisme, (97-) n. சமூகப் பொருளாதாரத் துறைகளில் 
அரசாங்கக் கட்டுப்பாடுபற்றிய கொள்கை. 

di‘riment, a. Qecdor 575 G AD. 

dirk, n. ஸ்காத்லாந்து மேட்டுகிலத்தில் கையாளப்படும் குத்து 
உடைவாள் வகை; கப்பலோட்டும் பயிற்சி பெறுபவர்கள் 

தாங்கும் படைக்கலம்; ற, உடை வாளினாற் குத்து. 

8111ம1, 71, கச்சும் பாவாடையும் கூடிய ஆல்ப்ஸ் பகுதிக்குரிய 

(கறற௨) காட்டுப்பும மாதர் உடை; (தொ,) dirndl skirt, 
அரைக்கச்சையுடன் கூடிய முழுப் பாவாடை. 

dirt, n. அழுக்கு, மலம், மாசு ; சேறு, புழுதி, மண் ; சாணம்; 
பொருக்கு, புறவடை ; ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் வேற்றுப் 

பொருள் ; தூய்மையற்ற பொருள், பயனற்ற பொருள் 7 

அழுக்குப்படிவு; கீழ்த்தரப் பேச்சு; ம, அழுக்காக்கு ; (தொ.) 

eat dirt, பணிந்து அவமதிப்பை ஏற்றுக்கொள் ; 1110 dirt, 
நற்பெயரைக் கறைப்படுத்து. 

011-060, 7, (மண்.) மட்கிப்போன பழம் புதைமண். 

dirt’-cheap, a. கொள்ளை மலிவான. 

0171-௨712, 7. பழங்கால மக்களின் மண்ணூண்பழக்கம் ; 

_ மண் உண்ணும் நோய்வகை. 

dirt'-pie, nN, சிறுவர்விளேயாட்டு மண்பணியாரம். 

பழு, ம. அழுக்கடைந்த, மாசுற்ற; கந்தலான;$ கீழ்த்தர 
மான, தாழ்வான, மட்டமான ; தெளிவற்ற, துப்புரவற்ற ; 

இழிந்த உணர்ச்சி சார்ந்த; எண்ணத்தில் அல்லது பேச்சில் 

தூய்மையற்ற ; மோசமான ; வெறுக்கத்தக்க ; ௩ம்பிக்கைக் 

கேடான ; முறைகேடாகப் பெறப்பட்ட ; கொக்தளிக்கிற ; 

ற. அழுக்காக்கு ; கறைப்படுத்து ; மண்படிய வை; (தொ.) 

dirty 0௦137, இழிந்த வழியில் ஈட்டப்பட்ட பணம் ; இழி 

டுபாருள் மூட்டைதூக்குவதற்காகத் துறைமுகக் கூலிகட்குத் 

தரப்படும் மிகை ஊதியம் ; 01147 ௭௦1, கைகளை அல்லது 
துணிகளை அழுக்காக்கும் வேலை ; மற்றவர் சார்பாக மேற் 

கொள்ளப்படும் நேர்மையற்ற செயல்கள் ; மூர்க்கத்தனம், 
கொலை. 

0112], (இ.) ர. தையற்காரர். 

disabil’ity, 1. இயலாமை ; சட்டப்படிக்கான தகுதியின்மை; 
ஆற்றல்கேடு ; செயலுக்குத் தடங்கலான குறைபாடு. 

015816, ௩. ஆற்றல்கெடு, தளர்வுறச்செய், முடமாக்கு ; 
தகுதியற்றதாகச் செய் ;) சட்டப்படி தகுதிக்குறைவு உண்டு 

பண்ணு ; ஆற்றல் அற்றவரென்று தெரிவி ; தடை செய். 

disabuse’, ற. மருள் நீக்கு, ஐயம் அகற்று; தவருன எண்ணத் 
தைப் போக்கு ; சரிப்படுத்து. 

disaccord’, n. weed, மாறுபாடு ; 
கொள் ; மாறுபடு. 

disadvan'tage, n. SG, எதிரான நிலை, பாதிக்கும் தன்மை; 
வசதியற்ற சூழல், 

disad’vanta'geous, 4. பாதகமான, எதிர்நிலையான ; தீங்கு 
டன் கூடிய, வசதியற்ற ; தாழ்த்துகிற, அவமதிப்புக் கொண 
ரத்தக்க. 

ற. கருத்து வேறுபாடு 
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0158176௦'120, 8. ௩ட்புக்கேடுற்ற ; மனக்குறையுடைய ; அரச 
னிடம் பற்றுறுதியற்ற. 

015817௨0'1101, 77, அரசியல் அமைதிக்கேடு ; 
யின்மை, கேசப்பாங்கு அற்ற நிலை. 

disaffirm', v. (சட்.) முன்முடிவினை மாற்றியமை ; 
தள்ளிவிடு. 

015817௦1284, ற, காடு பற்றிய சட்டங்களின் ஆட்சி எல்லையி 
னின்றும் அகற்று ; காடு அழி. 4 

015௨2706', ௦, கருத்து மாறுபடு ) ஒவ்வாதிரு, இசையாதிரு ; 
இயல்பு வேறுபடு ; வேற்றுமைகொள், பூசலிடு; உணவு 
வகையில் ஒத்துக்கொள்ளாதிரு ; வானிலை வகையில் தீய: 
விளைவுகளை உடையதாயிரு. ட 

பற்றுறுதி 

மறு,. 

disagree'able, a, மனத்துக்கொவ்வாத, வெறுப்புத் தருகிற, 
அருவருப்பான ; ௩ட்புப்பாங்கற்ற ; 
சிடுசிடுப்பான, தொல்லைதருகிற. 

disagree'ables, n. pl. மனக்கசப்புத்தரும் 
துன்பங்கள், தொல்லைகள், கவலைகள். 

மனக்கோட்டமுள்ள, 

அனுபவங்கள், 

0158௦6 ஐ.ரரர், 7. உடன்பாடின்மை; வேற்றுமை, பொருத்த 
மின்மை ; கருத்துவேறுபாடு, பூசல். 

015811௦௭', ௦. ஒப்புறுதியளிக்க மறுத்துவிடு ) நேர்மையான 
தென்று ஒப்புக்கொள்ள மறுத்துவிடு; ஏற்றுக்கொள்ள 
உடன்படாதிரு) தள்ளிவிடு, தடைசெய், தடையாணைப் 
படுத்து. 

disannul’, v, தள்ளுபடி செய், முற்றும் விலக்கு, 
ர5கறறக81”, ஐ, மறைந்து போ, கண்ணுக்குத் தெரியாமற் 

போய்விடு ; ஒழி, கெடு. 
015கறற 281806, 7, மறைவு, ஓடிமறைதல் ; மறைவாகப் 

பின்வாங்குதல். 

0158ற001%', ௦, ஈம்பிக்கை குலை; ஏமாற வை, அவா நிறை. 
வேற்றத் தவறு, சந்திப்பு ஏற்பாட்டை முறி) 
மனம் முறிவுறச் செய், மனக்கசப்பூட்டு. 

disappoint’ed, a, ஏமாற்றப்பட்ட ; 
மனமுறிவுற்ற, மனக்கசப்புற்ற. 

0158 00104'102, ர. ஏமாற்றம் விளைக்கிற, ஈம்பிக்கை கெடுக் 
கிற; அவாமுறிவுண்டாக்குகிற. 

0158000101 ஊர், 7. ஏமாற்றம், எண்ணங்கள் நிறைவேரு- 
மற் போதல்; ஈம்பிக்கைக் குலைவு ; மனமுறிவு ; மனக்கசப்பு, 
தோல்வியினால் விளையும் வெறுப்புணர்ச்சி. 

disapproba'tion, . 
தெரிவித்தல், மறுப்பு. 

0158000176, ௦. ஒவ்வாதிரு, மாறான கருத்துக்கொள் ; மறுப் 
புத்தெரிவி ; கண்டனம் பண்ணு ; தள்ளுபடி செய். 

015௨11, ற, படைக்கலம் அகற்று, போர்க்கருவியைக் கீழே. 
போடும்படி செய்; படைக்கலம் கையிழக்கச் செய்; காப்பற்றவ 
ராக்கு; தீங்கு செய்யும் ஆற்றலைக் குறை; பாதுகாப்பு. 
அற்றதாக்கு, காப்பரண் தகர்த்தொழி; படைவலிமை குறை; 
படைவலிமையில்லாதாக்கு ; அமைதிகாலப் படைஙிலைக்குக். 
கொண்டு ar; அமைதிகாலப் படைநிலை மேற்கொள் ; 
அழிக்கும் ஆற்றலை நீக்கு. 

disarm'ament, n. 
ஆற்றல் நீக்கம். * 

disarrange’, ஐ. நிலைகுலை, சீர்கெடு, தாறுமாருக்கு, குழப்பு ; 
அமைதி குலை, அலங்கோலப்படுத்து. 

015காரக$, 1. அலங்கோலம், குழப்பம் ; சிறப்பிலாப் பொது. 
ஆடை ; ல, குழப்பு, அலங்கோலப்படுத்து ; களை. 

பொய்ப்பி ; 

௩ம்பிக்கை குலைந்த) 

ஒப்பு தலளிக்காமை ; விருப்பமின்மை. 

படைவலிமைக் குறைப்பு ; அழிக்கும்: 

(செய்.) ஆடை 
& 

disartic’ulate, v. u@ sana, பொருத்து நகெகிழ்வி ;. 
அக்கு அக்காகப் பிரி, வேறுவேறு ஆக்கு ; பிரி, 

disassimila'tion, 73, (உட.) செரிமானம் செய்யப்பட்ட 

பொருள் சிறு கூறுகளாகப் பிரிதல் ; செரிபொருள் கழிவுப்: 
பொருளாகப் பிரிவுறல்.
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045858001௨'(10௫, 9. கருத்துக்குரிய இணைவுத்தொடர்பின் 
குலைவு. 

disas'ter, 1. துன்பநிகழ்ச்சி, விபத்து; திடுமென ரும் 
பேரிடர், அவப்பேறு, கேடு. 

-disas'trous, ர. அவலமான, துக்கமான, அழிவுண்டாக்கு 
கிற; வருத்தந்தோய்ந்த ; இடரின் முன்னறிவிப்பான. 

015௨௦௮, ம. தெரியாதென்று சொல்; ஒப்புக்கொள்ள மறு ; 

மறுப்புத்தெரிவி; கைவிடு; தொடர்பில்லையெனப் பகர் 

பொறுப்பைத் தட்டிக்கழி. 

.018௨௩3', ௨, படையணியினைக் கலை, அணிகலைந்து போ. 

Gisbar', ற. வழக்கறிஞர் கழகத்திலிருந்து வெளியேற்று ; 
சட்டவாணர் நிலையினின்றகற்று. 

disbelieve’, v. அவகம்பிக்கைகொள், ஈம்பிக்கைகொள்ள 

மறு ; சமயத்துறையில் உறுதியான ஈ௩ம்பிக்கையற்றவராயிரு. 

பஸ்ஸ, ற. வழக்கறிஞர் மன்ற மூத்த உறுப்பினர் நிலை 
யினின்று அகற்று. 

disbranch’, v- கிளைகளை அகற்று. 
01மம்'; ஐ. மிகையாகவுள்ள மொக்குகளைக் கிள்ளியெறி. 

-disbur'den, V. சுமை நீக்கு; ச௬ுமையையிறக்கு ; விட்டு ஒழி) 

வெளியேற்று, அகற்று. 

,3181186', 5, செலவழி, செலவுகொடு ; பணங்கொடு, 

பர்ஸ்மாகரனர், 7. பணங்கொடுத்தல்; கொடுக்கப்பட்ட 
பணம் ; பிரித்துக்கொடுத்தல். 

disc, n. = disk. 

Aliscal’ceate, n. வெறுங்காலுடன் போகிற துறவி ; மிதியடி 
மட்டும் அணிந்து செல்கிற துறவி; வெறுங்கால் துறவிப் 
பெண்; பாதுகையுடன் செல்லும் துறவிப்பெண்; ர, வெறுங் 

காலுடன் போகிற ; மிதியடி மட்டும் அணிக்துசெல்கிற. 

discal'ceated, discalced’, a.=discalceate. 
0ர5'கோம் 1, ர. சீட்டுக்கழிப்பு ; கழித்த சீட்டு; விலக்கீடு, 

தள்ளுபடி, கழிப்பு, எறிவு. 
discard’®, ற. சீட்டாட்டத்திற் சீட்டுக்கழி ; சீட்டுக்களைக் 

கீழே போடு; எறி, களை; விட்டுவிடு, விலக்கு, நீக்கு; 

கொள்கையைத் துறக்துவிடு, கைவிடு; தள்ளுபடி செய்; 

வேலையிலிருந்து தள்ளு. 

'ம18கோ1 81௦, ம, பருவுடலிலிருந்து அகன்ற; உடற்சார்பில்லாத. 

018011), ம, தெளிவாக உய்த்துணர்; நுணுகிக்காண் 
எண்ணியுணர் ; உற்றுப்பார்த்து அறிந்துகொள் ; கேட்டுத் 
துணி ; ஆர்ந்தமர்ந்தறி ; வேறுபாடறி. 

discern'ing, a. நுழைபுலமுடைய ; கோட்டமுடைய, ஊடு 
ருவிக் காண்கிற, பகுத்தறிகிற; நுட்ப வேறுபாட்டறி 

வுடைய ; அறிவுக்கூர்மையுள்ள. 

discern’ment, 7. பகுத்தறிதல்; அறிவுக்கூர்மை ; உற் 
றறிவு, ஆய்வுணர்வு ; நுண்ணோக்கு ; நுழைபுல உணர்வு. 

discerp'tible, a. தனியே கொய்துவிடக்கூடிய, பிரித்தெடுக் 
கப்படத்தக்க ; பிரித்தாலழியக்கூடாத ஒருமைப்பாடு 
இல்லாத. 

discerp'tion, 1. வேறாகும்படி கொய்தல், துண்டித்தல் ; 
வேருக்கப்பட்ட துண்டு. 

'01501%81ஐ௦', 71. கப்பல் ௬மையிறக்கம் ; வெடிதீர்வு ; மின் 
கலத்திலிருந்து மின்போக்கு; செறிவு தளர்ப்பு ; நீர்க் 
கசிவு) வெளியேற்றம் ; பொறுப்பு நிறைவேற்றம் ; கடமை 
நிறைவேற்றம் ; செயல் முடிப்பு; குற்ற த்தினின்றும் 
தவிர்ப்பு, சிறைக்கூடத்தினின்றும் விடுவிப்பு ; படைத்துறை 
விடுவிப்பு ; வேலையிலிருந்து நீக்கம் ; கடன் தீர்ப்பு ; கட்டண 
மளிப்பு ;) கூ£டிவழங்கீடு ; விலக்குச் சான்றிதழ், விடுவிப்பு 
உரிமைச்சீட்டு ;) கொடுத்துத் தீர்க்கப்பட்ட ஒன்று; சாயம் 
போக்கும் முறை ; சாயம் போக்கும் கூறு ; ற, சுமையிறக்கு ; 
பளுக்குறை, பளு எடுத்துவிடு ; வெடிதீர்; மின்கலத்திலிருக்து 
மின்வலி வெளியேற்று ; செறிவு தளர்த்து ; நீர்வெளியேற்று, 
பிலிற்று, கசியச்செய்; Dar ar QQ sar று கொட்டு ;   

அனுப்பு, வெளியேற்று ; பொறுப்பு நிறைவேற்று ) கடமை 

ஆற்று; செயலாற்று, செயல் முடித்துவிடு; குற்றத்தினின்றும் 
தவிர்ப்பளி ; சிறையினின்றும் விடுவி ; படைத் துறையினின் 

னும் விடுவிப்பு அளி; வேலையிலிருந்து நீக்கு; கடன் தீர்; 

கொடுத்துத்தீர் ; கணக்குச் சரிவர ஒப்புவி) கணக்குச் சரிக் 

கட்டிக்காட்டு; காரணங்கூறி விளக்கமளி ; பங்கிட்டளி; 

வெளியிடு ; புறஞ்செல்லவிடு ; சரக்கு வகையில் இறக்கப் 

பெறு; செறிவு தளர்வுறு ; ஒழுகு ; புறஞ்செல் ; சாயமகற்று, 
துணியின் சாயம்போக்கு; (சட்.) நீதிமன்ற ஆணையைத் 

தள்ளுபடி. செய். 

0150181ஜ'ர, ர. மின் ஆற்றலை வெளிச்செலுத்துதற்கான 
அமைவு. 

01501016, 77. சீடர், மாணாக்கர்; மாணவரென்று உரிமை 

கோருபவர் ; கொள்கை பின்பற்றுபவர், வழிஙிற்பவர், பண்பு 

மேற்கொள்பவர்; இயேசுகா தரின் * திருமாணாக்கர் ? ; இயேசு 
நாதரைப் பின்பற்றிய முற்காலத்தவர். 

disciplinar’ian, n. கண்டிப்பாளர், கண்டிப்பான ஒழுங் 
கினைக் கடைப்பிடிக்கச் செய்பவர். . 

018'01ற11கார, ர. ஓழுங்கு சார்ந்த, நெறிமுறை வளர்க்கிற ; 
உளப் பயிற்சியின் இயல்புள்ள; (தொ.) ம1501ற]1நக3 

௧௦1௦0, ஒழுங்கு ௩டவடிக்கை, கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கை. 

015801211௨, 71. கட்டுப்பாடு) ஒழுங்குமுறை; கண்டிப்பு ; 
ஒழுங்காட்சி ; விதிமுறைப்பயிற்சி ; உளப்பயிற்சி ; ஒழுக்கப் 

பயிற்சி ) கடும் பயிற்சி ; கடும்பயிற்சிதரும் துன்பம் ; தண் 

டிப்பு ; தண்டனைக்கருவி ; தன்னொறுப்பு, கடுகோன்பு ; தன் 
னொறுப்புக் கருவி; திருக்கோயில் ௩டவடிக்கை ; ஒழுங்கு 

முறை; பயிற்சி விளைவாகிய ஓழுங்காற்தல் ; ஐ, கட்டுப் 

பாட்டுக்குக் கொண்டுவா ; அடக்கியாள் ; கட்டுப்படுத்து ; 

விதிமுறைப் பயிற்சியளி; ஒழுங்குமுறை படிய வை; கண்டிப் 

புடன் பயிற்றுவி ) தண்டி; பயிற்றுவித்துத் தகுதி யுடை 
யவராக்கு ; கண்டித்து ஒறு ; கடுகோன்புக்கு உட்படுத்து. 

0150181௩', ஐ, மறுதலி, தெரியாதென்று கைவிரி ; ஏற்றுக் 
கொள்ள மறு; சட்டப்படியான உரிமையைக் கைதுற); 

ஒப்புதலளிக்க மறுத்துவிடு ; பொறுப்பேற்க முடியாதென்று 
கூறிவிடு ; தள்ளுபடி செய் ; கைவிடு, 

01501க10ஊ, ர. (சட்.) மறுப்பு; 
தெரியாதென்ற கூற்று. 

01801௨10௨'1101, 71. மறுதலித்தல், தொடர்பு மறுப்பு, கை 
துறப்பு. 

01501௦56', 71, திதந்துகாட்டல் ; ற, திறந்துகாட்டு ) வெளிப் 
படுத்து : வெளியிடு ; தெரிவி. 

01501௦8116, 7. வெளிப்படுத்துதல் ; வெளிப்படுத்தப்பட்ட 
பொருள் ; கண்டு விளக்கப்பட்ட செய்தி ; தெரிவிக்கப்பட்ட 

செய்தி; மறை வெளியீடு. 

018001௦115, 71. பண்டைக் கிரேக்கரிடையே திகிரி வட்டம் 
எறிபவர் ; திகிரிவட்டம் எறியும் நிலையிலுள்ள சிலை; 

pl. discob’oli. 

0150010, 41800100௨1, ௩. தட்டு வடிவுள்ள; (தாவ.) மலர் 
களின் ஓரம் நரீங்கலான கொண்டை சார்ந்த. 

discolora'tion, n. நிறம் வேறுக்குதல். 

018001'௦ம, ம. நிறம் வேருக்கு, நிறங் கெடு ; கறைப்படுத்து, 
தோற்றம் மாறச்செய், உருவழி ; நிறம் வேறாகு, கறைப்படு. 

discoloura'tion, 1. நிறம் வேறாக்கல், கறைப்பட்ட நிலை. 
018001 04, ௦, சண்டையில் தோல்வியுறச்செய் ; குறுக்கிட்டுக் 
கெடு; மன உலைவுண்டாக்கு. 

discom’fiture, n. தோல்வி ; எண்ணக்குலைவு, ஏமாற்றம். 
1190011௦17, 71. உடல்கலமின்மை ; மன உலைவு ; வாழ்க்கை 

நலக்குறைவு ; ற, மன உலைவுறச்செய், வசதியிழக்கச்செய். 

01500101000ம6', ௦. வாய்ப்புக்கேடு உண்டுபண்ணு, இடுக்கட் 
படுத்து, 

0150010110, ௦. பட்டம் பெறவிருக்கும் கல்லூரி மாணவர் 
களுடன் வணிகர் தொடர்புகொள்ளாதபடி. தடு; (சட்.) 
பொதுகிலத்தில் வேலியிட்டு அடை. 

உரிமை கைதுறப்பு ;



304 

  

i discrown. discommons 

0180001107) ற. பல்கலைக்கழக மாணவரைப் பிறருடன் 0150011826, ஐ. ஊக்கங்கெடு ; தன்னம்பிக்கை இழக்கச் 
தொடர்புகொள்ளாமல் விலக்கு ; பிறரைப் பல்கலைக்கழக செய்; மனத்தளர்வுண்டாக்கு, பின்வாங்கச்செய் ; தடை 
மாணவருடன் தொடர்புகொள்ளாமல் தடு. 

discompose’, v. மனவமைதியைக் குலை ; குழப்பு, கலக்கு ; 
சீர்குலை, ஒழுங்கு குலை. 

discompo’sure, n. மனவமைதிக் கேடு, 
0150010611', ற. அலங்கோலப்படுத்து, கெடு, குலை; மன 

வுறுதி இழக்கப்பண்ணு ; குழப்பு, கலக்கு, 
disconnect’, v, இணைப்பைப் பிரி, கழற்றிவிடு, பிரித்து 

வேருக்கு. 

disconnec'ted, 8. பிரிக்கப்பட்ட, கழற்றப்பட்ட; பேச்ச 
கட்டுரை வகைகளில் தொடர்பற்ற, இணைவுப் பொருத்த 
மில்லா த. 

disconnec'tion, disconnex'ion, n. கழற்தல், பெயர்த் 
தெடுத்தல் ;) இணைவு முறிவு ; தொடர்பின்மை. 

015001501816, . ஆற்றவொண்ணாத, துயர்மிக்க ; திக்கற்ற. 
discontent’, n. vardanaAldmw, மனக்குறை, அதிருப்தி ; 

4. மனகிறைவற்ற ; ஐ, மனக்குறை உடையவராக்கு. 

015001/101மஎம், 8. மனகிறைவற்ற, அதிருப்திமிக்க ; மன 
அமைதி இழக்த. 

discontig'uous, 8. ஒட்டணிமையாயிராத, அடுத்து அமை 
யாத. 

discontin'uance, discontinua’tion, 1. தொடர்பு அற் 
அப்போதல், நின்றுபோ தல், 

0180011711 '116, ஐ. தொடர்ந்து ௩டைபெருது இடையறுத்து 
விடு; நிறுத்திவிடு ; முடிவுக்குக் கொண்டுவா ; விட்டொழி, 
தவிர், இடையே நின்றுவிடு. 

discontin'uous, ர, தொடர்ச்சியாயிராத; இடையிடையே 
விட்ட ; இடையீடுகளையுடைய, இடையிடைத் தடைப்பட்ட; 
விட்டுவிட்டு நிகழ்கிற ; பிளவுற்ற ; Alay dm. 

418'0௦10 1, 71, ஒவ்வாமை ; உடன்பாடின்மை ; முரண்பாடு ; 
மாறுபாடு ) பூசல், பிணக்கு ; கடுமையான ஒலி) இசைவுக் 
கேடான ஒலிகளின் சேர்க்கை; முரணிசை ஓசை, திடீர் 
இசைமுரண் ; (தொ.) ௨றற]16 ௦4 0150௦1, ஆட்களிடையே 
பொறாமை பூசல்களுக்குக் காரணமான பொருள், வேற்றுமை 
விளைவிப்பதற்குரிய செய்தி. 

0150௦01ம' “, ௦, கருத்துமாறுபாடுகொள் ; பிணங்கு, வேறு 
படு; பொருந்தாதிரு, முரண்படு, மோது ; இசைகேடாகு, 
இசை முறிவாகு ; செவியதிர ஒலியெழுப்பு. 

04500100'ஹர், . உடன்பாடற்ற, ஒத்திசைவில்லாத, ஒன்றுக் 
கொளன்றொவ்வாத, முரண்படுகிற ; கரகரப்பொலியுள்ள, 
இசைமுறிவான. 

dis’count!, n. கழிவு, முன்பணம் அல்லது உடனடிப்பணம் 
கருதி வாணிகத்துறையில் ஒப்பிக்கொடுக்கப்படும் விலைக் கழி 
வீடு; கழிமானம், முன்பணம் கருதி மாற்று முறி வகையில் 
செய்யப்படும் தள்ளுபடி ; வட்டம், வாசி; கழிவு வீதம்; 
தள்ளிக்கொடுப்பு ; முகப்பு மதிப்பிந் குறைபாடு ; (தொ.) 
81 ௧ 01500 யர், முகப்பு மதிப்புக்குக் குறைவாக ; வேண்டப் 
படாத; மிகையான ; மதிப்புக் குறைந்த. 

discount’?, ௦. கழிவு தள்ளிக்கொடு, வட்டங் கழித்துக் 
கொள்ளவிடு ; நடப்பு மதிப்புத் தொகையை முன்ன தாகக் 
கொடு; நடப்பு மதிப்புத்தொகையைப் பெறு; உடனே 
கிடைக்குங் குறைந்த விலைக்கு ஒன்றை விற்பனை செய் ; புறக்கணி ; கழிவுவாணிகம் செய் ; செய்தி முதலியவற்றின் 
விளைவைப் பயன்படுத்திக்கொள் ; செய்தியை முன்னதாக 
ADDS BI சுவையற்றதாக்கு. 
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dis’count-brok’er, n. வட்டம் பெற்றுக்கொண்டு நாணயத் 
தாள் அல்லது மாற்றுக் காசுமுறியைப் பண மாக மாற்றுபவர். 

discount’enance, n, முகங்கொடுத்துப் 
ட.றக்கணிப்பு ; ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தல் ; 
முகத்திலடி ; ஊக்கங்கெடு, 
வெட்கமடையச் செய். 

பேசாதிருத்தல், 

௦. மூகம் மறு, 
உடன்பாடின்மையைக் காட்டு ; 

  

செய் ;. முகம் மறு. 

discour'agement, 71. ஊக்கங்கெடுத்தல் ; நம்பிக்கையிழக்கச் 
செய்தல் ; வாட்டம், சோர்வு. 

discour'aging, n, மனவுறுதியிழக்கப் பண்ணுதல் ; 
சோர்வடையச் செய்கிற. 

0... 

0180001756 1, 71. பேச்சு, உரையாடல் ; பேருரை ; ஆராய்ச்சிக் 
கட்டுரை ; சமயவுரை, போதனையுரை ; ஆய்திறம். 

118001796' , ௦, பேசு, சொல்லாடு ; ஒரு பொருளைப்பற்றிப்: 
பேசு ; ஒரு பொருள் குறித்து விரிவாக எழுது; வாதாடு/ 
இசை முதலியவற்றை முறைப்படி. இயக்கு, உருப்படுத்திக். 
காட்டு. 

discourt'eous, a, ௩டைகயமில்லாத, பண்புக்குறைவான , 
முரட்டுத்தனமான, அவமரியாை தயான. 

0150007123, 7. அவமதிப்பு. ட் 
disco’ver, ல, கண்டுபிடி ; கண்டுணர் ; வெளிப்படுத்திக். 

காட்டு); திறந்துவை ; திறந்துகாண்பி ; பலரறியக் காட்டு; 
வெளிப்படுத்து ; தெரியப்படுத்து. 

discov’erer, n. கண்டுபிடிப்பவர் ; மறைந்திருந்த ஒன்றைக். 
கண்டுணர்பவர், மூன் அறியப்படாததை அறிந் து. 
காட்டுபவர், 5 

disco'vert, a. (சட்.) மணமாகாத, கன்னியான; கைம் 
பெண்ணாயிருக்கிற. 

01500'ரல1], 71. கண்டுபிடித்தல் ; கண்டுபிடிப்பு, கண்டுபிடிக். 
கப்பட்ட பொருள் ; வெளிப்படுத்துதல் ; தெரியப்படுத்துதல் ; 
தெரியாததைப்பற்றித் தெரிக்துகொள்ளுதல்; கதை நிகழ்ச்சி 
சிக்கறுக்கப்படுதல் ; (தொ.) voyage of discovery, ys AVEC st 1b ap Hus கடற்பயணம். 

0180160611, 77. கெட்ட பெயர், ௩ற்பெயருக்குக் கேடு, BOOM ; 
கெட்ட பெயருக்குக் காரணமான செய்தி ; ௩ாணயக்கேடு, 
வாணிக மதிப்புக்கேடு ; ௩ம்பிக்கைக்கேடு, ஐயப்பாடு; ௮, ௩ம்ப மறு; அவகம்பிக்கை தெரிவி; நாணயம் கெடு; ஈற் 
பெயர் கெடு; இகழ்ச்சி உண்டுபண்ணு. 

discred'itable, a. mbugppuirs ; 
கேடான, அவமதிப்புத் தருகிற. 

discreet’, a. முன் விழிப்புடைய, கூரிய கோக்குடைய, கால. மறிந்து செயலாற்றுகிற, வேண்டாதபோது பேசாத. 
discrep'ancy, n. முன்பின் இசைவின்மை, முரண்பாடு. 
dis’crepant, a. qparaagendeir முரணுகிற, ஒப்பிசைவற்ற. 
dis'crete, a, தனியான, வேறான ; தொடர்ச்சியற்ற ; வெவ். வேறு பாகங்களைக் கொண்ட; (மெய்.) பண்பியலான, பருப்பொருளாயிராத. 

மதிக்கத்தகாத ; மானக் 

01501617௦5, 71. தன்விருப்புரிமை, பொருந்துமாறு அறிதல் ;: உசிதம் ; (தொ. ) ௨26 ௦8 discretion, years of discretion, தன்னறிவு வந்த வயது; ௧4 discretion, மனம்போனபடி 7: be at one’s discretion, ஒருவர் விருப்பத்துக்கு முழுதும் 2-14; surrender at discretion, தட்டுத்தடங்கலற்றுச் சரணடை. 

0150641176, 8. பிரிக்கிற, வெவ்வேரறுக்குகிற ; பிரிநிலையான. 
discrim'inate, v. வேறுபாடு கண்டறி; வேறுபடுத்தி: உணர் ? தனிச்சிறப்புக் காண்; மற்றவற்றிலிருக்து தேர்க் தெடு; கூர்ந்து வேறுபாடு உணர்) ஓரங்காட்டு, ஒருசார்பா ug. 

discrim'inating, a, வேறுபாடு காண்கிற; திரித்துணர் ' வுடைய, கூரறிவுடைய, துழைபுலம் வாய்ந்த ; வேறுபா டுடைய, வேறுபாடு காட்டுகிற. 

discrim'inative, a. வேறுபாடு குறிக்கிற ; சிறப்பியல்பா யமைந்த ; வேறுபாடு காண்கிற, 

discrown’, v. முடியிழக்கச்செய், அரச பதவியிலிருக்து; விலக்கு.
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discursive, a. மேலோட்டமான, தாவித்தாவிச் செல்கிற ; 

தொடர்ச்சியற்ற, இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமான ; சுற்றி 

வளைத்துச் செல்கிற; மற்றொன்று விரிக்கிறழ வாதமுறை 

யான, ஆய்வு முறையான, = 
dis'cus, 2. கனமான திகிரிவட்டம் ; சக்கரப்படை. 

discuss’, v. ஆய்வுரை நிகழ்த்து ; விவாதம் செய், வாதாடு) 
வாதிட்டு ஆராய் ; (பே-வ.) உணவு-இன்தேறல் முதலி 

யவற்றை மகிழ்ச்சியோடு உட்கொள். 

01901881௦0, 7. ஆய்வுரை, விவாதம்) கலந்தாராய்ச்சி 
செய்தல்; மகிழ்ச்சியோடு உணவு உட்கொள்ளுதல் ; 
அறுவை மருத்துவத்திற் கட்டியை உடைத்தல். 

15821௩, 1. ஏளன இகழ்ச்சி, ஆணவப் புறக்கணிப்பு ; ற, 
ஏளனமாகக் கருது, 

அவமதி. 

disease’, n. Gurus, பிணி; கநோக்காட்டின் காரணம் ; செடி 
யினத்தின் கோய் ; மனத்தின் சீரழிந்த நிலை : ஒழுக்கத்தின் 
சீர்குலைவு... 

015688604', 8. கோய்ப்பட்ட, 
கோளாறுற்ற, சீரழிந்த. 

01561000க71%', ற, கப்பலிலிருந்து கரையில் இறக்கு ; 
இறங்கு. 

disemba'rrass, v. தொல்லைகளிலிருந்து விடுதலை செய், 
கலக்கஷ்டிடீக்கு ; விடுவி ; சிக்கலகற்று. 

disembod’y, v. ஆவியுருவை உடலினின்றும் அகற்று ; 
உடலினின்றும் பிரி ; பருப்பொருளினின்றும் விடுவி ; படை 
யிணைக் கலை. 

0186800020, ஐ. ஆறு முதலியவற்றின் வகையில் கழிமுகத் 
திற் சென்று பாய்) ஊற்று, பொழி; பேச்சு முதலியவற் 
றைக் கொட்டு ; மக்கள் திரளைச் சென்று கலக்கவிடு,. 

disembos'om, v. நெஞ்சில் உள்ளதை வெளியிடு, மனச்சுமை 
இறக்கு, மறைவடக்கமான செய்திகளைத் தெரிவி. 

disembow’el, ௦. குடலைப்பிடுங்கு, குடல் பிதுங்கும்படி கிழி; 
உட்பிளந்து வெளிப்படுத்து. 

disembroil’, ௦. சிக்கலிலிருந்து விடுவி, குழப்பந்தெளிவி. 

0150 ஹர்', ௨. மயக்கமகற்று, மருள்நீக்கு. 
பரதரம் 0௦1, ௦, வில்லங்கம் நீக்கு, சுமையிறக்கு. 
0150௦௭, ௦. திருக்கோயில் மானியங்களைப் பறி. 
0157௨1 011156, ஐ. வாக்குரிமையைப் பறி. 
3152102826, 7. முட்டுமாற்று, வாட்போரில் எதிரியினுடைய 

வாளின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து வாளின் முனையை மறுபக்கத் 
துக்கு மாற்றிக்கொள்ளும் முறை; ௮, பிடிதளர்த்திவிடு, 

பிடிப்பு அகற்று ; தொடர்பு விடுவி, பற்று விடுவி ; ஈடுபாடு 
நீக்கு; சிக்கறுத்துவிடு, கட்டறுத்துவிடு ; விடுதலை. செய்; 
கழலு, விலகிவக்துவிடு. 

0186128200) ர. விடுவிக்கப்பட்ட ; 
ஈடுபாடுகளினின்று விடுபட்ட, 

ஓய்வுடைய. 

0156028ஐ6ூரஊர், 7. விடுவித்தல் ; விடுவிப்பு, இணைபிரிப்பு, 
தொடர்பு நீக்கம் ; கட்டுநீக்கம், பற்றின்மை ; ஈடுபாடற்ற 
நிலை, வில்லங்கமின்மை ; செயற்கைக் கட்டுப்பாட ற்ற 
தன்மை, இயல்பான எளிய நடைமுறை); மண உறுதிக் 
கலைப்பு ; முட்டுமாற்று, வாட்போரில் எதிரி வாளின் மறு 
பக்கமாக வாள் முனையை மாற்றும் (முறை; போரில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட நிலையில் இரு தரப்பினரும் ஒத்துப் பின்வாங்கும் 
நடைமுறை; (வேதி. ) சேர்மானத்திலிருக்து ஆக்கக் கூற்றின் 
வேறுபிரிப்பு. 

வெறுத்தொதுக்கு, ஆணவத்துடன் 

பிணியினாற் பீடிக்கப்பட்ட ; 

கரையில் 

பிடி அகற்றப்பெற்ற ; 
வேறு ஈடுபாடற்ற, 

disentail’, n. சட்.) மரபுரிமைக் கட்டுப்பாட்டினின்றும் விடு 
வித்தல்; ஐ, (சட்.) மரபுரிமைக் கட்டுப்பாட்டினின்றும் 
விடுவி ; உடைமையின்மீதுள்ள மரபுரிமைக் கட்டுப்பாட்டினை 

முறி, 
disentang'le, v, Asawa ; 

விடுவி ; குழப்பம் தெளியவை. 
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disenthral’, disenthrall’, ற. அடிமைத்தனத்தினின்றும் 
விடுவி. 

disentomb’, v. கல்லறைையினின்றும் வெளியே எடு; 

தோண்டியெடு ; புத்தாய்வு மெய்கு) கண்டுபிடி, 

disentwine’, v, MHIsaaNp, «hoa. 
disequilib'rium, nm. சமஙிலையின்மை, சரிஙிலையிழப்பு ; நிலை 

யில்லாமை. 

disestab'lish, v. அமைப்பினைக் குலைவுசெய் ; திருக்கோயில் 
வகையில் அரசாங்கத் தொடர்பினை இழக்கப்பண் ணு ; பணித் 

துறைப் பதவியிலிருந்து நீக்கு. 

818, (பிர.) 71, தனியுரைகளையும் பாடல்களையும் பாடி 

மக்களை மகிழ்விக்கும் பாடற்கலைஞர் ; 72771. 41821186. 

01578௫ ௦1மா, 71. தயவின்மை ; வெறுப்பு, ஒவ்வாமை ; வெறுக் 

கப்படுதல் ; ர, வெறுத்து கோக்கு ; வெறுப்புடன் ௩டத்து; 

பாசம் தவிர், ஒத்துக்கொள்ள மறு ; எதிர்ப்புக் காட்டு. 

disfea'ture, ௮. உருக்குலை, விகாரப்படுத்து. 
disfig'ure, v. அழகைக்கெடு, உருக்குலை, அருவருப்பாக்கு, 

கறைப்படுத்து. 

01571௦1651, ௦. காடு அழி, காடு பற்றிய சட்டங்கள் செயத் 
படுதலினின்றும் விடுவி. 

disfran'chise, v. குடிமையுரிமைகளைப் பறி; தேர்தல் 
தொகுதி வகையில் சட்டமன்றப் பிரதிநிதியை அனுப்பும் 

உரிமையை மறு ; வாக்காளர் வகையில் சட்டமன்றப் பிரதி 
நிதியைத் தேர்ந்தனுப்பும் உரிமையைப் பறி. 

0151700%', ௦, திருக்கோயில் அதிகாரியின் உடையையும் நிலை 
யையும் பறி, 

018201ஐ6”, ம, வாந்தியெடு, கக்கு ; பறித்ததைத் திருப்பிக் 
கொடுத்து விடு) ஆறு முதலியவற்றின் வகையில் கழி 
முகத்திற்கொண்டு பாய்ச்ச. 

disgrace’, n. swofipiny ; வெறுப்பிகழ்வு ;) பதவியிலிருந்து 
வீழ்ச்சி; இகழ், வெட்கக்கேடு; இகழ் உண்டுபண்ணும் செயல், 

வீழ்ச்சிதரும் செய்தி ; பழிகேடர், வெறுப்புக்குரியவர் ; பழி 
கேடு, இகழ்ச்சிக்குரியது ; உருக்குலைவு, அலங்கோலம் ; 

Vv, அன்பாதரவு நிலையிலிருந்து அகற்று ; பதவியில் இறக்கு ; 

அவமதிப்பூட்டு, இகழ்ச்சி உண்டுபண்ணு; அவக்கேடாயமை. 

disgrace’ful, a, அவமானம் விளைவிக்கிற; அவமதிப்புத். 
தருகிற ; வெட்கக்கேடான, பழிப்புக்கிடமான. 

018ஜம1' (16ம், ர. மனக்குறை மிகுதியுஃ டப, உளகிறைவில் 
லாத; மனச்சோர்வுடைய ; வாட்டமிக்க. 

0118ஜமம்5௦', 7. மாறுவேடம், பொய்க்கோலம், மறைந்தொழுகு 
தற்காக வேற்றுரு வேற்றுடை வேறு ௩டைகள் கொள்ளுதல், 

ஏமாற்றுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் உடை ; செயற்கை 

ஒழுகலாறு; ஏமாற்றுதல், ஏமாற்று; ம, மாறு வேடங் 

கொள், பொய்க்கோலம் கொள்; மறைக்தொழுகு; உரு மறைத் 
துக்காட்டு, பொய்த்தோற்றமளி, மறைத்துவை, போர்த்து, 
மூடு; (தொ.) blessing in disguise, கலக்கேடு போலத். 
தோன்றும் கலம். 

disgust’, n. 2GuGiy, கடுவெறுப்பு ; குமட்டல்; சீற்றம்; 
ற, வெறுப்புணர்ச்சி தூண்டு; அருவருப்படையச்செய் ; 
சீற்றங்கொள்ளச் செய் ; குமட்டுதல் உண்டாக்கு, 

015ஜமதர்'ரீபபி, . வெறுப்பைத் தூண்டுகிற, அருவருப்பைத் 
தூண்டுகிற ; வெறுப்புக்குரிய. 

பீர94 *, 3, வட்டில், தட்டம்; வள்ளம், உண்கலம் ; உண்கல 
நிறைவளவு ; தட்ட உணவு ) உணவுக்கூறு, உணவுவகை ; 
குடுவை, குழிவு); சக்கரத்தில் உட்குழிவான வடிவம் ; காற் 

காலிச் சாய்மானத்தில் உள்வளைவான உரு ; ஐ, வட்டிலிலிடு ; 

“தட்டத்தில் வைத்துப் பரிமாறு; குழிவாக்கு; குடுவை 
யாகு ; செய்திகளைக் கவர்ச்சியுடையன ஆக்கு ; குதிரை 
வகையில் முன்காலை வளைத்து நட; அரசியலில் எதிரியைச் 
சூழ்ச்சியில் விஞ்சு; எ திரியின் சூழ்ச்சிமுறையையே 
கையாண்டு வெற்றிபெறு; (தொ.) 85 ய, உணவு 
பரிமாறு ; பழைய பண்டங்களையே புதிதாகச் சமைத்துப் 
பரிமாறு ; செய்திகளைக் கவர்ச்சியாக்கி வழங்கு.
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dish dismantle 

419/7, ௨. (அச்சு.) எழுத்துருக்களைப் பகிர்ந்திடு. disinterested, a. தன்னலமற்ற; தணிகலச் சார்பற்ற; 
அக்கறை கொள்ளாத; ஒரு சார்பற்ற; நடுநிலையான $ 

0191211'11816, ௦. தகுதியற்றதாகச் செய் ; உரிமையகற்று ; 
இழிவுபடுத்து ; கறைப்படுத்து. ் 

0151௨111௦', $. கவனக்குறைவான உடைச் சீர்க்குலைவு; அரை 
குறை உடைஙிலை ; புற ஆடை அகற்றிய நிலை. 

0151௮14'மல76, ௨. படிக்துவிட்ட வழக்கத்திலிருக்து விடுவி. 
disharm’onize, v. பொருத்தமற்றதாக்கு; முரண்பாடாகு. 
18120௦, 1. ஒவ்வாத தன்மை ; ஒற்றுமைக்கேடு. 

015116௧110, ற. ஊக்கம் கெடு, சோர்வூட்டு. 
(0151௦11500, 1. மரபுச் சொத்துரிமை இல்லாமற் செய்தல். 
0181761160, ௩. தலைமுடி. வகையில் பரட்டையான, கட்டாது 

தாறுமாறாகத் தொங்குகிற, விரிகோலமான ; பம்பைத் தலை 

யுடைய ; ஒழுங்கற்ற ; திரைத்த, சுருக்கங்கள் கொண்ட, 

திருந்தாத் தோற்றமுடைய, பண்படாத. 

‘dishon'est, a, நாணயமற்ற, கேர்மையில்லாத, 
குறைந்த ; வஞ்சகமான, ஏமாற்றும் காட்டமுடைய, 

dishon’our, n, மானக்கேடு, அவமதிப்பு, இகழ்ச்சி ; இழி 
தகைமை, இகழ்ச்சிக்குரிய செய்தி; பொருள்முறிக்குரிய 

மதிப்பு மறுப்பு, மாற்று முறிக்குரிய மதிப்பு மறுப்பு; 
௮, அவமதிப்புச்செய் ; இகழ் ; கற்பழி ; பணமுறிக்குப் பணம் 

கொடுக்க மறு, மாற்று முறிக்குப் பணம் வழங்க மறு. 

818௦0 'ாஜு16, ௧. மதிப்புக்கேடான, இகழ்ச்சிக்குரிய, நெறி 
கேடான, கீழ்த்தரமான, இழிந்த. 

018101), 5. கொம்புகளை நீக்கு, கொம்புகளைக் கவர். 

0151101086, ௨. வீடற்றவராக்கு. 
8151110810, 71. மருட்சி நீக்கம், தெருட்சி, தேற்றம் ; ஐ, மயக் 

கத்திலிருந்து தெளிவி, தெருட்டு. 

‘disillu’sioned, a, மாயையிலிருந்து மீண்ட) 
தெளிந்த; அறிவுத் தெளிவுடைய 7; 

லிருந்து விடுபட்ட. 

நேர்மை 

மயக்கக் 

பொது ஈம்பிக்கைகளி 

disillu'sionize, ஐ. மயக்கத்திலிருந்து விடு வி, மருட்சி 
தெளிவி ; மாயையிலிருந்து மீட்பி. 

disincen'tive, n. Gerurmiias செய்கிற ஒன்று ; ஊக்கக் 
கேடு, தடை ; முயற்சி செய்வதற்குத் தடை ; ர, பின்வாங்கச் 
செய்கிற, ஊக்கம் கெடுக்கிற, தடையான. 

disinclina’tion, n. மனமில்லாமை, விருப்பமில்லாமை, 

0181001106', ல. விருப்பமில்லாமற் செய், 
டாகும்படி தூண்டு. 

01510011060', 8. மனமில்லாத, விருப்பமில்லாத, வெறுப் 
புள்ள. 

வெறுப்பு உண் 

-disincor’porate, ௨, கூட்டவை கலை, கூட்டுக்குழு உரிமைக 
ளில்லா தாக்கு. 

disinfect’, v. தொற்றுத் தடைகாப்புச் செய் ; ஆடைகளை 
கோய் நுண்மங்களிலிருந்து தூய்மையாக்கு ; இடத்தின் 
தொற்று நீக்கித் துப்புரவாக்கு. 

disinfect’ant, 1. தொற்றுத்தடை மருந்து, ஈச்சுத்தடை 
காப்புப் பொருள். 

dis'inflation, n. பணப்பெருக்கத்திலிருந்து திரும்பி ஒழுங் 
கான நிலைக்கு வருதல். 

disingen'uous, a. இரண்டகமான, கரவடமுள்ள. 
015191௦714, ஐ. மரபுரிமை இழக்கச் செய் ; மரபுரிமை மறு. 

disin'tegrate, v. ஆக்கக் கூறுகளாகப் பிரி, கூட்உழி, 
சிதை, கூறுகூறாக்கு ; கூட்டழிவுறு, சிதைவுறு. 

0151012௧1௦, 71. கொறுக்கிப் பொடிசெய்யும் பொறி. 

disinter’, v. YmsGpuIAGig, எடு; நிலத்திலிருந்து 
எடுத்து வெளிப்படுத்து; புதைமறைவு நிலையிலிருந்து 
வெளிப்படுத்து. 

‘disin'terest, n. தன்னலமற்ற தன்மை; குறைபாடு, குறை ; 
அக்கறையற்ற தன்மை; ௮, தனி கலம் அகற்று.   

தாராள கோக்குடைய. 

disinvest’ment, n. Qucham_@ முதலீட்டுச் சேமங்களின் 
மீட்பு. 

disjec'ta mem'bra, (%-) n. 
துண்டுத் துணுக்குகள். 

0151௦1), ௦. தனித்தனியாகப் பிரி, இணைப்பகற்று. 
disjoint’, v. இணைப்பொழுங்கு குலை, இயலமைதி குலை$ 

இயைபு கெடு; பொருத்தமற்றதாக்கு; ஏறுமாருக்கு ; 
இணைப்புப் பிரி, துண்டுதுண்டாக்கு, 

disjoint’ed, a. Qouwugp; பேச்சு வகையில் முன்பின் 
தொடர்பற்ற ; இனம் இனமாக ஒழுங்குபடப் பிரிக்கப்படாத,. 
தாறுமாறான. 

ற்1. உடைந்த பகுதிகள், 

* மேரத]ம7011௦0, 71, இயைபறுத்தல் ; பிரித்தல்; இயைபின்மை 
பிரிநிலை. 

disjunc'tive, 71. (இலக்.) பிரிநிலை இடைச்சொல்; (அள.) 
பிரிநிலை இணைவாசகம் ; ர, பிரிவுறுகிற, தனித்தனியான ; 
(இலக்.) பிரிநிலை இணைவான, பொருள்பிரித்துச் சொல் 

இணைக்கிற ; (அள.) இரண்டில் ஒன்று தேர்வுக்குரிய. 
01815, 91. வட்டு, வட்டத்தகடு; பண்டைய கிரேக்க உடற் 

பயிற்சி வல்லுநர்களால் எறிவதற்கு வழங்கப்பட்ட திகிரி 

வட்டம் ; வட்டச்சில்லு; நாணயம் போன்ற வட்டவில்லை ; 

கதிரவன் ஆழிவட்டம் ; திங்கள்வட்டம்; இசைத்தட்டு ; 

வட்டவடிவப் பொருள்? உடலின் தட்டையான வட்ட 

உறுப்பு ; தண்டெலும்புத் துண்டுகளினிடைப்பட்ட மெல் 

லெலும்புத்தகடு; செடியினத்தின் தட்டையான வட்டுப் 
பகுதி; மலரின் விரிந்த கொள்கலம் ; கூட்டுத்தொகுதிச் 
செடியினத்தில் காம்பில்லாத் தலைப்பின் உட்பகுதி ; ற, சாய் 

வான வட்டத் தகட்டமைவுள்ள பரம்பினால் வயலில் பரம்படி 7 
(தொ..) 45% ம£௨%6, சக்கரத்தின் வட்டின்மீது நீர்விசையால் 

அமுக்கப்படும் திண்டுபோன் ற அமைவுமூலம் செயலாற்றும் 
விசைத்தடுப்புக் கருவி. 

015]:'-1௦1'ஸ், 18%'-1௦௭, 7. காம்பில்லாத மலர்க்கொத் 
திற் புழைவடிவான உள்மலர். 

disk’-harr'ow, disk’-plough, n, etwiamor ans saQe 
ளுள்ள இயந்திரக் கலப்பை. 

dislike’, 71, விருப்பின்மை, வெறுப்பு ; ஐ, வெறு வெறுப்புக் 

கொள் ; அருவருப்புறு. 
0151௦0௦846, ற. இடம்பெயர்; இணைப்பொழுங்கு குலை, இயைபுக் 

கேடு உண்டுபண்ணு ; சுளுக்கு உண்டுபண்ணு ; குணக்கு 

ஏற்படுத்து ; இணைவறு, துண்டு துண்டாக்கு; (மண்.) 
தொடர்பற்றதாக்கு, 

0451௦ கே'11௦, 1. இடப்பெயர்வு ; அமைதி குலைவு ; திட்டச் 
Fra Gay; போக்குவரவுக்குழப்பம் ; ௩ழுவியமூட்டு, இடப் 

பெயர்வுற்ற கணு ; (மண்.) படுகைக்கோளாறு. 

0151௦02'6, ௦. இடம் பெயரச்செய் ; குடி. பெயரச்செய் ; பா.து 
காப்பிடத்திலிருந்து துரத்து ; விலகிச்செல், போய்விடு, 

0151௦9'81, 8. மெய்ப்பற்றற்ற, உண்மை ஈடுபாடற்ற ; விசு 
வாசமற்ற; பற்றுமா றிய, அரசியல் தலைமையினிடம் பற்றுதல் 

நீங்கிய ; ௩ட்பில் உறுதியில்லா த, மெய்ப்பிடிமானமில்லா த, 

பற்றுறுதியில் மாறுபடும் தன்மையுள்ள. 

015002], 7. சோர்வுற்றவர் ; ர, சோர்வுற்ற ; துயரார்ந்த ; 
வருத்தம் தோய்ந்த ; கிளர்ச்சியற்ற ; கிளர்ச்சியூட்டாத 7 

மகிழ்வற்ற $; சலிப்பூட்டுகிற ; இருளார்நங்த; (தொ.) 15 
015108] 501606, பொருளியல் நூல். 

dis’mals, n. pl. கிளர்ச்சியற்ற நிலை, துயரார்ந்த நிலை, 
81581 116, ஐ, மேலுறை நீக்கு, போர்வை அகற்று ; கோட் 

டையின் அரண்காப்பழி ; கப்பலின் மேலுறுப்புக்களைப் 

போக்கு ; துணைக்கலங்களை அப்புறப்படுத்து ; துணையுறுப் 

புக்களைப் பிரித்தெடு; தட்டுமுட்டு நீக்கு; பூட்டுப்பொருத்துக் 
கழற்று; அரண்களை இடித்துத் தளமட்டமாக்கு ; சின்னா 

பின்னமாக்கு, இடித்து வீழ்த்து.



dismast 

dismast’, v. கப்பலிற் பாய்மரம் அகற்று. 

dismay, 1. கலக்கம், திகில், மனக்குழப்பம் ; கிலி, ஊக்க 

மிழப்பு, அச்சத்தினால் வலிமையும் தைரியமும் இழத்தல் ; 

ற. கிலியூட்டு; திடுக்கிடச்செய்; மலைக்கச்செய்; ஊக்கம் கெடு. 

91010, ஐ. உறுப்புவெட்டி நீக்கு, இணைவறு ; உறுப் 

புறுப்பாகப் பிரித்தெடு ; தனித்தனி பிரி ; பேரரசினைச் சிதறச் 
செய் ; காட்டைத் துண்டாடு. 

01501100௦0, .- (கட்.) உறுப்புக்கள் துண்டிக்கப்பட்ட. 
ப1810155', 9. களப்பயிற்சிமுறை முடிவிற் கலைவு; ஏ, நீக்கு, 

வேலையிலிருக்து விலக்கு ; தொலைவில் அனுப்பு, அப்புறப் 

படுத்து; போகவிடு; விடுவி ; மனத்திலிருந்து அகற்று ; 

விரைந்து செய்துமுடி ; துற, கைகெகிழவிடு ; மரப்பந்தாட் 
டத்தில் பந்தை எல்லைகோக்கி எறி; ஆட்டக்காரனை வெளி 

யேற்று ; (சட்.) வழக்கைத் தள்ளுபடி செய் ; வழக்கு மன் 

றத்திலிருந்து வெளியே அனுப்பு. 

0ர51ழ்55' 81, 7. அகற்றுதல்; பதவி நீக்கம் ; கலைப்பு. 
dismount’, ;, குதிரைமீதிருந்து இறங்குதல்; ற, குதிரையி 

லிருந்து இறங்கு ; குதிரையிலிருந்து இறக்கு; குதிரை மேலி 
ருந்து வீழ்த்து ) குதிரை வகையில் சேணத்தின்மீதிருக்து 

தள்ளு ; ஊர்தியிலிருந்து இறங்கு ; ஊர்தியிலிருக்து இறக்கு ) 
சரக்கைக் கீழே இறக்கு ; பீரங்கி முதலியவற்றை இறக்கு ; 

பூட்டவிழ்த்துக் கழற்றி வை. 

disobedtience, 1. பணியாமை, கீழ்ப்படி தலின்மை ; தலைமை 

மீறுகை, சட்டமீறுதல், ஆணைகடத்தல். 

0450060120, ர. கீழ்ப்படிய மறுக்கின்ற, அதிகாரம் மீறு 
கின்ற ; கீழ்ப்படியாமல் அசட்டையாயுள்ள, கீழ்ப்படிவதைச் 
சிறுமையெனத் தள்ளுகின்ற. 

015016'9, ௦, கீழ்ப்படிய மறு, அதிகாரம் மீறு; கீழ்ப்படியாமல் 

அசட்டைசெய், கீழ்ப்படிவதை சிறுமையெனத் தள்ளு ; 

சட்டத்தை உதறித்தள்ளு, ஆணைமறு. 

disoblig’e, ற. கடப்பாட்டிலிருந்து விடுவி; விருப்பத்தை 

மதிக்கத் தவறு) கோரிக்கை மறு) உதவி மறு; உணர்ச்சி 

புண் படச்செய். 

0150112102, ச. உதவ மறுக்கிற; விருப்பத்தைக் கவனிப் 
பதில் அக்கறையில்லாத; ஒத்துணர்ந்து செயலாந்ருத ; 
அன்பில்லாத, அன்பா தரவற்ற. 

015070 61, 7. சீர்க்குலைவு, ஒழுங்கற்ற நிலை, குழப்பம்; 
அமைதிக்கேடு, கொந்தளிப்பு; உடல்கிலைக்கோளாறு, கோய் ; 
௮, ஒழுங்குகெடு ;) அமைதிகுலை; சமநிலை கெடு); குழப்பு, 

கோளாறு உண்டாக்கு ; தொந்தரவு செய். 

0180102160, 4. ஒழுங்கு குலைந்த ; குழம்பிய ; மூளைதிரிந்த, 
அறிவு திறம்பிய. 

0150106113, ௩. ஒழுங்கின்மையாக நடப்பவர் ; ர, ஒழுங்கு 
கேடான; குழப்பமான; முறைகெட்ட ; கட்டுப்பாட்டை 

மீறிய ; சட்டத்துக்குக் கட்டுப்படாத ; தாறுமாரான தோற்ற 
முடைய ; கொந்தளிக்கிற ; கட்டுக்கடங்காத 7; 

ளுக்குத் தொந்தரவு தருகிற, பொதுஙலத்துக்குக் குந்தக 
மான? ரர, சட்டத்துக்குமாறாக; குழப்பமாக; (தொ.,) 

disorderly house, விலைமகளிர் இல்லம் ; சூதாடுமிடம். 

01801 த'கய26, ற. ஒழுங்குமுறையைக் கெடு, தாறுமாருக்கு ; 
உயிரியல் கூட்டுச் சிதை. 

diso’rient, diso'rientate, n. HGsGasruded முதலியவற்றை 
கேர்கிழக்குமுகமாயிராமல் மாற்று; திசை குழப்பு, திசை 
தெரியாமற் செய். 

பொதுமக்க 

disown’, v. தனதன்றெனக் கூறி மறு, தனதல்ல எனக் 

கைவிடு ; ஏற்க மறு, மறுதலி ; கைதுற, கைவிடு, 

dispa'rage, ற. இழித்துரை, பழித்துரை, இகழ்; மதிப்புத் 
தாழ்த்து, இழிவேற்று ; கீழானவற்றுடன் ஒப்பிட்டு மதிப் 

புக் குறைவுபடுத்து. 

015'றகக16, ௩, மலைமடுப்போன்ற வேற்றுமையுடைய, தொடர்பு 
படுத்தத் தகாத; முற்றிலும் வேறான, வகைவேறுபட்ட. 

015'றகாகர்65, ஈ. ற்], முற்றிலும் வேறுபட்டவர்கள் ;) ஒவ்வாப் 
பொருள்கள். 
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dispersion 

ப12றஉ்ரர்நர, 7. ஏற்றத்தாழ்வு, ஒவ்வாமை; ஒப்பிசைவின்மை, 
ஒட்டா வேறுபாடு. 

dispark’, v. பூங்கா நிலத்தை வேறுவழியிற் பயன்படுத்து ; 
பூங்காவியல் கெடுத்துத் திறந்த வெளியாக்கு ; பூங்காவி 

லிருந்து அப்புறப்படுத்து. 

018871, 1. இலக்கலகு, 'பீரங்கியின் பின்முக முன்முக வட்டங் 

களின் ஆர வேறுபாடு ; இலக்கலகு வரை, இலக்கலகுக்கு 

ஈடுசெய்யும் கோக்குவரை; ற, வேறுவேறு திசையிற். 

பிரித்துச் செலுத்து; வேறுவேறு திசையிற் பிரிந்துசெல் ; 

ஈவித்துக்கொடு; பாத்தீடு செய் ; வேருகப் பிரி; பிரிந்து 

செல். 

310௨85'1௦0௧%௦, ம. உணர்ச்சிக்கு இடங்கொடா த, உணர்ச்சி 
வசப்படாத ; அமைதியான ; நடுநிலை உணர்வுடைய. 

198101, 7. விரைவாக அனுப்பிவிடுதல்; அஞ்சல் விடுக்கை, 
அஞ்சல் அனுப்பிவிடுதல் ; விலக்குதல், விலக்கீடு; வேக 

மாகச் செயலாற்றுதல், விரைசெயல்; விரைவு விரை 

செய்தி, தந்திச்செய்தி; ஒழிப்பு, உயிரழிப்பு) ஐ, விரைக் 

தனுப்பு ; உலகினின்று அப்புறப்படுத்து ; ஒழி, உயிரகற்றி 
விடு) தீர்வுசெய், செயல்தீர்த்து அமை ; தின்றுதீர், உண்டு 

தீர்த்துவிடு; வேகமாகச் செய்து முடி; விரைந்து செய 

லாற்று. 

dispatch’-boat, n. தீர்வேடுகளைக் கொண்டுசெல்லும் கலம். 

dispatch’-box, 91. மூக்கியமான தாள்கள் அல்லது பத்திரங் 
கள் வைக்கும் பெட்டி. 

dispatch’es, 91, 21. அரசியல் ௩டவடிக்கைத் தாள்கள் ; 
படைத்துறை கடைமுறை ஏடுகள். 

048 81011-11ம௦1, 1. விரைந்து குதிரையிலோ விசைமிதியிலோ 
கடிதங்களைக் கொண்டு செல்பவர். 

dispel’, v. துரத்து; சிதற வை; மறையச்செய் ; சிதறு, 
கொஞ்சங் கொஞ்சமாக மறைந்துபோ. 

பர5ற்5௨ு16, 8. இன்றியமையத்தக்க, கட்டாயத் தேவை 

யில்லாத$? சட்டவிதி ௬ளுரை முதலியவற்றின் வகையில் 

சிறப்புத் தறுவாய்களில் தளர்த்திவிடக்கூடிய. 

dispens’ary, n. “Gb5ab; மருத்துவ அறக்கூடம் ; வழங்கு 
மிடம்; மருத்துவச்சாலையில் தங்காத கோயாளிகளுக்கு மருக் 

தளிக்கும் பகுதி; மருந்து விற்கப்படுமிடம். 

01805௧11௦1, 7. பாத்தீடு, பங்கிட்டு வழங்குதல்; வகைமை, 
வகுத்தமைவாட்சி இ; இறைமையின் அருள்முறை வகுப் 

பாட்சி, அருளாட்சி ;) இயற்கையின் வகைமுறை ஒழுங்கு, 

முறையாட்சி; தனிக்குழுவிற்குரிய இறைவனின் ஊழ்வகுப்பு; 

தனி மனிதனுக்குரிய ஆண்டவனின் வகுப்பீடு ; குறிப்பிட்ட 

காலச் சமயநிலை ; விலக்குரிமை அமைதி ; விலக்கீடு. 

dis’pensator, n. @ar@uiuour ; பகிர்ந்தளிப்பவர்; செய 

லாட்சி கடத்துபவர். 

dispense’, ஈ.. செலவு; செலவினம்; வருவளம்; ஐ, பங் 

கிட்டுக்கொடு, பரிமாறு ; நீதிமுறை வழங்கு ; திருக்கோயில் 
அருள்முறை வழங்கு; மருந்தளி) விலக்கமைவு அளி) 

கடப்பாடு தவிர்த்துதவு ) இல்லாமற் கழி ; துறந்தமைவுறு j 

(@sqr.) dispense ஏர், இல்லாது கழி ; குறை ஏற்றமைவுறு; 
தேவைஙிலை ஒழி; இன்றியமையா நிலைதளர்த்து ; கட்டுப் 

பாடு தளர்த்து. 
01.56, 73. மருந்து சேர்த்தளிப்பவர். 

dispeo'ple, ற. குடியிருப்பவர்களை அகற்று, மக்களை வெளி 
யேற்று. 

1905 'வி, 7. கலைத்தல் ; அகலப்பரப்புதல். 
disperse’, ற. சிதறச்செய் ; கலையச்செய் ; பரவலாக்கு ; தூவு, 

* எங்கும் பரப்பு; கலை, கலைந்துசெல்; பரவு? ஒளிக்கதிர் 

களைச் சிதைத்து ஆக்கக்கூறுகளாகப் பிரி. 

01802181௦1, 71. கலைத்தல்; சிதற அடித்தல்; பரப்பீடு; 
கலைவு ; பரவுகை ; சிதறுகை; சிதறிய நிலை; ஒளிக்கதிர்ச் 

சிதைவு ; வீக்க நீக்கம் ; சவ்வூடு செல்லாக் கரைசற் பொருள்; 

சவ்வூடு செல்லாக் கரைசல்நிலை ; குறிக்கணக்கில் உருவின் 
சராசரியிலிருக்து மதிப்புச் சிதறிப்போதல்.
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: disrespect dispersive p 

dispers'ive, a. Asm p; சிதறும் இயல்புடைய. disposi'tion, ர. ஒழுங்கமைத்தல் ; ஒழுங்கமைதி: வகுத் ம்ஹூம்) ௨. ஊக்கம் குலை; ஊக்கம் கெடு, மறைமுகமாகத் துமைத்தல், பகிர்ந்தளிப்பமைதி; சூழமைதி, சார்புகிலை ; 

தடைசெய். 

dispir’ ited, ர. வாட்டமுள்ள, சோர்ந்த, கிளர்ச்சியற்ற ; மந்த 

மான, வலுக்குறைந்த, அறிவுச்சோர்வுள்ள. 

818111௧018, 8. இரக்கமற்ற. 
displace’, v, Yub பெயர்த்துவை; பிறிதொன்றனுக்காக 

இடம்பெயர வை) இடம் மாற்றிவை; பதிலாக இடம் 

பெறுவி ; பெயர்த்து இடம்பெறு ; பதவியிலிருந்து நீக்கு; 

நிலையிலிருந்து தள்ளு; இடவமைதி குலைவுசெய் : (தொ,) 

displaced ற6780௱, குடியிழந்தவர் ழ; நாடிழந்தவர்; நாடு 
விட்டுச் சிறைப்பட்டவர் ; நாடுவிட்டு ஒப்பந்தத் தொழிலாள 

ரானவர் ; புகலற்றவர், நாடற்றவர். 

81801806ஐரர், ௩. இடம் பெயர்த்தல், இடப்பெயர்ச்சி ; 
புடைபெயர்வு, பிறிதொன்றன் தாக்குதலால் பொருள் இடம் 

பெயர்ந்த அளவு ; இடக் கவர்வு, நீர்மத்தில் மூழ்கும் பொருள் 
கள் அல்லது கப்பல்போல அமிழ்வுடன் மிதக்கும் பொருள் 

கள் நீரில் இடங்கொள்ளும் அளவு; இடக் கவர்வால் வெளி 
யேற்றப்படும் நீர்ம எடை. 

display’, 1. காட்சிமுறை, காட்சியமைவு ; காட்சி வரிசை, 

காட்சி ஒழுங்கு; கண்காட்சி, கவர்ச்சிமிக்க காட்சித் 

தொகுப்பு ) தோற்றப்பகட்டு ; அச்சகத்தில் கவனத்தைக் 

கவரும்படி வைக்கப்படும் எழுத்துருக்களின் வரிசையணி ; 
ல, முனைப்பாகக்காட்டு, காட்சிக்குரியதாக்கு, பலர் அறியத் 

திறந்து காட்டு, அம்பலப்படுத்து ; பொருட்காட்சியாக வை; 

பகட்டாகக்காட்டு, ஆடம்பரஞ் செய்; வெளிப்படுத்து 7 

தோற்றும்படி. செய், காணவிடு; அச்சுருக்களை எளிதில் 
எடுக்கும்படி அடுக்குவரிசைப்படுத்தி வை. 

81821685௦', ஐ. மகிழ்வமைதி கெடு; விருப்பக்கேடு உண்டு 

பண்ணு ; சலிப்புக் கொள்ளச்செய் ; மனக்குறை ஏற்படும் 

படி ௩ட; வெறுப்பூட்டு; சினங்கொள்ளுவி ; ௩ட்பமைதி 

கெடு, நல்லிணக்க நிலைகுலை ; (தொ.) 19௨ 01521௦8564, குறைப் 
படு, மனவருத்தங்கொள், வெறுப்புக்காட்டு, சினமுறு. 

displeas'ing, a, வெறுக்கச் செய்கிற ; சினமூட்டுகிற. 
displea'sure, n. வெறுப்பு ; 

லூட்டும் செய்தி, 

0150101006, 1. சிறகுகளை அகற்று $; சிறப்பினை அழி, 
disport’, 1. கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு ; y, விளையா டி 

மகிழ்வி, பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுத்து ; களிப்புடன் விளை 
யாடு; (தொ.) 418ற014 006561], மகிழ்வுடன் ஈடுபடு, விளே 
யாடி மகிழ், 

818005'81, 1. ஒழுங்கமைவு, வரிசைப்பாடு; செய்ம்முறை, செய 
லாட்சி; செயல் முடித்தல்; பொறுப்புத்தீர்வு, கைப்பொறுப்பு 

நீக்கம் ; சரக்குகளின் விற்றுமுதல் தீர்வு) கடப்பாட்டு நிறை 

வேற்றம் ; பாத்தீட்டு முறைமை, பங்கிடும் வகைமுறை 7 
பணம் செலவழித்தல் ; பொருள் பயன்படுத்துதல்; செல 
வழிக்கும் உரிமை; பயன்படுத்தும் உரிமை; சேமக் கையிருப்பு, 
தேவை நேரத்துக்கு உதவும்படியான கையடைவு வாய்ப்பு. 

815ழ086', 7. ஒழுங்கமைதி ; செயலாட்சி; ௩டைமுை ற 
ஒழுங்கு ; மனஙிலையமைதி ; ௮, ஒழுங்குபடுத்து ; வை, நிரல் 
பட வை, வரிசைப்படுத்து ;) கடவுள் அல்லது ஊழ்வகையில் 
ஆணைசெலுத்தி அமைவுறச்செய் ; வாழ்வு வகுத்தமை ; 
திட்டஞ் செய், திட்டம் நிறைவேற்று; செயல் முடிவு கட்டு, 
செய்யவேண்டுவனவற்றைச் செய்துமுடி) தீர்வு செய்; செலவு 
செய்: தன் விருப்பப்படி கையாளு; செயலாட்சி செய் ; 
சரக்குக் கையிருப்பை விற்பனை செய்) தள்ளிக்கழி, ஒதி, 
தவிர் ; ஒழித்துக்கட்டு, கொன்றழி; பகிர்க்தளி ; நன்கொடை 
வழங்கு ; மனம் பற்றுவி, விருப்பம் கொள்ளுவி ; காடுவி€ 
உள்ளம் முன்னாடியே ஒருதலைப்படச் சாய்வுறுத்து, கருத்து 
ஒருசார்புறுத்து ; (தொ.) dispose of, முடிபமைதி செய், 
என்ன செய்வது என்பதை முடிவுகட்டு ; செயல்தீர், செய்ய 
வேண்டுவனவற்றைச் செய்துமுடி; ஒதுக்கிவை, சேமித்துவை; 
நீக்கு, விலக்கு ; ஒழித்துக்கட்டு ; விற்பனை செய், செலவழி, 
பயன்படுத்தித் 

தீர். 
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இருப்பு; நிலை; தன்மை; போக்கு ழ மனநிலை, செவ்வி ; உளச் 

சார்பு, மனச்சாய்வு ) திட்டஙிலை, முன்னேற்பாட்டமைவு ; 

செயலுரிமை, செயலாட்சி ) சட்டப்படி. பத்திரம் மூலமான 

உடைமை உரிமையளிப்பு, உடைமை உரிமைமாற்றம். 

0180085688 ௮, உடைமை கவர், சொத்துப்பறி; உறைவிடத்தி 

னின்றும் வெளியேற்று ; பற்றியிருக்கும் பேயினின்றும் 

விடுவி. 

0159018156, 7. இகழ்ச்சி; பழிப்பு) குற்றச்சாட்டு, கடிந்து 
கூறல், கடிந்துரை ; ௮, இகழ், பழித்துரை ; குற்றஞ்சாட்டு, 
குறைசொல்லு ; கண்டி. 

01801௦0௦1', 71. தவறென்று எண்பித்தல் ) வாதமறுப்பு, மறுப் 
பாராய்ச்சி ; கண்டிப்பு, மறுப்பு, 

dispropor'tion, 1. இயைபுப் பொருந்தாமை, இயைவுக் prop 
கேடு, ஏறுமாரறான தன்மை; . ஐ, முரண் பாடு கொள்ளுவி, 

01ஜ100௦111௦1816, ர. அளவொவ்வாத ; உரு ஒப்பில்லாத ; 
அளவு மீறிப் பெரிதான ; அளவுமீறிச் சிறிதான. 

015ற101”6, ௦. தவறென்று எண்பி ; அன்றென்று மறு. 
015'றமர்க16, 4. விவாதத்துக்குரிய, எதிர்வாதத்துக்கிடமான ; 

கருத்து வேற்றுமையுள்ள ; ஐயத்துக்குரிய. 

disputa'tion, n. வாக்குவாதம், சொற்போராட்டட், ரீண்ட 
வாத எதிர்வாதம். 

disputa'tious, disput'ative, ௩. வாதாடும் இயல்புடைய ,; 
மறுத்துப்பேசுகிற. 

dispute’, n. விவாதம், வாதாடல்; ஆராய்ச்சித்துறையில் 
கருத்து வேறுபாடு? கருத்துவேறுபாட்டுக்குரிய நிலை, ஐயத் 
துக்குரிய நிலை; வாய்ச்சண்டை, சொற்பூசல்) ஐ, வாதாடு; 
விவாதம்செய் ) ஆய்வு செய் ; வாய்ச்சண்டையிடு ; போராடு ; 
கேள்வி எழுப்பு ; எதிர்த்துக்கேள் : மறுத்துரை; படைட 
யெடுப்பை எதிர்த்துத் தடு; போட்டிக்கு நில்; வெற்றி 
காடிப் போராடு ; (தொ.) 001 dispute, without dispute, 
ஐயத்துக்கிடமில்லாமல், உறுதியாக, ; 

disqualifica'tion, n. s@Auwaroow ; sqHSCaQ @Qeutupd 0 யு 
கூறு, 

0150081117, ௦. தகுதி கெடு, தகுதியற்றவராக்கு ; சட்டப்படி 
ஏலா நிலை ஏற்படுத்து, உரிமையைத் தள்ளுபடிசெய் ; தகுதி 
யற்றவரென அறிவி, தகுதி மறு; தகுதியின்மை காரண 
மாகத் தடு. 

disquiet, n. அமைதியின்மை, மன உலைவு ; கவலை, கலக்கம்; 
4. அமைதியற்ற; கவலைகொண்ட ; ௮, அமைதிதெடு ன் 
மனங்கலங்கச் செய் ; தொக்தரவுகொடு, 

disquisi'tion, 71, ஆய்வாராய்வு, விரிவகலமான நுண் 
ணாய்வு; வாத எதிர்வாதங்களை விரித்துச் சொல்லும் ஆராய்ச் 
சிக் கட்டுரை. 

disquisi'tional, 
disquis'itory, a. 
இயல்புடைய, 

disrate’, v, (கப்.) சிறிய அதிகாரியின் நிலைக்கு இறக்கு, படி 
தாழ்த்து. 

045762வாம்', ௩, கவனியாதிருத்தல், புறக்கணிப்பு ; மதியாமை, 
அசட்டை மனப்பான்மை; ௮, புறக்கணி ; மதியாதிரு, 
அசட்டைசெய் ; அற்பமாகக் கருது. 

disquisi'tionary, disquis’itive, 
ஆய்வு சார்ந்த ; விளக்கமான ஆராய்ச்சி 

0159761180, ர, சுவைகேடு, உவர்ப்பு ; வெறுப்பு ; ஐ, உவர்ப்புக் 
கொள், வெறு, வெறுப்புணர்ச்சிகொள். 

0451க11', ௩. பழுதுற்ற நிலை, சீர்கேடான தன்மை, பழுது 
பாரா மோச நிலைமை. 

015211௧016, ௩. இழிவான, மானக்கேடான ; ஒழுங்கற்ற ; 
இழிதோற்றமுடைய, மதிப்பற்ற. 

disrepute’, n. Gabe, பழி ; பெருமையழிவு , மானக்கேடு. 
0157630601, அவமதிப்பு, மதிப்புக௦௧௫.
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8187806010, கூ, அவமதிப்புக் காட்டுகிற; பணிவிணக்க 
மில்லாத. 

01970௦, ஐ, உடை களை, ஆடையகற்று. 

818100, ௦. வேருடன் பிடுங்கு ; மூட்டோடு பெயர், அப்புறப் 
படுத்து. 

disrupt’, v. em, 5875055; பிள, ஊடறு, தொடர்பு 
கெடு. 

81911 11௦1 *, 1. இடிவு, தகர்வு; பிளவு, உடைப்பு ; றைவு, 
கிழிவு. 

Disrup'tion®, n. ஸ்காத்லாந்து 
ஏற்பட்ட பிளவு (1849). 

-0181மற 1176, 3. தகர்க்கிற, பிளவு உண்டாக்குகிற, பிரிக்கிற. 

-dissatisfac'tion, n. அதிருப்தி ; 
வின்மை, 

818881 1514௦0, ௩. மனக்குறைவுடைய ; திருப்தியற்ற. 
dissat'isfy,.v. wordoma செய்யத் தவறு; 

யுண்டாக்கு ; வெறுப்படையச்செய். 

-8ீ1958176', ஐ. சேமித்ததை எடுத்துச் செலவுசெய். 

015568%', ௦. இருக்கையினின்று அப்புறப்படுத்து. 
dissect’, ஐ, பிள, டெட்டு, கூறுபடுத்து, துண்டுதுண்டாக்கு; 

அறுத்து ஆய்வுசெய்) கூறுகூறாக்கி நுணுகி ஆராய் ; 
வகுத்தாய்வுசெய். 

0188601100, 71. கூறாக்குதல் ; பகுத்தாய்வு, 

காட்டுத் திருச்சபையில் 

மனக்குறை, மனநிறை 

மனக்குறை 

-01886186', ௦. இறையிலி நிலத்தின் உடைமை கவர்; 
உடைமை பறி; தவறாக வலிந்து கைக்கொள். 

-dsseis’in, n, உடைமை பறிப்பு. 
-disseize’, v.=disseise. 
disseiz’ in, n.=disseisin. 

‘dissem’ble, v, உருமாற்று, பொய்வேடமிடு ; கூருதடக்கு, 
உண்மையினை மறை ; பொய்யாக ௩டி ; கண்டும் காணாதது 

போலப் பாசாங்கு செய்; உள்நோக்கம் வெளிப்படாமற் 

செயலாற்று. 

disseminate, ம, பரவலாக விதை. எங்கும் தூவு ; பரப்பு, 
நாற்றிசையிலும் பரவவிடு? ர. சிதறிய, பரவிய; 

(தொ.) disseminated sclerosis, 6@ mids முழு 
வதும் திட்டுத்திட்டாகத் தடிப்புக்காணும் கோய்வகை. 

dissen’sion, n. கருத்துவேறுபாடு ; கருத்துவேறுபாட்டால் 
நிகழும் உட்பிளவு ; உட்பூசல். 

445801”, ர. கருத்துவேறுபாடு; கருத்துவேறுபாட்டு அறி 
விப்பு; மறுப்பு ; சிறுபான்மையினர் தெரிவிக்கும் கண்டன 

எதிர்ப்பு ; நிறுவப்பட்ட சமயக்கோட்பாட்டுக்கு மாறான 
கருத்துவேறுபாடு) சமய எதிர்ப்பு, சமயக்கோட்பாடு 

மறுத்துப் பிரிந்து செல்லுதல்; பிரிவுற்றவர் தொகுதி; ற, 
கருத்துவேறுபடு ; மாறுபாடு தெரிவி) கொள்கை ஏற்க மறு, 

118804'6ர, ௩. நிறுவப்பட்ட நாட்டுத் திருச்சபையை ஏற்க 
மறுப்பவர். 

dissen’tient, 71. பெரும்பான்மையருடன் மாறுபாடுடையவர் ; 
பணிமுறைத் தலைவரின் கருத்தை ஏற்க மறுப்பவர்; ர, 

பெரும்பான்மையருடன் மாறுபட்ட ; அதிகார வர்க்கத்தின் 
கருத்துக்கு முரண்பட்ட. 

1188211000, 71, (தாவ.) மலரின் கருவகத்திலுள்ள இடைத் 
தடுப்பு; (வில.) 'பவளக்குழிசியின் அடிப்பகுதியை அரை 
குறையாகப் பிரிக்கும் இடையீடு. 

0188671', மீ185'ஊரரகர்6, ர. விளக்கவுரையாற்று, ஆய்வுரை 
நிகழ்த்து, கழறு. 

118967114௦, 71. விளக்கவுரை ; விளக்க ஆராய்ச்சிக்கட்டுரை, 
விளக்க ஆராய்ச்சி ஏடு. 

disserve’, ற.  தீங்கிழை; 
செய். 

0188819106, 7. தீங்கு, பொல்லாங்கு. 

உணவுமேடையில் இட ஒழிவு   

dissev'er, v. தொடர்பை அறு, பிணைப்பை நீக்கு, இரண் 
டாகப் பிரி. 

0188'1406, 71. இணக்கமின்மை, கருத்துவேறுபாடு. 
diss'ident, n, ®2.Qup9 திருச்சபையினின்று பிரிந்தவர், 

திருச்சபைக் கோட்பாட்டை ஏற்க ஒவ்வாதவர் ; ர, கருத்து 
வேறுபடுகிற ;) இணக்கமற்ற. 

dissight’, n. பார்க்க அருவருப்பான பொருள். 

1851001187, ம. ஒத்திராத, மாறுபட்ட ; வேறுபாடுடைய. 
1551001127 ”113, 7. ஒத்திராமை, வேறுபாடு. 
0155110'11806, ௦. ஒவ்வாதிருக்கும்படி செய்; (மொழி.) ஒலி 

மாறுபடச்செய். ் 

015510112'110, 7. இயையாமை ; (உயி. ) ஊன்மச் சிதைவு, 
உயிர்ச் சத்தழிவு. 

0185110116, 7. வேற்றுமையால் ஒப்பிடுதல். 
dissimil’itude, n. ஒப்பின்மை, வேற்றுமை. 
dissim’ulate, v, பொய்யாக நடி, பாசாங்குசெய் ; பாவனை கு 

செய்; மாய்மாலஞ்செய், உருட்டுப்புரட்டுச்செய் ; உண் 
மையை மறை. 

018810101௧'1100, 71. பாசாங்கு, கபடகாடகம், போலி படிப்பு ; 
கள்ள வேடம் ; பொய்புரட்டுத்தனம். 

0158'1ற*௦, ம, சிதற அடி, கலை; தூள்தூளாக்கு, அழிவுசெய்; 
வீணாக்கு, வீண்செலவு செய், ஊக்கம் அழி, ஊற்றங்கெடு 7; 
சிறுசெயல்களில் ஈடுபடு, கீழ்த்தர இன்பத்தில் அழுந்தித் 

தன்னிலை கெடு ; மறைவுறு ; அழிவுறு. 
0158108460, 2. ஒழுக்கக்கேடான ; 

கூடா ஒழுக்கமுடைய,. 

குடிப்பழக்கமுடைய 7; 

01551௧11௦1, 7. சிதறுதல்; கலைதல்; பரவிய நிலை ; சிதறிய 
கவனம் ; ஒழுக்கங்கெட்ட வாழ்க்கை; சிற்றின்பம் ; அளவு 
மீறிப் பணத்தை அழிவுசெய்தல் ; (தொ.) dissipation of 
றத3, ஆற்றல் அழிவு, சக்தியைப் படிப்படியாக இழத்தல். 

diss'ipative, 4. சிதறக்கூடிய ; விணாகிற; ஆற்றல் வீணாக 
அழிவதற்குரிய, சக்தி குலைக்கிற. 

0158001816, ௪. பழகுந்தன்மை இல்லாத, அளவளாவற்ற 9 
இணங்காத, ஒவ்வாத; இசைவுகேடான. 

disso'cial, a, சமூகச்சார்பற்ற ; 
சமூக ஒத்துணர்வற்ற. 

disso’cialize, ஐ, சமூகச் சார்பறச்செய் ; பழக விரும்பாதபடி. 
செய், ஒத்துணர்வகற்று, கூட்டுறவற்றதாக்கு. 

0185001816, ௨. தொடர்பையறு ; கூட்டுறவு பிரி; பிரிந்து 
போ ; சேர்க்கையை விலக்கு; சேர்மானங்களில் கூட்டுச் 
சிதைவுறு; அகஙிலையில் ஒருவர் உள்ளத்தில் இரண்டு உணர்வு 
மையங்கள் உண்டாகச் செய். 

dissocia'tion, n, தொடர்பறுத்தல்; தொடர்பறுந்த நிலை ; 
(உள. ) ஈருணர்வு மைய ஆக்கம் ; கருத்துத்தொடர்பு நீக்கம் ; 
குறிப்பிட்ட கருத்துக்களோ அவற்றோடு தொடர்புகொண்ட 
உணர்ச்சிகளோ தன்னறிவினின்று துண்டிக்கப்படல் ; 
(வேதி. ] சேர்மானச்சிதைவு. 

01590'01811476, ச. தொடர்பறும் போக்குடைய ; 
இயல்புடைய ; கட்டுச்சிதையும் தன்மைவாய்ந்த. 

0415501116, ர. கரையுமியல்புடைய : கூட்டாக்கம் சிதைந்து 
தனிக்கூறுகளாகப் பிரியும் தன்மைவாய்ந்த 7 பிணிப்பவிழ்க் 
கப்படத்தக்க. 

0156௦11416, 1. ஒழுக்கங்கெட்டவர் ; ந, ஒழுக்கக்கேடான, 
கெறிதவறின, தீயொழுக்கமுள்ள. 

0159011161655), 71. ஒழுக்கக்கேடு, இழிக்தவாழ்க்கைப்போக்கு. 
0158014110, 7. கரைவு; உருகுதல்; சேர்மான ஆக்கச் 

சிதைவு ; பங்காண்மைக் கூட்டுப்பிரிவு ; கட்டவிழ்வு ; மண 
உறவு முறிப்பு; ச உறவு கலைப்பு; அவைக்கலைப்பு, 
பொதுத் தேர்தலுக்கு முற்பட்ட சட்டமன்றக் கலைப்பு. 

0155019'௨116, ச, கரைக்கத்தக்க? கரையக்கூடிய ; கரையும் 
இயல்புடைய. 

தோழமை கொள்ளாத; 

பிரியும்
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018501176', ற. கரையச்செய், கரை; பனிக்கட்டி வகையில் 
உருகச்செய், உருகு ; 'நீரியலாக்கு, கீரியலாகு ; நீர்பெருக்கு, 

நீரில் தோய்வுறு ; கூட்டுச்சிதைவி; சேர்மானம் பிரிவுறு ; 

அவையினை க்கலை ; அவைகலைவுறு $; தேய்ந்துமறை, படிப் 

படியாக மறை, மறைவுறு; முடிவுறு; தள்ளுபடி செய்; 
தளர்வுறச் செய்; தசைநார்கள் தளர்வுறவிடு. 

dissolv’ent, n, கரைப்பான்; கரைக்கும் பெபொருள்; ர, 

கரைக்கும் இயல்புடைய. 

1198௦ ஹ.௦6, 04185௦8103, 71. ஒலிமுரண்பாடு ; இசைகேடு, 
இசைமுரண்பாடு ?: முரண்பாடு, ஒவ்வாமை, பொருத்தக்கேடு. 

0186'௦ஈஸர், ௩. கடுமுரண் ஒலியுடைய, இசையொவ்வாத ; 

மாறுபட்டுள்ள ; கரடுமுரடான ; பொருந்தாத. 

dissuade’, v. எதிராக அறிவுரை கூறு ; அறிவுரைமூலம் 
மனம் திருப்பு; கருத்தைமாற்று; தூண்டிச் செயல்மாற்று ) 
எதிர் வாதிட்டுச் செயல்தடு ;) செயல்கடிந்துகொள், செயல் 

ஒப்புதலின்மை தெரிவி. 

0158118'5176, 714. மனத்தை மாற்றுவது ; ர, மனத்தை மாற்றத் 
தக்க ; அறிவுரை மூலம் தடை செய்யத்தக்க. 

dissyll’able, n.=disyllable. 
0159711106 11081, 8. மூற்றொப்பிசைவற்ற, எதிர்முக ஒப் 

பிசைவுடைய. 

dissymm’etry, n. மூற்றொப்பிசைவின்மை, எதிர்முக ஒப்பி 
சைவு, மெய்பொருந்தவைத்தால் பொருந்தாத இருபுறச் சீர் 
சமநிலை, 

015'1814, 71. நூற்புக்கழி;) நூற்புக்கதிர்; பெண்டிர்பணி ; 
(தொ.) 151௧14 5106, குடும்பத்தின் பெண் கிளைவழி. 

01812], ௩. மையத்தினின்று மிகவும் விலகிய ; இணைவாயி 
லிருந்து நெடிதகன் த; நெடிதுவிலகிய ; புறக்கோடியான ; 

முனை கோடியான. 

015181006, 1. தொலைவு; தொலைவிடம் ; தொலைக்காட்சி ; 
ஓவியத்தில் தொலைக்காட்சிப்பகுதி; தொலைவளவு, தூரம் ; 

இடைத்தொலைவு, இடைவெளித்தொலைவின் அளவு ; நீண்ட 

கால அளவு$ பழகாது ஒதுங்கிடடக்கும் பண்பு ; பந்தய 

இடைப்போட்டிகளில் மேல்௩டக்கும் பந்தயத்திற் கலப்பதற்கு 
உரிமையளிக்கும் எல்லையணுகு தொலைவளவு ; ற, தூரத்தில் 

வை; காட்சித்தொலைவுணர்வு உண்டுபண்ணு ; மகெடுக் 

தொலை பிந்தவை, விஞ்சி முன்னேறு ; (தொ.) 166ற 016 54 
a distance, நெருங்கிப் பழகவிடாமல் இரு; keep one’s dis. 
௩௧06, நெருங்கிப் பழகாது விலகியிரு, ஒதுங்கியிரு. 

115'121061698, 8. மூடுபனிச்சூழலில் தூரப் பார்வைக்கு இட 
மில்லாத; படவகையில் தூர அளவுகாட்டும் வகைமுறை 

இல்லாத. 

dis’tance-sig’nal, n. தொலைவிலிருந்தே காட்டப்படும் 
அடையாள அறிகுறி. 

dis'tant, a. தொலைவான ; தூரத்திலுள்ள ; தொலைவள 
வுடைய ; தூரமிகுதியான) தொலையளவு மிகுதியுடைய 9; 
இடைத்தொலைவு மிகுதியுடைய ; நகெடுங்காலத்துக்கு முற் 
பட்ட; கெடுங்காலங் கடந்த; மிகுதியான கால இடை 

யீடுடைய ; உறவு வகையில் நெருக்கமில்லாத ; நெருங்கிய 
ஒப்புமையற்ற ; ஒப்புமை குறைந்த; உறவாடாது ஒதுங்கி 

௩டக்கிற, நெருங்கிப்பழகாது விலகியிருக்கிற. 

018185%௦', 7, வெறுப்பு ; விருப்பமின்மை ; சுவையின்மை. 

01818516'10ப், ர. சுவையற்ற; விருப்பமற்ற; வெறுப்பான. 

distem'per',n, உடங்கேடு ; மனக்கோளாறு ; கோய்நிலை; 
நாய் கோய்) விலங்கின கோய்வகை; சிடுசிடுப்பு ; அரசி 

யற் குழப்பநிலை; ற, உடல்கலங்கெடு; மனக்கோளாறு 

உண்டுபண்ணு ; மூளை நலங்கெடு, ¢ 

distem’per 571. உட்சுவர்களிற் சண்ணப்பரப்பின்மீதும் நற் 
றுப்பரப்பின் மீதும் முட்டைக்கருவுடன் கஞ்சிப்பசை கலந்து 

தீட்டப்படும் வண்ண ஓவியமுறை, பற்றோவியமுறை ; ற, 
பற்றோவிய முறையில் வண்ண ஓவியந்தீட்டு. 

distem’pered, 4. குழப்பமான $; தாறுமாறான ;- மட்டமைதி 
யற்ற; சிடுசிடுப்பு வாய்ந்த. 

es 

distortion: 
  

  

distend’, ஐ. பரப்பி விரிவுறச்செய், உள்ளிருந்து பருக்கச் 

செய் ; நீட்டு, பரப்பு; விரிவுறு, பரப்புறு, வீங்கு. 

distensibil’ity, n. விரியும் இயல்பு, நீளும் இயல்பு. 

் பேர்தற்றட்கர்016, ர. நீட்டக்கூடிய ; விரிக்கக்கூடிய. 
0191215116, ௩. நீட்டக்கூடிய; விரிக்கக்கூடிய; பருக்கு 

மியல்பினைத் தூண்டக்கூடிய. 

disten’sion, disten’tion, n. Ma nssd; INSse ; 
விரிதல்; விரிவு, பெரிதாகும் நிலை; விரியுமியல்பு ; விரி: 

வுற்ற நிலை, 
dis'tich, n. ஈரடித்தொகுதி; ஈரடிச்செய்யுள், குறளடிப்பா ; 
pl. 0151405 ; ர, (தாவ.) இரு வரிசைகள் கொண்ட, இரு. 
வரிசையாகவுள்ள, 

distil’, v. வடித்திறக்கு, ஆவியாக்கிக் குளிரவைத்து நீர்ம 
மாகத் திரட்டியெடு; சாராய வகைகளை வடித்து உண்டு 
பண்ணு; வடிகலத்தைக் கையாளு7 வடித்திறக்கப் 
பெறு ; ஐடேறி ஆவியாகுமியல்புடைய கலஜவக்கூ ற்றினை 
ஆவியாகப் போகவிடு ; சொட்டுச் சொட்டாக விழு; துளி 
துளியாக வெளியிடு; துளியாகக் கசிந்து வடி; மெல்ல: 
வழிந்தோடு ; திவலைகள் கசிந்து பரவவிடு, 

0151111816, ௩. வடித்திறக்கப்பட்டபொருள், வடிநீர்மம். 
015111124௦, 7, வடித்திறக்கல் ; வாலைவடித்தல் ; 

வகை இறக்குதல். 6 

distill'atory, a, வாலைவடிப்பதற்கான ; 
குரிய. 

பீர்91111'2, ர. வடித்திறக்குபவர் ; சாராயவகை வடிப்பவர். 
distill’ery, n. வடிசாலை, வடிமனை, 

மிடம். 

சாராய: 

சாராய வடிப்புக். 

சாராயம் வடிக்கு. 

பீர்த்ர்ட04', ம. தெளிவாகத் தெரிகிற, எளிதில் விளங்குகிற, 
௩ன்கு வரையறைப்பட்ட ; தனிவேறுபட்ட, தனித்த, வேறான, 
மாறுபட்ட பண்புகளையுடைய ; மற்றொன்றாகக் கருதப்பட 
இடமற்ற, மயக்கத்துக்கு இடமற்ற, உறுதிப்பாடான. 

distinc’tion, n. தனித்தன்மை, வேறுபாட்டுப்பண்பு ; தனிச் 
சிறப்பியல்பு, தனிவேறுபாடு ; தனிச்சிறப்பு, தனிமேம்பாடு, 
தனிமதிப்பு; முனைப்பான தனிப்பண்புக்கூறு) தனிச்சிறப்புக் 

குறி; மதிப்புச் சின்னம்; தனிச்சிறப்புப்பெயர் ; சிறப்புப்: 
பட்டம்) வேறுபாடு, வேறுபட்டநிலை ; பிரிவு ; பண்புமாறு 
பாடு; தனிச்சலுகை, தனி ஒருச்சார்பு, 

distinct'ive, a. வேறுபாட்டைத் தெரிவிக்கிற, தனிமாதிரி 
யான 7; குறிப்பிடத்தக்க. 

distingue, (பிர.) ர, மேம்பட்ட தோற்றம்வாய்ந்த, ் சிறப்புக். 
குரிய கூறுடைய, மேதக்க ௩டையுடைய. 

045110 ஜி ய184, ம. வேறுபடுத்திக் கண்டறி ; கேட்டு அடை 
யாளம் கண்டுபிடி ; அடையாளம் உணர் $ வகை வேறுபாடு 
காண் ; வேறுபாடு காட்டு, வேறுபடுத்திக்காட்டு; வை க. 
வேறுபாடாயமை, பண்பு வேற்றுமையாகு ; தனிக் குறி 
யாகத் திகழ், சிறப்படையாளமாக விளங்கு ; மேம்படுத்திக் 
காட்டு, சிறப்புக்குரியவராக்கிக்கொள். 

045110 ஜபர்தற்கு16, ௩. வேறு பிரித்தறியக்கூடிய. 
disting’uished, a. புகழ்பெற்ற; சிறந்த ; மேன்மைவாய்க் த. 
distinguishing, a, தனிப்பட்ட; வழக்கத்திற்குமாரான 

தனிச்சிறப்புடைய. ° " 

015011, ௦. உருவேறுபடுத்து, உருச்சிதை ; வடிவு அலங் 
கோலமாக்கு ; ் iu வளைமுகக்கண்ணாடி. போன்றவற்றின் வகை 
யில் தோற்றத்தை அருவருப்பானதாக்கு; 
செய்திகளைத் திரித்துக்கூறு ; கோக்க வ 
செய் ; மெய்ம்மை திரித்துப் புரளிசெய் ; 

செலுத்து. 
0151071100, 7, உருத்திரிவு, வடிவச்சிதைவு ;' குலைவு, கோட் டம், கோணல் ; நெறிபிறழ்வு ; வானொலியிலும் தந்தியில் லாக் கம்பியிலும் அலைக்கோட்டங்களால் ஏற்படும் ஒலிக். 
கோளாறு. 

கருத்தினைப் புரட்டு, 
கையில் மாருட்டம் 
தீவான வழியில்
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0151071176, ம. உருத்திரிபை உண்டாக்குகிற ; கோணலாக்கு 
AD; தவரான வழியிற் செலுத்துகிற. 

distract’, v. கவனத்தைத் திருப்பு; வெவ்வேறு திசையில் 
எண்ணத்தை மாற்று ;) உணர்வு குழப்பு, கலக்கமுண்டாக்கு ; 
தொல்லைகொடு, ஈச்சரிப்புச் செய், இடைவிடாத தொந்தரவு 
உண்டுபண்ணு, ; பைத்தியமாக்கு. 

ப19147801100, ரூ... கவனமாற்றம்; கவனமாற்றத்துக்குரிய 
செய்தி ; கருத்துமாற்றம், கவலைமாற்றம், ஒருதிசைக் கருத் 

துச் செறிவின் உளைவகற்றும் பிறிதுபோக்கு ; அழிவுப் 
பொழுதுபோக்கு ; இடைத்தடங்கல் ற) மனஉலைவு, கருத் 

தொருமைக்கேடு ; மனக்கலக்கம், சித்தக் குழப்பம்; மூளைக் 

குழப்பம், பைத்தியம். 

1941801176), ம. குழப்பமுண்டாக்குகிற ; தடுமாற்றம் விளை 
விக்கிற ; திகைப்பூட்டுகிற. 

distrain’, v. கைப்பற்று, வாடகை அல்லது கடனுக்காக 

உடைமைகளைப் பறி. 

distraint’, ரூ. கடனுக்காகப் பற்றீடு ;) வாடகைக்காகக் கைப் 

பற்றுதல். 
distrait, (பிர.) ர.. கவனம் பிறிதான, தன்னை மறந்த நிலை 

யுடைய. 

.01917688', 71. கடுந்துன்பம், வேதனை, வருத்தம் ; இக்கட்டு, 
இன்னல், வருத்தந்தரும் செய்தி; இடையூறு, இடுக்கண், 

இடர்ங்பாடு ; பேரிழப்பு; அவலஙிலை, கையாறு, அருவாய்ப்புக் 

கேடு; நிரப்பு, கொடுவறுமை ; சட்டப்படியான உடைமைக் 

கைப்பற்றீடு; ஊக்கஅழிவு, கடுந்தளர்வு; ஐ, வேதனை கொடு) 
துன்புறுத்து ; கடுந்துயரளி ; இடுக்கட்படுத்து ; பெருக் 

தொல்லை உண்டுபண்ணு ; சட்டப்படி உடைமை கைப்பற்று, 

நடவடிக்கை எடு, 

1811168860, ர. இடுக்கட்பட்ட, இடர்ப்பட்ட, துயருக்காளான; 
(தொ.) 6451105560 area, பொது மீறிய அளவில் மிகக் கொடு 
மையான தொழிலில்லாமைக்கு உட்பட்ட பகுதி, 

distrib’utable, a. vmaiiiiofisas sda. 

distrib'utary, n. ஆற்றின் பிரிகிளை, செல்கிளை ;. பிரிரிலைத் 
தொகுதியின் கூறு, பிரிகூறு; ர, பிரித்துக்கொடுக்கிற, 
பிரிந்து பரவுகிற. 

.0ர1511119 மற்6, ஐ. பகிர்ந்துகொடு; பிரித்துப்பரப்பு, பல திசைப் 

படுத்து, சிதறடி ; கூறுகூறாக்கு, வகைப்படுத்து, பிரித்து 
ஒழுங்குபட வை; அச்சில் எழுத்துருக்களைப் பிரித்துத் தனித் 

தனி அறைகளிற் போடு, சிதைத்துப் பிரித்திடு) (அள.) 
சுட்டுப்பொருளின் எல்லை முழுவதையும் தனித்தனிக் கூறு 

கூறாகச் சென்று பரவிக் குறிக்கும்படி. சொல்லை வழங்கு. 

distribu’tion, n. v7 SSO, எங்கும் பரப்பி வழங்குதல் ; பங் 
கீடு, பகிர்ந்தளித்தல்; பரப்பீடு, பரவலாகச் சிதறுதல் ; 

வகுத்தமைவு, வகைப்படுத்தி ஒழுங்கீடு செய்தல் ; பிரிப்பீடு, 

அச்சில் எழுத்துருக்களைச் சிதைத்துத் தனித்தனி அறைகளிற் 

பிரித்திடுதல் ; பரவற் பயனீடு, பயனீட்டாளர்களில் எல்லாத் 
தனிமனிதரும் வகையினரும் ஒருங்கே பங்கு கொள்ளும்படி 

செய்பொருள்களைப் பரப்பி வழங்கும் முறைமை ; சொல்லின் 

பரப்புறழ்வு வழக்கு) (அள.) சுட்டும் எல்லை முழுதும் பொருள் 

சென்று கூறுகூறாய்த் தனித்தனி பரவி உறழும் முறையிற் 
சொல்லை வழங்குதல்) (தொ.) geographical distribution, 
விலங்கு செடி. முதலியவற்றின் வகையில் நில உலகப் பரப் 

பெங்கும் சிதறிக்கிடக்கும் முறைமை. 

-ப181210 11176), 7. (இலக்.) தனியுறழ்வுச்சொல் ; குழுமுழுதும் 
பரவித் தனித்தனி குறிக்கிற சொல் ; ௫, பங்கிடுகிற ; பரவிப் 
பிரித்துக் காட்டுகிற; தனித்தனி பரவிச் செல்கிற; குழு 

முழுதும் பரவித் தனித்தனி குறிக்கிற. 
018 11107, ர, மாவட்டம், ஜில்லா ; கோட்டம், காட்டின் அரசி 

யற் பிரிவு, மாகாணத்தின் பகுதி; முறைமன்றத் துறைக் 

காகவோ கல்வித்துறைக்காகவோ பிற ஆட்சித் துறை 

களுக்காகவோ வகுத்தமைக்கப்பட்ட நிலப்பிரிவு ; வட்டாரம், 

நகர்ப்புற வட்டகை ; தனித்திருக்கோயிலும் திருச்சபைப் 

பணி முதல்வரும் கொண்ட திருச்சபை வட்டகை; திட்ட   

நடவடிக்கைகளுக்காக ஒஓதுக்கிவிடப்பட்ட எல்லைப் பிரிவு ; 

பொது இயல்புகளையுடைய திணைவட்டாரம் ; 5, மாவட்டங் 

களாகப் பிரி) (தொ.) 451101 000001], மாவட்டக்கழகம், 
மந்தணம், கோட்டமன்றம். 

0151471151, 7. அவரம்பிக்கை) ஐயம், ஐயப்பாடு; ஐ, அவ 
௩ம்பிக்கை கொள் ; ௩ம்பிக்கைகொள்ளத் தயங்கு ; ஐயுறவு 

கொள். 

1517ப51'101, ௩. அவகம்பிக்கையுடைய ; ஐயப்பாடு செறிந்த; 
ஒயுறுகிற ; ஐயுறும் இயல்புடைய. 

disturb’, n. s%&vaj; ஐ, அமைதிகுலை, . உலைவுசெய் ; இடை 
யிட்டுத் தடு; தொல்லைகொடு ; குழப்பு, கலக்கு ; கிளர்ச்சி 

செய். 

01514ம1'8006, 9. குழப்பம், கலக்கம், தடுமாற்றம் ; கொக் 
தளிப்பு, கிளர்ச்சி; அமளி, ஆரவாரம் ; தொடர்பு கலைவு, 

இடைத்தடை, இடையீடு; அமைதிகுலைவு, உலைவு ; பூசல், 

சச்சரவு; தொந்தரவு, தொல்லை; உடைமை உரிமையில் 

தலையீடு, - 

191070 'ஹர், 1. அமைதிகுலைப்பவர் ; 
1. அமைதி குலைக்கிற. 

015011௦1, 1. ஒற்றுமையின்மை; பிரிவு ; பொருந்தாமை, 
இசைவுக்கேடு ; வேற்றுமை. 

0ர11)11௦', ம. கூட்டிலிருந்து பிரி) கூட்டுப்பிரி, பிரிவுசெய்; 
ஒற்றுமை கெடு ; பிரிவுறு, பிளவுறு. 

01901)்ட1்1ு, 71. ஒற்றுமைக்கேடு, ஒற்றுமையின்மை. 
0181156', 7. வழக்கொழிவு) வழங்காமை, வழக்காறின்மை ; 

பயனொழிவு, பயிலாமை ; ஏ, வழங்காதொழி, வழக்கொழி. 

011117, 1, இடையூறு, தடங்கல், வாக்குப்போக்குக் கேடு. 

0183711216, 7. ஈரசைச்சொல் ; ஈரசைச்சிர். 

040, ர. குழி) பள்ளம்; அகழ்; நீர்வடிகால் ; பக்தாடுஞ் 
சமநிலத்தின் கரை; ற, குழி அகழ், பள்ளம் தோண்டு; 
அகழியைச் சீர்செய்) வடிகாலைத் தூய்மையாக்கு ; சூழ 

அகழிடு ; வடிகாலிட்டு நீர் வடியவை; வண்டி முதலிய 

வற்றின் வகையில் பள்ளத்தில் மாட்டிக் கொள்ளும்படிச் 
செய். 

1101, 1. குழிதோண்டுபவர் ; குழி தோண்டும் கருவி ; 
பள்ளத்தைத் தூய்மை செய்பவர் ; பள்ளத்தைத் தூய்மை 

செய்யும் இயந்திரம் ; அகழி செப்பனிடுபவர் ; அகழி செப்ப 

னிடும் பொறி, 
பர் அக்ன, 1, சாக்கடைநீர் ; கட்டுக்கரை நீர். 
01 112185, 71, கடவுளர் இருமைக் கோட்பாடு; சமய இருமைக் 

கோட்பாடு, நன்மை தீமையாற்றல்கள் இரு வேருகக் 
கொள்ளும் கோட்பாடு. 

அமைதி குலைப்பது ; 

0111, 1, நடுங்குகிலை, நடுக்கம் 7) கடுக்குவாத வலிப்பு ; 
உணர்ச்சியார்வம், பரபரப்பு ; துடி.துடிப்பு, மனக் கலக்கம் ; 
ம, நடுங்கு, துடி.துடி ; குழப்பமடை, தயங்கு, தடுமாறு. 

dith’yramb, n. பாக்கஸ் (936௦௦108) என்ற கிரேக்கக் கட 
வுளுக்குரிய துதிப்பாடல்) கொந்தளிக்கும் களியாட்டப் 
பாடல் ; ஆரவாரப் புகழ்ப்பாசுரம், தேவபாணி வகை. , 

dithyram’bic, n. rum புகழ்ப்பாசுரம் ; ர. பாக்கஸ் 
(18௨௦0106) என்ற கடவுளின் பெருமையினைக் கூறும் கிரேக்க 
துதிப் பாடலைப் போன்ற ; கழிமகிழ்வுடைய ; துதிப்பாடலுக் 
குரிய; இசை ஆரவாரமான. 

ப்ரம் ஹர, 7, நெடி பரப்பும் இலைகளுடன் ஆவி கெய் அளிக்கும் 
பூண்டுவகை, நாரத்தை இனச் செடிவகை, 

*ditt’o, n. (a. a: 00.) மேற்படி, மமேலே கூறப்பட்ட 
அதே செய்தி ; முன் குறிப்பிட்ட அதேசொல் ; எதிர்மடியான 
பொருள், மறுபடிவம்; ர, மேற்படியான, மேற்குறித்த, 
முன் குறிப்பிட்ட, முன் குறிப்பிட்டதே போன்ற ; ஒரே 
வகைப்பட்ட, ஒரே மாதிரியான; y, இருமடியாக்கு, படி 
இரட்டுறுத்து ; ரம, முன் போலவே, மேலே கூ Dus Cus; 
அப்படியே, அதுவே. ்



dittography 

dittog’raphy, n. எழுத்துப்படியெடுக்கும்போது த.ற்செய 
லாக ஏற்படும் பிழைபட்ட இரட்டுறு பகர்ப்பு. 

011005, 1. 0110௦ என்பதன் பன்மை. * 
01113, 1, பாட்டு, சிறுபாட்ல் ; ம, சொற்கள் இணைத்துப் பாட 

லமை. 

ditt'y-bag, ditt’y-box, n. கடலோடிகளும் மீன் படவர் 
களும் துண்டுத்துணுக்குப் பொருள்கள் வைத்துக்கொள்ளும் 
பை. 

diure’sis, n. 
கோளாறு. 

01ய7ல்'1௦, 7. சிறுநீர்க் கழிவினைத் தூண்டும் மருந்துச்சரக்கு ; 
ம. சிறுகீர்க் கழிவினைத் தூண்டுகிற. 

சிறுரீர்ப்போக்கு ; மிகு சிறுநீர்ப்போக்குக் 

diurn’al, 7. நாட்குறிப்பேடு; நாள் வழிபாட்டு வேளைக் 

குறிப்பு; ர, நாண்முறையான ; நாளுக்குரிய, காளினுள் 

செய்யப்படுகிற ; (வான்.) ஒரு காளளவில் இயங்குகிற, 
நாளியக்கமுடைய ; பகலுக்குரிய. 

013, 71. பாரசிகப் புராணகதை மரபுக்குரிய கெட்ட ஆவி, 
பேய்த்தெய்வம். 

017௨, 71. பேர் சான்ற பாடகி ; இசை நாடகத்தில் தலைமை 
நடிகை. 

0178228716, ௦. சுற்றித்திரி, வழிவிலகி அலை. 
014 வினர், 1. ஈரிணைதிற அணு, ஈரிணைதிறத் தனிமம், 

இரண்டு நீரக அணுக்களுடனோ அவற்றிற்குச் சரியாக இரு 
திறங்களுடனோ இணையும் ஆற்றலுடைய தனிமம் அல்லது 

அணு ; இணைதிறமுடைய இருதிற உருப்படிவங்களை 
யுடைய தனிமம்; ர, ஈரிணை திறமூடைய ; இரண்டு நீரக 

அணுக்களுடனே இணையும் ஆற்றலுடைய ; இணைதிற 
முடைய இருதிற உருவப்படிவங்கள் வாய்ந்த. 

ப188', (பெர்.) 7, உயர் அரசியல்மன்றம்; துருக்கிய அரசியல் 
மன்றம் ; நீதிமன்றம்; பேரவை; மெத்தை வைத்த நீள் 
இருக்கை உடைய கொலுமண்டபம்; மெத்தை வைத்த 
நீண்ட இருக்கை : சுவரோரச் சாய்விருக்கை ; படுக்கையாக 

வும் இருக்கையாகவும் பயன்படும் பூக்தவிசிருக்கை ; பாடல் 
திரட்டேடு; புகை குடிக்கும் அறை; புகைச் ௬ருள் விற்பனைக் 
கடை; கீழ்த்திசை முதலமைச்சர், கீழ்காட்டுக் கருவூல 
அமைச்சர். 

diva’ricate, a, Quflgnb விலகிச் செல்கிற, கவர்வழியான ; 
ல, பிரிந்துசெல், கிளைத்துச்செல், கவர்ப்படு ; விலகிச் செல், 
வேறுபட்டுச் செல். 

0176, 71. முக்குளிப்பு, நீரில் தலைகீழாகப் பாய்ந்து மூழ்குதல் ; 
தலைகீழ்ப்பாய்வு, கழுகுப்பாய்ச்சல்; தலைகீழ் வீழ்ச்சி, தலை 
கீழ்ச்சரிவு ; புகலிடம் ; சுருங்கை, அடிகிலப்பாதை; ௮, முக் 
குளி, நீரில் தலைகீழாகப் பாய் ; மூழ்கு; விமான வகையில் 
காற்றுவெளியில் தலைகுப்புறப் பாய்ந்திறங்கு 7; நீர்மூழ்கி 
வகையில் நீரில் அமிழ் ; முழுகி மறை, அமிழ்ந்து மறைவுறு ; 
திடீரெனக் காட்சியிலிருந்து மறை ; நீரில் கையினை அமுக்கு ; 
பையினுள் கை நுழையவிடு ; ஆழ்ந்துசெல் ; காடு முதலிய 
வற்றின் பரப்பில் உள் ஊடுருவிச்செல் ; ஆழ்ந்தாராய் ; முழு 
தும் தோய்ந்து ஈடுபடு, 

dive'-bomber, n. வெடிகுண்டு வீசும் கழுகுப்பாய்வு 
விமானம், தலைகீழாகச் செங்குத்துப் பாய்ச்சலின்போதே 
குண்டு விடுத்து மேலெழும் தாக்குதல் வானூர்தி. 

0142, ஈட முக்குளிப்பவர் ; நீரில் முக்குளிக்கும் ஆற்றல் 
உடையவர் ; ஆழ்கடற் குளிப்பாளர் ; முத்துக்குளிப்பவர் ; 
நீர்மூழ்கிக் கூண்டினுளிருந்து வேலை செய்யும் APS. 
பணியாளர் ; நீர்முழ்கிக் கவசமணிந்து வேலை செய்யும் கீட 
லடிப் பணியாளர் ; மூழ்கிய கப்பல்களைச் சென்றாய்பவர் ;, 
நீர்மூழ்கிப் பறவை. 

010௦), ௦. விலகிச்செல் ; இருவேறுபட்டுச் செல்; பிரிந்து 
செல்; வெவ்வேறு திசைகளில் இயங்கு ; வழிதிறம்பு ; 
பொது நிலையில் வேறுபடு ; தம்முள் வேற்றுமைப்படு ; திசை 
திருப்பு. 

div’ers, a. சில்லறைப்பட்ட ; சிலபல ; எவையோ சில. 
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divine 

diverse’, ர. தம்முள் மாறுபட்ட தன்மையுடைய ; பல்வேறு 
வகைப்பட்ட. 

0117275619, மம. பல்வேறு வழிகளில் ; வெவ்வேறான வகை. 
யில் 

0117218117, ஐ. பல்வகைப்படுத்து ; ஒன்றுக்கொன்று மாறு 
பட்ட தன்மையுடையதாக்கு. 

0117215100, 8. வேறுவழிச் செலுத்துதல்; கருத்துத் திருப்பம்; 
மாற்றுக்கவர்ச்சி; பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, வேடிக்கை; 
போக்குமாற்றம், திசைமாற்றம்; கவனத்தை வேறுவழியில். 
திருப்புதல்; போக்குக் காட்டி ஏய்ப்பு, மாறாட்டச் சூழ்ச்சி ; 
பாதை பழுதுபட்ட இடத்தில் ௬ூற்றிச் செல்லும் வழி, மாற்று 
வளை கெறி, 

0151011941, ௩. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கேர்படிக் கோட் 
பாட்டிலிருந்து மாறுபடும் பொதுவுடைமையாளர். 

0172781107, 71. ஒத்தியையாமை, மாறுபாடு, வேற்றுமை ; பல் 
வகைமை. 

divert’, v. GaumianfluIm செலுத்து; போக்குமாற்று, நெறி: 
மாற்று, திசைமாற்று ; கவனத்தை வேறு வழியில் திருப்பு ; 
கருத்தாழ்வு தளர்த்து, மனச்செறிவு மாற்று, போக்குக் 
காட்டு, பராக்குக் காட்டு ) பொழுதுபோக்காக மகிழச்செய். 

divertissement, (97.) n, ௩ாடகக் காட்சிகளுக்கிடையே. 
காட்டப்படும் சிறிய குழு௩டனக்காட்சி. 

1525, 7, பெருஞ்செல்வர், பணக்காரர் ; பகட்டு' வாழ்வு 
வாழ்பவர். 

di'vest, v. ஆடையகற்று ; களை, உரி, நீக்கு. 
0117ம் *, 97, நீர்ப்படுகை ; இடைவரரம்பு. 

019106 7, ற, பிரிவுறு; பிரிவினைக்கு இடங்கொடு; பிளவுறு ; 
கூறுபடு; வகைப்படு; வேறுபடு ; பகுதிகளாகப் பிறி ; 
பிரித்து வரம்புகோலு ; பகு, இருபாகமாகப் பிள); கூறு படுத்து?) வகைப்படுத்து ; வகுத்துணர், வகைப்படுத்திக். 
காண் ; துண்டுபடுத்து; வேறுபடுத்து ; வேறுபடுத்திக் 
காட்டு; முரண்பாடு உண்டுபண்ணு ; பங்கிடு; பங்கீடு: 
செய் : உடன்பங்கு கொள்; எண்வகையில் ஈவுசெய் ; தலை 
எண்ணைக் கிளை எண்ணால் வகு; மாமன்ற வாக்கெடுப்பு 
வகையிற் பிரிவீடுசெய் ; வாக்கெடுப்பிற் பிரிவுறு ; (இசை.). 
கூறுபாடு காட்டிப் பகட்டாகப் பாடு. 

0191 10200, 77. வகுக்கப்படும் எண் ; தவணைப்பங்கு ; வட்டி 
யாக வரும் பகுதி; ஆதாயப் பங்கு ; கொடித்த செல்வ நில. 
யத்திலிருந்து கடன்வழங்கியவர்கள் பெறும் பங்கு ; 
யத்தில் ஒருவர்க்குரிய பங்குவீதம் ; (தொ.) 060181௦ ௨ 
dend, பங்குதாரர்களுக்கு வணிக நிறுவனம் அளிக்கவி, 
நூற்றுவீதத்தை அறிவி. 

ஆதா 
divi- 

ருக்கும் 

div'idend-warr'ant, n. ஆதாயப்பங்கு பெறுதற்குரிய உரி: 
மைச் சான்றுச்சீட்டு, 

015102, 7, பிரிப்பவர் ; பிரிப்பது ; பங்கீட்டாளர் 
பது; கணக்கியலிலும் தச்சிலும் வழங்கும் கவைமுள் கருவி, 
கவராயம். 

0141-0141, 71. சுமிக்கிக்காய், தோல்பதனிடுவதற்கும் சாயமிடு வதற்கும் பயன்படும் கொன்றைக் குடும்பச் செடியின் வளைக் த. 
காய்கெற்று ; சுமிக்கி மரம். 

01710 ம2], ௪. பகுக்கக்கூடிய ; பிரிக்கக்கூடிய, 
01910௨11௦1, 71. குறிகூறல் ; முன்னுணர்தல் ; 

தல்; வருவது கூறுதல் ; நல்லூகம். 

div’inator, n. SiS Dar, 
துரைப்போன். 

divine’, 1. இறைமையியல் வல் 
4. திப்பியமான ; 

மறைவுணர் 

யூகி, குறிகூறுபவன் ; வருவ 

த லுரர் ; சமயத்துறை அறிஞர் ; ? தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த ; கடவுளிட மிருந்து வருகிற ; தெய்வத்துக்குரிய ; புனிதமான ; உயர்வு சிறந்த; று. தெய்வங்கூறு ; தெய்விக ஆற்றலால் முன் கூட்டி உணர் ; உள்ளாற்றலால் முன்ன 
லால் முன்னதாகக் காண்; ன்னறிந் 2 ம் 
னுணர்வு பயில். ௪ Bag கூறு; o 

$ வகுப். 

அி; மந்திர ஆற்ற. 

பசி



diving 

011102, 71. முழுகுதல் ; முக்குளித்தல்) ர. முழுகுகிற; முக் 
குளிக்கிற. 

112-011, 1, மூழ்கு கூண்டு, ஆழநரீர்நிலையில் ஆளை 
வைத்து அனுப்பத்தக்க வாய்ப்பிசைவுகளையுடைய மணியுருவ 

- அமைவு. 

ப 1்பட்ட்பகா௦ம், 7. அடிகில நீர் உலோக வளங்களைக் கண்டு 

பிடிக்க உதவுவதாகக் கருதப்படுங் கோல். 

பரம்றடரந்ர, 1. தெய்வத்தன்மை; கடவுள் ழ தேவதை, தெய் 
வம் ; தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தவர் ; பூசிக்கத் தக்கவர் ; 

இறைமையியல் ; பல்கலைக்கழகத்தின் இறைமையியல் ஆய் 

வுத்துறை. 
111126, ற, தெய்வமாக எண்ணு, கடவுள் ஆற்றலுடைய 

தாகக் கருது. . 

divisibil'ity, 71. பிரிக்கப்படும் தன்மை; பிரித்துணரப்படும் 
தன்மை; (கண.) மீதியில்லாமல் வகுபடும் நிலை. 

ப11]15 11016, 8. பகுக்கக்கூடிய); பிரித்துணரவல்ல ; 
வகையில் மற்றோரெண்ணினால் மீதமின்றி வகுபடக்கூடிய. 

divi'sion, 1. பிரித்தல் ; பிரிவு; பிரிக்கப்பட்ட நிலை; பிரி 
வினை ;) ஒற்றுமைக்கேடு, உட்பிளவு, வேற்றுமை ; பங்கிடு 
தல் ; பங்கீடு ; பங்கு, பாகம் ; பாகுபாடு, கூறுபாடு; பகுதி, 

கூறு ; வகைப்படுத்தல் ; வகை; இனப்பிரிவு, கிளை, துறை; 

படைப்பிரிவு ; காட்டுப் பிரிவு, மண்டலம், வட்டாரத் 

தொகுதி; சட்ட மாமன்றத்துக்குரிய தேர்தல் தொகுதி; தர 

வகுப்பு; வகுப்புப்படி ; இடையெல்லை, இடைவரம்பு ) இடை 

வேலி; இடைத்தட்டி ; வாக்கறிவிப்புக்காகச் சட்ட மாமன் 

றத்தில் மன்றத்தினர் இரண்டாகப் பிரிதல், மாமன்றப் பிரி 

வீடு; (கண.) எண்ணை மற்றொரு எண்ணால் வகுத்தல் $ 
வகுத்தல்முறை); (தொ.) 0141510௦11௨௦௦மய, உழைப்புப் 

பங்கீடு, வெவ்வேறு தொழில்களை வெவ்வேறு ஆட்களுக்குப் 
பகுக்கும் முறை. . 

01571501, 71. (கண.) வகுக்குமெண் ; வகுக்கப்படும் எண்ணில் 
மீதமின் றி வகுக்குமெண். 

எண் 

01170106', 7. சட்டப்படியான மணவிலக்கு, விவாக ரத்து; 

பிரிவினை, பிளவீடு; ஐ, திருமண விலக்குச் செய்; 

இணைப்பையறு?; மண விலக்குச் செய்து பிரி ; தள்ளிவை, 

விலக்கு; மண உறவினைத் தள்ளுபடிசெய் ;) இணைபிரி, 

தொடர்பறு, நீக்கு. 

01701066', 1. திருமணவிலக்குக்கு ஆளானவர். 
0170106'100607், 7. திருமணவிலக்கு ; பிரிவினை, பிளவு. 
611௦6, ௩, குழிப்பந்தாட்டத்தில் ஒரே பந்து வீச்சில் அகழ்க் 

தெறியப்பட்ட புல்கரண்.. 

divulge’, v. மறைவெளியிடு, பலரறியக் கூறு. 
dixi'e, dix'y, n. படைத்துறைச் சமையற்கலம். 

dizz'iness, n. AMAHuy, wussb, s2vehwod. 
0தத3, 8. தலைசுற்றுகிற; மயக்கமான ; குழம்பிய; தலை 

சுற்றலுண்டாக்குகிற : ற, தலைமயக்கமுண்டாக்கு ; குழப்பு. 

8712021, (அரா.) %, ஜிப்பா. 
0௦ 1, 71. (இசை. ) கேள்வித்தானத்தின் அடிச்சுரம், முதற்சுரம். 

00“, %.,2. 0444௦ என்பதன் ௬-வ. 
do*,v. செய்; செயல்துறைகள் வகையில் செயல்புரி ; 

முனைந்து செயலாற்று ; விரைந்து செயல்செய், ௬றுசுறுப்பா 

யிரு; உழை, தொழிலாற்று, முயற்சிசெய்) செய்துமுடி ; 

முடிவுறுத்து ; ஆக்கு, பழுதுபார்க்கும் பணிதீர் ; நடத்து, 
பிறர் வகையில் நடந்துகொள் ; ஈட, ஒழுகு, நடைமேற்கொள்; 
௩டிப்புப்பகுதியை By; முன்னேற்பாடு செய் ; சமை; வேக 

வை, பொரி; கட்டு, ஒழுங்குபடுத்து; அளி, வழங்கு; 

அமை, போதியதாயிரு ; தக்கதாயிரு, சூழலுக்குப் பொருந்து; 
கோக்கத்துக்குப் பயன்படு ; வாழ், ஆக்ககலங்கள் பெறு? 

நல்வாழ்வு பெறு ; பயணத்தில் தொலைவு கழி; சிறையில் 
காட்கழி; சுற்றிச்சென்று காண்) (@57.) be done, apy 
YD; PHroanrG; doaway with, sm, gi, be; 
8௦ 00௭௦, பொன்னிறமாக வறு, கோதுமை நிறமாகப் 
பொரி); 0௦ 0, பாங்கில் கின்று நடத்து, ஒருவரிடம் நடந்து 
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docket 

கொள் ; 0௦ 4௦8, அடக்கு, கீழ்ப்ப்டுத்து; doin, (Gu-ar.) 

அழி, கொலைசெய் ; 40 042, திரும்பச்செய் ) வண்ணவகை 

யில் மறுபடியும் தீட்டு; 04௦ 1௦ 46௧11, கொலைசெய் ; 40 பற, 
கட்டு, சிப்பத்தைப் பொதிந்து கட்டு ; ஒழுங்காக்கு, சீர்செய்? 

ஒப்பனைசெய் ) சணலிழை கோது; மீட்டும் சரிசெய்? 

திருத்து ) சோர்வூட்டு, முற்றிலும் களைப்புறச்செய் ; 4௦ with, 
பயன்படுதது ; பொறுத்துக்கொண்டு செல் ; தலையிடு ; do 

ஏர்ப்௦ார், இல்லாது கழி: தவிர்த்துவாழ் ;' நீக்கியிரு ; சாரா 

தியங்கு ) ௨176 4006, முடி; நிறுத்து; ௨17610 4௦ with 
தொடர்பு ஏதேனும் கொண்டிரு; ஈற்க('5(040, என்ன 

செய்தி ? 

4௦௨, 71. இடைத்துறைகிலம், கங்கை யமுனைக்கு இடைப் 
பட்ட நிலம். 

0௦816, 8. செய்யக்கூடிய. 

do’-all, n, uvdim வேலையாள். 
doat, v.=dote. 
dobb'in, n. பண்ணைவேலை செய்யுங்குதிரை ; வண்டி இழுக் 

குங் குதிரை. 

0௦06115110, 717. இயேசுகாதர் திருமேனி தசையுடலன்று என் 

றம் நுண்ணியலாக்கமுடையதென்றும் கொண்ட 2-ஆம் 

நூற்றாண்டுக்குரிய சமய முரண்பாட்டுக் கோட்பாடு. 

doce'tist, n. இயேசுநாதர் . திருமேனி நுண்ணியலாக்க 
முடையதென்று கொண்ட 2-ஆம் நூற்றாண்டுக்குரிய முரண் 

கிளைக் கிறித்தவ சமயத்தவர். 

doch’-an-do’rach, doch’-an-do'ris, n, youu@gen 
குதிரைவீரன் குடிக்கும் இன்தேறல் ; பிரிவு நேர மதுக்கலம். 

doch’miac, 3. ஒன்றும் நான்கும் குறிலாகவுள்ள ஐந்தசைச் 

சீர்களையுடைய. 

doch’miacs, n. ஒன்றும் நான்கும் 
சீர்களைக் கொண்ட அடிகள். 

400116, ம. எளிதில் பயிற்றுவிக்கத்தக்க ; கற்கும் ஆர்வமிக்க; 
பணிவிணக்கமுள்ள ; எளிதில் வசப்படுத்தத்தக்க: வசப் 

படுத்தி ௩டத்தத்தக்க. 

4௦0% 1, 7. முரட்டுக் களைப்பூண்டு வகை. 

0௦0 5, 9. வாலடி, வாலின் தசைப்பற்றுடைய பகுதி; தறிக் 

கப்பட்ட வால்; ௮, குறுகத்தறி; வாலைத்தறி; மயிரைக் 

கட்டையாக வெட்டு ; குறுக்கு; உடைமை வெட்டிக்குறை ; 

கட்டுப்படுத்து ; ஆற்றல்குறை ) வளங்குறைபடுத்து. 

04௦0%, 1, செயற்கைத்துறைமுகம், கப்பல் வந்தொதுங்கி 
நின்று சரக்கேற்றவும் இறக்கவும் பழுதுபார்க்கவும் வாய்ப் 

பாக அமைந்த மதகுடைக் கலத்துறை; காவாய்க்குறடு, 

இரேவு, சரக்கேற்றி இறக்கும் மேடை; கடற்பாலம் ; இருப் 
புப்பாதை முடிவிடமேடை ; ஐ, கப்பல் துறைக்குக் கொண்டு 

செல் ; கப்பல்துறையில் புகு ; கப்பல்துறைகள் வாய்ப்பமை , 

கட்டுதுறையில் விடு, 

0௦01“, 3. குற்றமுறைமன்றத்தில் கைதிக்கூண்டு ; குற்றஞ் 
சாட்டப்பட்டவர் கூண்டு; (தொ.) dock brief, cops 

கைதிக்காகக் காசின்றி வாதாடத் தேர்க்தெடுக்கப்பட்ட வழக் 

குரைஞரின் வழக்குவாதம். 

0௦01%'௨ஐ௦, 1. கடற்றுறைகளில் கப்பல்கள் தங்குவதற்கு. 

அளிக்கப்படும் இடவாய்ப்பு ;) கடற்றுறைக் கட்டணம், 

0௦01-0068, 71. கப்பல்துறைக் கட்டணம். 
0௦0127, 71. கப்பல் துறையில் வேலைசெய்பவர். 

குறிலான ஐந்தசைச் 

4௦01:'எர், 71, சுருக்கக்குறிப்பு ; உள்ளடக்க அறிவிப்புச்சிட்டை; 
முகப்புச்சீட்டு ; வழக்குப்பதிவுப்பட்டியல் ஏடு ;) நீதிமன்றத் 

* தீர்ப்புக்களின் பதிவுப்புத்தகம் ; ௬ங்கக் கட்டணப் பற்றுச் 

FLO; சரக்கைத்திருப்பிப் பெறுவதற்குரிய பஞ்சு இருப்பு 

விற்பனைக் களத்தின் பற்றுச்சீட்டு ; கட்டுப்பாடுள்ள அல்லது 

அருகலான சரக்குகளை வாங்குவதற்குரிய உரிமைச்சீட்டு £ 

பொருள் வாங்குவதற்குரிய பணித்துறை அதி 

காரச்சீட்டு; ற, பதிவேட்டிற் பதிவுசெய் ; உள்ளடக்கம் 

மேற்குறிப்பிடு ; தலைப்புச்சுருக்கக் குறிப்பிடு.



dock-glass 

0௦0%'-21855, 1. இன்தேதல் சுவைக்கப் பயன்படுத்தப்பெறும் 
பெரிய கண்ணாடிக்கோப்பை. 

4001-8510, ர, கப்பல்துறையக மேற்பார்வையாளர். 

00019, 71. இரேவுகள் அலுவலகங்கள் அடங்கிய கப்பல்துறை 

வரிசை. 

dock'-tailed, a. வெட்டப்பட்ட வாலுடைய. 

00% 3தரப், 97, கப்பல் கட்டல் பழுதுபரர்த்தல் சாதனங்க 
ளடங்கிய கப்பல் துறையகம். 

000507, 1. மருத்துவர் ; முனைவர், பல்கலைக்கழகத்தின் கலைத் 
துறை ஒன்றில் மிக உயர்ந்த பட்டம் பெற்ற அறிஞர் 7 

இறைமை நூல் துறைபோன அறிஞர் ; திருச்சபைச் சட்ட 
வல்லுநர் ) திருச்சபையில் அறிவார்ந்த திருத்தந்தையார் ; 

பழுதுபார்ப்பவர் ) குளிரிளந்தென்றல் ; கப்பற் சமையற் 

காரர் ) செய்தொழிற் கோளாறுகளை அகற்றும் அமைவு 

முறை; கலப்படச்சரக்கு ; பழுப்புநிற மதுவகை; போலீ 

காணயம் ; கடல்மீன்வகை ; போலித்துரண்டில் ஈ; ப, முனை 

வர் பட்டமனி ; முனைவர் பட்டமிட்டழை ; மருத்துவம் செய், 

பண்டுவம் பார்; மருத்துவராகப் பணிசெய் இயந்திரக் 

கருவிகளைச் சீர்ப்படுத்து; ஒட்ட வை; கலப்படம்செய், 
போலியாக்கு ; (தொ. ) 19000115 மே௱௱ஊ௦$, இங்கிலாந்தின் 
முற்காலப் போர்த்துறை சாராச் சட்ட அறிஞர்களின் கல்லுரிக் 
கூடம், சட்ட அறிஞர் கல்லூரிக்கூட மேசை ; (0010*5 51014 
மருந்து. 

doc'torate, n. பேரறிஞர் 
பேரறிஞர் பட்டம் வழங்கு. 

பட்டம், முனைவர்பட்டம் ; 9, 

doc’tors, n. pl. உள் எடையிட்ட பகடை. 

doctrinaire’, n. வளைவுகெகிழ்வற்ற கோட்பாட்டுக் கண்டிப் 
பாளர், கால இடச் சூழல்களைக் கவனிக்காமல் வறட்டுக் 
கோட்பாட்டையே பற்றி நிற்பவர் ; ர, செயல்முறைக்கு ஒவ் 

வாத கோட்பாடுடைய, வளைவு கெகிழ்வின்றிக் கொள்கைப் 
பிடிமுரண்டுடைய. 

doctrinair’ism, 1, குருட்டுக் கோட்பாட்டுப் போக்கு. 

doc’trinal, a. 
விளக்குகிற. 

கொள்கைச் சார்புடைய, கொள்கையை 

doctrinar'ian, n., a.=doctrinaire. 

doctrinar’ianism, n.=doctrinairism. 
800 11106, 7, கோட்பாடு, வகுத்தமைத்த கொள்கை விளக்கம்; 

போதனைத் தொகுப்பு; சித்தாந்தம், சமயமுடிபு விளக்கக் 
கோட்பாடு; அறிவியல் விளக்க இணைப்புக் கோட்பாடு; 

அரசியல் தத்துவக்கோட்பாடு. 

doc'ument, n, ஆவணம், பத்திரம் ; ஆதாரமூலம், ஆதாரச் 
சான்று; ௮, பத்திர ஆதாரம் வழங்கு ; ஆதாரமூலம் காட்டு; 
ஆதார மூலமாக எண்பி, 

0000080877, 7. புனயாமெய்விளக்கத் திரைப்படம், 
இடையிடைப்பட்ட விளக்கவுரைகளுடன் இயல்நூலையோ 
பழமையாய்வையோ தொழில்துறையையோ பயணத்தையோ 
பற்றிய மெய்க் நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் கலப்பின்றிக் காட்டும் 
இயக்கப்படம் ; ர, ஆவணம் சார்ந்த; பத்திரங்களில் 
காணப்படுகிற ; பத்திர ஆதாரமுடைய ; மெய்க்நிகழ்வு 
காட்டும் கோக்குடைய, 

documenta'tion, 71. ஆவணச்சான்று -வழக்காட்சி, பத்திர 
மேற்கோளாட்சி ; மெய்யான எழுத்தாதார வடிவிலமைந்த 
புனை கதை, 

£ 
dodd'er, v. கொய்மையால் aQue, பதறு, வாதத்தினால் 

நடுக்குறு, தலையசை, 

0004'676ம், ௧. உச்சி இழந்த, கிளைகளை இழக்த. 
dodec’agon, 97, பன்னிரு கோணங்களும் 

உடைய மட்டத்தளமான வடிவம். 

௩. 

பக்கங்களும் 

1௦06089116 1100, 7. பன்னிரண்டு முகப்புடைய பிழம்புரு. 
dodecasyll’able, nN. பன்னிரண்டு அசைகள் கொண்ட அடி. 
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dog-ear 

dodge, 71. அடியின் வீச்சிலிருந்து பக்கவாட்டில் விலகித் 
தப்புதல்; ஏய்ப்பு ; காலம் கடத்தும் சூழ்ச்சி ; சூழ்ச்சித்திறம், 
உபாயம் ; சொற்புரட்டு;) மணி ஓசைப் பிறழ்ச்சி ; (பே-வ.) 

சொற்பொறி; சூழ்ச்சிப்பொறி; ௮, வெட்டி விலகு ; தட்டிக் 

கழி, போக்குக்காட்டு; தட்டுமறி, விளையாட்டுக்காட்டு ; 

சூழ்ச்சிசெய்து ஏமாற்று, ஏய்; காலங்கடத்து ; சொற்புரட்டுச் 
செய், ஏய்த்துப் பசப்பு, 

800227, 7. ஏமாற்றுபவர் ; (பே-வ. ) நீர்த்திவலைகள் படாமல் 
காக்கும் கப்பற் பாலத் தட்டி, 

do'do, n. வான்கோழி அளவுள்ள பறக்க இயலாத அருவருப் 
பான தோற்றமுடைய மரபழிக்துபோன மோரிஸ் (%8உபா11405) 
திவுகளுக்குரிய பெரிய பறவை; ந], 00405, 0௦'4௦25. 

doe, n. பெண்மான்; பெண்முயல். 
0௦2, 71, செய்பவர், வழக்கமாகச் செய்பவர் ; செயல்மு தல்வர், 

செயல்முதல், 

does, v. do என்பதன் நிகழ்கால ஒருமை வினைவடிவம், 

doe’-skin, n. பெண்மான் தோல்; 
பட்ட வழவழப்பான கம்பளி ஆடை. 

doff, ௦. தொப்பி ஆடை முதலியவற்றைக் கழற்று ; அகற்று. 
dog, 71, காய் ; காட்டுகாய் ;) வேட்டைகாய் ; ஆண் நாய்) 

பயனற்றவன், போக்கிரி, வீணன்; வெறுப்புக்குரியவர், புறக் 
கணிப்புக்குரியவர் ; வான்மீன் குழுவில் பெருகாய் மண்டலம் ; 
அழல்மீன், பெருகாய் மண்டலத்தின் தலைமை விண்மீன்; சிறு 
காய் மண்டலத்தின் தலைமை விண்மீன் ; இடுக்கு குறடு, 
கட்டைக் கொளுவி, வெட்டு மரங்களை இணை த்துப்பிடிக்கும் 
பகர வடிவ வளையிருப்பாணி ; விறகுக்கட்டை அணைகோரல் ; 
துப்பாக்கியின் குதிரை ; மீன்வகை ; Vv, நாய்போல் விடாது 
தொடர், பற்றித்தொடர் ; தடங்கண்டு தொடர்ந்து இடை 
விடாது விழிப்பாகக் கவனி ; நாய்களைக் கொண்டு வேட்டை 
யாடு; இடுக்கு குறட்டினால் பற்றிப் படி; (தொ.) 
die a dog’s death, die like a dog, இரங்கத்தக்க நிலையில் 
இறக்துபோ, வெட்கங்கெட்ட சாவு Qug; dog in the man- 
க, தனக்குப் பயன்படாதது பிறருக்கும் பயன்பட மறுப் 
பவர் ; give dog ill name and hang him, கெடுபேரிட்டுஅழி; 
go to the dogs, பாழாய்ப்போ, ஒழி; lead a dog’s life, தொல்லைகள் நிரம்பிய வாழ்க்கை வாழ் ; lead one a 0025 
116, நாயாய்ப்படுத்து ; let sleeping dogs lie, சும்மாயிருப் 
பதைக் கிளறிவிடாமல் அப்படியே இருக்கவிடு ; 3௦4 ஐ 80275 
ம், சிறுவாய்ப்புக்கூட G) ar 2; throw tothe dogs, 
give to the dogs, send to the dogs, வீசியெறி, கைவிடு, 
புறக்கணி. 

நெருக்கமாக கெய்யப் 

dog’ate, 53. முற்கால வெனிஸ் (701௦5) ஜெனோவா (8௦௨) 
௩கரக் குடியரசுகளின் தலைவர் பணிமனை . 

000௨6, 71. நாய்களைக் கொல்லும் ஈச்சுச்செடி வகை, 

0௦2'-1066, 1. ஆண்தேனீ ; சோம்பேறித்தேனி. 
0௦-08, 1. பிடித்து இழுப்பதற்குரிய நாயின் இடுப்புப் 

பட்டைத் தோல்வார். 

0௦த 0273", 1. இலையுதிர்காலத்தில் தண்டும் இலையும் சிவப் பாக மாறுகின்ற சிறுமர வகை ; ஊதா நிறப் பழவகை, ' 
1)௦தூடாு “, 7. தற்பெருமை மிக்க ௩டுவயதினன், 
0௦ தகர், 7. இருசக்கரமும் முதுகுக்கு முதுகான ஈரிருக் 

கையுமுடைய குதிரைவண்டி வகை. 

dog'-cheap, a, Wa wearer. 
dog'-collar, n- காயின் கழுத்துப்பட்டை ; கோயில் அதிகாரி 

யின் கழுத்துப்பட்டை ; பெண்களின் ஷி 
பட்டை ; பெண்டிர் கழுத்தணி. 

dog'days, Nn. pl. அழல்மீன் நாட்கள், கத்திரிகாலம், அழல் 
மீன் க.திரவனோடு தோன்றி மறையும் மிகவெப்பமான காலப் 
பகுதி (ஜூலை 9 முதல் ஆகஸ்டு 11 வரையுள்ள நாட்கள் 5. 

0௦ Be, 1. முற்கால வெனிஸ் (7-௦) ஜெனோவா (08008) 
நகரக் குடியரசுகளின் தலைவர். 

002-681, 1. புத்தக மூலை மடிப்பு; ௮, 
மடியவிடு. 

ப்பான கழுத்துப் 

புத்தகத்தை மூலையில்
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04௦த'-7811, 7. மல்லர்கள் வகையில் இருதரப்பினரும் ஒருங்கே 

தரையில் விழுதல். 

dog’-fan’cier, n, நாய்வளர்ப்பவர் ; காய் விற்பவர். 

0௦த-ரீர்ஹ்ம், 71. நாய்ச்சண்டை, குழப்பமிக்க கைகலப்பு, 

dog'fish, n. Ag: x@Bar ames. 
dog’fox, 1. ஆண் ஈரி. 
4௦226௦, ௩. வேட்டைகாய்ப் பிடியான, விடாப்பிடியுடைய ; 

சீறிய, சிடுசிடுப்பான. 

0௦0 *, ர. விடாது பின்பற்றுபவர். 
040221, 7. ஆலந்து காட்டு இரட்டைப் பாய்மர மீன் 

தோணி. 

dogg’er®, ஈ. செறிதிரள் இருப்புக்கல்$ 
பாறைவகைப் பகுதி. 

00த2'2161, 7. கையாண்டிச் செய்யுள்; பயனற்ற கீழ்த்தர 
மான பாடல்; ர, சந்த ஒழுங்கற்ற, அற்ப, கீழ்த்தரமான, 

ஒழுங்கற்ற 
dogg’ery, n- காயின் பண்பு) காயின் செயல்முறை ; நாய்த் 

தொகுதி; கீழ்த்தரக் கும்பல். 
40211, 71. நாய்களோடு வேட்டையாடுதல் ; நாயைப்போல் 

பின்பற்றிச் செல்லு தல். 

002189, ம. நாய்போன்ற, நாய் இயல்புடைய ; 

முள்ள ; முரட்டுத்தனமான. 

dogg’y, a. காய்ப்பற்றுடைய, நாய்களின் மீது பற்றார்வம் 

மிக்க; நாய்போன்ற; குதித்தாடுகிற ; பகட்டி மினுக்கித் 
திரிகிற. 

dog'hole, dog'hutch, n. நாய்க்கே தகுதியுடைய இடம்) 
மிக மோசமான குடியிருப்பிடம். 

dog'-Lat’in, n. 
மொழி. 

00ஐ'-1௦8௦, 1. நாய்க்கயிறு, காய்ஞாண். 

dog'leech, ர. காய் கோய் மருத்துவர். 

dog’-leg, dog’-legged, a. காயின் பின்கால்போல் வளைந் 
துள்ள ; படிக்கட்டுகளின் வகையில் எதிரெதிர் பக்கங்களில் 

செல்கின்ற ; வேலிவகையில் சிலுவை வடிவமான ஆதாரங் 
களை இணைக்கும் நீண்ட கழிகளை உடைய. 

40ஐ-1611௦1, 7. உறுமல் ஒலியுடைய (1 என்ற ) எழுத்து. 
040208, 71. உறுதிக்கோட்பாடு ; சமயக்கொள்கை ; அதிகார 

பூர்வமாக நிலைகாட்டப்பட்ட கொள்கை ; ஆணவப் பிடிவாதக் 
கருத்துரை ; நர். 402085, 00த”0௨1௧. 

dogmat’ic. dogmat’ical, a. கொள்கைப்பிடிவாதமான ; 
கோட்பாட்டுறுதி மிக்க ; கருத்து வற்புறுத்துகிற ; ஆணவ 
வீறாப்பான. 

மண்ணியலூழிப் 

இழிகுண 

பிழைபட்ட கொச்சைக்கலவை லத்தீன் 

0௦ ஜர21'105, 7, கிறித்தவக் கொள்கைகளின் 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சமய சித்தாந்தம். 

dog’matism, nN. கொள்கையை ஒருதலையாக வற்புறுத்திக் 
கூறுதல்) உறுதியான கோட்பாடாகக் கூறும் பண்பு) 

பிடிவாதம். 

விளக்கம் ; 

0010181181, 71. கோட்பாட்டை ஒருதலையாக அதிகார முறை 

யிற் கூறுபவர், = 

0௦ஜர.வர1126, ற. பிடிவாதமாக வற்புறுத்திக் கூறு ; வீறாப் 
போடு பேசு, முடிந்த முடிபாகக் கூறு. 

dogmatol'ogy, n. 
இயல், 

Dog'ra, n, வடமேற்கு இந்தியாவிலுள்ள 
இனத்தைச் சேர்ந்தவர். 

001056, 71. காட்டு ரோசா வகை. 

dog’s' bane, n.=dogbane. 

doz’s'-2ar, n.=dog-ear. 

80த$'-10161, 1. கெட்ட காற்றமுள்ள செடிவகை. 

பிடிவாதக்கொள்கை இயல், சித்தாந்த 

படைத்துறை   

dog’shores, n. pl. கடலில் இறக்குவதற்குமுன் கப்பலைக் 
கரையில் வைத்திருப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மரக் 

கட்டைத் துண்டுகள். ் 

002-510, 8. முழுதும் நோயுற்ற, 
பட்டுள்ள. 

10த£8162ற, 71, மெல்லுறக்கம். 
dog’s’-meat, n. நாயுணவு, நாயின் உணவு என விற்கப்படும் 

துண்டுத் துணுக்குகள், 
1028-3086, 73. இன்தேறல் கலவை வகை, 

19௦ச5ரகா, ௩. அழல்மீன் ; வானில் பெருகாய் மீன் மண்டலம்) 
சிறுநாய் மீன் மண்டலம். 

dog’s'-tongue, n. முட்செடி. வகை. 
dog'tooth, n. (#6.) சதுர மோட்டுருவ நுட்பவேலைப் 

பாடுள்ள நார்மன் (14௦70௧1) கட்டிடக் கலையைச் சார்ந்த 
சித்திர வேலைவகை. 

14௦2'-1170%, 71, கீழ்த்தரமான சூழ்ச்சி. 
0௦தர501, 7. அமைந்த ஓட்ட moo. 
dog’-watch, n. (#11.) குறுகிய காவல் நேரம், கான்கு மணிக் 

குப் பதில் இரண்டு மணியேயுடைய மாலை முன்னிரவுக்காவல் 
தவணைகளில் ஒன்று. ் 

0௦2000, 71. இலையுதிர் பருவத்தில் தண்டும் இலைகளும் 
சிவப்பாக மாறவல்ல சிறுமர வகை. 

0௦1, 1. (இசை.) முதல் சரம். 
doi'ly, n, உண்கலங்களுக்குமேல் அல்லது அடியில் விரிக்கப் 

படும் சிங்காரக் கைத்துணி, 

40102, 71. செய்தல்) செயல்முறைப்படுத்தல் ) 
செய்கிற, சுறுசுறுப்பான. 

do'ings, n. pl. செயல்கள் ; நிகழ்ச்சிகள் ; நேர்ச்சிகள். 

doit, n. டச்சு காட்டு சிறுகாணயம் ; 
பயனற்ற பொருள், அற்பப்பொருள். 

dol'ce far 7112714௦, (இத்.) %, மகிழ்ச்சியான சோம்பேறித் 
தனம்; இன்ப ஓய்வு. 

dol’drums, n. pl. (கப்.) எதிரெதிர் காற்று முட்டும் நில 
நடுக்கோட்டுக்கு அருகிலுள்ள பெருங்கடலில் திணற அடிக் 
கும் பெருங்காற்று வீசும் பகுதிகள், காற்றுத்தேக்கம் ; 
வெப்பமண்டலப் பகுதி) அமைதி ; எழுச்சியற்றகிலை, 

dole’, n. ஊழ், ஊழ்வகுப்பு) பங்கு; அறமுறைப்பங்கீடு ; 
அறநமுறை உணவுப்பங்கு ; அறமுறை உடைப்பங்கு ; கஞ் 
சத்தனமான கொடை, கஞ்சத்தனமாக விதித்துக் கொடுத்த 

பங்கு ; துயருதவி, இடருதவி ; வேலையில்லாதவர்களுக்கு 
அளிக்கப்படும் உதவிச்சம்பளம் ) சிறுபகுதி, அற்ப அளவு 2 
ற, சிறுசிறுபகுதிகளாகப் பங்கிட்டுக்கொடு, சிறிதுசிறிதாகக் 
கொடு, 

dole’, n. 
அழுகை. 

dole’ful, ச. துயரம் மிகுக்த, முகவாட்டமுள்ள, மகிழ்ச்சியற்ற. 

4௦1'7116, 7. சரளைக்கற்களாகப் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படும் 
எரிபாறை. 

0௦1௨501106, 77. துயரமுள்ள, துயர்குறித் த. 
dolichocephal’ic, dolichoceph’alous, a. 
யோட்டையுடைய. 

முழுமையும் நோய்ப் 

ம. செயல் 

மிகச்சிறுதொகை ; 

(செய்.) துயரம், கவலை, ofl; புலம்பல், 

நீண்ட தலை 

19௦1'10105, 7. கொள்ளு மொச்சை அவரை முதலிய செடி. 
*பின வகை, ் 

8௦11, 7. பொம்மை; கைப்பாவை; ஆலி, மனித உருவப் 
பொம்மை ; அளவுக்கு மீறி ஆடையணிக்த அறிவற்ற அழகி; 
ஒரே ஈற்றுக்குட்டிகளில் மிகச் சிறிய பன்றிக்குட்டி ; 9. மிக 
யாக ஆடையணி, மட்டுமீறி ஒப்பனை செய், 

doll’ar, 1. வெள்ளி, அமெரிக்க வெள்ளிகாணயம்; 
மெக்ஸிக்கோ (1481௦௦) ஹாங்காங் (Honkong) ஆகிய 
இடங்களில் வழங்கும் வெள்ளிகாணயம் ; செர்மனிக்கும் 
(Germany) ஸ்பானிய நாட்டுக்கும் (5௨10) உரிய காணயங்்
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களின் ஆங்கிலப்பெயர் ; (தொ.) 0௦11௨1 ௧7௦௨, அமெரிக்க 

வெள்ளியுடன் செலாவணியில் இணைக்கப்பட்ட நாடுகளின் 

தொகுதி ; 0011௨: 0121070௧09, அரசியல் ஆற்றலை உயர்த்து 
வதற்காகப் பணத்தைக் கருவியாகப் பயன்படுத்தும் அரசி 

யல் சூழ்ச்சி. 

doll'op, 2. புத்கற்றை ; களைத்திரள் ; வயலில் அளவு மீறிச் 
செழிப்பான பகுதி ; கட்டி; உணவுமொக்தை. 

8௦1171, 1. தாம்பாளத்தில் மலர் இன்பண்டங்கள் முதலியன 

வைத்து அன்பளிப்பாகக் கொடுக்கும் தட்டம். 

0௦119“, 1. பொம்மை (செல்லமான விளி வழக்குச்சொல்). 

0௦1175, ர. சலவைத்தொட்டியைக் கிளறுவதற்கு வழங்கப் 

படும் துடுப்பு ; கனிப்பொருள் கருப்பாறை அலம்ப உதவும் 

கருவி; சுரங்க ஆதாரக்கம்பம் அடித்திருக்கும் பொறி; 

இருப்புத்தொளை செய்யும் தொளைக்கருவி ; மெருகிடும் கருவி 

கலம் ; திருகு முனையின் பிடி ; சக்கரங்களின் மீது உருளும் 
தட்டைச்சகடம் ; உருளை மீது ஓடும் சகடச்சட்டம் ; ஐ. திருகு 
பிடிக்கருவியைக் கையாளு ; தொளைக் கருவியைப் பயன் 

படுத்து; இறுக்கு பொறியால் இறுக்கு; தட்டைச் சக 

டத்தை வழங்கு) தட்டைச்சகட மூலம் பெறுவி. 

doll’y-catch, 71. மரப்பந்தாட்டத்தில் எளிய வெற்றி. 
00117-8%0ற, 71. கடல்துறை சார்ந்த பொருட் கிடங்கு; 

அடகு கொள்வினை கொடுப்புவினைக் கடை, 

doll'y-tub, nN, சலவைத்தொட்டி; கனிப்பொருள் கருப் 

பாறையின் கழுவுதொட்டி. 

Doll'y Vard'en, 1. பெண்களுக்குரிய பின்னல் வேலைப் 

பாடுடைய மெல்லிய துணிவகை ; ஒருபுறமாகக் கீழே வளைக் 

கப்பட்டுப் பூவேலை ஒப்பனை செய்யப்பட்ட. பெரிய குல்லாய் 

வகை. 

0011௨0, ர. சிறிய கைப்பகுதியுடன் முன்புறம் திறந்த நிலை 
யிலுள்ள நீண்ட துருக்கிய (1ம1151) அங்கி; கைகள் 

தொங்கிக் கொண்டிருக்கும்படியாக அணியப்படும் மேலங்கி 

போன்ற குதிரை வீரனுடைய சட்டை, பெண்ணின் 

மேலங்கி. 

4௦1௬, ரர, கல்மேடை, செதுக்கப்படாத செங்குத்தான இரு 

கல்லும் அவற்றின்மீதுள்ள தட்டையான கல்லும் கொண்ட 
வரலாற்றுக்கு முந்திய காலக் கல்லறைப்படிவம். 

dol’omite, n. சுண்ண வெளிமக் கரியகிகளின் கலப்புடைய 

பாறை வகை. 

dol’orous, a. (செய்.) துன்பமிக்க $; துயரார்ந்த; வேதனை 
குறித்த ; வருத்தஞ் செய்கிற. 

dolose’, a. (சட்.) குற்ற கோக்கங்கொண்ட, ' மனமார 
ஏமாற்றும் எண்ணங்கொண்ட. 

dol’our, n. துன்பம், துயரம் ; வேதனை ; துக்கம், கடுந்துயர். 
dol'phin, 71. கடற்பன்றி, திமிங்கில இனம் சார்ந்த எட்டு 

அல்லது பத்து அடி நீளமுள்ள அலகு போன்ற நீண்ட 
முன்னுறுப்புடைய கடல் விலங்கு வகை ; மீன்வகை. 

0014, 1. மட்டி, மடையன். 

0011'151, 8. மடத்தனமான, அறிவற்ற. 
0, 7. மேதகை, போர்ச்சுகலிலும் (0௦11பஐ௨1) பிரசீலிலும் 

(மாக211) பெருமக்கட் பெயர் முன்னும் உயர்தர ரோமன் 
கத்தோலிக்கக் குருமார் பெயர் முன்னும் வழங்கப்படும் 
நன்மதிப்பு அடைமொழி. 

domain’, n. ஆட்சிப்பரப்பு, மேலாண்மை எல்லைப்பரப்பு ; 

பண்ணை நிலப்பரப்பு, பண்ணை எல்லைப்பரப்பு ; ஆட்சி எல்லை, 

அதிகார எல்லை ; செயல் எல்லை, செயற்களம் ; பண்புரிமை 

எல்லை; அரங்கம், துறை, பெருங்கூறு ; உலகநாடுகளின் 
சட்டத்துறையில் நில எல்லையில் உடைமை உரிமை முழு 
மேலாண்மை நிலை. 

80106, 91, கவிகைமாடம், தூங்கானை மாடம், கவிகைமாடத் 
தூபி; மாடக்கோயில்; வான்மோடு; காமரக்கவிகை; மலையின் 
வளைமுகட்டுச்சி ; கவிகை உருவுடைய பொருள் ; மண்டை ; 
இயந்திரக் கவிகைமூடி ; உந்து வண்டி. இயந்திர மேலுறை ; 
வெப்பாலையின் உட்கவிகை ; ௩டுவரையிலிணைகந்து கவியும்   

ரணை மணியுரு; பிடிப்பில் பொருந்தும் இறுகலான 

கொளுவி ; ஏ. கவிகையுருவாயமை ; கவிகை .வடிவாக்கு ; 

கவிகையை இணை த்துதவு. 

0009'64, ர. குவிமாடமுள்ள, குவிமாடம் கொண்ட. 

டூ ஷூ, 100௦88 13௦01, 7. இங்கிலாந்தில் முதலாம் 
வில்லியம் காலத்தில் கி. பி. 1086-இல் வகுத்தமைக்கப்பட்ட 
பெருநில அளவாய்வுத் திட்டம், நிலவுடைமைப் பேராய்வுக் 
கணிப்பேடு. 

001068'110, 71. வீட்டு வேலைக்காரர் ; ஏ, வீட்டுக்குரிய ; குடும் 

பத்தைச் சார்ந்த ; உயிர்கள் வகையில் வீட்டில் வைத்து 
வளர்க்கப்படுவதற்குரியய, மனைப்பழக்கமுடைய, பழகிய ; 

மிகுதியும் இல்லுறைவான, மனையை விட்டகலாத; வீட்டார்வ 

மிக்க; குடும்பப்பற்று மிகுதியான; பொதுவல்லாத, 
தனி ஒதுக்கமான, தனிமுறையான ; தாயகத்துக்குரிய, 
தாய்கிலத்துக்குரிய ; உள்காட்டுக்குரிய ; அயல்நாடு சாராத 

உள்காட்டிற் செய்யப்பட்ட, சுதேசியான; (தொ. ) 0070081716 

&1014160101:6, குடியிருப்புக் கட்டிடக்கலை; domestic economy, 
குடும்பரகிர்வாகக் கலை; 0401065410 801806, குடும்பநூல், 
குடும்பத்துக்குரிய உடல் உணவு உடை ஆகியவை சார்ந்த 

கலைத் தொழில்கள் பந்றிய அறிவுத்துறைத் தொகுதி. 
0௦1065'110816, ௦.  வீட்டுவாழ்க்கையில் பற்றுக்கொள்ளச் 

செய் ; குடும்பப்பற்று உண்டுபண்ணு, ; காகரிகப்படுத்து, 
மூர்க்கத்தன்மை குறை; வசப்படுத்து ; மனை ப்பண்பூட்டு, 
வீட்டுச் சூழலில் பழக்கு ; பயிற்றுவி; காட்டுச் சூழலுடன் 
இயைவி ; தாய்கிலச் சூழலுடன் இணக்குவி. 

001065'(108160, ர. பழக்கப்பட்ட, பயிற்றப்பட்ட, மூர்க்கத் 
தன்மை குறைந்த. 

00108511'011165, 77. ற்], மனைசார்ந்த செய்திகள் ; இற்பழக்கப் 
பண்பாடுகள். 

domesti'city, n. மனைவாழ்க்கை இயல்பு, குடும்பப்பண்பு ; 
குடும்ப வாழ்வுக்குரிய தனி ஒதுக்கநிலை ; இயலெளிமை, 
வீட்டு வாழ்விலுள்ள இயற்கையான தன்மை. 

domes'tics, n. pl, வீட்டு வேலைக்காரர்கள் ; உள்நாட்டுச் 
செய்பொருள்கள், சுதேசிச்சரக்குகள் ; தாய்நாட்டு ஆடைகள், 
சுதேசித் துணிகள். 

001௭11, %. கம்பளியும் பருத்தியும் கலந்து நெய்யப்பட்ட 
துணிவகை ;) பிணம்போர்த்தப் பயன்படுத்தப்படும் ஆடை 
வகை. 

dom’icile, n, உறையுள், உறைவிடம்; வாழ்வகம் ; சட்டப் 
படி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நிலவரக் குடியிருப்புநிலை ; சட்டப் 
படியான நிலவர உரிமை வாழ்விடம் மாற்று முறிக்குப் 
பணம் பெறத்தக்க இடம்; ஐ, நிலவரமாகக் குடியிருத்து 3 
நிலவரமாகக் குடியிரு;) குறிப்பிட்ட இடத்தில் மாற்று 
முறியைப் பணமாக்கக் கூடியதாகச் செய், 

0௦11011'1479, ௩. இருப்பிடத்தைச் சார்ந்த ; (தொ.) domici- 
liary nurse, கேோரயரளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று 
பார்க்கும் செவிலி ; domiciliary visit, அதிகாரிகள் உரிமை 
யுடன் தனி வீடுகளுக்குச் சென்று மேற்பார்த்தல் ; உரிமை 
பெற்ற அதிகாரிகளின் வீட்டுச்சோதனை முறை 

domicil’iate, ஐ. நிலையாகக் குடியிருத்து ; நிலவரப்படுத்து. 
dom'inance, dom'inancy, n. முதன்மைநிலை, உச்சநிலை, 

ஆதிக்கம் ; மேலாட்சிகிலை, மேலாண்மை, மேலுரிமை ; மேல் 
நிலை, ஏற்றம், மேம்பாடு ; விஞ்சுநிலை, முனைப்பு, 

dom'inant, n. QwsuId ஐந்தாவது சுரம் : திருச்சபை ஓது 
முறையின் அடிச்சுரம் ; மரபாய்வியலில் விஞ்சுமரபுக்கூறு, 
கலப்பின முதல் தலைமுறையில் மேம்பட்டு நிற்கும் ஒருவழிப் 
பெற்றோர் பண்புக்கூறு ; செடியினத்தில் மேம்பட்டு நிலை 
யுறும் வகை; மரக்கூட்டில் உயர்மரம் ;; 4. ஆதிக்கம் 

வகிக்கிற, ஆட்சியிலுள்ள ; முதன்மையான, மேம்பட்ட, 
விஞ்சிய ஆற்றலுடைய; முனைப்பான, விஞ்சிகிற்கிற, கவித்த; 
ஈடப்பாட்சியிலுள்ள, ஆட்சிவழக்கிலுள்ள, பெருவழக் 
காறுடைய ; கலப்பினங்களின் இருவழிமூல இனப்பண்புக் 
கூ றுகளிடையே முதல் தலைமுறையிலேயே முந்துறத் 
தோற்றுகிற.



‘dominate 

dom'inate, n. வெளிப்பட வல்லாட்சியாய் உருவான பிற் 

கால ரோமப் பேரரசு ; ஐ, ஆதிக்கம் செலுத்து ; மேலாட்சி 

கொள் ; முதன்மையாயிரு, முனைப்பாக அமை; மேலுயர்க் 

தோங்கு, விஞ்சு, மேம்பட்டுகில் ; வென்று நிலைபெறு ; செல் 

வாக்கு மிக்கதாயிரு;) ௩டப்பாட்சியில் பரவி வெற்றியுடன் 

நிலைபெறு; ஜூழ்புலமடக்கியாளும் வாய்ப்பு வலிமையுடையதா 

யிரு ; சூழ்புலப்பெரும்பரப்பின் காட்சி வாய்ப்புடைய தாயமை. 

domina’tion, n. @¢C4; GuwarlA; Cuwws orm w, 

ஆதிக்கம் ; மேம்பட்ட செல்வாக்கு ; வல்லாட்சி; கொடுங் 

கோன்மை. 

domina’tions, n. pl. தேவதூதர்களின் படிவரிசைகள் 
ஒன்பதில் நான்காம் படிவரிசைக்குரிய தேவதூதர் கணத் 

தினர். 

domineer’, v. கொடுங்கோன்மையாக நட, ஆணவத்துடன் 

அதிகாரம் செலுத்து; வீறுப்புக்காட்டு; அடக்குமுறை 

ஆரவாரம் செய். 

domineer’itig, ம. வீறாப்புக்காட்டுகின்றற ஆணவத்துடன் 
அதிகாரம் செலுத்துகின்ற. 

.10011ட்1வே1, ர. இயேசுகாதருக்குரிய; இயேசுகா தரின் சிறப்பு 

நாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமை சார்ந்த; (தொ. ) dominical 

1௦41, ஆங்கில கெடுங்கணக்கின் முதல் ஏழு எழுத்துக்களில் 

ஒன்று, ஆண்டுக் குறிப்பேட்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்கு 

இடப்படும் கணிதமூறைக் குறியீட்டெழுத்து. 

ணக, ந. செயிண்ட் டாமினிக் (50. Dominic) என்ற 
அருட்பெரியாரால் 1215-இல் நிறுவப்பட்ட கருகிற உடை 

யணிந்த துறவியர் குழுவினர்; ர. செயிண்ட் டாமினிக் 
என்ற அருட்பெரியாரைச் சார்ந்த; செயிண்ட் டாமினிக் 

என்பாரின் துறவியர் குழுவினுக்குரிய. 

domin’ion, 2. ஆட்சி, மேலாட்சி; ஆட்சியுரிமை, மேலாதிக்க 

உரிமை; தனியாணை ஆட்சியுரிமை; ஆட்சிப்பகுதி; 

பண்ணை த் தனியாட்சிப்பகுதி ; ஆள்வோர் கேருரிமையாட்சிப் 

பகுதி ; மன்னர் நேராட்சிப்பகுதி ; தன்னாட்சியுரிமையுடைய 

குடியேற்றகிலை காடு, தாயகத்துடன் தோழமையுரிமை 

கொண்ட தனிமாகிலம் ; சட்டப்படியான உடைமையாட்சி 

யுரிமை ; (@s7.) Dominion Day, sortm (Canada) adcr 

ஐக்கிய காள் விழா, கனடாவிலுள்ள மாகாணங்கள் ஒன்று 
சேர்ந்த 1867-ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் காள் விழா. 

domin'ions, n. pl. தேவதூதர்களின் ஒருகணம் சார்ந்த 

தெய்விக ஆவிகள். 

8௦0100, 71. முகமூடியுடன் கூடிய புறவுடைப்போர்வை ; 
மாறுவேட முகமூடி அங்கி; முகமூடி அங்கி அணிந்தவர் ; 

விளையாட்டு வகையின் கருநிற ஆட்டக்காய் வகை, 

3௦1 10069, 71. 21. சதுரங்கம் போன்ற ஆட்டவகை. 

Don?, 1. ஸ்பானிய காட்டு மக்கட் பெயர்முன் இட்டழைக்கும் 
மதிப்புக்குறிப்பு. 

8௦5, ௩. ஸ்பெயின் ($றக11) காட்டுப் பெருமகன் ; ஸ்பெயின் 
நாட்டார் ; சிறப்புக்குரியவர், தனித்திறலாளர் ; கல்லூரி 

ஆயர், பயிற்சித்துணைவர் ; கல்லூரி முதல்வர் ; கல்லூரி 
ஆட்சியுறுப்பினர். 

don®, v. ஆடையினை அணி, உடையணிகளை மாட்டிக் 
கொள். 

donate’, v. கொடு, ஈன்கொடையளி. 
dona'tion, n. நன்கொடை கொடுத்தல் ; ௩கன்கொடை ; ௩ன் 

கொடைப்பொருள் ; (சட்.) சொத்துரிமை மாற்றீடு. 

000 21176, 7, பணித்துறைப் பற்றூதியம், பரிசுக்கொடை, 
நன்கொடை, அன்பளிப்பு ) சமய அறத்துறையில் கநேருரிமை 
மானியம் ; ரர கன்கொடையான, நேர்பரிசான, பற்றூதிய 

மான, கேருரிமை மானியமான. 

4௦1871௦137, 1. கன்கொடை ஏற்பவர், பரிசிலர். 

done’, v. 0௦ என்பதன் முடிவெச்சம். 

0006, 8. முடிந்த; களைப்புற்ற; (தொ.) 0006 0:0௬, 
ஏமாற்றப்பெற்ற ; 4006 101, 4006 மற, களைத்துப்போன.   

0௦01-0054 

0066, 7, ௩கன்கொடை பெற்றவர், ௩ன்கொடையளிக்கப் 

பட்டவர். 

0௦128, 71. விடர், அருவியால் தோண்டப்பட்ட பள்ளம். 

don'jon, 77, பண்டைக்காலக் கோட்டைகளில் வலிமையான 
மைய அரண், கடுமையாகத் தாக்கப்படும்போது கோட்டைப் 

படையினர் பின்வாங்கிச் சென்றடையும் வலிமையான மைய 
அரண். 

0௦%ஞ 1. கழுதை; முட்டாள், பேதை; (தொ. ) donkey’s 
years, Baw காலம். 

1௦10-2106, 9, கப்பலின் மேல்தட்டில் பாரம் இழுப் 
பதற்கும் ஏற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் நீராவி இயக் 
திரம். 

016-1௨1, 7. துணையான சிறு இயந்திரத்தின் பொறுப் 
பாளர். 

00 '129-றயாமற, 7, மிகையான நீராவிக்குழாய்ப்பொ றி. 

000-௭01], 7. கீழ்த்தரமான கடுமையான ஊழியம். 
Donn'a, (இத்.) 973, இத்தாலி ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் (11௨] (Italy, 

Spain, Portugal) போன்ற காடுகளின் உயர்குடி மாது. 

Donn’ybrook, Donn'ybrook Fair, n. ஆரவாரக் களரி, 
அமர்க்களம், அடி தடி.ச்சண்டை. 

00௩01, 71, கொடையாளி, நன்கொடையாளர் ; மருத்துவத் 
துறையில் குருதிக் கொடையாளர். 

don’t, v.=do not. 
0௦௦016, 1. பொருளற்ற கிறுக்குவரை; ஐ, பொருளற்ற 

தன்மையில் கிறுக்கி எழுது, கருத்தில்லாமல் கிறுக்கு. 

dood'lebug, 71. வண்டுவகை ; வண்டுவகையில் முட்டைப் 
புழு; கனிப்பொருள்கள் உள்ள இடத்தை ஊகிக்க உதவிய 
பழங்கருவி. ் 

0௦௦116, 4௦௦17, %. கோயாளி பல்லக்கு, * டோலி". 

00010, 91. ஊழ், விதி; தீர்ப்பு; குற்றத்தீர்ப்பு, தண்டனைத் 
தீர்ப்பு; இறுதி, சாவு, அழிவு; கடைகாள் தீர்ப்பு; கடை 
காள் தீர்ப்புக்காட்சிப் படம் ; ம, எதிராகத் தீர்ப்புக்கூறு, 
தண்டி ; கண்டி ; ஊழ்வழிப் பழிகேட்டுக்கு ஆளாக்கு, முன் 
கூட்டி அழிவுக்குரிய முடிவுசெய் ; முன்கூட்டிக் கேட்டுக் 
குரியதாக ஒதுக்கிவை ) (தொ.) 0௦% ௦4 4000, கடை.சித் 
அருப்பு. 

00௦1060, 8. தண்டனை விதிக்கப்பட்ட; கேட்டுக்கு முன்கூட்டி 
ஒதுக்கிவைக்கப்பட்ட, ஊழ்வழி உந்தப்பட்ட. 

0௦௦15'மஷு, 7. தீர்ப்புமாள், இறுதித்தீர்ப்பு; (தொ.) (111 
0001050௧31, என்றென்றைக்கும். 

00௦5”81, 71. தீர்ப்பளிப்பவர், தண்டனை கொடுப்பவர் ; 
தண்ட நடுவர். 

0௦01105167, 71. நடுவர். 
0௦௦1, . கதவு, வாயில் ; புகுமுகம், நுழைவழி; (தொ.) 

lay at the door of, @Hmb 4531; lie at the door of, 
குற்றம் ௬மத்தக்கூடியதாக அமை ; றம 0001 (0, அடுத்த 
வீட்டிலுள்ள, அருகிலுள்ள, அடுத்து ; மிகவும் நெருக்க 
மான தன்மையில்; 004 01 40015, வெளியே; வெளிப்புறத்தில்; 
திறந்த வெளியில்; 81018 06 (116 4௦௦, வீட்டை விட்டு 

வெளியே விரட்டு ; 11110) 0௦015, வீட்டில், வீட்டிற்குள். 

0௦௦10611, 1. வெளிப்புறக் கைப்பிடி அல்லது விசைக்குமி 
ழின் மூலம் வீட்டிற்குள் அடிக்கக்கூடிய மணி, 

door’-keeper, n. stu9Goursir. 
door’-mat, 71. வாயிலருகே கால் துடைத்துக்கொள்வதற் 
குரிய பாய்வகை ; (பே-வ.) பிறர் காலடியில் மிதிபடுபவர். 

door’-money, 2. பொழுதுபோக்கு அல்லது களியாட்ட 
இடத்தின் வாயிலில் வாங்கும் பணம். 

0௦0180], 77. கதவாணி, கதவுக்குமிழ். 
door’-plate, 71. கதவிற் பதிக்கப்பட்ட பெயர்த்தகடு. 

0௦01-0081, 91. கதவின் சார்புக்கால், சாரக்கால், கதவுச் 
சட்டம், கதவுஙிலை.
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door'sill, n. வாயில் நிலை. 
door'-stead, n. நுழைவாயில். 
door'-step, n, wruF Huy. 

ae 91, கடைவாயில். 

dop', மலிந்த தென் ஆப்பிரிக்க குடிவகை ; வெட்ட 
அல்லது மெருகிட்டுப் பளபளப்பாக்க உதவும் மணிக்கல் 

பதித்த செப்புக்குவளை போன்ற கருவி. 

40, ௦, முக்கு, அமுக்கு, தோய் ; துள்ளு, மேலெழும்பிக் 
குதி. 

0006, 71, கெட்டி நீர்மம் ; களிம்பு) எண்ணெய்ப்பசை ; மசக் 
கெண்ணெய் ; விமானப்பூச்சுக்கிரிய வண்ணமெமருகு?; 

உறிஞ்சுபொருள்; ஆற்றல் பெருக்கும் சரக்கு) மயக்க 

மருந்து ; அபின் ; பந்தயக்குதிரைகளுக்கும் வேட்டை காய் 

களுக்கும் வெற்றிபெறும் ஆற்றல் பெறுவதற்காக அளிக்கப் 
படும் மருந்து; அறிவை மழுங்கவைக்கும் செய்தி) மனச் 

சான்றை மழுங்கவைப்பது ; உள்ளுணர்ச்சியை மழுங்க 
வைப்பது ; தகவல் ; கம்பியில்லாத் தந்திச்செய்தி ; 9, மயக்க 

மருந்து கொடு ; மயக்கமூட்டு ) மயக்கமருந்தை உண். 

80ற்'21-2871227, (செர்.) 91, பேயுரு ; உயிரோடு இருப்பவரின் 
ஆவித்தோற்றம். 

ஞற'2, 1. ஆலந்து நாட்டு முனைத்த சீர்திருத்தத் திருச் 
சபையுடன் இணைந்த தென் ஆப்பிரிக்காவின் திருச்சபையைச் 

சார்ந்தவர். 

800, 0௦08], ம: மயக்கம் தருகிற; 
பட்ட ; மனச்சான்று மங்கிய. 

உணர்வுமமழுங்கப் 

0௦1, 71. சாணி எருவில் வாழும் விட்டில்வகை. 

19௦1௨, 71. போர்க்காலக் கட்டுப்பாட்டுச்சட்டம். 

001௨௦௦, 77. அழகிய வண்ணமுள்ள கடல்மீன் வகை) 
அமெரிக்க பொன்வண்ண மீன்வகை. 

0085, 1901088 800101, 73. : ஏழைகளுக்கு உடைகள் 
தைத்து வழங்கும் பெண்கள் கூட்டம். 

Dor'ian, 1. பண்டைக் கிரேக்கநாட்டில் டோரிஸ் (0௦18) 
என்ற பகுதி சார்ந்தவர்; கிரேக்க இனத்தின் முப்பெரும் 

பிரிவில் ஒன்றைச் சார்ந்தவர் ; ர. டோரிஸ் பகுதியைச் 

சார்ந்த; கிரேக்க இனத்தின் முப்பெருங்கிளையில் ஒன்றைச் 

சார்ந்த ; (தொ.) 19௦1௨௩ 3௦௦௦, பண்டைய கிரேக்க இசை 
முறை ; பழைய திருக்கோயில் இசைமுறை. 

Do'ric, n. பண்டைக் கிரேக்கரின் முப்பெரும் பிரிவினுள் 

ஒன்றினுக்குரிய கிளைத்திசைமொழி ; நாட்டுப்புற ஆங்கிலத் 
திசைமொழி) நாட்டுப்புற ஸ்காத்லாந்து வழக்கு மொழி; 

ர. கட்டிடக் கலையில் பண்டைய கிரேக்க மரபு வகைக்குரிய 7; 

டோரிஸ் பகுதிக்குரிய; கிரேக்க திசைவழக்குக்குரிய ; 
கிரேக்க இனத்தின் முப்பெரும் பிரிவுகளில் ஒன்றற்குரிய. 

1 ர்றத, 7, கோழி வளர்ப்பினவகை ) பலவண்ணங்களும் 

ஒவ்வொரு காலில் ஐந்து நகங்களும் கொண்ட சதுர உட 
லமைப்புள்ள கோழிவகை. 

80ர1தாம், ர. குறுக்குவிட்டம் ; பாவுகட்டை ; ர, உறங்கு 
கின்ற; செயலற்ற, செயலடங்கியிருக்கிற, செயல் நிறுத்தி 

வைத்திருக்கிற ; செடியின உயிரின வகைகளில் செறிதுயில் 
நிலையிலுள்ள, இயக்கம் ஒடுங்கிக் கிடக்கிற ; பழக்கத்தில் 
இல்லாத ; வழக்கற்ற ) (கட்.) தூங்கும் தோற்றமுடைய, 
முன்கால்கள்மீது தலைசாய்த்திருக்கிற. 

dorm’er, dorm’er-win'dow, n. src mule Asmgss 
தாக உக்திக்கொண்டிருக்கும் பலகணி. 

0011061156, 71, பயண உறக்கவண்டி, சாய்படுக்கை வகை, * 

dor’mice, a. 00100௩0086 என்பதன் பன்மை. 
dorm’ itory, nN, பலபடுக்கைகள் கொண்ட பெரிய துயிற் 

கூடம் ; ஈகர்ப்புற ஓய்வுக்குடியிருப்புப் பகுதி, 

0011070156, 7. குளிர்கால முழுதும் சுருண்டு செறிதுயில் 
நிலையில் அடங்கிக்கிடக்கும் அணில் வடிவ எலியின உயிர் 
வகை.   

ம்௦மரார, ௭. குழிப்பந்தாட்டத்தில் மேற்கொண்டு ஆட 
வேண்டிய ஆட்டங்களுக்குச் சரியான குழிகளையுடைய. 

do’rothy bag, n 
கைத்தொங்கற் பை. 

Do’rothy Perk'ins, n. இரட்டை நீலச்சிவப்பு மலர்களுள்ள 
ரோசா இனத்தழுவு கொடி. 

dorp, 71. ஆலந்து நாட்டிலும் தென் ஆப்பிரிக்காவிலும்: 

சிற்றூர் ; நகர்வட்டம். 

0௦1981, 7. மீனின் முதுகுத் துடுப்பு; முதுகுத்தண்டிலுள்ள 
முள்ளெலும்பு ; திருக்கோயில் பலிபீடத்தின் பின்புறம் தொங் 

கும் துணி ; திருக்கோயில் கிழக்குச் சிறகின் பக்கத்திரைச் 
சீலை; ர, பின்புறத்தைச்சார்ந்த, முதுகைச்சார்ந்த, கூர் 

விளிம்பு வரையுடைய. 

பெண்களின் திறந்தகன்ற வாயுடைய 

1௦75127806, ம. கால்விரல்களின் பின்பகுதியால் ௩டக்கின்ற. 

dort'er, dort’our, n- படுக்கையறை, கிறித்தவத் துறவி 
மடத்தின் படுக்கையறைக் கூடம். ச 

0௦1371, 1. உணவுக்கு உதவும் பொன்மஞ்சள் வண்ண மீன் 
வகை. 

0௦137“, 9. அலைமீது செல்லத்தக்க அகன்ற அடித்தளமுள்ள 
சிறுபடகு. 

dos'age, 71, மருந்தளவு ) வேளாவேளைக்கு மருந்து கொடுத் 
தல்; வேளாவேளைப்பழக்கம்) 9. மருந்துகொடு) கல 

வேளை அளவுகளாகக் கொடு ; வேளையளவுகளாகக் கொடுக். 

கும்படி. கட்டளையிடு. . 

dose, n. ஒருவேளை மருந்து; ஒரே நேரத்தில் வழங்கப்படும் 
மின்விசை $? நுண் அலை ஒளிக்கதிர் முதலியவற்றின் அளவு ; 
சிறிதளவு ; மென்புகழ்ச்சிக்கூறு ; படிப்படியாக அடுக்கப் 

படும் தண்டனையின் கூறு; அளவிட்டுக் கொடுக்கப்பட்ட 

கூறு; அளந்து சேர்க்கப்பட்ட பகுதி; உட்கொள்ள 

வேண்டிய வெறுப்பூட்டும் மருந்து, விரும்பாத பொருள். 

0088, 71. தூக்கம்; ற, தூங்கு, படுக்கைக்குச் செல், 
உறைவிட விடுதியில் தூங்கு. 

doss’al, 30896], 71, திருக்கோயில் பலிபீட மேடையின் பின் 

புறம் தொங்கும் திரைச்சீலை ) திருக்கோயில் கிழக்குப் பக்கத் 

திரைத் துணி. 
408867, 71. மிக மலிவான தங்கிடத்தில் வசிப்பவர். 

doss'-house, n. மிக மலிவான தங்கிடம். 

1088'101, 7. ஆவணத்தொகுதி ; ஒருவரது சென்றகால வர 
லாற்றுப் பத்திரங்கள். 

1௦84, ௦. 4௦ என்பதன் முன்னைய” நிகழ்கால சகலை ஒருமை 
வினைச்சொல்லின் வடிவம். 

பொது 

0௦%, 3. புள்ளி; சிறுதுகள்; மா௬; மைக்கோலின் வட்ட 
வடிவப்பதிதடம் ; முற்றுப்புள்ளி ; எழுத்துக்களின் மீதிடும். 
ஒற்று) எழுத்தின் ஒலிமாறுபாடு குறிக்கும் புள்ளிக்குறி ; 

இசைமானப் புள்ளிக்குறி; தந்திக்குறியீட்டில் புள்ளிக்குறி ; 

நுண்பொருள் ; சிறு குழந்தை; ஐ, புள்ளி அடையாளமிடு ; 

எழுத்தின்மீது புள்ளியிடு ; புள்ளிகளாற் பலதிறப்படுத்து ; 
குறிப்பு வைத்துக்கொள்; புள்ளி சிதறச் செய்; புள்ளி 
நிரப்பு; புள்ளிகள் போடு; புள்ளியுருவாகு ; கொண்டு$ 

(தொ.) 00% ௨௩ம் கேர, கல்வித்துறைக் கணக்கில் ஒருதானம் 
கட்டியிட்டபின் மறுதானத்துக்குரிய தொகையைக் குறித்துக் 

கொண்டு மறுதானத்தில் கொண்டு சேர்; 04 (16 1௪ ௨௱ம் 
085 (6 15, விவரம் நிரப்பு, பொருளைத் தெளிவுபடுத்து. 

dot*, (பிர.) 9. 
101௨86, 71, மிகையான அன்புகாட்டுதல் ; மிகையான பற்று, 

அளவு கடந்த அன்பு ; முதுமையால் ஏற்படும் சிறுபிள்ளைத் 
தனம்; முதுமையால் தோன்றும் மனத்தளர்ப்சி. 

4௦'1வி, ௩. சீதனத்தைச் சார்ந்த. — 

dot’-and-dash’, n. 585 குறியீட்டுத் தொகுதியில் புள்ளி- 
கீற்றுக்களைப் பயன்படுத்தும் முறை. 

0௦% 8ம், 1. மட்டுமீறிய பற்றுக் காட்டுபவர் ; 
தளர்ச்சியுடையவர். 

சீதனம். 

முதுமைத்.
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8016, ௮, மட்டுமீறிய அன்புகாட்டு, செல்லங்கொடு ; தன்மை 

யிழந்து பற்றார்வங்காட்டு, பாசம் முழுதும் ஒரு திசையிற் 
செல்லவிடு, ஒன்றன்மீது பித்தாகப் படர்வுறு; முதுமைத் 

தளர்வறு.; அறிவுச் சோர்வுறு ; வெட்டு மரவகையில் இற் 

அப்போ, மட்குறு. ர 

doth, ௦, 4௦ என்பதன் முற்காலப் படர்க்கை ஒருமை . நிகழ் 

கால வினையின் வடிவம். 

dott’ed, a, புள்ளியிடப்பட்ட ; 
நிரம்பிய ; புள்ளிகளாலான 7; 

புள்ளிக்குறியுடைய ; புள்ளி 

புள்ளிகள்போலச் சிதறலான. 

401116, 71. சுருட்டுக் குழாயிற் புகைக்கப்படாமல் எஞ்சியுள்ள 
புகையிலைச் சருகு. 

004 வி, 7, பவளக்காலி, எளிதிற் பிடிக்கத்தக்க பறவை 

வகை. ் 

801, ௩. புள்ளிகளையுடைய ; புள்ளிக்குறிகளிட்ட; புள்ளி 

களாலான ; சிதறலான; தள்ளாடுகிற ; அறிவு மந்தமான. 

(கீ௦4'ஏங்கலி, ஐ, புள்ளி புள்ளியான கோடு போடுவதற்குப் 
பயனபடும் சக்கரம். 

dou'ai, dou'ay, 1. ரோமன் கத்தோலிக்கத் திருக்கோயிலிற் 
பயன்படுத்தப்படும் விவிலிய நூலின் ஆங்கில மொழி 
பெயர்ப்பு. 

douane, (பிர.) 7, சுங்கச்சாவடி. 
1௦0 016,-11. இருமடங்கு ; இரட்டிப்பளவு) இரட்டை உரு, 

ஈரிணை; எதிரிணை, ஒத்த மறுபடிவம் ) எதிரிணைமுறிச்சீட்டு; 

கேரொத்த ஆவி மறுபடிவம்; ஆற்றின் திடீர்முடக்கு , 
வேட்டைவிலங்கின் திடீர்த் திசைதிரும்பல்; திடீர்த் திருப்பம்; 

படைத்துறை ௩டையில் இரட்டிப்பு விரைவு, ஓட்ட விரைவு 7 

எறிகணைக்குறியாட்டத்தில் இருபுற வட்டங்களின் இணை ; 

கவிவிடத்தினுட்படும் எறிவு ; குதிரைப்பந்தயத்தில் ஒரு 
பந்தயத்தின் ஒரு குதிரை மீது வரும் கெலிப்பு தோல்விகளையே 
“மறு பந்தயத்தின் மறு குதிரைமீதாக்கும் இணைபந்தயத் 
தொகையீடு; புல்வெளிப்பந்து விளையாட்டில் ஒவ்வொரு 
பக்கத்திலும் இருவர்ஆட்டம்; வரிப்பந்தாட்டத்தில் தொடர்ந்த 

இருபந்தடி இழப்புக்கள்; ஒரே தொடர் திட்டத்தில் அடுத் 
தடுத்து வரும் இரு தோல்விகள்; ஒரே தொடர் திட்டத்தில் 
அடுத்தடுத்து வரும் இரு வெற்றிகள்; சீட்டாட்டக் கோரிக்கை 
'யில் வெற்றிக்கு இரட்டிப்புப் புள்ளி என்ற கேள்வி; சிறுதிறப் 
பந்தயச் சீட்டாட்ட வகையில் மூன்று புள்ளிக்குக் குறைந்த 
ஒரு பக்கக்கெலிப்புக்கெதிரான மறுபக்கத்தின் ஐந்துபுள்ளிக் 
"கெலிப்பு ) பெருந்திறப் பந்தயச் சீட்டாட்ட வகையில் கெலிப் 
பற்ற ஒருபக்கத்துக்கெதிரான பத்துக்கெலிப்பு ; ர, இரட்டிப் 
பான; இருமடங்கான, எண்ணிக்கையிலோ நீள உயர அக 
லங்களிலோ பரப்பிலோ அளவிலோ பண்பிலோ இரட்டிப்பு 
அளவான ; இரட்டையான, இரட்டித்த, ஈரிணையான ; இணை 
யான; சோடியாய் இணைந்த; இணை இணேயான ; இரு 
பாகங்களில் ௩டிக்கிற;' இரண்டகமான, இருமனப்பட்ட; 
வாய்மையற்ற, வஞ்சகமான ; மடிந்த, ஒருமடிப்பு மடித்த; 
நாடி. வகையில் இருமடியான ; இரட்டித்த உறுப்புடைய , 
அடுத்த கீழ்ப்பாலைக்குரிய ; பூவில் இதழ்ப்போலியான இழை 
யுடைய ; ற, இரட்டிப்பாக்கு ; அளவிலோ எடை.யிலோ பண் 
பிலோ இருமடங்காகப் பெருக்கு ; தொகையில் இருமடங் 
காக்கு ; இரண்டால் பெருக்கு ) இருமடங்காகு ; எதிரிண 
யாக்கு; ஒத்த மறுபடிவமாயிரு ; எதிரிணைப் போலியாயமை); 
பகரமாக்கு; பகரமாயிரு; எ திரிணே முறியாயமை ; கெலிப்பை 
இரட்டிப்பாக்கு ) இசையில் அடுத்து மேல் பாலை அல்லது 
கீழ்ப்பாலைபுடன் இணை ; மடி; முட்டியை முடக்கு; மடக்கித் 
திருப்பு ; பக்கவாட்டில் சுற்றிச்செல் ; கப்பலைப் பக்கவாட்டில் 
சுற்.றிச்செல் ; பதிலாளாக நடி. ; இருபாகங்களில் ௩டி; (கட்.) 
அடிக்கோடிடு ; adv. இரட்டிப்பாக, இருமடங்காக; ஒன்றை 
இரண்டாக ;_ இரண்டிரண்டாக ; இணையாக ) இணையிணை 
யாக ; வஞ்சகமாக ; (தொ. ) 4௦0016 மற, இரட்டிப்பாக மடிப் 
புந; மிகு சிரிப்பினா”ல் உடலைக் கவித்து வளை ; அடித்து 
மடக்கு, மடியச்செய் ; உடனிணைவாகப் பங்குகொள். 

8௦லம்'16-80('10ஐ, ௩. இருதிசைகளில் சக்தியைப் பயன்படுத்து 
கிற; இருபயன்களைத் தோற்றுவிக்கிற,   

016-8௩௦, %, இருமுனைக் கோடரி. 

ம௦0ம'16-081166ம', 8. ஒவ்வொரு துடுப்பிலும் இரண்டு மனி 
தர்களுள்ள, ஒன்றின்மேலொன்றான இரட்டை வரிசைத் 

துடுப்புக்களுள்ள. 

doub’le-bar', n. இசை இயக்கத்தின் இறுதியைக் குறிக்கும் 
இரட்டைச் செங்குத்துக்கோடுகள். 

doub’le-barr’elled, ௧. துப்பாக்கி வகையில் இரட்டைக் 
குழல்களுள்ள ; (கட்.) குடும்ப மரபைக் குறித்த இணைப்புக் 

குறியுள்ள ; முகமனுரை வகையில் இருபொருள் மயக்கமுள்ள. 

dou'ble-bass'’, n. ௩ரப்பிசைக் கருவிவகை. 
4௦0்15-011' 102, 8. இருபுறமும் வெட்டுகிற. 
0௦ம் '1௦-0118851'60, ௩. இரட்டை மார்புடைய, புற உடுப்பு 

வகையில் ஒன்றின்மேலொன்று மடிக்கக்கூடிய மார்புக 
ளுள்ள. 

மலம் 16-0181ஐ௦', ௦, துப்பாக்கியில் இருமடங்கு மருந்தடை. 

0௦10'16-0088', 71: இருபுறமும் காட்டிக்கொடுத்தல் ; ஐ, இரு 
புறமும் காட்டிக்கொடு. 

doub’le-dagg’er, n. 
சின்னம் (1). 

doub’le-deal’er, n. ஏமாற்றுக்காரர், ஏமாற்றுபவர். 
1௦0ம்'16-0௦81'10ஐ, 7. வஞ்சகம், இரண்டகம். 

ம௦ம்'16-ம௦0%6ம், ௨. இரட்டை அடுக்குள்ள, இரட்டைத் தளங் 
களுள்ள. 

0லக்'16-060%'8, 71, இரட்டைத்தளங்களுள்ள கப்பல்-பொ றி 
வண்டி-உந்துவண்டி முதலியன. 

doub‘le-decomposi'tion, n. இரட்டைச் சிதைவு, இரு 
கூட்டுப் பொருள்கள் தம்முடைய பகுதிகளைப் பரிமாற்றிக் 

கொள்ளும் வேதியியல் வினை. 

doub'le-Dutch, 1. தெளிவில்லாத உரையாடல், 
கொள்ள முடியாத பேச்சு. த 

00%'16-031760ம, 8: இருமுறை சாயந்தோய்க்கப்பட்ட, மனத் 
தில் ஆழ்ந்து பதிக்கப்பட்ட. 

0௦ய'18-௦க'ஐ16, 4. (கட்.) இருதலையுள்ள கழுகுவடிவம். 

0௦00'16-எமத6ம்'; 8. இருபுறமும் கூருள்ள) இருபுறமும் 
வெட்டுகிற ; இருபுறச் செயலுள்ள. 

0௦06'16-600'67, 0. ஒரே மாதிரியான இரு விளிம்புகளுள்ள 
பொருள் ; குறுக்கு நெடுக்காக வெட்டும் இயந்திரம்; மரத்தின் 
இரு ஓரங்களிலும் வெட்டுகிற வட்ட வடிவ வாள். 

double entendre, (47.)n. Qe@Qurge ACwenr. 
doub'le-en'try, n. guQargG கணக்கையும் இருமடியாகப் 

பதியவைக்கும் கணக்காண்மை முறை, 

doub'le-faced, a. பாசாங்கான, போலியான. 
doub'le-first, n, வெவ்வேறான இரு பாடங்களில் தலைமைச் 

சிறப்புடன் பெறும் பல்கலைக்கழகப் பட்டம் ; இரட்டை 
முதன்மைப் பட்டம் பெறுபவர். ; 

doub'le-gild. v. 9oymp stayorh ys; MatnjepsA 
கூறு ) மென்மையான சொற்களால் ஏமாற்று. 

௦ம்'16-010௦8'18:, 7.  * கிளாஸ்டர்ஷைரி"ற் செய்யப்படும் 
அதிக சத்துள்ள பாலடைக்கட்டி. 

0௦0:01௦-1௦௦160', ௩. இருபூட்டுக்களால் பூட்டப்பட்ட, திறவு 
கோலின் இருதிருப்பங்கள் அல்லது சுழற்சிகளினால் பூட்டப் 
படுகிற. 

௦1% '16-1க' மாகம், ௩. இருவிதமான இயல்புகளை ஒருங்கே 
உடைய. 

Goub'leness, n. Qa@ums 
வஞ்சகம், இரண்டகம். 

அச்சுத்துறையில் இரட்டைக்கத்திச் 

புரிந்து 

இயல்புகளை உடைய நிலை; 

doub'le-quick’, nN, ஓட்ட நடை) ர, ஓட்ட௩டையுடைய 2 
ஈம. ஓட்ட௩டையில். 

doub’let, 1. ஆடவர் உட்சட்டை வகை ; சொல்லிரட்டை, 
இரட்டைப் பதம்; இருமடி நிகழும் செய்தி; ஈரிணைகளுள் 
ஒன்று ; இருமடிகளில் ஒன்று.



Soniileton 

dou’bleton, 1. ஆட்டக்காரர்க்கு அளிக்கப்படும் சீட்டுத் 

தொகுதிகளில் இரண்டாக மட்டும் அளிக்கப்படும் சீட்டுக் 

களின் இணை. 

doub’le-tongued’, a. இரண்டு காவுள்ள ; பிளவுபட்ட 
நாவுள்ள; முன் சொன்னதை மறுத்துப் பேசுகின்ற ; 

ஏமாற்றுகின்ற, வஞ்சகமுள்ள . 

doub'lets, n. pl. முரண்படு சொல்லிரட்டை இணை, இரட் 

டைப் பதங்கள் ; இரட்டைக்குழல் துப்பாக்கியால் ஒருங்கே 

சுடப்பட்ட பறவைச் சோடி ; ஒருங்கே எறியப்பட்டு ஒரே 

எண் காட்டும் பகடை இணை; இரு வில்லைகளை ஒருங்கிணை த்த 

கண்ணாடிச்சில்லு ; இருமடி நிகழும் செய்தி இணைவு. 

மலம் '1$ஐ 8. இரட்டிப்பாக்குதல் ; ஓடும்போது பின்புறம் 

திரும்புதல் ; தந்திரம், சூழ்ச்சி; மடிப்பு, பின்னல் ) (கட்.) 

குடும்ப மரபுச் சின்னத்தில் ஆடைமடிப்புவரை ; ர, திருக்கு 

மறுக்குச் செய்கிற, சூழ்ச்சி செய்து ஏய்க்கிற. 

doubloon’, 71, முற்கால ஸ்பானிய பொன் நாணயம். 

doubt, n. ஐயுறவு; ஐயப்பாட்டு நிலை, மனவுறுதியின்மை 5 
தயக்கம் ; நம்பிக்கைக்கேடு ) உறுதியற்ற நிலை, தெளிவான 

சான்றின்மை ; ஐ, ஐயுறவுகொள் ; கருத்து வகையில் தள் 

ளாடு; முடிவுக்கு வராமல் ஊசலாட்டம் கொள் ; தயக்கம் 
காட்டு ; அவகம்பிக்கைகொள் ; ஏற்கத்தயங்கு ) ஐயுறவு 

எழுப்பு ; மாறான முடிபுபற்றி அச்சங்கொள். 

மலம் (பப், ௩. ஐயத்துக்கிடமானவர் ; ஐயப்பாட்டுக்குரிய 
செய்தி; ர, ஐயத்துக்கிடமான ; உறுதியற்ற, உறுதிப் 

படாத ; பொருள் உறுதிப்பாடற்ற ; இருபொருள் தரத்தக்க; 
தயக்கத்துக்குரிய; ஐயப்பாடு நிரம்பிய; தெளிவற்ற $ 

நம்பத்தகாத, காப்புறுதியில்லாத ; ஐயுறுகிற ; தன்னம் 

பிக்கையற்ற. 

௦ம் (1855, 5. ஐயத்துக்கிடமில்லாத ; ஈம. தவராமல், 
ஐயத்துக்கிடமில்லாமல், உறுதியாக ; மறுப்பின்றி. 

douceur, (97.) n, அன்பளிப்பு ; கைக்கூலி. 

000016, *. நீராடலுக்கான பீற்றுநீர்த்தாரை ; மருத்துவத் 
துறையில் உட்கழுவு முறையாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

பீற்றுகுழலின் தாரை ; பீச்சாங்குழல்; ற, நீர்த்தாரையைச் 

செலுத்து ; துருத்தி நீர் படிவித்துக்கொள். 

0௦1016, 7, (௧-௧.) மேற்பகுதி குழிவாகவும் கீழ்ப்பகுதி 
குவிவாகவும் உள்ள பிழம்புரு. 

0௦ஹ், ர. பிசைந்த மாவு; அப்ப மாவு ; கூழ்மொத்தை. 

dough'-baked, a, பாதி வெந்த ; அறிவுக்குறைபாடுள்ள. 
dough’-boy, 1, பொதியப்பம், பழம் பொதிமா வேவல்; 

வெந்த மாவுருண்டை. 

dough'nut, n, கொழுப்பில் வதக்கியெடுத்த இனிப்புக்கலந்த 
மாவு. 

dought'y, ர. உரமிக்க, வீரமுள்ள; ஊற்றமுள்ள ; 

வுடைய ; அஞ்சத்தக்க, வெல்லமுடியா த. 

0௦யஜ்ூ, 8. பிசைந்த மாப்போன்ற ; மென்மையான. 

Dou'khobors, 71. ற்1. படைப் பணியிற் சேர மறுத்ததனால் 
துன் புறுத்தப்பட்டமமை காரணமாக ருசியாவிலிருக்து 

(Russia) கனடாவுக்குப் (6௨0௨) பெருவாரியாகக் குடி. 
யேறிய சமயப்பிரிவினர். 

மலர், ம0மர'-றவிாரு, 3. எகிப்திய பனைமர வகை. 
douse’, n. பலத்த அடி; ற, அடி, தாக்கு. 

00156, ற. கப்பற்பாய் இறக்கு ; கப்பற்பக்கக் காலதர்களை 

மூடு; விளக்கை அணை, மேலே நீர்வார், தோய்வி, ஈீன்கு 

௩னையச்செய். 

வலி 

1002, 71, திரைப்படம் காட்டும் கருவியில் ஒளியை ஊடறுப் 
பதற்கான அடைப்பு. 

0௦16, 7. புறா; (கிறித்தவம்) தூய ஆவி ; மனப் புனிதத்தின் 
சின்னம், பணிவிணக்கத்தின் திருவுரு ; ௩ற்செய்தி கொண்டு 
எருபவர், அமைதித்தூதர் ; அன்புக்குரியவர் ; ற, புறாவைப் 
போல் ஈ௩டத்து. 
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dove'cot, 404௦௦016, 70. புறாக்கூடு, புறாமாடம் ; (தொ.) 
flutter the 40160015, அமைதியான மக்களுக்குக் கிலியூட்டு, 

dove’-eyed, ர. அமர்ந்த பார்வையுள்ள. 

0076-1096, 7. புறாக்கூடு, 

௦16124, 1. புறாக்குஞ்சு. 
dove'like, 8. புறாப்போன்ற, 

யுள்ள. 

றன நனம், 1. (மரு.) அபின்-தென் அமெரிக்க. 
பூண்டுவகையின் வேர்-சாம்பரக்கக்தகை அல்லது பாலின் 

இனிப்புச் சத்து ஆகியவற்றிலிருந்து செய்யப்பட்டு வியர்வை: 

உண்டாக்கி கேவகற்றும் மருந்துவகை. 

கபடமற்ற, மனத்தூய்மை 

4௦77278'-1௦0௦, 71. காட்டு ரோசாப்பூச்செடி. வகை. 

dove'tail, ௩, இசைப்புக்கூர், புறா வாற்சந்து ) பசம்பை ; 
௮. சரியாகப் பொருத்து, கழுந்திட்டிசை, பசம்பை கடாவு ; 
கண்ணறுத்துப் பொருத்து ; இறுகப்பொருக்து. 

dow, n. 200 டன் நிறையுடைய ஒரே பாய்மரமுள்ள அரபிக் 
கடல் கப்பல்; அராபிய கப்பல், % 

dow’ager, n. இறந்துபோன கணவரிடமிருந்து பெற்ற 
உரிமை அல்லது உடைமையுடைய மாது. 

0௦ம், ௦1ம் 3, 1, பகட்டாயிராத இழி தோற்றமுள்ள 
அணங்கு, காகரிகப் பாங்காயிராத மாது; ர, (உடுப்பு). 

பகட்டாயிராத; நாகரிகப் பாங்காயிராத ; துப்யுக்கெட்ட, 
அவத்தோற்றமுடைய. 

dow’el, n. கெம்பு, இணைப்பாணி, மரத்துண்டுகள் கற்கள் 
முதலியவற்றைப் பொருத்துவதற்கான மரம் அல்லது 

உலோகத்தாலான தலைப்பில்லாத ஆணி; ௮. தைத்து. 

இறுக்கு. 
dow'er, n. கைம்மைக்காலத்துக்கென விடப்படும் பொருள் ; 

சீதனம், சீர்வரிசை, மணமகள் கணவன்வீட்டுக்குக் கொண்டு 

வரும் உடைமை ; இயற்பண்பு, இயற்கைத்திறம், இயல் 

வாய்ப்பு; ஐ. மணமகளுக்குச் சீர்வரிசை கொடு) இயற். 

பண்பாக அமையப் பெறுவி. 

dow'er-house, 71. கைம்பெண்ணுக்கென விடப்பட்டுள்ள 
வீடு. 

407189, %. முரட்கொர்த் துணி வகை. 

001], 7, தூவி, மெத்தை முதலியவைகளில் இட்டு நிரப்பப். 
படும் மெல்லிறகு ; முகமீதுள்ள மென்பட்டுப் போன்ற குறு 
மயிர்த்துய் ; பழங்கள்மீதுள்ள மென்துய் ; 

மெத்தென்றிருக்கும் பொருள். 

மற”, 7. தேரி, மணல்திட்டு, மணற்கரை; மரங்களற்ற. 
மேட்டு நிலம் ; மேட்டு நிலப்பரப்பு. 

பஞ்சுபோன்று- 

down’, n. இறக்கம் ; தாழ்நிலம், பள்ளம் ; வாழ்வின் தாழ் 
வுக் காலம், போதாக்காலப் பகுதி; கீழே எறிதல், போடுதல்; 

கீழே வைத்தல் ; கீழடக்கி வைத்தல், அமுக்குதல்; ர, கீழ் 
நோக்கிய) கீழ்நோக்கிச் செல்கிற; கீழ்நிலையடைகிற; மையத்தி 
லிருந்து புறம்கோக்கிய, புறஞ்செல்கிற ; தாழ்ந்த; ஊக்கங் 
குன்றிய; ற. கீழே மோதித் தள்ளு; கீழே எறி; கீழிடு, 
கீழேவை ;) அடக்கு, வென்று வீழ்த்து) ஊக்கங்கெடு ; 
48௦, கீழே; மேலிருந்து கீழாக; மேட்டிலிருந்து பள்ளம். 
Garth; கீழ்த்தளத்தில் ; தாழ்வாக ; நகிலத்தளத்தில் ; 
தாழே, அடியில் ; நிலத்தளத்துக்கு அடியில் ; மேற்பரப்புக்கு 
அடியில் ; கீழ்நிலையில், தாழ்கிலையில் ; நீரில், டீரடியில், 
ஆழத்தில், வெள்ளத்தினுள் ; வீழ்ச்சியடைந்து ; வீழ்ச்சி 
யுற்ற நிலையில் ; கையற்ற நிலையில்; தாழ்த்தப்பட்ட நிலைபில்; 
பணிந்து, சரணடைக்து; முடிவுற்று) போக்குநின்று, 
வேகம் ஓய்ந்து; ஊக்கங்குன்றி ; அமைந்து, ஓய்வு நிலை 
யுற்று ; ஓசை ஒடுங்கி) பேசவொட்டாமல் 0ஆக்கி ) செயல் 
முற்றுவித்து, ஒடுக்க நிலைப்பட; தோல்வியுற்று ) துய 
ரார்ந்து ; கேட்டுக்காளாகி, பாதககிலையடைந்து ; Guru mH; 
பின்தங்கி; மைய இடத்திலிருந்து விலகி, புறகோக்கி ; 
வடக்கினின்று தெற்காக ; காற்றடிக்கும் பக்கமாக, கப்பலில் 
காற்றொதுக்கப் பக்கமாக; நீரோட்டத்தின் பக்கமாக,
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ஆற்றின் விழுவாய்கோக்கி; இறங்குமுகமாக ; பெரியதி 

லிருந்து சிறியதுமீகாக்கி ; செறிவுகிலையிலிருக்து தளர்வுகிலை 

கோக்கி ; முனைப்பு நிலையிலிருந்து ந௩லிவுகிலை Cars; 

அருந்தல் நிலையிலிருந்து மலிவுகிலை நோக்கி; : தொலைவி 
லிருந்து அருகில்) கணக்கியல் தொடரில் மற்றும் கீழாக ஒரு 

படிவரை; குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து பின்வரும் காலப்பகுதி 
வரை ; நிகழ்காலம் நோக்கி, நிகழ்காலம்வரை ; முற்ற, முடிய ; 

எழுத்துருவில்; உடனடியாக கைமேற்பணமாக; பாய 

ஆயத்தமாக; எதிர்ப்பில் விழிப்புடன்; ந்ரசற். கெடுக, 

நெடுகிலும் ; ஊடாக, ஊடே. ; உள்ளூடாக, உள்ளே ; கீழ்ப் 

பகுதியில் ; ஆற்றில் விழுவாய் கோக்கிய பக்கமாகச் சிறிது 

தொலைவில், விழுவாய் கோக்கிய பக்கமாக ; முகட்டிலிருக்து 

அகடுவரை ; 1710. ஆழ்க! வீழ்க ! ஒழிக! பாழ்படுக 1! (தொ ) 
be down on, திடீரென மேலே பாய்ந்து பிடி ; கடுமையாயிரு, 
கடுமையாக நடந்துகொள் ; 00 ௧0 ௦பர், குத்துச்சண்டை 
யில் மீண்டும் போரிட முடியாத நிலையில் ; வாழ்க்கைப் 

போராட்டத்தில் அடிபட்டுத் தீரக் களைப்படைக்2 நிலயில் ; 

down at ௦௨1, மிதியடி வகையில் தேய்வுற்ற குதிகால் பகுதி 
யுடன் : தேய்வு ற்ற குதிகால் பகுதியுடன் கூடிய மிதியடியை 

அணிந்துகொண்டு; ஒழுங்கற்று; 001௨0௦ ௬௦01, 
மூகவாட்ட மடைந்து, உளஞ்சோர்ந்து ; 4080 0௦ 0065 10%, 

போ தாக்கால இடர்ப்பாட்டிற் சிக்கி; 4௦80 10 106 ground, 

முற்றிலும் ; 40௦ 60௭, நகருக்குள், நகரின் ஈடு ; down 
under, நில உலகின் கேர் எதிர்முனையில் ; 40௩ 140, 

அடக்க, கண்டி ; விழுங்கு, ஏற்றுக்கொள், ஈம்பு ; 26( 008, 

விழுங்கு; இறங்கு, இறங்கிச்செல் ; ஐ0 0010, இறங்கு ; 

இறங்கிச்செல்; தாழ், அமிழ்ந்துபோ; go down with, 

ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாயிரு : றர 00, 561 0௦0, take 
8௦௯, தாள்மீது எழுதிவை; மற ௨௦0 4௦௬, மேலுங்கீழும், 

அங்குமிங் தம். முன்னும்பின்னும். 

down’ -and-out’, n. குத்துச்சண்டையில் மீளமுடியாது அடி 

பட்டவர் ; வாழ்க்கையில் தோல்வியுற்றவர் ; துணையற்றவர் ) 

ர, வாழ்க்கை வளமிழந்த. 

401'-90-00ம்'ஊ, 1, குத்துச்சண்டையில் மீளமுடியாது 
அடி பட்டவர் ; வாழக்கை வளமிழந்தவர் ; ஏலாதவர், வறியர். 

down'-beat, n. Q™s2uage7g) கோலின் கீழ்நோக்கிய 

இயக்கம் ; வலிந்த இயக்கம். 

ம௦னறட்ட0, 1. நரப்பிசைக்கருவியில் குமிழ்நுனி மீதிருந்து 
ஈரம்புகள் மீதான இயக்கம். 

0ரட்கேக1*, 1). உள்காற்றோட்டம், சுரங்கத்தினுட் செல்லும் 

காற்3ருட்டம் ; உள்காற்றோட்ட வழி. 

down'cast*, n. கீழ்நோக்கிய எறிவு; ர, வாட்டமுற்ற) 
முஈுந்சொங்கவிட்ட, கீழ்நோக்கிய. 

down’'cast-shaft’, n. சுரங்கத்தினுள் காற்றோட்டத்தைக் 
கொண்டுசெல்லும் வழி, 

down'come, n. வீழ்ச்சி, அழிவு ; கடுமழை. 

8௦9௩) 8811. $. மழை முதலியவற்றின் பெரும் பொழிவு; வீழ்ச்சி, 
வாழ்க் ககவளமுறிவு, அழிவு, தோல்வி, தாழ்வு. 

down’ fallen, a. அழிவுற்ற, வீழ்ச்சியடைந்த. 

down'grade, n. &pGeraAw சரிவு அல்லது வழி; a. 
Gwh no IG AD, சரிவாயிருக்கிற, ற, படியிறக்கு, மதிப்புக் 

குறை, புல்லெனக்கருது ; மழீம௦. இறங்கி, சரிந்து 

009) 18ப், 71. கப்பலின் பாயினைக் கீழே இறக்குதற்குத் 
துணை மெய்யும் கயிறு. 

down’ -heart’ed, a. 2 crartb sribiGus, word cutigus. 

downlhill', n. கீழ்கோக்கிய இறக்கம் ; 
0. கீழ்நோசுகிச் சரிகிற, சரிவான, 

சாய்வான. டி 

0ம்111' “, ௩ம். இறங்குதிசையில், சரிவில், இறக்கமாக. 

ளட த இர௨6், ர. லண்டன் (1௦௦௦௦௦) safc ws 
லமைச்சா பணிமனையும் அரசாங்க அலுவலகங்களும் உள்ள 

தெரு; பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத் தலைமையிடம்; பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கம், பிரிட்டனின் காளரசு. 

3] 

சரிவு, சாய்வு, 

சரிவில் இறங்குகிற,   

00௯௩'-1106, 7. தலைககரிலிருந்து வெளிச்செல்லும் இருப்புப் 
பாதை. 

down'-ly'ing, n. ஓய்வெடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்; பெண் 
கருவுற்றிருக்கும் நிலை ; ர, ஓய்வெடுத்துக்கொள்கிற ; கருவுற். 
றிருக்கும் வேளைக்குரிய ; நற, ஓய்வுகொள்ளும் கிலையில் ; 

கருவுற்றிருக் கும் நிலையில். 

down'most, a, Hae &pror; adv, Has&3y. 
dewn'pour, n, weypuddr GuG@i@uud, AGQumpPay. 

down'right, a. QuqiWumeuner, goflajwmmaupm ; 
கட்டுறுதியான, தீர்ந்த, ஐயத்துக்கிடமில்லா த; கேர்முகமான?; 

48௦. ஒளிவுமறைவின்றி ; தீர, முற்றும், ஐயத்துக்கிடமற்ற 
நிலையில். 

00௩௩்1151, 7. கீழ்கோக்கிய பாய்வு, பாய்ச்சல். 

4015, 1. 01, தென் இங்கிலாந்தில் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் 

மேய்ச்சலுக்கு உதவும் மேட்டுஙிலப்பரப்பு. 

000 5210 10ஐ, 71. கண்டித்தடக்குதல். 
down’ -sitt'ing, n. 4Gp gi a0; giiaGarb. 

down'stage’, a. 37.5 அரங்கின் முன்புறத்துக்குரிய; 
adv saimAcr முன்புறத்தை நோக்கி, அரங்கின் முன் 

புறத்தில். 

0௩5181, ம. கீழ்த்தளத்திலுள்ள, கீழ்த்தள த்துக்குரிய. 

down'stairs', n. &pssorb, கீழ்த்தளத்திலுள்ள இடம் ; 
4. கீழ்த்தளத்திலுள்ள ; கீழ்த்தளத்துக்குரிய. 

00ற518115' ”, மம. கீழ்த்தளத்தில், கீழ்த்தளம் நோக்கி. 
down'stream', a. ரீரோட்டத்துடன் செல்கிற; கீரோட் 

டததில் இன்னும் கீழ்ப்பாலுள்ள. 

downstream’’*, ஈம. நீரோட்டத்திசையில். 
0௦01௩ 511௦%6, 71. எழுதும்போது கீழ்கோக்கி இழுக்கப்படும். 

கோடு. 

down’'throw, n. Sy எறிதல்; கீழே எறியப்பட்ட நிலை; 
(மண்.) பிளவுற்ற அடுக்குகள் ஒரு பக்கம் சாய்வுபெற். 

றிருக்கும் நிலை. 

down’-tools’, v. நாள்வேலை நிறுத்து, வேலைஙகிறுத்தம் செய். 
0௦௦௧), ௩. நகரின் தாழ்வான பாகத்திலிருக்கிற; நகரின் 

உடபகுதி சார்ந்த; ரீ, ஈகரின் தாழ்வான பாகத்தில் 3 
நகரின் தாழ்வான பாகம் கோக்கி; உள்ககரில்; உள்ககர் 

கோக்கி. 

down’-train, n. மையத்திலிருந்து புறப்பட்டுச்செல்லும் 
புகைவண் டி. 

down'trod, down’-trodden, ம. மிதித்துத் துவைக்கப் 
பட்ட ; அடக்கிவைக்கப்பட்ட ; கொடுமைக்குட்படுத்தப்பட்ட.. 

down’ -turn, 1. கீழ்நோக்கிய போக்கு, தளர்வு. 
௦லட்ளகாம், ம. கீழ்நோக்கிய; கீழ்த்தளம் கோக்கிச்செல்கிற 5 

கீழ் ழகமான ;  கீழஙகிலைகோக்கிய; இழிவுகிலை நோக்கிச் 

செல்கிற ; நிலவுலக மைய கோக்கிய ; விழுவாய்கோக்கிச் 

செல்கிு)) விழுவாயின் பக்கமுள்ள ; இறங்கிச் செல்கிற. 

கீழ்கநோக்கிரசரிகிற; தாழ்வான ; தாழ்பகுதி சார்ந்த; வாட்ட 

முள்ள; நகிஃழ்காலம கோக்கிய, பிற்பட்டகாலம் கோக்கிய $ 

காலமரபு வழிப்பட்ட ; 24௦, கீழ்நோக்கி ; கீழ்த்தளம் நோக்கி; 

கீழ் மகமாக ; இழி.கிலைகோக்கி, தாழ்வான கலைக்கு இழிந்து 5 
இங்குமுகமாக?; முற்காலத்திலிருந்து பிற்பட்ட காலத்தை 

கோசகி ; மரபுவழியில் ; விழுவாய்ப் பக்கமாக ; கீழிடத்தில், 

ஒழ்ப்பகுதியில். 

down'wardness, n, தாழ்நிலை ;) அமிழும்பண்பு. 
down’wards, adv. = downward. 
down’y', a. g1ADMuTt 55; மெல்லிறகுகளால் இயன்ற 7: 
தூவி போன்ற ; பட்டுப்போன்ற மென்மயிர் போர்த்த ; மென் 
மயிர இயல்புடைய. 

down'y?*, ௩. பாலைமேட்டுகிலம் போன்ற ; பாலைமேட்டுஙிலத் 
துக்கு உரிய.
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dowry : 

8௦௯73, ஈட சீதனம், பரிசம், பரியம், திருமணத்தின்போது 
மனைவி கணவன் விட்டுக்குக் கொண்டுவரும் உடைமை 

இயற் பண்பு, இயல்புத் திறம். 
001780, ௨. மண்ணின்கீழே தண்ணீரோ கனிப்பொருளோ 

இருப்பதைக் கண்டுபிடிக்க உதவும் கோலைப் பயன்படுத்து. 

dows’er, n, மண்ணின்கீழே தண்ணீரோ கனிப்பொருளோ 
இருப்பதைக் கண்டுபிடி ப்பவர். 

8௦21, 1, அடிரநில ஊற்றாய்வு, அடிநிலக்கனியுண்மை 
ஆய்வு, மண்ணின் அடியில் தண்ணீரோ கனிப்பொருளோ 

இருப்பதைக் கண்டுபிடிக்க உதவும் கோலைக்கொண்டு 

அவற்றைத் தேடுதல். 

3௦௦1௦, 7. கடவுட் புகழ்ச்சி வாய்பாடு. 
00௦௧71, 1. சமயமுடிவுகள் பற்றிய கருத்து. 
0௦% 5, 7, பிச்சைக்காரப்பெண் ; விலைமகள். 

03, 7. மூப்பர், சங்கத்தின் மூத்த உறுப்பினர் ; தூதுக் 
குழுவின் முதல்வர். 

1026, 1. சிறுதுயில், அரையுறக்கம்; ஐ, சிறுதுயில்கொள் 
அரைத் தூக்கத்திலிரு; சோம்பிய அல்லது உணர்வுமழுங்கிய 

கிலையிலிரு, சோம்பலாகக் காலங்கழி. 

do'zen, n. (sing. & ந].) பன்னிரண்டன் தொகுதி, பன்னி 
ரண்டு; ர, பன்னிரண்டன் தொகுதியான, பன்னிரண்டான ; 

(தொ.) ௧6௦5 00261, 021411'8 4௦500, 1௦2 00201, நாம்றர்ரெ*5 
0௦260, பதின்மூன்று. 

do’zens, n. 1. ஒவ்வொன்றும் பன்னிரண்டுகொண்ட வேறு 

வேறு தொகுதிகள் ; பன்னிரண்டு கணக்கிலுள்ள தொகுதி. 

0029) ௨.௨ அரைகுறைத்தூக்க நிலையிலுள்ள?) அழுகத் 
தொடங்குகிற. 

ஹ் *, 0. பரத்தை, விலைமகள் ; ஐ. விலைமகளிருடன் உறவாடு, 

880”, 1. மங்கலான இளம்பழுப்பு நிறம்; கனத்த உறுதி 

யான பழுப்புத்துணி ; கவர்ச்சியின்மை, வேறுபாடில்லாமை, 
சலிப்பு ; ர. மங்கலான இளம்பழுப்பு நிறமுள்ள ; கவர்ச்சி 
யற்ற, வேறுபாடில்லா த, சலிப்புத்தருகிற. 

drabb’et, n. தொழிலாளியின் மேலாடையாகப் பயன்படும் 
முரட்டு நார்த் துணியுடை. 

020016, ௦. நீரில் துளைந்துசெல், நீர்தெறிக்கும்படி போ ; கீர் 
அல்லது சேற்றைக்கொண்டு நனைத்து அழுக்காக்கு. 

drabb'ling, ௩. நீண்ட கயிறுடன் கூடிய தூண்டிலைக் 
கொண்டு ஈன்னீர் மீன்வகையினைப் பிடிக்கும் முறை. 

ஹ், ௩. கீழான, ஒழுக்கங்கெட்ட. 

Dracaen’a, %, குங்கிலிய வகை தருவதற்குப் பேர்போன 
கானரித் தீவுகளைச் (கேடு 181௦08) சேர்ந்த மர இனம். 

801, 71. பண்டைய கிரேக்க (26) வெள்ளிகாணயம் ; 

எடுத்தலளவைக்கூறு (60 கிரெய்ன் அல்லது அரைக்கால் 

- அவுன்சு); சிறிதளவு. 
கர்வ, 7. பண்டைய கிரேக்க (௦0) வெள்ளி காண 

யம் ; தற்கால கிரேக்க காணயம் ; பண்டைய கிரேக்க எடுத்த 

லளவைக்கூறு ; ற்], போகர் “00௧6, மாக ரகர், போகம் 00௨5. 

ஈக௦௦௩18ற, 191த001'10, ௩. சட்டங்கள் வகையில் கடுமை 
யான, விடாக்கண்டிப்பான, கொடுமையான. 

draff, n. மண்டி; கழுநீர்; சக்கை, கழிவு ; கழிசாக்கடை. 

draff'ish, draff'y, a. uwerpp. 
draft, n. இழுவை, இழுக்கப்படும் பொருள், ௬மை ; தெரிக் 

தெடுத்தல் ) பொறுக்கியெடுக்கப்பட்டவர்கள், சேனைத்தளம் 
படைப்பிரிவில் ஒருவர் ; உண்டியல், காசோலை ; வேண்டுதல், 
பணம் எடுக்க வேண்டிய தேவைகிலை, வளம் பயன்படுத்த 
வேண்டிய நிலைமை, பண்பின் தேவை ; திட்டம் ; முன்வரிவு; 
பூர்வாங்கத்திட்ட வரைவு ; (௧-௧.) கல்முகப்பின் ஓரத்தில் 
உளிகொண்டு ஒழுங்கு செய்தல் ; ற, வரைச்சட்டம் எழுது ; 
முன்னீடான உருவரை தீட்டு ; தெரிக்தெடு, ஆய்க்தெடு, 
'பிரித்தெடு, பொறுக்கு ; முன்வரிவு செய்; (௧-௧.) கல் 
முகப்பின் ஓரத்தில் உளிகொண்டு ஒழுங்குசெய். 

  

 draft’er, %. 

$   

dragon's-blocd 

முன்வரிவமைப்போர், எழுத்துப்படிவம் உர 
வாக்குபவர். 

0871'-10756), 71. பாரம் இழுக்குங் குதிரை. 
drafts, n.=draughts. 
07௨5 றஹ, 71. உருவரைப்படங்கள் எழுதுபவர் 5 ஆவணங் 

களை வரைபவர் $ மசோதாக்களை உருவாக்குபவச். 

082, 1. இழுவை, இழுக்கப்படும்பொருள் ) இழுப்பு, ௬ணக் 
கம்) வானூர்தியில் ஊடச்சின் நெடுகக் கிடக்கும் காற்றின் 

விரைவியக்கப்பகுதி; பாதாளக்கரண்டி ; கனத்த பரம்பு, 
முரட்டுச் சம்மட்டி; மரக்கட்டையை இரம்ப வாய்க்குக் 

கொண்டு. செலுத்துதற்கான பொறியமைப்பு ; அஞ்சல் 
வண்டி ; குறுக்காக இருக்கைகள் உள்ள கூண்டில்லாத 
நீண்ட வண்டி ; இறங்கு சரிவிற் செல்லும் வண்டிச்சக்கரத் 
தடைக்கட்டை ; முன்னேற்றத்தடை ; மோப்பகெறி; கரி 
வேட்டையாடும் காய்கள் பின்பற்றிச் செல்வதற்காக தரை 
யின்மேல் இழுக்கப்படும் செயற்கை மோப்ப அமைவு 

மேடைக்கோல் பந்தாட்டத்தில் பந்தின் மையத்துக்குச் சற் 
றுக் கீழே தட்டுவதனால் விளையும் அப் பந்தின் தடைப்பட்ட 
செலவு ; மந்த இயக்கம் ; இழுப்பு வலை; உரம் வாரி; ௮, 
பிடித்து இழு; மெல்ல இழு; நிலமீது உராயவிட்டு Has 
துச்செல் ;) வலுக்கட்டாயமாக: முரட்டுத்தனமாய் இழு? 
மோப்பம்பிடித்துச் செல்) பரம்படி ; பாதாளக்கரண்டி 
போட்டுத் தேடு ; தடை.ப்பொறி பொருத்து ; தரையிழ் படரு 
மாறு தொங்கு; வலுக்கட்டாயமாக இழுபட்டுச் செல் ; 
கனத்த அடி வைத்து மெதுவாகச் செல், பின்தங்கு, மெல்ல 
௩ட ; மிக மெதுவாயிருப்பதாகத் தோன்று ; இழுத்துப் பறித் 
துக்கொண்டிருப்பதாகத் தோன்று ; சோம்பியிரு ; (தொ.) 
drag 01065 1661, செயலில் விருப்பமில்லாது தயங்கு, மிக 
மெள்ளச்செய். 

ம8த-0கர, 71. இருப்பூர்திவண்டிகளை இணைப்பதற்குப் பயன் 
படுங் கோல், 

போஷத'-01௨11, 71. சக்கரத்தின் இயக்கத்தைத் தடைப்படுத்தும் 
பொறியாகப் பயன்படுத்தப்படும் சங்கிலி; இருப்பூர்தி வண்டி 
களை இணைப்பதற்கான சங்கிலி. . 

0782௦6, 9. மருந்து-கொட்டை_-பழம் முதலியவற்றைப் பெரதிக் 
துள்ள தின்பண்ட வகை, 

பதஜீ£ஜ16, ௦. தரையின்மேல் இழுத்து நனைத்து அழுக்காக்கு ; 
தரையின்மேல் ௩கனைந்து தொங்கிக்கொண்டே இழுபட்டுச் 
செல்; பின்தங்கு, பின்தங்கித் திரி. 

0222 '16-1811, 1. தூய்மையற்றவள், பாங்கற்றவன், சீர்கேடி. 
drag’ hound, 71. . மோப்ப கெறியைப் பின்பற்றிச்செல்லப் 

பழக்கப் பெற்றுள்ள ஈரிவேட்டை நாய். 

0782'-ருக௱, %. இழுவலையைப் பயன்படுத்துஞ் செம்படவர். 

மோகஜீ-ற64, 71. இழுவலை, நீருக்கடியில் அல்லது தரைகெடுக 
இழுப்பதற்குரிய வலை. 

07820௧, 7.  கீழைகாடுகளில் உள்ள மொழிபெயர்ப்புத் 
துணைவர் 9) வழிகாட்டி ; pl, drag’omans, drag’omen, 

டாக2்௰௫*, 1. (வான்.) வடமீன்குழுக்களுள் ஒன்று. 
0௧௨௦௩, 1. புராணகதைகளில் விலங்கு பறவை பாம்பு 

முதலை ஆகியவற்றின் தோற்றம் கலந்த நெருப்புயிர்க்கும் 
பாரிய விலங்கு வகை, வேதாளம்; அச்சந்தரும் மனிதர் ; 
விழிப்பாயுள்ளவர் ; பெண்ணினத்தின் பாதுகாவலர் ; 

வளர்ப்புத்தாய் ; பட்டம், காற்றாடி ; (வில.) மரம்வாழ் சிறு 
பல்லிவகை ; புறாவகை ; மருந்துச்செடியின் வகை ; 727. 
0188101658, 

082017, 71. தும்பி வகை. 
dragonnade’, n. பிரான்சில் பதினான்காம் லூரயி மன்னர் 

(Louis 41%) ஆளுகையில் குதிரைப்படைத் துப்பாக்கிவீரர் 
களைக்கொண்டு புரோட்டஸ்டாண்டுகள்மீது (Protestants) 
௩டத்தப்பட்ட அடக்குமுறை; ஐ, படைவீரர்களை ஏவி அடக்கு 
முறை அட்டூழியம் செய். ் 

1782'0௩'9-01௦௦0, 91. குங்கிலிய வகை.
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dragoon’, 9. குதிரைப்படைவீரன் ; மூர்க்கத்தனமான முர 

டன் ; நெருப்புமிழும் புறாவகை; பழங்காலக் கைத்துப்பாக்கி; 

௮, படைவீரர்களை ஏவி அட்டூழியம் செய், துன்புறுத்தி வலுக் 

. கட்டாயப்படுத்து. 

drags’man, n. அஞ்சல்வண்டி வலவர். 

- கோஷ்], ர. மீன்பிடிச்கையில் Fore ஆழத்திற்போட்டு இழுப் 

, பதற்காக ஈயத்துண்டு கட்டியுள்ள முள்ளுடன்கூடிய தூண் 

டில் கயிறு? க்லப்பையிற் குதிரைகள் பூட்டப்படும் இரும்பு 

Hind; ல. தரைமேல் இழுபட்டு நனைந்து அழுக்காகு. 

drain. 7. நீர்க்கால், வடிகால், கால்வாய், சாக்கடை ; குழி, 

பள்ளம்; இடைவிடாத செலவழிவு, ஓயாப்புறப்போக்கு ; 
வலுக் கேடு : அறுவையில் கட்டி முதலியவற்றிலிருக்து சீழ் 

அழுக்குரீர் ஆகியவற்றை வடிப்பதற்கான குழல்? ற, படிப் 

படியாக வடித்தெடு, வடிகட்டு ; குழாய் வழியாக வடி £ நீர் 

முதலியவற்றைப் பருகு ; கலத்தை வெறுமையாக்கு ; நிலம் 

முதலியவற்றில் நீர்போக்கு ; மிகைரீரை வெளிய கொண்டு 

சேல்; உடைமை இழக்கச்செய்;) கசிக்தொழுகு, ஆற்றல் 

இழக்கச் சய் ; பிலிற்று ; பாய்; ஈரம் போக்கு ; நீர்ப்பொருள் 

வடிவதற்குத் துணை செய். 

drain'age, n. வடிமானம் ; வடிகால்களின் அமைப்பு ; நீர்த் 

தாரை ஏற்பாடு; வடிக்கப்படும் பொருள், சாக்கடை நீர். 

 மரகர்றட்கதட-க51ற, 1. ஆற்தினால் மிகைநீர் வடிக்கப்பெறும் 
கிலப்பாப்பு. 

மவப்ற'கஹ௦-1பற6) 1. சீழ் முதலியவற்றை வடித்தெடுப்பதற் 

கான ருழல். 

drain’er, 1. வடிதட்டு, வடிகலம். 

drain’-trap, 1. தீ வளி வெளிர்செல்ல விடாமலே வடிகீர் 

விழும்படியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சாக்கடை அமைவு. 

drake', n. <r amSg!: £55059” (ducks and drakes) 

விளையாட்டில் நீரின் மேற்பரப்பில் தத்திச் செல்வதற்காக 

எறியப்படும் தட்டைக்கல்; (தொ.) make ducks and 

drakes, play ducks and drakes, தட்டைக்கற்கள் நீரின்மேல் 

தத்திச் செல்லும் படி எறி; கண்மூடித்தனமாகப் பயன் 

படுத்து ; வீண்செலவு செய், பாழழிவு செய். 

மேவி: , 71. பறவை காகம் ; எரிமீன்வகை ; ஸ்காண்டினேவிய 

(Scandinavian) #t_p@srcr!s கூட்டத்தாரது போர்க் 

கப்பல் ; மீன் பிடிப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் விரைந்தழியும் 

பூச்சி வகை. 

drake'stone, 1. “தத்தெறி' கல். 
dra’lon, 1. செயற்கைப்பஞ்சு, பருத்திக்குப் பதிலாக உரு 

வாக்கப்பட்ட செர்மன் இழைமம். 

போகாம, 11. “அவுன்ஸ்” (௦006) என்னும் எடுத்தலளவையில் 
வீசக் கூறு : ஒருமிடறு வெறியகீர்ப் பானம் ; சாராயக்குடி ; 

ஏ. ஒருமிடற்று வெறியநீர்ப் பானம் குடி; ஒருகிண்ணம் 

வெறியரீர்ப் பானங் கொடு. 

dra’ma, 1. நாடகம்; மேடை படிப்பு) காடகக்கதை ; 

காடகக்கலை ; நாடக இலக்கியம் ; நாடக ஏடு; மேடைக் 

களியாட்டம் ; நாடகம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளின் தொகுதி ) 

பெரிதும் கருத்தைக் கவரும் நிகழ்ச்சிகளின் கோவை. 

மகா121'1௦, மோகா: 10வி, ம. நாடகம் சார்ந்த; நாடகவடிவத்தி 
லுள்ள ; அரங்கில் Bg HHH காட்டுதற்குத் தகுந்த; நடி. 

கருக்குரிய ; நாடகத்தின் உணர்ச்சியாற்றலுடைய ; உயிர்த் 

துடிப்புள்ள ; திடீர்த் திருப்பங்களுடைய ; சட்டென நிகழ் 

கிற; வியப்புத்தருகிற ) மனத்தில் பதிகிற; படர்க்கைப் 

பாடான, பிறிதுமுக கவிற்சியான. 

dramatiza’tion, n. நாடகவடிவம் கொடுத்தல் ) கதை-புனை 
கதைகளை நாடக உருவாக மாற்றுதல்; காடகக்காட்சி 

UL Gry HOV. ர 

dramatize, vy. நாடகவடிவத்தில் எழுது, 
கொடு ; காடகக் காட்சியாக அமை. 

நாடக உருவங் 

dram'‘atis person'ae, (».) n. pl, நாடக உறுப்பினர்; 
நாடகக் கதையுறுப்பினர் பட்டியல். 
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0௨1181, 71. நாடக ஏட்டாசிரியர். 

dram’‘aturge, dram’aturgist, n. நாடக ஆசிரியர். 
dram’aturgy, n. நாடக இலக்கணம், நாடக இயல்நூரல், 

காடகக்கவைக் கோட்பாடுகளின் தொகுதி; நாடகக்கலை, 

போக, ௦. 01012 என்பதன் இறந்தகால வடிவம். 
0806, 1. திரை, திரைச்சீலை; ஐ, துணி முதலியவற்றால் 

போர்த்து, துணியால் மூடி ஒப்பனைசெய் ; துணி முதலிய 
வற்றை அழகாகத் தொங்கவிடு ; அழகுமடிப்புகளாக ஒழுங்கு 

செய்; (தொ.) மற 80044, நீண்ட சட்டையும் ஒடுக்கமான 
காற்குழல்களும்கொண்ட ஆடவர் உடைவகை. 

drap’er, 7. துணிமணி விற்பனை 
செய்பவர். 

821௦ம், . அழகான துணிமடிப்புக்களால் 
செய்யப்பட்ட, தொங்கல்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட. 

821765, 7, ற்[, மடிப்புத் தொங்கல்கள். 
drapery, 1. அறுவை வாணிகம், துணிமணி விற்பனைத் 

தொழில் ; ஆடையணிமணிச் சரக்கு) மடியாடை ; 

தொங்கல் ஒப்பனை, திடைச்சிலை மடிப்புத்தொங்கல் ; சிற் 

பத்தில் ஆடை உரு அமைதி; ௮, துணி போர்த்து; திரைச் 

சீலை தொங்கல் மடிப்புக்களால் ஒப்பனைசெய். 

08511௦, 7. (மரு.) கடும் பேதிமருந்து ; ர, வல்லுரமிக்க, 
தீவிரமான, தீர்க்கமான, முனைத்த; கடுமை வாய்ந்த. கண்டிப் 

அறுவை வாணிகர், 

ஒப்பனை 

பான, கெளிவு குழைவுக்கிடம் அளிக்காத; (மரு) சுடும் 

பேதி உண்டுபண்ணுகிற. : 

drat, ௰. பாழாக்கு; 31ம். நாசமாய்ப்போக. 

கமம், ர, இழுப்பு) பாரம் இழுப்பு; ஈர்ப்பு, கவர்ச்சி; 
இழுக்கும் பார அளவு) இழுக்கப்படும் பொருள்) வலை 

இழுப்பு ; இழுவை, ஒருதடவை வலையில் பிடித்த மீன் அளவு; 

மிடாவைத்திறக்கும் செவ்விகிலை ; மிடாவிலிருக்து சாராய 

வடிப்பு; பருகுதல், குடி; ஒரு தடவை குடிப்பளவு, ஒரு 
மிடறு ; வாயளவு நீர், ஒரு மடக்கு ; ஒரு வேளை அருந்தும் 
சாராயஅளவு ; ஒரு வேளை மருந்தளவு; காற்றின் ஒரு 

வீச்சு; கப்பல் செல்லும் ஆழம்; கப்பல் அமிழ்வளவு ; 
தேர்ந்தெடுத்த படைப்பிரிவு ; சரவைக் குறிப்பு, படத்தின் 

மூதல் உருவரைப் படிவம் ; முதற்படித் திட்டம் ; இருவர் 

சதுரங்க ஆட்டவகை வட்டு ; ற, படைப்பணிக்கு ஆட்களைப் 

பொறுக்கியெடு, தேர்ந்தெடு ; தரைப்படம் எழுது; முதற் 
படியான வரிவடிவம் வரை; (தொ.) feel the draught, 

அல்லற்கால நிலையை உணர்ந்துகொள். 

0கரதிம்'-கறப்ரா வ], 71. சுமைகளை இழுப்பதற்குப் பயன்படும். 
விலங்கு. 

ொகாஜ்ர்' கா, 1. இருப்பூர்தி வண்டிகளை இணைப்பதற்குப் 

பயன் UB Bane. 

draught'board, 1. இருபத்துநான்கு காய்களை வைத்து 
ஆடும் விளையாட்டு வகைக்குரிய சதுரங்கப்பலகை. 

draught’-engine, n. Swaahs 
பொறி, 

விர், 1, சுமை இழுக்குங் குதிரை. 
draught’-hooks. n. Al. பீரங்கி வண்டியின் பக்கங்களிழ். 

பொருத்தடபடும் பெரிய இரநம்புக் கொளுவிகள். 

0 ஊஹ்ட்ட0186, 1. பாரமிழுக் தங் குதிரை. 
ஹுனர் ரக, 71. சதுரங்கப்பலகை வைத்து ஆடும் விளை 
யாட்டு வகைக்குப் பயன்படும் காய். 

draught’-net, n. Sepa. 
draughts, 71. இருவர் சதுரங்கப் பலகையின்மீது ஒருவர் 

விட்டொருவராகக் காயசைக்கும் விளையாட்டு, 

draught’-screen, n. தடுப்பத*கான 
மறைப்பு. 

draughts'man, 71. வரைவு வல்லார்; படம் வரைதற்கு 
அமர்த்திக்கொள்ளப்பட்டவர்: ஆவணங்களின் வரைவு 

எழுதுபவர் : ற்]. 8&ப0த1551001; 72971, மேக த15”௭௦௫௫௨௩. 

draught'y, a. காற்றுவீச்சு மிக்குள்ள. 

௬ரங்கவழியின் மேதுள்ள 

காற்றுவீச்சினைத்



Dravidian 

ராம்ப் 12, 7, திராவிடர்; திராவிடமொழி; தமிழ்-தெலுங்கு- 
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கன்னடம்-மலையாளம் முதலிய மொழிகளின் குழுவில் ஒரு 

மொழி; ர, திராவிட, திராவிட இனத்துக்குரிய, திராவிடருக் 

குரிய. 

மது, ட உருவுகை,; இழுப்பு ; வரைவு ; துப்பாக்கி முதலிய 
வற்றின் திடீ உருவல் ; உருவப்பட்டது ; வரையப்பட்டது, 

ஒருதடவை வரைவு ; இழுவை, ஒருதடவை இழுக்கப்பட்ட து; 

சோர்வு; கவர்ச்சி, கருத்தீர்க்கும் பண்பு; கருத்தீர்க்கும் 

பொருள் ; சீட்டுக் குலுக்கீடு, பெயர்ப்பட்டியலின் தேர்வுக் 

குலுக்கீடு; விற்பனையிற் கையாளப்படும் யோகச் சீட்டு 

முறை; குலுக்கீட்டுத் தேர்வினால் வகுத்தமைக்கப்படும் 

தொகுதி; வெற்றிதோல்வி உறுதிபெறாத விளையாட்டின் 

தயக்கஙிலை ; தூண்டுரை, வாயைக் கிளறிச் செய்தி வருவிப்ப 

தற்குரிய பேச்௬) தூண்டுமொழி, ஆர்வத்துடன் பேச 

வைப்பதற்குரிய தூண்டுதலுரை; தொங்கு பாலத்தின் 

இயங்குறுப்பு; ஐ. இழு; இழுத்துச்செல்; கட்டியிழு ; 
ஒருங்கிழு ) இட்டுச்செல்; இறை; உருவு; பிரித்தெடு, 

வெளியே எடு; இழுத்துச் சுருக்கு ; சுரிக்கவை ; இழுக்கப் 

பெறு ; சுருங்கு, சுரி; வெட்டியிழு, சுண்டு; பிடுங்கு, 

பறி) வெறுமையாக்கு $ திரையினை இழுத்துவிலக்கு, இழுத் 

திணை ; வில்லினை வளை ;? மூச்சுவாங்கு ) தேக்கு) திரட்டு) 

தேங்கு; கூடு, திரள்; வடியவிடு; சாறிறக்கு, பிழி; 
வெளிக்கொணர் ; தோற்றுவி; வரவழைழ; விளைவி; 

வாயைக்கிளறு ; செயல் தூண்டு; சூழ்ச்சியால் பெறு? 

கோடு கீறு; வரை தீட்டு; வரைபயிற்சி பெறு 7 படம் 

எழுது; உருவரை பதிவி; விளக்கியுரை; விரித்தெழுது ; 

ஆவணம் எழுதி எடு; பத்திரம் உருவாக்கு; கவர்; ஈர், 

உறிஞ்சு, உட்கொள் ; கவர்ச்சியூஃடித் தூண்டு; ஊகித் 

துணர், முடிவை வருவி ; நீட்டு; விரிவுறுத்து; முழுதுற 
நீள், விரிவுறு ; காலதாமதம் செய் ; பின்னுக்கு இழு; பின் 

வாங்கு ; குலுக்கியெடு ; சீட்டுக்கலைத்தெடுப்பு மூலம் பெறு; 

சீட்டு இறக்குவி ; சீட்டு ஆடும்படி செய் ; பெறு, எய்தப் 

'பெறு; சேமிப்பிலிருந்து எடு) ஊதியமாக அடை ; வருவா 

யாகப்பெறு ; கடனாக வாங்கு; பொருளகத்திலிருக்து 

பணம் எடு; காசு முறி முதலியவற்றுக்குப் பணம் கோரு; 

தொகையிலிருந்து எடு; எண்ணிலிருந்து கழி) இயங்கு, 

அசைவுறு, புடைபெயர், செல், அணுகு; வழிவகை மேற் 

கொள் ; பந்து வகையில் மட்டைபட்டு ௩ழுவிச்செல் ; ஆட்ட 

வகையில் வெற்றிதோல்வியற்ற நிலையில் முடிவு பெறு; 

(கப்.) மிதக்க ஆழ எல்லை வேண்டு ; பாய்கள் வகையில் 

காற்றை உட்கொண்டு புடைப்புறு; (தொ.) 08 a blank, 

பரிசு பெறாத அதிட்டச் சீட்டுபெறு ; எத்தகைய முடிவையும் 

'பெறாதிரு; ரோக ௯ 0010, 0 ௨ 004271, மறைவிடத்திற் 
குள் வேட்டை நாய்களை ஏவி ஈரிகளை அச்சுறுத்தி வெளி 

'யேற்று; மோக ௨௦, பின்வாங்கு, மடங்கு, மீள்; draw 
ந1ஊ1, வேட்டைகாய்களை மறைவிடத்துக்குள் ஏவியும் ஈரி 
களைக் காணப்பெரறாதிரு; பக மேர5, சீட்டுக்குலுக்கு ; 

கள, நறத ஹம் ரகர, குற்றவாளிகளை இழுத்துச் 
சென்று தூக்கிலிட்டு உடலைத் துண்டுபோடு; 0௨1 10, 
சுருக்கு, குறை; சுருங்கு, குறுகு; drawitfine, He 
நுணுக்கம் நாடு; drawit mild, மிகைப்படுத்தாதிரு ; 

ரொக்க, அணுகு, கிட்டச்செல்) 02௨9 ௦014, வடியும்படி 
செய்; திரும்ப எடு; பின்வாங்கு; பகஈ 00, அணுகு; 

இட்டுச்செல் ; இயக்கிக்கொண்டுசெல் ; வசப்படுத்திச் செய 

லாற்று) பொருளகத்திலிருந்து பெறு) பொருளகம் 

கொடுக்கக் காசோலைக்கட்டளை எழுது; வள ஆதாரமுடைய 

இடத்திலிருந்து பணம் எதிர்கோக்கிச் செயலாற்று; வள 

ஆதாரமுடைய இடத்திலிருந்து பண்பு எதிர்நோக்கிச் 
செயலாற்று; எதிராகத் தாக்கு, படைக்கலம் உருவு; 

draw on one’s imagination, புனைந்துரை; பொய் yas ; 
draw on one’s memory, நினைவுக்குக் கொண்டுவர 
முயல்; நினைவாற்றலைப் uweuGsHsQanrcr; draw out, 
படை முதலியவற்றை இடம்விட்டுப் பெயர்ந்து செல்லுவி ; 

இடத்தை விட்டுச்செல்; நீட்டு; நாட்கள் வகையில் நீண்டு 

செல்வதாகத் தோன்று; வாயைக்கிளறு; எழுத்துமூலங் 
களைச் சரியான படிவத்தில் உருவாக்கு ; பேச்௬மூலத்தைச் 
சரிவர உருவாக்கு; மோகன ஈ௦1ற, வேகம் குறை; நிறுத்து;   

கள எ்மஸ5, மரப்பந்தாட்டத்தில் பந்திலக்குக்கட்டைகளை 

அகற்றுவதன் மூலம் அன்றைய ஆட்டத்தை முடி; ௨: 
the line, வரம்பு ஏற்படுத்து; எல்லைவகு ; 0௨௭ (16 1002- 

bow, அளவுகடந்து மிகைப்படுத்து) பகர 60 & head, 

செயல் முதிர்வுபெறு ; draw up, PLUG வரிசையில் அமை $ 

வகுத்து இயந்று ;  உருவங்கொடு நில்; Bossi 

உள பற௦ற, பொருளகத்திலிருந்து பெறு; பொருளக ம் 

கொடுக்குமாறு காசோலைக் கட்டளை எழுது; வள ஆதார 

முடைய இடத்திலிருந்து பணம் எதிர் கோக்கிச் செயலாற்று 5 

வள ஆதாரமுடைய இடத்திலிருந்து பண்பு எதிர் நோக்கிச் 

செயலாற்று ; எதிராகத்தாக்கு, படைக்கலம் உருவு. 

பரக 0௦%, 94, குறைபாடு, குறை; ஏற்றுமதிப்பண்டங் 
களின் பேரில் திருப்பிக் கொடுத்துவிடப்படும் இறக்குமதி 

ஆயத்தீர்வைத்தொகை $; தொகைக்கழிவு. 

draw’bridge, nu. தூக்குபாலம் ; இருவர் ஆடும் சீட்டாட்ட 
வகை. 

டாக 517, 71. வீம்பு பேசும் கொடுமையாளன் ; ஈண்பர்ஃ 

பகைவர் ஒருங்கே அஞ்சும் வீம்புக்காரன்; ர. ௩ண்பர்-பகைவர் 

இருதிறத்தாரும் கண்டு அஞ்சுகிற. 
drawee’, n. உண்டியல் ஏற்போர், பணம் கொடுத்தற்குரியவ 

ரென்று காசோலையிற் பெயர்பொறிக்கப் பெறுபவர். 

௨ ஊ, 71. சித்திரம் வரைபவர் $; இழுப்பவர்; இழுக்கும் 

பொறி அல்லது விலங்கு ; சாராயம் வடித்துக் கொடுப்பவர் ; 

மேசை முதலியவற்றில் இழுப்பறை ; செருகுபெட்டி ; (சட்.) 

காசோலை எழுதிக்கொடுப்பவர். 

draw’ers, n. pl. உட்கால்சட்டை ; (தொ.) ௦0684 ௦4 drawers, 
செருகு அறைகள் கொண்ட படிவச்சட்டம். 

லா 112, 1. இழுத்தல், வலித்தல்; எழுதுதல், தீட்டுதல், 
வரைதல; வரைப்படம் எழுதுதல், ஒரேவண்ணச்சித்திரம் 

வரைதல் ; வரைப்படம் ; கருமை வெள்ளையாலான வரிவடிவப் 

படம்; ஒருவண்ணச்சித்திரம் ; சீட்டுக்குலுக்கியெடுத்தல் ; 

(தொ. ) 10 மகம த, சரியாக எழுதப்பட்ட; 004 01 மகள, 

முறைகளை மீறித் தவறாக வரையப்பட்ட. 

draw'ing-board, n. urtbhumys தாளைப் பரப்பிக் குத்தி 
வைப்பதற்கான பலகைச்சட்டம். ் 

021௭10 2-ற1ற, 1, படம்வரை தாளைப் பலகையில் பரப்பிக் 
குத்துவதற்கான அகன்ற தலைப்பினையுடைய குறுகிய ஊசி. 

draw'ing-room, n. விருந்தினர்களை வரவேற்கும் அறை 
அரசவையில் முறைப்படியான வரவேற்புக்கூடம் ; (பொஜறி.) 

திட்டப்படங்களும் மாதிரிப்படங்களும் வரையப்படும் அறை ; 

4. வரவேற்பறைக்குகந்த. 

21, 1. இழுத்து நீட்டிப்பேசும் பேச்௬; ௮, இழுத்து நீட்டிப் 
பேசு ; சொற்கள் வகையில் இழுத்து நீட்டிப்பேசப் பெறு. 

drawn’, v. draw என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம். 
மலா ”, ௩. இழுக்கப்பட்ட ; சேர்த்து இழுக்கப்பட்ட ; இறுக்க 

மாக இழுக்கப்பட்ட, விறைப்பான ; மூடப்பட்ட; வெற்றி 

தோல்வியின் றி முடிந்த; உருவிய; குடல்பிடுங்ச.ப் பெற்ற ; 

செடிகள் வகையில் கதிரொளி இன்றி வெம்பி வெளிறின. 

மஜ ௮6]], $. வாளி கயிறு முதலிய அமைவுகளைக் கொண்டு 
நீர் எடுக்கப்பெறும் ஆழ்கிண று. 

மரு, 1. பெருஞ்சுமைகளை இழுப்பதற்கான உறுதிவாய்ந்த 

தாழ்வான வண்டி; வெட்டுமரச் சறுக்கு வண்டி ; இழுக்கப் 

படும் ௬மை. 

01680, 71. பேரச்சம், திகில்; திகிலூட்டும் பொருள் ; அச்சம் 

தருபவர்; ர, அஞ்சுதற்கேதுவான ; பேரச்சம் ஊட்டுகிற ; 

கிலியூட்டுகிற $. மதிப்பச்சம் கொள்ளும்படி செய்கிற; 

போற்றத்தக்க, உருத்தகு; ல, பெரிதும் அச்சங்கொள் ; 
அச்சத்தால் பின்னிடு; விளைவு கருதிச் செயலுக்கு அஞ்சு ; 

போற்று, உயர்வாகக் கருது ; விளைவு எதிர்பார்த்து அஞ்சி 

நடுங்கு, 
dread'ful, a, wiseisqAn, ஈடுக்கந்தருகிற, திகிலுண் 

டாக்குகிற; தொல்லைதருகிற; வெறுப்பூட்டுகிற; சோர் 
வடையச் செய்கிற; மிகமோசமான, கேடுகெட்ட ; (தொ.) 
penny dreadful, பயங்கரங்கள் நிறைந்த கதைப் புத்தகம்.



‘dreadnought 

01080 00யஹ்ம்*, 1, எதற்கும் அஞ்சாதவன் ; மழைக்காலத் 
துக்கான கனத்த மேற்சட்டை; கனத்த மேற்சட்டை தைக்கப் 

பயன்படும் துணி. 

Dread'nought®, n. மிக்க ஆற்றல்வாய்ந்த இருபதாம் நூற் 
ரரண்டுப் போர்க்கப்பல் வகை. 

‘dream, n. கனவு; கனவு காணுதல், கனவுக்காட்சி ; கனாத் 
- தோற்றம்; கனவு காணும் நேரம்; வெறுங் கற்பனையான 

ஒன்று; எய்த முடியாத இலக்கு) மனக்கோட்டை ; ஆழ்ந்த 

சிந்தனை ; கனாத்தோற்றம் போன்ற காட்சி; கனாக்காட்சி 

போன்ற ௨௬; களனாக்காட்சிக்குரியது போன்ற பொருள் ; 

ஓ. கனாக்காண் ; வீண் நினைவுகளில் ஆழ் ; கனவிற்காண் ) 

கனவிற் கற்பனைசெய் ; acral காண்பதைப்போலக்காண், 

கனவிற் கற்பனை செய்வதைப்போலச்செய் / கனவிலேனும் 

கினைக்கத்தக்கதாயிரு ; முடியாதது முடியுமென்று எண்ணு 7 

நினைவில் ஆழ்; கருத்துக்கொள்?) கற்பனைத்தோற்றங்கள் 

பெறு ; சோம்பியிரு ; செயல்முறைத் திறமற்றிரு. 

“1௦10-1015, 9. கோபுரச்சுவரில் ஒளிவருவதற்குரிய 'புழை 
வாய, 

-dream'‘land, 1. கனவுலகம், ஆழ்ந்த சிந்தனை; மனக் 
கோட்டை, கற்பனை ) இயற்கையமைதிகளுக்குப் புறம்பான 

கற்பனைச் சூழல். 

-Greamt,v, dream ssirugsér இறந்தகால 
வடிவற்களில் ஒன்று. 

ர ட்ரா0ா10, ௩. கனவுலகம், இயற்கையமைதிகட்குப் புறம் 

பான கற்பனை மாய உலகம். 

பரு, ம. கனவுகள் நிறைந்த; மனக்கோட்டை கட்டும் 

பாங்குள்ள ; கனவுத்தோற்றமான ; செயல்முறையை ஒட்டி 
யிரரத; தெளிவற்ற. 

‘rear, a. (Gew.)=dreary. 
கார, ச. கவர்ச்சியற்ற, கிளர்ச்சியளிக்காத; துயரார்ந்த ; 

வரண்ட காட்சியான, பாழுநங்தோற்றமுடைய. 

dredge’, n. தூர்வாரி, சிப்பிகள் முதலியவற்றை வாரும் 

வலைப் பை அமைவு ; அடியகழ்வுப் பொறி, ஆறு- துறைமுகம் 
.முதலியவற்றில் மண்பறித்து ஆழமாக்கும் இயந்திரம் ; 

4. தூர்வாரியினால் அள்ளி மேலே கொண்டுவா ; அடித்தலம் 
துப்புரவாக்கு ; தூர்வாரியைக் கையாளு ; அடியகழ்வுப்பொறி 
யைக் கையாளு. 

17௦026 *, ஐ, மாத்தூவு ; பொடிசிதறு. 
-dredg’er 1, 3. சேறுவாருவோன் ) சேறுவாரும் இயந்திரம் ; 

சேறுவாரும் அமைவு பொருத்தப்பெற்றுள்ள கலம், 

முடிவெச்ச 

dredg'er?,n. மாத்தூவுவதற்காகத் துளைகளிட்ட மூடியுள்ள. 
பெட்டி. 

-dredg' ing-box, n.=dredger “, 
dreg, n. எச்சம். 

௦221, ம. கசடுகள் நிறைந்த ; சேறான, அழுக்கான. 

01625) 71, bl. அடிமண்டி ; வண்டல் ; கழிவு, சக்கை, பயனற்ற 
பொருள் ; கசடு, மாச, கூளம். 

Drei'bund, (Gs%.) ந, (வர.) முக்கூட்டு ஒப்பந்தம், செர்மனி 
(Germany) ஆஸ்ட்ரியா-அங்கரி (கப்ரி தகர) 
இத்தாலி (11௦17) ஆகிய மூன்று நாடுகளுக்கிடையே 1882-இல் 
ஏற்பட்ட நேச உடன்படிக்கை. 

மஸ, 7. மிடற்றுப்பானம்; விலங்குகளுக்குத் தரப்படும் 
மிடற்றுக்குடிரீரளவு ; மருந்துநீர் மடக்கின் அளவு; ஈச்சு 

மருந்தின் மிடற்றளவு) முட்ட ௩னைவு; கொட்டு மழை) 
UV, பெருக்கமாகக் குடிக்கச்செய் ; விலங்கினை வலிந்து மருந்து 

குடிக்கச் செய் ; ஆடுகளை நீரில் முழுகியிருக்க வை ; தோலைப் 

பதனிடும்படி நீரில் ஊற வை; நீர் கொட்டி முற்றும் 
நனைய வை, * 

dren'cher, n. won ௩னையவைக்கும் படுமழை ; விலங்குக்கு 
மருக்துகீர் புகட்டுவதற்கான கருவி. 

Dres'den, Dres’den chin’a, Dres'den porce’lain, n. 
39-ஆம் நூற்றாண்டில் சாக்சனி (88௩௦37) யில் உண்டாக்கப் 
பட்ட பீங்கான் வகை, 
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dress, nw உடை; ஆடையணிமணி; மகளிர்மேலங்கி ; 

உடைப்பாங்கு) சிறப்பு வினைமுறை உடை; பணிமுறை 
உடை ; உடையணித் தோற்றம் ; புறத்தோற்றம் ; மேலுறை, 
மேற்போர்வை ; ர, மாலை உடைக்குரிய ? ம, உடு; உடுத்து 

கேர்த்தியான ஆடை அணி ; சிறப்புடையணி ; மாலை உடை 
அணி ; அணிசெய், ஒப்பனைசெய் ; மயிர்கோது, சீவிவிடு; 

சீவிச்செப்பனிடு; செடியினைக் கத்தரித்து ஒழுங்குசெய் ; 

உரமிட்டுப் பேணு; குதிரையைத் தேய்; காயத்துக்கு 

மருந்திட்டுக் கட்டு, காயம்பட்டவருக்குப் பண்டுவம் பார் 3 

உணவினைச் சமை; நிமிர்த்து; நேராக்கு; சமப்படுத்து7 

வழவழப்பாக்கு: துப்புரவாக்கு; வினைமுற்றுவி, தக்க 

துணைப்பொருள் சேர்த்திணை ; வேண்டுவன செய்து முடி) 

சித்தமாக்கு; கடிந்துகொள்? கையப்புடை; படையணி 

ஒஓழுங்குசெய்) வரிசையுடன் ஒத்திசைவாக்கு; அணியொழுங்கு 

பட நில்; (தொ,.) 0885 4௦81, கடுமையாக நடத்து 

கடிந்துகொள் ) நன்றாக அடி; 0685 மற, ஆய்ந்து தேர்ந்து 
உடுத்து; நடிப்புப்பாகத்துக்குரிய விதத்தில் உடையணி ; 

ஒப்பனைசெய் ; உருமாற்றி ௩டி. 

dressage, (97.) n, ௩டைக்கட்டுப்பாடுகளில் குதிரைக்களிக்கப் 
படும் பயிற்சி. 

dress’-cir'cle, n. நாடக அரங்கில் மாலைச் சிறப்புடையில் 
வருபவர்களுக்கென்று முன்பு விடப்பட்டிருந்த முன் அடுக்கு 
மேடை. இடம். 

dress'-coat, n, மாலை மேற்சட்டைவகை. 

dress‘er', n. சமையலறைக் கோக்காலிப்பலகை. 

dress'er?, n. அறுவையில் மருத்துவருக்கு உதவும் துணைவர்) 
காயங்களைக் கட்ட உதவும் மருத்துவ மாணவர் ; பாங்கி, 
தோழி; நாடக அரங்கத்தில் உடைகளை வைத்துப் பேணுபவர்; 

ஒப்பனை செய்பவர் ;) சீர்மை செய்வதற்கான கருவி அல்லது 

இயந்திரம்; உணவு சித்தமாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மேசை. 

dress'-guard, n. MHauswry ஏறிச்செல்பவருடைய ஆடைக் 
குக் காப்பான இழைக்கச்சை,. 

dress’ing, n. ஆடை; ஆடைத்தொகுதி ; உரப்பண்டுவம் 9 
காயங்களுக்கான கட்டு; செய்பொருள்களின் நிறைதீர்வு $ 

ஆடையின் முறுமுறுப்பு மெருகு) உணவுக்குரிய சுவைக் 

கூட்டு ; பூரணம், கவை உள்ளீடு ; சித்திர இழைப்பு வேலை ; 

திட்டு; அறைவு. 
111255 1112-0866, 7. ஒப்பனைப்பெட்டி. 

0165512-20௭ற, ௩. முழுதும் உடுப்பணியாதபொழுது 
போட்டுக்கொள்ளப்படும் மேலங்கி. 

dress'maker, 1. உடுப்புத் தைப்பவர். 
dress'-rehears’al, n. நாடக உடையணிந்த முழு ஒத்திகை, 
016583, a, ௩ன்கு ஆடையணிந்துள்ள ; ஆடைகளில் விருப்ப 

முள்ள) ஆடையணிப்பகட்டான; உடைவகையில் புதுப் 
பாணி வாய்ந்த. 

drest, v. 07256 என்பதன் இழந்தகால-முடிவெச்ச வடிவங் 
களில் ஒன்று. 

drew, v. draw என்பதன் இறந்தகாலம். 
drey, n. அணிற்கூடு, 
010016, 71. நீர்க்கசிவு, ஓடுநீர் ஒழுக்கு; உதைபந்தாட்டத் 

தில் பந்தின் படிப்படியான முன்னோக்கிய செலவு ; மழைத் 
தூறல்; ஐ, கசி, கோழையாக வடி; சொட்டு, துளிதுளி 

யாக விழு; ஓடையாகக் கசிந்தோடு ; உதைபந்து வகையில் 
பல்வேறு ஆட்டக்காரர்களின் கால்கள் பட்டுப் படிப்படியாக 
முன்னேறுவி ; மேசைக்கோற் பந்தாட்டப்பந்து வகையில் 
உருண்டுருண்டு தொங்கற் பையிற் சென்று விழு. 

dribb'let, drib’let, n.  siofl, Mou ; சிறிதளவு? சிறு 
தொகை. 

dried,» dry என்பதன் இறந்தகால.முடிவெச்ச வடிவம், 

போர் கா], 1. உலர்த்துபவர் , உலர்த்துவது, துணி myid 
புலர்த்து கருவி; கெல் நயப்பு உணக்கும் பொறி; எண் 
ணெய்ச் சாயத்தின் ஈரம்புலர்த்தும் கருவி. 

dri’er °, a. 0 என்பதன் உறழ்படி வடிவம்.
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3128, ௦. மர என்பதன் படர்க்கை நிகழ்கால ஒருமை வினை 

வடிவம். 
dri’est, a. dry என்பதன் ஏற்றுயர்படி வடிவம். 

drift, 3. காற்றுப்போக்கு; நீரொழுக்கு ; பனிச்சறுக்கல் , 

ஒழுக்காற்றல், சறுக்காற்றல்) வீசுபனிப்படலம், படுமழை 
வீச்சு, மணற்புயல்வீச்சு ; இழுப்பு, இழுப்பாற்றல் ) உக்தித் 

தள்ளுகை, உந்தாற்றல் ; மிதபபு, மிதந்துசெல்லும் 

போக்கு; செயலின்மை, செயலற்ற போக்கு; புடைபெயர்வு; 

செல்திசை; செலதடம்; போக்கு, சாய்வு; காற்றோட்ட 
நீரோட்டங்களால் கப்பலின் போக்கில் ஏற்படும் நெறி 

பிமழ்வு ; சுழற்சியால் ஏற்படும் புடைபிறழ்வு ; அசைப்பு, 

அலைப்பாற்றல், ஒதுக்காற்றல் ; வண்டல், சருகு; ஒதுக்கப் 

பட்ட பனிக்குவியல்; ஒதுக்கப்பட்ட மணற்குவியல்; 
சுரங்கப் பக்கவழி) இயற்கை ஒழுக்கு; பொதுபபோக்கு 
புலப்படாப் புடைபெயர்வியக்கம் ; உட்கருத்து) உள் 

கோக்கம்; உட்பொருள்; குறிக்கொண்ட செய்தி) எண்ணப் 

பாங்கு, கருத்துப்போக்கு) காட்டுச்சட்டப்படி கால்கடை 

களின் உடை.மையுரிமை உறுதிப்பாட்டை முன்னிட்டுக் 

குறித்த நாளில் குறித்த இடத்தில் கால் ௩டைகள் மந்தை 

களாக ஒதுக்கித் திரட்டப்படுதல் ; மிதவைவலை; வலைத் 

தொகுதி ; Bru QU பெரிதாக்கும் கருவி; விமானத்தின் 

வெளிப்புறங்களிற் செயற்படும் காற்று விசையியக்க 
அழுத்தம்) மண்ணியலூழிகளிற் காற்றோட்ட நீரோட்ட 

இயக்கங்களால் ஏற்படும் மேலீடான பாறைப்படுகை; v, 

மிதந்து செல், காற்றோட்ட நீரோட்டங்களால் இழுபட்டுச் 
செல்; போகிற போக்கிற்செல், முயற்சியின் றி இயங்கிச் செல்) 

தானாக இயங்கிச்செல் ; கோக்கமின் றிச் செல், முனைப்பின் றி 
இயங்கு ; . சூழ்நிலைகளுக்கு முழுதும் இணங்க இயங்கு 

போகிற போக்கில் விட்டுவிடு; மிதக்கவிட்டுக் கொண்டு செல்; 

கொண்டு ஒதுக்கு, வாரிக்கொண்டு குவி ; கொண்டு ஒதுக்கப் 

பெறு; ஒதுங்கிச் சென்ற பொருள்களினடியில் புதை: 

சருகுகளால் மூடு; துளையிடு ;) துளை பெரிதாக்கு. 

07181 826, 91. அடித்துச் செல்லப்படும் பொருள் ; காற்றோட் 
டத்தினால் கப்பல் திசைமாறும் அளவு. 

மே 1ம்ட்-தற0107, 71. கப்பலின் முகப்பைக் காற்றடிக்கும் பக்கம் 
வைததிருப்பதற்குதவும் நங்கூரம். 

drift’-bolt. n, மற்ற தாழ்ப்பாள்களை அகற்றுவதற்குப் 
பயன்படும் எஃகுத்தாழ்ப்பாள். 

141௪, 1, மிதந்துசெல்லும் பொருள் ; அடித்துச் செல்லப் 
படும் பொருள் ; கோக்கமற்றவர், முயற்சியற்றவர், சூழ்நிலை 

களுக்குப் பணிக்துபோகிறவர்; மிதவைவலையைக் கையாளும் 

மீனவர் ; மிதவை வலைக்கரிய படகு; முதல் உலகப்போரிற் 

பயன் படுத்தப்பட்ட கடற்கண்ணிவாரிப் படகு. 

மோர்ரீட்-ர்௦6, ர. காற்றினால் அடித்துச் செல்லப்படும் மிதவைப் 
பனித்திரள். 

drift'-net, n. Dsman2v, வேலி ஏற்ற இறக்கங்களுடன் 
அலைய விடப்படும் மீன்வலை. 

போர்ட்ட்ாமேம், 71. கரையில் அடித்தெறியப்படும் கடற்பாசி. 
0174-4௦௦0, 71, நீரில் அடித்துக்கொண்டுவரப்பட்ட மரக் 

௯டடை. 

81111, 3, துரப்பணம், கல்லிலேோ உலோகத்திலோ 
பற்களிலோ ,9ற திண்ணியபொருள்களிலோ தளையிடுவதந் 

கான கருவி; சகாங்கத் துளைப்புப்போறி; துளைக்கும் சிப்பி 

வகை; ஒழுங்குபட்ட உடற்பயிற்சி முறை; முறைப்பட்ட 
படைப்பயிற்சி; கண்டிப்பான ஒழுங்கமுறை; சரியான 

நடைமுறை ; சரியான காள்முறை ஒழுங்.க ; பயிற்சிமுறை 

யின் ஒருபடி ; உடற்பயிற்சி ஆசான் ; ற, களை, துருவிச் 
செல்; க.ளையிடு; துளைக்கருவிகொண்டு செயலாற்று; படைப் 

பயிற்சியளி, உடற்பயிற்சி செய்வி; எண்டிப்பான ஒழுங்கு 

முறைக்குட்படுத்து ; தொடர்ந்த பயிற்சிமூலம் படியவை. 

drill *, 71. விதை தூவுவதற்கான சிறுசால் ; உச்சியில் சிறு 
சால்வழியுடைய வரப்பு ; உழவுச்சாலில் வித்திட்டு விளைந்த 
செடிகளின் வரிசை; பத்திப்பரம்பு, கொறு கலப்பை; ஐ. பத்தி 
பத்தியாக விதையிடு; பத்திபத்தியாகச் பெடிகளை நடு.   

0111 5, %, பெருங்குரங்கு வகை. 

1114, %, முரட்டுச்சாய்வரித் துணிவகை. 

0111 கார௦ர, 7. பத்திப்பரம்பு. 

0111'-ரூக51 0, 73. உடற்பயிற்சி ஆசான். 

111" 210௦ம், ௩. பத்திபத்தியாக வித்துவிதைக்கும் Gorge 
கலப்பை. 

drill’-sergeant, n. போர்வீரர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும். 
படைத்தலைவர். 

மோ119, ஈம. கடுகடுப்புடன், உணர்ச்சியின்றி) கிளர்ச்சி 
யின்றி; கவர்ச்சியில்லாமல். 

மரற, 71. குடி, குடித்தல் ; குடிக்கும்பொருள், பருகு£ர்மம் ;. 
குடிக்தம் அளவு; இன்குடி நீர்ம வகை ; வெறிக்குடி வ்கை ; 

மட்டுமீறிய குடி, குடிமயக்க நிலை; குடிவகையடங்கிய. 
குவளை. குவளையிலுள்ள குடிவகை; ௮, குடி, பருகு; குடி 

வகை பயில், குடிகாரனாயிரு ; செடி.கள் வகையில் கீர் உட் 

கொள் ; திண்பொருள் வகையில் நீர் ee ஆவலுடன் 
படி ; அவாவுடன் மனத்துட்கொள் லன்கள் வாயிலாக 

ஆர்வத்துடன் நுகர் ; (தொ.) பழ] ண்ட drink the others 

under the tabie, drink under (61௧016, மற்றவர்கள் 

வெறியேறிய பிறகும் குடித்துக்கொண்டு வெறியேழப் பெரு: 

Ho; drink in, e- Sess; மோம்ற6 ௦ம், ஒரே மூச்சிந் குடித்து 
09@; drink 0065614 ம்மா], தலைதிருகக் குடி; மார்றம் 0, 

போர்ப£ 60 606 6௨10ம் ௦8, ஒருவர் உடல் நலத்தைக் சோரி இன் 
தேறல் முதலியவற்றைப் பருகு; பரு பற, ஒரே மூச்சிற். 
குடித்துத்தீர் ; 1௦ 0112, வெறிமயக்கமுற்ற நிலையில். 

drink’able, n. பானவகை; பருகுதற்குரிய பொருள் 
குடிக்கத்தக்க, பருகுதற்கினிய. 

போர], 1. குடிப்பவர் ; குடிப்பழக்கமுடையவர், அடிக்கடி. 
குடிப்பவர். 

மே1ற 12102, 71, குடித்தல்; மதுபானப் பழக்கம் ; ஐ. குடிக்கத். 
தக்க ; குடித்தற்கான. 

0101: 102-0௦1, 7. குடிக்கும்வெறி, வெறிக்குடிப்பு. 
drink’ ing-water, 71. குடிநீர், குடிப்பதற்குரிய ஈ௩ன்னீர், 
பரப்: -ர100 ஞூ, 1. சாராயம் வாங்கிக் குடிப்பதற்கான படி ;: 
பணிக்கொடை, உதவித்தொகை. 

drink’-offering, 1. தெய்வத்துக்குப் வடைக்கள்படும்: சூடி 
நீர்ம வகை. 

drip, n. giohacrrs Sapsv; சொட்டுச்சொட்டாக வடியும். 

நீரமப்பொருள்) வாரி, கூரைவிளிம்பு ; ஐ, துளிதுளியாக 

விழு, சொட்டு; நீர்மம் தோய்வுற்று ௩னைந்து சொட்டு; 

குருதி வகையில் சொட்டுச்சொட்டாக வடி, (@gr.) drip dry, 

பிழியாமலும் பெட்டிபோடும் தேவையில்லாமலும் காயவிடு ; 
ரதம் ௦% மார்ற, ஒருவர் கூரையினின்று விழும் மழைநீர் மரற. 
வர் நிலத்தில் விழும்படி செய்யச் சட்டப்படியுள்ள உரிமை, 

பம்ற'-ம௦ற, ர. இடைவிடாது சொட்டுதல், 

dripping, n. சொட்டுச்சொட்டாக வடிதல்; சொட்டுச் 
சொட்டாக வடியும் பொருள் ; பொரியும் பண்டத்திலிருந்து 
வடியும் கெய். 

drippings, n. ந்1. வடிகெய், பொரியும் பண்டங்களி: 
லிடீங்தகோ வேறு பொருள் ளிலிருந்தோ வடியும் கெய் அல்லது 
நிணப்பொருள் ; வடிநீர்த் திரள். 

drip’-stone, 1. (௧-௧.) மழைத்துளிகளை அப்பால் ஸஷீழச் 
மெய்யும் வாசற்படி முதலியவற்றின் மேலுள்ள கட்டமைவு. 

மற மற, 91. (தாவ.) மேல்விழும் மழைத்துளிகளை வடிய 
விடுதற்கான இலையின் நீண்ட நுனிப்பாகம். 

01146, 7. ஊர்தியில் உலாப்போக்கு, சிறு சுற்றுலா ; வண்டிப் 
பாதை; தணனிமனையெல்லைக்குட் செல்லும் வண்டிப்பாதை; 
ஊக்கமிக்க பந்தடி ; வேட்டை விலங்கின் கலைப்பு விரட்டு; 
வேட்டை விரட்டாட்டம் ; துரத்துதற்குரிய பொறியமைவு ; 
போரில் எதிரிகளைத் துரத்தி ஓட்டுதல்; தெம்பு, செயலூக்கம்) 
தூண்டுதல், உள்ளவா குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிக்கான பொருள் 
தண்டுமியக்கம் ; குறைவிலை விற்பனைப் பெருக்கத்துக் கரிய 
திரள் முயற்சி) ஐ, துரத்து, அச்சுறுத்தி ஓட்டு, வலிக்து 
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- விரட்டு, அடித்து வெருட்டு; கால்கடைகளை ஈ௩டத்திச் செல் ; 

காட்டுச் சட்டப்படி. உடைமை உரிமை உறுதிப்பாட்டுக்காகக் 

கால்கடைகளை மந்தை விரட்டுக்குத் துரத்து; வேட்டை 

விலஸ்குகளைக் கலைத்து விரட்டு; ஊர்தியினைச் செலுத்து ; 

வண்டியோட்டியாகச் செயலாற்று; ஏறிச்செல்; இட்டுச்செல் ; 
உடன்கொண்டு செல்; பொறியினை இயக்கு ; இயங்கும் 

ஆற்றல் அளி ; இயங்குவி ; ஆற்றலுக்கு உட்பட்டு இயங்கு, 
இயக்கப்பெறு, செலுத்தப்பெறு ; குறிக்கொண்டு செல்; 

. விரைவுபடுத்து; ஊக்கு, தூண்டு; தாக்கு; வேகமாகத் 
கள்ளு; பந்தினை வீசி எறி, முன்னேறிச் செல்லுவி 

வாதத்தை ஆற்றல்படப் பயன்படுத்து; எழுதுகோல் முதலிய 

கருவிகளைக் கையாளு; வாளை வீசியெறி; தொழிலை 

கடத்து ; ஆணி முதலியவற்றை அடித்திறுக்கு ; பாய்ச்ச ; 
பாய், குதி ; விரை, விரைந்து செயலாற்று ; கடுமையாக 

வேலைசெய்'; (தொ.) 0015௦ கர், காடு, செயல் நோக்கமாகக் 

கொள்; 18 ம116, குறிபார்த்து எறி. 

சருவ], ூ. சாளை, கோழை, சொள்ளு; பிதற்றல்; ஐ, குழந்தை 
போலச் சொள்ளு வடியவிடு; வீணாகச் சிதறு; பேதையெனப் 

பிதற்று ; மூடனாயிரு, 
ரன, ௩. ஓட்டுபவர்; வண்டியோட்டி? ஊர்தி வலவர் ; 

குழிப்பக்தாட்டத்தில் தொடக்க இடத்திலிருந்து பந்தெறிவ 
தற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கைத்தடி : (இயக்.) கேர்முக 

மாகத் திறனைப் பெறுகிற சக்கரம்; வி.ச ஆக்கத்துடன் 
இணைந்த உறுப்பு. 

drive'way, n. acvry.dures ; 
துரத்துவதற்கான வழி. 

driv'ing-wheel, 7. இயந்திரத்தின் பிற உறுப்புக்களை 
இயங்கவைக்கும் சக்கரம் ; இருப்புப்பாதை நீராவி இயந்திரத் 

"தின் பெரிய சக்கரம் ; நேரடியாக இயக்கப்படுகிற மிதி 
வண்டிச் சக்கரம். 

-0ேந்த£516, 71, மழைத்தூறல், நெருக்கமான நுண் திவலைகளாக 
மழை பெய்தல் ; ற, சிறு தூறலாகப் பெய். 

-dro’gher, 91. கரையோரமாகச் செல்லும் கப்பல்; 
வாய்ச் செல்லும் கன எடை மரக்கலம். 

-drogue, 91. திமிங்கில வேட்டைக்குப் பயன்படும் ஈட் டிக் 
கயிற்றின் முனையிலுள்ள மிதவைக்கட்டை ; கடல் நங்கூரம், 
படகின் ஆட்டத்தைச் சமப்படுத்தி அதன் வேகத்தை மட்டுப் 
படுத்துதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பையபோன்ற அமைவு. 

0204, 73. சட்டப்படியான உரிமை; சட்டப்படியான உரிமைப் 
பொருள் ; கப்பற்படைத் தளபதிக்குரிய சட்டப்படியான 
மேல்வருவாய் இனம், 

07011, 1, வேழம்பர், கோமாளி; ர. குறும்பான, ௩கைப்பூட்டு 
கிற, அரைக்கிறுக்கான, இயல் முரணிய, வியப்பூட்டுகிற ; 
ல. கேலி செய், கோமாளித்தனம் புரி. 

droll’ery, %. கோமாளித்தனம் ; களியாட்டமிக்க கலைப் 
படைப்பு ; இழிதிற நகைச்சுவை ; கேலிக்கூத்தான காட்சி ; 
பொம்மலாட்டம். 

010106, %. (பே-வ.) வானூர்தி நிலையம். 

01011”எம்கார, 1. ஏறிச்செல்லுவதற்கேற்ற நிறை இனடரபுப் 
பயிற்சியுடைய அராபிய ஒற்றைத் திமில் ஒட்டகம். 

drom’ond, n. (a7.) 
வாணிகக்கப்பல். 

வேட்டை விலங்குகளைத் 

மெது 

இடைக்காலப் போர்க்கப்பல் ; 

-drone, n. Ga: செய்யாத ஆண் தேனீ, சோம்பேறித்தேனீ; 
சோம்பேறி; பிறர் உழைப்பில் வாழ்பவர் ; பொம்மென்ற 
இரைச்சல் ஒலி; சலிப்புத்தரும் பேச்சு ; சலிப்பு உண்டு 
பண்ணும்படி பேசுபவர் ; தோற்பை இசைக்கருவி வகையின் 
படுத்தலோசைக்குழல் ; இசைக்கருவி வகையின் படுத்த 
லோசைக் குழலினின்றும் வெளிவரும் ஒத்தூதல் போன்ற 
மாறாகிலையுடைய ஓசை; ௮, தேனீப்போல இரைச்சலிடு, 
இரைக்து முரலு ; சலிப்புத் தோன்றும்படி. பேசு, 

-12002, 70. குனிவு ; கீழ்கோக்கிய சாய்வு ; தளர்வு ; - ஊக்கக் 
கேடு: குரல் கம்மிய நிலை, தொனியிறக்கம்; 3, குனி, வாடி 
வளை, : தாங்கு; சாய்வுறு ; , தொங்கவிடு ; கீழ்நோக்கிப்   

பார்; கதிரவன் வகையில் அடிவானில் ஆழ்; சோர்வடை, 

ஊக்கமிழ, நலிவுறு. 

drop, n. துளி, நீர்-கண்ணீர்-வி யர் ை வ-குருதி.மழை-பனி 

போன்ற நீர்மங்களின் ஒரு சொட்டு; சிஜிதளவு நீர்; சிதி 

தளவு நீரியலான மருந்து; சிறிதளவு ; வீழ்துளியுருவப் 
பொருள்) தொங்கல் மணி, பதக்கம், தொங்கட்டம் ; மணி 

யுருளை வடிவான தின்பண்ட வகை; வீழ்ச்சி; செங்குத் 

தான பள்ளம் ; மிகப்பெரிய அளவான திடீர் ஏற்றத்தாழ்வு ; 
விடுதிரை; திரை வீழ்ச்சி), தூக்குமரப் பொறித்தட்டு; 

பொறித்தட்டு விழத்தகும் ஆழ எல்லை, வீழ்ச்சியளவெல்லை ; 

கப்பல் தளத்தில் சரக்குகளை இறக்கி வைப்பதற்கான 

அமைவு $ அதிர்ச்சியூட்டும் திடீர் நிகழ்ச்சி; சமுதாயத் 

தளத்திற் படியிறக்கம் ; விலையிறக்கம் ; வெப்பதட்பநிலை 

வீழ்ச்சி; கடுந்தேறல் சிறுகல அளவு; ௮, துளிதுளியாக 
வடியவிடு ; துளி சிதறவிடு; திவலை சிதறி உலர்வுறு ; 

சொட்டுச்சொட்டாக விழு; திடுமெனக் கீழே விழு; செங் 

குத்தாக விழு; செங்குத்தான இறக்கமுடையதாயிரு ; 

மெல்லக் கீமழ விழும்படி விடு, விழச்செய், கீழே விடு; 
இலக்கிற் சென்று விழும்படி பந்தெறி; வை, இடு, போடு; 

இறக்கிவிடு ; விட்டுச்செல் ; சாய், கீழ்கோக்கு ; இற, அழி, 
இல்லாதுபோ ; நின்றுவிடு, தொடர்பறுந்து போ ; தாழ், 

அமிழ் ; நிலத்தில் விழு , வேட்டைகாய் வகையில் வேட்டைக் 

குரிய விலங்கைக்கண்டு பதியமிடு ; தாழ்த்து, கிடத்து; 

கைவிடு, துற ; கூறாதுவிடு, குறியாமல் விட்டுவிடு ; பெற்று 
விடு, பிறப்பி; தற்செயலாக வந்துசேர் ; தற்செயலாக 

வாய்விட்டுக் கூறு; வாய்தவறி வெளியிடப்பெறு ; இயல் 

பாகத் தூக்கத்துக்கு ஆளாகு ; வழக்கத்துக்கு ஆட்படு ; 
குறைவுறு, அளவில் குறை; குரல்தாழ்த்து; குரல் 
தணிவுறு ; (தொ.) a drop in the bucket, a drop in the 
0௦680, மிகச்சிறிய அளவு; 00ற ௨ brick, wr éQeweryA ; 
1200௨ ௦11157, வணங்கு; 002௨80, (கப்,). நெடுந் 
தொலை பின்தங்கிவிடு, மிகப்பிந்து ; drop away, drop off, 
ஒவ்வொருவராக வெளியே சென்றுவிடு; dropin, ss 
செயலாக நுழை; ஒவ்வொருவராக உட்புகு ; எதிர்பாரா 

வகையாக கேர்; தற்செயலாய் அமை) 00ற111! போதும் 

கிறுத்து; 000௦14, ஒவ்வொருவராக வெளியேறிச்செல் ; 
துூங்கிப்போ ; மோ௦ற ௦0ம், உரிய இடத்திலிருந்து காணாமற் 
போ, விலகிக்கொள், 

010'-மோ'ரக1ற, ர. நாடக மேடையில் காட்சிகளுக்கிடையே 
விடப்படும் திரை. 

010-101 ஐ10த, %. வார்ப்புக்குழியல் உருகிய நிலையில் 
உலோகத்தை ஊற்றி அடித்திறுக்கி உருவாக்கும் வார்ப்பட 
முறை. 

drop'-hamm’er, %. 
வாக்கும் பொதி, 

0701௦4, 71. சிறு துளி. 
00றற'10ஐ, 71. கீழே போடப்படுவது. 

dropp’ings, n. pl. கீழே விழுந்த பொருள்கள்; துளிகளாக 
விழுந்த பொருள் ; மெழுகுதிரிகளினின்றும் வழிந்த மெழுகு ; 
விலங்குகளின் சாணம் ; பறவைகளின் எச்சம். 

drop’-press, n.=drop-hammer. 
drops, 1. துளிமருந்து, துளிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட 

வேண்டிய மருந்து. 

drop’-scene, n.=drop-curtain. 

070037, 7. (மரு.) நீர்க்கோவை, மகோதரம், உடலின் புழை 
யிடங்கள் தோறும் நீர்திரண்டு தேங்குவிக்கும் கோய். 

* 

0105111337, dros’ky, 91. ரூசிய நாட்டுக்குரிய தாழ்வான 
கான்கு சக்கர வண்டி வகை; செர்மனி காட்டின் நான்கு 
சக்கர வாடகை வண்டி. 

காய்ச்சியடித்து வார்ப்படம் உரு 

01088, %, உருக்கிய உலோகக்கழிவு ; மாசு, களிம்பு, துரு, 
௬சடு, கழிவுப்பொருள் ; கலப்படத்தில் கலக்கப்பட்ட அயற் 
பொருட்கூறு ; சக்கை, சவறு ; தீயவழியில் ஈட்டிய பணம். 

01:088'9, ம. கசடு போன்ற; தூய்மையற்ற; பயனற்ற,



drought 

328 

  

dry 

0, ஐ. வறட்சி, கருப்பு, நீடித்த பஞ்சகிலை; மழை யேற்று ; முரசொலி மூலம் அழைப்புவிடு ; அடித்தடித்து 

மின்மை) நீரின்மை ; காய்வு, வெப்பு, நீர்வேட்கை. உருவேற்று ; அடுத்தடுத்துச் சொல்லிப் புகட்டு) விடாது 
drought'y, ர. மிகுவறட்சியுள்ள, மழையற்ற, கீர்வேட்கை 

யுள்ள... 

410146, ஐ. மர16 என்பதன் இறந்தகால வடிவம். 

41076, 91, மேய்ச்சல் மந்தை; மீன்திரள் ; கும்பு, கூட்டம் ) 

கல்தச்சனது அகன் ந உளி. 

drove’, v. கால்நடை மந்தைகளை ஓட்டிச்செல் ; 

வணிகராகத் தொழில்புரி. 

110160, ஐ. மாட? என்பதன் இறந்தகால வடிவம். 

drov'er, nN. கால்கடை மந்தைகளைச் சந்தைக்கு ஓட்டிச் 

கால்௩கடை 

செல்பவர் ; கால்௩டை வணிகர். 

drown, 5. மூழ்கடி ; மூழ்கடித்து மாளச்செய் ; நீரினுள் 
அமிழ்த்தி மூச்சு முட்டவைத்துக் கொல்லு ; நீர்ப்பெருக்கு 

வகையில் அமிழ்வி ; அமிழ்வித்து மூச்சுமுட்டி இரக்கும்படி 

செய் ; 

தோய்வி ; குடி முதலியவற்றால் துன்பத்தை மறக்கடி ; குடி 

முதலியவற்றின் வகையில் துன்பத்தை மறக்கும்படி செய் 

மேற்கவிந்து மறை; பேரொலி வகையில் பிற சிறிய ஒலிகள் 
கேளாமல் அடக்கிவிடு. 

drowse, 2. அரைத்தூக்க நிலை ; ற, தூங்கிவிழு, தூங்கிவழி; 
சோம்பியிரு, மந்தித்திரு; தூங்கிவிழச்செய், உணர்வு 
மழுங்கச் செய் ; தூங்கி விழுந்து காலங்கழி. 

07089, ம. அரைத்தூக்க நிலையிலுள்ள, உறங்கிவழிகின்ற ; 
மந்தமான, சோம்பியிருக்கிற ; தூக்கம் வருவிக்கிற. 

000, ௦, மொத்து; தடியால் அடி ; கையப்புடை ; சண்டை 

யில் தோல்வியுறச்செய் ) கருத்தை அறைக்துசெலுத்து. 

drubb'ing, n. saw sae. 
drudge, n, ஊழியவேலை, அடிமைஷேலை ; கொத்தடிமை; 

தொண்டுழிய வேலையாள், குறைந்த கூலிக்கு நிறைந்த 

டஷேலைசெய்து காலக்தள்ளுபவர் ) ஐ, அடிமைவேலை செய் 2; 

குற்றேவல்புரி, தொண்டூழியம் செய். 

drudg’ery, drudg’ism, n. அடிமைவேலை, 
உழைபபு, சுவையற்ற வேலை, கடுந்தொழில். 

மொயஜ, %. மருந்துச் சரக்கு, வெறிமயக்கப்பொருள் ; விலை 
போகாப்பண்டம் ; ஐ, வெறிமயக்க மருந்து சேர்த்துக் கலப் 
படம் செய்; வெறிமயக்கமருக்தூட்டு ; மருந்து கொடு, 

மயக்கப் பொருள்களை வழக்கமாய் மிகுதியாக உட் 
கொள்ளுவி ; அருவருப்பூட்டு, உவர்ப்பூட்டு. 

மோதத், 1. முரட்டுக்கம்பளித்துணி, நிலத்தளத்திற் பரப்பு 
தற்கான இரட்டுத்துணி ; மேசைத்து ணி. 

drugg’ist, ௩. மருந்துக்கடைக்காரர் மருந்துச் சரக்குகளில் 
வாணிகம் செய்பவர் ; மருந்து செய்து விற்பவர். 

மட்டுமீறிய 

ட்ரம், ௩, பண்டைய கெல்டிக் (வெடீ) இனத்தவரின் குரு 
வகுப்பினர் ; கெல்டிய மந்திரவாதி: கெல்டிக் இனக் குறி 
காரர் ;) வேல்ஸ் (9/௨1௦8) காட்டு மாமன் றப்பணியாளர். 

dru'idism, n. Gaius இனக் குருமார் கற்பித்த கோட்பாடு 
கள் ; கெல்டிக் இனக் குருமார் கையாண்ட வினை முறைகள். 

drum', n. 7%; முரசொலி; முரசடிப்பவர், முரசொலி 
போன்ற நாரையினக் கூக்குரல்) முரசொலி போன்ற ஓலி 
எழுப்பும் அமெரிக்க மீன்வகை ; உட்செவியுறுப்பு காதுக் 
குருதது ; ஊளையிடும் குரங்கின த்தின் உண்ணாக்கெலும்பு ; 
முரசு வடிவப் பொருள்; மிடா; இயந்திரத்தின் சுழல் 
வட்டுருளை ; இழைசளைச் ௬ற்றிவைக்கப்பயன் படும் குழல் 
உட்டு; மாலை அல்லது பிற்பகல் தேரீர் விருந்து: (௯-௧.) 
கவிகைமாடத்தின் செங்குத்தான பகுதி; கொரிக்திய 
(மோக) பாணித் தூண் தலையுறுப்பின் கெட்டியான 
பருதி; 9. PITH முழக்கு ; முரசொலி எழுப்பு ; கைவிரல் 
களால் தாளங்கொட்டு; காலால் மேளங்கொட்டு; முர 
சொலிப்புப் போன்று இரை; இடைவிடாதடி, தட்டு, 

“sabi j பறவைகள் பூச்சிகள் வகையில் முரசடிப்பதுபோல 
இறக்கைகளை அடித்து ஒலியெழுப்பு ; முர௬ு முழக்கி வெளி 

வெள்ளம் வகையில் மேற்கவிந்து சென்றழி; நீரில் - 

  

செய்து வெறுப்பூட்டு; (தொ.) 1884 1116 யர, முரசடி 7: 
பறைசாற்றிக்கொள், தற்புகழ்ச்சிசெய். 

drum’, n. குறுகிய நீள்மலைப் பாறை; (மண்,) பனிப். 

படலத்தின்கீழ் உருவான பனி ஊழிக்குரிய நீள்முட்டை வடி. 

வப் பாறை. 

மோமர்்ப6, 1. காலாட்படைத்தாக்குதலுக்கு முன் நிகழ்த்தப்: 
படும் பீரங்கிகளின் முழங்கொலி வேட்டுத் தீர்வு. . 

drum’fish, 2. ummuytiug: Cure ஒலியெழுப்பவல்ல. 
அமெரிக்க மீன் வகை. 

போயா 1௦௧0, 7. முரசுத்தோல் ; செவிப்பறைச்சவ்வு ; பாரஞ் 
சாம்பியின் வட்டத்தலையுறுப்பு ; (தொ.) 0001௯ 60ம74- 

martial, (படை.) போர்க்களத்திலேயே அல்லது படைப். 

பெயர்ச்சியின்போதே குற்றங்களை ஆய்வதற்காகச் சுருக்கு. 

வகையாய் நடத்தப்படும் படைத்துறை முறைமன்றம். 

மயா 11, 1. =drum*. 
மொய் ராக'$01, 71. முரசு அணியின் இளம்படி ததலைவர். 
0070 ஜா, ர. முரசடிப்பவர். 
drumm'ond-light, n. sri y. yobweire (Captain. 

T. Drummond 1797-1840) sreiruaiy red கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

வெள்ளொளி அல்லது உயிரக-நீரக ஒளி. 

பயா” -5110%, 8. முரசுகொட்டுதற்கான குமிழ் நுனியுடைய. 
கோல்) சமைத்த கோழிக்காலின் கீழ்மூட்டு ; முருங்கைக்காய், 

மரமா], ற. மேரு]: என்பதன் முடிவெச்ச வடிவம், முற்கால. 
இறந்தகால வடிவம். 

போய % *, 1. குடிவெறி, குடித்தல்; (காவல்துறைக்குற்றத். 
தாள்) குடிவழக்கு ; குடித்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் ; 
கள் முதலியன குடித்தவர்; ர, வெறியுண்ட ; கட்குடியில்- 
மூழ்கியிருக்கிற ; பொங்கும் உணர்ச்சியில் மூழ்கிய. 

மயா காம். ர. குடிகாரர்; குடிப்பழக்கமுள்ளவர் ; போதை. 
யேறக் குடிப்பவர். 

பயாபி2 0, ம, குடிபோதையிலிருக்கிற; அறிவுமயங்கிய 
குடிப்பழக்கமுள்ள$) குடிபோதையின் விளைவான ,- குடி 
போதையிலிருப்பதைக் காட்டுகிற ; பயனற்ற. 

drunk’enness, 1. குடிபோதை ; வழக்கமாகக் குடிபோதையி: 
லிருத்தல். 

0யற௨06005, 8. (தாவ.) உட்கொட்டை சூழ இன்சதைச் 
சாறு உடைய கனிகளை விளைவிக்கிற. 

drupe, n. (தாவ.) கொட்டையுடைய 
மொண்ட கனி 

இன்தசைச்சாறு. 

ரேழு'6], மரழா௨எ், 1. (தாவ.) பல்சுளைக் கொட்டைகளை 
யுடைய கனியின் ஒருகளைக் கொட்டை. 

druse’, n. பாறைக்குழிவின் உட்புறத்தைப் போர்த்துள்ள- 
மணியுறைவுத்தோடு ; மணியுறைவுத்தோட்டினால் உட்புறம் 
போர்த்தப்பெற்றுள்ள பாறைக்கு ழிவு. 

Druse’®, n, #fuir (Syria) வில் உள்ள லெபனான் மலைகளில் 
(Lebanon mountains) வாழும் மகம்மதிய சமயம் சார்ந்த. 
அரசியல்-சமயப் பிரிவினர். 

dry, N. மதுவிலக்குக் கோட்பாட்டாளர் ; QA. வறண்ட 
வற்றிப்போன ; நீர்ப்பசையற்ற, ஈரமில்லாத; ஈரம் குறை. 
வான ; வடிகால் மூலம் நீர்வடிக்கப்பெற்ற ; சாறு இல்லாத 
சாறு குறைவான; மழையில்லாத; மழைகுறைவான 2 
நீர்வேட்கையுள்ள ; நில வகையில் புன்செயான ; பயிர் வகை. 
யில் புன்செய் வகை சார்ந்த ; மழையின்றி உலர்ந்த ; நீர்நிலை 
யினின்றும் தொலைவான ; நீர் வராத); கால்கடை வகையில் 
பால் தராத; கெட்டிப் பொருளான ; பழத்தில் சதைப்பற்றில் 
லாத; நீர்ப்பொருளாயிராத ; நீரியலல்லாப்” பொருள்களை 
அளப்பதநற் தரிய ; பசுமையற்ற ; சாரமற்ற; அப்பவகை 

யில் வெண்ணெய் தடவப்பெறாத ; சாவு வகையில் நீரினால்: 
அல்லது குருதி சிந்தப்பெற்று வர ஈத; காசவகையில் 
கபமற்ற; மது வகைகளில் இனிப்போ பழத்துக்குரிய 
கறுமணமோ அற்ற காடு-நாட்டுப்பகுதி முதலியவற்றின்



dryad 

வகையில் மதுபான வாணிகத்தைச் சட்டப்படி தடை 

செய்கிற ; மதுவிலக்கினைச் செயலாற்றுகிற ; மதுவிலக்குக்கு 

உட்பட்ட; எழுச்சியற்ற, கவர்ச்சியற்ற, ௬வையற்ற; 

பயனற்ற; அன்பற்ற, உணர்ச்சியற்ற; கண்டிப்பான, 

கடுமையான; ஒத்துணர்வற்ற; கனிவற்ற; பராமுகமான 

கரிசனையற்ற; வெறுமையான; புனையப்படாத; காய்தலுவத்த 

வில்லாத; சிறப்பற்ற பொதுப்படையான; ௮, உலர்த்து) 

நீர்ப்பசையறச்செய் ; வறு ; வறட்டு ; வாட்டு ; வற்றலாக்கு ; 

வறட்டுப்பசுவாக்கு; உலர்வுறு, நீர்ப்பசையறு, வறள், 

வாடு, வற்று; (O@sr.) cut and dried, cut and dry, 
முன்னரே செயல் முற்றுவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ; உடனடி 

யாகப் பயன்படுத்தத்தக்க ; முன்னரே வரையறுக்கப்பட்டு 

விட்ட; மோ ரகாறாம்றத, புன்செய் வேளாண்மை, புழுதிப் 

பயிர்) பு 11214, காட்சி மயக்கம் தரா ஒளி; காய்தலுவத்த 
லகற்றிய கருத்து ; மர ஐவ, கூலம் முதலிய பண்டங் 
களை அளப்பதற்கான முகத்தலளவை முறை$ ம 51681, 
நீர்த்துளிகள் கலவாத நீராவி; பே பற, முற்றும் உலர்த்து ; 

(ஈரம்) முழுவதும் வற்றிப்போ; வற்றவை; (கிணறு 
முதலியவை) வறண்டு போ; (பே-வ.) பேசாதிரு; சும்மா 

இரு; நாடக நடிகர் வகையில் ௩டி.ப்பு வாசகத்தை மறந்து 

விடு; ௪௦00, மதுவிலக்கு ஏற்பாட்டினை மேற்கொள் : 

highanddry, (கப்பல்) அலைவாயிலிருந்து தொலைவாகக் 
கரைமேட்டில் ; நடைமுறை நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடர்பற்ற. 

முகம், 71. அணங்கு, நீரரமகள், 

wg; pl. dry'ads, dry'ades. 

Dry‘asdust', n. sutéAw dm Eopuied eG empiys 
செய்து ஆராயும் பழம்பொருளாய்வாளர் ; சுவர்ச்சியில்லாத 
வரலா ற்றாசிரியர். 

dry’asdust’, ம. சிறிதும் கவர்ச்சியற்ற, சாரமற்ற, ௬வைத் 
திதமற்ற. ் 

870611, 1. மின்பகுவுறுப்பு நீர்ப்பொருளாயிராமல் பசையா 
யிருக்கிற மின்கலம். 

0097-0128, ற, உலர்வுச் சலவைசெய், நீரிற் கழுவாமல் 
சாராயச் சத்து முதலியவற்றால் தூய்மையாக்கு. 

dry'-cure’, v. =dry-salt. 
ோர"-0௦0%, 4. நீரின்றி வெற்றிடமாக்கப்படக்கூடிய கப்பல் 

துறை; ற, நீர் வெளியேற்றப்பட்ட துறையில் கிறுவு. 

dry’er, n.=drier’. 
dry’-fist, n. கஞ்சத்தனமானவர். 

dry-fist'ed, 8. ஊதியம் கிடைத்தால் பணம் பெற்றுக் 

கொண்டு இழப்பு நேர்ந்தால் பணம் கொடுக்கிற ; ரம, 

ஊதியம் கிடைத்தால் பணம் பெற்றுக்கொண்டு இழப்பு 

கேர்க்தால் பணம் கொடுத்து. 

ரம, ௩. நீரில் அமிழாத செயற்கை இரை வாய்ந்த 
தூண்டில் முள்ளையுடைய ; ௮, நீரில் அமிழாத செயற்கை 
இரையுடன் தூண்டிலிட்டு மீன்பிடி. 

dry’-goods, n. pl. 
பண்டங்கள். 

0106, 71. குளிர்பதனமுறையிலும் பொறியாண்மையிலும் 
பனிக்கட்டிக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படும் உறை கரியீரு 
யிரகைப்பாளம். 

வனதேவதை$ காட்டு 

டீர்ப்பொருளாயிராத கூலம்போன்ற 

dry’-nurse, n,. தானே பாலூட்டாமல் குழந்தையை 
வளர்சுகிற தாதி) ற, தானே பாலூட்டாமல் குழந்தையைப் 
பேணி வளர். 

dry’-plate, n. (@-u.) முன்னதாக வேதி நீர்மங்களில் தோய்க் 
காமல் படம் எடுக்கக்கூடிய கூருணர்ச்சியுடைய நிழற்பட 
அட்டை. 

dry’-point, ¥. காடிக்காரம் இல்லாமலே செப்புத்தகட்டில் 
செதுக்கு வேலை செய்வதற்கான கூரிய ஊசி ; கூரிய ஊசி 
யினால் செதுக்கப்படும் தகடு; கூரிய ஊசியினால் தகட்டில் 
செய்யப்பட்ட செதுக்கு வேலை ; ஐ, காடி வகைகளைப் பயன் 
படுத்தாமல் கூரிய ஊசியைக்கொண்டு செப்புத்தகட்டில் 
உருவந்தோண்டும் முறையைக் கையாளு. 

42 
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dubitation 

dry'’-rot, n. 2@50y, soraer வகைகளினால் வெட்டு 

மரத்துக்குப் புறந்தோன்றாமல் உள்ளீடாகச் சிதைவு ஏற். 

படுத்தும் கோய் வகை; உள்ளீடான சிதைவு, பண்புச் 

சீர்கேடு. 

dry'-salt’, ௮. நீர்ப்பொருளில் ஊறவையாமலே உப்பிட்டுப் 

பதனப்படுத்து. 

dry'-salter, 71.  மருந்துச்சரக்குகள்-சாயங்கள்.பதனச்சரக்கு. 

கள் ஆகியவற்றில் வாணிகம் செய்பவர். 

'-5விர்ர, ௩.  மருந்துச்சரக்குகள்.சாயங்கள்-பதனச்சரக்கு 

களின் வாணிகம்; மருந்துச்சரக்குகள்-சாயங்கள்-பதனச்சரக்கு 

கள் விற்கும் கடை. 

மர'-9100, ௧. செருப்பு கனையாத ; கால்கள் நனையாத ; ரம£ற. 
செருப்பு கனையாமல்; கால்கள் ௩னையாமல். 

ம”-5௦16, ௩. காரையின்றிக் கல்லினால் கட்டப்பட்ட. 

dry’-wall'er, n. காரையின்றிச் சுவர்கள் எழுப்புகிறவர். 

du’ad, n.=dyad. 
du’al,n. (Qr%) மொழிகள் சிலவற்றில். காணப்படும் 

ஒருமை பன்மை எண்சளுக்கு இடைப்பட்ட இரட்டைப் 

பொருள்களைக் குறிக்கும் இருமை எண்; இருமை எண் 
சார்ந்த சொல்; சொல்லில் இருமை எண் சார்ந்த வேற்றுமைத் 

திரிபுவடிவம் ; ர. இரண்டுக்குரிய ) இரண்டுகொண்ட ; இரு 
மடியான ; இரண்டாகப் பகுபட்ட ; இரட்டையான ; (தொ.) 

30௧1 6௦2௦1, கூட்டுக்கடடுப்பாடு) இஷைக்கட்டுப்பாடு) 
duel monarchy, இணையர௬, கூட்டரசு; ஒரே அரசருக்குட் 
பட்ட இரண்டு தன்னுரிமை காடுகள் $ (6 190௨] 14௦௦ க013, 
1918.க்கு முற்பட்ட ஆஸ்ட்ரிய-அங்கரிப் பேரரசு (&5110.- 

Hungarian Empire). 

மவ, 7. (வேதி.) வாள்தூள் வெடியுப்பு முதலிய பொருள் 

கள் கலந்த ஆற்றல்மிக்க வெடிமருந்து வகை 

du’alism, 71. இருமை; இருமை எண் வழக்காறு ; (மெய்.) 
இருபொருள்வாதம், துவைதம், ஈன்மை தீமை இருவேறு 
தத்துவங்களாகக் கொள்ளும் கோட்பாடு; பருப்பொருள் 

உயிர் இருவேஹறெனக் கொள்ளும் கோட்பாடு. 

01ம'௨1194, 7. (மெய்.) இருபொருளுண்மைக் கோட்பாட்டா 

ளர், இருபொருள்வாதி, gious). 

010811511௦, 8. இரண்டுகொண்ட ; 
வாதத்துக்குரிய. 

வி 1137, 1. இருமை, இரட்டைத்தன்மை ; இரட்டையாயுள்ள 
நிலை. 

dub’, ர. ஆற்றின் சிறுமடு, குட்டை, சேற்றுக்குழி, சேறு. 
000”, ௦, வாளின் மொட்டைப்பக்கத்தால் தோளில் தட்டும் 

வினைமுறை மூலம் முற்கால வழக்கப்படி வீரப்பெருந்தகை 

(knight) corm பட்டஞ் தட்டு; புது ௩ன்மதிப்புப்பட்டம் 
அளி . சிறப்புப்பெயர் புனைவி ; ௩ன்மதிப்பு ஈயம்படச் சாட்டுப் 

பெயரிட்டழை ; வாய்ச்சியினால் இழைத்து மென்னயப்: 

படுத்து ; கத்தரித்து ஒழுங்குசெய்; புள்ளினங்களின் 

சூட்டும் தொங்கு சதையும் துண்டித்தகற்று ; தோல் முதலிய 
வற்றின்மீது நீர்க்காப்பான மென்னயமூட்டும் கலவையைத் 

தோய்வி ; தூண்டிலிற் போலி ஈ வடிவ இரைபொருத்திவை. 

(மெய்.) இருபொருள் 

மேம்”, ௦. திரைப்படத்திற்கு வேறு மொழியிற் புதிய, ஒலிப். 
பதிவை இணை ; இயக்கத்திரைப்படத்துடன் ஒலி இசைப் 
பதிவு இணை. 

dubb’ing, n. வீரப் பெருந்தகையெனப் பெயரிடுஞ் செயல், 
வாளின பட்டையால் தோளைத் தட்டும் வினைமுறை ; தோலை. 
*மென்மைப்படுத்தும் பசைப்பொருள். 

ம்ம் ஷ், 1. ஐயப்பாட்டுணர்வு ; சந்தேகத் துக்குரிய செய்தி. 

ம0'1௦0ட, 8. ஐயுறவுக்குரிய, இரண்டகமான விளைவுக்குரிய , 
சந்தேகம் கொள்ளுதற்தரிய, ஐயப்பாடுகொள்ள இடந்தரு. 

கிற; BY DIA», தயங் தகிற, ஊசலாட்டமான ; ஈ௩ம்பக 
மற்ற, கம்பும் தததியில்லாத; தெளிவற்ற, இவக்தெரியாத; 
இரண்டகமான, புதிரான. 

01171௧714௦, 1, ஐயம்; தயக்கம்.
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dubitative 

duffer 

dub’itative, a. ஐயத்துக்குரிய ) ஐயுறவான ; ஐயுறவு தெரி duc'tile, a. உலோகங்களின் வகையில் வேலைப்பாடுகளில் 

விக்கிற ; தயக்கத்துக்குரிய ; தயக்கமுடைய; தயக்கம் அடித்துருவாக்கத்தக்க இயல்புடைய ; கம்பியாக இழுத்து 

தெரிவிக்கிற. 
நீட்டக்கூடிய ; களிமண்போன்று குழைவான 7; எளிதில் 

duc'al, a. கோமகனைச் சார்ந்த; கோமகனைப்போன்ற ; இணங்கிப்போகும் பண்புடைய; எடுப்பார் கைப்பிள்ளை 

கோமகன் நிலைக்குரிய ; கோமகன் பட்டத்துக்குகந்த. 

duc'at, n. (oar ஐரோப்பிய பொன்காணய வகை, பழம் 

பொற்காசு ; நாணயம். 

duc’ats, n- pi. நாணயங்கள் ; பணம். 

du'ce, n தலைவர், இத்தாலிய வல்லாட்சியாளர், முசோலினி 

(1405501101) யால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தலைவர் பட்டம். 

பம01 655, 1. கோமாட்டி ; கோமகனுடைய மனைவி; மாண்ட 

கோமகனின் மனைவி. 

duchesse’, 71. மேசை மையத்துணியாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

மென்பட்டு வகை ; மேசை மையத்துணி ; (தொ. ) 01016896 

1௨௦6, தலையணைவிளிம்புப் பூவேலை வகை. 

duch'y, n. Gatwas gious ஆட்சிப்பகுதி. 

80% *, $, கப்பற்பாயும் பைகளும் செய்ய உதவும் முரட்டுத் 

துணி வகை. 

8001 “, 7. முக்குளிப்பு, குளிக்கும்போது நீரில் ஒருதடவை 
மூழ்கி எழுதல்) தலையை கீரில் அமிழ்வித்தெடுத்தல் ) சட் 

டெனக் குனிந்து மிமிர்தல்; ஐ, நீரில் மூழ்கி எழு; தலையை 

நீரில் அமிழ்த்தி எடு; நீரிற் சிறிதுநேரம் அமிழ்த்திவை ; 

திடுமெனக் குனிந்து தலைதாழ்த்து ) தலைதாழ்த்து. 
0௦%, 1. நிலத்திலும் நீரிலும் இறங்கவல்ல வான்கலம்) 

சரக்கேற்றிச் செல்லும் நில நீரியக்கமுடைய படைத்துறைக் 

கலம். 

014, ர. தாரா, குள்ளவாத்து ; தாராக்கள், தாராக்களின் 

தொகுதி; பெட்டைத்தாரா 5 மரப்பந்தாட்டத்தில் ஆட்டக் 

காரரின் கெலிப்பு மதிப்பு எதுவும் இல்லா நிலை, இன்மைப் 

புள்ளி ; அன்புக்குரியவர், அருமைச் செல்வம், செல்லக் 

காதலர் ; பங்குக்களத்தில் தவணை தவறியவர், கொடித்தவர்; 

(@sr.) Bombay duck, சிறுமீன் வகை; break one’s duck, 

மட்டைப்பந்தாட்டத்தில் முதலில் ஓர் “ஓட்டம்” எடுத்தல்; 

1,௦3௦ 000%, பங்குக்களத்தவணை தவறியவர் ; கொடித்தவர்) 

ஏலாதவர், ஏலாதது; like a dying duck, Geriocmr 

கின்ற); 78166 ducks and drakes, play ducks and drakes, 

நீர்ப்பரப்பின்மீது தட்டைக் கற்சில்லுகளை வீசித் தத்திக் 

குதித்துச் செல்லும்படி செய்து விளையாடு; வீண்செலவு 

செய், பாழாக்கு; பாழாகப் பயன்படுத்து. 

805111, 1. வாத்துப் போன்ற அலகும் காலுமுள்ள ஆஸ்தி 
ரேலிய நீர்வாழ் உயிரின வகை ; செங்கோதுமை வகை. 

௦0 -111௪ம், ச. வாத்தினைப்போன்ற அலகுடைய. 

duck’-board, n. sa) sds உதவும் மரக்கட்டைப்பாதை ; 

சேற்றினூடாக ஒடுங்கிய மரக்கட்டை வழி. 

மள 1, 71. மூழ்குபவர் $ நீர்மூழ்கிப்பறவை வகை, 

2, 71. வாத்துக்களைப் பேணி வளர்ப்பவர். 

duck’-hawk, n. சதுப்புகிலச் சிறுநாய் வகை. 

duck’ing, n. wrsgiGarLoo. 

000110 2-51001, 1. குற்றவாளியை நீரில் மூழ்கடிக்க உதவும் 
நீள் கழியுடன் இணைத்த இருக்கை. 

duckling, 1, வாத்துக்குஞ்சு. 

duck’mole, n. வாத்துப்போன்ற அலகும் 
ஆஸ்திரேலிய நீர்வாழ் விலங்கு வகை. 

ducks, n. ற்1. முரட்டுத்துணிவகையாலான காற்சட்டை. ‘ 

காலுமுள்ள 

duck’-shot, 1.  காட்டுவாத்துக்களைச் Oo s mG Mus தற்கு 
துப்பாக்கிக் குண்டு. 

duck'weed, n. அமைந்த நீர்ப்பரப்பை மூடிமறைத்துப் 

படரும் பாசியின வகை. 

மர், 1. கசிவுரீர் கொண்டுசெல்லும் உயிரின உடலின் இழை 
காளம் ; நீரும் காற்றும் உட்கொண்டிருக்கும் செடியினத்தின் 

... நுண்புழை; மின்கம்பிவடக் குழாய் ; வளி செல்வழி. 
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போன்ற, எளிதில் திருத்தி உருவாக்கத்தக்க ; வளைந்து - 

கொடுக்கும் இயல்புடைய. 

ductil’ity, n. ஒசிவு, மசிவு, உடையாமல் கம்பிகளாக 

இழுக்கப்படும் ஆற்றல். 

0104'1685, 8. இழைகாளமற்ற; (தொ.) 00041858 glands, 

நாளமற்ற ௬ரப்பிகள், இழைகாளமில்லாமலே நேரடியாகக் 

குருதிக்குள் கசிவுநீர் பரப்பும் சுரப்பிகள். 

dud, n. கொல்லைப்பொம்மை ; மதிப்பு மறுக்கப்பட்ட பொரு 

ளகப் பணமுறி; சோழிசிப்பி; போலிப்பொருள் த) பயனற்ற 

பொருள் ; பயனற்ற திட்டம்; பயனற்ற ஆள்; தோற்று 

முறிவுற்றவர் ; ர, போலியான; பயனற்ற? மோசமான. 

மயம்6, 71. பகட்டன், ஒய்யாரக்காரன்$; பகட்டுக் கலையார் 

வலன் $? போலித்துரைமகன், ஆங்கிலேய நடையுடை 

பாவனைகளைப் போலியாகப் பின்பற்றித் திரிபவ்ன். 

01102, 71. சிறிய களிமண் புகையிலைக்குழாய், 

மமம்த601 1, ர. கடுஞ்சினம், சீற்றம். 
dudg’eon?, 1. உடைவாளின் கைப்பிடி ; சிறு குத்துவாள். 

dudheen’, n.=dudeen. 
duds, n. pl. துணிகள், கந்தல் துண்டுகள். é 
006, 7, மதிப்புரிமை, பிறர் காட்டக் கடமைப்பட்டுள்ள தகுதி 

யுரிமை ; தகையார்ந்த மதிப்பு ; கடன் ; கடப்பாடு; கடமை, 

வரி, தீர்வை, சுங்கம்; நிலைய வரி; ர, கடன்வகையில் 

கொடுக்கப்படவேண்டிய, பாக்கியான ; வரி தீர்வை முதலிய 

வற்றின் வகையில் செலுத்தப்படவேண்டிய; உரிய, கடமைப் 

பட்ட ; தக்க, தகுதியாகக் காட்டப்படவேண்டிய ; கேரிய, 

நேர்மையாக அளிக்கப்படவேண்டிய; காலவகையில் 

குறிக்கப்பட்ட, திட்டம் செய்யப்பட்ட, எதிர்பார்க்கப்பட்ட ; 

சரியான, சரிநுட்பமான, ஏற்ற அளவான, விளைவான, 

காரணமாகக் கொண்ட; வரவேண்டிய, செல்லவேண்டிய, 

எதிர்பார்க்கப்படவேண்டிய ; ரீ, செவ்வாக, சரிகேராக, 
அப்புறம் இப்புறம் விலகாமல் ; (தொ. ) 006௩௦, காரணமாக, 

விளைவாக ? 101 ௨ 1ய11 006, (கப்.) முடிவாக, முழுநிறைவாக ; 
சச்16 (16 0௦111 145 மம6, பொல்லார்க்கும் கேர்மை வழங்கு ; 
77) 06 0௦0156, காலப்போக்கில், காளடைவில். 

081, 1. மற்போர், மானமதிப்புக்காப்பை முன்னிட்டு முற் 

காலங்களில் திட்டவரையறைகளுக்குட்பட்டு நடத்தப்பட்ட 

இருவர் போராட்டம் ; சச்சரவு தீர்த்துவைக்க இருவரிடையே 

நிகழ்த்தப்படும் போராட்டம் ; எதிரெதிராக மனிதர் விலங்கு 
புள் உயிரினங்களிடையே நிகழ்த்தப்படும் காட்சிச்சண்டை ; 

கட்சிப்போராட்டம், கொள்கைப் போராட்டம்; இருபக்க 

மோதல்; ௮, மற்போரிடு, இருவர் போராட்டத்தில் ஈடுபடு ; 

சண்டையிடு ; சச்சரவிடு; (தொ.) 1% 0061, வரையறைச் 
சட்டங்களுடன் கூடிய இருவர் போராட்டம். 

duenn’a, n. Geatsd, ஆயமும் காவலும் ஆனவள். 

dues, 71. pl. கடன், கடன்தொகைகள் ; கொடுக்கவேண்டிய 

கடன்பாக்கி; கடமை; வரி, தீர்வை, சுங்கம்; நிலையவரி. 

பய94', 0640, 7. உறழ்பாடல், இருவர் பாடுதற்குரிய இசைப் 
பாடல. 

மே, ௦, போலிப்புதுமைத் தோற்றம் அளி ; கால்௩டைகளைத் 
திருடிச் சூடிட்ட அடையாள மாற்று; குழிப்பந்தாட்டத்தில் 

அடிதவறு, வீச்சுத்தவறு. 

மீய1£61, 7. முரட்டுக்கம்பளித்துணி வகை ; ஆட்டக்காரரின் 
கூடார மாற்றுடை. 

duff'er, n. திறமையற்றவர், பயிற்சித்திறன் இல்லாதவர் ; 
பயனற்றவர் ; எலா முதியவர் ழ போலி நாணயம்: விர 

Gre செய்பவர் ; திரிந்து விற்பவர் ; பயனற்ற 

பழைய பொருட்களைப் புதுக்கித் திருட்டுச் சரக்கென்றோ 
கள்ளவாணிகச் சரக்கென்றோ கூறி ஏமாற்றி விற்பவர் ; 
கால்௩டை கவர்பவர்.
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duf'fle, n.=duffel. 
பத *, ர. விலங்கின். பால்சுரக்கும் மடி. 

012, ௰.. நத என்பதன் இறந்தகால முடிவெச்சவடிவம். 

00202, 1. தழையுண்ணும் கடல்வாழ் பால்குடி விலங்குவகை. 

மம2'௦ம]், 71. அடிமரத்தைக் குடைந்து செய்யப்பட்ட படகு; 

அகழியிற் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட மறைவிடம் ) நிலச் 

சரிவிற் குடைந்தமைக்கப்பட்ட மனை ; மீண்டும் வேலைக்குக் 

கொண்டுவரப்பட்ட முதியவர். 

மெம், 71. தென்னாப்பிரிக்க மான்வகை. 

duke, n. கோமகன், அரசகுடும்ப எல்லைக்குப் புறமாக உச்ச 

உயர்குடியினர் பட்டப்பெயர்; கோமான், தனியுரிமை 
யூடைய சிறு நிலச் சிற்றரசன்; குலமரபுக்குழுவின் முதல்வன்; 

(வர.) பண்டை ரோமாபுரியின் பிற்பட்ட காலப் பேரரசரின் 

கீழுள்ள மாகாணப் படைத்தள முதல்வர்; பழவகை; (தொ.) 
1037௧1 306, மன்னுரிமைக் கோமகன், இளவரசர்களுக்குள் 

அரசபதவிக்கு முன்னுரிமையுடையவர். 

12. கோமகன் நிலை; கோமகன் பட்டம்; கோமகன் 

ஆட்சியெல்லை. 

duk’ery, n. Garwscr நிலை; கோமகன் ஆட்சிப்பகுதி 

(Qsr.) the Dukeries, srtymearbd (Nottinghamshire) 
என்னும் இங்கிலாந்து மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கோமக்கள் 

ஆட்சிப்பகுதிகள் கொண்ட தொகுதி. 

11'0ள, ௩. செவிக்கின்பமான, : மகிழ்வூட்டுகிற. 

ஸ்யி' ௦77, ஐ. இனிமையாக்கு, செவிக்கின்பமூட்டு. 

பியி ௦11, 1. பல்வேறு நீளமான தந்திகளுள்ள இசைக் 

கருவி வகை; யூதரின் பையிசைக்கருவி. 

டயி01௦ ௨, 71. இலட்சியக் காதலி, தன்னேரில்லாத் தலைமகள். 

மே11' ர. ஊக்கமற்ற, எழுச்சியற்ற; சோர்ந்த தோற்ற 
முடைய ; தூங்கி வழிகிற, அரையுறக்க நிலையுடைய ; சுறு 
சுறுப்பற்ற; சோம்பிய; துயரார்ந்த; கேள்வியுணர்வு 

குன்றிய ; புலனுணர்வு மழுங்கிய ) அறிவாற்றல் குறைந்த, 
கூரறிவற்ற; மக்கான; கூரற்ற, மழுங்கலான; சுவை 

யற்ற, உவர்ப்பான ; விரைவற்ற, தேங்கலான ; வாணிகத் 

துறையில் தொழில் மந்தமான ; சலிப்புத்தருகிற, ஒரே மட்ட 

மான ?; இடைமாறுபாடற்ற; ஓவிய வகையில் உயிரோட்ட 

மற்ற; நிறவகையில் மங்கலான, முனைப்பற்ற ; ஒலிவகை 

யில் தெளிவாகக் கேட்காத ; வானிலை வகையில் மூடாக்கான £ 
இருள்மண்டிய நிலையிலுள்ள; ற, மழுங்கலாக்கு) கூர் 

மழுக்கு) புலனுணர்வு மழுங்கவை ; ஓசைமந்தப்படுத்து ) 

உணர்ச்சிகுன்றச்செய் ;) முனைப்புக் குறை; அறிவாற்றல் 

மங்கவை $; சுறுசுறுப்புத்தடு) கவிந்து இருளாட வை) 

ஊக்கங்கெடு ; கிளர்ச்சிகுலை. 

dull’ard, 1. அறிவற்றவன், மட்டி. 
11௨95, 71. மந்தம்; மழுக்கம் ; 

கவர்ச்சியின்மை ; சோர்வு. 

117, ம. ஒருவாறு மந்தமான ; ரமீற, மந்தமாக, 
dul'ness, n.=dullness. 
00196, 71. உணவுக்குரிய கடற்பாசி வகை. 

dul'y, adv. சரியாக; சரியான நேரத்தில்) நேர்மையாக) 
தகுதிப்படி ;) போதிய அளவில். 

மெட்றஐ, 71. ருசியா (150551) நாட்டில் 1906-1917 ஆண்டுகளில் 
இயங்கிய சட்ட மாமன்றம். 

முனைப்பற்ற தன்மை; 

dumb, ad. ஈனமையான; வாய்விடாத, பேச்சாற்றலற்ற 
பேச இயலாத; பேசாத; பேச்சுரிமையற்ற; எதிர்த்துக் 
கேட்கும் உரிமையில்லாத ; ஒலியற்ற;) ஓசைபடாத$ 
நாணத்தால் வாய்திறவாத ; அதிர்ச்சியினால் பேச்சடங்கிய ; 
இயல்பாக$) அமைதியான, வாயாடாத) மெளனமான 9 
கூத்து முதலியவற்றின் வகையில் வாய்ப்பேச்சில்லாத, 
இயந்திர அமைப்புக்கள் வகையில் மனிதருக்குப் பதில் செயற் 
படுகிற ; செயழ்படாத, எதிர்பார்க்கப்படும் செயற்பாடில் 
லாத; ற, ஊமையாக்கு, வாயடை ) (தொ.) 541126 மமம், 
திகைப்பாற் பேசமுடியாமற் செய், வாயடங்கச்செய்,   

dumb'-barg’e, n. பாய்மரங்கள் இல்லாத தெப்பம், பொறி 
யியக்கம் அற்ற மரக்கலம். 

ஷ் 0௪71, ம. தசை வளர்ச்சிக்காகக் கைகளாற் பிடித்து 

உடற்பயிற்சி செய்ய உதவும் இருமுனைப் பளுக் கருவி. 

dumb’-craft, n.=dumb-barge. 
மபரம்ர௦மாம்', ஐ. ஊமையாக்கு, குழப்பு, திகைக்க வை. 
dum’bledore, n. உரத்து முரலும் ஓசையுடைய பெரிய 

வண்டுவகை. 

dumb’-pia’no, Nn. இசையில்லாத விசையமைவு. 

dumb'-show’, 1. ஊமைக்கூத்து. 
dumb’-wait'er, 1. உணவுக்கலங்களையுடைய ஈகரும் மேடை£$ 

உணவுக்குப்பின் உண்ணும் பழவகை முதலியவற்றை 
வைக்கும் சுழலுச்சியுடைய நிலைதாங்கி; பரிமாறுபவன் தேவை 

இல்லாமல் உண வு படைக்க உதவும் சுழல்ஙிலைப்பெட் டி. 

dumb’-well, n. மேற்பரப்பு வடிரீரைக் கீழேகொண்டு 
செல்லும் கிணறு போன்ற ஆழ்குழி. 

ம்யரும்மாறு, 7. கிழிப்புக்குண்டு. 
மொற ர, 1. வாய்பேசாத உருவம்; மட்டி, பேதை; போலி 

ஆள் ; செயல் செய்யாத ஆள்; போலிப்பகட்டு உருவம் 

வைக்கோல் உருவம்) கைப்பாவை ; கைக்கருவி ; போலிப் 

பொருள்; பொம்மைப்போலி ௨௬, ஆடையணி தாங்கும் 

விளம்பரப்பொம்மை ; சுடுவதற்கான பொம்மை இலக்கு; 

குழந்தைக்குப் பாலூட்டுவதற்கான குமிழ்கலம் ; அச்சிடாப் 

போலி வெள்ளேடு; சீட்டாட்ட வகையில் திறந்த சீட்டுக் 
களுக்குரிய கற்பனை ஆட்டக்காரர் ; சீட்டுக்கள் திறந்து 

வைக்கப்படும் சீட்டாட்ட வகை; திறந்த சீட்டுக்களை எடுத் 

தாடும் முறையுடைய துணையாட்டக்காரர் ) உதைபந்தாட்ட 

வகையில் பந்துவீசுவதாகக் காட்டிக்கொள்ளும் போலிப் 

பாவனை; ர. ஊமையான, மெளனமான, பேசாத, போலியான, 

பாசாங்கான; (தொ.) 5611 6 பபற, உதைபந்தாட்ட 
வகையில் பந்தை வேறொருவருக்கு அனுப்பப்போவதாகப் 

பாசாங்கு செய்து எதிர்த்தரப்பு ஆட்டக்காரரை ஏமாற்று. 

மேயோமற ', 1. தடித்த குறுகிய வடிவமுடைய பொருள் ; ஆட்டக் 
கெலிப்பின் மதிப்புக்குறியான போலி ஈயவட்டு ; சிறுகாணய 

வகை 7; கப்பல் கட்டுமானத்தில் குமிழ் இறுக்காணி ; கப்பலில் 
ஆடப்படும் விளையாட்டுவகையில் எறியும் கயிற்றுக் கண்ணி 

வளையல் ; தடித்துக் குறுகிய ஆள்; ஆட்டவகையின் எறி 

கழல்) இனிப்புத் தின்பண்டவகை; ஆட்டவகைக்குரிய 
குற்றிக்கோல். 

dump’, 2. தொப்பென விழும் அடி ; மெத்தென விழும் ஒலி, 

குப்பைக் குவியல் ; குப்பைகொட்டுமிடம் ; சேமிப்பு ; படைத் 
துறையின் தற்காலிக வெடிமருந்துச் சேமிப்புச்சாலை ; ௮, 

தொப்பெனக் கீழிடு) கீழே கொட்டு; தடாலென விழும்படி 

வீசியெறி; வாணிகத்துறையில் உள்காட்டில் உயாவிலைக்கு 
விலைபோகமுடியாத பொருள்களை ஆக்க விலைக்குக் கீழாக 

வெளிகாட்டில் குவித்துப் புதுவிலைக்களம் கைப்பற்று ; காடு 

கடந்து அயல் காட்டில் ஆட்களைப் பேரளவில் குவித்திறக்கு, 

dump *, மடு; சிறுகுட்டை) ஆற்றுப்படுகையில் ஆழமான 
பள்ளம். 

மயா 112, 1. வேகவைத்த அல்லது சுடப்பட்ட பிசைந்தமாக் 
கொழுக்கட்டை ; சீமை இலந்தைப்பழம் முதலியவை உள் 

ளடக்கிய பிசைந்த மாவாற் செய்யப்பட்ட பணியாரம். 

ற, 71. 1. முகவாட்டம் ; மனச்சோர்வு. 

ம்ய்றரு, 1. குட்டையான தடித்த மனிதன் அல்லது விலங்கு $ 
,ஸ்காத்லாந்தின் (5௦011800) சிறுகால் பயிற்சியினக்கோழி 

வகை; குட்டையான சிறு குடை ; ஐ. சிறுத்துத் தடித்த. 
‘dump’'y-lev’el, 71, தொலைகோக்கியுடன் மட்டத்தொடர்பில் 

இணைக்கப்பட்ட அளவாய்வாளரின் காட்சித்தள மட்டம். 

00 1, 7. மங்கலான பழுப்புச்சாம்பல் நிறம், சுண்டெலிகிறம், 

கழுதைஙிறம் ; புகைஙிறக் குதிரை, மீன்தூண்டிலுக்குரிய 
செயற்கை ஈ வகை; ர, சாம்பல்வண்ணப்பழுப்பு நிறமான ; 
புகை நிறமான ; மாசுபடிந்த தோற்றமுடைய; ற, சாம்பல். 

வண்ணமாகு.
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dun?,n, கொடுத்த கடனைக் கேட்டு கெருக்குபவர் ; கடன் 

தண்டுபவர், கடன் தண்டற் பணியாளர் $ கடனடைப்புக் 

கோரிக்கை, கொடுத்த கடனைத் திருப்பிக்கேட்டல்; ௮, 

கொடுத்த கடனுக்காக நெருக்கு ) தொல்லைகொடு. 

0”, 7. குன்று; திட்டு, திடல் ; அரண்காப்புடைய மேடு. 

dun'-bird, n. நீரில் மூழ்கும் செந்தலையுள்ள வாத்துவகையின் 

பெண். 

dunce, 91. மடையன். 

dun'derhead. n. (curser, gprs. 
dun'der-headed, a, sS8upp, 

தன்மையுள்ள. 

ப்பட்-01' எ, 70 கீர்மூழ்கும் வாத்து இனப் பெடை; வாத்து 

வகை இள ஆண். 

Dundrear’y, n. தாடியில்லாத நீண்ட சிலிர்ப்பான மீசை, 

கிருதாமீசை ; ர, நீண்ட சிலீர்ப்பான. 

0006, 7. தேரி, மணற்குன்று. 
dung, n. சாணம், விலங்குகளின் மலம்; உரம், எரு; மாசு, 

அருவருப்புப்பொருள் ; ஒழுக்கக்கேடு, இழிகிலை; ற, சாணத் 

தினால் உரமிடு. 

ம்மறத'க௦6, 7, முரட்டுக் காலிக்கோத் துணி. 
பபற த'க625, ர, 1. முரட்டுக் காலிக்கோத் துணியால் செய்யப் 

பட்ட நிறைகொள் படுக்கைக்கட்டு. 

dung’ -bee'tle, 91. முட்டைப்புழுவைச் சாணத்தில் வளரவிடும் 

வண்டு வகை. 

dun'geon, n. சிறைக்கிடங்கு; கோட்டையின் உள்ளிடத் 
தலைமை அரண் ; காந்றோட்டமற்ற இடம் ; இருட்டறை ; ஐ, 
நிலவறையில் இட்டடை ; அரண்காப்பான நிலவறையிற் 

சிறைப்படுத்திவை. 

0ுத2'-10710, ர. குதிரை இலாயத்திலுள்ள எருவை அகற்று 
வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கவட்டைக் கொம்பு. 

dung'-heap, dung’hill, n. சாணக்குவியல் ; 
நிலத்தின் கழிவுப்பொருள், இழிந்த நிலை. 

பமா, 2, உணவின் போது அப்பத்துண்டைக் குடிரீர்மத்தில் 

அல்லது சாற்றில் அமுக்கி எடு. 

Dunkirk’, Dun’kirk, n. Qo corer உலகப்போரில் 
1999-1945) டன்கர்க்கிலிருக் 1940 மே) பிரிட் ரர் ருது டிஷ 

௩டத்திய துணிகரப் படைத்துறை வெளியேற்றம்; முழு 

Bamba துறப்பு, இடம் விட்டுக்கொடுப்பு; விரைந்த 
பின்வாங்கல் ; துணிகரப் பின்வாங்கல் நடவடிக்கை. 

ல்யாட்்11ற, 71. செர்கிற முதுகும் நீண்ட அலகும் உடைய சதுப்பு 
நிலப் பறவை வகை. 

முட்டாளான, மூடத் 

பண்ணை 

dunn’age, 73. கப்பல் மூட்டைகளின்கீழ் ஈரக்காப்பாக இடப் 

படும் பாய் கட்டை கம்பிக்கூளங்கள் ; 

செருகு கட்டை ; கப்பல் மூட்டை. 

பறற 151, ௪. மங்கிய, சாம்பல் நிறமுள்ள. 

மறற 001%, 7. வேலிக்குருவி. 
மேம், ர. திடீரென வரும் செங்குத்துக் காற்றசைவினால் 

வானூர்திக்கு ஏற்படும் பேரடி. 

01௦, 71. இசை இரட்டையர். 

30௦00601௨1, 1, பன்னிரண்டின் பகுதியான எண்மானம் ; 
4. பன்னிரண்டின் பகுதியான, பன்னிரண்டின் கூறான. 

01006'01202]5, ௩, ற்1, அடி அங்குலம் முதலிய பன்னிரண்டு 
மான அளவை ஆய்வாளர் பயன்படுத்தும் குறுக்குப் 
பெருக்கக் கணிப்பு முறை. 

மூட்டை இடைச் 

வ0௦06'01000, 71, பன்னிரண்டாக மடிக்கப்பட்ட தாள் மடிப்பு 
s 

(a-: 12 m0.) 3 பன்னிரண்டான தாள் மடிப்பளவுள்ள 
புத்தகம் ; சிற்றளவான பொருள் ; சிற்நளவான மனிதன் ; 
0. பன்னிரண்டு தாள் மடிப்புக் கொண்ட. 

duoden'ary, a, பன்னிரண்டு மடக்கான. 

மே௦மள1'118, 1, சிறுகுடல் முகப்பு வீக்கம். 
800081 மாம, 7. (உள்.) சிறுகுடலின் மூதற்கூறு. 
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du'ologue, n- நாடகத்தில் இருவர் உரையாடல், இரு ௩டிகர்க 
ளுள்ள நாடகம். 

பரட்ப, (இத்.) 7. இத்தாலிய மாவட்டத் தலைமையிடத் 
திருக்கோயில் ; ந[. 600005. 

மமேற6, 1. ஏமாற்றப்பட்டவன்; ஏமாளி, எளிதில் ஏமாறுபவன்; 
ற, ஏமாற்று, மோசம் செய், மடையனாக்கு. 

மறன, 1. ஏமாற்று வித்தை. 
00'ஐ]16, ௩. இரட்டையான ; இசைமானத்தில் கோட்டுக்கு இரு 

கொட்டு உள்ள. 

duplex, a. இரட்டையான; இருமடியான; இருதிசை 

இயக்கம் ஒருங்கேயுடைய ; (தொ.) 0பற]8% த௨$.மமாய ரே, 

இருபீற்றின் ஒரு ௬டரான வளி விளக்கு? duplex lamp, 
இருதிரி விளக்கு; duplex telegraphy, @Cr suw spd 

இருபுழமும் ஒரு கம்பியின்மூலம் செய்தி அனுப்பப்பெறும் 

தந்தி அமைப்பு. 

dup’ licate, 71. இருமடிப் பகர்ப்பின் மறுபடிவம்; பார்த் 

தெழுதிய எதிர்ப்படி; இருமடிப்படிவக் கட்டுப்பாடு, இருமடித் 

தொகுதி; ர, இரட்டிப்பான; இருமடங்கான ; முதலது 

போன்ற, நிகர் ஒத்த, ஒற்றை மாற்றான; ல, இரண்டுபடுத்து, 
இரட்டிப்பாக்கு ) மடி ; இரண்டாற் பெருக்கு ; இருமடியாக்கு ; 

இருபடியெடு ; படியெடு; (தொ.) 1௨ மப110௧6, இரண்டு 
படிகளில், மூலத்தோடு கூடிய படியில். 

மம'ஐ110௨1௦1, 71. படியெடுப்புப் பொறி. . 
dupli’city, n. வஞ்சகம், உள்ளொன்று வைத்துப் புற 
மொன்று பேசுதல் ; இரண்டகம். 

மோ'&016, ௦. நிலைத்து நிற்கக்கூடிய, நீடித்து உழைக்கக் 
கூடிய ; தேய்மானத்தை எதிர்த்து நிற்கிற, சேதாரத்தைத் 
தடைசெய்கிற. 

மேவ] மாப்று, மேவிய ரபா, ர. வலிவலுமினியம், 
வானூர்தி முதலியவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் வலிமையும் 
கடினமும் உள்ள அலுமினியக் கலவைப் பொருள். 

du'ra mat'er, (%.) n. 
தண்டையும் சூழ்ந்துகொண்டிருக்கும் உறுதியான மேல் 
சவ்வு. 

duram’en, n. 
உட்பகுதி. 

மயர'81006, 77, சிறைவைப்பு, சிறைக்காவல். 
dura'tion, n. காலத்தொடர்ச்சி, கால நீட்சி; கால வரை 
எக வரையறைய்படாக்காலம் தொடர்ந்திருக்கும் ஆற்றல். 

மோகா, (பெர் =) N. கொலுவிருக்கை ; ஓலக்கம், அரசுப் 
பேரவை கூடும் மண்டபம் ; வரவேற்புக் கூடம் ; வரவேற்பு 
விழா. 

பேோ'858, மோ'8596, 1. கட்டாயச் சிறை வைப்பு, வலுக் 
கட்டாயம் ; கட்டாயப்படுத்துதல் ; வற்புறுத்தல். 

dur’ian, n. கெட்ட நாற்றமும் நறுஞ்சுவையுமுள்ள பழவகை ; 
பழமரவகை. 

  

காழ்மரம், மரவகையின் வைரம் பாய்ந்த 

மப 102, றச். நேரத்தினிடையே, நேரமுழுதும் தொடர்ந்து. 
மோராட்க5ர், 1. சிக்தூர மரவகை. 

durn, v.=darn. 
மெ்ராக, 1. தினை, சாமை. 

durst, v. dare என்பதன் இறந்தகால வினைவடிவங்களில் 
ஒன்று. 

dusk, n. அரையிருள், ஒளிமறைவு, 
பொழுதுமயங்குவேளை ; a. 

நிழலாகு, ஒளிமங்கு, 

00511, ௩. மங்கலான, தெளிவில்லாத ; 
மான, சோர்வான, 

படர்நிழல்; சந்தி, 
இருளார்க்த; ௮, அரையிருளாகு; 

கருகிறமான ; துயர 
4 

dust, n. துகள், பொடி, அணு; தூசி; மலர்த்துகள் ; தூளிப்படலம் ; தூள், தூசு; மண், நிலம்; கல்லறை ; 
இறந்தோர் உடல்; மனித உடல்; மனிதன் ; ae 
குப்பை; இழிவு; தாழ்நிலை ; பொன்துகள் ; பணம்; 
விரைவு ; சச்சரவு , குழப்பம் ; ற, தூசிதுடை ; தூசியடித்து 

(உள்.) மூளையையும் முதுகுத் ,



dust-bin 
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நீக்கு; தூசி துடைத்துத் துலக்கு ; தூள்தூவு ; தூசியை 
மமேலேதூவிக்கொள் ; தாசியில் முழுகு ; தூசி படிய வை; 

@gr.) bite the dust, தாழ்வுறு; காயமுற்று வீழ்; இற) தா 
dust one’s jacket, marge 3% கொடு; dust the eyes of, 

ஏமாற்று? 10% பற ௨ 0054, குழப்பத்தை 
throw dust in one’s eyes, guna). 

dust’-bin, n. GU@uSO Sry. 

dust'-bow], 7. புயல்காற்று தாக்கும் பஞ்சப்பகுதி ; வறட்சி 
யாலும் நீடித்த பயிர்விளைவின் வளக்கேட்டினாலும் தரிசு 

பட்டுப் புழுதிக்காடான பாலைநிலம். 

dust’-brand, n. we9tGarws ace. 

0191-0072, ந. புத்தக மேலட்டை. 
081'-02771], 71. தூசியெழுப்பும் புயற்கா ற்று. 
dust'er, n. SrA துடைக்கும் துணி ; துடைப்பத் தூரிகை. 
-ம்ர51'-10]16, 71. குப்பைத்தொட்டி, குப்பைக்குழி. 
dust'-jack’et, 4556 Gow oop. 
-dust’-man, 1, GUsudéangt, Gtiou அகற்றுபவர். 
-மகர'-றா௦௦7, 8. தூசியால் மாசுறாத, தூசி படியாத. 
மம51'-81%௦0, 7,  இரவைக்குண்டு, மிகச்சிறிய துப்பாக்கிக் 

குண்டு. 

-மம51'3, ௩. தூசியால் மூடப்பட்ட; தூசி தெளிக்கப்பட்ட ; 

தூசி போன்ற; கவர்ச்சியற்ற, உவர்ப்பூட்டுகிற; தெளி 

வற்ற, உறுதியற்ந. 
Dutch, n. 363 (Holland) sug) கெதர்லாந்துப் பகு 

#46 (Netherlands) 2-flus Quomf; ugbgiue செர்மன் 

(Germany) நிலப்பரப்பின் மொழிப் பொதுப்பெயர் ; ர, 
ஆலந்து நாட்டுக்குரிய; ஆலந்து நாட்டவர் பற்றிய; 

ஆலந்து காட்டு மொழிசார்ந்த; ஆலந்து நாட்டிலிருந்து வரு 
கிற; ஆலந்து காட்டவரால் செய்யப்பட்ட ; ஆலந்து நாட்ட 

வரால் புத்தமைக்கப்பட்ட; ஆலந்து நாட்டவரின் சிறப் 

பியல்பான ; நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட செர்மன் நிலப்பரப்புக் 
குரிய; மந்தமான; செப்பமற்ற; (தொ,) 600416 ப0், 
புரியாச் சலசலப்புப்பேச்சு ; 1904௦1 ௧௭௦1௦0, விற்பனையாளர் 
அதிக விலையில் தொடங்கி படிப்படியாக விலையைக் 
குறைக்கும் போலி ஏலவகை ; 19010 ௦00௧௨௦, மதுக்குடியி 

னால் தூண்டப்பட்ட போலித்துணிவு ; Dutch hoe, war 

'டஇுவட்டியிலுள்ளதைப்போல் அலகு பொருத்தப்பெற்றுள்ள 
களைக்கொட்டுவகை ;) 0040௦4, கங்கினுள் வைத்துச் 

சமைக்குங்கலம்; வெளியிடத்தழல் மேலிட்டு வறுப்பதற்குள்ள 

தட்டம், திறந்த பக்கம் நெருப்பின் பக்கமாக்கி வறுக்கவல்ல 
2GurauGuop; Dutchtreat, ஒவ்வொருவரும் தமது 

பங்கினைக் கொணரும் அல்லது அதற்காகப் பணம் கொடுக் 
கும் விருந்து; மிய 97146, படுக்கும்போது கைகால்களைக் 

கிடத்துவதற்கான பிரம்புச்சட்டம் ) High Dutch, தென் 

செர்மானிய மொழி; 1௫, ஆலந்து மக்கள் உட் 

படக் கடற்கரையில் வாழும் வட செர்மானியர் பேசும்மொழி) 
talk like a Dutch uncle, H@, sasry; the Dutch, 
BUSS) BIL tourasar. 

Dutch’-built, a, Qetuer aD) soudsatn we, 
dutch’man, n. ஆலந்து (130110) நாட்டவன் ; ஆலந்துக் 

குடிமகன் ; ஆலக்துக்காரர் கால்வழியில் தோன்றிய தென் 

னாப்பிரிக்கவாணன் ; (கப்.) ஆலந்துகாட்டுக் கப்பல் ; pl. 
dutch’men. 

dutch’woman, n. dutchman என்பதன் பெண்பால் ; ந்], 
dutch’ women. 

dut'eous, d, கடமையுணர்ச்சியுள்ள, கடமையறிக் த, கடமை 
யில் நாட்டமுடைய, கீழ்ப்படி தலான. 

dut’iable, a. yrtianb தீர்வைகள் முதலிய வரிகள் விதிக்கப் 
பெறுவதற்குட்பட்ட. 

0116ம், 2. சுங்கங்களும் தீர்வைகளும் விதிக்கப்பெற்ற. 

dut'iful, a, கடமையில் நாட்டமுடைய ; கடமையுணர்ச்சி 
காட்டுகிற ; மதிப்புக்காட்டுகிற ; மகிழ்ந்து பணி செய்கிற ; 
ஒழூங்கு தவராமல் கீழ்ப்படிகிற. 
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பம, 7. கடமை; மேலோர்க்குக் காட்டத்தகும் மட்டுமதிப்பு; 

பணிவிணக்கம் ; அறமுறைக்கடப்பாடு ; சட்டக்கட்டுப் 

பாட்டுணர்ச்சி ; கேர்மைப் பற்றுணர்வு ; பணித்துறை அலு 

வல் ; பணிஈடுபாடு ; தொழில்துறைச் செயல்முறை ; திருக் 

கோயில் கடைமுறை ; தீர்வைவரி, சரக்கின்மீது செலுத்தப் 
படவேண்டிய இறைமுறைக்கடன் ; சுங்கவரி; இயந்திரத் 

தின் பொருள் செலவழிவுக்கியைந்த ஆக்க ஆற்றல் அளவை 
விழுக்காடு) (தொ.) do duty for, பகரமாகப் பயன்படு; 
பய] 011, விரும்பாவிடினும் செய்துதீரவேண்டிய பணி; 

௦14 பயர், அலுவல் விடுபாடுடைய ; ௦௩. ப்பு, அலுவல் ஈடு 
பாடு சார்ந்த. 

du’ty-free, a. QewmuISusrar, 
னின்றும் விலக்களிக்கப்பெற்ற. 

பப'(97-றவர்ம், ௩. தீர்வை செலுத்தப்பெற்ற, சுங்கம் செலுத்தப் 
பட்ட. 

வரி-தீர்வை முதலியவற்றி 

மோரு 17, ட சரிசமநிலையுடைய இருவரடங்கிய குழுமத்தின் 
உறுப்பினர். 

duum'virate, n. ஒரு பதவியில் இருவர் இணையயர்வு ; 
இருமை ஆட்சி, சம அதிகாரமுள்ள இரண்டு அலுவலர்கள் 
௩டத்தும் ஆட்சி. 

duum'viri, duum'virs, n. duumvir caruger ucrcow 
வடிவங்கள். : 

48, (பிர.) 91, கடல்வாத்து வகையின் அல்லது அன்னத் 
தின் தூவியினால் நிரப்பப்பட்ட மெத்தை. 

dux, 7. சட்டாம்பிள்ளை, பள்ளியில் அல்லது வகுப்பில் தலை 
மாணவன் அல்லது மாணவி ; முதல்வர். 

duy’ker, n.=duiker. 
போகார், 3. குள்ளன் , விலங்கில் கூழை ; செடிமர இனத்தில் 

தன்னளவில் குறுகிய வளர்ச்சியுடையது ; குள்ளத் தெய் 
வதம், கூளி, குறளி, வளர்ச்சிகுன்றியவர் ; வளர்ச்சி 
குன்றியது; தன் இனத்தில் சிறியது; உயர் எடைமானத் 
துடன் தாழ் ஒளிர்வுடைய விண்மீன்; ர, மிகச்சிறிய ; 
குட்டையான ; தடைப்பட்ட வளர்ச்சியுடைய ; 9, வளர்ச்சி 
யைத் தடு; வளர்ச்சிகுறுக்கு; ஒப்பீட்டால் சிறிதுபடுத்து ; 
தொலைவால் மிகச் சிறியதாகத் தோன்றும்படி செய். 

காம்ம், ர. வளர்ச்சி தடைப்படுத்தப்பட்ட, கூழையான ; 
(தொ.) 4ஈ௨71604 7665, சினஃஜப்பானிய வீடுகளிலும் தோட் 
டங்களிலும் பூத்தொட்டிகளில் வளரும் சிறுமரங்கள். 

dwarf'ish, ௩. குள்ளனைப்போன்ற ; மிகச்சிறிய ; வெறுக்கத் 
தக்க, இகழ்ச்சிப்பொருளான. 

811, 1. இடைத்தயக்கம் ,; இயந்திரத்தின் கொடிகேர இடை 

BOSS; ற, தங்கு; தங்கிவாழ்; குடியிரு; மெல்ல 
இயங்கு ; ஊன்றிஙினை ; கருத்தூன்றி நீடித்துப்பேசு ; நினை 
வூன்றி விரித்தெழுது ; காலரீட்டிப்புச்செய் ; (குதிரை) மெது 
வாகக் கால்களைத் தூக்கு; தடை வேலியைத் தாண்டுமுன் 
தயங்கு. 

06112, 1. குடியிருப்பவர், தங்கிவாழ்பவர் ; 
யண்டைத் தயங்கிகிற்கும் குதிரை. 

080111, ₹. தங்குதல், குடியிருத்தல் ; குடியிருப்பிடம், வீடு ; 
நீடிப்பு, நிலைப்பாடு. 

61110 த-10156, 71. குடியிருப்பு வீடு. 
7611 12-ற1806, 7. குடியிருப்பிடம். 

dwin'dle, nN. BAY; ற. ஒடுங்கு, சுருங்கு ; குன்று, மெலி ; 
குறை; சீர்கேடுறு, சிதைவுறு ; முதன்மை குறைவுறு ; தரத் 
இல் இழிவுறு. 

037௨0, 1. இரண்டன் தொகுதி; இணை, இரட்டை, சோடி ; * (வேதி.) நீரக ஈ ; i on de 2 2 ரணுவுடன் இயையும் தனிம அணு ; நீரக ஈரணுவுடன் இயையும் மூலப்பொருள் அணு. 
Dy‘ak, n. போர்னியோத் தீவின் (80௨௨௦) தொல்குடியினர். 
dye, 7. வண்ணச்சாயம் ; 

வண்ணம்; சாயல் ; 

தடைவேலி 

சாயப்பொருள் ; 

௮. சாயந்தோய்வி ; 
நிறங்கொடு; வண்ணக் கறைப்படுத்து ; 
நிறம் எளிதில் தோயப்பெறு. 

சாயநீர் 

வண்ணந்தீட்டு ; 

வண்ணம் பெறு”
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நே, 1. சாயந்தோய்ப்பவர், சாயத்தொழிலாளி. 

dy'er’s-broom, dy’er’s-green’weed, n. மஞ்சள் சாயப் 
பொருள் தரும் அவரைப்பூவுருவுடைய புதர்ச்செடிவகை. 

௨்.-5ர்யம், 91. சாயப்பொருள். 

dye’-wood, n. சாயமிடுதற்குரிய பொருள் கிடைக்கப்பெறும் 
கட்டை வகை, 

036'-4011:9, 71. சாய நிறுவனம், சாயச்சாலை. 

ம1றஐ, 7. சாவு, இறத்தல்; ர, இறக்க வேண்டிய ; இறக்குந் 
தன்மையுள்ள ; சிதைவுறுகிற ; தளர்வுறுகிற ; சாவுக்குரிய ; 
சாவேளையடுத்த, சாவு நேரத்துக்குரிய) (தொ.) மேம்பத 
declaration, (சட்.) இறக்கும் நேர வாக்கு மூலம், இறக்குக் 
தறுவாயிலிருப்பவர் தெரிவிக்கும் கூற்று. 

dyke, n., v.=dike. 

ரகம 10, 7. இயக்காற்றல்; (இய.) விசையியக்க ஆற்றல்; 
ம. விசையியக்க இயல் சார்ந்த ; இயற்கையாற்றல் விளைவு 

களுக்குரிய ;) இயக்கம் சார்ந்த; இயங்குபொருள் சார்ந்த; 
ஆற்றல் வாய்ந்த; செயல் விரைவுடைய, விசையார்ந்த ; 

உரமிக்க, ஊக்கமிக்க; ஊக்கு மூலமான; காரணமான ; 

(மெய்.) இயல் ஆற்றல் மூலக்கோட்பாடு சார்ந்த; (மரு.) 
செயல் திறத்துக்குரிய. 

dynamical, 8. விசையியக்க இயல் சார்ந்த; இயங்காத்ற 

லுக்குரிய ;) இயந்திர ஆற்றல் பற்றிய ; (இறை.) இயற்கை 
இயங்காற்றல் கடந்த தெய்விக ஆற்றலால் தூண்டப்பட்ட ; 
(மெய்.) இயல் ஆற்றல் மூலக்கோட்பாடு சார்ந்த. 

நூறவர 105, ர, விசையியக்கவியல், இயக்க ஆற்றல்-இயக்கத் 
தாக்கு ஆற்றல் ஆகியவற்றை ஆயும் இயற்பியலின் ' இயக்க 
வியல் சார்ந்த துறை. 

-dyn’amism, n. இயல் ஆற்றல் மூலக் கோட்பாடு, பிறபொருள் 
களைப்போலவே மனமும் இயற்கையாற்றல்களின் விளைவே 
என்று கருதும் கொள்கை ; ஆற்றல் செயல்படுமுறைமை.   

ற ்வாார54, 71, இயல் ஆற்றல் மூலக்கோட்பாட்டாளர். 

dyn’amitard, n. அரசியல் புரட்சிகளுக்காக வெடிமருக். 
தினைப் பயன்படுத்துபவர். 

மோட்கறயர்ர்6, 7.  ௬ுரங்கவெடி, பேராற்றல் வாய்ந்த வெடி. 
மருந்துவகை ; ஐ, சுரங்கவெடியைக்கொண்டு தகர்த்தெறி. 

dyn’amiter, n.=dynamitard. 
dyn’amo, 71. (மின்.) மின் ஆக்கப்பொறி, காந்தச் சூழுறவில். 

செப்புக்கம்பிகளைச் சுழற்றுவதன் மூலம் இயக்க ஆற்றலை 

மின் ஆற்றலாக மாற்றும் இயந்திரக் கருவி ; pl. dyn’amos. 

நெறவ௦ம 2127, 71. திறன்மானி, உறுப்பாற்றல்களை அளந்து. 
கணிக்கும் கருவி? பெருக்கு திறன்மானி, தொலைகோக்கிப் 
பெருக்காற்றல் மானி. 

dyn'ast, 2, ஆளுகர், மன்னர் ; அரசகுலத்தவர். 
0370858110, 8. அரசர் குலத்துக்குரிய. 
மற க513, 7. அரசர்குலம் ; மன்னர்களின் வழிவழி மரபு. 

ம, 1. (இய.) கொடி விசையழுத்தம், ஒரு, கிராம் எடை 
மானத்தை ஒரு கொடியில் நொடிக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் 
விழுக்காடு செலுத்தவல்ல அளவுடைய விசை ஆற்றல் அலகு, 

மு ர்ார, 7. வயிற்று அளைச்சல், சீதபேதி. 
dysgen’ic, 8. இனவளர்ச்சிக்கு உகந்ததாயிராத. 
07510218'140, 4. மறுக்கிற, கண்டிக்கிற, இழிவுதருகிற. 

. s 

dyspep’sia, dyspep’sy, n. (w@-) auw952 மந்தம், உணவு. 
செரியாமை. 

03802 '14௦, 7, வயிற்றுமந்த நோயாளி ; ர, வயிற்று மந்த. 
முடைய ; செரிமானக்கேடு சார்ந்த, 

1210௦௨, . (மரு.) மூச்சுவிடுவதில் இடர்ப்பாடு. 
dysu'ria, நே்மார, ௩. (மரு.) சூடுபிடிப்பு, சிறுரீர்கழிக்கும் 

போது நோவு ஏற்படும் கோளாறு.



‘each 

தழல், ற்ர071. இருவரில் ஒருவர்) ஒவ்வொருவர் ; தனித் 

தனியாக ஒவ்வொருவரும்; இரண்டில் ஒன்று) 
ஒவ்வொன்று; தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றும்; ர. ஒவ்வொரு; 

(தொ.) ௦0௫ ௦1௦7, ஒருவரோடொருவர், 

2820, ௩. ஆவலுள்ள, மிகு விருப்பமுடைய ; ஆர்வமிக்க 7? 

கூரவாவுடைய; அடக்கமுடியாத ஆர்வத்தால் தூண்டப்பட்ட. 

ஆூஜி6, 1. கழுகு) ரோமாபுரி அல்லது பிரஞ்சுப் (11௦004) 
படையின் கழுகுக்கொடிச் சின்னம் ; கழுகுபோன்ற உருவ 

முடைய திருக்கோயில் சாய்வுமேடை. ; குழிப்பந்தாட்டத்தில் 
இரண்டு அடியில் ஆட்ட நிறைவுறும் குழி; 10 வெள்ளி 

மதிப்புடைய அமெரிக்க நாணயம் ; (தொ.) Double eagle, 

இருபது வெள்ளி மதிப்புள்ள அமெரிக்க நாணயம். 

-ea'gle-eyed, ர. கூர்மையான பார்வையுடைய ; ஊடுருவிப் 

பார்க்கும் திறனுடைய, தெளிவாக அறிகிற, கூர்ந்துணர்கிற. 

eag’le-owl, n. ஐரோப்பிய காடுகளிலுள்ள மிகப்பெரிய 
ஆந்தை வகை. 

68164, 71. அழுகுக்குஞ்சு. 
ea‘glewood, 94. அகில்மரம். 
6&'ஐூ௦, 7. வேலியேற்ற ஆற்றெதிரெழுச்சி அலை. 
ear’, n. காது, புறச்செவி; செவிப்புலம்; இசைநுட்பம் 

உணரும் திறம்; செவிகொடுப்பு, கவனம்; இலை முதலிய 

வற்றின் காதுவடிவ விளிம்புப்பகுதி;) துருத்திகிற்கும் 
ஆதாரம்; புற ஒட்டுப்படி. 

௫8 5 1. கூலக்கதிர். 

earache, n. காதுவலி. 
6ம், ௩. கதிர்களுள்ள ; காதுள்ள. 
௨௨1112, 71, (கப்.) பாய்மரத்தின் மேல்மூலையைக் கட்டும் சிறு 

கயிறுகளில் ஒன்று. 

ற], 7, கோமான், இங்கிலாந்தில் உள்ள பெருங்குடிமரபுப் 
பட்டங்களில் ஒன்று ; (தொ.) ௨11 நரீகா8/க1, இங்கிலாந்தில் 

* ஹெரால்ட்ஸ்” கல்லூரித் (1321௨105” 0011௦26) தலைவர். 

ஊற, 97. காதின் நுனி ; காதுமூடிக் குல்லாய். 
௦81'1655, 8. காதுகளற்ற, புறச்செவியற்ற. 
௨112, ம,, 88௦. கிழ என்பதன் உறழ்படி வடிவம். 
ஊா1127186, ஐ. திட்டம் செய்யப்பட்ட காலத்திற்கு முந்திய 

நாளில் செய். 

ear’ liest, a., adv. ௨1] என்பதன் ஏற்றுயர்படி. வடிவம். 
ஜோ100%, 97, காதின் அருகில் முன்னாட்களில் வளர்க்கப்பட்ட 

சுருள்முடி. ் 

earl'y, a. தொடக்க நேரத்துக்குரிய ; தொடக்கக் காலத்துக் 

குரிய ; தொடக்கத்தை அடுத்த; முற்பகுதி சார்ந்த; முந்தி 
வந்த; முற்பட்ட; முந்துற எழுந்த; முன்கூட்டிச் சித்தமான; 

முற்காலத்திய, தொலை இறந்தகாலத்திய ; அணிமை வருங் 

காலத்திய ; ரம, குறித்த காலத்துக்கு முன், முன்கூட்டி ; 
சரியான நேரத்தில் ; விரைவில் ; முக்தி, முற்பட ; தொடக் 
கத்தில், தொடக்கத்தை அடுத்து; முற்பகுதியில் ; காலை 
நேரத்தில், விடியற்காலத்தில் ; (தொ.) 61112 ௦, இதற்கு 
முன்னதாக, முந்தியதொரு கட்டத்தில்; கே] உர் ]கர்6, 
எக்காலத்தும், எந்த நேரத்திலும் ; க£]$7 0120, வைகறைத் 
துயிலெழுபவர் ; கே] 01௦54௪, வாரத்தில் அரைகாள் விடு 
முறை விடுதல்) முன்னிரவு நேரத்தில் மூடிவிடுதல் ; early 

door, நாடகக் கொட்டகைக்குள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 
முன்னமேயே மிகுதியான கட்டணம் கொடுத்துச் செல்லும் 

தனிவாயில்; Early ஜ1181, இடைப்பட்ட காலத்தின் 

(1150-1500) முற்பட்ட காலத்திய ஆங்கிலமொழி ; (௧-௧.) 

காதிக் (00111௦) வளைமுகட்டு முறையில் 12, 18-ஆம் 
நூற்றாண்டுகளில் (1189-1272) நிலவிய மைய முனைப்பாணி ; 

Early Victorian, விக்டோரியா அரசியார் (1897-1901) 
ஆட்சியின் முற்காலத்துக்குரிய எழுத்தாளர் அல்லது 
கலைஞர் ; விக்டோரியா ஆட்சியின் முற்காலத்துக்குரிய ; 
விக்டோரியா ஆட்சி முற்காலப் பாணியிலுள்ள ; பழமைப் 
பட்ட? 1202 கேர 10075, முன் தூங்கி முன்னெழு.   

earthing tires 

ear’mark, n. விலங்கின் காதில் பொறிக்கப்படும் உரிமை 

யாளரின் அடையாளம் ; தனிப்பட்ட உரிமைக்குறி, அடை 

யாள முத்திரை ; ஐ, தனிப்பட்ட அடையாளமயிடு ; குறிப்பிட்ட 
கோக்கத்திற்காக ஓ.துக்கி வை. 

earn, ஐ, ஈட்டு, உழைத்துப் பொருள் சம்பாதி ; முயற்சியினால் 

பெறு; தகுதியினால் அடை ; பெற்றுக்கொடு, 

earn’est’, ear’nest-money, ear’nest-penny, 7. s1éem71, 
உறுதிப்பணம், பேர உறுதிக்காக அளிக்கப்படும் முன் 

தவணைக்கூறு ; அக்கறைச் சான்று; சான்றீடு; முதல் 

விளைவு ; முன்னறிகுறி? முன்சுவை, முனிமுகம். 

651, 7, மெய்யார்வம், விளையாட்டற்ற தன்மை ; மெய் 

யுறுதிப்பாடு; ர, அக்கறையுள்ள ; உள்ளார்வமிக்க. மன 

மார்ந்த வினமையுடைய, விளையாட்டல்லாத; வேணவா 

வுடைய, முனைப்பார்வமுள்ள ; (தொ.) 1௦ earnest, a98ar 

யாட்டாக அல்லாமல், மனமார. 

கொடட்ர்ர 25, 77. ற்[. ஈட்டியபொருள் ; ஊதியம், வருவாய், 

ear’-phone, n, தொலைபேசியில் செவியுடன் பொருந்தவைத்து 
ஒலி வாங்கும் கருவி. 

ear ring, n. காதணி, கடுக்கன், கம்மல். 

ear'shot, n. காதுகேட்கும் தொலைவு, கூப்பிடுதூரம். 
ஊஊாம்1, 7. நிலவுலகம், தற்கால வானூலில் கதிரவனையடுத்துச் 

சுழலும் மூன்றாவது கோள்; பூவுலகக் கோளத்தின் மேல் 
தோடு; பூவுலகின் நிலப்பரப்பு; உலகம்; மண்ணுலகு ; 

உலகுவாழ் உயிர்த்தொகுதி ; உலகமக்கள் தொகுதி ; நிலம் ; 

தரை, நிலத்தளம் ; மண் ; மண் புழுதி, மண்கட்டி ; நிலவளை $ 
சடப்பொருள் ; மனித உடல்; மின் ஓட்ட நிலத்தொடர்பு ; 

உலோக வகைகளின் துரு; ஐ, வேர்களை மண்.குவித்தணை ; 
மண் கொண்டு அணை ; மண்ணால் மூடு; மண்பூசு; மண் 

கொண்டு தடு; மண்ணிற் புதை; மறைத்துவை; வளை 
தோண்டு; வளைக்குட்செல்; மின்னேட்டத்துக்கு நிலத் 

தொடர்பு உண்டாக்கு. 

ஊாாம்ட்-0க2, ௩. அரணமைப்பில் பயன்படும்' மண் நிறைந்த 

கோணிப்பை, 

earth'-bath, n. மண்ணாட்டு, மண்ணில் படிவுறும் குளிப்பு 
முறை; மண் வைப்பு, மண்ணிடை வைக்கும் முறை. 

உலு111'-0080, 71, நிலனுழுபடையின் உறுப்பு வகை, கலப் 

பைக் கொழுவின் பக்க உறுப்பு. 

ஊரா, ௩. நில உலகில் தோன்றிய, மண்ணுலகுக்குரிய; 
மண்ணில் தோன்றிய. 

earth’-bound, a. நிலவுலகத் தொடர்புடைய, உலகியல் 

வாழ்வில் சிக்குண்ட. 
earth’-bred, a. மண்ணில் தோன்றி வளர்ந்த; நிலமீது 

பிறந்து வளர்ந்த; கீழான, வெறுக்கத்தக்க. 

6க711'-010804, 1. மண் மலக்கழிவிடம். 
கார்மி்ரா, ர. மண்ணால் செய்யப்பட்ட ; சுட்ட களிமண்ணால் 

ஆன ; மண்ணுக்குரிய. 

earth’enware, n. மண்பாண்டங்களின் தொகுதி, மட் 

கலங்கள். 

௧711-1211, 7, நிலச்சரிவு. 
கோரித், ௩. நிலத்தில் உறுதியாகப் பதிக்கப்பெற்ற. 

earth’-fed, a, உலகியல் பொருள்களில் அழுந்தி மனஙிறைவு 
பெற்ற. 

earth’-flax, n. sors. ட 

கஊரபிட்-11௦த, 71. எறும்புதின்னும் தென் ஆப்பிரிக்க விலங்கு 
வகை. 

earth‘house, n. நிலத்திற்கு அடியிலுள்ள 
காலத்திய மனை, பழங்காலக் களஞ்சியம். 

earth'-hunger, n. மண்ணாசை, கிலவேட்கை. 

௨112 11765, 70. ற்1. நிலத்தில் இறங்கியவுடனே நிலையியல் 
மின்னாற்றலை வெளியேற்றும் தன்மை வாய்ந்த வானூர்தி 
உருளைகளின் தொய்வகப்பட்டைகள். 

பண்டைக்



earthling 

earth'ling, n. SwawAd வாழ்பவர் ; உலகியல் வாழ்வில் 
பற்றுமிக்கவர். 

earth'ly, ௩. நிலவுலகுக்குரிய ; மனித வாழ்க்கை சார்ந்த ; 

உலகியல் பற்றுடைய ; கீழான, இழிந்த ; நிலவுலகில் நிகழக் 
கூடிய ;) மனிதரால் பெறத்தக்க; உலகில் உள்ள. 

1117-ம் 06ம், ௩. உலகியற் பொருள்களில் ஈடுபாடுடைய. 

earth’-movement, n. நில மடிப்பு, நிலப்பரப்பின் மேடு 
பள்ள மாறுபாடு. 

earth'-nut, n. AcrusHefu கிழங்கினையுடைய கோரைப் 
புல் வகை; தின்னத்தக்க கிழங்குவகை ; பயற்றினச் செடி 
வகை. 

earth’-pea, n. uw sare செடிவகை. 

earth’-pillar, n, நில அரிப்பிடையே மேலேயுள்ள கல்லால் 
பாதுகாக்கப்பட்டு அமையும் தூண் போன்ற மென்னில 
அமைப்பு. 

earth'plate, nN, நிலத்தில் புதையுண்டு மின்தாங்கியையோ 
தந்திக்ஃம்பியையோ நிலத்துடன் பிணைக்கும் உலோகத்தகடு. 

(101816, 7, நில அதிர்ச்சி, நில ஈடுக்கம்; நில எழுச்சி 
தாழ்ச்சி இயக்கம், பூகம்பம். 

earth’quaked, 8. நில ௩டுக்கத்துக்கு உட்பட்ட, நில 
அசைவால் பாதிக்கப்பட்ட ? நில அதிர்ச்சியால் அழிந்த ; நில 
நடுக்கத்தால் ஆட்டங்கொண்ட, 

earth’-shine, n. கிலநிழல்படியும் திங்களின் மங்கலான 
பகுதி. 

687(11”-5100166, 71. கரப்பான் நோய்க்கு மருந்தாகப் பயன் 
படுத்தப்பட்ட செடிவகை, 

௨1 -5*கர, 7, காளான்வகை, நாய்க்குடை வகை. 

earth’-table, n, dwafimss sorb, Aus sor 551465 5m 
மேற்படத் தெரியும் தளக் கட்டுமானம். 

earth’-tremor, n. Am நிலகடுக்கம். 
earth’ward, a, Awd GaréAu; adv, warm நோக்கி. 

earth'wax n. அரைகுறையாக ஒளி ஊடுருவிச் செல்லும் 
மெழுகுக்கூட்டுவகை. 

88(119014, ர. ஓகாய் போன்ற தென் ஆப்பிரிக்க ஊனுணி 
விலங்குவகை. 

(௦11, ர, நிலவரண் ; மண் கோட்டை ; அணைகரை $ 
அகழ்க்தணைத்த பள்ளமேடு. 

earth’-worm, n. wary; Apmudt ; இழிஞர், கடையர், 
கோரம்டர, ௩. மண்ணாலான; மண்ணுக்குரிய ; மண் போன்ற) 

நிலவுலகில் வாழ்கிற ; நிலத்துக்குரிய ; கீழான, பருவியலான, 
திருத்தமற்ற. 

ear’-trum’pet, ர. காதுமந்தமானவர் கேட்க உதவும் 
குழாய்க் கருவி. 

கோகு, 1, காதுகுரும்பி. 

ear'wig, 71.  செவிப்பாம்பு ; காதுகளில் புகத்தக்கதென்று 
கருதப்பட்ட புழுவகை; முகப்புகழ்ச்சியாளர் ; ஐ. மறைதக 
வல்களால் தவையப்படுத்திக்கொள் ; ஒருசார்புபடூத்து, தன் 
சார்பு படுததிக்கொள் ; ஓயாத தகவல்களால் தொல்லையூட்டு, 

ear'-witness, n. @niGasiane சான்றாளர். 
8856. 7. இயலமைதி, கோவின்மை ; கோவினின்று விடுபாடு, 

குணகலம் ; இயல்கலம், இன்னலம், தொல்லையின்மை ; 
இன்ப அமைதி; இயல் எளிமை, இயல் தளர்வுகிலை, சிக்க 
லின்மை ; எளிமை; ௰, நோவு தவிர் ; தொல்லை நீக்கு, இன் 
னமைதி அளி ; மன அமைதி வழங்கு ; சிக்கல் நிலை அகற்று); 
கட்டுத்தளர்த்து, இணைப்பவிழ் , உடற் சோர்வகற்று, 
மூயற்சிகிலை தளர்த்து; நாடி நரம்புகளை நெகிழவிடு ; கெகழ் வுறு ; (தொ.) 6௨56 167, இயந்திரத்தின் வேகத்தைக் குறை; case 011, பளுக் குறைவாகு;: ease Oneself, மலங்கழி; தெளி . ill at ease, இயல் அமைதியிஷலாத நிலையில் ; stand &( 6௨56, கால்களை அகற்றி இயல்தளர்வான நிலையில் நில்? take one's ease, இன்ப அமைதியுடன் இரு. 
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eat: 

ease’ful, a, கோவாந்றுகிற ; இன்ப வாய்ப்பளிக்கிற ; ஓய்: 
வளிக்கிற தொய்வான, அமைதி வாய்ந்த; இயல்பான 
சோம்பல் குண முள்ள. 

68561, 7, ஓவியர் பயன்படுத்தும் கிலைச்சட்டம். 

6850ம், . (சட்.) மற்றொருவருடைய நிலத்தின்மீது. 
செல்லும் வழியுரிமை ; துணைவிரிவுக் கட்டுமானம் ; Caray: 
நிலைத் தளர்வு ; நெருக்கடி. தளர்வு. 

6850, 70. கிழக்குத்திசை ; கிழக்குப்பக்கம் ; கிழக்குப் பகுதி ; 
கொண்டல், கீழ்க்காற்று; கீழையுலகம், கீழ்காடுகளின் 
தொகுதி ; ர, கிழக்குத்திசையிலுள்ள ; கிழக்குப்பக்கமான ; 
கிழக்கு நோக்கிய ; கிழக்கிலிருந்து வீசுகிற; ஐ, கிழக்காக 
இயங்கு ; கிழக்குமுகமாகத் திரும்பு ; ரம, கிழக்குத் திசை 
யில் ; கிழக்குகோக்கி ; கிழக்குப்பக்கமாக; (தொ. ) East றம், 
லண்டன் நகரின் கிழக்குப்பகுதி ; Far East, Fe) ஐப்பான் 
முதலிய தொலைகிழக்கு நாடுகள் ; Middle East,- எகிப்தி 
லிருந்து ஈரான் வரையிலுள்ள நடுக்கிழக்கு நாடுகள் ; Near 

௨4, மேலையுலகுக்கு அணித்தான துருக்கிபோன் ற அண்மைக். 
கிழக்கு நாடுகள் ; 4௦ 11௦ ௦850, கிழக்குத்திசை*கோக்கி, 

185187, ௩. இயேசுநாதர் மறைந்தபின் உயிர்த்தெழுக்ததைக் 
குறிக்கும் திருவிழா. 

885'16119, ர. கிழக்குப் பக்கத்திலுள்ள ; கிழக்குத் திசை 
யான ; கிழக்கிலிருந்து வருகின்ற ; நீ, கிழக்குத் திசையில்... 

688'(67, 71. கீழ்த்திசையில் வாழ்பவர் ; கீழ்த்திசைத் திருச் 
சபை சார்ந்தவர்? ர, கீழ்த்திசையுலகில் வாழ்கிற; கீழ்த் 
திசை உலகுக்குரிய; கிழக்குத்திசை நோக்கியிருக்கிற; (தொ.) 
Eastern Church, AGCréeusys திருச்சபை; Eastern 
0ெ65(100, துருக்கிபோன்ற கீழை ஐரோப்பியப் பகுதிக்குரிய: 
அரசியல் செய்தி, 

eas'y, n. சிறிதுநேர ஓய்வு ; ர, எளிதான, மூயற்சி எளிமை 
யுடைய, கடுமையில்லாத; இயலமைதி வாய்ந்த, கவலை 
யற்ற; தொல்லைகளிலிருந்து நீங்கிய ; இயல் கலமார்ந்த, 
கோவற்ற வேதனையிலிருக்து விடுபட்ட; இயலெளிமை. 
வாய்ந்த, சிக்கலற்ற;$ இயல்பான, செயற்கை ௩டை முர 
ணில்லாத;$; உடற் சோர்வற்ற, நாடிநரம்பு கெகீழவிடப் 
பெற்ற, தொய்வான ; எளிவந்த, எளிதாக அணுகத்தக்க ; 
எளிதில் வசப்படுத்தத்தக்க, எளிதாக விட்டுக்கொடுக்கிற 
முனைப்பாகத் தேவைப்படாத கிராக்கியற்ற : ரர, இயல்: 
பாக, இயலமைதியுடன் : மெள்ள; (தொ. ) easy chair, 
தொய்வான சாய்காற்காலி ; easy circumstances, செழிப் 
பான வாழ்க்கை நிலை, ௩லம் பலவுள்ள சூழ்நிலை; easy money, 
எளிதாக ஈட்டிய பொருள்; easy 50106, இன்பவாய்ப்பு 
நிலைமை, செழிப்பான நிலைமை, வாழ்க்கைகலத் தன்மை. 
௦0௦075 68337, (சீட்டாட்டம் முதலியவற்றில்) வெற்றி 
தோல்வியில்லாத சரிசமமான நிலைமை ; 9(உற0 easy, (படை 
வீரர்கள் வகையில்) மிகவும் எளிதான தளர்வு நிலையில் நில் ; 
take it easy, ums செய்வதைத் தவிர், பரபரப்படையாமல். 
இரு, விரைவுபடுத்தாமல் இரு, தளர்வான நிலையில் இரு. 

eas’ y-go’ ing, 8. எளிதான ௩டைபாணியுள்ள ; சொகுசான 
வாழ்க்கையை விரும்புகிற, சோம்பலான, வேலையில் விருப்ப 
மில்லாத. 

eat, v. Ser; உண்; மென்று தின், பல்லால் அரைத்து உட் 
கொள்; விழுங்கு; அரித்தழி; அழித்தொழி; படிப்படி யாக அழி; தொல்லைப்படுத்து ; தின்னப்பெறு ; (தொ.). 
824 ஊக, அரித்துத் தின்னு ; படிப்படியாக அழி; 
eat humble pie, ஆணவம் அடங்கப் பெறு ; ௦54 in, உள்ளூர 
அழி; 64 00675 hat, ஆகாதது என்று சுட்டி ஆவதானால் செய்யாதது செய்வதாகக் குறிப்பிட்டுக் கூறு ; eat one's head off, scr Any ds; மேற்பட்ட செலவுக்குக் காரணமா 
யிரு, eat one’s heart ௦4, ஓயாது நினைந்து நினைந்து 
மிகவும் கடுமையாகத் துன்பப்.படு; 4 One’s terms, eat one’s dinners, awit வழக்கறிஞர் தொழிலுக்குப் படித்துக். 
கொண்டிரு : eat one’s words, சொன்ன சொல்லுக்கு மன 
மாரத் தவறென்று ஒப்புக்கொண்டு கேட்டுப் பின்வாங்கிக் 
கொள்) eat out, தின்றுமுடி ; வரம்புகடந்து பிறர் உரிமை 
கவர் ; 884 பற, முழுவதும் விழுங்கு. 

௪



eatable 

eat'able, a. Strang sas. 

(21, 7. ற்1. உணவுப்பொருள்கள். 

69427, 1, உண்ணுபவர் ; தின்னுவது. 

சக1 12, 1. தின்னுதல், உண்ணல் ; ர, பக்குவம் செய்யாமல் 

உண்ணத் தகுந்த. 

eau, (பிர.) ந. நீர்; (தொ.) eau-de-Cologne, 
((2௦1௦8108) என்னும் செர்மன் ஈகரில் உருவாக்கப்படும். நறு 

மண நீர்மவகை ; 21-42-1911, கைல் ஆற்றுக்குரியதாகக் 

கருதப்பட்ட பச்சைச் சாயல் வண்ணம் ; ௪1-02-1112, உயிர் 

நீர், இன்தேறல் வகை; 814 510722, பாகு, சர்க்கரைரீர். 

681769) 7% இறப்பு, இறவாரம். 

6817290100, ௦, இறவாரத்தடியில் நின்று உற்றுக்கேள் 5 

ஒற்றுக்கேள், ஒளிந்து மறைபேச்சுக் கவனி. 

eaves'’dropper, 1. மறைந்திருந்து ஒற்றுக் கேட்பவர், 

ebb, n. வேலி இறக்கம்; எழுச்சி தணிவு, வடிதல் ; தளர்வு, 

*கலான்” 

நலிவு, தாழ்வு, பின்னிடைவு? ஐ. எழுச்சி தணி, வடிக் 

திறங்கு, தணிவுறு, தாழ்வுறு, பின்செல். 

௦87, 7௩. எதிரியின் விரைதாக்கு கீர்மூழ்கிப்படகு. 

ஞ், ௨. (செய்.) கருங்காலி மரத்தாலான, கருங்காலி 

போன்று கருகிறமுள்ள. 

eb’onite, 1. வன்கந்தகம், தொய்வகம் கலந்த கந்தகக் கலவை. 

eb‘cny, n. கருங்காலிமரம், கருங்காலிக்கட்டை; ர, கருங் 

காலி மரத்தாலான ) கருங்காலி போன்று கருகிறமுடைய. 

-ஸ்ரர்'ஷ்ர, ௩. குடிபோதை, மதுமயக்கம், குடிவெறி. 

e'briose, eb’rious, a. மதுவுண்ட, மதுவெறியுள்ள ; மது 

வெறியைச் சார்ந்த; மதுவெறிப் பழக்கத்துக்கு ஆட்பட்ட. 

ebull’ient, க. கொதித்து எழுகிற, , பொங்குகித) எழுச்சி 
யார்வமிகக, உணர்ச்சி கொந்தளிக்கிற. - 

ebulli'tion, n. பொங்கழற்சி) தநுரையெழுச்சி, நுரை 
தழைப்பு; எதிர்பாராக் கிளர்ச்சி, திடீர் எழுச்சி. 

ecar’te, n. கழிப்பாட்டம், இருவர் சீட்டாட்டவகை. 

Ec’ce Hom’o, 90. முள்முடி தரித்த இயேசுநாதரின் படம். 

eccen’tric, 2. உறழ்வட்டம், மையத்தை வேறாகக்கொண்ட 

வட்டம்; சழலியக்கத்தை முன்பின் அல்லது மேல்கீழான கேர் 

வரை இயக்கமாக மாற்றும் இயக்திர அமைவு ; இயற்கைக்கு 

மாறுபட்டவர், விசித்திரமானவர், கோட்டிக்காரர் ; ர, உறழ் 

வட்டமான, வட்டங்கள் வகையில் மைய வேறுபாடுடைய ) 

மையத்தினின்றும் விலகிய; மையகிலையிலிருந்து விலகிய 

ஊடச்சுடைய ; கோணெறி வகையில் உறழ்வட்டமான ; 

கோள் வகையில் வட்டந்திரிந்த பாதையில் செல்கிற; இயற் 

கைக்கு மாறுபட்ட, இயல்பு திரிந்த, விசித்திரமான ; பொது . 

முறை விதிகளுக்குக் கட்டுப்படாத, தனிப்போக்குடைய, 

eccentric’ity, n. மைய உறழ்வு; உறழ்மையமுடைமை ; 

பொ துவிலிருக்து விலகிய நடத்தை; தனிப்பேோக்கு, 

விசித்திரப்பாங்கு. 

6௦011௨, 71. பண்டைக் கிரேக்க காட்டில் ஆதென்ஸ் ஈகருக் 

சூரிய (Athenian) குடிமக்களின் பொது அவை; வூதர் 

பொதுப்பேரவை. 

eccles'iast, n. பண்டைக் கிரேக்க நாட்டில் ஆதென்ஸ் 

ககருக் திரிய (Athenian) குடிமக்களின் பொதுச்சபை 

உறுப்பினர் ) சமய உரையாற்றுபவர் ; மதகுரு) இஸ்ரவேல் 

(151௨௦1) மன்னராகிய சாலமன் (Solomon). 

Ecclesias’tes, n. பழைய ஏற்பாட்டுச் சுவடிகளில் ஒன்று 

ecclesias'tic, n. மதகுரு, திருச்சபைக்குத் தம் வாழ்வை 

ஒப்படைத்துள்ளவர், சமய உரையாற்றுபவர்; ர, திருக் 

கோயில் தொடர்பான ; மதகுருசார்ந்த. 

6001251889 110வி, ம. திருக்கோயில் தொடர்பான? மதகுருசார்ந்த. 

1500125185 110ம5, 7. கிறித்தவத் திருமறைத் தொகுதிகளி 
லிருந்து பிரித்தொதுக்கப்பட்ட ஏடுகளில் ஒன்று. 

6001254௦1௦, 1. திருக்கோயில் கட்டிடம்-ஒப்பனை ஆகிய 
வற்றைப் பற்றிய நூல். 
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eclecticism 

ec‘dysis, n. மேந்தோல்கழிப்பு ) உரிசட்டை, இற்று அகலும் 

மேல்தோடு ; பழக்கவழக்கக் கழிப்பு ) ந], 60:07565. 

௨௦1௦1௦, 71. ஏறுபடியணி, ஒவ்வொரு படைவீரர் முன்னும் 

முகப்பு வரை தடையற்றிருக்கும்படி அமைந்த ஏறுபடி 

போன்ற படைத்துறை அணிவகுப்பு ; படைக் கப்பல்களின் 

ஏறுபடி வரிசை வகுப்பு. 

உரம் ௨, 71. மூள்ளெலி போன்ற குழிபறிக்கும் பல்லில்லாத. 
ஆஸ்திரேலிய (&ப5(1௨11௨1) விலங்கினம். 

உம்ம் றம, ர. பாம்பின் நஞ்சு. 
e‘chinite, n. முட்டைவடிவமான முள்செறிந்த கூட்டினை 

யுடைய புதை படிவக் கடல் உயிர் வகை. 

echi‘noderm, n. @Weadr செறிந்த முட்டை வடிவமான 
கூட்டினையுடைய பேரினம் சார்ந்த உயிர் வகை. 

601115, 7. மூட்களுள்ள முட்டை வடிவமான கூட்டினை 
யுடைய கடல் உயிர் வகை) (௧-௧.) தூண் தலைப்பின் மேல்: 

மட்டத்தைத் தாங்கும் புறங்கவிவான அடிப்பகுதி. ் 

601௦ 1, 7. எதிரொலி; மிள்ஒலி; எதிரலை, எதிரதிர்வு; பின் 
அடுக்கொலி; கூறியதுகூறல்; செய்ததுசெய்தல்; எதிர் 
நினைவு; பின்தொடர்வு, பின்தொடுப்பு ; பாட்டில் அடி 

இறுதி ஒலி இயையு ; பேரிசைப்பேழையில் எதிரொலிக்கும். 

சிற்றமைவு ; சீட்டாட்ட வகையில் சீட்டுக்களைப் பற்றிக் 

கூட்டாளிகளுக்குத் தெரிவிக்கப்படும் குழூ௨க் குறிப்பு; 

அணுக்கப்போலி, மிகஒத்திருப்பது: குருட்டுத்தன மாகப் பின் 

பற்றுபவர், தலையாட்டி இசைபவர், சொல்வதைத் திரும்பச் 

சொல்பவர் ; ற்], 601065; ற, எதிரொலி எழுப்பு; ஒலி மீளச் 

செய்; எதிரொலியாக எழு; ஒலிமீள்வுறு ; கூறியது கூறு ; 

மற்றொருவர் சொற்களையே வழங்கு ; போலிசெய் ; குருட்டுத் 

தனமாகப் பின்பற்று; தலையாட்டி இசைவளி ; சீட்டாட் 

டத்தில் குழூ௨க் குறிப்புக் காட்டி ஆடு; (தொ.) 0081 to 

(6 ௨௦, மனமாரக் கைகொட்டி.ப் பாராட்டு. 

1201௦ 5, 71. கிரேக்கபுராணக்கதையில் வரும் அரமகள் ; எதி 

ரொலியின் உருவகம். 

6011௦, 1, எதிரொலி மூலம் கப்பல் அடிக்குக் கீழுள்ள 
கடலாழத்தைக் கணித்துக் காட்டும் கருவிப்பதிவு. 

௨01௦1௦, ம. எதிரொலியின் இயல்புள்ள ; (மொழி.) ஒலிகளைப் 

போல் சொற்கள் அமைந்துள்ள, ஒலி அனுகரணம் சார்ந்த. 

6௦1 ௦ம511, 71. ஒலிகளைப்போல் சொற்கள் அமையும் பண்பு, 

சொல்லொலியிசைவு. 

6௦'01655, ம. 'எதிரொலிக்காத; உணர்ந்து செயல் ஆற்றாத. 
601௦-8011067, 71, கப்பலடிக்குக் கீழ் உள்ள கடலாழத்தை 

எதிரொலிப் பண்புமூலம் கணித்துக்காட்டும் கருவி. 

601௨11, 71. குளிர் பாற்கட்டி நிரப்பிச் செய்யப்படும் சிறு விரல் 

வடிவப் பண்ணியம். . 

601417018821712700, (பிர.) 71. தெளிவாக்கல், விளக்கங்கூறல். 
eclamp’sia, eclamp’sy, ௩.  (மரு.) சலுந்றிருக்கையில் 

அல்லது மகப்பேற்றின்போது பெண்களுக்குத் திடீரெனத் 

தோனவறும் வலிப்புகோய், பேறுகாலச்சன்னி. 

8018, (பிர) 1, பகட்டான வெற்றி, மிருசிர்த்தி; 
சிறப்பு ; தனிமுனை ப்பான இகழ். 

சமூகச் 

6016௦0116௦, 71. பன்னலத்திரட்டாளர், பல கோட்பாட்டுக்குழுக் 

களின் கருத்துக்களையும் டூதர்ந்து இசைந்தேற்றுக்கொள்ளும் 

இயல்புடைய பண்டை மெய்விளக்க அறிஞர் ; பல்திறப்பட்ட 
மூலங்களிலிருந்தும் குறுகிய உவம்;ுவர்ப்புக் கட்டுப் 
பரடின்றித் தாராளமாகக் கருத்துக்களை வரவேற்பவர் ; 

ர. மெய்விளக்கதீ துறையில் பல கோட்பாடுகளின் கருத்துக் 

களையும் தேர்ந்தெடுத்து இணைத்துக்கொள்கிற; பன்னலக் 

கூட்டான, பல்திரட்டான ; விரிந்த மனப்பாங்குடைய, 

குறுகிய கொள்கை வரம்புணர்ச்சிக் கட்டுப்பாடற்ற. 

60160'1101813, 71. நற்கூறுகளைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்பவர் 
செயல்; கி. மு இரண்டாவது முதலாவது நூற்றாண்டுகளில் 
வாழ்ந்த கிக்க மெய்விளக்க அறிஞர்களின் கோட்பாடு; 

பல்வேறான நற்கூறுகளைத் தேர்ந்து திரட்டி உருவாக்கும் 

பாங்கு.



eclectics 

6016௦01105, 7. 21. கி. மு. இரண்டாவது முதலாவது நூற் 
ருூண்டுகளில் வாழ்ந்த கிரேக்க மெய்விளக்க அறிஞர்களின் 

குழு. 

20]1ற86', 77. வானகோளங்களின் ஒளிமறைப்பு; இடைத் 

தடுப்பு ; நிழலடிப்பு ; ஒளிமறைவு ; ஒளிமழுக்கம் ; மறுக்கம் ; 
கீழடிப்பு ; கலங்கரை விளக்க ஒளியின் இடையிடை நிழ 

லடிப்பு ; இருட்டடிப்பு; ௦, வானகோளங்களின் ஒளியை 

மறை; ஒளிவட்டத்தை இடைநின்றுதடு; கோள்வட்டமீது 

நிழலடி ; கலங்கரை விளக்க ஒளியை இடையிட்டு கின்று 

மறை; ஒளிமழுங்குவி; ஒளிமங்கவை; விஞ்சிஒளிவீசு ; 
கடக்துமேம்பாடுறு ; புகழ்விஞ்சு ; வென்றுமேலிடு. 

011ற 41௦, 71. ஞாயிறு செல்வதாகத் தோன்றும் நெறி, கதிர் 
வீதி; ர. கதிர்வீதிக்குரிய; வான்காள மறைப்புச் சார்ந்த. 

ec’logue, 1. சிறுஅளவான முல்லைப்பாட்டு, 
யாடற் பாட்டு. 

ஆயர் உரை 

6001௦3, 70. உயிரின வாழ்க்கைச்சூழல் ஆய்வு நூல். 
€001010'10, ர. பொருளியல் சார்ந்த; சிக்கனமான ; வீண் 

செலவின்றிச் செட்டான ; ஆதாயவண்மையுடைய $? பயன் 
வளம்வாய்க்த; கணித்துகோக்குகிற; செலவு கட்டிக்கொண்டு 
போகிற; பயன்கருதிய, பணம் கருதிய ; தொழில் துறைத் 
தொடர்பான. 

6001011108], ௩. சிக்கனமான, வீணழிவு அற்ற; மிச்சப் 
படுத்துகிற, பொருளியல் நூல் சார்ந்த; நாட்டுப்பொருளியல் 
பற்றிய. 

economically, adv- 
னிட்டுப் பார்க்கையில். 

6001101105, 71, பொருளாக்கவியல், பொருளியல் ; பொருள் 
வளநிலை ; பொருளாட்சி ; நாட்டுப்பொருளியல் ; செல்வத் 
தின் ஆக்கத்தையும் பங்கீட்டையும் பற்றிய செயல்முறை 
நூல். 

600௦101801, 717, சிக்கனமாயிருப்பவர் ; வெப்பம்-எரிபொருள் 
முதலியவற்றை மிச்சப்படுத்துவதற்கான இயந்திர அமைவு, 

6001010154, 7. பொருளியல் ஆய்வாளர்; பொருளியல் நூலா 
சிரியர்; நாட்டுப்பொருளியல் ஏடு ஆக்கியோர் ; சிக்கனக் 
காரர் ; செல்வத்துறை ௩டைமுறை மேலாட்சியாளர்.- 

600101012௨ 110, 71. சிக்கனமுறைக் கடைப்பிடிப்பு. 
60001126, ௨, சிக்கனமாயிரு ; பணத்தைச் ' செட்டர்கச் 

செலவழி; செலவுகளைக் குறை, மிச்சப்படுத்து ; அரிதாகப் 
பயன்படுத்து ; பயன்தரு வகையில் ௩டத்திக்கொண்டு'போ. 

600010], 71,  குடும்படடைமுறையாட்சி ; : குடும்பப். பொரு 
ளாட்சி ; சிக்கனம் ; சிக்கனச்செயல், செட்டாகச் செலவிடல் ; 
மிச்சப்படுத்தல்; மட்டு, செட்டு; ஒழுங்கமைவு, ஒழுங்கு 
பட்ட நடைமுறை; ஒழுங்கமைந்த சமூகம்; சமய நடை 
முறை ஒழுங்கு; கோட்பாட்டு ஒழுங்குமுறைத் திட்டம்; 

இயற்கையின் ஒழுங்காட்சி ; (தொ.) 1௦11440க] Economy, 
காட்டுப் பொருளியல், காட்டுச்” செல்வத்தின் ஆக்கத்தையும் 
பங்கீட்டையும் பற்றிய கோட்பாட்டுநூல். 

ecru’,n. வெளுக்கப்படாத சணல்கார் ; வெளுக்கப்படாத 
சணல் நாரின் நிறம்; ர, வெளுக்கப்படாத சணல் நார் 
போன்ற, 

சிக்கனமாக; சிக்கனத்தை முன் 

ec'stasize, ஐ, கழிபேருவகைக்காளாக்கு; மிகு களிப்புக்கொள். 
ec’stasy, n. மெய்மறந்த மகிழ்ச்சி, களிவெறி, ஆனந்த பர 

வசம்; கவிதை வெறி, கற்பனைவெறி; (மரு. ) ஒருமைவெறி, 
ஈரம்புகளின் கோய்ப்பட்ட தன்மையினால் மனம் ஒன்றிலேயே 
நாட்டம் செலுத்தும் நிலை ; ௮, மிகுகளிப்பில் ஆழ்த்து” 

&05181'10, 7. மிகு களிப்புக்கொள்ளும் பாங்குள்ளவர் ; மெய் 
மறந்த நிலையில் வெளியாகும் பேச்௬ ; ர, கழிமகிழ்வுக்குரிய) 
பேருவகைக்குட்பட்ட ; மிருகளிப்புண்டாக்குகிற ; 
மாகிற. 

ecumen'ic, ecumen‘ical, a. Adssu ews wes 
கும் உரிய; கிறித்தவத் திருச்சபை முழுமையும் சார்க் 33 
பொதுப்படையான, பரவலான, மூழுமொத்தமான ; எல்லா 
வற்றையும் உட்படுத்திய. 

பரவச 
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ta தூண்டு, 

-edge’ways, edge’wise, adv, கூர்விளிம்புமுன்னாக ; 

edifice 

60 26102, 71, தோல் தடிப்பு நோய்வகை, கரப்பன் புண், பத்று, 
ய்டை. 

60௨01005, a. 
பேரவாவுள்ள. 

உண்டி சார்ந்த; பெருந்தீனிகொள்கிற ; 

Ed'am, n. உருண்டைவடிவ ஆலந்து நாட்டுப் பால் கட்டி. 

Edd’a, N. பழங்கால ஐஸ்லாந்துகாட்டு இலக்கியத்திரட்டு. 

edd'y, ர. சிறுநீர்ச்சுழி; சுழல்காற்று; நீர்ச்சுழல்போல் 
இயங்கும் மூடுபனித்திரை, புகையின் ௬ழலலை ; ஓ, ௬ழன்று 
சுழன்று இயங்கு. 

ed’elweiss, 2. ஆல்ப்ஸ் மலைகளில் பாறைப்பாங்கான 
இடங்களில் வளரும் வெள்ளைமலருடைய செடிவகை, 

நம்'ர, 7. கிறித்தவசமயக் கொள்கைப்படி படைப்புக் காலத் 
தொடக்கத்தில் ஆதம்-ஏவா வாழ்ந்த பூங்கா? மகிழ்விருக்கை; 
பொன்னுலகு, இன்ப உலகு, 

ஊ0ள*க716, 71. (வில.)முன்வாய் வெட்டுப் பற்களும் கோரைப் 
பற்களும் இல்லாத விலங்கு ; பற்களில்லாதே விலங்கு ; a. 
முன்வாய் வெட்டுப் பற்களும் கோரைப் பற்களும் இல்லாத ; 
பற்கள் இல்லாத. 

edge, n. விளிம்பு, வக்கு; முனை; கோடி; ஓரம், அருகு ; 
கருவியின் கூரியபக்கம், கூர்; கூர்மை; காயப்படுத்தும் 
கருவி முனை ) பாறையின் முனைவிளிம்பு ; முகடு; பிழம்புரு 
வில் இருபரப்புக்களின் சந்திப்புவரை ; பரப்பின் எல்லைக் 
கோடு; மதிக்கூர்மை ; உணர்ச்சிக்கூர்மை; கூரிய சுவை 
யுணர்ச்சி ; உள்ளக்கூர்மை ; சிடுசிடுப்பு, எளிதில் எரிச்ச 
லூட்டும் நிலை; ற, தீட்டு, கூராக்கு ; விளிம்பாக அமை; 
ஓரங்கட்டு, கரை அமை; கரை இணை ; உணர்ச்சி கூர்மைப் 
படுத்து; ஈகர்த்து ; சிறிதுசிறிதாக மெல்ல கர் ; மெல்லப் 
புகுத்து; தூண்டு; சாட்டிக் கூறு, மறைமுகமாகக் குறிப்பிடு; 
கூர்விளிம்பால் தாக்கு ; (தொ.) be on edge, படபடப்புறு, 
பொறுதியிழ; கூரார்வம்கொள்்$; edgeina word, ஒரு 
சொல்லினை இடர்ப்பட்டு இடைச்செருகு ; 6028 one on, 
தூண்டு; inside edge, சறுக்குக்கட்டையின் உட்புற 
விளிம்பில் இருந்துகொண்டு பனிமீ.து சறுக்குதல் ; ௦0544௦ 
2026, சறுக்குக்கட்டையின் வெளிப்புற விளிம்பில் இருந்து 
கொண்டு பனிமீது சறுக்குதல்; 5010 6026, ஊக்கு, 

கிளர்ச்சியூட்டு ; set one’s teeth on edge, a@ae 
முறச்செய், வெறுப்படையச்செய். 

“6026:-006), 77. பிட்ட எலும்பு ; மாட்டின் பிட்டத்தசைக்கறி. 

6026'1655, 4. கூர்அற்ற, மழுங்கிய. ் 
edge'-tool, n. கூர்விளிம்புடைய கருவி, வெட்டுக்கருவி. 

கூர் 

பக்கவாட்டாக; விளிம்போடு விளிம்பு 
சேர; (தொ.) get a word in edgeways, Guéa இடை 
ஓய்ந்த நேரத்தில் பேச வாய்ப்புப்பெறு. 

விளிம்பு மேலாக ; 

- ஏநத'10695, 77. கோணமுடைமை ; வரைக்கோடு மிகத் தெளி 
வாயிருத்தல் ; கூருணர்வுகிலை. 

-edg'ing, n. கரைக்கட்டு, கரை ; விளிம்புத்தொங்கல் ; விளிம் 
பமைத்தல். 

edg'y, a, கூர்விளிம்புடைய, கூர்மையான ; (வண்ணம் 
பூசுதல்) திட்டவட்டமான எல்லைவரையறைப் பாங்குள்ள ; 
எளிதில் சினமூட்டப்பெறத்தக்க. 

edibil'ity, n. உணவாகக்கொள்ளும் தகுதியுடைமை. 
60116, 71. உணவாகக்கொள்ளத்தக்க பொருள் ; தின்றி; 

1. தின்னற்குரிய, உண்ணத்தக்க. 

ed'ict, n. அரச ஆணை; விளம்பரம், அதிகாரத்தைக் 
கொண்டு அறிவிக்கப்படும் செய்தி. ் ் 

60140௨1100, 7. செவியறிவுறூஉ, ஈல்லறிவுறுத்தல், வாழ்க்கை 
மேம்பாட்டுக்குரிய கல்லொழுக்கப்போ தனை. 

6011108101. ர. ஒழுக்க மேம்பாடுறச் செய்யத்தக்க. 
ed'ifice, n. பெருஞ்செயற் 

கட்டமைவு. 

பெரிய கட்டிடம், மாளிகை; 

he 

A



edify 

எம்'1மீர, ற. ஆன்மிகத்துறையில் பயனடையச்செய் ; ஒழுக்கத்தில் 
மேம்படச்செய் ; சமயத்தில் பற்றுக்கொள்ளச்செய் ழ ஆறுத 

லளி, மகிழ்வி. 

60 18$ம்பத, ம, அறிவுறுத்துகிற ; மேம்பாடுறச்செய்கிற. 
60:14, ௦. பதிப்பி; பதிப்புக்கு வேண்டிய முறையில் ஏட்டை 

உருவாக்கு ; வகுத்துத் தொகுத்தமை ; தேர்ந்து திரட்டி 
யமை ; திருத்தியமை ; பத்திரிகைப் பதிப்பாசிரியராயிருந்து 

பணியாற்று. 

601110, 7 பதிப்பு, மாறுதலின்றி ஒருதடவை வெளியிடப் 
பட்ட ஏட்டுப்படிகளின் தொகுதி; ஒரே அளவில் வெளியிடப் 

பட்ட தொகுதி ; ஒரேசமயத்தில் ஒரேமுறையில் வெளியிடப் 

பட்ட பத்திரிகைப்படிகளின் தொகுதி; ஒருதடவை கோத்து 

அச்சிட்ட படிகளின் தொகுதி; ஒரே ஏட்டி.ன் பல படிவங்களில் 

ஒன்று ; பதிப்பாசிரியரளித்த மூல எழுத்தாண்மை வடிவம் ; 

ஒத்த மறுபடிவம். 
edition de luxe, (பிர.) ௩. 

பதிப்பு. 

88171௦ றர$7102008, (ல.) 71. ஏட்டின் அச்சிட்ட முதல்பதிப்பு. 
€0'1101%, 7, பதிப்பாசிரியர் ;) இதழாசிரியர், செய்தித்தாள் 

முதலியவற்றை அல்லது அவற்றின் ஒரு பிரிவினை ௩டத்து 

பவர். 

€01401181, 1. தலையங்கம், தலையங்கக் கட்டுரை, செய்தித் 

தாளில் அதன் ஆசிரியரால் அல்லது அவர்தம் பொறுப்பில் 

வேறொருவரால் எழுதப்படும் கட்டுரை ; ர. பதிப்பாசிரியருக் 

குரிய ; இதழாசிரியருக்குரிய. 

ed'itress, n. 7811. பதிப்பாசிரியை; இதழாசிரியை. 
.80'10816, ற. பேணிப்பயிற்றுவித்து வளர் ;) அறிவொழுக்கப் 

பயிற்சியளி ; அறிவுபுகட்டு, கல்வியளி ) பள்ளியில் பயிற் 

இவி ; பயிற்றுவித்துப்பழக்கு, செயலுக்குப் பழக்கப்படுத்து; 

பழக்கு ; பண்பூட்டு. 

education, 71. கல்விப்பயிற்சியளித்தல் ; கல்விப்பயிற்சி ; 
கல்விப்பயிற்சித் திட்டம் : வளர்ப்புப்பயிற்சி) மனப்பண்புப் 
பயிற்சி ; விலங்குகளின் பயிற்றுவிப்பு ; பழக்குவிப்பு. 

educa’‘tionalist, educa'tionist, n, கல்வித்துறை வித்த 
கர், கல்விபுகட்டு முறைகளில் தனித்திறமை பெற்றவர், 

" கல்வி வளர்ப்பவர். 

உம்ருகேர்1ம6) ௩. கல்விசார்ந்த, கல்விக்குரிய) அறிவுறுத்துகிற, 
கல்விபுகட்டவல்ல. 

உயர்விலைப்பதிப்பு; அழகிய 

educe’, v. உள்ளார்ந்த பண்புகளை வெளிக்கொணர், புற 
மலர்ச்சியுறச்செய் ; தருகூறுகளிலிருக்து முடிவு தருவி, புது 

மெய்ம்மை உறுவி ; உய்த்துணர் ; (வேதி. ) பொருட் கூட்டி 

விருந்து பிரித்தெடு, வேறுபிரித்துக்காட்டு. 

ed’uct, 71, உய்த்துணர் மெய்ம்மை, வருவிக்கப்பட்ட முடிபு) 

(வேதி. ) பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பொருள். 

educ'tion, n. வெளிக்கொணர்தல், புறமலர்ச்சி ; இயந்திரங் 

களின் *ராவி முதலியவற்றின் வெளிப்போக்குக் குழாய், 

educ'tor, n. வெளிப்படுத்துபவர், தோன்றச் செய்பவர் ; 
வெளிப்படுத்துவது, தோன்றச் செய்வது, 

60்யபி'0௦1816, ற. கடுஞ்சுவை நீக்கு, இனிக்கச் செய் ; கரையத் 
தக்க கூறுகளகற்றித் துப்புரவுபடுத்து, தூய்மையாக்கு. 

661, 7. மலங்கு, விலாங்கு மீன், முரல், எளிதில் பிடிகொடாத 

மனிதர், ஓயாது தட்டிக்கழிப்பவர் ; (தொ.) 61801110 ௦6], 
91௨௩௦ 681, மலங்கு வகைகள். 

661௨76, 1. இளவிலாங்கு மீன்கள் புடைபெயர்ந்து செல்லும் 
பாதை ; விலாங்கு மீனின் ஓரீற்று இளமீன் தொகுதி; 

இள விலாங்கு மீன். 

eel’grass, 371. கோரைப்புல் போன்ற கடற்பாசி வகை. 

eel’-pout, n. 
வகை. 

961'-50ம, 7, விலாங்குமீன் பிடிப்பதற்காக ஆற்றின் குறுக்கே 
இடப்பட்ட வலை. 

eel’-worm, 1, வளையப்புழு, 

௩ன்னீர் மீன்வகை; குட்டியீனுகின்ற மீன் 
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eel’'wrack, n-=eelgrass. 
eer’ie, eer’y, 4. முன்பின் எதிர்பாராத, இன்னதென்றறியப் 

படா அச்சம் விளைவிக்கிற ; பேயச்சமூட்டுகிற, இயற்கை 

மீறிய மாய உணர்ச்சியால் தாக்குண்ட ; கு ணுக்குறச் செய் 

யக்கூடிய, மயிர்க்கூச்செறிய வைக்கிற, கடுக்குறுவிக்கிற. 

efface’,v. துடைத்தழி, தடங்கெட வை, மேற்பரப்பின் உரு. 
வழி; ஒளிமறைப்புச் செய், மங்கவை, விஞ்சி ஒளிவிடு) 

முனைப்பு அழி, உரு மறைத்துவிடு, சிறப்புக் குன்றவை ; 
(தொ. ) efface oneself, தன்முனைப்பழி, தன்னைச் சிறப் 
பற்றவராக்கிக் கொள், பொதுமைப்படுத்திவிடு. 

effect’, n. விளைவு, விளைபயன் ; பண்புவிளைவு, 
உளத்தில் ஏற்படும் மாறுதல், முகத்தோற்ற மாறுதல், முக. 

பாவனை மாறுதல்; மெய்க்கிலை, மெய்ப்பாடு; செயல் திட்பம், 

பயனுரம் ; உட்கருத்து; சாயல் நுட்பம், தோற்றச்செவ்வி; 

ற, செயலுருப்படுத்து, செயல் வெற்றி காண், செய்து முடி, 
செயலுருவாக்கு, தோற்றுவி; (தொ.) 0186 ௨றம் 61600, 
காரண காரியம் ; 1401 614600, விளைபயனை முன்னிட்டு, பயன் 

மிகுத்துக்காட்டலை 'எதிர்பார்த்து ) ஐ608௧1 effect, மொத்தத் 
தோற்றத்தால் காட்சியில் ஏற்படும் திறம் ; தம௭6 617201 to, 

செயலில் நிறைவேற்று, செயற்படுத்திக்காட்டு ; 1 611600, 

மெய்யாக, உருப்படியாக, செயல் முறையளவில்; (௨16 6116௦4, 
செயல் கருக்கொள், செயல் பயனுறத் தொடங்கு. 

6176011016, 8. செய்து முடிக்கத்தக்க. 

effec'tive, n- போருக்கு ஆயத்த நிலையிலுள்ள படைவீரன் ; 
போர்முனைப்பு நிலையிலுள்ள படைப்பிரிவு ; ர, செயல் விளே 

வுடைய, பயனுறுதியுள்ள ; செயலூக்கமுடைய, விளைபயன் 

திட்பம் வாய்ந்த; செயலுரமிக்க, ஆற்றல் வாய்ந்த; விளை 

வின் வலிமை முழுதுமுடைய? பயன்முனைப்பான; பய 

னுடைய ; சேவைக்கு ஆயத்த நிலையிலுள்ள $ மெய்யான ; 

௩டப்பிலுள்ள. த 

effect’less, 8. செயல்விளைவில்லாத ; விளை பயனற்ற. 

63760%'01, 71. (உயி.)உயிரினங்களில் புறத்தூண்டுதலுக்கு 
எதிரான அகவுணர்வு புறங்காட்டும் உறுப்பு. 

effects’, n. pl. உடைமைகள், உடைமை உரிமைகள் ; 

(தொ.) 16௨4௦ 1௦ 6116015, பின்மரபுக்கு உடைமை எதுவும் 

விட்டுச் செல்லாதிரு, இறுதிப்பத்திரம் எழுதி வைப்பதற் 

குரிய எதுவுமில்லாமல் போ $ ற6150081 610015, மரபுரிமை 
யாகச் செல்லாத தனியுரிமை உடைமைகள். 

உய£௦0'1ம21, 6. விரும்பிய பயன் விளைவித்தலில் வெற்றியுள்ள; 
திட்ப உறுதியான, முடிவான பயனுடைய; கேர் பய 

னுடைய ; (தொ.) 686010௨1 0ே]110க, தேர்க்தாய்வுற்ற சால் 
புடையவர்க்கு இயேசுநா தரிடம் வருவதற்கான திருஅழைப்பு. 

6172010816, ற. செயல் கிறைவுறுத்து, செய்து முடி. 
effem’inacy, n. பெண்தன்மை, மெல்லியல்பு, ஆண்மைக் 

கேடு, வலிவின்மை?; ஆணின் தன்னிலை கெட்ட இன்பத் 

பலன், 

தோய்வு. 

effem'inate, n. ஆண்தன்மை இல்லாதவன், பேடி; a, 
ஆண்மையில்லாத;. பெண்தன்மையுள்ள; வலிவற்ற.; 

மென்மைமிக்க ; சிற்றின்ப ஈடுபாடுள்ள ; ஐ, பெண் தன்மை 

யாக்கு, மெலியச் செய், ஆண்மை குலையச்செய். 

618204, ர. துருக்கியில் அரசியற்பணியாளர்களுக்கும் கல்வித். 
துறை முதல்வர்களுக்கும் 1984-வரை உரித்தாக வழங்கப் 

பட்ட பட்டப்பெயர். 

வினர், . (உட.) நாடிநரம்புகளில் வெளிகோக்கிச் செல். 
கின்ற, கொண்டு செலுத்துகின் ற. 

effervesce’,v, கொதி, சூவென்ற ஒலியுடன் குமிழியிட்டுப் 
பொங்கியெழு ; நுரைத்தெழு. 

611650 ஊர், ம. ஆவிவெளிவருவதனால் பொங்குகிற, ஆவி 
வெளியேற்றுவதனால் நுரைத்தெழுகின் ற. 

effete’, a. முற்றிலும் களைத்துப்போன, 
வலுவிழந்த ; உரமழிந்த, ஊக்கங் குலைந்த. 

வீர்௦'௨01௦15, ம. கருதிய பயனைக் கட்டாயமாகத் தரத்தக்க , 
பயனுரமுடைய. 

தளர்ந்துஈலிந்த ;
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efficac' ity, eff'icacy, n, Gru mu@sgrd Omer, uwrefienp 
வுடைமை ; கற்றிறம். 

8ி'்ஸ06, ௩. திறமையான செயல்; திறன்கிறைவு. 

28801, %. பயனுறுதி, குறிப்பிட்ட பயனை நிறை 
வேற்றும் ஆற்றல்; தகைதிறம், தேவைக்குப்போதுமான 
தகுதி; இயக்குதிறம், இயந்திரத்தின் இயக்காற்றல்மீது 

விளைவாற்றலுக்குரிய விழுக்காடு. 

eff'cient, n. பயன்விளைவிப்பவர்; பயன் விளைவிக்கும் 

பொருள் ; ர, தகை திறமுடைய, நிறைவேற்றும் ஆற்ற 
லுடைய ; பயனுறுதியுடைய, 

ஒர, ௩. சிறிய உருவப்படம் ; மாதிரி உருவம் ) நாணயத் 
தில் பொறிக்கப்பட்ட உரு, தலையுருப்பொறிப்பு ; (தொ.) 

ம்மா 1 மி 29, வெறுப்புணர்ச்சியின் விளைவால் ஒருவரின் 
உருவப்படத்தைக் கொளுத்து, 

efforesce’, ௦. பூத்துக்குலுங்கு; பொங்குமாவளமுறு, 
மலர்ச்சியுறு; பொடியார்ந்த தோட்டால் மூடப்பெறு 

பொடியார்ந்த தோடாக உருப்பெறு; (வேதி.) பொருட் 

களின் மணி உருவகையில் திறந்த வெளிக்காற்றுப்பட்டுப் 
பொடிப்பொடியாகு ) உப்புக்கள் வகையில் சகுலவையின் மேற் 

பரப்புக்கு வந்து மணிஉருப்பெறு ; ஙகிலஞ்௬வர்ப்பரப்புக்கள் 

வகையில் உப்புப் பொலிவுறு. 

107650 006, 7. மலர்ச்சி; மலர்ச்சிப்பருவம் ; உடலின் 
மேக்்?தால் பெறும் செந்கிறத்தன்மை ; பொடியார்க்த மேல் 
தோடு; பொடியார்க் த மேல்தோடு உருவா தல். 

ஒரி 1 மற, ௦6, ர... வழிக்தோடுதல்; மற்றொன்றினின்று வெளிப் 
படுதல்; ஒளியின் புறஎழுச்சி; மின்வலியின் புறஒழுக்கு ; 

1(றஞ்செல்வது. 
eff'luent, 3. ஏரியிலிருந்து வெளிச்செல்லும் ஆறு, மறிகால் ; 

மற்றோர் ஆற்றிலிருந்து பிரிந்தோடும் கிளையாறு; புறக் 
கிளைக் கால்வாய்; புறக்கிளை ஓடை); கழிவுநீர்த் தொட்டியி 
லிருந்து வெளிச்செல்லும் வடிகால்; கழிவு£ர்த் தேக்கத் துப் 

புரவு நீர்க்கால் ; தொழிற்சாலையிலிருக்து வெளியேறும் ரீரியற் 
கழிவு ; ர. புறஞ்செல்கின்ற ; வழிந்தோடுகிற. 

efflu'vium, 71. பொருளிலிருந்து வெளிப்படும் நுண்ணிய 
அணுக்கள் ; அழுகிய பொருள்களிலிருக்து வெளிப்படுகின்ற 
உடல் நலத்துக்கு ஒவ்வா வாடையுடைய தீயாவி ; காந்தத் 
தால் வெளியிடப்படுவகாகக் கருதப்பட்ட நுண் துகள் திரள், 

61110, 610101, 1. நீரியல் ஆவியியல் பொருள்கள் வகை 
யில் புறநோக்கிய ஒழுக்கு ; கடத்தல்) புறவொழுக்கு. 

மிரர், ௩. ஊக்கம், முயற்சி; ஆற்றலை ஈடுபடுத்திய செயல்; 
அருஞ்செயல், தொடர்ந்த உழைப்பு ; முயற்சியின் பயனாய் 
விளைந்த செய்தி, அருஞ்செயல் விளைவு, 

800155, ௩. மூயற்சியற்ற, எளிதான ; முயற்சி எடுத்துக் 
கொள்ளா, செயல்முனைப்பற்ற, தன்முயற்சியறற, ஏனோ 
தானோ என்றிருக்கின் ற. 

வீர0ரம் எர, 1. வெட்கமில் ஆணவம் ; நாணழிவு ; அகந்தை, 
எயிஐ௦', ஐ. தளிதுலங்கு ) ஒளிபெறு, 
efful’gence, 7. ஒளிர்வு. 
efful'gent, a. சோதியான, போரொளி விடுகிற. 
வம், ம. (தாவ.) வழிந்து போன; ௮, ஊற்று; வெளிப் 

படுத்து; சிந்து; கொட்டு; இறை ; வழி, 

611ம51௦0, . ஊற்றுதல், வழிதல்; சிந்துதல்; கொக்தளிப் 
புரை. 

€1406146, ர. அதிக அளவில் சொரிந்த; பீறிடுகின்ற ; எறி 
மலைக்குரிய உருக்குப்பொருள் வெளிக்கொட்டிய ; உறுதிப் 
படுத்தும் வகையில் அதிக உணர்ச்சி காட்டுகின் ற. ன் 

eft, n. பல்வி வகை. 

வஜம்', பம். “அட ! கடவுளே !" என்னும் வியப்பு மொழி, 
Ege'ria, 11. பெண் ஆலோசகர்) ஒரு குலதெய்வம். 

85. 90 முட்டை ; ௧௬; உயிரணு; ஈருயிரின்பச் சேர்க்கை 
யின். உயர்விளைவு ; கோழிமுட்டை போன்ற பொருள்; ௮, 
தாண்டு, விரைவுபடுத்து ; (தொ.) ற் ௨1] 06'$ 6288 106௦ 

  
  

one basket, ஒரே அருவினேயில் அணைத்தையும் வைத்து 
அபாய முயற்சிசெய்) teke eggs for money, தருவதாக 
வாக்குறுதி தரப்பட்ட பணத்தில் திருப்தியடை ; கேர் 
your grandmother to suck eggs, உன்னைக்காட்டிலும் அனு 
பவம் உடையவர்க்குப் yes engi; tread upon eggs, 
விழிப்போடு ௩ட. 

€2ஜ -800ம-811011'07, 1, நங்கூரத்தின் அல்லது அம்புகளின் 
இடையே வார்ப்படத்தாலான முட்டைவடிவப் பொருள்களை 
ஒன்றையடுத்து ஒன்றாகப் பதித்தமைத்த அணிவகை. 

622 013102, 1. முட்டையை வெளிப்படுத்: முடியாமை. 

egg'-bird, n, கரிய கடற்பறவை வகை. 

egg'-capsule, n. சிலவகை விலங்குகளின் முூட்டைமேல் 

மூடியிருக்கும் காப்புறைத் தோல், 

688-005], n, வேகவைத்தெடுத்த முட்டை சூடு கெடாதவாறு 
வைககப்படுகின்ற மேலுறை. 

egg’-dance, 31... மூட்டைகளினிடையே கண்களைக் 
வாறு ஆடப்பெறும் ஈடனம். ம 

egg’er, n காட்டுக் கோழிமுட்டைகளைத் Bec Quest; 
முட்டைபோன்று கூடுகட்டும் பூச்சி வகை. 

egg’ery, n,. முட்டையிடும் இடம். 

ஜஜ மற, ௩. முட்டையோடு புளித்தமாகீர் திராட்சைச் சாறு 
வெறியம் பால் முதலியவற்றைச் சேர்த்துச் சர்க்கரையிட்டுச் 
செய்த குடிவகை, ° 

egg’-fruit, n. qlee anant upsena. 

622'-21855, 1, முட்டைகள் வேகும் நேரத்தைக் கணக்கிடும் 
சிறு மணல்வட்டில். 

622127, 1. மூட்டை வாணிகர். 
622-102, 7, முட்டையுடன் சாராயங் கலந்து செய்யப்படும் 

Gig nna. 

egg'-plant, n. asafsdeu. 
egg'-shell, n. @l@uuwer வெண்தோடு, மேலோடு ; 

மெல்லிய பீங்கான்வகை. 

௦88”-51106, Tt. பொரித்த மூட்டையை படுப்பதற்கான கரண்டி, 

egg'-tooth, n. முூட்டையினின்று வெளிப்படாத குஞ்சு 
முட்டையோட்டையுடைப்பதற்காண அலகுமுளனைப்பகுதி. 

6283, 8. மூட்டைகள் நிறைந்த ; அண்மையில் முட்டையிட்ட 
அல்லது முட்டையிடப் போகின்ற ; முட்டைச்சுவையுடைய, 

eg’ lantine, n. qQey ama. 

e'g0, n, ‘wren’ cre gpd apSariny. 

egocen'tric, a. sercpSartiyjsirer, 
e'g0ism, n, (மெய்.) தன்னல வாழ்வைத்தவிர வேறொன்றும் 

இல்லை என்ற கோட்பாடு, தான் என்ற எண்ணம் ; தண்னல 

வேட்கை நெறி; தன்னலம்; தன்னைத்தானே புகழ்க்து 
பேசுதல். 

௨20154, 7. தற்புகழ்ச்சியாளர் ; தன்முனைப்பாளர், 
620154'10, egoist’ical, a. தன்னலம்பற்றிய Grant 

வெளிப்படுகின ற, ‘ as 

680111௦151, 1. கானே கடவுளெனல். 
e gotism, 11. கான்” என்ற முனைப்புச் சொல்லை அடிக்கடி 

பயன் படுத்துதல் ; தற்பெருமை கூறுதல், 
6'ஐ0115ர, 1. தற்பெருமையாளர். 

2201151716, egotist’ical, a. 
இறுமாப்பான. 

e’gotize, vu. தன்னை மிகுத்துப்பேசு, 
egre’gious, a- அதிர்ச்சியுண்டாக்குகிற, 

’ ச 4 ல் £ e ae மகி ee 1 புறப்பாடு; வெளியே செல்லும் 
ம் யறும் உரிமை; (வான்.) கோள்மதைவின் 

முடிவு. ் 
8687655100, 1. வெளியேறுதல். 

கட்டிய 

தற்பெருமை காட்டுகின் ஐ 

-e'gret, 1, காரையினம்; கொக்கு,



Egyptian 

Egyptian, 90. எகிப்தியர், எகிப்திய நாட்டார் ; நாடோடி 3 
4. எகிப்திய ; பழமையான. 

Egyptol’ogy, 2. எகிப்திய பழமை ஆய்வுநூல். 
eh, int. வியப்பிடைச் சொல். 

eidfer; n. வடதுருவக் கடல் வாத்து. 

€ர்ம்'27-009ற, 71. வாத்தின் மென்மையான இறகு, மெத்தை 
யில் திணிக்கப் பயன்படும் தூவி. 

€10'௦ஜகறர, 71. படங்களைப் படியெடுப்பதற்கான கருவி. 

610௦1௦, 1. உருவம் ; கற்பனை வடிவம் ; ஆவித்தோற்றம். 

eight, 71. எட்டு; எண்மர் ; எட்டுப்பொருள்கள்; ஈண்பகலுக்கு 

அல்லது ஈ௩ள்ளிரவுக்கு அடுத்த எட்டாவது மணி; ர, எட்டா 

வதான ; (தொ.) ௨௦ eight days, amg; figure of eight, 
சறுக்கு விளையாட்டு முதலிய ஆடல்களால் ஏற்பட்ட 8 
என்னும் எண்ணைப் போன்ற வடிவப் பதிவு; the eights, 
ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் கல்லூரி மாணவர்க 

ளிடையே ஆண்டுக்கொருமுறை கோடைக்காலத்தில் ஈடத்தப் 

படும் படகு:ப் பந்தயங்கள். 

ஒ்ஜ்ம்'- ஸு, 4. எட்டு காளளவும் கீடிக்கின்ற. 
ஒர்ஹ்ர்சர், 1. பதினெட்டு; பதினெட்டன் குறி; ர, 
னெட்டான. 

ஒ்ஜிரசனம, ௩. பதினெட்டில் ஒரு பகுதி; ரூ, பதினெட்டா 
வதான, பதினெட்டாம், பதினெட்டில் ஒரு பகுதியான. 

eight’ foil, n. எட்டிதழ்களுள்ள மலர், 
eight’ 1௦10, ௩. எண்வகுப்பான ; எட்டு மடங்கான 7 adv: 

எண்பகுப்பாக?; எண்மடங்காக. 

ஒ்ஹ்*'-1௦௦, 8. எட்டடி அளவான, எட்டடி அளவுள்ள இசைக் 
கருவியின் எடுப்பொலி பெறுகின்ற அல்லது அக்கருவியின் 

தாழ்ந்த குறிப்பொலி பெறுகின்ற ; ரம்ற, எட்டடி அளவில், 

eighth, a. Teh; எட்டாவதான; எட்டில் ஒரு பகுதி 

யான, அரைக்காலான ; (இசை. ) எட்டாஞ்சுரமான. 

eighth’ ly, ௩8௨. எட்டாம் இடத்தில், எட்டாவதாக. 

eighties, n- pl. எண்பதிலிருந்து எண்பத்தொன்பது வரை 
யுள்ள எண்கள்; வாழ்க்கையில் அல்லது நூற்றாண்டில் 

. எண்பது முதல் எண்பத்தொன்பது வரையுள்ள எண்களைக் 

கொண்டு முடியும் ஆண்டுகள். 

eigh’tieth, n. எண்பதில் ஒரு பங்கு; a, எண்பதாவதான 5 
எண்பதாம்; எண்பதில் ஒரு பகுதியான. 

வ்ஹ்ட்'-௦௧7, 1. எட்டுத் துடுப்புடைய பந்தயப் படகு ; 
எட்டுத் துடுப்புடைய. 

ர்ஹும்'-80076, 7. நூற்றறுபது, எண்மடங்கான இருபது ; 
ம. நூற்றறுபதான. 

eights’man, 71. படகோட்டிகள் எண்மருள் ஒருவர். 

சரஜிந்'50106, 7. எண்மர் தொகுதி; எண்மர் கூட்டு; எண்மர் 
சேர்ந்து ஆடும் ௩டனம் ; ர, எண்மர் தொகுதியான ; எண்மர் 

கூட்டான ; எண்மர் சேர்ந்து ஆடுகிற, 

eight’y, n. Torus); ர, எண்பதான. 

ஊரள10௦1, 1. அமைதிக்கான திட்டம்) 
செய்வதற்கான சமாதானப்பேச்சு. 

eistedd'fod, n. வேல்ஸ் காட்டுப் புலவர் சங்கம் ; வேல்ஸ் 
காட்டுக்குரிய பாண்புலவர் குழாம் ; இசைப்போட்டிக்கென்று 
௯ழ்ந்திருக்கும் இசைவாணர் குழாம். 

eis 7001, 73. ஈரிழைக் கம்பளி வகை. 
ei'ther, pron. யாதேனுமொன்று, இரண்டிலொன்று ; 

இரண்டில் ஒவ்வொன்றும்; ர, இரண்டில் ஒவ்வொன்றுமான? 

24௦. இரண்டிலொன்றாக ; 071]. அல்லது, 
ejaculate, ஐ,” விட்டெறி ; திடீரெனச் சாற்று. 

€ர&மே18'110௩, 7. வெளிப்படுத்துதல் ; திடீரெனத் தோன்றும் 
வழிபாட்டு மொழி. 

ஏர்'6011, 71, ஊகித்து அறியப்படுவது. 
eject’ 2 ஐ, வெளிப்படுத்து; விலக்கு; க்கு; வெளியே துரத்து. 

பதி 

a. 

போர்கிறுத்தம் 

941 

  

elecampane 

எரிமலையால் எறியப்பட்ட eject’a, ejectament'a, 1. pl. 
பொருள்கள். 

8760 ₹101, 11. வெளிப்படுத்துதல், 
படுத்தப்பட்டஙிலை ; வாந்தியெடுத்குல் ; 

பொருள். 

8760 1146, 4. வெளியேற்றும் பாங்குள்ள. 

eke}, vu. குறை நிரப்பு; வாழ்க்கை வகை கேடு. 

6%6, மம. மேலும்; போன்று. 
61:]'உ, (இ.) 9 சிறிய ஒற்றைக் ஞூதிரைவண்டி, 
elab’orate, a. girlumrad செய்யப்பட்ட, அக்கறையோடு 

செய்யப்பட்ட ; ௮, உழைப்பினால் உண்டாக்கு, சிந்தித்து 

விளக்கமாகச் செய்; பொருட்களைப் பொருட் கூறுகளி 
லிருந்து உண்டாக்கு. 

61௨௦௦௨1400, 1. விரிவுபடுத்துதல். 
elacome’ter, 1. எண்ணெய்களின் துய்மையைச் சோதிக்கும் 

கருவி, 

61891, (பிர.) 91, திடீர்வேகம். 

el'and, 9. தென்னாப்பிரிக்க மானினம், 

61௨56, 70. கடந்துவிடுகை, கழிவு ; ற, கழிக்துவிடு. 
elastic’ >. தொய்வு நாடா, Gprbae கயிறு; ர, நெலிழுக் 

தன்மையுள்ள. 

6185110117, 1. நெகிழ்திறம். 
elate’, a, வீண் பெருமிதம் கொள்கிற ; ற, ஊக்கப்படுந்து ; 

செருக்குப்படுத்து. 

81811௦௯, 7), வெற்றிச் செருக்கு, 
el'bow, ௩. முழங்கை; கைமுட்டு) வளைவு அல்லது திருப்பு 

முனை ; ற, முழங்கையால் தள்ளு; மெருக்கித்தள்ளு ; (தொ.) 

at one’s 0100, கைக்கெட்டும் வகையில்; மற (௦ (110 elbows, 

முழுதும் ஈடுபட்டு. 

வெளியேற்றம் ; வெளிப் 

வெளியேற்றப்பட்ட. 

61'0054-276856, 3. வன்மையாகத் துடைத்தல்) கடுமை 
யான வேலை. 

6100-1000, n. இயங்குதற்குப் போதிய இடம்; 
சுயேச்சை வாய்ப்பு. 

6101௦6, 7. அரசியல் தூதுவர். 
வ]ர, 1. முதுமை; தொன்மை, 

6144 *, 71. உறவினரில் மூத்தவர் ; இருவரில் மூப்பானவர் ; 
நிறுவனங்களில் சிறப்புயர்வுடைய உறுப்பினர் மூழாத்தில் 
ஒருவர்; மூப்புக்காரண மாக உயர்பதவிபெற்றவர் ; 
முதியவர் ; மேலவை உறுப்பினர் ; தொடக்ககாலக் கிறித் 
தவத் திருச்சபைப் பணியாளர் ; திருச்சபை வதையில் பி 
யாளர்; ர, உறவினர்களில் மூத்த; இருவரில் வயது 
முதிர்ந்த; நீண்டகாலம் வாழ்ந்த) முன்பிறந்த, முன் 
தோன்றிய ; (தொ.) 18104௦ Brethren, சிறுவன வகையின் 

குழுவில் சிறப்புச் செயலுறுப்பினர்கள் ;) elder hand, #1. 
டாட்டத்தில் முதலில் சீட்டு இறக்கும் ஆட்டக்காரர். 

el'der?®, n 
6100, 7. வெள்ளை மலருடைய உயரக்குறைவான மர 

வகையின் புளிப்பான கருஞ்சிவப்புப்பழம், 

வெள்ளை மலருடைய உயரக்முறைவான மரவகை, 

elderly, a. வயதாகிக்கொண்டு வருகிற. 

eld’ ership, 91. மூத்தவராயிருக்கும் நிலை; பிரிஸ்பிடீரியப் பிரிவுத் 
AosGaruIc (Presbyterian Church) அலுவலர் பதவி. 

eld'er- wine, n. வெள்ளை மலருடைய உயரமில்லாத மர 
எிகையின் பழங்களிலிருக்து இறக்கப்படும் இன்தேறல், 

8165, 2. முதற்பிறக்த; இருப்பவர்களில் மூத்த; எல்லா 
ரிலூம் முத்த. 9 

181 9௦7௧00, 8. கற்பனைப்பொன்னாடு, அவர்ணபூமி; ந. 
E! Dorad'os. 

elecampane’, 71. கச௫ப்புச்சுவையும் நறுமணமும் உள்ள இலை 
களையும் வேரினையும் உடைய செடிவகை ; செடிவகையிஞனால் 
கறுமணம் ஊட்டப்பெற்ற தின்பண்டம். :



elect 

61601: 71. தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்றவர்; தனிப்படத் தேர்ந்தெடுத்து 
அமர்த்தப் பெற்றவர்; ர, தேர்க்தெடுக்கப்பட்ட; மிகவுயர்க் த; 

வீடுபேற்றுக்கெனக் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ; பதவி 

முதலியவற்றிற்குத் தெரிக்தெடுக்கப்பட்டும் பதவி Cu mars ; 

4. தெரிந்தெடு, வாக்கு மூலமாய்த் தேர்ந்தெடு) (கடவுள்) 

வீடுபேற்றுக்கெனப் பொதுஙீக்கிச் சிலரைத் தேர்ந்தெடு. 

elec'tion, . வாக்கு மூலம் தெரிந்தெடுத்தல்; தேர்தல்; தங்கு 
தடையற்ற விருப்பம்; சிலருக்கு வீடுபேறளிப்பதென 

முன்னரே கடவுள் கொண்ட திருவுளப்பற்றுதல். 

electioneer’, 91. ஒருவர் தேர்க்தெடுக்கப்படுவதற்கு உழைப் 
பவர்; ஐ, ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்குப் பாடுபடு; 

அரசியல் தேர்தல்களில் ஈடுபடு. 

6160'1176), 8. தேர்ந்தெடுப்புக்குரிய ; தேர்தலைப் பொறுத் 
திருக்கிற ; தேர்தல் அதிகாரத்தைச் செலுத்துகிற ; தேர்ந் 

தெடுக்கும் அதிகாரமுடைய ; தேர்தலினால் அமர்த்தப்படுகிற, 
தேர்ந்து நிரப்பப்படத்தக்க. 

612007, 73. வாக்காளர், தேர்ந்தெடுப்பவர் ; தேர்ந்தெடுக்கும் 

உரிமையுள்ளவர் ; (வர.) முன்பு செர்மன் பேரரசின் 
தேர் தலில் பங்குகொள்ள உரிமை பெற்றிருந்த இளவரசர். 

elect'oral, a. Cat sgquagfu ; 
வாக்காளர்களைக் கொண்ட. 

வாக்காளர் தொடர்பான ; 

6160017816, 71. வாக்காளர் தொகுதி, தேர்தல் தொகுதி ; 
(வர ) முன்பு செர்மன் (சோமர்) பேரரசின் தேர்தலில் பங்கு 

கொள்ள உரிமை பெற்றிருந்த இளவரசரின் பதவி ; செர்மன் 

பேரரசுத் தேர்தல் உரிமையுடைய இளவரசர் ஆட்சியெல்லை. 

elect’oress, n. fem. பெண்வாக்காளர். 

elec’tress, n. fem. பெண்வாக்காளர் 
செர்மன் பேரரசின் தேர்தலில் 
பெற்றிருந்த இளவரசரின் மனைவி. 

61௨௦'171௦, 71. உரசித்தேய்ப்பதனால் ஆற்றல் எழுப்பக்கூடிய 
பொருள்; ர, மின்ஆற்றலுக்குரிய, மின்வலி .ஏற்றப் 

பட்டுள்ள, மின்ஆற்றல் பெருக்கக்கூடிய ; மின்ஆற்றல் 
உண்டாக்குகிற) மின்ஆற்றலால் விளைகிற ; மின்ஆற்றலைக் 
கொண்டு செல்லுகிற; மின்ஆற்றலால் இயக்கப்படுகிற ; 

மின்ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகிற ; மேனி சிலிர்க்கச்செய்கிற ; 

திடீரென அதிர்ச்சியுண்டாக்குகிற ; மின்வெட்டுப்போன்ற, 
நிலையற்ற ; (தொ. ) 6160111௦ ௨1௦, மின்வில், மின்வாய்களுக் 

கிடையே மின் ஓட்டம் பாயும்போது உண்டாகும் ஒளி இடை 

Gao; electric battery, Morac 236456, electric blue, 

பைஞ்ஞனாீலம், உருக்கு நீலகிறமுடைய ; 6150411௦ நெ௨1, உயிர்த் 
தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளியை மின்செலுத்தி 
மாள்விப்பதற்கான இருக்கை; electric charge, மின் 

(வர.) 
பங்குகொள்ள 

முன்பு 
உரிமை 

ஊட்டம், மின்கலத்திலுள்ள மின்செறிவு; electric eel, 
மின்மலங்கு, மின்அதிர்வு கொடுக்கவல்ல விலாங்குமீன் 
வகை; 8160101816, மின்பொறியினால் இயக்கப்பட்டு 
வேட்டை ஈாய்களுக்கு முன்னால் பந்தய வளைவைச் சுற்றி 

வரும் முயலின் பொம்மையுரு ; 61601ஈ10வூ, மின்மீன், மின் 

காக்கு எறியும் மீன் வகை ; 61601710 81100%, மின் பேரதிர்வு) 
மின்தாக்குப் போன்ற அதிர்ச்சி ; 616௦710 50011, மின்புயல், 
வளிமண்டலத்தின் மின் நிலையில் ஏற்படும் குலைவு, 

6160111001, 8. மின் ஆற்றலுக்குரிய. 
electrician, n. மின்னல் ஆய்வாளர் ; மின்னியல் வல்லுகர்) 

மின் அமைவுகளைச் செய்பவர் ; மின்அமைவு நிறுவுபவர்; மின் 

அமைவு செப்பனிடுபவர். 

6160171011, 7. மின் ஆற்றல், மின்வலி, மின் அணுக்களின் 
இயக்கம்பற்றிய ஆய்வுத்துறை. « 

6160171140௨'110, 7. மின் ஊட்டம்; நீராவிவண்டித் தொடரை 
உமின்வண்டித் தொடராக மாற்றுதல். 

elec'trify, உ, மின் ஊட்டு; மின் அதிர்வுக்கு உள்ளாக்கு ; 
இருப்புப்பாதை-போக்குவரத்து-செய்தொழில் முதலியவை 
களை மின்சாரத்தினால் இயங்குமாறு மாற்றியமை ; கிளர்ச்சி 
யூட்டு, திடுக்கிடச்செய், 

elec'trize, v.=electrify. 
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electroplate 

elec'trobio'logy, 1. உயிர்ப்பொருள்களில் தோன்றும் மின் 
நிகழ்வுகளைப் பற்றிய ஆய்வு நூல். 

61௦0110010 1119177, ர. வேதியியல் சார்ந்த மின்னாவ்வுத். 
துறை. 

elec'trocul’ture, n. மின் ஆற்றலைச் செலுத்திச் செடிகளைப் 
பயிரிடுதல். 

elec’'trocute, 71, மின் ஆற்றல் செலுத்தி மாய்வி, 
electrocu'tion, n. மின் ஆற்றல் செலுத்திக் கொலைத் 
தண்டனை விதித்தல்; மின்திற மரணதண்டனை ; எவ்வித 

மாகவேனும் மின் ஆற்றல் தாக்கி ஏற்படும் மாய்வு. 

616௦011006, 7. மின்வாய், வெற்றுக்கல மின்னோட்டத்தில் 
இருகோடி முனைகளில் ஒன்று. 

8160110071 810105, 71. மின்விசையியக்கவியல். 
elec’tro-gild’ ing, 71. மின்வலி உதவியாற் செய்யப்படும் 

பூச்சுமான வேலை. 

61௦௦'170ஜாஹு, ௩. கணிப்புப் பதிவுசெய்யும் மின்மானி. 
elec'tro-kinet'ics, n, மின் இயக்கவியல், 5 

61௦0110118", 7. சொத்தான மின்விளக்குகளின் தொகுதி. 
electrol’ogy, n. Weir Quscd ; மின் இயல் மருத்துவமுறை. 
elec’'trolyse, v. WsirOs gS HS sa. MNUOSSI- 
electro]'ysis, n. மின்பகுக்கை ; மின்பகுப்பியல், 
61௨0120174, 7. மின்பிரி, மின்பகுப்புக்கு உதவும் நீர்மப். 

பொருள், மின்னோட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் கரைசல் நீர்மம், 

6180'110-118ஜர௦ர், 1. மின்காந்தம், சுற்றிவரியப்பட்ட மின் 
னோேட்டமுடைய கம்பிச்சுழலால் காந்தமாக்கப்பட்ட தேனி 

. ரும்புப் பிழம்பு, 

elec’tro-magnet’ic, a. மின்காந்த இயல்புடைய, 
விளைவும் காந்த விளைவும் ஒருங்கே கொண்ட. 

மின் 

elec'tro-mag’netism, n, Weir ஆற்றலால் உண்டுபண்ணப். 
படும் காந்த ஆற்றல்; காந்த ஆற்றலுடன் மின்னாற்ருவின் 
தொடர்புபற்றிய ஆய்வுப்பிரிவு, 

6160170106012%'1081, ர. மின்வலியைப் பயன்படுத்த. 
வேண்டியுள்ள இயந்திர வேலை முறைக்குரிய. 

61௦0110106011811 105, 7. மின் ஓட்டம் பற்றிய பொறித்துறை.. 
electrom’eter, n. மின்மானி. 
electromo'tion, n. Wer gw இயக்கம் ; மின் ஆற்றலால். 

தோன்றும் இயக்கம், 

61601701100'(146, ர. மின் இயக்கம் உண்டுபண்ணுகிற ; மின் 
இயக்கம் தூண்டுகிற ; மின் இயக்கத்துக்குரிய ; மின் இயக்க 

விதிகளுக்குரிய. 

electromo’tor, n. மின்வலியை இயக்க ஆற்றலாகப் பயன் 
படுத்தும் அமைவு. 

elec'tron, 71. மின்னணு, எதிர்மின்மம், எதிர்மின் ஆற்ற. 

லுடன் அணுவின் கருவுளைச் சுற்றிச் சுழலும் உள்ளணுத் 
துகள்களில் ஒன்று; பண்டைக்காலத்தவரால் பயன்படுத்தப் 

பட்ட இயல்பான பொன் வெள்ளிக்கலவை௪ (தொ. ) 618010 

றவு, ஒருமின்மத்தைப் பொதுவாகக் கொண்ட அணு இணை. 

electroneg’ative, ர. எதிர்மின் ஆற்றல் ஊட்டப்பெற்றுள்ள. 
6160110110, ம. மின்மம் சார்ந்த; மின்ம இயக்கத்துக்குரிய ; 

(தொ.) electronic brain, Warofwaad கணிப்புப்பொறி ; 
electronic flash, நிழற்படத்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் 
மின்வெட்டுப் போன்ற வளிக்குழாய் மின்னோட்ட ஒளி, 

616017011105, 7. மின்மங்கள் போன்ற அணுவுள் துகள்களைட் 
பற்றிக் கூறும் இயற்பியல் பிரிவு. 

electrop’athy, n. மின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தும் மருத்துவ 
முறை. ் 

electroph’ore, electroph’orus, n. அணுக்கத்தால் நிலை: 
மின் ஆற்நல் உண்டுபண்ணும் பொறி அமைவு. 

616௦'11001516, ௩. மின்பிரிப்பூச்சுமானம் ; ஏ, மின்பிரி முறை 
யினால் பூச்சுமானம் செய், 

A



electropolar 
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8101100181, ம. மின்கடத்தி போன்று ஒருமுனை நேர்க் 
காந்தக் கோடியும் மறுமுனை ௭ திர்க்காந்தக்கோடியும் உடைய. 

6160170005'1114௦, 8. நேர்மின் ஆற்றல் ஊட்டப்பெற்றுள்ள. 
elec'troscope, n. மின்காட்டி, பொருளில் மின்னாற்றல் 

இருப்பதையும் அதன் இயல்பையும் காட்டும் கருவி. 

electrostat’ics, n. நிலைமின் இயல். 
electrotech‘nics, n. மின்னாற்றல் தொழில் நுணுக்கத் 

துறை. 

electrotherapeu'tics, electrother'apy, n. மின்ஆற்றல் 
செலுத்தி கோய்தீர்க்கும் முறை. 

electrotherm’al, electrotherm’ic, 
பெறப்படும் சூடுசார்ந்த. 

electrot'onus, 71. (உட.) மின்பாய்வுக்குட்பட்ட உணர்ச்சி 
நரம்பின் நிலை. 

elec’trotype, 1. மின் ௮ச்௬, மின்பகுக்கை முறையினால் 
அச்சுருவின்மீது செம்பு பூசிச்செய்யப்படும் அ௮ச்சுத்தகடு ; ஐ, 

மின் அச்சினால் படியெடு. 

ர. மின்னாற்றலால் 

elec’trum, 2. பண்டைக்காலத்தவரால் பயன்படுத் தப்பட்ட 

இயல்பான பொன்வெள்ளிக்கலவை. 

elec’tuary, mn. தேனுடன் அல்லது இன்குழம்புடன் கலந்த 
மருந்துத்தூள். 

eleemos ynary, ர. இரவலர்க்களிப்பது பற்றிய ; ஈகையைப் 

பொறுத்த; உதவிசெய்கிற; இலவசமான, கைம்மாறு 

கருதாத. z 

el'egance, el'egancy, 1. நயகாகரிகம்; நேர்த்தி, அழகு; 
தகவு, செம்மை ; பண்புடைமை ; சான்டுறாழுங்கு. 

elegant, n, sweraflat; நாகரிகப்பகட்டாளர், சுவைகயப் 

பகட்டர்; ர, ௩டையினிய, ௩டைகயம்வாய்ந்த ; srahas 
தோற்றமுடைய, காண்பினிய ; சுவைநயம் வாய்ந்த ; நுட்ப 

௩யமுடைய, கேர்த்தியான ) பண்பட்ட ஈ௩யகாகரிகமுடைய 7; 

மதிப்பு நலமார்ந்த; இன்பகலம்வாய்ந்த); ஒழுங்கு கலமுடையட 

elegi’ac, 71.  புலம்பற்பாட்டு; : ர, புலம்பற்பாட்டுக்குரிய 7; 

துயர் தருகிற; நெடில் இணைகுறில் ஆன மூவகைச்சீர் ஆறு 
அல்லது ஐந்து கொண்ட அடியாலான. . 

elegi'acs, n. 1. புலம்பற்பாட்டுக்கள் ; நெடில் இணைக்குறில் 
ஆன மூவசைச்சீர் ஆறு அல்லது ஐந்துகொண்ட யாப்புச் 

சார்ந்த பாடல். . 

612126, 0, கையறு நிலையாக எழுது, துயரமனப்பான்மை 
காட்டி எழுது, புலம்பற்பாடல் எழுது. 

௮]'ஏதர5ம, 7. புலம்பற்பாட்டுக்கள் எழுதுபவர். 

el'egy, Nn. புலம்பற்பாட்டு, கையறுகிலைப்பாடல் ; சரமகவி ; 
ஆழ்ந்த சிந்தனை அல்லது துயரத்தைக் குறிக்கும் செய்யுள் ; 
புலம்பற்பாட்டின் சீர் உடைய செய்யுள். 

el’ement, n. தனிமம், தனிப்பொருள், மூலப்பொருள் ; 
ஆக்கக்கூறு ) மூலதத்துவம் ) மூலதத்துவங்களாக முற் 

காலங்களில் கருதப்பட்ட மண்-நீர்-காற்று-அனல் ஆகிய 

நாற்பெரும் பூதங்களில் ஒன்று; கடல்; வான்; வான 
கோளகை ; வளிமண்டல இயற்கை ஆற்றல் கூறுகளில் 
ஓன்று ; அறுதிசெய்யும் கூறு ; மின்அடுப்பிலுள்ள தடுப்புக் 

கம்பி; மின்வாய்; அடிப்படைக்கூறு; இயல்பான வாழ்விடம்; 

இயல்பான சூழல் ) இயற்கையான இயக்க ஊடுபொருள். 

விணிராு'வி, 7. பூதங்களின் பின்னணித்தெய்வம், இயற்கை 
யாற்றலின் அதிதேவதை ; ஆவித்தெய்வம் ; ௫, நாற்பெரும் 

பூதங்களுக்குரிய 5 இயற்கை அஆற்றல்களுக்குரிய ; மா 
பேராற்றல் வாய்ந்த, இயற்கை ஆற்றல்களோடு வைத்து 

எண்ண தத்தக்க; இன்றியமையா த; கலவையாயிராத, தனித்த, 

element’alism, 71. நாற்பெரும் பூதங்களுக்குரிய அதி 
தேவதைகளின் வழிபாடு. 

elemen‘tary, a. மூலக்கோட்பாடுகளுக்குரிய ; மூலதத்துவ 
மான; அடிப்படையான, ஆதாரமான, தொடக்கமான ; 
(வேதி.) பகுதிகளாகப் பிரிக்கமுடியாத; ஒரே தனிமத்துக் 
குரிய; கலவையாயிரா த; மண்-வளி முதலிய பூதங்களுக்குரிய,. 

  

el'ements, n. pl. நாற்பெரும் பூதங்கள்; அடிப்படைக் 
கல்விக்கூறுகள்; அடி.ப்படைக்கலைக்கூறுகள்; திருக்கோயில் 

இறுதி உணவுத் திருவினைக்குரிய திரு அப்பத் திருத்தேறல் 
கூறுகள். ர 

ி'ரார், 7. களிம்பு-மெருகெண்ணெய் முதலியவற்றில் பயன் 

படுத்தப்படும் ௩றுமணப்பிசின் வகை. 

elen’chus, 1. வாதமறுப்பு, வாத மூலம் தவறென்று 
காட்டுதல். 

elenc'tic, a. வாதமறுப்புவாய்ந்த, குறுக்குக்கேள்விகள் 

கேட்டுமடக்கும் பாங்குள்ள. 

el'ephant, n. wr20r; 88 அங்குலரீளமும் 298 அங்குல 

அகலமும் உள்ள தாள் அளவு; (தொ.) & ஈர்ப்ச 61ஸங்காம், 
தாங்கமுடியாத பெருஞ்செலவு. பிடிக்கும் உடைமை 8 

தண்டத்தீனி கொள்வது 9) தண்டத்தீனி கொள்பவர்) 800418 

elephant, 40 அங்குலரீளமும் 26$ அங்குல அகலமுமுள்ள 

தாள் அளவு. 

el’ephant-fo'lio, n, மிகப்பெரிய அளவுள்ள மடிப்புத்தாள் 
el’ephant-grass’, ஈ.. நாணற் செடிவகை ; யானைப்புல். 

வறர்கறர்1'க515, 7. யானைக்கால் கோய். 
elephan’tine, a, யானைக்குரிய; யானைபோன்ற ; மிகப் 

பெரிய ; அழகற்ற, அருவருப்பான; (தொ.) elephantine 

epoch, நிலவுலகெங்கும் - யானையின விலங்குகள் மலிவுற் 
றிருந்த முற்பட்டகால மண்ணியலூழி. 

elephant’oid, a, யானைபோன்ற. 
el’ephant-seal, n. awhors cos arp QGu sy. Borcperor 

மிகப்பெரிய நீர்காய்வகை. 

1 மதக ர8ர, ர. அட்டிக்காவிலுள்ள (10௨) எலூசிஸ் 
(Eleusis) என்னும் பண்டை நகரத்துக்குரிய; (தொ.) 

112151 றர்கர ராடு], எலூசிஸ் என்னும் பண்டை நகரத்தில் 
கொண்டாடப்பட்ட டெமிட்டர் (0 0ய) என்னும் கிரேக்க 

உழவுக்கடவுள் பற்றிய மறைச்செய்திகள். 

eleuthe’rian, a. W@s5%& apmugalp. 
eleuth’eroman’ia, n. விடுதலையார்வவெறி. 
அல்ப ன0111005, ர. திட்டவட்டமாய் இலைகளை யுடைய. 

el'evate, a. S@ibs, மதுமாந்தி எழுச்சியுற்ற; v. 
உயர்த்து; ஏற்று) தூக்கு) மேன்மைப்படுத்து, சிறப்பி, 
பண்பு உயர்வுபடுத்து ; போற்று; மகிழச்செய், எழுச்சி 
யூட்டு. 

6]'ஊக*ம், 8. உயர்ந்த, மேடான; மேம்பட்ட; வீருர்ந்த 
மதுமூலம் எழுச்சியுற்ற. 

விளால்ம்ட, 71. உயர்த்துதல் ) உயர்த்தப்பெறுதல் ; உயர்வு ; 

உயரம் ; உயர்நிலை, மேம்பட்ட பதவி; மேம்பாடு; மேடு; 

ஏற்றம், ஏறுசரிவு ; கட்டிடமுகப்புத்தோற்றம் ; கலையில் 

காட்சியிசைவற்ற சரிதள அளவைச் சித்திரிப்பு; அடிவானின் 

மேல் உயரம்; அடிவானத்துக்கு மேலுள்ள மீகோணம்; 
குழு௩டனத்தில் அந்தரத்தில் மிதப்பது போன்ற தோற்றக் 
தரும் குதியாட்டூ முறை. 

el‘evator, n. 2wisguat; உயர்த்துவது; உயர்த்தும் 
தசை ; கூலக்தூக்கிப்பொறி; கூலக்களஞ்சியம்; மின் ஏற்ற 

மாடம் ; விமானத்தின் பின்புற ஏற்ற இறக்கத்தட்டு. 

el’evatory, 4. உயர்த்தவல்ல, உயர்த்தும் பாங்குள்ள. 

உன, 71. பதினொன்று; மரப்பந்தாட்டம்-கால்பந்தாட்டம் 
முதலியவை வகையில் பதினொருவர் கொண்ட குழு; பகல் 

» அல்லது இரவுக்குரிய பதினோராவது மணி; ர. பதினொரு, 
பதினொன்று சார்ந்த. 

6] ஊம்பு, 7. பதினோராமவர் ; பதினோராவது ; பதினொன் 
ரகப் பகுக்கப்பட்ட பகுப்பின் கூறு, பதினொன் றிலொன்று ; 
ர, பதினோராவதான; பதினொன்றிலொருபகுதியான; (தொ.) 
eleventh hour, கடைசி நேரம். 

614, 1. கூளி, சிறு குள்ளத்தெய்வதம் ; சிறுகுறும்புத் 
தெய்வம் ; வனதெய்வம் ; குள்ளர், கூழையர் ; சிற்றுரு 

வினர், சிறுகுழந்தை ; இழிசினர்.



-elf-arrow 

elf’-arrow, elf'-bolt, n. தீக்கல்லால் ஆன அம்புத்தலை. - 
வர்ம, ஐ, சிறுகூளி; ருள்ளர்; குழந்தை; ர, கூளிகள் 

சார்ந்த; கூனிகள் போன்ற. 

61419, ௨. கூளிபோன்ற ; குறும்பு செய்கிற; தந்திரமான; 
மனக்குழப்பமடைந்த ; அடம்பிடிக்கிற. 

ஒ]4'-1௦௦%, 1. சடை, சிக்கல் தலைமயிர்க்கற்றை. 

elf’-struck, a. சூனிவத்துக்கு ஆட்பட்ட. 

விழ்'611, ஐ. மறைகருத்தினை வெளிப்படுத்து ; உள் மெய்ம்மை 
வெளியிடுவி ; தூண்டி வெளியிடச் செய்; உட்கரந்த 

பண்பை வெளிக்கொணர் ; மெய்ம்மையினை வருவி. 

elide’, v. ஒலிப்பிடையே உயிரொலி கெடுவி ; அசையை ஒலிக் 

காது விட்டுவிடு. 

eligibility, n. தேர்வுத்தகவு, நுழைவுத்தகுதி, தகுதிப் 
பொருத்தம். 

6]'$21101௪, ச. தெரிக்தெடுக்கப்படத் தகுதியுள்ள ; முறைப்படி 
தகுதிபெற்ற ; விரும்பத்தக்க; பொருத்தமான. 

elim’inate, v. #46, விட்டொழி; வெளியேற்று, கழித் 
தகற்று ; விட்டுவிடு; விலக்கியமை) பிரித்துப்புறமாக்கு, 

elimina'tion, n. நீக்குதல்; விலக்கீடு, அகற்றீடு/; விட் 
டொழிப்பு. 

6110 10க11176) ச, விலக்கி ஒழிக்கிற. 
elim'inator.n. பிரித்தகற்றுபவர் ) அகற்றும் பொருள் ; 

மின்னாற்றல் பயன்படுத்தும் கம்பியில்லா த் தந்திக்குரிய கருவி 
வகை. 

eli’sion, 1. ஒலிப்பில் உயிரொலி கெடுதல் ; சொல்லில் அசை 
கெட்டு மறைதல். 

ச]1/௪, (பிர.) 3, மிகச்சிறந்ததாகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட கூறு; 
இனக்கொழுந்து : உயர்ந்தோர் குழாம். 

விக்க], ௩. அமுதம், உயிர்கீர், இறந்தவர்க்கு உயிர்தரவும் 
ஏனை உலோகங்களைப் பொன்னாக மாற்றவும் வல்லதெனக் 

கருதப்பட்ட மருந்து நீர்மம்) உள்ளுயிர்க்கூறு ; seman 

தரும் பொருள்; கற்பம், சஞ்சிவி) அருமருந்து) வடிகீர்; 

(@gr7.) elixir of life, கற்பம், வாணாளை நீட்டிக்கவல்ல 
மருந்து. 

ந11$த௨0 11 ஹ,, ௩. முதலாவது எலிசபெத் அரசியின் காலத்தவர்) 
முதலாவது எலிசபெத் அரசிகாலத்து எழுத்தாளர் ; ர, 

மூதலாவது எலிசபெத் அரசியின் ஆட்சிக்காலத் துக்குரிய, 

வ, *, மரை, காட்டுமான் இனப் பெருவிலங்கு வகை, 

elk’-hound, n. முரப்டு மயிருள்ள பெரிய வேட்டைநாய் 
வகை 

ell, nn. ஏறத்தாழ 45 அங்குலத்துக்குச் சரியான நீட்டலளவைக் 
கூறு: (தொ.) give him an inch and he'll take an ell, 
இடங்கொடுத்தால் மடம் பிடிப்பான். 

ellipse’ ’ 
ellipse’ *, n. =ellipsis. 
ellip’ses, n. pl. ellipse’, ellipsis என்பவைகளின் 

பன்மை வடிவம். 

€]11ந 518, *. (இலக்.) அவாய்கிலை, வாக்கியச் சொல்லெச்சம், 
கருத்தை முடிப்பதற்கு வேண்டிய சொற்கள் வாக்கியத்தில் 

அவாய்நிலையா தல். 

ellip’soid, . ஓரைவட்டக்கட்டி; குறுக்குவெட்டுக்கள் ஓர் 
ஊடச்சு நெடுக நீள் வட்டமாகவும் மற்ற ஊடச்சு வழி 

நீன்வட்டமாகவும், வட்டமாகவும் அமைகின்ற பிழம்புரு, 

ellip'tic, ellip'tical', a. முட்டைவடிவமான, 
மான, ஓரைவட்டத்துக்குரிய. 

ellip’tical’, a. (இலக். சொல்லெச்சத்துக்குரிய ; 
துணரவேண்டிய உறுப்பினையுடைய. 

11] றம], ரூ... வட்டவடிவத்தினின்றும் அல்லது கோள 
வடிவத்தினின்றும் வேறாதல்; நிலவுலகக்கோளத்தில் ஈடு 
வரைப்பகுதி விட்டத்துக்கும் துருவ ஊடுவிட்டத்துக்கும் 
உள்ள வேறுபாடு. 

yh. மூட்டை வடிவம், நீள்வட்டம். 

1 க 

ரீன்வட்ட 

உய்த்   

elytron 

elm, 3. இசட்டை அரம்பப்பல் விளிம்புடைய இலைகளும் சிது 
மலர்க்கொத்துகளும் உள்ள மரவகை ; a. Ges மரவகைக் 

குரிய; 

விராட, ௩. இரட்டை அரம்பய்பல் விளிம்புடைய இலைகளும் 
சிறுமலர்க்கொத்துக்களும் உள்ள மரவகைகள் நிரம்பியுள்ளன. 

elocu'tion, n. Gudsaetu; பேசம்பாணி; காவன்மை, 

பேச்சுவளம். 

6100011015, %. ராவன்மை தேர்ந்தவர்; காவன்மை. 
பயிற்றுவிப்பவர் ; பாடம் ஓ.துபவர், ஒப்பிப்பவர். 

6102, (பிர.) 4, இறக்தவர் பற்றிய பாராட்டுரை ; பிரஞ்சு 

மொழிக்கூழகத்தின் மறைந்த உறுப்பினரைப்பற்றிய 

மற்றோர் உறுப்பினரது) பாராட்டுரை. 

Elo’hist, n. விவிலிய ஏட்டின் பழைய ஏற்பாட்டில் இறை 

வனை எலோஹிம் (1௦0) என்று சுட்டும் பகுதிகளை 
இயற்றியவர். 

el'ongate, ம. ரீண்டொடுங்கிய ; கீண்டு கூரான ; ற, கீட்டு, 
ரீளசசெய்/ நீளு, நீடு; நீண்டொடுங்கியதாயிரு ; கீசாத்தை 

மிகுதியாக்கு, தொடர்ந்து நீட்டு. 

elonga’tion, n. நீட்டுதல்; ரீள்தல்; நீட்சி; ரீட்டப்பெற்ற 
பருதி, தொடர்ந்த நீளம், கவிந்த நீட்சி; தொலைவு, தூரம் ; 

கதிரவனிடமிருந்து திங்கள் அல்லது கோள் விலகியுள்ள 
கோணத்தூரம். ° 

610ற6', , காதலனுடன் உடன்போக்குச் செய்; வீட்டை 

விட்டேகு ; கணவனை விட்டேகு) மறைக்தோடு, ஓடிமறை, 

elope’ment, mn, உடன்போக்கு. 

el‘oquence, nm. காகலம், பேச்சுகயம், பேச்சுத்திறன் ; 
சொல்வன்மை, சொல்லாற்றல்; சொற்பெருக்கு, சொற் 
பொழிவு ;) சொற்கோப்புக்கலை. 

el'oquent. a. காலம் வாய்ந்த ; சொல்திறமிக்க; ஆற்றல் 

முனைப்பார்ந்த ; கருத்தியக்கும் ஆற்றலுடைய. 

6156, கம, அதுவண்றியும், அதோடு கூட ; வேறு, மற்று; 
மற்றப்படி, அஃதின்றேல். 

21522, கம, வேறோரிடத்தில், வேறேதாவது இடத்தில், 
வேறெவ்வீடத்திலும் ; பிற்தோரிடத்துக்கு, பிறிதேதாவது- 

இடத்துக்கு, பிறிதோரிடத்துக்கும், 
elu'cidate, v, விளங்கச்செய், தெளிவாக்கு ; மேற்கோள் 

காட்டி விளக்கு, 

61ம0148'11௦, 1. தெளிவாக்கல் ; விளக்கம். 
elu’cidative, elu'cidatory, a, விளங்கவைக்கிற, தெனி 

வாக்குகிற ; விரித்துரைக்கிற. 

elude’, v. தி.நம்படத் தப்பித்துக்கொள், சட்டம் முதலியவை 
களுக்குப் பிடி கொடாமல் ஏய் ; புரியாதபடி திகைக்கச்செய், 

€]மீ£5100. 7. தப்பித்துக்கொள்ளுதல், பிடிகொடுக்காம 
லிருத்தல், மழுப்புதல், 

61ம$196, 4. கழுவித் தப்பித்துக்கொள்கிற, மழுப்புகிற, பிடி 
படாமலிருக்கிற ; மாயமான, மருட்சிதருகிற. 

elu'sory, 2. ஈழுவிச்செல்லும் பாங்குடைய; ஏமாற்தக்கூடிய/ 
பிடிகொடுக்காமலிருக்கிற ; ஏமாற்றுகிற. 

el'van, n. சுடுமை வாய்ந்த அனற்பாறை வகை; பிளப்பில் 
உறைந்த கடினமான அழற்பாறை. ர 

61' என, %, விலாங்குமீன் குஞ்சு, 
elv'ish, a.=elfish, . 
Elysee’, n. பிரஞ்சுத்தலைவரின் அலுவலக இருப்பிடம். 
Elys’ ium, 74. கிரேக்க புராண கதைகளின்படி £ புண்ணியஞ் 

செய்தவர் இறந்தபின் வாழுமிடம், துறக்கம், சுவர்க்கம், 

el'ytra, n. pl. elytron sra@ruger use. 
el’ytron, el'ytrum, n. (eile.) வண்டினது பின்சிறருக்கு 

உழைபோல் அமைந்துள்ள உறுதியான முன்சி ; een தி முன்சிறகு ; அல்குல்



Elzevir 

El’zevir, n. aveHgucrer எல்ஸிவியர் (81247122) குடும் 

பத்தாரால் அச்சிடப்பட்ட sag 5 அச்சு வடிவ வகை; 

a. ஆலந்திலுள்ள எல்ஸிவியர் குடும்பத்தாரால் அச்சிடப் 

பட்ட. 

ர, 71. அச்சு வரி நீளத்துக்குரிய அலகுகளில் பெரும்படி. 

அலகுக்கூறு. 

ema’ciate, a. Guedes; v. மெலியச்செய் ; பாழாக்கு, வலுக் 

குறையச்செய் ; மெலி, இளை, பாழாகு. 

ema'ciated, a, மெலிந்த, இளைத்த. 
ுக01௧'(4010, 77. மெலிதல், மெலிவு, இளைத்த நிலை. 

ஷுகர், ஐ. வெளிப்படு; தோன்று; எழு; ௬ர, ஊற் 

றெடு, பெருகு, எழுக்து பரவு. 
emana’tion, 1. வெளிப்படுதல்; பொங்கியெழுதல்;) புற 

ஒழுக்கு ; புறமலர்ச்சி, வெளிப்படும் தோற்றம்; பண்பு 

மலர்ச்சி ; தெய்வ ஆற்றலினின்றெழும் தோற்றம் ; தெய்வக் 

கூறானவர் ; தெய்வக்கூறு ; இயற்கை மலர்ச்சி, படைப்பு 

இயக்கம் ழ; இயலொளி உலோகங்களிலிருந்து அலை எழும் 

கதிரியக்க வளி. 

010816, ற, சிறைநீக்கி விடுதலை செய்; கட்டறுத்து 
விடுவி ; அடிமைத்தளையகற்றி விடுதலை உரிமையளி ; குறை 

நீக்கியூதவு. 

ஹ்றக்(101, 7. விடுதலை செய்தல்; விடுதலை ; அடிமை 
ஒழிப்பு ; சட்டத்தடைநீக்கம் ; வீடுபேறுற்ற நிலை; வீடு 

பேறு. 

emancipa'tionist, n. அடிமைகளை விடுதலைசெய்யவேண்டு 
மென்னும் கோட்பாடுடையவர். 

ஜய 0]றர்தர், 7. சிறைத்தண்டனையை அனுபவித்து முடித்த 
பின் விடுவிக்கப்பட்ட குற்றக்கைதி. 

ஊுக'பேிஸ்6, 8. காயடிக்கப்பெற்றழ ஆண்மையற்ற ; Vv. 
விதையடி ; கோழையாக்கு, ஆண்மையகற்று ; மெலிவுறச் 

செய், நலிவுறப்பண்ணு ; மொழியின் ஆற்றல் கெடு, பகுதி 

களை வெட்டியெடுத்து இலக்கியக்கட்டுரை முதலியவற்றை 

வலுவிழக்கப்பண்ணு. 

ளாம்விரு், ற. பிணத்தை ஈறுமணமூட்டிப் பேணிவை ; குருதி 

நாளங்களில் ஊசியிட்டு உயிரற்ற உடலைப்பாதுகாத்துவை ; 

மறதியுட்படாமல் நினைவில் வைத்துப்பேணு ; ௩றுமணக் 

தோய்வி. 

ளந்குஃ', உ, கரையணை, அணையிடு ; வரம்புகட்டு, அரண் 
செய். 

நஹ பரம், 7. அணையிடல், அணை, வரப்பு; கரை; 
தாழ்கிலத்தில் பாதை அல்லது இருப்புப்பாதை செல்வதற் 

காகக் கட்டப்பட்ட மண்மேடு, 

embarg’o, n. தடையாணை, நிறுத்திவைப்புக் கட்டளை ; 
அயல்காட்டுக் கப்பல் போக்குவரவு வகையில் இடப்படும் 

தடை௩டவடிக்கைக் கட்டளை; தற்காலிகமான வாணிகத் 

தடை௩டவடிக்கை ; ஐ, கப்பல்களைத் தடையாணைசெய் ; 

வாணிகம் தடுத்து நிறுத்து ; கப்பல்களை அல்லது சரக்குகளை 

அரசியல் பயனிட்டுக்காகக் கைப்பற்று. 

ஊாட்தா1:', ஐ, குறித்த இடம் நாடிக் கப்பலேறிப் புறப்பட்டுச் 

செல்; குறித்த இடத்துக்குக் கப்பலேற்றி அனுப்பு ; 
கப்பலேறு ; புறப்படு; தலைப்படு, புதுச்செயலிற் புகு; 

புதுப்பணியில் புகுத்து; புதுத்துறையில் முதலிடு ; புதுத் 
துறையில் ஈடுபடுத்து. 

embarka’tion, n. கப்பலில் ஏற்றல்; கப்பலேறிச் செல்லுதல்; 
கப்பலிலேற்றப்பட்ட சரக்கு, 

ாம்ம7105 42 01101, (பிர.) 77, பலவற்றுள் எதைத் தெரிக் 
தெடுப்பதென்னும் மலைப்பு. 

embarras 4210112582, (பிர.) 90, இத்்துணைச் செல்வங்களை 
வைத்து என்ன செய்வதென்னும் தடுமாற்றம். 

ஊுற்க'ரா88, ஐ. முட்டுக்கட்டையிடு, தடங்கல் செய், தொல்லை 
கொடு ; திக்குமுக்காடச்செய், குழப்பமூட்டு, சிக்கலாக்கு. 

ராம்காாக5860, 8. திகைப்புற்ற, மலைப்புக்காட்பட்ட ; வன் 
செயலுக்குட்படுத்தப்பட்ட ; கடன் தொல்லைக்கு ஆட்பட்ட. 
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embodiment: 

embarr’assment, n. Gptunbd, தடுமாற்றம், மன உளைவு; 
பணமுடை, பொருள்வகை இடர்ப்பாடு. 

em’bassy, 7. அரசியல் தூதுவரின் அலுவல் ; அரசியல். 

தூதுவர் அலுவலகம் ; அரசியல் தூதுவர் வாழுமிடம் ; 

மன்னர் முதலியோரிடம் செல்லும் தூதுக்குழு. 

embat'tle’, v. போர் அணியில் அமைத்து. 
கிறுத்து- 

embat'tle?, v. கட்டிட மதில்களுக்கு ஞாயில் அமை. 

embay’, v, sue MAG .aIdvd Dara Ob SSI; காற்று 

வகையில் கப்பலை விரிகுட ஈவுக்குள் செலுத்து ; நாலாபக்கமும். 

கழ், சுற்றி வளைத்துக்கொள்.ஃ 

ுட்சம்', ௦. கழ்ந்தணைத்துக்கொள் ; பதித்துவை ; கிடத்து 

6210060460, 8. பதிக்கப்பெற்ற. 
ாவ11'181,) ௦. ஒப்பனைசெய், அழகுபடுத்து, நுணுக்க ஈய 
முடையதாக்கு ; கற்பனை இணைத்துச் சுவைபெருக்கு. 

ம்னி'1/00ரர், 1. அழகுடையதாக்கல்; நுண்கய ஒப்பனை; 
அணி, அணிகலன். 

em’ber, n, தணல், கங்கு; 
வெந்தழல் நீறு. . 

Em’ber-days, n. pl. ‘Gerary வழிபாட்டுக்குரிய கிறித்தவப் 
பெருநாட்கள். 

em’ ber-goose, n. வடமாகடற்பகுதிக்குரிய பெரிய நீர்மூழ்கிப். 

புள்வகை. 

embers, n. pl. கணப்பு, கங்குகனல், எரிதழற்சாம்பல். 

Emb’er-week, n. உண்ணாகோன்பிலிருந்து வழிபாடு மேற் 
கொள்ளப்படும் மூன்று கிறித்தவப் பெருநாட்கள் வருகிற 

வாரம். 

embez'zle, v. பணத்தைத் தகாத முறையில் கையாடு; 

பொதுப்பணத்தைத் தனி கலனுக்குப் பயன்படுத்தி மோசடி 

செய்... 

ருட்621 ஊரார், 71, ஒப்புவிக்கப்பட்ட உடைமையை மோசடி 

யாகக் கையாடல். 

embitt’er, v. புண்படுத்து, 
பண்ணு. 

ஏர்ர்ரம்'ஊ1எ3், ம. மனக்கசப்புற்ற, புண்பட்ட, உளமுறிவுற்ற, 
வாழ்வில் வெறுப்புற்ற, கலங்களில் ஈம்பிக்கையிழக்த. 

12௧00, ௦, (கட்.) மரபுவழிக்கேடயத்தில் முனைப்பாகத். 

தீட்டிக்காட்டு; மரபுவழிச்சின்னங்கள் தீட்டு; பகட்டாக 

வரைந்துகாட்டு ; பறைசாற்று, புகழ் பரப்பு, கொண்டாடு, 

பாராட்டு. 

01820010௦0, 71, (கட்.) மரபுரிமையான உருவங்களால் 
ஒப்பனை செய்தல் ; புகழ்ந்து பேசுதல். 

emblaz’onry, n. (கட்.) வீரமரபுச்சின்னங்கள் தீட்டுங்கலை 

கேடயத்திலுள்ள வீரமரபுச் சின்னங்கள். 

ளட, 7, தனிக்குறி, மரபுச்சின்னம், சிறப்பு அடையாளம்; 
மாதிரியுரு; வகைமாதிரி ; உருமாதிரி, பண்புக்குரிய சின்ன 

மாகக் கருதத்தக்கவர் ; பண்புக் குறியீடாகக் கருதத்தக்கது 7 

மரபுரிமைச் சின்னம்; ஐ, சின்னமாகக் குறித்துக்காட்டு, 

அடையாள மாயமை., 

011210௨110, ஸாம்1ராக11024, ௧. சின்னங்களுக்குரிய ; 
சின்னங்களைக்கொண்ட ; சின்னமாயமைந்த, உருப்படுத்திக் 

காட்டுகிற, வகைமாதிரியான ; பண்புருச்சின்னமான. 

படையைப் 

கணப்பு, கொதி சாம்பல்; 

கசப்பூட்டு, பகைமையுண்டு 

ஊட ராட்தர்151, 7. சின்னங்களை அமைப்பவர் ; அடையாளச் 
சின்னங்களைப் புனைந்துருவாக்குபவர்; பண்புருவகம் 

தீட்டுபவர். 

ஊம் ரா்்கர்ர்ச6, ஐ. சின்னமாயிரு, அடையாளமாக அமை, 
குறித்துக்காட்டு; அடையாளச் சின்னமூலம் உருமாதிரி 

காட்டு. 

6111௦01000, 7. உடம்பொடு தோன்றுதல், மூர்த்தீகரிப்பு ;, 
உடம்பொடு கூடிய உருவம், பிழம்புருவம் ; கருத்துருவம், 

கருத்தின் புறவடிவம் ; கண்கூடான உருவம் ; பண்புருவம் ; 

பண்புகளை அங்கமாகக் கொண்ட உரு, திரளுரு,
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ஸ்௦ம்3, ஐ. உடலுருக்கொடு, மூர்த்தீகரி; அகப்பண் புகளுக்குப் 
புறவுருவம் கொடு ) பிழம்புருவம் கொடு; கொள்கை கோட் 

பாடுகளைச் செயலுருப்படுத்து; கருத்தின் புறவுருவாகத் 
திகழ், பயனுருவாக இலங்கு; உடம்பெடு, உடலொடு 

தோன்று ; உள்ளடக்கு, அங்கமாகக் கொள். 

8100த'; ற. சேற்றில் அமிழ்த்து, 
மூழ்கச் செய், அழுக்துவி. 

embol'den, v. துணிவளி, திடங்கொள்ளச்செய், ஊக்கு. 

6100011810, 7. (மரு.) குருதிக்குழாயடைப்பு, பக்கவாதத்துக் 
குரிய நிலையில் குருதிக்குழாய்களில் குருதிக்கட்டி வழி 
யடைத்தல். 

embonpoint', (பிர.) 9, கொம்மை; கொங்கை); 

கொழுப்பான. 

அளறில் சிக்கவை; 

a, Dare 

mbos'om, ற. தழுவு, அணை ; அன்புடன் போத்று ; நெஞ்சில் 
பதியவை ; சூழ்ந்திரு, வளைத்தகங்கொள். 

10050௦1160, ச. ஐழப்பெற்ற, இடைகடுவே அமைந்த. 

9100055', ற. புடைப்புருப்படச்செதுக்கு ; மேல்வந்து முனைப்பா 
யிருக்கச்செய் ; துருத்திகிற்கச் செய், உந்துவி. 

ய் 058'ர6ர், 7. முகிழ் முனைப்பு; புடைப்பகழ்வுச் சித்திர 
வேலைப்பாடு. 

embouchure, (97.) n, ஆற்றுவாய்; பள்ளத்தாக்கின் வாயில்) 
துளை இசைக்கருவியை வாயுடன் இணைக்கும் உறுப்பு; 

துளை இசைக்கருவி உறுப்புடன் வாயிணைப்பு. 

றாம், ஐ. குடலெடு, குடர்பிடுங்கு ; உள்வைத்து மூடு. 

embow'er, ௦, கொடிவிட்டில் இருத்து ; நிழலில் வை; புகலிட 
மளி ; புகலிடங்கொள். 

6ற007806', 7. தழுவல், ஆர்வ அணைப்பு ; புணர்ச்சி, இணை 
விழைச்௬ ; ஓ, தழுவு, கையால் அணை ; மார்போடு சேர்த்துக் 
கொள்; ஆர்வமாக ஏற்றுக்கொள், விரும்பி வரவேற்றுக் 

கொள் ; மேற்கொள், பின்பற்று ; உள்ளடக்கமாகக்கொள். 

அறா்க௦'சூ, 71. ந], புணர்ச்சி, இணைவிழைச்சு. 

embranch’ment, 71. ஆறு. முதலியவற்றின் 
கிளைத்தல், கிளைகளாகப் பிரிக் துசெல்லல். 

embrang’le, v. Aéama, erin. 
embra’sure, embra’zure, n. uSGm ciy yp, SemASs 

சாலகம், ஏப்புழை; கதவுப்புறச்சுவரின் உள்வாய்ச்சரிவு ; 
பலகணிப்புற மதிலின் உட்புறச் சாய்வு. 

em'brocate, v. “Gig it LAS தேய், மருந்து நீர்மத்தால் 
கழுவு. 

௦0௧100, 1. தடவு மருந்து, நோயுற்ற உறுப்பின்மீது 
பூசித் தேய்ப்பதற்குப் பயன்படும் நீர்மம் ; பூசித் தேய்த்தல். 

ஏுா௦1ம்'ர, ௨. தையல் பூவேலைசெய், பின்னல் ஒப்பனை 
வேலை செய் ; கற்பனைச் செய்திகளைக்கொண்டு கதை முதலிய 

வற்றை அழகுபடுத்து, 
embroid’ery, 1... பூத்தையல்வேலை, சித்திரத் துன்னல் 

வேலைப்பாடு ; சித்திரப்பின்னல் வேலைப்பாடுடைய துணி 
வகை ; பல்வகை வேறுபாடுடைய ஒப்பனை வேலைப்பாடு ; 
துணுக்க நய வேலைப்பாடு; செயற்கை ஒப்பனை; மிகுபுனைவுக் 
கலப்பு, இட்டுக்கட்டு விரிவு ; கற்பனை நுணுக்கம். 

ளாம்011', ம. குழப்பத்தில் சிக்கவை; சச்சரவில் சிக்கச்செய் 9 
மனக்குழப்பமூட்டு, மலைப்பு உண்டுபண் ணு. 

௦11" மரரர், ர. குழப்பம், சிக்கல் ; கலவரம், 
embrown’, v. தவிட்டுநிறமாக்கு ; மங்கலாக்கு ; இருண்ட 

தோற்றமளி, 6 

em’bry0, n. கருமுளை ; முட்டைக்கருவுயிர் ; முதிர்வுறாக் 
கருவுயிர், தொடக்கநிலை; ர, தொடக்கநிலையிலுள்ள, முதிராத. 

embryoc'tony, 2. (மரு.) கருவழிவு, கருவிலேயே உயிரழி 
வுறுதல. 

embryogen’esis, *ு.. கரு உருவாதல், கருவாக்கம். 

embryol'ogy, n. sqaducd gro, ௧௬ உருவாகி வளர்ச்சி 
யடைவது பற்றிய ஆய்வு நூல். 

வகையில் 

  

்ரா0'1௦, 8. முதிரா நிலையில் உள்ள; தொடக்க நிலையி 

லுள்ள ; முதிராஙிலைக்குரிய ; முதிராகிலைத் தொடர்பான: 

embryot’omy, 1. (மரு.) கருவுயிர்க்கூறுபாடு, வயிற்றினுள் 
கருவை வெட்டியெடுத்தல். 

embus’, v. படைத்துறை வீரர்களையோ சரக்குகளையோ. 

பேருந்து வண்டியில் ஏற்று ; பேருந்து வண்டியில் ஏறு. 

சரம் ப5ர12, (பிர.) %, களச்சேவை தட்டிக்கழிப்பவர், உள் 

நாட்டிலோ மூலதளத்திலோ வேலைதேடிக்கெள்வதன் மூலம் 
களமுன்னணிச் சேவையிலிருந்து தப்பித் துக்கொள்பவர். 

ஸாரம், 5. மூலபாடத்திலுள்ள குற்றங் களை, குறைபாடுகளை 

அகற்று; திருத்து, சிர்ப்படுத்து. 
emenda'tion, n. பிழையினைக் களைதல்; பாடதிருத்தம். 
ந்ரெக1௦1, 71.  சுவடிகளிற் பிழைகள் திருத்துபவர்; 

சீர்ப்படுத் துபவர். 

emen'datory, 4. செப்பனிடுகிற; திருத்தஞ் செய்கிற. 
em'crald, n. 

செழுத்துரு அளவு வகை) 

லாந்து. 

610126, ஐ, நீர்மத்தினின்றும் மேலெழு; கிளம்பு) வெளிப் 
பட்டுத்தோன்று ; வெளிப்படு, மீள், விட்டு வெளியேறு ; 

ஆய்வின் விளைவாகத் தெளிவுபடு. ் 

emer’gence, 71, வெளிப்படல் ; திடுமெனத்தோன் நுதல். 

61௦1201103, 71. உடனடித்தேவை, திடீர்த்தேவை) நெருக் 
கடி. நிலை; எதிர்பாரா நிகழ்ச்சி ; சேமப்பகரப்” பொருள் £ 

சேமப்பகர ஆள் ; ர, நெருக்கடி நிலை எதிர்கோக்கிய. 

emer'gent, a. வெளிப்படுகிற; திடுமெனத்தோன்றுகிற ; 
எதிர்பாராமல் கிளம்புகிற; அவசரமான ; இயல்மலர்ச்சிவழி 
இயல்பாகத் தோன்றுகிற. 

emeritus, 2. பொதுப்பணியிலிருந்து மாண்புடன் விடு 

விக்கப்பட்டவர் ; ற], பகரர்; ர, பொதுப்பணியினின்றும் 
மாண்புடன் விடுவிக்கப்பட்ட ; (தொ.) emeritus professor, 
ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியர். 

em’erods, n. 1, மூலகோய். 

61067810௦0, 91. தோன்றுதல்; மீளல்; (வான்.) ஞாயிறு. 
திங்கள்-விண்மீன் ஆகியவற்றின் வகையில் ஒளி மறைப்புக் 
குப் பின்னர் மீளத்தோன்று தல். 

emlery, 1. குருந்தக்கல், சாணைபிடிப்பதற்குப் பயன்படும் 

மிகக் கடினமான கனிப்பொருள்வகை; ௮, குருந்தக்கல் 
பொடியினால் தேய் ; குருந்தக்கல் பொடியை மேற்பரப்பில் 
பொருத்து. 

em’ery-cloth, n. தேய்ப்புத் துணி, பட்டறைச்சீலை, 
மூசா, ர. தேய்ப்புத்தாள், உப்புத்தாள். 
em'ery-wheel, 1... சாணைக்கல்,  சாணைபிடிப்பதற்காகக் 

குருந்தக்கல் பொடி. ஒட்டப்பெற்ற சக்கரம். 

௪110, 71. (மரு.) வாந்தி மருந்து; ர, வாந்தியுண்டாக்குகிற. 

297101/12, (பிர. ) 1, பொதுமக்கள் கிளர்ச்சி, கலகம், அமளி. 

em'igrant, n. நாடுவிட்டுக் குடிபெயர்ந்து செல்பவர், வெளி 
யேறிப்போகிறவர் ; ர. காடுவிட்டுக் குடிபெயர்ந்து செல்கிற ; 
குடிபெயர்ந்த. 

emigrate, v. s7O09L@4 பிறகாட்டிற் சென்று குடியேறு; 
குடியேறுதற்கு உதவு; (பே.வ.) இருப்பிடம் மாற்று. 

emigre, (97.) n, பிரஞ்சுப் புரட்சியின்போது பிரான்சிலிருந்து 
வெளியேறிக் குடியேறியவர், பிரான்சிலிருந்து வெளியேறிய 
பிரஞ்சுமன்னர் சார்புக்கட்சியினர். 

61110௦1006 *, 7, மேடு, மேட்டுத்திடல் ; உயர்வு, மேம்பாடு, 
சிறப்பு ; சமுதாய மதிப்புக்குரிய உயர்நிலை, ௦ 

Eminence an ,போப்பாண்டவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் 
உரிமைக்குழுவில் ஒருவரான கத்தோலிக்க திருத்துணைவரது 
பட்டப்பெயர் ; கார்டினலது பட்டம், 

பச்சைக்கல், மரகதம்; மரகத கிறம்; 

(தொ.) 8௨௧௨1௫ 1515, 
அச் 

அயர் 

677179187102 27156, (பிர.) 9, அந்தரங்க முகவர், பணித்துறை 
தொடர்பற்ற முறையில் அதிகாரம் செலுத்துபவர். ்
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eminent, a. Guiwbiuilt, Amis, ewiorer; wranyblas, 

குறிப்பிடத்தக்க பண்புயர்வுடைய; (தொ. ) eminent domain, 
பொதுகலப்பயன் வகையில் தனியார் உடைமைகளைப் பறி 

முதல் செய்யும் அரசின் தனிமுதல் மேலுரிமை. 

emir’, n. அராபிய இளவரசர்; இஸ்லாமிய வழக்கில் ஆளுகர்; 

முகம்மது ௩பியின் வழித்தோன்றல். 

emissary, nN தூதுச்செய்தியாளர் ) ஒற்றர்) ம, வெளியே 

செல்கின்ற. 
emi'ssion, 1. வெளிப்படுத்துதல்; வெளிப்படுத்தப்படும் 

பொருள்; (தொ.) emission theory, gaflai@ GQumgsr 

களின் நுண்ணிய பகுதிகளிலிருந்து ஒளிவெளிப்பாடு. 

810188” 176, ம. வெளிப்படுத்துகின்ற. 

61, ற, வெளிப்படுத்து. 
emm/et, n. எறும்புவகை. 

611011650'8706, 70, ஒருமிப்பு. 
emolliate, v. மெலிவடையச்செய். 

emoll'ient;n, கட்டி. வீக்கம் முதலிய கோய்களுக்கிடும் 
இளக்கு மருந்து, விலங்குகளின் தோற்புண்ணையாற்றுதற் 

கான மருந்து) a இளகுந்தன்மையுள்ள ; குழையச் 

செய்கின்ற, 
2101111101, 77. இளகல்) கெகிழ்தல், தளர்தல். 
௦1001பாலார், 1. ஊதியம், ஆதாயம். 
8700 1101, 71. மனக்கிளர்ச்சி, உணர்ச்சிவேகம். 

emo’tional, a, உணர்ச்சிவயப்பட்ட. 
emo'tionalism, n. 

போக்கு. 

610 14176), 8. 
றவ], ற. வரிசைப்பட்டியலில் சேர். 

ஊொட்றகர்ப3, 1, (உள.) மற்றொருவரின் ஆளுமையிற் புகுந்து 
கற்பனையாக மற்றொருவரின் அனுபவத்தை அனுபவித்தல், 

em'perise, v. பேரரசனாக ௩டி. 
em’peror, n. Gurgesir ; woirorirwsirorcr ; fem, em' press ; 

(Qgsr.) purple emperor, aici @HDSAULE4 aus. 

em'pery, n. பேரரசு, வல்லர௬. 
em’phasis, nN உரம்பெறச்செய்தல், அசைசயழுத்தம்; 

உணர்ச்சிப்பெருக்கில் விடாப்பிடியாகப் பேசுதல்; சொல் 
வன்மை ; குறிப்பிட்ட பொருளுக்கு இன்றியமையாமை தந்து 
நிற்றல்; முதன்மை. 

em'phasize, v. UHYMSS; அசையழுத்தத்தோடு பேசு ; 
அழுத்தமாகக் கூறு. 

emphat'ic, emphat'ical, a. அழுத்தமான ; உறுதியான ; 
அசையமழுத்தம் பொருந்திய. 

ரோ 11378011 ஐ, 71. தொடர் இழைமங்களில் காற்றின் இருப்பு ; 
சீழ்க்கட்டி., 

empire, n. பேரரசு; வல்லரசு) பேரரசு ஆணைக்குட்பட்ட 
நிலவெல்லை ; (தொ.) ரோற16 ௦117, **நியூயார்க்கு!” மாகிலம் ; 

empire day, Guggf விக்டோரியா பிறந்த நாளான 

மேத்திங்கள் 24-ஆம் காள். 

மனக்கிளர்ச்சியைத் தூண் டிவிடும் 

மனக்கிளர்ச்சியைத் தூண்டி.விடுகிற. 

அறமறர 710, 12 செயன்முறையில் ஈ௩ம்பிக்கையுள்ளவர், வெறும் 
சொல்லில் ஈம்பாதவர் ; அரைகுறை அனுபவ வைத்தியர் 9 

8. பயிற்சிக்குட்பட்ட ; அனுபவ மருத்துவம் செய்கிற. 

empir'ical, a, செயலறிவால் தெரிக்துகொள்ளப்படுகிற, 
அனுபவத்தால் அறியப்படுகிற. 

empiricism, n. அனுபவத்திலேயே 
முறை; அனுபவ வைத்தியம். 

ட இ ் . . 
empir'icist, n. அனுபவப் பயிற்சியாளர். 
emplace’, v, Wriad Cus. soni ; வை. 

emplace'ment, n. நிலைமை; வைத்தல்; பீரங்கிமேடை. 
emplane’, v. விமானத்திற் செல்லு, வானூர்தி மூலம் 

எடுத்துச்செல். 

நம்பிக்கைவைக்கும்   

811103, 7, பணி; ம தொழில்கொடு ; பயன்படுத்து ; சுறு 
சுறுப்பாயிரு. 

employ'able, a, வேலையில் ஈடுபடுத்தத்தக்க, பயன்படுத்தத் 
தக்க. 

employe’, employee’, n, Ga®auid achorat, arse 
வேலைசெய்பவர். 

employed’, a, Ga2 பெற்றுள்ள. 
employ'ment, n, வேலை, தொழில் ; பயன்படுத்துதல். 

-empois’on, v. %@FO; மாசுபடுத்து; அறிவுகெடச்செய் 9 
வெறுப்புக்கொள்ளச்செய், பேதமையாக்கு. 

100711, 7, பண்டப்பெருகிலையம், வாணிக மையம், 

002, ம, உரிமைகொடு, அதிகாரமளி. 

empressement, (99.) n, பேரன்புப்பகட்டு. 

emp’tiness, n. வெறுமைநிலை; 
பைத்தியம். 

திருப்தியற்றஙிலை,. 

emp'ty, 71. வெறுமை; இன்மை; வறிதான நிலை; பொரு, 

ளற்ற நிலை; முயற்சியின்மை; ஒன்றும் இல்லாத கலம்; 

ர. வறிதான, பொருளற்ற ; ஐ, வெறுமையாக்கு ; வறிதாக்கு ;. 

மாற்று ; வடி; வெறுமையாகு ; (தொ.) come away empty, 
ஏதும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் திரும்பு. 

மற (1௨0௪ம், ம. ஒன்றும் கொண்டுவராத. 
emp’ty-head’ed, a. அறிவற்ற; வேடிக்கைத்தனமான. 
empur'ple, v. ஊதாகிறமாக்கு; ஊதாகிறச்சாயம் தோய். 

empyre'al, a. எரியில் உருவான; ஒளியில் தோன்றிய; 

வானுலகத்தைப் பற்றிய ; விழுமிய. 

empyre'an, 1. @e%rTHLT 2G, இறையுலகு; ர, இறை 
யூலகைச் சார்ந்த. 

ரட்ட, ராம, 7, ஆஸ்திரேலிய நாட்டுப் பெரும் பறவை 
வகை. 

em'ulate, v. Gwbu@b ~pupA@ardr ; போட்டியிடு ; முன் 
மாதிரியாகக்கொள். 

emula'tion, n. முன்மாதிரியாகக் கொள்ளுதல் ; போட்டி. 

ரயி கர, ச. போட்டியிடும் பான்மைவாய்ந்த. 

(1௦16, ௩. போட்டியிடவிரும்புகிற ; மற்றவர்போல் மேம். 
படும் முூயற்சியிலீடுபடுகிற. 

emul’sifier, 71, குழம்பாகச் செய்யப் பயன்படும் துணை க்கருவி. 

ரோம] 5119, உ, குழம்பாக மாற்று, நீர்மப் பொருளாக்கு, 

emul’sion, n. பிசின்துகள் ஊடே கிடக்கும் பால்மம், 
கெய்ப்புப்பிடித்த பால்மம் பசைக்குழம்பு ; கிழற்படத் 

தகடுகளுக்கும் படச்சுருளுக்கும் பயன்படும் வெள்ளி உப்புக் 
கலவை வகை, 

emunc’tory, n. waogéeoh சிந்துதல், கழிவுப்பொருள்களை 
வெளிப்படுத்தும் உறுப்பு; ர, மூக்குச்சளி சிந்துகின்ற, 
கழிவுப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகின்ற. 

ரே, 71, அச்சுக்கோப்பதில் உள்ள ஓர் அகல அளவு. 

ena’ble, v. இயலச்செய்; அதிகாரம் கொடு); (தொ.) 

௨0110 ஜ ௨௦4, 8க0110த 0111, நடத்துவதற்கு உரிமைதருஞ். 
சட்டம் அல்லது சட்ட வரைவு, 

80801, ம. ஆணையிடு; சட்டம் இயற்று; நாடகம் ௩டத்து. 

௨0 மர், 7. சட்டமியற்றுதல், சட்டம், 
enamel, n. பூச்சு வேலை ; இனாமல் பொருள் ; இனாமல் பூச்சு; 

பற்களின் பளபளப்பு) ஐ. பூசு) மேற்பூச்சுப்பூசு, பளபளப் 
» பாக்கு. 

nam ‘our, v. மகிழச்செய் ; மயங்கவை. 
enantiop’athy, 74. நோயின் குணத்துக்கு எதிரான குண 

முள்ள மருந்தைப் பயன்படுத்தும் மேலைநாட்டு மருத்துவ 
முழை. 

enarthros' is, n, உடலின் உரலாணி மூட்டு, பந்துக்கிண்ண 
மூட்டு. 

841 9100, (பிர.) ரம்௦. தொகுதியாக, மொத்தமாக,



encaenia 

encaen’ia, n. உரிமையுறுதி அளிக்கும் விழா, 
போர்டில் சமர்ப்பணவிழா. 

6110826', ஐ, கூண்டில் அடை. 

encamp’ v. கூடாரம் அமை ; கூடாரம் அடித்துத்தங்கு. 

encamp’ment, n. vwe_@i கூடாரத்தில் 
துங்குதல, 

610856), ம. உறையிலிடு ; பெட்டகத்து வை. 

encash’, v, பணமாக மாற்று. 

encaus tic, 71. களையிலிட்டு வண்ணம் பாய்ச்சுதல்; ஐ, 
சூட்டுவண்ணமுள்ள . 

6710219112, (பிர.) 71, அடைப்பு, அரண் ; ர, கருக்கொண்ட. 

021181'1௦, 5. மூளையைச் சார்ந்த. 
encephali'tis, n. ap&araf daub. 

enchain’, உ. விலங்கிடு, 

ஆக்ஸ் 

தங்கிடம் ; 

சங்கிலியால் கட்டு; நன்றுகப் 

பிடித்துக்கொள். 

enchain'ment, n. சங்கிலியால் பிணைத்தல்; சங்கிலித் 
தொடர். 

ரஹ், ற, வயப்படுத்து, மயக்கு, கவரச்செய் ; மகிழ்ச்சி 

யூட்டு. 
ரஹ், 7. மயக்குக்திறன் வாய்த்தவர், மாந்திரிகன். 

enchant'ingly, adv. sage திறமையோடு. 
enchant’ment, n. odlunbd, uri Sfeb Geulad; wuss 

நிலை ; மயக்கும் பொருள். 

61)011211'1:௦58, 7. மயங்க வைப்பவள். 
enchirid'ion, n, கைச்சுவடி, துணை நூல். 
encir'cle, v. வளை ; வட்டவடிவமாகச்சூழ். 

810185.” 77, அணைத்துப்பிடி ; தழுவு. 
enclave’, n. வேற்றுகாட்டினர் எல்லைக்குட்பட்ட நிலப்பகுதி, 

01141௦, 71. சொல்லைச் சேர்ந்திருக்கிற துணைக்கூறு. 

enclose’, v. வேலிபோடு; உறையிலடக்கு ; அடைத்துவை ; 

சூழ். ; 
801௦ 8176, 7. வேலியடைப்பு, அடைப்பு ; முடங்கலை உறையி 

லிட்டு மூடுதல், உள்ளடக்கம். 

ஸ௦1௦4116', ௦, உடுத்து. 
௭௦100: ற. மூகிலால் மூடு. 
௭001018950, 71. புகழ்மாலை சூட்டுபவர் ; முகமன் கூறுபவர். 

6001 1பபம, 71. புகழ்மாலை, போற்றுதல். 
1001100888, ஐ. சூழ்க்துகொள். 
60016, 70. ** இன்னும் ஒருமுறை”? என்னும் குறிப்புமொழி ; 

ஓ, மீண்டும் பாடும்படி கேள் ; 19, இன்னொரு முறை ! 
61000111௦1, 71, எதிர்ப்படுதல் ; ஐ, எதிர்பாராத முறையில் 

எதிர்ப்படு ; பகைமையோடு எதிர்த்து நில், போராடு. 

8700111826, ம.  துணிவூட்டு ; 
உதவியாயிரு. 

00௦1182101, 71, ஊக்குதல், 

நர ரோத1ர6, 7. முற்காலத்தில் கள்-புலால்-திருமணம் ஆகிய 
வற்றை விலக்கிய கிறித்தவக்குழு உறுப்பினர். 

ரம 501, ம. செக்கிறம் தீட்டு ; சிவப்பாக்கு. 

encroach’, v, தடம் மீறு, மற்றவர் ஆட்சியெல்லைக்குள் 
அடாத முறையில் நுழை. 

ஊக்கமூட்டு; தூண்டு; 

encroach’ment, 71. அளவு கடப்பு, அத்துமீறுகை. 

0051', ம. கெட்டிப்படுத்து, கெட்டிப்பூச்சுப் பூசு. 
encum’ber, v. தடைசெய் ; கடன்சுமத்து ; நிரப்பு, 6 

றம 01௨106, 7. ௬மை ; தொந்தரவு ; தடை ; வில்லங்கம், 

encum'brancer, n. மற்றவர் சொத்தின்மேல் தடை 
யுடையவர். 

encyclical, n. போப்பாண்டவரின் சுற்றுக்கடிதம் ; 0. 
சுற்றறிக்கையான ; பலர் பார்வையிடுதற்குரிய.   

348 
endoplasm 

encyclopaed’ ia, n. கலைக்களஞ்சியம் ; பல்பொருள் விளக்கம். 

61103701006'01810, ௩. எல்லாக் கலைகளையும் தழுவியிருக்கிற. 

encyclopae’dic,.encyclopae’dical, a, பல்பொருள் அறிவு 
நிரம்பிய. 

6077010086 4180, 4, பல்பொருள் அறிவு. 

encyst’, v, பையில் அடை. 
610, 71. முடிவு; கடைசி ; எல்லை ; வரையறை ; இறுதிநிலை ; 

அழிவு ; இறப்பு ; விளைவு ; நோக்கம் ; மெழுகுத்திரிக் கடை ; 
துண்டு; ஒரு மூலையிலிருந்து ஆடிய விலையாட்டின் ஒரு 

பகுதி; மூலை; ஐ, அழி; முடி; முடிந்திடச்செய்; (தொ.) கம் & 
loose end, செய்வதற்கொன்றும் இல்லா த நிலையில் ; at loose 
end, குழப்பத்தில்; ௩4119 0ம் 01 00618 46%, மேற் 
கொண்டு வகையில்லாமல் $ endfor end, supra eps 

நிலையில் ) get hold of the wrong end of the stick, saat 
ufl6giGarcr; keepone’sendup, தன் பாகத்தைச் செய 
லாற்று ; நக16 both 6005 ௦64, தன் வருமானத்துக்குள் 
வாழ்; 0 6, நிமிர்ந்து, 

endan'ger, v. இடருண்டாக்கு, 

௭0287”, ௦, விருப்புடையராக்கு, பிரியமுடையதாக்கு,. 
81ம௦க1௦0', ௩. பேரன்புபட்ட, பிரியமுற்ற. 
endear’ing, a. கேயமான. 

endear’ment, n. நேயம், பெருவிருப்பு. s 

806870ய, 7. பெருமுயற்சி ; ஐ, பெருமுயற்சிகொள். 
endem’ic, n. திணையின முறைப்பட்ட கோய் ; ர, கோய் 

வகையில் திணையின முறைப்பட்ட, குறிப்பிட்ட சில இடச் 
சூழல்கள் மக்கட்சூழல்கள் சார்ந்து முறையாகக் குறிப்பிட்ட 
காலங்களில் தோன்றுகின்ற. : 

enderm'ic, 1. தோல்மீது தாக்குதல் விளைவிக்கிற. 
610102, 7. முடிவு; இறுதி, கடைப்பகுதி ; சொல்லின் விகுதி. 
en'dive, n. இனிய குடிநீர்மம் செய்யப் பயன்படும் சுருள் இலைச் 

செடிவகை. 

end'less, ர. முடிவற்ற; ஓய்வற்ற; எல்லையில்லாத ; இடை 
விடாத; தொடர்ச்சியான. 

61)0'0081014'19, 7. குலையணைச் சவ்வின் வீக்கம். 
en'docard’ium, n. Gules சவ்வு, கெஞ்சுப்பையின் 

உள்வரி மென்தோல். 

21ம௦கேற, 7. விதைத்தோட்டின் கடைசி உள்ளேடு, 

6110001186, 1. மண்டையோட்டின் உட்பரப்பு. 
en'docrine, ர. சுரப்பி வகையில் உள்ளாரச்சுரக்கிற, 

நரம்பிழையின் றி நேரே குருதியுள் கசிவு செலுத்துகிற. 

61)0௦ம6110, 7. அரும்பு மேற்கவிவின் உள்தாள் ; 
உறையின் உள்வரிச்சவ்வு. 

செல் 

கருவுயிர் 

endog’amous, ர, குலப்பிரிவில் அகமண உறவுக்கட்டுடைய, 
புறமணத்தடையுள்ள. 

endog’amy, n. குலப்பிரிவில் அகமண உறவுக்கட்டு, பற மணத்தடை முறை. 

en'dogen, 91. தண்டில் அகவளர்ச்சியுடைய மரவகை, -புறக் 
காழ்ப் புல்லினவகை,. 

endogenous, a. தண்டக வளர்ச்சியுடைய, 
தண்டு வளர்பகுதி வாய்ந்த, 

61 00]9/ம1ற 11, 7. காதின் உள்நீர்மம், செவி நிணநீர், 
2 00181711'15, 7. கருப்பை உட்புறச் சவ்வின் வீக்கம், 

உள்ளீடான 

61101௦1061 11யர) 7, கருப்பையின் உள்வரிச் (சவ்வு. 
en'domorph, n, கனிப்பொருளின் உள்ளீடாயுள்ள கனிப் 

பொருள். 

80000௨ '188116, 97, உடலக ஒட்டுயிர், 
61'ம௦018510, 1. ஊன்ம உள் தொலி, உயிர்ச்சத்தின் உள்வரிச் 

சவ்வு.
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endorse’, v, Us ATS Soir Moir wb or PH; Qurgsir epHuIed 
புறவரியாகப் பெயர் எழுது; விளக்கக் குறிப்பெழுது, 

புறவுரை குறி ; வலியுறவு செய் ; ஆதரவுக் கருத்துக்குறி ; 
ஆதரி ; (தொ.) 600186 044, உரிமைகளை வேறொருவருக்கு 
மாற்றி ஒப்படை. 

-endorse’ment, n. Youf எழுதுதல்; புறக்குறிப்பு; ஏற் 
பிசைவு. 

-en’dosarc, n.=endoplasm. 
61'408000, 1. உடலின் உட்புறங் காண உதவும் கருவி. 

-endoskel'eton, 1. முதுகெலும்புள்ள விலங்குகளின் உள் 
அமைப்புருவம். 

en'dosmose, endosmos’is, n. 
கசிவு. 

60௦80, %, முட்டையில் வெண்கரு; கருவில் முளை 
சூழ்தசை ) விதையில் முளை சூழ்ந்த அரிசிப்பகுதி. 

-2'ம௦89ழற016, 71. சிதல் விதையின் உள்மூடித்தோல்; தாய் 
உயிர்மத்திவுள் உருவான உயிர்மக்கரு. 

-endothel'ium, 71. குருதிக்குழாயில் உயிர்மச்செறிவால் ஆன 

உள்வரித்தாள் சவ்வு. 

சவ்வுத்திரையூடு கடந்த 

௮00, 5. சீதனமாக வழங்கு; உரிமையாக விட்டுச்செல், 

உரித்தாக்கு; நிலவர உடைமையாக வழங்கு ? மானியமாக 

அளி ; நிலையான ஊதியக் கட்டளை வகுத்தளி ; பரிசளி, 

அறக்கொடை. வழங்கு; இயவல்புத்திறமாக விட்டுச்செல்; 
இயற்பண்பாக அமைவி. 

-endow’ment, 1. உரிமை வழங்குதல்; மானிய அளிப்பு; 

மானியம் ; அறக்கொடை ; (தொ.) ௦0௦964 11501௧170௪, 
குறிப்பிட்ட தேதியிற் குறிப்பிட்ட தொகை பெறுதற்கான 
காப்புறுதிக் கட்டணத்திட்டம். 

-endue’, v. ஆடை முதலியன அணிவி; ஆடை முதலியன 
அணி ; பண்பு முதலியவற்றின் வளமளி. 

endur'ance, 1. பொறை; துன்பம் தாங்கும் ஆற்றல் ; 
உழைப்பாற்றல்; நீடித்துழைக்கும் திறம். 

endure’ v. 84556, நிலைத்திரு; நீடித்துழை; தாங்கு, 
பொறு; துன்பத்தை ஏற்றமைவுறு; பணிவுடன் மேற் 

கொள்ளு. 

end’ways, end’wise, adv, விளிம்பு முனைப்பாக; மூனை 
மேலாக; ஓரம் முன்னாக ; விளிம்புடன் விளிம்பாக, 

ள'றர2, 7. குதவாய் வழியே குடல் கழுவுதல்; குடல் 
கழுவும் அழுத்தக் குழாய்க் கருவி, நீரேற்றி. 

enemy, 7. எதிரி , எதிர்ப்புப்படையினன் ; 
பகைமை காட்டினன் ; எதிர்ப்புப்படை அல்லது கப்பல்; ர, 
எதிரியைச் சார்ந்த, எதிரியினுடைய); (தொ.) 10௨ நரா, 

௩16 014 ஊடி, சைத்தான், நரக முதல்வன். 

energet'ic, a, eméacpsirar; ஆற்றலுடைய; வலுவான ; 
வலிமையுடன் செயலாற்றுகின்ற ; விடாமுயற்சியோடு 
கூடிய ; சுறுசுறுப்புள்ள. 

energet’ics, n. pl. ஆற்றல் ஆய்வியல் துறை. 
energize, v. ஊக்கமூட்டு, முனைப்பாக்கு, தீவிரப்படுத்து ; 

விரைசெயற்படுத்து , சுறுசுறுப்பாக்கு ; புதுவலுப் பெறு ; 
விரை. 

energum’en, n. Guus Dygssot; வெறியர்; மீதார்வலர், 
en’ergy, n, ஊக்கம், ஆற்றல்; வலிமை, உரம், வீரியம். 
ர6ர'கர6 1, ம, ஊக்கம் குறைந்த, உரமிழந்த,. 
en'ervate’®, v. wgialpsad@sus, ஈலிவுறுவி. 
6117௧0௦', ஐ,  விலைப்பட்டி முகப்புவரி எழுது ; 
பொறி) முடிப்பு வரி அச்சிடு) முகப்புவரி நிரப்பு. 

en famille, (97,) adv, தன்மனையில், குடும்பத்திடையே. 
enfant terrible, (97.) %. அருவருப்பான கேள்விகளைக் 

கேட்கும் குழந்தை, கேட்டதைத் திருப்பிச் ெசொல்லும் 

குழந்தை. 
70௦016, ஐ. தளர்த்து, நலிவி, வலுக்குறைவாக்கு. 

பகை; 

முகப்புவரி   

enfeoff’, ஐ, மானியம் அளி ; அளி, ஒப்படை, 
ரரீ௦01' ரர், ர. மானியம் அளித்தல்; மானியம் அளிக்கும் 

பத்திரம், மானியம், 

en fete, (‘%7.) a. 
கோலம் பூண்டு. 

ஸ்சீஜ்ர் ரஸ, ற. விலங்கிடு); அடிமைப்படுத்து. 

ஊ11806', 7. அணிவரிசைவேட்டு, கோடியிலிருந்து கோடி 

யாகப் படையணியை அழிக்கும் வேட்டு ; அரண்வரிசை 

விழாக்கோலம் பூண்ட; ரரீ£, விழாக் 

வேட்டு; கேரணியான வாயில்களைக் கொண்ட அறை 

வரிசை ; இழைவரிசைத் தொகுதியான பொருள்கள் ; ஐ, 
வரிசைவேட்டாகச் சுட்டுத்தள்ளு, வரிசை வேட்டாகச் 

சுட்டழி. 

ஸீ0ிர்', ௦, பொதி; சுற்றிப் போர்த்து ; குழுவு, கட்டியணை; 

மடி, மடிப்புறுவி. 

enforce’, v. வலியுறுத்தி நடைமுறைப்படுத்து; வலிந்து 
செயற்படுத்து ; வன்முறையிற் சுமத்து ; கட்டாயப்படுத்து ; 
செயலாக்கு ; ஏற்கும்படிசெய். 

enframe’,v, சட்டத்தில் இணை, சட்டம் போடு) 
மாய் அமை. . 

enfran’chise, v. தன்னுரிமையளி, அடிமை நிலையினின்று 
விடுதலை வழங்கு ; குடியுரிமை அளி; தேர்தல் உரிமை 
வழங்கு ; வாக்குரிமை கொடு. 

enfran’chisement, n. sar g@iflemowohs 300; அடிமை நிலையி 
னின்று விடுவிப்பு ; குடியுரிமை ; தேர்தலுரிமை ; அரசிய 
லுரிமை. 

கட்டிட 

engage’, 9. மணக்கட்டுச்செய், திருமண வாக்குறுதி செய்து 
வை, திருமண ஒப்பந்தம் செய்துகொடு ; கட்டுப்படுத்து, 

வாக்குறுதி செய்வி ; ஒன்றை ஒன்று பிணி, இறுகப்பிணை ; 

கடப்பாட்டில் ஈடுபடுத்து ; வாடகைக்கெடு ; இடம் ஒதுக்கீடு 

செய் ; கோரிக்கை பதிவு செய்; வேலையிலமர்த்து ; வண்டி 
முதலியன அமர்த்திக்கொள் ; ஈடுபடுத்திக்கொள் ; ஈடுபடுவி, 

கேரம் போக்கிக்கொண்டிரு, போக்குக்காட்டிக்கொண்டிரு ; 
கவனத்தைக்கவர் ; பண்பிணக்கம் காட்டு ; பயன்படுத்து ; 

செயல்தொடர்புபடுத்து; போரில் ஈடுபடுத்து; ஈடுபடு; 

செயலில் இறங்கு ; போரில் கைகலப்புச் செய்; எதிரெதி 
ராக மோது; தூணைச்சுவரினுள் பதிவி. 

20282௦60', 8. கட்டுப்பட்ட ; ஈடுபாடு கொள்ளப்பட்ட ; வாக் 

குறுதியளிக்கப்பட்ட, திருமணம் செய்துகொள்வதாக 

ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளப்பட்ட ; மிகவும் ஆழ்ந்த கவனம் 
கொண்டுள்ள. 

engage’ment, 71. ஈடுபடுதல்; தொழில் தேர்வு, ஈடுபாடு) 
ஈடுபட்ட நிலை, கடப்பாடு ; ஈடுபாடுடைய செய்தி; மண 

உறுதி; மணக்கட்டு ஒப்பந்தம் ; வாக்குறுதி ; வேலையமர் 

வீடுபாடு; பணிக்கடப்பாடு ; கைகலப்பு, போர் நடவடிக்கை. 

engage’ment-ring, 71. மண வொப்பந்தம் செய்யப்பட்ட 

தற்கு அறிகுறியான மோதிரம். 
271 24110071, (பிர.) ர, மணமாகாத ஆடவர் நிலையிலுள்ள ; 

ஈம்௦. மணமாகா ஆடவர் நிலையில். 

engarl’and, ௦. மாலையிடு ) மாலை தொடு. 

engen’der, v. தோற்றுவி, உண்டுபண்ணு, தோன்றக் 
காரண மாயிரு. 

en'gine, 71. பொறி, இயந்திரம், பல்வேறு பகுதிகளுள்ள 

இயந்திர அமைப்பு; போர்க்கருவி ; கருவி, துணைக்கலம் ; 
வகைதுறை ; சூழ்ச்சிப்பொறி) சூழ்ச்சி; திறமை; உள 
ஆற்றல்; ம, கப்பல் முதலியவற்றுக்கு இயந்திர அமைப்புப் 
பொருத்து ; வகைதுறை காண். 

engineer’, 11, பொறிவலாளர், இயந்திரப் பொறியமைப்புத் 
திட்டம் வகுப்பவர் ) பொறியமைப்பாளர், இயந்திரப் பொறி 
களை அமைத்து நிறுவுபவர் ) படைத்துறைக் கட்டுமான 
வேலைகளைத் திட்டமிட்டு வகுத்தமைப்பவர் ; படைத்துறைப் 
பொறியமைப்பாண்மைப் பிரிவினர்; கப்பலின் இயந்திரப் 
பொறி மேற்பார்வையாளர் ; கட்டாண்மை வல்லுகர், பாதை 
அணை கால்வாய் பாலம் வடிகால் இருப்புப்பாதை துறைமுகம்
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முதலிய பொதுத்துறைக் கட்டுமான அரங்கப்பணி மேலாளர்) 

விசைப்பொறதி இயக்குகர்; ற... பொறிவலாளராகச் 

செயலாற்று ; கட்டமை, திட்டமிட்டியற்று, வகுத்தமை ; 

சூழ்ந்தமை, திறம்படச் செயலாற்று ; வகுத்துருவாக்கு. 

en’ginery, n. இயந்திரப்பொறித் தொகுதி) இயந்திரப் 
பொஜறியமைப்பு ; இயந்திரப்பொறித்தொழில். 

engir'dle, v. Sp அமை, சூழ்ந்திரு, சுற்றி வளை. 
Eng'lish?, n. ஆங்கிலமொழி ; அச்சுரு அளவைவகை; ர, 

இங்கிலாந்து நாட்டுக்குரிய; ஆங்கில மக்களுக்குரிய ) 

ஆங்கில மரபு சார்ந்த; ஆங்கிலமொழிக்குரிய ;) (தொ.) 

1௦ 1 த1151, ஆங்கில மக்கள். 

eng’ lish?, ௦. ஆங்கிலமொழிப்படுத்து, ஆங்கிலத்தில் மொழி 
பெயர் ; ஆங்கிலமாக்கு. 

engorge’, v. பேராவலுடன் விழுஙகு; திணி, செறிவி; 

குருதி செறிவி, 
ரூதாகரீட், ௨. ஒட்டினம் உண்டுபண்ணு, முதிர்கிளையுடன் 

இளங்கன் நிணை, இரண்டு இனங்களை ஒட்டி இணை; சேர்த் 

திணை, ஒன்றுபட இணை ; உள்ளத்திற் பண்பு ஊன்றுவி. 

engrail’, ற. ஓரத்திற் பற்களாக வெட்டு; வாள்போல் பற்க 

ளமைந்த தோற்றம் கொடு. 

engrain’, ற, (வண்ணச்சாயம் 
பதியும்படி. செய்வி. 

engrained’, a, உள்ளுறித்தோய்க்த, உள்ளூன் நிய, செறிந்த. 
engrave, ற. செதுக்கு; உட்செதுக்கு வேலைப்பாட்டால் 

ஒப்பனைசெய் ; செதுக்குருவம் தீட்டு; அச்சுக்குரிய ௨௬ 

வரைப்பாளம் செதுக்கு ;) மனத்தில் ௩ன்கு பதியவை. 

engrav ing, Nn, செதுக்கு வேலைப்பாடு செய்தல்; செதுக்கு 
வரிவேலை செய்யப்பட்ட அச்சுப்பாளத்தின்மூலம் அச்சிடப் 

பட்ட படம். 

முதலியன) ஆழமாகப் 

ரதா௦55', ஐ. பத்திரமுதலியவற்றைப் பெரிய எழுத்தில் 
எழுது ; சட்ட உருவில் எடுத்துக்குறிப்பிடு ; விற்பனையில் 
தனி முழு உரிமை ஏற்படும்படி இருப்பு முழுவதையும் வாங்கி 
விடு?) உரையாடலை முற்றிலும் தன்வயமாக்கு ; கவனத்தை 
முழுவதும் கவர் ; நேரத்தை முழுவதும் தனதாக்கிக்கொள். 

தபர, ஐ. விழுங்கு, வளைந்து சூழ், உள் அமிழ்த்திக்கொள்; 
விழுங்குவி, அமிழ்த்துவி. 

1127006', ஐ, உயர்த்து, விலை மிகுதிப்படுத்து ; மேம்படுத்து, 
உயர்வுபடுத்து ; மதிப்பேற்று, மிகைபடுத்து; கூடுத 
லாக்கு, பெருக்கு) முனைப்பாக்கு ; மிகுதிப்படு; கூடு) 
விலையுயர்வுறு. 

81௨௦, ர, வெற்றிடம்-வளி-மின்கடவாப் பொருள் ஆகிய 
வற்றில் மின்வலி இயக்கநிலைகளைக் கணிக்கும் அமெரிக்க 
அளவைப்பொ றி. 

enig’ma, 71. புதிர், ஊகிக்கவேண்டிய மறைபொருளுடைய 
தொடர்; விடுகதை; பொருள் விளங்காதது, புரியாதது 5 
புரியமுடியா தவர், விசித்திரப் பண்புடையவர். 

enisle’, ௦. (செய்.) தீவாக்கு) தீவில் வை; 
துண்டி. 

enjamb’ment, n. wad Dua wd ஈரடி.த்தொடர்புநிலைச் 
செய்யுளில் இரண்டாம் அடி கடந்தும் வாக்கியம் நீண்டு 
செல்லு தல். 

enjoin’, Vv. கட்டளையிடு, ஆணை விதி வரையறை செய், 

கட்டுப்படுத்து ; வற்புறுத்திக்கூறு, அழுத்தமாக வேண்டிக் 
கொள். ‘ 

தனிப்படுத்து, 

ஊர”, ௦. துய்த்து மகிழ் ; மகிழ்வுடன் நுகர் , கண்டுமகிழ்; 
கேட்டு மகிழ் ; உணர்ந்து மகிழ். 

enkin'dle. v. கெருப்பு அழன்றெழுவி ; போர்கிளர்ந்தெழுவி ; 
உணர்ச்சியைத் தூண்டி யெழச்செய் ; உணர்வு கொளுத்து. 

enlace’, ற. சூழ்; சூழ்ந்திறுக்கு, வரிந்து கூற்று ; சுற்றிப்பிணை, 
. மூறுகு) அணை, தழுவு; சிக்கவை ; பின்னு; வலைபடர்வி ; 

பின்னல் வேலைப்பாடு மேவுவி,       

enlarge’, ௮... பெரிதாக்கு; பரப்புப் பெரிதாக்கு;) அகலப். 

படுத்து ; மனம் விரியச்செய் ; எண்ணம் விரிவடையச்செய் 2 

இதயம் பெரிதாக்கு ; அளவுபெருக்கு ; தொகை மிகுதியாக்கு$ 

நிழற்படம் விரிவுறுத்து ; விரிவுறும் தகுதியுடையதாயிரு ; 
பெரியதாக வளர்; விரித்துரை, பாரித்துரை ; விரிவாகப் 

பேசு ; சிறைவிடுவி. 

enlarge'ment, n. பெரிதாக்குதல்; பெரிதாக்கப் பெறுதல் ; 
மிகை; பரப்பீடு; அளவுப்பெருக்கம்; உரைப்பெருக்கம், சொற், 

பரந்துபடல்; பெரிதாக்கப்பட்ட நிழற்படம்; விடுவிப்பு ; 

(இலக்.) சொற்பொருள் விரிவுத்தொடர், பண்புவிரி. 
180, 71, புகைப்படத்தைப் பெரிதாக்கும் கருவியமைப்பு ; 

நிழற்பட எதிர்ப்படிவத்தைப் பெரிது சிறிதாக்கும் கருவி. 

enlight'en, ஐ. ஒளியூட்டு ; அறிவுறுத்து , அறிவுகொளுத்து ; 
கற்பி, தெரிவி; ஐயந்தெளிவி, தப்பெண்ணம் அகற்று $ 

மூடகஈம்பிக்கையிலிருக்து விடுவி. 

10%, ௰, சேர்த்து இணை ; பொருத்து ; கொக்கியால் பிணை. 

enlist’, v. படையில் சேர்த்திடு ; படையில் இடம்பெறு > 

பட்டியலில் இணைத்துக்கொள் ; சேர், இணைவுறு ; ஆள்சேர், 
படைக்கு வீரர் திரட்டு; துணையாகப்பெறு ; எய்தப்பெறு ; 

பயன்படுத்து ; ஈடுபடுத்து ; புகுந்தீடுபடு, 
enlist’ment, n. usmuIe சேர்த்தல் ; படையில் சேர்க்கப் 

படல் ; படை திரட்டு ; ஈடுபடுத்தல், பயன்படுத்தல். 

11, ௦. உணர்ச்சியூட்டு, எழுச்சியூட்டு ; ஒஷிர்வுடைய 
தாக்கு, மகிழ்ச்சியுள்ள தாக்கு; படத்துக்கு உயிர்த் துடிப்பூட்டு;: 
உயிர்த்தூண்டுதலளி. 

611 7714882, (பிர.) 8௦, மொத்தமாக, திரளாக, ஒரேகூட்டாக; 
enmesh’, v, கண்ணியில் சிக்கவை, வலையில் அகப்பட்டது. 

போலச் சிக்கச்செய். 

en’mity, ஈு.. பகைவர்நிலை ; பகைமை ; எதிர்ப்பு ; வெறுப்பு ; 

பகை எண்ணம்; ஈ௩ட்புக்கேடு. 

௭1680, 71. ஒன்பதன் தொகுதி, ஒன்பது ஏடுகளின் திரள், 
ஒன்பது செய்திகளின் கோவை, ஒன்பது சொற்பொழிவு: 
களின் திரட்டு, ஒன்பது புள்ளிகளின் இணைவு. 

810016, ௦, உயர்வுபடுத்து, மேம்படுத்து ; மேன்மக்கள்: 
நிலைக்கு உயர்த்து, பெருமகார் ஆக்கு ; உயர்தரமாக்கு, உயர் 

தகுதியுடையதாக்கு ; உயர்வு தூண்டு ; மேன்மையுறச்செய். 

ஊர], 71. மூசிவு, சடைவு, வேலையந்றிருப்பதால் ஏற்படும். 
மனச்சோர்வு, எதிலும் கருத்தீடுபாடு இல்லாததால் ஏற்படும். 
கிளர்ச்சிக்கேடு. 

enorm ity, N, வெங்கொடுமை, மாபெருங்குற்றம். 

௦11015, ர. மிகப்பெரிய, மாபேரளவுடைய, 

20518, 71. கிரீஸ் சைப்ரஸ் இணைப்பு ; பிரிட்டனின் ஆட்சிய: 

லிருந்து பிரிந்து சைப்ரஸ்தீவு கிரிஸ் நாட்டுடன் சேரவேண்டு. 
மென்ற கிளர்ச்சிக்குரல். 

enough’, 71. போதுமான அளவு $; தேவையளவு ; மன நிறை. 

வளவு; ர, போதுமான; தேவையளவான 

வளவான 7 ரம, போதுமான அளவில். 

enounce’, 0, விளங்கக்கூறு ; தெளிவுபடக்கூறு ; சொற்களை 
ஒலி, உச்சரி. 

6009, 8., மம. (செய்.)-- 00021. 
en 8551ம், (பிர.) ரர, இதற்கிடையில், 

போகிறபோக்கில், வழியே செல்லுகையில். 

en றர15௪, (பிர.) ரமீ௰. (சதுரங்க ஆட்டத்தில் பகடைக்காய் ): 
எடுக்கும் நிலையில், 

enquire’, v, 270, Meng2r@sus; oath கேள், நாடி 
ஆராய்; தகவல் வினவு ; இயல்பாராய், தேர்ந்தாய்வுசெய் 7: 
வேண்டிக்கேள். ௪ 

enquir’y, 71. விசாரணை, 

enrage’, 71. சீற்றமூட்டு, சினமூட்டு, மூர்க்கமாகும்படி செய். 

en rapport, (97-) adv. தொடர்புவிடாத நிலையில், 
இணைப்புத்தொடர்ந்துள்ள நிலையில். 

enrap'ture, ற. களிப்பூட்டு, உவகையூட்டு, கழிமகிழ்வளி, 

மனஙிறை 

தற்செயலாக 5



nregiment 

-enre’giment, 5, படையணிப் பிரிவாக வகு; பயிற்சி 

யளித்துக் கட்டுப்பாடு உண்டுபண்ணு. 

டரஜீ12, (பிர.) ௩4. முறைப்படி, ஏற்றவாறு, உரியபடி. 

enrich’, v. செல்வம்பெறச்செய்) செல்வராக்கு ) செல்வம் 
பெருக்கு; வளமுட்டு, செழிப்பாக்கு ; ஏடு-தொகுப்பு-காட்சிச் 

. சாலை முதலியவற்றில் வளம் பெருக்கு?) பயன்பெருக்கு ? 
சுவைமிகுதிப்படுத்து ; மதிப்புயர்த்து ழ ஆக்கப்பொருள்களில் 

. மதிப்பேறிய கூறுகளின் வீத அளவு பெருக்கு. 

-enrobe’, உ. உடைமேற்கொள்வி, ஆடையணிவி. 

.-நோ௦1', ா:011', ஐ, பட்டியில் சேர்; படையணியில் சேர் ; 

கழகத்தில் உறுப்பினராகச் சேர்த்துக்கொள்; நீதிமன்றத்தின் 

பதிவேட்டில் பதிவுசெய் ; மதிப்புப் பட்டியில் பதிவுசெய், 

புகழ்ப்பதிவுசெய் ; பதிவுசெய்யப்பெறு. 

-en 701/ம2, (பிர.) adv. போகிறவழியில், வழிப்பாதையில் ; 
இடையில். 

ens, n. மெய்ம்மைக்கூறு, 
pl. en’tia. e 

En'sa, n. படைகள் முதலியவற்றிற்குப் பொழுதுபோக்கு 
ஏற்பாடு செய்யும் அமைப்பு. 

-ensam'ple, n.=example. 

கருத்துப்படிவம், .தத்துவம் ; 

ensang’uined, a. G@Séamnusror, குருதிதோய்ந்த, 
கொலைகாரத்தனமான. 

s 6: 

-ensconce’, v. நிலைபெறுவி, பாதுகாப்பான இடத்தில் 

துங்கவை. 

-ensemble, (47-) n. பொதுததோற்றம், மொத்த மதிப்பு; 
இசைக்குழுவில் மொத்த ஒத்திசைவு. . 

-enshrine’, v. கோயில் கொள்ளுவி, போற்றிவைத்துப்.பேணு, 

காத்துப் பொதிந்துவை ; தன்னகமாகக் கொண்டு பேணு, 
பேணுமிடமாக அமை, 

ருக0மம்', ல, முழுதும் மறை ; மூடுதிரையாயமை ,; போர்த்தி 
மூடு. 

en'siform, a, வாளுருவான. 
.61)”5]ஐு, 71. சின்னம் ; படையின் கொடி ; கொடியைத் தாங்கும் 

வீரன். 

80) '54182௦, 71. பசுந்தீவனத்தை உலராமல் பாதுகாக்கும் 

காற்றுப்புகாக் குழிபதனமுறை ; குழிபதனமுறையில் பாது 

காக்கப்பட்ட பசுந்தீவனம் ; ஐ, குழிபதனமுறையால் பசுக் 
தூவனத்தைப் பாதுகாத்து வை, 

81511௦, ம, தீவனத்தைப் பசும்பதனக்குழியிலிடு, குழிபதனம் 
செய். 

enslave’, v. அடிமைப்படுத்து, அடிமையாக்கு. 
6118181721, 71, அடிமைப்படுத்துபவர் ; தன் 

மனிதனை அடிமையாக்கும் அழகி. 

வனப்பினால் 

ஸறகா6், ற. சிக்கவை, பொறியில் அகப்படுத்து, கண்ணியில் 
மாட்டிக் கொள்ளும்படி.செய். 

615011”, 9, ஆன்மகிலையூட்டு, உயிர்முதல் வழங்கு. 
2011276', ஐ, சுற்றிவளை, சூழ்; கோளத்தில் வை; கோள 

உருவம் கொடு. 

ensue’, v. விளைவுறு ; பின்கிகழ்வாகு ; நிகழ்வுறு. 
ensure’, v. உறுதிப்படுத்து; இடரிலிருந்து தடைகாப்புச் 

செய், இடையூறு வராமல்: காப்புறுதிசெய் ; காப்பாக 
வைத்திரு, பாதுகாப்பில் வை. 

611897411௦, ற, வரிந்துகட்டு, கட்டிப்பொதி, சுற்றிக்கட்டிடு. 
ஸர்ஷ்'1க1மா6, 7. தூண் தலைப்பு அமைவு, 
ர்க ளர், ர. சிலைதாங்கு பட்டிகை. 

-entail’, n. மர்புரிமைக் கட்டுப்பாடு, தலைமுறைகளின் மரபுரி 
மையைக் கட்டுப்படுத்தும் முதலேற்பாடு ; மரபுரிமைக் கட்டுப் 

பாட்டுப் பத்திரம் ; மரபுரிமை கட்டுப்பட்ட உடைமை ; மாரு 

மரபுரிமைப்பண்பு;) VY, மரபுரிமைக் கட்டுப்பாடு செய்; 

நீங்கா உடைமையாக வழங்கு ; மேற்சுமத்து) இன்றியமை 
யாததாக்கு, தவிர்க்கமுடியா தபடியாக்கு. 

ட 

  

entitle 

entag'le, n, cAifiydGarppbr gsO4Gb sa Gash 
அரண், முட்கம்பி வேலி ; ௦, சிக்கவை ; இடர்களில் தொடர்பு 

படுத்து: சிக்கலாக்கு, புரியாததாக்கு. 

en'tasis, Nd தூணின் மிகச் சிறிதளவான மையப்புடைப்பு 

முறை. உ. - 
20491'க03, 7. (மெய்.) பொருளின் நிறைகிலை, பொருண்மை. 

entell’us, 1. தெய்வத்துக்குரிய திருநிலையுடையதாகக் கருதப் 
படும் இந்தியக் குரங்கு வகை. 

entente, (97-) n. காடுகளிடையே ௩ட்புறவொப்பந்தம் 7 

௩ட்புறவுக்குழு. 

enter, v. புகு, நுழை, வட்செல்; ஊடுருவு, துளை, 
தொடங்கு, மேற்கொள்) மடையில் வந்துதோன்று ; 

பெயரைப் பதிவுசெய் ; குறிப்பிடு, எழுது ; எழுதுவி, பதிவு 

செய்வி; குழுவில் சேர்த்துக்கொள்; ரூழுவில் சேர்; போட்டியில் 
இடம்பெறு; தொடர்புகொள், ஈடு; ஆழ்ந்துசெல் ; 

உள்ளுணர்வுகொள், உள்ளீடுபாடுகொள் ; காய்பயிற்று ; 

குதிரை பழக்கு) (தொ.) ஸே கற கறறக௲ோகா06, கூட்டம் 

முதலியவற்றில் தோற்றமளி, காணப்படு ; eater a protest, 
எதிர்ப்பைத் தெரிவி, கண்டனத்தைப் பதிவுசெய் ; ஊர் ௦௩, 
தொடங்கு, ஈடுபடு; உடைமையின் உரிமை மேற்கொள் ; 

கடமை மேற்கொள்; 84 மற, கணக்குப் பதிவு முடித்துவிடு. 

ஊர்ச்10, 7. குடற்காய்ச்சல் ; ர, குடல் சார்ந்த. . 

en'terprise, n. துணிவுவினை, கடுஞ்செயல் ; இடர்கிறை௩த 
முயற்சி ; துணிவாண்மை, தறுகண்மை, வினைத்திட்பம். 

ஊ்னறா18]2, ௩. துணிந்து வினை செய்யத்தயங்காத, ஊக் 
கெழுச்சியுடைய. 

entertain’, v. GumQarcr, Co mOarcir® நடத்து, கொண்டு 

செலுத்து; மனங்கொள், ஏற்றுக்கொள், ஏற்று முடிவாய்வுக்கு 

எடுத்துக்கொள்; மகிழ்வி, பொழுதுபோக்குவி; வரவேற்பளி; 

விருந்தோம்பு, விருந்தில் அன்பு பாராட்டு. 

entertain'ing, a, wAPMsAD; CmybGuTrseAm. 
entertain’ment, n. M@sCgribud ; worndipé eu go ; 

விருக்தளிப்பு; விருந்து; பொழுதுபோக்கு; பொழுது 
போக்குக் காட்சி, பொதுகாடக ஆட்டம். 

enthal’py, 91. எடைமான வீதமான வெப்பக் கூற்றளவு ; 

செயற்குதவும் பொருளின் வெப்பியக்க உள்ஆற்றல் 
அடக்கம். 

enthral’, enthrall’, v. அடிமைப்படுத்து ; மயக்கு, வசப் 
படுத்து ; கவர்ச்சியால் கட்டுப்படுத்து. 

enthrone’, v. அரியணையிலமர்த்து, தவிசேற்று. 
enthroniza'tion, n. 

படுதல் ; உயர்த்தல், 

உயர்வு. 

அரியணையிலேற்றல் ; தவிசேற்றப் 

பெருமைப்படுத்தல், தவிசேற்றம் ; 

enthuse’, v. (பே-வ.) ஆர்வங்கொள், உணர்ச்சிக் கனிவுறு. 

enthu'siasm, n. <iranb, உணர்ச்சிக்கனிவு ; விருவிருப்பு, 
கிளர்ச்சி. 

enthu’siast, 1. பற்றார்வலர், உணர்ச்சியார்வம் மிகுந்தவர், 
கிளர்ச்சி மிக்கவர் ; கனவுக்காட்சியாளர் ; தன்னைத்தானே 
ஏமாற்றிக்கொள்பவர். 

ளரர06', ௦, கவர்ச்சியூட்டியிழு, மயக்கிச் சிக்கவை ; மருட்சி 
யூட்டு, ஆவலுட்டி ஏய். 

611176, 1. முழுமை, மொத்தம்; மதுக்கலவை; விதை 
யடிக்கப்பெறாத விலங்கு, பொலிமா; ர, முழுமையான ; 
சிதைவுபடாத; குறைவற்ற, நிறைவான கலப்பற்ற) 

உவிதையடிக்கப்பெறாத ; (உயி.) பல்வளைவுகளற்ற ஓரத்தை 
யுடைய. 

11௦17, ௧8௦. முழுவதும், முழுமையும், 
தீர. 

6111176137, 7. ' முழுமை, முழுகிறைவு ; கூட்டுமொத்தம். 

நிறைவுள்ள தாக, 

- ஐறர்ரீ(16, ம, பெயர் அளி; பட்டம் சூட்டு; மதிப்புப்பெயர் 
வழங்கு; உரிமையளி ; தகுதியளி, 

 



அல் 

~éntity 

en’'tity, 71. உளதாந்தன்மை ; உள்பொருள். 

entomb’, v, கல்லறையில் இடு ; கல்லறையாகு. 
ஞர௦ா௩£ர்௦, ௩. பூச்சி புழு இனத்தைச்சார்ந்தத /” 
entomol’ogy, n. பூச்சிநூல். 
௦1011௨2015, 8. பூச்சிகளைத் தின்கிற,” 

entomoph’ily, n. பூச்சிகளால் மகரந்தம்/பரவு தல். 
6711017426, (பிர.) 71, சுற்றுப்புறம் ; ஆயம். 

871-ம0144-005, (பிர.) 7, வெயில் மறைப்புக்கு உதவும் குடை, 
2414720%௪, (பிர.) 1, காடகக்காட்சிகளின் இடைநிகழ்ச்சி. 

en'trails, n. pl. குடல்கள் ; பூமியின் உள்ளிடங்கள். 
entrain’, உ. தொடர்வண்டியில் அமர்த்து, 

வண்டியில் ஏறு. 

entramm’el, v. சிக்கவை ; இடையூருயிரு. 

178006, 1. நுழைவு ; மேடைக்கு வருதல் ; நுழைவுரிமை; 
வாயில்; புகுவழி; தொடக்கம்; ௮, பரவசப்படுத்து, பெரு 

மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கு ; மெய்மறக்கச்செய். 

4௨௦ 10த; ம, மயக்குகின்ற ; தன்வயப்படுத்துகின்ற. 
en'trant, %. Se@puct; தொழிற்படுபவர். 

entrap) fy. பொ .றியிலகப்படுத்து ; சிக்கவை ; வஞ்சனைசெய்; 

ஏமாற்று. 
entreat’, ற, பரிக்துகேள், கெஞ்சிக்கேள். 

efitreat'ive, a. Qagss Aer. 
‘entreat’y, n. கெஞ்சுதல் ; பரிவோடு வினாவுதல். 
8711720/1ரர், (பிர.) 9, நடனத்தில் துள்ளிக் குதிக்கும்பொழுது 

குதிகால்களை இணைத்துப் பன்முறையும் அடித்தல். 
8911180012, (பிர.) 9, விலாஎலும்புப்பகுதியிலிருக்து எடுத்த 

இறைச்சித்துண்டு. 

166, 7, நுழைவுரிமை, நுழைவதற்கான தனிச்சலுகை, 
விருந்தில் முறையாகப் பரிமாறும் துணையுணவு ; (இசை,) 
பாடுவதற்கு முன்னே இழுக்கப்படும் ராகம், சுதி கூட்டுதல். 

671/7:2771218, (பிர. ) துணைக்கறி, 

ஸ்ஸ், . அகழிதோண்டிக்கொள் ; வலிதாக்கிக்கொள். 

entrench’ment, n. அகழிகழ்ந்த கோட்டை; வலிய 
காப்பிடம், 

தொடர் 

   

  

entre nous, (-97.) adv. உனக்கும் எனக்கும் இடையே. 

2711712007, (பிர.) 71, 
பண்டகசாலை. 

67117207:291217, (பிர.) 71. தொழிற்றுறை உரிமையாளர் ; 
குத்தகையாளர், இசைநிகழ்ச்சி அல்லது பொழுதுபோக்கு 
நிகழ்ச்சியின் அமைப்பாளர். 

entresol, (97.) 71, அடித்தளத்திற்கும் 
இடைப்பட்ட பத்திமாடம். 

பொருள் சேமிப்பிடம், களஞ்சியம் ; 

முதல்மாடிக்கும் 

entrust’, v. காக்கும் பொறுப்பை ஒப்படை ; நம்பிக்கையாக 
வை. 

எர, ர. நுழைதல்; புகுவழி; தலைவாயில்; (சட்.) உடைமை கொள்ளல்; பதிவுசெய்தல் ; பதிவுக்குறிப்பு ; 
போட்டியிடுவோரின் பெயர் வரிசை ; வீடுகளுக்கிடையே 
உள்ள வழிச்சந்து; மேடைமீது வருதல் ; இசைக்கருவி 
உள்ளே வருதல் அல்லது இசைக்கருவி வாசிப்பவர் உள்ளே 
வருதல், 

entwine’, v, கோத்துப்பின்னு. e 
entwist’, v. @MéALIG. 
enuc'leate, v. ors Asean oy ; தெளிவாக்கு ; (மரு.) மேற் 

பகுதியிலிருந்து கட்டி முதலியவற்றைப் பிரித்தெடு, 
enum’erate, v, smrsAQ ; எண்ணிக்கையிடு. 
enumera'tion, n, 57 58Q; Paugeoaiy, 
enun’ciable, a. தெளிவுபடக்கூறப்படத்தக்க. 
811 01816, ஐ. விளங்கக்கூறு ; தெளிவுபடக்கூறு.   

ephemeris. 

enuncia’tion, 71, விளக்கக்கூற்று ; கருத்தைச் சொல்லும் 
வழிமுறை, தனிச்சிறப்பான அறிவிப்பு ; திருத்தமான பேச்சு. 

மா 0127௦7, 71. விளங்கக்கூறுபவர், தெளிவாகப் பேசுபவர். 

யரட்01810197, ௩. தெளிவான கூற்றுக்குரிய ; உறுதி கூறு. 
தற்குரிய, 

ஸமா, ஒ, பழக்கு; பயிற்று; வழக்கத்தில் கொண்டுவா ; 
இயங்கச்செய். 

01:65 15, 91. சிறுநீர் அடக்கமுடியாமை. 
8721௦0, ௦. மூடு; மறையச்செய்; சூழ்நக்துகொள்; உறையி 

விடு. 

envelope, n. 2m, 645 2mm. 

enven’om, v. %@4@Q@; மணங்கெடு ; 
உண்டாக்கு. 

உள்ளப் பகைமை. 

en'viable, a. பொரறாமையுறத்தக்க. 
en’vious, a. பொறாமை, நிறைந்த ; பொறாமையுடைய, 

௫1700, ஐ, சுற்றிவளை; சூழ்ந்துகொள், © 

9177101110 60ர், 71, சூழல், சுற்றுப்புறம், சூழ்நிலைகள். 
environs, n. ற்], சுற்றுப்புற இடங்கள்; நகர்ப்புறம் * 

அயலிடம். 

6071'8826, ற. எதிர்நோக்கு; எதிர்பார்த்திரு, கருது. 
en’voy, 71. தூதுவர் ; அரசியல் பேராள். ° 

en’vy, 71, பொறாமை; ற, பொரறாமைப்படு; எரிச்சல்கொள்.. 

809100, ௦, சுற்றிக்கொள். 
enwomb’, ௦, கருக்கொள்ளச்செய். 

enwrap’,v, பொதிந்துவை. 
611171681116', ௦. கோதைகுழ், முறுக்கிப்பின்னு. 

611200110௦, 71. கால்கடைகளுக்கு வரும்கோய் ; g, கால்௩டை 
கோய் பற்றிய. 

ஜாம 6, 7, செரிமானப்பொருள்வகை. 

601111%70, 8. பழங்கற்காலத்துக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதி: 
யான, 

601, 71. ஊழி. 

60811, 77, சிவப்பூதாகிறச் சாயப்பொருள், 

6ற 806, 7. சனவரி முதல்தேதியில் திங்களின் வயசு, சந்திர 
மானத்திற்கு மேற்பட்ட செளரமான மிகை. 

ep'arch, n, ACré5 காட்டரசின் மாகாணத்தலைவர், சமய 
வட்டத்தலைவர். 

ep'archy, n. Qéstw& கிரேக்க நாட்டரசின் உட்பிரிவு, 
ருசிய-கிரேக்க காட்டுத் திருச்சபையிலுள்ள சமய ஆட்சிப். 
பகுதி. 

epaule’ment, n. பீரங்கிப்படைகளுக்கான காப்பட் டுத். 
தொழில். 

ep’aulet, ep‘aulette, n. vorafgt தலைவரின் தோளில்: 
அணியும் சின்னம்; தோள்கச்சை : பெண்ணின் தோட் 
சட்டையணி. 

epee’, n, வாட்போர்ப்பயிற்சிக்காகக் 
செய்து பயன்படுத்தப்படும் போர்வாள். 

8ற6ஐ%', 1. மேசையின் நடுவே வைக்கப்படும் பூக்கிளயண், 

6ற6%626515, 1. பொருள் விளக்கத்திற்காகக் 
யுரைக்கும் சொற்கள். 

8றங்06, ர. பதினெட்டிலிருந்து இருபதுக் குட்பட்ட 
வயதுடைய குடிமகன். 

ephem’era, ephem’eron, 71. ஒரேகாள் உயிர்வாழும் பூச்சி 
புழுவினம்; குறுகியகால வாழ்வுடை8பே பொருள் ; 
pl. ephem’eras, ephem’erons. 

ephem'eral, a. ஒருநாள் மட்டும் நிலைத்திருக்கிற, சில 
காட்கள் நிலைத்திருக்கிற ; நிலையில்லாத, 

ephem’eris, n, காள் ௩டைமுறைக் குறிப்பு; நாளேடு; 
வானியற் பஞ்சாங்கம். 

கூர்மை மழுங்கச் 

கூட்டி



ephod 
  

eph’od, 91. சீத மதகுருமாரின் உடுப்பு. 

ச eph‘or, ு. ஸ்பார்ட்டா (Sparta) stoi gpd கிரேக்க நகரத்துக் 

குற்ற௩டூவர்களில் ஒருவர்; மேற்பார்வையாளர். 

epic, n. வீரகாவியம் ; பெருங்காப்பியம், தொடர்நிலைச் 

செய்யுள் ; ர, காப்பியத்திற்குரிய ; காவிய இயல்புடைய, 

விழுமிய. 

ஞ்௦ேம்'1ம1ம, 7. கையறுகிலைப்பாடல். 

ep'icene, n. (இலக்.) பலர்பால், ஆண்பால் பெண்பாற் 

பொது ; ஆண் பெண் பண்புகளையுடைய ஒருவர் $ ர. ஆண் . 

பெண்தன்மைகள் உள்ள. 

-epicen'tre, epicen'trum, n. நில௩டுக்கமுனை. 

ஜூ'1௦016, 1. உண்ணுதலிலும் குடித்தலிலும் தேர்ந்த விருப் 

பினன் ; சிற்றின்ப வேட்கையன். 

ஜர்மோிஹூ, ௩ உலோகாயத மதத்தினர், சிற்றின்பக் 

கோட்பாட்டாளர். 

epicure’anism, 1. உலோகாயத மதத்தின் கோட்பாடு, 

இன்பவா தம்: 

ep‘icurism, n. Qaru smi. 
ep'icycle, 9) வட்டக்கோலில் வட்டம். 

ஒூ1௫ூ௦1௦44, 1. வட்டக்கோல் வட்டத்தின் வளைவரி. 

epideic'tic, a. வெளித்தோற்றத்துக்கான. 

epidem'fc, n. கொள்ளை கோய்; தொத்து கோய்; ர. 

கோய் வகையில் பெருவாரியாகப் பரவியுள்ள. 

ஷம்ம்றோம்010ஹு, ௩. கொள்ளைநோய் நூல். 

epiderm’is, n. Swear. 

epidi‘ascope, n. ui திரையில் விழும்படி செய்யும் விளக்கு. 

epigas trium, n. Qe7uss மேலுள்ள அடிவயிற்றுப் 

பாகம். 
. 

ep igene, ர. மண்ணின் மேற்புறத்தில் உண்டாகிய; வேதித்த. 

ஒறர்த101018, 1, குரல்வளைமூடி, ட 

தகர, 1. திட்ப நுட்பவுரை, அங்கதச் செய்யுள் வகை. 
ep'igraph, n கல்வெட்டு; கல்லில் எழுத்து; புத்தகத் 

தொடகஃ௩த்தில் குறிக்கோட் குறிப்பு. 

ஹ் ilepsy, 7. காக்காய் வலிப்பு. 

epilep'tic, n. காக்காய். வலிப்புடையார் ; ர. இழுப்பு 
நோயுள்ள. 

epil‘ogist, ௩. முடிவுரை கூறுபவர், பின்னுரை எழுதுபவர். 

110206, 1. முடிவுரை; சுரிதகம், நூற் கட்டுரை. 

ஜம்றர்ட்வமு, ௩. இயேசுநாதரின் திருவருள் தோற்றம் ; கடவுட் 
பிரசன்வம் 

epiphyte, ட. ஈரினச் செடி ஒட்டு, ஓரினச் செடியில் மற்றோர் 

இனச்செடி சேர்ந்து விளை தல்; விலங்கின் உடலில் ஒட்டு 

கின்ற புல்லுருவி, நாயுருவி. 

epis’copacy, 3) மேற்றிராணியார் திருச்சபையாட்சி, திருச் 

சபை மாவட்டம், மேற்றிராசனம். 

epis'copal, a, சமயவட்டத் தலைவர் 
மேற்றிராணி௰யச் சார்ந்த. 

episcopal'ian, n. மேற்திராணியார் திருச்சபை உ றஇுப்பினர்; 

“ர. சமபவட்டத்தலைவர் ஆட்சிக்குரிய. 

ஜஃ5'00ற812, 1, மேற்திராணியார் பதவி. 

615006, 7. கிளைக் கதை; உட்கதை. 

epispas' tic, 9. கொப்புளமுண்டாக்கும் பொருள் ; கொப்புள 

முண்டாக்கும் காரை; ஏ, கொப்புளமுண்டாக்குகின்் ற. 

epistemol'ogy* 71. அறிவாதார முறை இயல், அறிவின் 

ஆதாரத்தையும் அறியும் முறைகளையும் ஆராயும் இயல்துறை. 

epis' tle, ர. முடங்கல் ; விவிலிய ஏட்டின் புதிய ஏற்பாட்டில் 

இயேசுநாதரின் சீடர் எழுதிய கடிதம், வழிபாட்டினிடையே 

வாசிக்கப்படும் விவிலியப் பகுதி) கவிதை வடிவான 

மூடங்கல் ; முடங்கல் இலக்கியம். 

45 

ஆட்சிக்குட்பட்ட,   

equate 

151௦1௧], 2. முடங்கல் சார்ந்த; கடித வடிவான) கடிதத் 

துக்குத் தகுதியான ; கடிதமூலம் இயங்குகிற. 

epis'toler, n. இயேசுநாதர் மாணவ முதல்வர்களின் தனி 

முறை வகுப்புக்களை விவிலிய நூலிலிருந்து படிப்பவர். 

epis'trophe, 71. ஒரே சொல்லில் சென்று முடியும் பல வாச 

கங்களின் தொகுதி. 

ep'istyle, 71. தூண் முகட்டின் மேலுறுப்பு வகை. 

epitaph, n. svamp வாசகம் ; கல்லறைக் கல்வெட்டு; Vv. 

கல்லறை வாசகம் எழுது. 

epithalam’ium, n. திருமணப் பாடல்; ற்], epithalam’ia, 

epithaiam’iums. 

epithel’ium, n. soféecialar மேல்தோலிழைமம். 

epithet, n. அடைமொழி; சிறப்புப்பட்டம் ; பண்பு குறித்த 
பெயரடைச்சொல், குணம்சுட்டும் தழுவு தொடர். ் 

811016), 7. சுருக்கம், பொழிப்பு) நூலின் ௬ருக்கமான 

கருத்து;  ௬௬க்கக் குறிப்பு) சிற்றுருவ மாதிரி, செறி 
சுருக்கப் பதிப்பு. 

9120௦, 7) புற ஒட்டுயிர் ; உடலிடங் கொண்டு உணவு 

பங்குகொள்ளும் சார் துணையுயிர் ; pl. epizo’a. 

6ூ'12001'16, %. விலங்குகளிடத்தில் அவ்வப்போது நிலவு 
கின்ற கோய் ; ர, விலங்குகளிடத்தில் தற்காலிகமாக நிலவு 

கின்ற. 

௦01, 1. ஊழிமூல முதற்காலம், சகாப்த ஆண்டெண்ணிக் 

கையின் தொடக்கக் காலம்; புத்தூழித் தொடக்கம் ) முழு 

ஊழிக்காலம் ; ஒரே பண்படிப்படையில் வகுத்துணரப்படும் 

ஓர் ஊழிப்பிரிவு ; ஊழித் திருப்பம், திரும்பு கட்டம். 

8௦06, 33. உணர்ச்சிப்பாடல் வகை; கிரேக்க இசைக்குழுப் 

பாடலின் மூன்றாவது பிரிவு. 

ep’onym, n. Qaru பெயர் முதல்வர் ; இடப்பெயர் மூலவர் ; 

நிறுவனத்தின் பெயருக்குரிய முன்னோர். 

ep’opee, nN. பெருங்காப்பிய இலக்கியம் ; 

05, 71. எழுதப்படாத முற்கால வீரகாதைச் செய்யுள் 

தொகுதி ; வீரப் பெருங்காப்பியம் ; வீரகாதையால் விரித் 

துரைக்கப்படும் நிகழ்ச்சிக்கோவை. 

epsil’on, 7) கிரேக்க நெடுங்கணக்கின் ஐந்தாவது எழுத்து 

(*₹ எ? குறில்). 

Ep’som, 7... இங்கிலாந்தில் சர்ரே ($மா£8ுர) என்ற மாவட் 

டத்தைச சேர்ந்த நகரம் ; எப்சம் நகரத்திலுள்ள குதிரை 

ஓட்டப் பந்தயவெளி ; , எப்சம் ந௩ரவெளியில் ௩டைபெறும் 

குதிரை ஓட்டப்பந்தயம் ; (தொ.) 10500 5௨16, பேதிமருக்து 

வகை, வெளிமக் கந்தகிஃ 

eq'uable, a. சரி சமமான, ஏற்றத்தாழ்வற்ற ; ஒரு சீரான, 
ஒழுஙகு குலையாத; மட்டான, நடுநிலை அமைதியுடைய 

மாறா உள அமைதியுடைய. 

60 மவ, 71. ஈடானவர், நிகரானவர்; சமமானது; சம வய 

தினர்; சமகிலையாளர் ; a, ஒப்பான, எண்ணிக்கையிலோ 

அளவிலோ நிலையிலோ மதிப்பிலோ படியிலோ ஒதத; ஈடு 

செலுத்தவல்ல. வலிமையிலோ வீரத்திலோ திறத்திலோ 

சூழ்நிலைக்கு வேண்டிய தகுதியுடைய ; ஒரு சீரான, ஏற்றத் 

தாழ்வற்ற, என்றும் எங்கும் ஒரே மிலையிஃ நடைபெறுகிற ; 

சாயாத, நடுகிலையுடைய; வீத அளவொத்த; கேர்மை 

வாய்ந்த; ற, சமமாயிரு. 

60081'14, 7, சமகிலை, சரி நிகர்வு, ஒப்பு. 
eq'ualize, v. சரி சமமாக்கு; ஒப்பானதாகு; ஆட்ட 

எண்ணிக்கையை எதிர்ப்பக்கத்தாரின் அளவோடு ஒப்பான 

தாக்கு. 

60 மவ], ௧8௨. சமமான அளவில்; ஒரேபடியாக ; ஒரு 
சீரான நிலையில். 

equanimity, n. உள்ளச் சமநிலை ; கொக்தளிப்பின்மை, மன 

அமைதி ) கவலையற்ற தன்மை; பற்றற்ற தன்மை. 

பெருங்காப்பியம். 

equate’, ல. சமப்படுத்து, சரிகிகராகக்கொள்; சமமாகக்கருது; 

சரிமதிப்புள்ளதாக ௩டத்து ; ஒன்றுபடுத்து, ஒன்றுபடவை.



equation 

60118'110, 71. சமமாக்கல்; சமநிலை ; இருபக்கமொப்பச் சரி 

நிலைப்படுத்தல் ; சரிஒப்புகிலை; சரியீடு, சிறு வழுக்களுக் 

குரிய எதிர்க்காப்பீடு செய்தல் ; ஒப்புக்காண்டல், ஒப்புப் 

படுத்தல் ; ஒப்புகிலைவாசகம் ; (கண.) சமன்தொடர். 

018101, 9, நில௩டுக்கோடு, கிலவுலக௩டுவட்டவரை; கோளங் 

களில் இருதுருவங்களுக்கு இடையிலுள்ள ௩டுவட்டக்கோடு. 

equator’ial, a. கில௩டுக்கோட்டைச்சார்ந்த ; 

கோட்டிற்கு அருகிலுள்ள. 

60 மார, 71, குதிரைப்பாதுகாப்புவீரர் ; 
துறைத் தலைவர். 

eques'trian, n. குதிரை 
குதிரையேற்ற வல்லுகர் ) 

குதிரை மீதிவர்ந்த? 

அமைப்பைச்சேர்ந்த. 

6011651111, 41. குதிரைமீதிவர்க்த அணங்கு ; 

யரஙகக் குதிரை ஏற்ற அணங்கு. 

equidistant, a. sflswgOgn2walsycror ; சமமான தூரத்தி 
லுள்ள. 

நடுவரைக் 

குடும்ப இலாயத் 

ஏறிச்செல்பவர், குதிரை வீரர்? 

4. குதிரையேற்றஞ் சார்ந்த; 
பண்டைக்கால ரோம குதிரை வீரர் 

காட்சி 

equilat’eral, a, எல்லாப்பக்கங்களும் ஒத்த; 
வகையில் முழுதும் சரிசமமான பக்கமுள்ள. 

601110 716, ஐ. இரு பொருள்களை எதிரெதிர் சமனீடாக்கு,. 

60011'107ர்5*, 71. ஈடுகிலை அமைதிபேணிக் கயற்றின்மீது 
நடப்பவர், கழைக்கூத்தாடி. 

equilib'rium, n. நடுநிலை அமைதி, சரி அமைதிநிலை; 
(QSr.) neutral equilibrium, நெகிழ்வியல் ௩டுகிலை அமைதி; 
518016 ரேபு4]101ம0, நிலையுடைய ௩டுநிலையமைதி ; unstable 

equilibrium, @%vajonrus mOAZvussm0 8). 

equimul'’tiple, nu. இணைமடங்கு, 
பொதுமூலக் கூற்றினையுடைய எண். 

60115, 8. குதிரை சார்ந்த, குதிரை போன்ற, குதிரைக்குரிய. 

௨010001181, 3. மில உலக ஊடச்சுக்குச் செங்குத்தான 
தளமுடைய வான்கோள வட்டம்; ர, பகலிரவு சமமான, 

பகலிரவு சமமான காலத்தில் இயல்கின்ற, பகலிரவு சமமான 

காலத்துக்கு அருகில் உடைபெறுகின்ற ; நில௩டுக் கோட்டி. 
லுள்ள, நில௩டுக்கோட்டுக்கு அருகிலுள்ள; (தொ.) 

equinoctial gales, ரிலநடுக் கோட்டருகில் வீசுவதாகக் 

கருதப்படும் புயற்காற்றுக்கள் ;) 60010011௧1 1106, நில௩டுக் 
கோட்டிற்குச் செங்குத்தான மட்டத்தளமுள்ள வான்காள 
வட்டம். 

முக்கோண 

மற்றோர் எண்ணுடன் 

equinoc'tials, 1. 51, ௩டுகிலக் கோட்டருகில் வீசுவதாகக் 
கருதப்படும் புயற்காற்றுக்கள். 

equinox, 71. ஞாயிறு கில௩டுக்கோட்டினைக் கடந்து செல்லும் 
காலம், பகலிராச் சம நாட்கள் இரண்டில் ஒன்று. 

equinox’es, n. pl. ஞாயிறு நில ஈநடுக்கோட்டினைக் கடந்து 
செல்லும் இரண்டு இடங்கள். 

equip’, v. பெறுவி, போர்த்தளவாடங்கள் 
சேகரித்தளி ; முன்னேற்பாடுகள் செய்து வை ; பயணசாதன 
வாய்ப்புக்களை அமைவி. 

படைக்கலம் 

20 ம10826, ர. துப்பொருட் சாதனங்கள் ; பயணத்துக்கு 
, வேண்டிய ஆடை அணிமணி ஆள் துணையா தரவுகளின் 
தொகுதி. 

௨601100186, 77. சரி அமைதி நிலை: சரியீட்டமைதி ; சரிக் 
கட்டும் பொருள்; ஐ, ஈடுகட்டு, சரிக்கட்டு ; மனத்தை இரு 
நிதமும் சாரா நிலையில் வை, பற்றற்றிரு. 

equipoll’ent, n. ¢flew ஆற்றல்வாய்ந்த பொருள் ; செயற் 
களத்தில் சம மதிப்பள்ள பொருள் ; ர. சரிசம ஆற்றல் 
கொண்ட ; செயற்களத்தில் சம மதிப்புள்ள. 

equipon derate, ம. சரியிடுகட்டு, எதிர்ப்புறம் சரிசமமாயிரு, 
8011001111, ர. விசைவகையில் எல்லாத் திறங்களிலும் 

ஈரிசம இயலாற்றலெல்லையுடைய. 

eq'uitable, a. கேர்மையான, நடுநிலை அணைவான ; சட்ட 
ோக்கிலில்லா விட்டாலும் நேர்மை கோக்கில் உரியதான. 
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equita'tion, n. குதிரையேற்ற உலா; குதிரையேற்றத் திறம். 
eq‘uity, 91. சரி ஒப்புரவு, ௩டுகிலை நேர்மை இலக்கு$ சட்ட 

௩டைமுறைக்குத் துணைகிறைவான நேர்மைத் தத்துவங்களின் 

தொகுதி; பொதுச் சமுதாயச் சட்டங் கடந்த அடிப்படை 

இயற்கை நீதி ஒப்புரவுப்பண்பு; அடகு வைக்கப்பட்ட 

பொருளில் கட்டணம் குறைக்கப்பட்ட நிகர மதிப்பு. 

உரப் 'வ1ஹர், ர. இணைமாற்று, மாற்று மதிப்பு; சமமதிப் 
புள்ள பொருள்; சரிசமத் தொகை; சரிமாற்றுச் சொல் ; 

4. சமமதிப்புள்ள; சம விலையுள்ள; ஒரே பயனுள்ள ; 

மாற்றிணையாயுள்ள ;$ சரி ஒத்திருக்கின்ற ; (வேதி.) சரிநிகர் 

இணைவு மதிப்புடைய. 

601170, ௩. இருபொருள் மயக்கமுள்ள ; தெளிவில்லாத 

இயல்புடைய, உறுதியற்ற தன்மையுள்ள ; மூடிவியல்பு 

அற்ற ; ஐயப்படுவதற்கு இடம் தருகிற. 
60170௦6816, ௮. இருபொருள் -மயக்கமுள்ள சொற்களைப் 

பயன்படுத்து; மழுப்பிப் பேசு, சாக்குப்போக்குக் கூறி 
ஏமாற்று; மெய்யை மறை ; தவறான கருத்துத் தூண்டு. 

60 117016, 6011700106, 71. சிலேடை, இருபொருள் மயக்கம். 
ஊக, 71. ஊழி, வரலாற்றுப் பிரிவு, காலப் பெரும் பிரிவு ; காலக் 

கணிப்புமுறைத் தொடக்கம். 

eradia’tion, n. ஒளியலையெறிவு. 
எரகம்'10816, ல. வேருடன் பறித்தெறி; 

அடியோடு அழி, தொலைத்தொழி. ன் 

6896), ஐ, தேய்த்தழி, துடைத்தழி, தடமில்லாமல் அழி. 
ா85ூ0, 1. துடைப்பான், வரைவு துடைத்தழிக்க உதவும் 

தொய்வகத்துண்டு. 

Eras’tian, 71. சுவிட்சர்லாந்து நகாட்டுக்குரிய எராஸ்டஸ் 

(Erastus 1524-83) கொள்கையைச் சார்ந்தவர், திருச்சபை 

அரசியல் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது என்ற கொள்கை உடையவர்; 

a எராஸ்டஸ் என்பாரின் கொள்கையைச் சார்ந்த ; 

எராஸ்டஸின் கொள்கையையுடைய, 

ஊஊ, ர. துடைத்தழிப்பு ; தடமழிக்கும் செயல்; துடைத் 
தழித்ததடம் ; துடைத்தழித்த இடம். ் 

810, 1. உணர்ச்சிப் பாடலுக்குரிய பண்டைக் கிரேக்கரின் 
கலைத் தெய்வம். 

076, ற்ரசற்., 2011]. முன்னே, முன்பு; (தொ.) 076 1௦௩ஐ, விரை 
விலேயே, நீண்டகாலம் ஆகாமுன். 

E’rebus, 71. கிரேக்க பழம் புராணத்தில் நிலவுலகுக்கும் 
கீழுலகுக்கும் இடைப்பட்ட இருளிடம். 

erect’, ad, நிமிர்ந்த, செங்குத்தான ; நேரான, வளையாத, 

சாயாத? தொங்கலாயில்லாத ; கிடைகிலையிலிராத சிலிர்த் 

துள்ள; மேல் கோக்கிய, உயர்த்திய நிலையிலுள்ள. ; 

விம்மிதமான 7 0, நிமிர்த்து, உயர்த்து; கேரானதாக்கு , 
செங்குத்தாக்கு; கட்டிடம் எழுப்பு; கிறுவு; உருவராக்கு.; 

வகுத்தமை. 
671601116, ர. நிமிர்த்தக் கூடிய, 

கூடிய ; விம்மி நிமிர்வுறத்தக்க. 

வேருடன் அழி, 

விறைப்பாக்கி எழுப்பக் 

6160 110ற, 71, கட்டி எழுப்புதல் ; கட்டமைப்பு ; கட்டிடம். 
6601௦, 7. நிமிர்க்குக் தசை, கட்டமைப்பவர். 

61210 106, 8. ஆண்டி, துறவி ; ஒதுங்கி வாழ்பவர். 
உற௦111510, %. உடற்பகுதி-உறுப்பு- பனம் ஆகியவற்றின் 

வகையில் இயல்புமீறிய கூர்உணர்வுக் கோளாறு. 

erewhile’, adv, wary, (pare Lach. 
62, 71. வேலைக் கூறு. 
8128100180, 71. தொழிலாளர் ஆட்சி. 
670, (ல,) ஈம, ஆகையால், அக்காரண த்தினால். 
erg ot, n- காளான் வகையால் ஏற்படும் கீடலகோய் ; மருக் 

தாகப் பயன்படும் நோயுற்ற கம்புக் கூலவிதை. 

ergotism, 7, sym தானியமாவினால் செய்யப்பட்ட 
ரொட்டியினால் உண்டாகும் கோய், 

6710202009, ௩. முட்செடி வகை சார்ந்த ; முட்செடிக்குடும்ப 
வங்க சார்ட்.
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Erin 

E’ rio, n. அளர்வாங்தின் ம பழங்காலப் பெயர். 

நச] 379, 90. கிரேக்கப்புராணப் “லி ஆவித் கதெயவங்கல் 
gor; pl. Erin’yes. 

eris ‘tic, ne விவாத இயல் 9 as விதண்டாவாதமான, மெய் 

யூன்றாது வாத வெற்றியை மட்டுமே இலக்காகக் கொண்ட. 

erl'-king’, n. குழந்தைகளை மயக்கி மாள்வுலகம் கொண்டு 

. செல்லுகிற. தாடி பொன் முடியுடைய டியூட்டானிய 

(Teutonic) Dare பழங்கதைக்குரிய அரக்கன். 

ஊணூரா6, 11. கீரியின உயிர் வகை, நடுவர் பெருமக்கள் அங்கி 

களில் பயன்படுத்தப்படும் கீரியின உயிர்வகையின் மயிர்ப் 

பட்டு. 

erne, 2. கழுகு) 
வகை. 

10:1௦, ர. பரிசுரிமையுடைய பங்குமுறிச் சிட்டைத் தேர்ந்து 

காட்டும் பொ.றியமைவு. 

௯௦06, ற. சாம்பு, அரித்துத் தின், படிப்படியாக அழி. 
Er’os, 2. காதல் தெய்வம், காமன், மாரன், வேள்மதன், 

காதல். 

08001, 7. அரித்துத் தின்னுதல்,; அரித்தழிப்பு, உள்ளரிப்பு; 
(மண்.) மழை வெப்பங் குளிர்காற்று முதலிய இயலாற்றல் 

களால் பாமைகளடையும் அரிப்புத் தேய்மான அழிவு. 
e 

௦11௦, 1. சிற்றின்பப்பாடல்; காதற் பாட்டு; ர, சிற்றின் 
பத்துக்குரிய, காமம் சார்ந்த. 

erot’oman’ia, 2. சிற்றின்ப நினைவுகளால் ஏற்படும் மயக்க 

வெறிச் சோர்வு ; காமக்கோட்டி. 

ஊாா,௰. வழுவு, தவறுசெய்) பிழைபடு; சரிநுட்ப Hee பிறழ் 

ஏறு) இலக்குத் தவறு; கேர்மை தவறு; பாவம் செய். 

e'rrand, n. தூதுரை, பணிமுறைத் தூதுச் செய்தி; ஏவலர் 
இடையீட்டுப் போக்குவரவு, பணிமுறைப் போக்குவரவு 7 

பணிமுறைப் போக்குவரவு கோக்கம்) பயண கநோக்கம், 

குறிக்கொண்ட செய்தி. 

உர210-003, ௩. பணித்துறைக் குற்றேவலன், இடையீட்டுப் 
போக்குவரவுப் பணியாள். 

e‘rrant, n. வீரச்செயல் ௩ாடிச் சுற்றித்திரிகிறவர்; a, 
அலைந்து திரிகிற; . வீரச்செயல் நாடிச் சுற்றித்திரிகிற ; 
தவறு செய்கிற ; நெறிதிறம்பிய. 

e’rrantry, n. வீர அருஞ்செயல் வேட்டம், வீர அருஞ்செயல் 

நாடிச் சுற்றித்திரியும் நிலை; அருஞ்செயல் வேட்டை வீரர் 

கடைமுறைப்பாங்கு ) அருஞ்செயல் தேட்ட வீரர் எண்ணக் 

கனவுத் தொகுதி. 

errat'a, n. pl. Gopacdr; அச்சுத்தவறுகள் , 
பிழைத் தொகுப்புப் பட்டியல் ; sing, errat’um. 

சேோகம்'1௦, ம, தவறுகிற, கெறிதிறம்பிய, ஒழுங்கற்ற) ஒழுங் 
காக இயங்காத; நடை ஒழுங்கற்ற) பழக்கவழக்கங்களில் 

ஏறுமாறான ; கருத்துக் குழப்பமுடைய ; கோய்வகையில் 

உடலில் இடத்துக்கு இடம் மாறிமாறித் தாவுகிற; (மண்..) 
சூழ்பாறைகளுக்கு அயல் வரவான, 

௦10௦௦1, 8. பிழைபட்ட; சரியல்லாத, தவறான ; பிழை 
மலிந்த; தப்பெண்ணத்தால் ஏற்பட்ட. 

Kt கழுகு, வெள்ளைவாலுடைய கழுகின 

அச்சுப் 

௨௦, ர, தவறு, பிழைபாடு; தவறு செய்தல்; தவறான 
செயல்) தவறான கருத்து; கருத்துப் பிழைபட்டகிலை ; 
செறி பிறழ்ச்சி ) மெய்ம்மையிலிருந்து விலகுதல் ; கணிப்பீட் 
டுக்கும் மெய்க்கிலைக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடு. 

28172), (செர். % 71. செயற்கைப் பகரப்பொருள், இயற்கைப் 
 பாருளினிட அகப் பயன்படுத்தத்தக்க செயற்கைக் கூட்டுப் 
பொருள் ; ர. பகரச் செயற்கைப் பொருளான, 

1186, 71. அயர்லாந்து நாட்டுப் பழைய மொழியுடன் தொடர் 
புடைய ஸ்காத்லாந்து காட்டு மேலை மேட்டுநில (9751௩ 
Highlands) wéacr மொழி; ர, ஸ்காத்லாந்து நாட்டு மேலை 
(மேட்டுகில மக்கள் பேச்சு மொழிக்குரிய.   

eschatology 

erat’ Reach the: a. mene + adv. apar@t_aattev. 

erubes’cent, a. Aaciuaadcrm ; pat Fouasalorm. 

eructa’tion, n, eMipse, fw mauled அனல் கக்குதல்.. 

erudite, ர. புலமை நிரம்பிய, அறிவாழம் வாய்ந்த. 

erupt’, v. பல் வகையில் ஈற்றினை ஊடுருவி வெளிப்படு) 

எரிமலை வகையில் வெடித்துக்கிளம்பு ; திடீர் வெடிப்புறு. 

மற 14௦1, 71. எரிமலைவெடிப்பு ) பொக்குளம், பரு; திடீர் 
உணர்ச்சியெழுச்சி ; திடீர் ஊற்று எழுச்சி; போரின் திடீர்த். 

தொடக்கம் ) கோயின் திடீர்த்தோற்றம் ; ் திடீர்ச்சிரிப்பு ; 

எதிர்பாரா நிகழ்ச்சி. : 

erup ‘tive, ர, வெடிக்கிற; திடீரென வெடிக்கும் இயல்புடைய 

எரிமலை வெடிப்பினால் தோன்றுகிற ; எரிமலை வெடிப்பினால் 

மேலுக்தப்பட்ட ; எரிவெடி.ப்பைச் சார்ந்த. 

erysip'elas, n. அக்கி, உடல்மீது திண்சிவப்பு நிறம் படரும் 
கோய் வகை. 

erythem' ௨, 71. தோல் தடிப்பு கோய் வகை, த்லின்மிது 
பட்டை பட்டையாகத் தடிப்பு விழும் கோய். 

escalade’, n. ஏணிமூலம் மதிலேறிக் கடத்தல். 

es’calator, n. இயங்கும் படிக்கட்டு; (தொ.) escalator 
01௧156, ஒப்பந்தத்தில் ஏற்ற இறக்க இசைவமைதி வாசகம். 

escallon’ia, ஈ... தென் அமெரிக்க மலர்ச்செடி வகை. 

escall’op, 71. ஈரிதழ்த் தோடுடைய ஈத்தைச் சிப்பியினம்; 

சிப்பியோடு, சோழி. 

658080௨0௨', 77. தப்பியோடல்; கட்டுப்பாட்டுத் தளர்வு; 
தவறான ஈ௩டத்தை, குறும்புச்செயல், துடுக்கு se 

வடிக்கை. 

escape’, n, தப்பியோடுதல்; தப்பிப்பிழைத்தல்; இடர் : 
பிழைப்பு ; மறைந்தோடுதல்; தப்பியோடும் வகைதுறை; 

தப்பியோடியநிலை ) கை௩ழுவிச் செல்லல், ஈழுவல்; வெளி 

யேற்றம் ) ஒழுக்கு, ௯சிவு; ஒழுக்கு குழாய்; ௯௬சிபுழை ; 
வெளிப்படுவழி; வெடித்து வெளியேறல்; கெறிபிறழ்ச்சி ; 
தற்செயலான தவறு; சிறு குற்றம்; மன்னிக்கத்தக்க வழு $ 

குறும்புச்செயல்; சோர்வகந்றும் வகைமுறை, நேரம் 

போக்கும் முறை; பணிமாற்று ஈடுபாடு; இலக்கியத்தில் 

மெய்ம்மை விட்டோடும் போக்கு; தப்பியோடியவர் ; தப்பி 

யோடியது ; காடாக வளர்ந்து தோட்டத்திலிருக்து வெளிப் 
படரும் செடி வகை; ர, இலக்கியத்தில் வாழ்வின் மெய்ம்மை 

யிலிருந்து தப்பியோடுகிற ; ஒப்பந்த வாசகத்தில் கட்சிக் 
காரர் கடப்பாட்டுத் தளர்வுக்குரிய சூழ்நிலை குறித்த; ஐ, 

Suns; பிழைத்தோடு; இடரிலிருந்து தப்பிப்பிழை ; 

தண்டனைக்கு விலகிச்செல் ; சிறையிலிருந்து தப்பியோடு? 

மறைந்தோடு ; கட்டிலிருந்து வெளியேறு ; பாதுகாப்புடன் 

வெளியே செல் ; தட்டிக்கழி) தவிர் ;) அகப்படாமல் தப்பு 7 
௩ழுவிச்செல், நழுவு; கசி, ஒழுகு, வெளிச்செல் ; (தொ.) 

65006 01௧௦86, ஒப்பக்தத்திலிருக்து விடுவித்துக்கொள்ளக். 

கூடிய பிரிவு; 650௧06 060180, (உள.) வேண்டாது. 
வற்றை விலக்குதற்குரிய உள்மனச் சூழ்திற முயற்சி. 

6808ற௦6', 91. தப்பி ஓடுபவர். 
escape’ ment, 71. போக்கிடம், வெளிச்செல் வழி; மணிப் 

பொறியில் சமஙிலைப்பொறிக்கும் இயக்கும் சக்திக்கும். 

இடையே தொடர்புசெய்து ஒழுங்குபடுத் தும் அமைவு. 

escarp’, nN. அரசைச் சூழ்ந்துள்ள செங்குத்தான திடீர்ச் 
சூரிவுக்கரை; அரணடுத்த அகழின் கரை) செங்குத்தான 

சரிவு; ற, செங்குத்தான திடீர்ச்சரிவு உருவாக்கு. 

escarp’ment, 71. கேர்ச்செங்குத்தான மலைச்சரிவு ? அரணில் 
நேர்ச்செங்குத்தான கரைச்சரிவு ; அகழின் கோட்டைப்புறக். : 
கரை. 

eschalot’, n. வெள்ளைப்பூடு மணமுடைய வெங்காய வகை. 
eschatol’ogy, 71. அம்மை மறுமைக் கோட்பாடு); சாவு 

இறுதித்தீர்ப்பு துறக்கம் நரகம் முதலியவை பற்றிய 
கொள்கைத் தொகுதி.



escheat 

€501௦௨74', 7. இறையுரிமைப்பாடு, பறிமுதலான உடைமை 
அலது விருப்ப ஆவணமெழுதப்பெறாத மரபற்றவர் 
உடைமை அரசுக்கோ அரசுஙிலைக் குடிவார முதல்வர்க்கோ 

இயல்பாகச் சென்றடைதல் ; இறையுரிமைப்பாட்டுக்கு உரிய 

உடைமை ; பறிமுதல்) ல. இறையுரிமைப்படுத்து ) இறை 
யுரிமைப்பட்ட உடைமையாகச்சென்று மீள்வுறு ; பறிமுதல் 

செய். 

650107, ம. தவிர், விட்டொழி, விலக்கு. 

eschscholt’zia, 1. பொதுவாக மஞ்சள் வண்ணமலர்களை 

யுடைய செடிவகை. 

esclandre, (பிர.) 91. அவதூறு, இகழ்ச்சியுரை, பழிப்புரை, 

65001௩ *, 71. வழிகாப்பாளர் ; வழித்துணைக்குழு ; வழிகாப்புக் 
கப்பல் ; வழிகாவற் கப்பற்குழு; மெய்க்காவலர் ; மெய்க் 

காவல் உழையர் ; மெய்க்காவல்; ர, வழித்துணையான ; 

மெய்க்காவலான ; (தொ.) escort carrier, um gency oor 

செல்லும் கப்பல் கூட்டத்திற்கு வழித்துணையாகச் செல்லும் 

விமானக்தாங்கிக் கப்பல். 

escort’?, ௦, மெய்க்காவலாகச் செல்; 
உடன் செல்: துணையாக உடன்செல். 

5ூர110116, 71. தாள் எழுதுகோல் முதலிய பொருள்களை 
வைக்க உதவும் இழுப்பு அறைகளுள்ள சாய்வான எழுது 

Cums. 

வழித்துணையாக 

650034, 9). சில நிபந்தனைகள் நிறைவேறும் வரை மூன்றாவது 

ஆளுடைய பாதுகாப்பில் ஒப்படைக்கப்படும் எழுத்து மூல 
மான சட்ட ஒப்பந்தம். 

65010௦, 71. 4 ஷில்லிங்கு 5 பென்ஸ் மதிப்புள்ள போர்ச்சுகீசிய 
நாணயம் ; pl, escud’os. 

es'culent, n. தீனி, 
உண்ணத்தக்க. 

85011016௦0, 9. கிடுகு, விருது தாங்கிய கேடயம்; மர 
புரிமைசசின்னம், 

65187, 65187, 1.  (மண்.) 
அமைந்த பனிககட்டி வரம்பு. 

1$9'12100, 71. வடதுருவம் சார்ந்த பகுதிகளில் வாழ்கின்ற 
“எஸ்கிமோ? என்ற வகுப்பினர் ; pl. Es’kimoes. 

6501௦'710, 4. சிலருக்குமட்டும் கற்றுக்கொடுக்கக்கூடிய ; 
றைபொருளான. 

8$ற௨௭01௦116', 71. பிரஞ்சுகாட்டுப் பலகணித்தாழ்ப்பாள். 

65றவ1' 127, 71. கொழுகொம்புப் பலகணி. 
88றகா('0, 71. தாள்செய்வதற்காக ஸ்பெயின் வடஆப்பிரிக்கா 

ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் புல்வகை, 
தாள் செய்யப் பயன்படும் புல்வகை. 

espe’cial, a. தனிச்சிறப்புள்ள ; 
யொன்தறிற்கான, 

உண்ணத்தக்கது; ர, மனிதனால் 

ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகளில் 

மேதகவுடைய ; தனி 

1506178110, 71. உலகப் பொதுச் செயற்கைமொழி. 
espi'al, 1. ஒற்றுதல், வேவுபார்த்தல். 

65010212712, (பிர.) 9, போக்கிரித்தனம். 

es'pionage, n, வேவுபார்த்தல் ; ஒற்றாடல். 

esplanade’, 71. மதிற்கோட்டைக்கும் ஈகரத்துக்கும் இடை 
யுள்ள அகலிடம். 

espous'al, 2. 
கொள்ளு தல். 

espouse’, ஐ. திருமணம் செய்துகொள் ; 
மணக்க உடன்படு ; ஆதரவுகொடு. 

£5றர25510'0, (இத்.) 28௦. (இசை.) உணர்ச்சியுடன், மெய்ப் 
பாட்டுடன். 

மணவுறுதிசெய்தல் ; திருமணம்; மேற் 

மகட்கொடு) 

றாம், (பிர.) 71. கடிதுடிப்பு, மதிநுட்பம், எழுச்சி ; (தொ.) 65714 82 :07ற5, குழுமதிப்புணர்ச்சி, குழுவின்கண் கவலை யுடைமை ; esprit fort, Masranfus கெஞ்சினர், தற்சிந்தனை 
யாளர். 

espy’, VY உற்றுப்பார் ; கண்டுபிடி. 
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‘Etesian 

Es'quimau, n.=Eskimo; pl. Es'quimaux. 
68017௦, 71, திருவாளர் போன்ற அடைமொழி. 

655'ஐூ, 7. முயற்சி; கட்டுரை; ற, ஆய்வுடடத்து, சோதித்துப் 
பார். 

6588371851, 71, கட்டுரையாளர் ; பரிசோதிப்பவர். 

658'6, 91. உளதாக் தன்மை ; இயல்பு. 

658006, 71. சாறு; சாரம் ; உள்ளியல்பு ; 
பொருள்; தனிச்சிறப்புள்ள பொருள் ; 

பொருள் ) ௩றுமணப்பொருள். 

11$5616', 7. யூதத்துறவியர் குழுவினருள் ஒருவர். 
68960111௨1, 71. இன்றியமையாத கூறு; தலையாய கொள்கை; 

4. இன் நியமையா த, சாறான ; எளிதில் ஆவியாகிற. 

6918011581, ற. நிலைகாட்டு; உறுதிப்படுத்து; நிலைபேறுடைய 
தாக்கு; நிறுவு; சட்டப்படி அமை. 

51௨௦115160, 8. நிலைநாட்டப்பட்ட; சட்டப்படி. நிறுவப்பட்ட. 

estab'lishment, n, நிலைநாட்டுதல்) நிஜவுதல்; 
யாளர்குழாம்) தொழிலகம் ; குடித்தனம். 

establishmentar’ian, n, சட்டப்படியான திருச்சபைக் 
கொள்கையைத் தழுவுபவர் ; ர, சட்டபூர்வமான திருச்சபைச் 
சார்புடைய, 

6514771912, (பிர.) 71, பிரஞ்சுகாட்டு அருக்தகம். 
65171௦, 71. சொத்து : சொத்துரிமை : 

வரவு செலவினங்கள். 

பிழிவு; உள்ள 

இன்றியமையாத 

பணி 

வரிசையர் 2? மொத்த 

691601, 71. மதிப்பு ; ம, உயர்வாகக்கருது. 
651601060', 8. மதிக்கப்பட்ட, மதிப்புக்குரிய. 

6511178016, ம. மதிக்கத்தக்க. 
99 1/1021௦, 7. மதிப்பீடு; மதிப்பீட்டுப்பட்டியல்; ஐ, மதிப் 

IO; அளவிடு; கணக்கிடு; (தொ.) (௦ 65(100௧(௦5, சட்ட 
மன் நத்தில் வைக்கப்படும் மதிப்பீட்டுக் கணக்கு. 

65110௧6100, 71. மதிப்பிடுதல் ; கணக்கிடுதல் ; ஊகம். 
6510ற', ௦. (சட்.) விலக்கு; தடு. 

691061, 7. (சட்.) தன் தவறால் தடைப்படல். 
65%09'275, 7, ற்1, அவசியமான பொருள்கள். 
estrade’, n. Gwom. 
6811226', உ, நட்பைக்கெடு, மனஸ்தாபம் உண்டாக்கு. 

estranged’, a. sLyuQ@Pajom; மனவேறுபாடு கொண்ட. 
65116க71', 7. எடுகுறிப்பு. , 
es'tuary, nN. ஓதம் பொங்குமுகம், கழிமுகம். 

6$யர மளூர், ர. பசித்துள்ள, பேராசையுள்ள. 
௨7௩ கிரேக்க கெடுங்கணக்கின் ஏழாவது எழுத்து 

(1 நெடில், ) 

6%41-7710707, (பிர.) 7, படைத்துறைப்பணியாளர், படைத் 
துறைப்பணியாளர் அலுவலகம். 

et cet’era, 81061'678, 7. முதலியவை, இன்னோரன்ன பிற; 
(4 a.) etc., & c. 

et cet'eras, etcet’eras, n. pl. Doawaerammaar, 
சில்லறைப் பொருள்கள். 

etch, v. உலோகத்திற் செதுக்கு வேலைசெய். 

61011 10ஐ, 71. செதுக்குருவக்கலை ; செதுக்குருவம். 
etern’al, a, ®%vGu ger, சாசுவதமான. 

etern’alize, etern'ize, v. நிலைபெறச்செய்; பொன்றுப் 
புகழுடையதாக்கு. 

eternity, ர. நிலைபேறுடைமை; எறில்காலம் , பேரூழி ; 
துறக்க வாழ்வு, 

Etes'ian, a. ஆண்டுதோறும் வேனிற்காலத்தில் ஏறத்தாழ 40 நாட்கள் வரை நிலந௩டுக்கடலில் வடமேற்கிலிருந்து 
வீசுகிற, கிலகடுக்கடல் வடமேற்குப் பருவக்காற்றைச் 
சார்ந்த; (தொ.) (-518ற. எர்ஈ05, நிலகடுக்கடல். வட 
மேற்குப் பருவக்காற்று.



-ethane 

957 
eunuch 

    

eth’ ane, n. (Gug.) வெளிறிய நிறமாக எரிசுடர் வீசுகிற 

நீரில் கரையாத நிறவாடையற்ற நீர்க்கரியகச் சேர் மவகை. 

-eth’er, 2. முகில் மண்டலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட தூய வான 

வளி; விசும்பு, இயலுலகெங்கணும் இடையற நிரம்பி 

மின்காந்த அலைகளின் இயக்கத்துக்குரியதாகக் கருதப்படும் 

ஊடுபொருள் $ மயக்க மருக்தாகப் பயன்படுகிற எளிதில் 

ஆவியாகக்கூடிய சேர் மநீர்மவகை. 

அசா, எர்ர்ச'181, ம. புலன்கடந்த, நுண்பொருளான ; 
கட்புலனாகாத; காற்று போன்ற, ஆவியான, கொய்தான ; 

வானுலகத்தைச் சார்ந்த, உலகப்பொருள்களுக்கு அப்பாற் 

பட்ட; இயற்கைமீறிய துண்ணியல் மேனித் தோற்ற ௩டை 

யுடைய $; தெய்வ ஆவி வடிவான $ (வேதி.) மயக்க மருந் 

தாகப் பயன்படும் நீர்மவகை சார்ந்த; (இய.) மின்காந்த 

அலை ஊடுபொருள் சார்ந்த. 

-eth'erize, ஐ. மயக்க மருந்துவகை நீர்மமாக மாற்று ) மருந்து 

. நீர்மவகை பயன்படுத்தி மயக்கமூட்டு. 

110, ஊர்ட்ர்கே], ௩. ௩ன்னெறி சார்ந்த, நெறிமுறை பற்திய ; 
மருந்துச் சரக்குகளில் கட்டளை ஒழுங்கு மீறாத. 

-eth’ics, n. 21. ஒழுக்கவியல்; அறவியல் ஆய்வேடு; ஈன் 

இனறிக் கோட்பாடுகளின் தொகுதி; மனிதப்பண்பாடு ௩டத் 

தைகள் பற்றி ஆராயும் மெய்விளக்கத்துறை ; ௩டை ஒழுங்கு 

முறை முழுப்பரப்பாய்வியல். 

_Ethiop’ian, n. ஆப்பிரிக்காக் கண்டத்தில் எதியோபியா 

நாட்டவர், மனித இனநூலின்படி மனிதப்பேரினத்தின் 

இனங்களில் ஒன்று, கருகிற மனித இனம்'; a. எதியோபியா 

காட்டைச் சேர்ந்த; கருமை நிறமுடைய. 

சர்்ட்ா1010, ர. சல்லடைபோன் ற, அரிதட்டுப்போன்ற; (தொ.) 

உ்ஹ௦10 0௦6, முகர்தல் நரம்புகள் செல்வதற்குரிய பல துளை 

களையுடைய சதுர வடிவான மூக்கடி எலும்பு. 

ன்ந்நகாம், ர. இனஆட்சி முதல்வர் ; மாகாண ஆட்சியாளர். 

-eth'nic, eth‘nical, a. Q@rS546fu; vos QarciiIfa; 
சார்ந்த; மனித இன ஆராய்ச்சிக்குரிய. 

ethnog’raphy, n. இனப்பரப்பு விளக்கவியல், மனித இனப் 

பரப்புப் பற்றிய விஞ்ஞான விளக்க ஆய்வியல். 

-ethnol’cgy, 7, மனிதவின இடைவேறுபாட்டுத்தொடர்பு 

நூல், மனித இனவகை வேறுபாடுகளையும் தொடர்புகளையும் 

பண்பாடுகளையும் பற்றிய ஆய்வியல்; பண்பாட்டுச் சார் 

பான மனிதவின நூல். 

, சர் 7100 261118 010179, (ல.) (தொ.) இவைபோன்றன பிற 
யாவும் ; இன்னோரன்ன பிற. 

-ethol’ogy, n. மனிதப் பண்பாண்மை ஆக்கம்பற்றிய ஆய்வு 

நூல். 

-eth’os, 1. பண்பாண்மை, தனிப்பண்பமைதி; இயல்பான 

நடத்தை ஒழுங்கமைதி ) ஒழுக்க உயர்நிலை இயல்பு : காட்டுச் 

சிறப்புப்பண்பு ; இனப்பண்பு ; சமுதாயப் பொதுப்பண்பு ; 

மக்கட்பண்பு ; அமைப்புமுறைத் தனியியல்புக் கூறு. 

ஒடி], 1. (வேதி.) வெறிய 
படை நீர்க்கரியகப் பொருள். 

முதலியவற்றிலடங்கிய அடிப் 

,ஐர்'101216, ௦. செடிவகையில் ஒளிபடாமல் தடுத்துப் பசும் 

பகுதி வெளிறச்செய்; ஆள்வகையில் வெளிறச்செய்து 
கோய்த்தோற்றம் உண்டுபண்ணு. 

-etiol'ogy, n.=aetiology- 
etiquette’, n. @@warersb, சமுதாய ஆசாரமுறை; அர 

சவை மென்னய ஒழுங்குமுறை; வினைமுறை ௩டையொழுங்கு; 
குழுகலகட்டுப்பாட்டொழுங்கு முறை, எழுதாக் கட்டு 
முறைச் சட்டதிட்ட முறை. 

10௨, 71. எரிவெறியத்தின் மூலம் சிறு அளவான நீர்மங்களைச் 

௯டாக்குவதற்குரிய கொள்கல வகை, 

௦8, ம. எட்ணா (800௨) என்னும் எரிமலை சார்ந்த அல்லது 

போன்ற.   

40, 7. இங்கிலாந்தில் பழங்காலமுதல் இருந்து வருகிற 

பொதுப்பள்ளி இடம் பெற்றுள்ள பட்டணம்; (தொ.) 

0. ௦௦11, மேற்சட்டைக் கழுத்துப்பட்டைக்கு வெளியே 

அணியப்படும் அகன்ற விறைப்பான கழுத்துப்பட்டை ; 

Eton crop, பெண்ணின் தலைமயிரைப் பையன் தலைமயிரைப் 

போல் குறுகத்தறித்தல் ; 00 1௨௦1, இடுப்புவரை மட்டும் 

நீண்டிருக்கும் பையன து குறுகிய மேற்சட்டை. 

"ஹே, %.  இத்தாலியிலிருந்த பண்டை எட்ரூரியா 
(யார) வைச் சேர்ந்தவர் ; ர. பண்டை எட்ரூரியா சார்ந்த. 

et seqq. et sequen'tes, et 3214271114, (ல.) (தொ.) பின் 
வருவன ; பின்வரும் சொற்கள் பக்கங்கள் முதலியன. 

21146, (பிர.) 1. சிற்றிசைப் 'பாடல் ; சிற்றிசைப் பயிற்சி. 

எ்றம்'; ௭௦! 1. ஊசிகள் வைக்கும் சிறுபெட்டி ; பற்குச்சி 
கள் வைக்கும் சிறு பேழை. 

etymol’ 02126, ௦. அடிச்சொல் வரலாறு கொடு, சொல்லிலக் 

கணம் காட்டு) சொல் வரலாறு உய்த்தறிவி; சொல் 

வரலாறு பயின்றாராய். 

etymol’ OZy, n. சொல்லாக்க விளக்கம்; அடிச்சொல்வரலாறு ? 

மொழியியலின் சொல்லாக்க விளக்கத்துறை ; சொல்லிலக் 

கணம், சொல் திரிபு வேறுபாடு ஆயும் இலக்கண ப்பகுதி. 

et'ymon, 71. அடிப்படை மூலச்சொல், வேர்ச்சொல். 

eucalyp'tus, 1. தைலந்தரும் தேவதாரு மரவகை; 
(தொ.) 6008190105 ௦11, ஈச்சுத் தடைமருந்தாகப் பயன்படும் 

நீலகிரித் தைலம். 

ஸூபேதரர்5, 71. அடிப்பூண்டுடைய தென் அமெரிக்க மணிவடிவ 
வெண்மலர்ச் செடி. வகை. 

நம பெகா[தர், 7, இயேசுநாதரின் இறுதி விருந்துச் சடங்கு, 
இறுதி விருந்தின் வழிபாட்டுத் திருவினையில் பயன்படுத்தப் 

படும் அப்பத் தேறல்கள். 

014௦1'1௦, 7. டேவி (கற) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்ட ஒள்ளிய மஞ்சள்-பச்சைக்கலவை நிற நிலக்கரி வளி. 

ஸூ, 11. அமெரிக்கச் சீட்டாட்ட வகை; ற, அமெரிக்கச் 

சீட்டாட்ட வகையில் மூன்று பிடி. பிடிக்காமல் தோல்வியூற்ற 
எதிர்ப்பாட்டக்காரரின்மீது கெலிப்பா தாயம் பெறு. 

Eu'clid, nw THUOMSsF சேர்ந்த அலெக்சாண்டிரியா 

வில் கி. மு 800-இல் இருந்த யூக்ளிட் என்ற அறிஞரியற்றிய 

வடிவியல் சார்ந்த கருப்பொருள் நூல் ) யூக்ளிட் வடிவியல் 
கருப்பொருள் நூலின் ஓர் ஏட்டுப்படி; பொதுமுறை 

வடிவியல் நூல். 

100114, ம. கிரேக்க வடிவியலறிஞர் யூக்ளிட் என்பாருக் 
குரிய ; யூக்ளிட் வகுத்துணர்ந்து கண்ட மூல மெய்ம்மை 

களுக்கிசைவான இலக்கண முடைய இடவெளி சார்ந்த. 

08௦1௦11810, 1. நிறை இன்ப அமைதியை இலக்காகக் 
கொண்ட ஒழுகக முறை அமைப்பு. 

1௦100, 7. இரும்பு மூடிவழி மின்பொறி உட்செலுத்தி 
உள்ளிருககும் வளிகளை இயைவிக்கும் வாய்ப்புடைய படியள 

விட்ட கண்ணாடிக் குழாய் வகை. 

தரர், 8. மனிதவின மேம்பாட்டாராய்ச்சி சார்ந்த. 

eugen'ics, n. ற்1, இலா ஆக்க மேம்பாட்டியல், இனத்தை 

மீமமபடுத்தி வளம்பட உயர்த்தும் வகைமுறைகள்பற்றி 

ஆராயும் ஆய்வுத்துறை. 
euhem’erism, 71. புரணகதைகளுக்கு வரலாற்று அடிப் 

படையான விளக்கம் அளிக்கும் முறை, தெய்வங்கள் மக்கள் 

ஆர்வ வழிபாட்டுக்குரிய பெருமக்களே என்று கூறும் 

விளக்கம். 

ஸபி'௦தரத6, ம. புகழ்ந்து பேசு, புகழ்ந்து எழுது. 
eul’ogy, n. புகழ்ச்சி, புகழுரை. 

Eumen’‘ides, n. 1. கிரேக்க பழங்கதை மரபுப்படி *௩ந் 
றெய்வங்கள்?, வெறித்தெய்வ அணங்குகளுக்குரிய மங்கலப் 

பெயர். 

௩ 

eun’uch, n. அலி; முற்கால அரசவைகளில் அமர்த்தப்பட்ட 
விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள்.



euchy mus 

euon'ymus, 2. UStéGey acne. 
eupep'tic, a, sv உணவுச் செரிமான நிலை உள்ள. 

ஸர் 'ஸர்தா, 1. மங்கல வழக்கு, தீயசொல்லை மறைத்துக் 
கூறும் மங்கலக் குறிப்பு ; இடக்கரடக்கர் வழக்குச்சொல் 

முனைத்த கெட்ட திறங்களை மறைத்துச் சிறு கெடுபண்பு 

களாகக் கூறுதல். 

euph’ony, Ne. இன்னோசை ; செவிக்கினிமை ; சொல் தொடர் 

ஆகியவற்றின் வகையில் எளிய இன்னோசை நோக்கிய 

ஒலியியல் வேறுபாடு. 

euphor’ bia, ர. விறுவிறுப்பான பால் போன்ற சாறுள்ள 

புதர்ச்செடி வகை. 

euphor'ia, euph’ory, ஐ. நன்னிலையுணர்வு, 
உடையேம் என்ற மனகஙிறைவுகிலை. 

நன்னிலை 

euph'rasy, 1. s«0Garorng Bae மூன்னர்ப் பயன்படுத்தப் 

பட்ட செடி வகை. 

நய 1ா05 9706, 71. கிரேக்க பழங்கதையில் கலைகயத் தெய்வ 

அணங்குகளில் ஒருவர். 

euph’uism, 71. அணிகள் மட்டின்றிச் செறிவுற்ற போலிச் 
செயற்கை மொழி௩டை. 

மாஜ'1ஹ, 7. பறங்கியர், ஐரோப்பிய-ஆசிய தாய் தந்ைத 
யரை உடையவர்; ர, ஐரோப்பிய ஆசிய பிறப்புடைய) 

ஐரோப்பா-ஆசியா ஆகிய இரண்டையும் சார்ந்த. 

Eurat'om, 1. அமைதிமுறை சார்ந்த அணு ஆற்றலின் 
கூட்டுவள ஆக்கத்துக்காக 1958-இல் அமைந்த பிரான்சு- 

இத்தாலி - மேலைச்செர் மனி - பெல்ஜியம்-கநெதர்லாக்து - லக்ஸம் 

பர்க் ஆகிய காடுகளடங்கிய கூட்டுறவு (European Atomic 

ஜு மரர்((66 என்ற பெயர்த்தொடரின் முதலிரு சொற் 

பகுதிகளின் இணைப்புக்கு றிப்பு ). 

ஸாஸ்'ஐ, 7. ஆராய்ச்சி வெற்றி எக்களிப்பு; 1], கண்டு 

கொண்டேன் ! (வெற்றி எக்களிப்பு விளிக்குறிப்பு) 

மாற்ரும்ட்றர்0, மூ. ஒத்திசைந்த, இசைவு பொருத்தமுடைய. 

eurhyth’mics, 2. pl. உடலியக்க ஒத்திசைவமைதி ; இசை 
முறை உடலியக்க ஒத்திசைவமைதிப் பயிற்சி. 

Eu‘romarket, Eu’romart, n- “rrere-Qs5708-Cw2vs 
செர்மனி-பெல்ஜியம்-நெதர்லாந்து-லக்ஸம்பர்க் ஆகிய நாடுகள் 

அடங்கிய 1959-இல் நிறுவப்பட்ட ஐரோப்பியப் பொது 

வாணிகக்களக் கூட்டுறவமைப்பு (European Common 

Market). 
Europe’an, 1, ஐரோப்பியர் ; ர, ஐரோப்பாவைச் சார்ந்த; 

ஐரோப்பாவில் நிகழ்கின்ற ; ஐரோப்பாவெங்கும் பரவியுள்ள. 

Eu'rovision, 2. அனைத்தைரோப்பியத் தொலைக்காட்சிப் 

படர்வலையமைப்பு (11006௨ “1616115100 1427011) . 

ev’sol, 71. வண்ணகக் காரத்திலிருந்து உருவாக்கப்படும் நுண் 

மங்கள் கொல்லும் ஈச்சுத்தடை மருந்து. 

1209(க 011187, ௪. யுஸ்டேஷியஸ் (1815801108 இறப்பு : 1574) 
என்ற இத்தாலிய உடற்கூற்று நூலறிஞரைச் சார்ந்த; 

(தொ.) 1$05:க014௨௩ 6006, முன் தொண்டையிலிருந்து BOS 
காதுக்குழிவரையில் செல்லும் குழாய். 

eutec’tic, a. கூறுநிலையமைதியுடைய, கலவைகளில் ஒரே 

வெப்பநிலையில் ஒருங்கே திட்ப உருப்பெறும்படியான 

அளவுத் தொடர்பமைதியில் எல்லாக்கலப்புக் கூறுகளை 

upom_us; (@QsT.) eutectic mixture, நகிலையமைதி அலகு, 

அடறுநிலையமைதியுடைய கலவை $; 80460110 0௦404, eutectic 
tempereture, கலவை கூறுகிலையமைதியடைவதற்குரிய 
குட்பவெப்ப நிலை. 

Euterp’e, 3. பண்டைக் கிரேக்கரின் இசைக்கலைத்தெய்வம் ? 

ஓற்றைத்தடிமர வகை. 

Euterp'ean, a. பண்டைக் கிரேக்க இசைக்கலைத்தெய்வம் 
ATMTHA | ஒற்ழைத்தடி மரவகை சார்ந்த. 

euthanas'ia, 2. ௩ஈல்ல சாக்காடு; கோவில்லாச் சாவு 
குணப்படுத்த முடியாத துன்பம் நிறைந்த கோயிலிருந்து 
செயற்கை முறையில் சாவை வருவிக்கும் முறை. 
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evac’uant, 1. பேதி மருந்து; ர, பேதியாகச்செய்கிற. — 

௦920 1216, ல... வெறுமையாக்கு) உள்ளடக்கப்பொருளை 

வெளியே கொட்டு ; குடியெழுப்பி வெளியேற்று ; 
பகுதியிலிருந்து அப்புறப்படுத்து; படைவகையில் பின் 

வாங்கிச் செல், வெளியேறு ; மலங்கழி,. 

௨௨1100, 71. வெளியேற்றம், பின்வாங்குதல், வெளி: 

யேற்றப்பட்ட பொருள். 

evacuee’, 2. வெளியேற்றப்பட்டவர், வீடிலி, ஊரிலி, காடிலி. 

67806, ௦, -தவிர், விலக்கு; சூழ்ச்சி செய்து தப்பிச்செல், 
அகப்படாமல் தப்பு, விடைகொடாமல் மழுப்பு, வாதத்திற்கு. 

இடங்கொடாமல் டூமவிச்செல், பிடிகொடாமல் meapay ; 

சட்டத்தை நயமாக மேவி ஏய்த்துவிடு ; கடமையிலிருக்து: 
ஒதுங்கிச்செல் ; தட்டிக்கழி. 

eva'ginate, v. (உட.) குழல்வடிவ உறுப்பு அகம்புறமாக 
மாற்றி வை. 

= 

ளவி'மகர*6, ம, கணி, தொகை மதிப்பிடு ; 
மதிப்புக்கூறு. 

678116506', ற. பார்வையிலிருந்து மறை, 
உருமறைவுறு $; உருவரை தெரியாமற் போ. 

காணாமற்போ ) 

ஊக௦6'0னர், ச. விரைந்து மறைகிற); நிலையற்ற, அழியக். 
கூடிய ; மிக நுண்கணிப்பியலான. 

evan’gel, 71. விவிலியநூலின் கான்கு சுவிசேஷப்பசூதிகளில். 
ஒன்று; அரசியற் கொள்கை ; கோட்பாடு. 

evangel’ic, nN. விவிலிய மறையின் உயிர்த்தத் துவம் ௩ன் 

னம்பிக்கை ௩ற்செயல் இறுதியுணாவழிபாட்டேற்பு முதலிய: 

வற்றின் மூலமே வீடுபேறு எய்தும் என்று கொள்ளும் கோட் 

பாட்டையுடைய புரோட்டஸ்டாண்டுக் (Protestant) Ads 
தவ சமய உட்கிளையின் உறுப்பினர் ; ர, கிறித்தவ சமயநெறி 

சார்ந்த) விவிலிய மறைக்கோட்பாட்டுக்குரிய ; நம்பிக்கை 

நற்செயல் திருவுணாவழிபாடு மூலமே வீடுபேறு எய்தும் 
என்ற கோட்பாடுடைய. 

evangel’ical, a.=evangelic. 
evan’gelism, 71. விவிலிய ‘shew Hous usa Cron 

உரையாற்றுதல். 

ஜூலாட்த௦1157, 91. விவிலிய *நற்செய்திகள்”? எழுதிய நால்வரில் 
ஒருவர் ; “நற்செய்திகளை£ப் பற்றி மேடையுரையாற்றுபவர் ; 

சமயத்திருப்பணி செய்யும் பொதுகிலை மக்களில் ஒருவர். 

evangelis'tic, 8. “௩ற்செய்திகள்? எழுதிய கால்வர்களைச் 
சார்ந்த; விவிலிய நூல் மேடைப் பேச்சாளரைப் பற்றிய. 

evan'gelize, v. PalOu நூலைப்பற்றி உரையாற்று ; கிறித். 
தவ சமயத்தைப் போதி. 

evan'ish, v. திடீரென மறைந்துபோ; சிறிதாக மறைவுது; 
மாயமாய்ப் போ. 

08ழ'01க]6, ற. ஆவியாய் மாற்று; ஆவியாய் மாறு; ஈரம் 
புலர்வுறு ;) ஈர நயப்பு வெளியிடு ; மறைவுறு, 

6801027811, 7. அலைவிரிவியக்கமுடைய கெய்யாவிமீது. 
நிழற்படிவம் படியவிடுவதன்மூலம் உருவெளி நி 
படுத்திக் காட்டும் கருவி. 

6௨5100, 71. சூழ்ச்சிசெய்து தப்புதல் ; 
செல்லுதல் ; கடமை தவிர்ப்பு; 

கழிப்பு; தட்டி ஏய்ப்பு ; 
சாக்குப் போக்கு. 

ழலுருப் 

மழுப்புதல் ; மேவிச் 
பிடிகொடாமை ; தட்டிக் 

தட்டி ஏய்ப்பு முறை; போலிச் 

Eve's n. விவிலிய மரபின்படி மனித இனப்படைப்பின் முதந் 
பெண்; *ஏவா?. ௧ 

eve*, n. (செய்.) மாலை; 
பொழுது. 

evec'tion, 1. நிலாவட்ட நிரைகோட்டின் ஏற்றத்த 

e’ven', 2. (செய்.) மாலைக்காலம், ் 

e'ven?, a. சரிமட்டமான, சமதளமான ; வழவ 

அழுத்தமுடைய ; ஒருசீரான, மாறுபாடற்ற) TEMS emp 

வில்லாத; சரிஒப்பான, சரிசம அளவான, சரிசம எண்ணிக் 
கையுடைய ; சரிசம நிலையுடைய ; சரி௩டு அமைதி வாய்ந்த 

? 

பெருநிகழ்ச்சியின் முன்னணை 

£ழ்வு. 

ழப்பான, சம 

இடர்ப்: 

கணக்கிடு, விலை- 
௦ 

i
e
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சாயாத, வெற்றிதோல்வியற்ற ; மாற்றமற்ற, மீண்டும் 

மூன்னதேயான ; மிகை குறையற்ற; எண்வகையில் சமனான, 

இரட்டைப் படையான 7 மன உலைவற்ற, அமைதி வாய்ந்த ; 

௮. வழவழப்பாக்கு ; சரிசமமாக்கு ; ஒப்பாக்கிவிடு ; ஒப்பிடு ; 

ஒப்பாகு, ஒப்பாகக் குறி: நமீ, சரியாக) கிட்டத்தட்ட ; 

ஒருவேளை : அளவிலேஜனும்; அளவாகக்கூட 5 FL, 

அளவிலேனும் (இழிவு சிறப்புக் குறிப்பு); அளவாகக்கூட 

(உயர்வு சிறப்புக் குறிப்பு) 5 மேலும் மிகுதியான அளவில் ; 

(தொ.) 6 606௩ ஈரம், பழிக்குப் பழி செய்து அமை. 

evening, n- மாலை, பொழுது சாய்வு முதல் படுக்கைவேளை 
வரையுள்ள நேரம் பகற்பொழுதின் கடைசிக் கட்டம்; 

வாழ்க்கையின் கடைசிப் பருவம், ஓய்வுக்காலம் $ மாலை 

விருந்து நிகழ்ச்சி; நிகழ்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட மாலைவேளை : 

(தொ.) evening dress, காலப்பாங்கிற்கேற்ப மாலை நேரத் 

துக்குரிய பாணியிலுள்ள உடை. evening star, மாலை 

வெள்ளி; சுக்கிரன்; வியாழன்; புதன். 

-elvensong, 2 ஆங்கில நாட்டுத் திருக்கோயிலில் (00201 

of 1௧ம்) மாலை வழிபாடு, மாலை வழிபாட்டு நேரம். 

event’, n. SapésA; முக்கியமான நிகழ்ச்சி ; பந்தயம் கட் 

டப்பட்ட நிகழ்ச்சி) விளைவு 7 பயன் ; ஊசல் நிலைக்கணிப்பில் 

கூடுகிலை மாற்று நடப்பு) (தொ.) at all events, in any 

event, in either event, எப்படியிருந்தாலும்) 10 606 61 of, 

€கர்வதானால், நிகழுமானால். 

-e'ventide, n- மாலைக்காலம். 

-even'tual, a. pune விளைகிற ; பயனாக நிகழ்கிற 5 குறிப் 

பிட்ட சூழ்நிலைகளில் நிகழ்கிற, மேல் நிகழக்கூடிய. 

-eventual'ity, n. Gutay, மேல்நிகழ்வு, பின்வருநிலை, கூடி 
விடும் நிகழ்ச்சி நிலை. 

-even'tuate, v. சென்று முடிவுறு, வந்து கைகூடு, விளை 
வாகு ; நிகழ், கேரிடு,. 

ewer, adv. எப்போதும், எக்காலத்திலும்; இனி என்றென் 
rbd; முடிவில்லாமல். ஓய்வொழிவின்றி ; (கேள்விகளில்) 

எப்போதாவது ; (எதிர்மறையுடன்) எந்த வேளையிலும் , 

.(தொ.) ௨8 ஊஊ, என்றையும்விடக் குறையாத அளவில் ; 

better than ever, நன்றாக; ever after, 

பின் என்றென்றும் ) everandanon, அவ்வப்போது, இடை. 

பிடையே; 646 8106, முதற்கொண்டு எப்போதும்; ever so, 

எவ்வளவோ; ரள 860 கர, எத்தனையோ; ever so much, 

எவ்வளவோ மிகுதியான அளவில்) for ever, for ever 

and for ever, for ever ௬௩ம் & கேர, வருங்காலத்திற்கெல் 

லாம், ஓய்வொழிவில்லாமல். 

என்றையும்விட 

அர'ரஜிக0௦, 7. சதுப்பு நிலப்பரப்பு. 

-everglades, 70. 1. அமெரிக்காவில் தெற்கு பிளாரிடாவில் 

(South 11௦006) உள்ள சதுப்பு நிலம். 

-evergreen, 1. ஆண்டு முழுதும் பச்சையாகவே இருக்கும் 

செடியின் வகை; ர, எப்போதும் பச்சையரகவே இருக்கின்ற, 

என்றும் புதிதாக உள்ள ; (தாவ.) இலையுதிர்க்கா த. 

ூளா1்த9'ர1 ஐ, 7. எல்லையற்ற காலம்; என்றும் வாடா மலர் 

வகை? வலிமையுள்ள கம்பளி வகை ; ர, எக்காலத்துமுள்ள. 

every, a. ஒவ்வொரு; ஒவ்வொன்றாக எல்லா ; (தொ.) 

every now and then, every now andagain, அடிக்கடி) 

every other கர, ஒன்றுவிட்டு ஒரு நாளாகத் தொடர்ந்து ; 

ஊனா 50 0160, அவ்வப்போது, இடையிடையிட்டு. 

ஒன்ரு, ர. நாள்தோறும் நிகழ்கின்ற; வழக்கமான காட் 

களில் பயன்படுத்தப்படுகின் ற, f ன் வழக்கமான, யாவரும் 

அறிந்த. 

Ev'erym »n பொதுமுறை மனிதன், பொதுமக்களின் 

படிவமா திரி. 

evict’, v. வெளியேற்று, அப்புறப்படுத்து, துரத்து, உரிமையி 
லிருந்து விலக்கு; சட்டமுறைப்படி சொத்தைக் திரும்பப் 

பெறு. 

ஒர 1101, 71, வெளியேற்றல். அப்புறப்படுத்துதல்.   

evidence, n. சான்று; சான்றாளர், சான்றாளர் குழு; 

சான்றுமூலம், சான் றறிவிப்பு ; எண்பிப்புக்குரிய ஆதாரம்) 

அடையாளம், அறிகுறி, தடம்; தெளிவு, வெளிப்படத் 

தெரியும் பொருள் ; ற, சான்றளி, எண்பி ; தெளிவுபடுத்து ; 

சுட்டிக்காட்டு ; சான்றுபகர். 

evident, a. Qgsafourer, ஐயமற்ற; தெளிவாகத் தெரிகிற; 

தெளிவாக உணரப்படத்தக்க. 

ஞ'11, ௩. கேடு, பொல்லாங்கு; கொடுமை; கேடான பொருள்; 

தீவினை, பழி, பாவம்; தீங்கு, ஊறு); ஐ, கெட்ட, தீங்கான; 

(Qgs7.) Aleppo evil, கொப்புள கோய்; ரர] eye, acter 

ணேறு, தீங்கான பார்வை, கெட்ட எண்ணமுள்ள கோக்கு ; 

410 ஐ75 கரு], கண்டமாலை கோய். 

evince’, v. காட்டு; குறித்துக் காட்டு; பண்புக்கூறு 

வெளிப்படுத்திக் காட்டு. 

evirate, v. Wmsuy; ஆண்மைத் திறத்தைப் போக்கு, 

ஊக்கமழி. 

evis’cerate, v. குடலை வெளிப்படுத்து, உள்ளுறையகற்று; 
உயிர்ப்பூக்கமழி; வெறுமையாககு. 

evoke’, ௦0, ஆவிகளை மந்திரித்து வரவழை; எண்ணங்களை 

உள்ளத்தின் கினைவாழத்திலிருந்து வெளிவரச்செய் ; உயர் 

நீதிமன்றங்களில் முன்னிலைப்பட ஆணை அனுப்பு. 

evolu'tion, 1. அலர்தல், : இதழவிழ்தல், விரிவுறுதல்; ௬௫ 

ளவிழ்வு; படிப்படியாக விரிந்து செல்லும் வளை கோட்டுத் 

தொகுதி); நிகழ்ச்சிகளின் படிப்படியான தொடர்ச்சி?) வளி 

யலைத் தொகுதி, வெப்ப அலைத் தொகுதி; உயிர் மலர்ச்சி, 

உள்ளது சிறத்தல், உயிர் இனங்களும் இன வகைகளும் படி 

முறை வளர்ச்சியடைந்தேே தொகை வளமும் வகை வளமும் 

வளர்ச்சி மாறுபாடுகளும் உயர்வும் 

உயிரியல் கோட்பாடு. 

பெற்றன என்ற 

ev olutive, a. Uegmp வளர்ச்சி கோக்கிச் செல்கிற. 

ஞுூில், ற. அலர்வி; மலர்வுறு, இதழவிழ் ; படிப்படியாகத் 

Carbo, முறையாக வெளிப்படச்செய், படிவளர்ச்சி 

யுறுவி, உருமலர்ச்சியுறுவி, முதிர்வுறுவி ; படிப்படியாகத் 

தோன்று, முறையாக ' வெளிப்படு, படிவளர்ச்சியுறு, உரு 

மலர்ச்சியுறு, முதிர்வுறு; வெப்பஒளி வகைகளில் ஆலை 

அலையாக இயங்குவி; உணரப்பட்டவற்றிலிருக்து வருவி ; 

உய்த்துணரவை ; புனைவுருவாக்கு ; புனைவுருவாகு. 

evul’sion. n. வன்பறிப்பு, 
தெடுத்தல். 

வலுக்கட்டாயமாகப் பிரித் 

ரூ 71. ஆட்டுக்கடாரி, பெண் ஆடு; மிகவும் கொண்டாடப் 

பட்ட உரிமைப் பொருள், 

ஊல்ர00, ௩. குதிரை வகையில் மெல்லிய வளைவான 
கழுத்தினை யுடைய. 

ewer, 2 சாடி; அகல்வாயினை யுடைய கீர்க்குவளை. 

e'wigkeit, (செர்.) 3, மென்காற்று உயர்வெளி, அறியப் 
படாச்சூழல். 

eX, (ல.) prep. Bors, வெளியே 3 இல்லாமல்; (தொ.) 

௯ 0191ம்ற0, அடுத்த பங்கூதியம் இல்லா நிலையில்? ௦6% 511ற, 
கப்பலிலிருந்தே கொள்ளும் நிலையில்) 60% 808, கிடங்கி 
லிருக்தேதே கொள்ளும் நிலையில். 

ஞு, நரரர. முன்பிருந்த, முன்னாள். 

றகர், ற. கடுப்பூட்டு, கசப்புப் பெருக்கு; எரிச்சலூட்டு, 
சினம் தூண்டிவிடு; கோய் கிளறிவிடு, கோவுபெருக்கு; புண் 

படுத்து. 
exact’,a. சரிநுட்பமான, மயிரிழைத்திருத்தமுடைய, துல் 

லியமான, இம்மியும் பிசகாத; கண்டிப்பான, விதிமுறை 

தவறவிடாத ; வரையறைத் திருத்தப்பாட்டுக்கு இடந்தரு 
கிற; வரையறை தீர்க்த, கணக்கான; ௮, இறையிறு, 

வலிந்து தண்டு, வன்கண்மையுடன் கைப்பற்று ; கட்டாயப் 

படுத்து, வலியுறுத்திச் செய்வி; கெருக்கடிப்படுத்து, உடனடி 

யாகச் செய்து தீரவேண்டும்கிலை உண்டுபண்ணு.



-exaction 
  

  

௬௨0110, 71. _ இறையிறுக்கச் செய்தல், கொடுமைசெய்து வரி 

தண்டுதல்; சட்டமீறிய வரி; அளவுகடந்த வரிச்சுமை ; 

வலிந்து பெறுதல்) வேண்டாப்பணிச்சுமை. 

exact'ly, மம. அவ்வாறே ; மிகுநுட்பமாக. 

exa ‘ggerate, v. மிகைபடக்கூறு) மிகைப்படுத்து, பெரி 

தாக்கு ; இயல்புகடந்ததாக்கு, இயற்கை மீறியதாக்கு. 

விர, ஐ, உயர்த்து; உயர்பதவியில் அமர்த்து; புகழ்ந்து 

பேசு ; உயர்மதிப்புக்கொடு : பண்பு மேம்படுத்து ; மேன் 

மக்களாக்கு ; நிறவகையில் செறிவார்ந்ததாக்கு. 

ஜவிர்க“(ம்0ற, 71. உயர்த்துதல்; பதவி உயர்வு ; இறும்பூது, 
பெரு மகிழ்வுணர்ச்சி ; ஆர்வமிகுதி ; சோதிடத்தில் கோளின் 

உச்சபலன நிலை. 

௧1100, 71, தேர்வு, மாணவர் திறமை ஆய்வுமுறை; 
கூராய்வு, மேலாய்வு, நுணுகிய கண்காணிப்பு ; அறிவுச் 

சோதனை, திறமை ஆய்வு. 

examina’tion-paper, n. தேர்வுக்கேள்வித்தாள் ; 
விடைத்தாள். 

exam’ine, v. தேர்வுசெய், தேர்வுநடத்தித் தெரிக்தெடு ; 
கூர்க்தாராய், துருவியுணர் ; நுணுகி ஒப்பிட்டுக் காண் $ 

உசாவு, விசாரணை செய் ; மேற்பார், கண்காணி. 

examinee’, ௩. தேர்வுக்கு அல்லது விசாரணைக்கு உட்படுபவர். 

ஊாட்ற]௦, 1, சான்று, எடுத்துக்காட்டு ; முன்மாதிரி, மேற் 

கோள், பின்பற்றத்தக்க வழிகாட்டி; முன்னோடி நிகழ்வு, 

முன்சான்று ; எடுத்துக்காட்டுமாதிரி, மாதிரிக்கூறு; எச்ச 

ரிக்கைக்குரிய சான்று ; பயில்தேர்வுக்குரிய மாதிரி. 

ரூகா்ர்ராகம6, ம. இறந்த; உயிரற்ற; கிளர்ச்சியற்ற, ஊக்க 
மறந்த 

exan'imo, (.) a, உள்ளார்ந்த, மனமார்ந்த; உணர்ச்சி 

நிறைந்த? நம, உள்ளார, மனமார. 

ex’arch, n. பண்டைக்கிழை ரோமாபுரிப் பேரரசில் 

(Byzantine Empire) Qgr20 wrancr wert Sat; கீழைத 

திருச்சபையில் முதல்வர்; முதல்வர் ஆட்பெயர்; சமய 

மாவட்ட முதல்வர். 

exas'perate, v. formar BIG; எரிச்சலூட்டு, கடுப் 
புண்டுபண்ணு ; கோவுபெருக்கு ;) மேலும் மோசமாக்கு 

தீமையில் தூண்டிவிடு. 

ex cathed'ra, (~.) ர. அதிகாரபூர்வமான; adv. 
மேலாணமை உரிமையாக, தனி அதிகாரத்துடன். 

ex’cavate, v. அகழ், உட்குடை.வாக்கு) தோண்டு, நிலம் 
பறி; குழிதோண்டு, பள்ளம்வெட்டு, கால்வாய் தொடு; 

தோண்டியெடு ; மறைவிலிருந்து வெளிப்படுத்து; அகழ் 

வாராய்ச்சி செய். 

8%0க17க 1100, 91, தோண்டுதல் ; குழி, பள்ளம், நில அகழ்வு ; 
நில அகழ்வாய்வு. 

ex’cavator, n. தோண்டுபவர் ; அகழ்பொறி. 

6%0660', ௦, மிகைபடு) எல்லைகட$ பெருகு; பெரிதாகு ; 
உயர் ) மிகைபடச்செய் ; பெருக்கு; விஞ்சு, மேம்படு; 

முதன்மைகிலையடை. 

௯௦61', ஐ. விஞ்சு, மேம்படு ; தகைமைபெற்றிரு, சிறப்புறு ; 
அருஞ்செயல்புரி ; சால்புறு, முதன்மைநிலை பெறு. 

ex’cellence, n. Amiy, நஈயநேர்த்தி, மேம்பாடு, மிகுகலம், 
சால்பு ; தனித்தகுதி ; முதன்மைகிலை. 

தேர்வு 

ex’cellency, 71... மேதகைமை, மண்டலிகர் தூதர் நிலை 

யினரைச் சுட்டியுரைக்கும்போது பதவிப் பெயரின் முன்னோ 

தனித்தோ வழங்கப்படும் மதிப்படைமொழிப்பட்டம் ; ஆளு 
ஈர் மனைவியர் பட்டம்; (GQgsr.) His Excellency, Her 

Excellency, Their Excellencies, GUS mH%uwit; Your 
Excellency, Your Exéeliencies, Guwgmaufr. 

௦06110, ர, கேர்த்திவாய்க்த, மேம்பட்ட, 
ஈடெடுப்பற்ற, ஒப்புவமையற்ற, முதல்தரமான. 

6806815101, 71, மிகவும் உயர்ந்தது ; உள்திணித்து இடநிரப்ப 
உ.தவும் மரச்சீவல் ; ர. மிக உயர்ந்த. 

மிகச்சிறந்த ;   

except’, Vv. விதிவிலக்காக்கு, சேர்க்காமல் ஒதுக்கிவிடு ; 2 

தனி அிலக்கனி; எதிர்த்துத் தடங்கல் கூறு; ற்ரசற். தவிர்த்து, . 

நீங்கலாக ; con}. என்றாலல்லாமல். 

excep’'ting, prep., conj.= except. 

excep'tion, n. விதிவிலக்கு; விதிவிலக்கான பொருள் ;. 
வழக்க மீறிய செய்தி, இயல்புமீறிய ஒன்று , தடைஎதிர்ப்பு; 

(@sc.) take exception, TH ry SOS5Ma ; the exception 

proves therule, விதிவிலக்கு ஒழுங்கை மெய்ப்பிக்கிருது ;: 
with thé exception of, salts ga, Emacs. 

6௩06141012], ௩. விதிவிலக்கான ; பொ துகிலைமீறிய, வழக்க . 

மீறிய, இயல்புகடந்த ; தனிச்சிறப்புவாய்ந்த. 

'௦ோறர், 1. நூலிலிருந்து எடுத்த பகுதி ; சங்க நடவடிக்கை 
களிலிருந்து தனியாக அச்சிடப்பட்ட கட்டுரை; ற, நூலி 

லிருந்து ஒரு பகுதியை எடு, தனிமேற்கோளாக எடுத்துக் 

காட்டு. 

60688, 7. மிகுதி; மிகைபாடு, விஞ்சிய அளவு; வரம்பு: 
கடந்த மிகையளவு; மிகையளவுப்டபாருள், 
மிகையளவுத் தொகை ; இடைமிகைவேறுபாடு;: 

ஊர்தி முதலியவற்றின் சீட்டில் கீழ்ப்படியை மேற்படிகளாக்கு 
வதற்கு வேண்டிய இடைவேறுபாட்டு மிகை ; வழக்கமீறிய- 

எல்லை, இயல்பு கடந்த அளவு; மட்டுமீறிய பழக்கம், 

பேரூண், பெருங்குடி ; ஒழுக்கவரம்புக்கேடு ) வரம்புகடக்த . 
செயல் ) அடாச்செயல், அட்டூழியம் ; (தொ.) excess fare, 

மிகைக்கட்டணம்; excess luggage, Gumus கட்ட. 
ணத்துக்கு மேற்பட்ட மூட்டையின் எடையளவு ; 630695. 

றா௦ப65 மப, 6௩0685 ௦115 க, மட்டிறந்த ஆதாயங்களின் 

மீது விதிக்கப்படும் வரி ; 1) 60685 ௦1, அளவுமீறிய. 

601121126', 71. பரிமாற்றம், கொடுக்கல்வாங்கல்முறை ;: 
பண்டமாற்று ; அடிதடிச்சச்சரவுகளில் இருதிறக் கைகலப்பு ; : 

சொல்வீச்௬ வாதங்களில் இருபுற இடைக்கலபபு ; கொள்வினை 
கொடுப்டவினை , செயல் எதிர்ச்செடல் ; கைதிகள் கைமாற்றம்; : 

படைக்குப் படை படைவீரர் பரிமாற்ற ஏற்பாடு; நாணய 

மாற்று ; அயல்காடுகள் நாணயப் பரிவர்த்தனை ; பணமுறி 

மாற்று ; இடங்களிடையே பணமதிப்பு வேறுபாடு; பரி 
மாற்றப்பொருள் ; பரிமாற்றத்தில் மாற்நப்பட்ட பொருள் ; 
நாணயச் செலாவணித்துறை; நாணயச் செல:பணித். 
தொழில்; இடையீட்டலுவலகம், பங்குக் களப் பணிமனை ;- 
தொலைபேசி இணைப்பகம் ; ஐ, பரிமாறிக்கொள், கொடுத்து 

வாங்கு) பண்டமாற்றாகக்கொள், பண்டமாந்றாகக் கொடு ;- 
காணயப் பரிவர்த்தனை செய் ; கைதிகளைப் பரிமாறிக்கொள்; 
சொற்களைப் பரிமாறிக்கொள் ) வாதாட்டத்தில் இருபுறமும் 
கைகலந்துகொள் $ சச்சரவில் இருபுறமும் இடைச, லந்து: 
கொள் ; இருபுறமும் மாறிமாறிச் செயலாற்று ; சரிமாற்றாக 
நாணயம் பெறு]; சரிமாற்றாக வழங்கு ; படைக்குப்படை 

பரிமாற்ற முறையில் மாறிச்செல்; (தொ.) 61115 ௦8 2501௨ ௭௦, 
பாதுகாப்பிற்காக ஒரே தொகையும் தேதியுமுள்ள வெவ்: 
வேறு தொகுதிகளான காணயமாற்றுச் சீட்டுகள்; 

கா 04 8௩01௨ 86, மற்றொரு காட்டு காணயததோடு ஒப்பிட்ட 
படியளவு மதிப்பு ; rate of exchange, course of exchange, 
அயல்காட்டு நாணயமாற்றுச் சீட்டை வாங்கும் விலை 

மதிப்பு ; அயல்நாட்டு நாணயமாற்று வேற்றுமை வீதம்;. 
வெவ்வேறு காடுகளிலுள்ள இருவரின் கடன் தொகைகளை 
முடிவுசெய்யும் திட்ட அமைப்பு. 

630118102௦ ௨016, 8. பரிமாற்றம் செய்யத்தக்க; பண்ட 

மாற்றம் செய்யத்தக்க. 

excheq’uer, 2. கருவூலம், நாட்டுரிமை நிதிச்சாலை ; நாட்டர- 
சின் வரிவருமான நிதிப்பாதுகாப்புத்துறை ; தனிப்பட்ட 
வரின் பொருட்குவை; கைவசமுள்ள நிதி; பிரிட்டனின் 
பழைய நிதியரங்க முறைமன் றம்; (தொ.) Ghaneellor of the: - 
%0௦0ப0, பிரிட்டன் நிதி அமைச்சர், 

630186 ', 71. தீர்வை, உள்காட்டுப்பொருள்வரி ; உள்நாட்டுப் 
பொருள்வரி அரங்கம் ; ல, தீர்வை கொடுக்கும்படி கட்டாயப் 

படுத்து ; அளவுமீறி வரிசுமத்து. 
6%0186' ”, ம, வெட்டியெடு. ஈறுக்கு ; உறுப்பைத் துண்டித்து: 

விடு ; ஏட்டின் பகுதியைப் பிரித்தகற்று.



exciseman 

excise’ man, n. Stmouusrort, Simampwad stoi ucoofl 

யாளர். 

excit’able, a. கதூண்டிவிடத்தக்க, கிளறிவிடக்கூடிய ; 
எளிதிற் சினங்கொள்கிற ; எளிதில் உணர்ச்சி கொள்கிற. 

ex’citant, 2. தூண்டிவிடும்பொருள்) ஊக்கும்பொருள் ; 
உண ர்ச்சி கிளறிவிடுவது ; மின்னதிர்வூட்டு பொருள் ; ர, 

அவாக் கிளறுகிற ; செயல் தூண்டிவிடுகிற ; செயல்விரைவு 

படுத்துகிற, ஊக்குகிற. 

excita'tion, n. கிளர்ச்சியுறச் செய்தல்; 
செய்யும் வகைமுறை ; கிளர்ச்சியுற்ற நிலை. 

excit’ative, excitatory, a. எழுச்சியூட்டும் 

excite’, v. TY, Deu SrawrG, QwsgAIP; ose, 
செயல்விரைவுபடுத்து, பரபரப்பூட்டு ; கொந்தளிப்பூட்டு, 

கலக்கு) எழுப்பு, உணர்ச்சி கிளறிவிடு ; அவாத்தூண்டு ; 

சினமூட்டு; மின் அதிர்வூட்டு, காந்த இயக்கமுண்டு 

பண்ணு ; நிழற்படத்தகட்டுக்கு ஒளிப்பதிவாற்றலுண்டு 

பண்ணு, செயற்பதப்படுத்து. 

சர்ம, ௩. கிளர்ச்சியுற்ற; ஆர்வமெழுப்பப்பட்ட, உணர்ச்சி 
பரபரப்புற்ற, கொந்தளிப்பான ; சுறுசுறுப் 

கிளர்ச்சியூறச் 

பாங்குடைய. 

வசப்பட்ட; 

பாயுள்ள. 

ஞர்ர்ட்ராஞர், 7, மன எழுச்சி, உணர்ச்சிபூக்கம் ; 

பரபரப்பு, கொந்தளிப்பு ) கிளர்க்தெழச்செய்வது. 

excit'ing, ம. கிளர்ச்சியூட்டுகிற, எழுச்சிதரும் பாங்குடைய 

உணர்ச்சியூட்டுகிற ; மெய்சிலிர்க்கப் பண்ணுகிற; ஊக்கு 
கிற, பரபரப்பூட்டுகிற ; செயல்தூண்டுகிற, விரைவூட்டுகிற. 

exclaim’, n. ®46670; ஐ, சாற்று, குரலெழுப்பு) கூவு, 
ஆர்த்துரை ; உணர்ச்சி மீதூரக் கூறு; வியந்துரை. 

௯௦1௨௩௨11௦1, 71. கூவிளி , கூக்குரல் , ஆர்ப்புரை; ஆர்த் 
தெழுக்துரைத்த சொற்கள், உணர்ச்சியுரை ; வியப்பொலி ; 

வியப்புக்குறி (1); (இலக்.) வியப்பிடைச்சொல். 

ஊரக, 8. வியப்பைக் காட்டுகிற ; 
கொண்ட. 

கிளர்ச்சி ; 

வியப்பை உட் 

0110௦, ம, தவிர்; விலக்கு, நீக்கு; சேர்த்துக்கொள்ளாமல் 

ஒதுக்கிவை; தள்ளிவை, நீக்கிவை; பிரித்துக்காட்டு, வேறு 

படுத்திவை; உள்ளே வராமல் தடைசெய் ; வெளியேற்றிக் 
கதவடை ; புறந்தள்ளு ; நிகழாதபடி தடு; இயலாதபடி 

செய். 

6%01'5101, 71, விலக்கல் ; தவிர்ப்பு, நிக்கம் ; புறந்தள்ளுதல், 
வெளியேற்றுதல். 

௦0105 1176, 71. தனிக் குத்தகைச்சரக்கு, வேறு எங்கும் கிடைக் 

காத பொருள்; பிறரை விலக்கிவைக்க விரும்புபவர்; ர, விலக்கி 

வைக்கிற; நுழைவு தடுக்கிற; ஒதுக்கித்தள்ளும் பாங்குடைய/ 

நுழைவுரிமை கொடுக்க விரும்பாத ; குறுகிய மனப்பான்மை 

உடைய 7; சமுதாயத்துடன் பழகாது ஒதுங்கி வாழ்கிற ; 
தேர்ந்தெடுத்த சிலருக்குரியதாகக் கட்டுப்பட்ட; பிறரால் 
அணுக முடியாத); தனிப்பட்ட, பிறிது விலக்கிய தனி 

ஒன்றான, தனி ஒரே; சரக்குகள் வகையில் தனி உரிமைத் 
தன்மையுடைய ) வேறு எங்கும் கிடைக்காத, 

€%00'ஐ1ர்8ர1௦, ற. சிந்தித்துக் கண்டுபிடி, 
நினைக்துருவாக்கு, புனை. 

தேர்ந்து தெளி ; 

60002111௦0, 11. கடுஞ்சிந்தனை ; சூழ்செயல்; புனைவு , 
புத்தேற்பாடு. 

6300070110 10216, ஐ, சமயவிலக்குச்செய் ; திருவினை வழி 
பாடு முதலிய எல்லாத் திருச்சபைத் தொடர்புகளிலிருந்தும் 
விலக்கிவை. 

excommunica'tion, n. 
தொடர்புகிமை நீக்கம். 

excommun’icatory, a 
விலக்குதற்குரிய. 

600 11816, ம, உராய்ந்து தோலினைத் தேய்வி; தோல் உரி. 
€%00118 1100, 71, தோல் உரித்தல்; தோல் உரிக்கப்பெறும் 

நிலை. 

சமயக்கட்டு விலக்கு, திருச்சபைத் 

திருச்சபைத் தொடர்பினின்றும் 
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execration 

குடலினின்றும் வெளிப்படுத்தப்படும் கழிவுப் 

எரு, சாணம்) வண்டல், மண்டி. 

ex’crement, 7. 
பொருள், மலம், 

excrement’al, excrementitia’l, excrementi'tious, a. 
மலம் போன்ற கழிவுப் பொருளுக்குரிய $; கழிவுப்பொருள் 

அடங்கிய. 

excres’cence, 1. வீண்தசைத் திரட்சி; காய், கழலை; மிகை 
யுறுப்பு ; திடீர் எழுச்சி. 

excres'cent, a. வீண்தசைத் திரட்சியான, 
யான; வேண்டா மிகையான; ( இலக்.) எழுத்துப் பேரான, 

இன்னொலிக்குரிய மிகையான. 

excret'a, 1. pl. மலசலம், கழிவுப்பொருள்கள். 

ஊரோ, ம. கழித்து வெளியேற்று, எச்சங்கழி. 

excre'tion, n. மலங்கழித்தல்; மலம், கழிவுப்பொருள். 

061176, 0. கழிக்கவல்ல; மலங்கழிப்புப்பற்றிய. 

excretory, 1. Uv5OS THM! வெளியேற்ற உதவும் இழை 
காளம் ; ர. கழித்து நீக்கும் இயல்புள்ள. 

excru'ciate, v. மிக்க வேதனை செய், 

மிகை வளர்ச்சி 

சித்திரவதை செய், 

கோகப்பண்ணு , துன்புறுத்து. 

excru’ciating, a. சித்திவதை செய்கிற கடுவேதனை 
தருகிற. 

excrucia'tion, 1, சித்திரவதை, தொந்தரவு, அல்லல், 
துன்பம். 

ex'culpate, ம. பழியினின்றும் விடுவி, பழியை மன்னித்து 
விடு; கேர்மை மெய்ப்பி, குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவி, 

excul'patory, ர. குற்றச்சாட்டினின்றும் விடுவிக்கும் பாங் 
குடைய. 

excu’rrent, a. வெளிப்பாய்கிற ; குருதி வகையில் கெஞ்சுப் 
பையினின்றும் புறம்செல்கிற ; குருதி செல் நாடிக்குரிய ; 

வெளிச்செல்ல உதவுகிற ; புறமுந்தி நிற்கிற. 

excur’sion, 1. சுற்றுலா, சுற்றி மீள வருவதற்குரிய பய 
ணம்; இன்பக்குழுப் பயணம் ; இன்பப் பயணக்குழு ;) அரண் 

வெளியேறித்தாக்குதல் இ; கொள்ளைக்காரரின் சூறையாட்டு; 

காவற்படையினர் தண்டமுறைச்சுற்று ; வானகோளங்களின் 

கெறிப்பிறழ்ச்சி ; இலக்கியத்துறையில் எடுத்தது விடுத்து 

மற்றொன்று விரித்தல். 

excur’sionist, n. இன்பப் பயணம் செய்பவர். 

017905, 71. விரிவிளக்கத் தனிக்குறிப்பு, நூலிறுதி விளக் 
கக் குறிப்பு) ந], excurs! uses. 

excusa’tory, ad. சாக்குப்போக்குச் சொல்லுகிற ; 
காரண விளக்கம் அடங்கிய ; மன்னிப்புக் கேட்கிற. 

குற்றக் 

001156' , 71, குற்றங்குறை விளக்கம் ; பிழை மன்னிப்புக் 
கோருவதற்குரிய செயல்விளக்கம் ; சாக்குப்போக்கு, குற்றம் 

மழுப்பு வாதம் ; சாக்கு, செயலுக்குரிய காரண விவரம் ; 

கடமையிலிருந்து விடுவிக்கும்படி கோருவதற்குரிய காரணம்; 

மன்னிப்பு ; பொறுத்தருள்கை; ற. குற்றம் பொறுத்தருள், 

மன்னி; குற்றம் புறக்கணித்தருள்; குற்றத்தினின்றும் விடுவி; 

குற்றப்பொறுப்புக் குறைத்துக் காட்டு ; பொறுப்பினின்றும் 
விடுவி; மன்னிப்புக் கோரிக்கையை ஏற்றருள்; குற்ற 

மழுப்பிப் பசப்பு ; சாக்குபோக்குக் கூறு ; தண்டம் குறைத் 

தருள் ; ஆசாரமுறைத்தவறைப் பொறுத்து அமை; வருகை 

தவிர்க்க இசைவளி; (பே-வ.) இயலாகிலைக் கண்டிப்புக் 

குறித்து வருக்தாதிரு; (தொ. ) 6%0156 6, பொறுத்தருள்க? 

குறுக்கிடுவதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் ; எதிர்த்துக் கூறு 
உ. வதற்கு மன்னிக்க வேண்டும், 

_ ௫ ‘eat, n. (பள்ளிகள் கல்லூரிகள் முதலியவைகளில்) சிறிது 
காலம் வராமலிருப்பதற்குரிய இணக்கம். 

630௦018016, ம. வெறுக்கத்தக்க, அருவருப்பான. 

ex'ecrate, v. வெறு, அருவருப்புறு ; நிந்தி, தெறுமொழி 
கூறு. ் 

6160181101, 7, வெறுத்தல் ) 
வெறுக்கப்பட்ட பொருள். 

கூறப்பட்ட தெறுமொழி $





கொள்ள வேண்டுவன எல்லாம் சொல்லு : தெரிந்துகொள்ள 

வேண்டுவன எல்லாம் கண்டுபிடி ; ஆற்றல் இழக்கச்செய் ; 
வளம் வறக்கப்பண்ணு ; சோர்வடைவி. 

exhaust’ed, a. வடியப்பெற்ற; வெளி 
யேற்றித தீர்ந்த; வெறுமையாக்கப்பெற்ற ; முழுமையும் 

பயன்படுத்தப்பட்ட ; முழுதும் ஊக்கமழிந்த$; முற்றும் 
சோர்வடைந்த; காடு வகையில் வலிமையிழந்த, வள 

மிழக்த. 

ய௨151' 1016, 4. செலவுசெய்துதீரக்கூடிய, வெறுமையாக்கப் 

பெறத்தக்க. ் 

யரா (100, 7, முழுச்சோர்வு; முற்றும் வெறுமையாக் குதல்; 

செலவாய்விட்ட ; 

முழுவதும் பயனபடுித்துதல்; முற்றும் வெறுமையாக்கப் 

பெற்ற நிலை; வாதங்களில் ஒற்றைமாற்றுகள் யாவும் 

தீர்வுறல். 

exhaustive, a. 2G பொருளைப்பற்றித் தீர ஆயும் பாங் 
குடைய, தீர்வாய்வான $; ஒன்றுவிடாமல் யாவுமளாவிய, 

நுணுக்கம்விடா அகல்விரிவான. 

ய்ஸு்'1௦55, ம: எடுக்க எடுக்கக் குறையாத, வற்ளுத, 
exhaust'-pipe’, 91. வளிபோக்கிக்குழல், 

1014, 71. (சட்.) சான்றாவணம் ; சான்றாக நீதிமன்றத்தில் 

கொண்டுவைத்துக் காட்டப்படும் பொருள் ; பொருட்காட்சியி 

லுள்ள காட்சிப் பொருள் ; பகட்டுக்காட்சி, ஆரவாரப்பகட்டு; 

ற. படெருட்கரட்சியில் வை; பொதுவிடத்தில் காட்சிக்த 

வை$ ஆய்வுக்காக முன் வை; திறந்துகாட்டு, பகட்டாகக் 

காட்டு ; பண்பினை எடுத்துக்காட்டு, இயல்பினைத் தெளி 

வாகக் காட்டு; குறித்துக்காட்டு. 

exhibi'tion, 2. UIt@musG வைத்தல்; பொருட்காட்சி ; 

புறப்பகட்டு, விளம்பரம் ; காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டபொருள்? 

பள்ளி ஆண்டின் இறுதியில் நடைபெறும் பொது ஆடல்- 

பாடல்-நகாடகக்காட்சி) கொடை, பொருளுதவி ; பல்கலைக் 

கழகப் புலவர்களுக்கு ஆதரவாஃக் கொடுக்கப்படும் படி; 

(மரு.) தீங்கு மாற்றுமுறை செயல் ; (தொ.) 186 ௨௫ 6111- 

bition of oneself, பிறர் ஏளனத்துக்கிடமாக மடத்தனமாய் 

௩டக்கு,கொள். 

exhibi'tioner. n. 
பெற்று வருபவர். 

exhibi'tionism, 2. பகட்டாரவாரப்பாங்கு; மிகைபட்ட 
௩டத்தைப்பண்பு; (மரு.) அம்மணமாகத் திரியும் சித்தக் 

கோளாறுகிலை. 

exhib'itory, a. 
பாங்குடைய. 

விப] காகார், 1. ஊக்கந்தரும் மருந்து ; ர. உணர்ச்சியூட்டு 
கிற, ஊக்குகிற, மகிழ்விக்கிற. 

ரிப்1'காக*6, ற. மகிழ்வி, ஊக்கு, உயிர்ப்பூட்டு. 
ிப்1' காகா, ர. மகிழ்விக்கிற, கிளர்ச்சியூட்டுகிற. 

ஓய்ம்1காக'(1௦ற, 7. கிளர்ச்சியுற்நநிலை, மகிழ்வு, பூரிப்பு, 
களிப்பு. 

exhort’, ற. வற்புறுத்து, ஆர்வமாகத்தூண்டு, ௩ற்செயலுக் 
கேவு ; அறிவுரை கூறு; பரிந்து பேசு. 

exhorta'tion, n. sHwSsamv; செவியறிவுதூ௨, அறிவு 
கொளு நதும் உரை ; சமயச்சொற்பொழிவு. 

exhort’ative, exhort'atory, a. 
குடைய ; Bvb BranDA mn. 

ex’humate, exhume’, v. தோண்டியெடு, புதைத்த 
பிணத்தை வெளி.பிலெடு ? மறைவிலிருந்து பிவளிப்படுத் து. 

ex'igence. exigency, n. அவசரத்தேவை ; கெருக்கடிகிலை; 
பெருக்து.பரம்- 

உந்தம், a, அவசரமான, உடனடியாகச் செயலாற்ற 
வேண்டிய, உடனே கவனிக்கவேண்டிய ; நெருக்கடியான 7; 
தொல்லைமிக்க; கொடுமைப்படுத் துகிற. 

பல்கலைக்கழகத்தில் ஆதரவுப்படியைப் 

காட்டிக்கொள்ளுகிற, பகட்டிக்கொள்ளும் 

௩ன்மதிகூறும் பாங் 

. ex'igible, 8, கேட்கப்படக்கூடிய; கொடுமைசெய்து வாங்கப் 

படக்கூடிய. 
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exophagy 

exig’ uous, QA. குறைவால, போடாத, 

exile, n. நாடு கடத்தும் தண்டனை; காடு கடத்தப்பெற்றவர்) 
நீடித்த தாயக நீத்து வாழ்வு , தொலைவயல்காட்டுவாழ்வு ; 

ல. காடுகடத்துக் தண்டனை அளி, காடு கடத்து. 

11௨ ௯1110, ம. பாபிலனில் (82651௦௨) யூதர்கள் நாடு 
கடத்தப்பட்டமை சார்ந்த. 

311107, 71. மென்மை, கொய்ம்மை, நன்மை, கயம். 

exist’, ௰. உளதாகு, உளதாயிரு ; வாழ், வாழ்க்றிரு ; கூறிப் 
பிட்ட சூழ்நிலையில் அமைவுறு, தோன்று, காலை பபெறு. 

6315100006, 71. உளதாயிருத்தல்; வாழ்தல்; உளதாம் 
தன்மை ; வாழ்வு ; வாழ்க்கைவழி, பிழைப்பு ; வாழும்முறை; 

உள்பொருள் ; வாழுயிர் ; உள்பொருள் உலக முழுமை, 
இயலுலகு. 

121 ஊர், ௩. உளதாயிருக்கிற ; வாழ்கிற? உண்மையான 

நடைமுறையிலுள்ள தான. 

சுர்5ர்ரா'11௨], ர. உளதாந்தன்மை சார்ந்த ; புறநிலை உண்மை 
நிலை வலியறுத்துகிற. 

63015161'(1911570, ர. புநமெய்ம்மை மறுத்த வாழ்வியல் மெய்ம் 
மைக் கோட்பாடு. 

61 1, ரர, மேடையிலிருக்து நடிகர் வெளியேறுதல்; புறப் 
பாடு, பாதல், கட ங்கு செல்லுதல் வெளியேறும் உரிமை ; 

வெணி?ல்லும் வழி : புறப்பட்டுப்போகும் வழி, உலகமாகிய 
மேடையைவிட்டு வெளியேறல், இறப்பு. 

exit? (ல.) ஐ. (காடகமேடைக் குறிப்பு) நடிகர் மேடையை 
விட்டுச் செல்கிருர். 

ex-lib’ris, n. புத்தக உடைமை உரிமையாளரின் பெயர் 
சின்ன முதலிய விவரங்களடங்கிய முகப்புப்பொஜிப்புச் சீட்டு. 

exoder’m, nm. (தாவ.) அரும்பின் புறத்?தால் மேல்தாள். 

005 1, 77. புறப்பாடு, ரூடியெழுக்துசெல்லும் ழுவின் 

வெளியேற்றம்; எகிப்திலிருக்து இஸ்ரவேலர்கள் 

(1510301106) மேற்கொண்ட செலவு. 

190085 “, 77. (விவி.) பழைய ஏற்பாட்டில் எகிப்திலிருந்து 
யூதர் வெளியேற்றம்பற்றிக் கூறும் பகுதி. 

ex offi'cio, (ல.) ர. பதவிமுறைப்பட்ட, அலுவல் சார்பான 

ஈம். பதவிமுறையில். 

630088111௦, 6%02ஐ'௧௩005, ர. ஒருவன் தனது இனத்துக்குப் 
புறம்பேதான் மணம் செய்துகொள்ளவேண்டுமென்னும் 

கட்டுப்பாடு உடைய. 

6300 2'ஊறாழு, 77, ஒருவன் தனது இனந்துச்குப் புறம்பேதான் 
மணம் செய்துகொள்ளவேண்டுமென்று கட்டுப்படுத்தும் 
வழக்க மரபு. 

ex’Ogen, n, (தாவ. ) தண்டின் புறவளர்ச்சியுடைய இருகதுப்பு 
விதைச்செடியினம். 

6300860108. 8. (தாவ.) கண்டின் 
இருகதுப்பு விதைர் செடியினம் சார்க்த. 

புறவளர்ச்சியுடைய 

x'On, 1. காடுகாவல் படைவிரர்களின் காற்பெருக்தலைவருள் 

ஒருவர். 

%01'67ஐர்6, ஐ. ருற்றச்சாட்டிலிருக்து. விடுதலை செய் ; குற்ற 
மில்லையென்று தெளிவு படுத்து : பொறுப்பிலிருக் த) விடுவி. 

0218'1101. 73. பழிதுடைத்தல், குற்றம் இல்லையென்று 
தெனிவுபடுந்தல், பொருப்பு விடுவிப்பு. 

exon'erative, a. ஈபப்பாட்டினின்றும் 
பொ றுப்பிலிருக்து கவிர்க்கிற. 

exonath’ic. a. 
8 ata MAM. 

exovh’agous, a, மனிநர்களை உண்ணும் மனிதர்களிடையே 

தம இனத்தவர் ஊல்லாந மற்றவர்கள் மட்டும் ' உண்ணும் 
வழக்கத்ரநையுடைய,. 

விடுவிக்கிற, 

ட கோய்வகையில் உடம்புக்கு வெளியேயிருக் து 

, : : க ன் 
exoph ASY, 2. மனிதர்களை உண்ணும் மனிதர்களிடையே 

தம் இவத்தவர்களல்லாத மற்றவர்களை மட்டும் உண்ணும் 

வழக்கம்.



exophthalmia expenses 
  

exophthal’mia, exophthal’mos, exophtha]'mus, n. 
(மரு.) இயல்புக்கு மீறிக் கண்விழி பிதுங்கியிருத்தல். 

ஊ'௦ற]18500, 7. உயிர்ச்சத்தின் புறப்படலம். 

exor’bitance, exor’bitancy, 71. வரம்புகடந்த அளவு, 
மட்டுமீறிய தன்மை, 

exorbitant, a. வரம்பிகந்த, அளவுகடந்த, முறையற்ந. 

ex‘orcism, n. பேயோட்டுதல் ) பேயோட்டும் வினைமுறை 
வகை ; பேயோட்டுதற்கான மந்திரம். 

exorcist, n. பேயோட்டி. 

௦10126, ற, மந்திரித்துப் பேயோட்டு 
இல்லாமற்செய். 

பேய்நடமாட்டம் 

exor'dial, a. மூக்ப்புரையான. 

exord'ium, 71. தொடக்கப்பகுதி, முகப்புரை ; ந[. 6௩௦17015, 
exor’diums. 

exoskel’eton, 1. (வில.) எலும்பாகவோ 
உள்ள உடலின் புறத்தோடு. 

தோலாகவோ 

6301௦ 710, ம. வெளியரங்கமான ; கொள்கை கோட் பாடுகள்: 
வகையில் புறத்தார்க்ரும் தெளிவாகத் தெரியத்தக்க; மாண 
வர்கள் வகையில் உள்வட்டப்போதனைக்குச் ' சேர்த்துக் 
கொள்ளப்படாத; மிகப்பொதுப்படையான; சாதாரணமான. 

63016௦1109, 71. pl. 
பொதுக்கொள்கை 
முறை. 

எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கப்படத்தக்க 
முறைகளின் தொகுதி, கோட்பாட்டு 

630110, 70, வேற்றுத் திணாச்செடி வகை ; சூழலுக்கு ஒவ்வா 
அயல் வரவுப்பொருள் ; ர, வேற்றுகாட்டிலிருக்து கொணரப் 
பட்ட ; அயற்பண்புடைய 7; தாய்கிலத்துக்குப் புதிதான ) 
திணைப்புறம்பான. 

63 வ0', ௦, பரப்பு; பரவுறு; விரித்துரை, விளக்கு, விரிவு 
படுத்தி எழுது; பருமையாக்கு, விரிவாக்கு) விரி, அகலமாகு, 
பெரிதாகு; பெருகு, விரிவடை, பருமை மிகு, உருவாகிவளர்$ 
பழகுகலம் உடையவராகு, தனிப்பட ஒதுங்கியிருப்பதை 
விட்டொழி; (தொ.) expanded metal, வெட்டிக் காரைக் 
கட்டுமான உள்ளீடாகப் பயன்படும் பின்னல் சட்டமாக 
விரிவாக்கப்படுகிற உலோகத்தகடு. 

ற கற9௦', ர, விரிவு; அகல்பரப்பு , அகலிடம் ; அகல்வெளி ; 
வானவெளி ; பரப்பின் அளவு. 

ரஹ 51016, ௩. விரிவாக்கப்படத்தக்க, விரிவுறக்கூடிய. 

0௨8116, ௧. விரியக்கூ டிய, 

expan'sion, n. விரிவடைதல் ; 
பரப்பு; படர்ச்சி) 

விரிவடைக்தகிலை ; விரிவு ; 
பெருக்கம் ; விரிவாக்கப்பட்ட ஒன்று ; 

வாணிகக் கொடுக்கல்வாங்கல் பெருக்கம் ; 
அளவு ; ஆட்சிப்பரப்பின் விரிவு. 

expansionism, 71. ஆட்சிஎல்லை விரிவுக்கொள்கை. 

expansionist, n. நாட்டின் ஆட்சிப்பரப்பினை விரிவாக்க 
வேண்டுமென்னும் கோட்பாடுடையவர். 

expan'sive, a. காலாபக்கமும் பரவுகிற; பெரிதும் விரி 
வாக்கப்பட்ட ; விரிவான ; அனை த்தையும் உள்ளடக்குகிற, 
விரிவகற்சியுறும் இயல்புடைய ,; வளரும் ஆற்றலுடைய ; 
விரிவான ; பரந்தகன்ற ; ஆட்கள் வகையில் தாராளமாகப் 
பேசிப்பழகுகிற ; உணர்ச்சிவகையில் கனிவு எழுச்சியுடைய ; 
பேச்* வகையில் சொல்வளமுடைய. 

விரிவாக்கப்பட்ட 

ex நிரம் 6, (ல.) ௩, (சட்.) ஒருதலையான, ஒருபக்கச்சார்பான ; 
adv. ஒருதலையாக. 

expa'tiate, ஐ, வளம்பட 
கட்டற்றுச் சுற்றிச்செல். 
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உரை , எழுது விரிவாக 

expa'tiative, expa'tiatory, a. எல்லைகடந்து விரிந்து செல்கிற, 

expat'riate, v. காடுகடத்து ; குடிபெயர் த்து வெளியேற்று ; குடிமை உரிமையைத்துற,   

றர] 1101, 71. நாடுகடத்தல் ) 
யேற்றப்பெறல் ; தாயகத்துறப்பு. 

expect’, v. எதிர்பார், காத்திரு, வரவு நோக்கு, எதிர் 

கோக்கு, நடக்கக்கூடுமெனக்கருது; இன்னபடி நடக்கவேண்டு 
மென நினை: 

6306018106, 630060181103,, 97, எதிர்கோக்கியுள்ள நிலை ; 
கருதியிருக்கை ; எதிர்கால வாய்ப்புவளம் ; எதிர்பார்க்கப் 
படுவது ; அவாகம்பிக்கை, 

காட்டைவிட்டு வெளி 

8310201811, 7, எதிர்கோக்கியிருப்பவர் 2) ப தவி முதலிய 
வற்றுக்கான வேண்மர்; ர, எதிர்கோக்குகிற, காத்திருக்கிற; 
உடைமைபெறும் வாய்ப்பு எதிர்கோக்கியுள்ள ; பதவி 
வாய்ப்பு எதிர்கோக்குகிற; (தொ. ) 63604௧ mother, கருக் 
கொண்டுள்ள மாது. 

60601௨1101, 7. எதிர்கோக்கியிருத்தல், காத்திருத்தல் ; 
எதிர்பார்த்திருப்பதற்குரிய செய்தி ; எதிர்பார்க்கத்தக்கது ; 
எதிர்பார்க்-த்தக்க அளவு ; எதிர்பார்க்கப்படுவதன் மதிப்பு. 

expecta'tions, 71. ற1. மரபுவழி வந்துசேரத்தீக்க உடைமை 
வாய்ப்புக்கள் ; எதிர்பார்க்கப்பட்ட செய்திகளின் தொகுதி ; 
வருகிலை வாய்ப்பு வளங்கள் ; வருகிலை கேர்வுவளங்கள். 

670060'181116, 71. ஒழிவாகுமுன்பே முற்பட எதிர்கோக்கி வழங் 
கப்படும் மானியம் ; எதிர்பார்க்கப்படும் பொருள்; ர. எதிர் 
பார்க்கப்படுகிற; எதிர்பார்கப்படும் பொருள் சார்ந்த; மானிய 
வகையில் கொடுப்பவர்க்கே மீள்கிற ; மானிய மீட்சி சார்ந்த. 

6300601102, 8. (பே-வ.) சூலுற்ற. 
60601௦1817, 71. கபம் வெளிக்கொணரும் மருந்து; ர. கபம் 
வெளிக்கொணர உதவுகிற. 

expec'torate, v. கபம் வெளியேற்று ; இருமிக் கபத்தை 
வெளிக்கொணர்். 

expectora'tion, n. Q@Ms sof வெளிப்படுத்துதல் ; கபம் 
உமிழ்வு. 

exped’ience, 6%ற60'187057, ர. சகூழலுக்கேற்ற த்குதி ; 
வேளைக்கேற்ற பொருத்தமுடைமை; விரும்பத்தக்ககிலை ; தனி 
கலவாய்ப்புடைமை. 

expedient, n. தகுமுறை, வழிதுறை, கருவி; ஐ, தக்க, 
கூழ்நிலைக்கிசைந்த ; உகந்த, விரும்பத்தகுக்த ; ஈலமளிக்கிற. 

060106, ர. தடங்கலற்ற; விரைவான, உடனடியான 2 
ம. தடைரிக்கு;) ஊக்கிவிடு, விரைவுபடுத்து; போக்கு, 
விரைக்தனுப்பு. 

expedi'tion, n. விரைவு; படையெழுச்சி; தனிகோக்கத்துக்கு உட்பட்ட சுற்றுப்பயணம், 

expedi'tionary, a. படையெழுச்சிசார்ந்த 3 படையெழுச்சி 
யின் இயல்புடைய; சுற்றுப்பயணம் சார்ந்த; சுற்றுப் 
பயணத்தின் தன்மையுடைய, 

expedi'tious, a. Qeuw விரைவுடைய, 
செய்கிற ; விரைவார்ந்த, விரைவாகச் 
முறுகிய, விரைசெயலா ற்றுவதற்குத்தக்க. 

expel’, ௦. ஓட்டு, துரத்து; நீக்கு, அகற்று ; வெளியேற்று ; வீசியெறி; காடுகடத்து. 
expend’, Vv. செலவிடு; பயன்படுத்திக்கொள் ; 

பயன்படுத்தித்தீர் ; ஈடுபடுத்தி இழவி. 
expend’able, a, செலவிடத்தக்க; 

விடத்தக்க. 

ற6ா' 01016, 7. செலவிடுதல் ; 
செலவழிவு ; செலவினம், செலவிடப்பட்ட தொகை, 

expense’, nN செலவழிவு, செலவழிந்த தொகை ; சை ச்செலவு, ஈடைமுறைச் செலவினம்; ௪,்டணச் செலவு : ஆக்கவினைப் பொருளாக்கச் செலவினம் : கைம்முதல் செலவு, முதலீடாகவேண்டிய தொகை ; (தொ.) ௨4 01675 expense, ஒருவரது செலவில் ; ஒருவரது ஆதாய இழப்புப் பொறுப்பில். 
expen’ses, n. ற்1. குறிப்பிட்ட வேலைக்காகத் தேவைப்படும் கைப்பணம் ; செலவு செய்த தொகை ; (சட்.) வழக்காடு தற்குப் பிடிக்கும் செலவு. 

உடனடியாகச் 
செய்யப்பட்ட ; 

புறந்தள்ளு, 

செலவழி, 

குறிக்கோளுக்காக இழந்து 

பயன்படுத்தித் தீர்த்தல். 

செலவு ;
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051176), ம. மிகுவிலையுள்ள ; பெருஞ்செலவு பிடிக்கிற ; 
ஊதாரித்தனமான. 

௮றள'1006) 71. அனுபவம், கேருணர்வு, 
அனுபவ அறிவு, நேர்க்காட்சியுணர்வு;) பட்டறிவு, தேர் 

ape; நுகர்வு; நீடுபல்காட்சியுணர்வு ; வாழ்க்கைப்புற 

நிகழ்ச்சி; புறநிகழ்ச்சியின் அககேர்ச்சி, உள்ளனுபவம் 

பொறியுணர்வு ; புலனுணர்வு, அகக்காட்சியுணர்வு ; தனி 

ஈடுபாட்டுணர்வு; ௮, நுகர்; துய்த்துணர் ; படு, தாங்கிக் 

கொள்? புலனுணர்வுகொள், அகஉணர்வுகொள் ; புறகிகழ் 

வுணர்; utp, தேர்ந்துணர்) செயலீடுபாடுகொள் 7; 
கண்கூடாயறி, நேர்காட்சியாலுணர், கேர்காண் ; (தொ.) 

் 6%067ர்006 1௧௦16, காப்புறுதித்துறையில் அனுபவ அடிப் 
படையாக உருவாக்கப்பட்ட வயதுக்குழுவுக்கான வருவாழ்வு 
வள நேர்ச்சிப்பட்டியல். 

experienced, a, தேர்ந்த; பட்டறிந்துகொண்ட; தேர்ச்சித் 
திறமை வாய்ந்த. 

experiences, n. pl. 
றகர 2], ௩. பட்டறிவு 

பெற்ற. 

experien'tialism, n. எல்லா அறிவும் புறக்காட்சியுணர் 
வினின்றே கிடைக்கிறதென்னும் கோட்பாடு. 

experiment, n. Gsiigmm, Gsiq~mp; தேர்வாய்வு ; 
சோதனை, செயல்தேர்வு, முடிவுகாண்பதற்குரிய தற்காலிக 

முயற்சி; ஒ, தேர்முறையாற்று, செய்முறையால் தேர்ந்து 

பார்; சோதனைசெய், செய்துபார், பலதடவை 

விழுந்தெழுந்து முயல். 

experimental, a. A MuAsmyZ அடிப்படையாகக் 
கொண்ட? இயற்றிப்பார்த்ததை அடிப்படையாகக் கொண்ட 

ஆய்நிலையான; சோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிற; ஊகம் 

மேற்கொண்டு செய்யப்படுகிற, செய்துசெய்து பார்க்கும் நிலை 

உடைய. 

ஓர ௦11001 (811510, 7. தேர்வாய்வுமுறை, தேர்வாய்வு மீது 
நம்பிக்கை. 

experimenter, exper’imentist, 
செய்பவர். 

கறம", 7, வல்லுகர், நிபுணர், ஒருதுறையில் தனித்திறமை 
் " பெற்றவர். 

காம“, ம. கைதேர்ந்த, 
திறமை வாய்ந்த. 

expertise, n. SvISZIM Ms Aptiu Pay sB wd ; 
திறமை ; சிறப்பறிவாளர் ஆய்வுரை. 

2302710 01சம்£6, (ல.) (தொ.) தேர்ந்தறிந்தவர் அனுப்பும் 
இதை ஈம்புக ; (சான்றுக்குறிப்பு). 

அஜூறர்ஹ]6, ர. கழுவாய் செய்யத்தக்க, பரிகரிக்கத்தக்க. 

க்ற1க1௦, ற, கழுவாய் செய், பரிகரி, ஈடுபண்ணு. 

expia'tion, n. கழுவாய் செய்தல் ; ஈடுசெய்யும் முறை; ஈடு 
தீர்வு, நிவர்த்திப்பு, பரிகாரம். 

‘expira'tion, n. epéer வெளிவிடுதல் ; 
கால எல்லை கடப்பு, அவதிமுடிவு. 

ற] கரா, ர, மூச்சு வெளிவிடுவது சார்ந்த, வெளி உயிர்ப் 
புக்குரிய. 

expire’, v. YéaGacha®; இற; அணைந்துபோ ; முடி 
வுறு; கால அவதியாகு ; அவதிகடந்து செல்லாததாகிவிடு ; 

மரபு அற்றுப்போ. 

expired’, a. Qobs ; மரபற்றுப்போன ; 
வழக்கற்றுப்போன. 

ற1 1182, ம. இறந்துகொண்டிருக்கிற ; 

செயலீடுபாடு ; 

சமய அகவுணர்வு நிலைகள். 

சார்ந்த; அனுபவத்தினால் 

n தேர்வாய்வு 

பலமுறைசெய்து பழக்கமேறிய ; 

சிறப்புத் 

காலஞ்செல்லா தல், 

காலாவதியான ; 

சாகும் காலத்துக் 
குரிய; சாகுந்தறுவாயில் சொல்லப்பட்ட. 

119, 71, காலஅவதி, காலஎல்லைகடப்பு ; காலக்கழிவு ; 

முடிவு, 

ரச் 0816, ௨, நுழைக்தாய்வு செய்து கண்டுபிடி ; 
தேர்வினால் கண்டுணர். 

தீர்ந்த 

ல   

explosive 

explain’, v. Forde, yfupbuy Gerd; yHissebm!}, எளி 
தாக்கு; நுணுக்க விரிவாகத் தெரிவி; காரணங்கூறி 

விளக்கம் செய்; காரணவிளக்கம் கூறு; செயல்கோக்க 

விளக்கம் அளி ; கூறத்தகா தனவற்றை விலக்கியடக்கப் பிறி 
துற விளக்கியுரை ; (தொ.) 618 கர£க$, காரணங்கூறி 
பேச்சின் வேகத்தைக் குறை; ௦ற]கர்ு 005011, கோக்கம் 

தெளிவுபடுத்து, கருத்து விளக்கு. 

20181௨1101, 71, விளக்குதல்; விளக்கம் ; பிணக்குத்தீர்ப்பு, 
சமரச முயற்சி ) விளங்கவைக்கும் அறிக்கை, சமா தானம். 

ஊற181க1௦137, ம. விளங்கவைக்கிற ; விளக்கக்கருதுகிற, 

ex’pletive, n. சாரியை ; அசைநிலை ; யாப்புகிரப்பு அசை ; 
பொருளற்ற இடநிரப்புச்சொல் ; சளுரையில் வரும் 

வெற்றுரை; ர, செய்யுள் இசை கிரப்புவதற்குப் பயன் 
படுகிற ; ஓசைஙிரப்புதற்குமட்டுமே சேர்க்கப்படுகிற ; இட 
கிரப்பியலான. 

ex'plicable, a. AMS gimpoa5 555, விளங்கவைக்கக் 
கூடிய. 

ஊூற110க76, ௮, விரித்துரை, விளக்கு, தெளிவாக வெளிப் 
படுத்து. 

90110௨1100, 7. விரித்துரைத்தல், விளக்குதல், விளக்கம், 
ex'plicative, ex'plicatory, a. ofS gimsAD, worms 

வைக்கிற, விளங்க உதவுகிற. 

expli’ cit', a. தெளிவான , விளக்கமான, வெளிப்படையான; 
ஐயத்துக்கிடமற்ற, உய்த்துணைரவைக்காத; விரிவாகச் 

சொல்லப்பட்ட ; திட்டவட்டமான ; மனம்விட்டுப் பேசுகிற ; 

முழுதுறத் தெரிந்து செயற்படுகிற. 
8%'ற11௦44”, (ல.) ற, முற்றிற்று (ஏட்டிறுதியில் எழுதப்பட்டு 

வந்துள்ள குறிப்பு). 

explode’, v, படீரென வெடி ; உரத்த ஒலியுடன் வெடிக்கச் 
செய் ; தவறஜெனக்காட்டி மறு; இகழுக்கு உள்ளாக்கிவிடு ; 

காட்சிமேடை ௩டிகர்மீது உரத்த குரலில் கண்டனம் தெரிவி, 

எதிர்த்துப் பழிதூற்று. 
explo'ded, a. தகர்த்தெறியப்பட்ட ; தள்ளிவிடப்பட்ட, 

ஒதுக்கப்பட்ட. 

630101", , வீரச்செயல், துணிசெயல்; அருஞ்செயல், 
செயற்கரிய செயல். 

exploit’?, v. இயற்கைவளத்தை உழைத்துப் பயன்படுத்திக் 
கொள் ; சுரண்டிப்பிழை, பிறரைத் தன் ௩கலங்களுக்குப் பய 
னுடையதாக்கிக்கொள். 

exploit'age, ஊற1௦74௧'11௦, 71. இயற்கை மூலப்பொருளே 
உழைத்துப் பயன்படுத்துதல், ௬ுரண்டுதல், தன்னலத் 
தேட்டம். 

6101௦78110, 7. முற்றாய்தல்; ஆய்வுப்பயணம், புதிய நிலப் 
பகுதி முதலியவற்றைக் கண்டறிதற்காக மேற்கொள்ளப் 
படும் பயணம். 

explor'ative, explor’atory, a. wi so6u பயன்படுகிற) 
புதிதாய்வு செய்கிற ; நிலந்தேடி. ஆய்கிற. 

explore’ _௰. ஆய்வுப்பயணம் செய், காடிப்புறப்படு ; நாடி 
யறி, புத்தாய்வு செய்) (மரு.) காயத்தைத் தொட்டுப் பரி 
சோதனை செய். 

explo’ SION, N, படீரென வெடித்தல் ; லெ.ஷஒப்பொலி ; சீற்றம் 
முதலிய உணர்ச்சிகளின் திடீர் எழுச்சி. 

6110105176, 7... வெடிமருந்து, வெடிக்கவைக்கும் பொருள் ; 
தடை வெடிப்பொலி எழுத்து, ஒலிக்கும்போது முச்சுவருவது 
முற்றும் தடைபடச்செய்யும் மெய்யெழுத்து ; ர. உரத்த ஒலி 
யுடன் வெளித்தள்ளும் பாங்குடைய. வெடிக்கும் இயல் 
புடைய; வெடிக்கவைக்கிற; (மெய்யெழுத்து) மூச்சுத் 
தடைப்பட்டு ஒலிக்கப்படுகிற; (தொ.) ற10581_௦ rivet, 
புறத்தே தட்டியடிப்பகன் மூலம் எட்டா இடத்தில் உள் 
வெடிப்பமைப்பு வழியாக கொழுச்செருகி இறுக்கும் இயல் 
புடைய தாழ்ப்பாள் ; 11211 1௦5140, செலுத்தப்பட்ட பின் 
குண்டு முதலியவற்றினுள்ளிருந்து வெடிக்கிற ( முனை த்தவெடி 
மருந்துப் பொருள்.



exponent a 

expon’ent, n. araguort ; விளக்கும்பொருள்) இசை 

1தலியவற்றில் நுட்பத்திறமைமிக்கவர் ழ வகை; மாதிரி; 

(கண.) விசைக்குறி எண், 

ex'port!, 7. ஏற்றுமதிப்பண்டம், ஏற்றுஞ்சரக்கு, ஏற்றுமதி. 

௯௦7('5, ௦, ஏற்றுமதிசெய், சரக்கேற்றியனுப்பு. 

ஊ்ற௦115, 9௩. ற்]. ஏற்றுமதி அளவு, ஏற்றியனுப்பப்பட்ட 
சரக்கின் அளவு. 

expose 1 (பிர.) 9, முறைப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய 

அறிக்கை ; இடக்கர் வெளிப்பாடு, இகழத்தக்க செய்திகளை 

வெளிப்படுத்தல். 

expose’ 2 yy, காட்சிப்படுத்து, வெளிப்படவை; மறைவெளியிடு, 

வெளிப்படுத்து ; மேலுநையகற்று, மறையகற்று, திறந்து 

காட்டு; வறிதாக்கு, வெறுமையாக்கு ; பாதுகாப்பு அகற்று, 

இடருக்குள்ளாக்கு ; குழந்தையைப் பாதுகாப்பின் றி வெளியே 

துரத்திக் கைதுறக்துவிடு ; தி,மந்த வெளியில் உடை முதலிய 

பாதுகாப்பின் றீவிடு;) ஒளி காற்றுப்படவிடு; நிழற்படத் 

துரையில் ஒளி செயலாற்றவிடு, உலரவிடு, காற்றாடவிடு ; 

பொதுவில வை 7; காட்சிக்கு வை § விற்பனைக்கு வை) 

விளச்கிக்காட்டு; கேர்முகப்படுத்து; குற்றம் வெளிப்படுத்திக் 

காட்டு. 

exposed’, ர. காப்பற்ற, புகலிடமற்ற, திறந்த. 

6008600685, 71. காப்பற்றஙிலை. 
exposi'tion, n. விளக்கிக்காட்டுதல் ; 

துரைதல் ; விரிவுரை , 
காட்சிக்கு வைத்தல். 

விளக்கம் ; விரித் 

பண்டங்கள் முதலியவற்றைக் 

௯008111176, ம. விரிவுரையாயமைக்துள்ள ; விளக்குகிற. 

ஊற05' 110, 7. விரித்துரைப்பவர்; தெளிவாக்குவது; பொருள் 

விளக்தபவர் 7 fem. expos‘itress. 

expos itory, a. விளக்குகிற 9 
விளக்க உதவுகிற. 

6% 0054 12010, (ல.) ௩. 
உட் படுத்துகிற. 

expos tulate, ஐ. ௩ட்புமுறையில் அறிவுறுத்து ; இடித்துரை. 
expost'ulative, expost’ulatory, a. a Oy my 550 

அடங்கியுள்ள. 

விளக்கமாயமைந்துள்ள, 

பின்னோக்கிச் சென்ற காலத்தையும் 

expo’sure, 71. இடர்காப்பின்மை ; தடைகாப்பின்மை ; திறந்த 

நிலை ; மறைப்பற்றஙிலை ; திரைநீக்கம் ; மேலுறைரிீக்கம் 
தடைநீக்கம் $; மறைநீக்கம் ) மறைவெளியீடு ; மறை குந்றம் 

வெளிப்படுத்துதல் ; தீமை வெளிப்படுத்துதல் ; நகேர்எதிர் 

நிலை, கேர்முகநிலை ; படுநிலை, கூழ்வளாவுகிலை ; நிழற்படத் 
துறை கேரொளிவாய்ப்பு ; ஒளிபடர்கேரம் ; தோற்ற முகப்பு : 

குழந்தையின் கைதுறப்பு ; பொதுக்காட்சிவைப்பு, விற்பனைக் 

காட்சி வைப்பு, 

expound’, ॥. விவரமாக எடுத்துக்கூறு ; விளக்கு, பொருள் 

கூறு. 

6%ற65$' 71. விரைஊர்தி, விரைவுத்தொடர்வண்டி ;தனிமுறைத் 
தூதர் ; அணிமையிலிருந்து சுடுவதற்கேற்ற படக்க உயர் 

விசையுடைய வேட்டைச்சுழல் துப்பாக்கிவகை ; ர, விரைந்து 

செல்கிற; தனிமுறையில் அனுப்பப்பட்ட , குவி நோக்கத் 

துடன் இயற்றப்பட்ட; ஒப்புவகையில் இம்மியும் மாறுபடாத; 

திட்டவட்டமான ; வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்ட ? தெளி 

வான,  உய்த்துணர்வுக்கு இடமில்லாத; சேரடியாகத் 

தெரிவிக்கப்பட்ட, மறைவுக் குறிப்பு எதுவுமற்ற? ஒ, வெளி 

யிட்டுரை, சொல்லுருவிற் கூறு ; வெளிப்படையாகக் கூறு 5 

கருத்து வெளிப்படுத்து ; உணர்ச்சி தெரியக்காட்டு; பண்பு 

குறித்துக்காட்டு ; ஒப்புமை மூலம் உருப்படுத்திக் காட்டு : 
குறிப்பால் தெரிவி; அடையாளப்படுத்தி அறிவி £ பிழிந்து 

சாறு வெளியேற்று ; புறங்கசியவிடு ; வெளியே பரவவிடு ; 

(கண.) பிறிது வகைப்படுக்திப் பெயர்த்துக்கூ.று, வதை 

பெயர்த்துரை ; ர, விரைவுபட ; விரை செலவாக? விரை 

ஊர்திவழியே ; தனிமுறைத் தூதர் மூலமாக; (தொ.) 

express delivery, தனிமுறைத் தூதுவர் கைவழியான 
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6 
extend. 

உடனடிச் சேர்ப்பு; express oneself, 2 crorhH GIO SS 
தெரிவி; express rifie, பெரியவேட்டை விலங்கினை 

      

அண்மையிலிருந்து சுடுவதற்கான சுழல் துப்பாக்கி; 600685 

நகு, சில இடங்களில் மட்டும் நின்று விரைவாகச் செல்லும். 
இருப்பூர்தித் தொடர்வண்டி. 

expre'ssion, 90, சொல்லுதல், தெரிவித்தல் ; சொல்லமைப்பு 5 

சொல் உணர்ச்சி முனைபபுப்பாங்கு) சொல்திறம். மொழி 

நடை. ; சொற்றொடர் ) தோற்றம், முகபாவம் 9 

தொனி; (இசை.) உயிர்ப்பண்பு, பாட்டின் உணர்ச்சி வெளிப் 
படுமாறு பாடும் பாங்கு; (கண.) எண்ணுருக் கோவை, 

ஓர் அளவைத் தெரிவிக்கும் குறியீடுகளின் தொகுதி 

சாறெடுப்பு; அழுத்தித்தள்ளுதல் ; (தொ. ) 6%01055100 ரூ௧1%, 
expression stop,  தொனிபாவக்குறி; இசைபபெட்டியின் 

தொனியழுத்தக்கட்டை. 

சொல் ; 

expre’ssional, a. சொல்லமைப்புக்குரிய; முகத்தோற்றத்துக் 
குரிய ; கலைத்தொனிபாவம் சார்ந்த, உணர்ச்சி வெளிப் 

பாட்டுக்குரிய. 

630176 8510118110, 7. அகத்திறப்பாங்கு) இயல்வாய்மையை- 

அடக்கிக் கலைஞரின் அல்லது காடக பாத்திரத்தின் உள் 

ளனுபவத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஓவியர்கள்-காட 

காசிரியர்கள் முதலியோர் கடைப்பிடிக்கும் தற்காலப்போக்கு. 

expressive, a. GQauahIGAn; சொல்திறம் 
குறிப்புத்தெரிவிக்கிற; உணர்ச்சி விளக்கமான 
வலியுறுத்துகிற; பொருள் பொதிந்த. 

சார்ந்த ; 
பண்டு. 

e 

express ly, adv. தெளிவாக : வெளிப்படையாக , குறிப்பிட்ட 
கோக்கததுக்காக; திட்டவட்டமாக, 

6%01₹888' 0116, 71. பிழிக்தெடுத்தல். 
exprobra'tion, n. Scrtcrib, கடிந்துரை. 
exprop riate, v. பறி, உடைமைகவர் 9 உடையையிலிருக்து. 

வெளியேற்று. 

6300118101, 7, வெளியே துரத்துதல் ; நாடுகடத்தல். 
expul'sive, ௩. புறக்தள்ளவல்ல ; வெளியேற்ற உதவுகிற ;: 

வளியே துரத்துகிற. 

expunge’, V. அடித்துவிடு; அடித்துவிடும்படி குறியீட்டால் 
தெரிவி ; துடைத்தழி; எடுத்துவிடு, எடுத்தகற்று, 

ex’ purgate, Vv. Castrogcr AVEAS SrusmwiuQs gs + 
வேண்டாதன அகற்று. 

8 ரமர்தர்06, 71. ஒய்யாரன், பகட்டுக்காரன் 7 
நேர்த்தியான ; எழில் நலம் வாய்ந்த; 
கூர்மதி வாய்ந்த. 

௩. சீரிய, மிகு. 
௩யநுணுக்கமிக்க ;. 

வாதி பர 216, ஐ, குருதியை வடித்தொழி, குருதியை வற்றச் 
தெய். 

exsang’uine, ad. குருதிச்சோகையுற்ற, 
டுடைய. 

exscind’, v, வெட்டு; செதுக்கியெடு, நறுக்கு, 

8%5071', ௦. (உயி.) முந்துற நீட்டு, உந்துவி, முன்துருத்து. 

exX-serv'ice, a. போர்த்துறைப் பணியிலிருந்து விலகி: 
யிருக்கிற, 

குருதிக்குறைபா 

6305100816, ம. உணக்கு, உலர்த்து ; ஈரம் புலரும்படி வடி. 
ex'tant, ad. ஆவண வகையில் இன்னும் இருக், 
உளதான, க௩டப்பிலுள்ள, இருப்பிலுள்ள. 

ex'tasy, n.= ecstasy. 
extem'pore, a. முன்னேற்பாடின் றி ஆற்றப்படுகிற, முயற்சி 

யிசறி இயல்கிற, உடனடியாகச் செய்யப்படுகிற. 

31௦1100116, ௦, முன்முயற்சியின்றி ஆற்று ; துடுமென் று 
ம்பு. 

து வருகிற + 

ல் 
ரோம்", ற. நீட்டு, கீட்டிப்பிடி, ஏந்து, நீடு; ஈண்டு நிற்கச் 

செய், நீ..டிக்கிடத்து ; பரப்பு; விரிவுபடுத்து, அகலப்ப ட் டுத்து, 
எல்லை விரிவாக்கு, கேராக நிமிர்த்து; மலர்த்து ர் ean ் ; சென்றெட்டுவி; 
கால ரிட்டிப்புர்ரெய் ) தொடர்க்து இயர்குவி ; கீள், ரீண்டிரு, 
நீண்டுகிட ; பரந்துகிட; விரிவுறு, அகலப்படு, எல்லை.
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ஞூ க0116) ற. கடத்தல் மீட்டொப்படைப்பு, நாடுகடத்தப் 

பட்டு வந்த குற்றவாளியை காடுகடத்தப்பட்டு வந்தவரின் 

தாயகத்தின் ஆட்சியாளரிடமே மீட்டும் ஒப்படை. 

ஊர்ரக01' 1101, 71. கடத்தல் மீட்டொப்படை, நாடுகடத்தப் 
பட்டு வந்தடைந்த குற்றவாளியை அவர் தாயகத்து 

ஆட்சியாளரிடமே மீண்டும் ஒப்படைத்தல். 

ஞேர்ரகம'08, 71. வளைமுகட்டின் வெளிப்புற வளைவு. 

ஊ1ா-௦5800 18], ம. கருகிலைப்பண்புகளுட்படாத, 
உள்ளார்ந்த பண்புத்திறங்கட்குப் புறம்பான. 

ext’ra-judi’cial, a. ~onudry Cory வழக்குடன் தொடர் 
பற்ற; சட்ட முறைப்படியான உரிமை சாராத; குற்ற 

ஏற்பு ஒப்புதல் வகையில் முறைமன்றத்தில் செய்யப்படாத. 

ex'tramun’dane, ம. உலகியலுக்கப்பாற்பட்ட ; அண்டத் 
துக்குப் புறம்பான. 

extramur’al, a. நகர மதிலெல்லைக்குப் புறம்பான; சொற் 
பொழிவு வகையில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வெளியே நிகழ்த்தப் 

படுகிற. 

extran’eous, a. அயலினப்பிறப்புடைய, அயலினவரவான ; 
அயலான ; புறம்பான ; தொடர்பற்ற, பிறிதின் சார்பான, 

வகை வேறுபட்ட உள்ளார்ந்த பண்புகள் சாராத, புறச்சார் 

பான, முக்கியத்துவமற்ற. 

extra-offi'cial, a, பணிமனை சாராத, அலுவலகச் சார்பற்ற. 

11௧௦11 1௨7165, 7. 01. படைத்துறை மிகை ஊதியப் 
படிகள் ; பொதுவழக்கான வகைதுறை வரிசைகளை மீறிய 

செய்திகள், 

ஊரக010' 1 கார, ர. வழக்கமீறிய; பொதுநிலை கடந்த) 
தனிப்பட்ட, பொது முறை விலக்கான? பொது அளவு 

கடந்த, மாபெரிய; வியத்தக்க; பணியாளர் வகையில் 

பொது மிகையான, துணை மிகையான, துணையிணைப்பான; 

(தொ.) 607037 61௨௦101017, உதவி அமைச்சர், தூதுவருக் 
கடுத்தபடி. உயர்பதவியாளர். 

ஜர்ர2றகா௦01181, ர. திருக்கோயில் வட்டத்துக்குப் புறம் 
பான. 

extraphys'ical, a. 
களுக்கு உட்படாத. 

extra-sen'sOry, ad. பொதுகிலைப் புலனுணர்வுக்கப்பாற் 
பட்ட, உண்ணோக்கு-தொலைவிலுணர் தல் ஆகியவற்றின் 
வகையில் பயன்படுத்தப்படும் உணர்வு சாராத. 

extraspec’tral, a. கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய நிறப் 
பட்டைக்கு வெளியேயுள்ள. 

extraterres'tria]l, 8. நில உலகுக்குப் புறம்பான; நில 
உலக வளிமண்டலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட. 

extraterritor’ial, a.=exterritorial. 
ஞாாகர'82௧1.06, 1, ஊதாரித்தனம், வீணழிவு ; வீண்மிகை, 

கழிமிகுதி, தாராளம் ; மட்டுமீறிய தன்மை ; விலைவகையில் 
வரம்பு கடந்த உயர்வு) பகுத்தறிவுக்கொவ்வாமை, ஈம்பத் 

தகாத தன்மை; பொருத்தமற்ற செய்தி; இசைவுக்கேடான 
செய்கை. 

ஜாக் உஜார், ர. ஊதாரித்தனமான, வரம்பு மீறிச் செலவு 
செய்கிற; வீண் அழிவு செய்கிற; விலைவகையில் மட்டுமீறி 
உயர்ந்த; மட்டுமீறிய அளவான, தாராளமான; எல்லை 

கடந்த, அளவுகடந்த; ஈம்பத்தகாத, பகுத்தறிவுக்கொவ்வா த. 

extravagan’za,n, மிகு கற்பனை இலக்கியம் ; 
கற்பனை மொழிஈடை. 

ஜேது உகர, ற. தகுதி வரம்புகட ; கெறிதவறி அலை. 
ஜ்வர" வ5ஐர்6, ற, கலத்தினின்றும் நீர்மத்தை வன்மையுடன் 

வெளியேற்று ; வெளியே பாய்ந்து வடி. 

extreme’, n. முனைக்கோடி ; புறக்கோடி; முகட்டுக்கூறு ; 
உச்சமுனை ; உச்ச என்லை, உச்ச Maroy; (avr) முதலும் 
இறுதியுமான இருதிசைக் கோடிகளில் ஒன்று (அள.) 
கருவாசகத்தின் எழுவாய் பயனிலைகளுள் ஒன்று 7; 
பெரும்பதம் சிறுபதமாகிய ஈரெல்லைப் பதங்களில் ஒன்று? 

இயற்கையின் இயற்பொருள் நியதி 

வரம்பற்ற 
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௩. புறக்கோடியான ; மையத்தினின்றும் மிகுதொலை 
விலகிய ; இரு புறக் கோடிகளிலும் அமைந்துள்ள ; உச்ச 

அளவான, உச்ச நிலையான ; மிகுதியான, கடந்த கிலையான$ 

கடைசியான ; வாழ்க்கை இறுதிவேளைக்குரிய ) கடு முனைப் 

பான ; நெடுந்தொலை முனைந்து செல்கிற; கண்டிப்பான 9 

மட்டில்லாத; விசையெழுச்சிமிக்க; (தொ. ) 8%10116 1010௯, 
இறக்கும் தறுவாயிலுள்ளவர்களுக்குக் கிறித்தவ குருமார் 

கொடுக்கும் இறுதி எண்ணெய்ப்பூச்சு ; 8௦ to extremes, 
கடுமையான நடவடிக்கை எடு; மட்டுமீறித் தீவிரமாக 

முனைந்துசெல் ; 1 16 (1606, உச்ச அளவில். 

extrem‘ity,n. GOD wer; கடைசி; அறுதி; எல்லை; 
கெடுதி ; இடர் $; மனக்கலக்கம் ; துயர் ; தொல்லை ; (தொ.): 
the extremities, maarc) ugGslacr; the last extremity, 
காலக்கேட்டின் உச்சநிலை ; சாவு. 

ஜே 111086, ற, சிக்கலிலிருந்து விடுவி ; சிக்கல் அகற்று ; இக் 
கட்டிலிருந்து காத்து வெளியேற்று ; இடரிலிருந்து வெளிக். 

கொணர் ; (வேதி.) சேர்மானத்திலிருந்து இயைபியலாற்நல் 
மூலம் வளிபிரிக்து செல்லவிடு. 6 

extrin’sic, ம: புறம்பேயுள்ள, புறம்பேயிருந்து வருகிற; 

புறம்பேயிருக்து இயக்குகிற; அயல்வரவான, அயற்பண் 
பான; உரியதல்லாத, உள்ளார்ந்ததல்லாத ; முக்கியத்துவ 

மற்ற, சிறுதிறமான; தசைப்பற்றுக்கள் வகையில் உடல்: 
முதலிலிருந்து கிளையை அல்லது அரை வளையத்தை நோக்கிச் 
செல்கிற. e 

extrorse’, a. (s1a1.) மகரந்தப்பை வெளிப்புறம் திரும்பி: 
யுளள. 

ex'trovert, n, வெளியுலக ஈடுபாட்டாளர் ; y, புறமுகமாகத். 

திருப்பு. 
extrude’, ௨, வெளியே தள்ளு; புறத்தே உந்துவி; வெளி 

நீட்டு ; புறந்துருத்து, உந்து. 
6300618706, சமர ஹழே, 1, வளங்கொழிப்பு, பொங்கு 

வளம்; களி கிளர்ச்சி) மொழி வகையில் சொல்வளம், 
நடைவகையில் அணிவளம் ; உணர்ச்சிப் பொங்கல்; திடீர் 
உணர்ச்சி எழுச்சி; கூறியது கூறல், வீண்மிகை, 

ஜபூ'ஊகார், 4. வளங்கொழிக்கிற; செழித்து வளர்கிற; 
பொங்கி வழிகிற; ஏராளமான ; உணர்ச்சி பொங்குகிற ; 
களி கிளர்ச்சியுடைய; மொழிவகையில் சொல்வளமிக்க ; 
மொழி௩டை வகையில் அணிவகை மலிந்த; செயல் வகையில். 
தாராளமான. ச 

exub’erate, v. மல்கு, பொங்கி வழி; தடையின்றி நுகர்வி 
லாழ். 

exude’, v. dj கசியவிடு, வெளிவிடு ; வடி; புழுங்கு, ஈர 
ஆவி வெளிப்படுத்து. 

ஸயிர்', ஐ. மகிழ்ச்சியில் திள, களி மகிழ்வுகொள். 
exuv iae, 7. pl. மேலோட்டுக்கழிப்புப் பொருள்கள், விலங் 

கினால் களையப்பட்ட தோல் ஓடு முதலியவை ; புதைபடிவ 
மேலோட்டுப்பகுதி. 

exuv'iate, v. தோலுரி, ஓடு களை; சட்டை கழற்று. 
28 ௦010, (ல.) ஈ, கேர்ச்சிக்கடன் படையல் ; ரம. நேர்ச்சிக் 

கடனாக. 

6386, 1௩. பருந்தின் இளங்குஞ்சு ; பயிற்றுவதற்காகக் கூட்டி 
லிருந்து எடுக்கப்பட்ட பருந்தின் குஞ்சு. 

696, 1. கண்; கண்விழி, கண்ணுருளை ; கட்பகுதி, கண்குழி 
விடம் ் விழித்திரை, விழி முகப்பு; பார்வை; பார்க்கும் 
ஆற்றல் ) நோக்கு; இலக்கு; கவனம் ?  புலனாற்றல், 
உணருந்திறம் ; கண்ணிறமுடையது, மயில் இறகுக்கண் 7; 
மையப்புள்ளி ; கண்போன்ற குழிவுடையது ,; ஊசியின்காது ; 
வட்டத்துளை ; காலதர், புழைவாயில் ; முடபீபந்தில் முடக்கு 
நுழைப்புக்குரிய புழை ; சுரங்க வாய்வழி ; நீரூற்றுக்கண் 5 
கொக்கியின் கம்பியிழைக்கண்ணி ; கொக்கியின் வளையம் - 

உருளைக்கிழங்கிலுள்ள விதைமுளை ; மூட்டை மீது aioe 
பொட்டு; மூக்குக்கண்ணாடிவில்லை ; ஐ, கோக்கு, கூர்ந்து 
பார்; கவனி) (தொ. ) 06 ௨11 065, முழுக்கவனம் செலுத்து, 
அயராது கூர்ந்து கவனி; 6 & sheet inthe wind’s eye,
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வெறிகொள்; cry one’s eyes out, மிகு கண்ணீர்விடு, 

நிரம்ப 23; eye of day, uawactr, aslgacr; give an 

6௦10) கவனி; 1546 ௨௩ 8610, கோக்கமாகக்கொண்டிரு 7 

1 16 ரூ5 ௦8, மதிப்பில் ; கருத்தின்படி, ) 4 106 0576 04 1௧3, 

சட்டத்தின்படி, சட்டத்துறையின் கோணத்திலிருந்து பார்த் 

தால்) 1 11௦ நாம்றம்5 616, கற்பனையில்) எதிர்கோக்கி ; 

19 (06 எற்றும் 06, காற்றுக்கெதிரே ; 1620 0168 696 on, 

6 8௩ 8600, கூர்ந்து கவனி; 

காவல் செய் ; 12060 0065 86 81260, மிக்க விழிப்புடனிரு; 

ரூ௨126 ஷூ கர், காதற்பார்வை பார், கடைக்கண் பார்வை 

பார்; make one open one’s eyes, வியப்படையச்செய், 

வியப்பால் விழிக்கச்செய் ; மரு 8461 வியப்புக்குறித் தொடர் ; 
put a finger in the eye, 31@, கண்ணீர் விடு; றம் ௨ 

person’s eye ௦மர், குருடாக்கு; ஒருவர் பெறும் ஆதரவை 
அகற்றி அவ்விடம் பற்றிக்கெரள்; see eye to eye, 

முற்றிலும் ஒத்த கருத்துக்கொள் ) see with half an eye, 
st of fb & cot Q@Qan oir; throw sheep’s eyes at, கண் 

ணொசிந்து பார்; turn a blind eye on, BMT 600) 5 FIGUMT 

பாசாங்குசெய், கண்டுங்காணாதது போலிரு ; under the eye 

௦8, கவனிப்பில், பராமரிப்பில் ழ up to the eyes, முழுதும் 

ஆழ்ந்து ஈடுபட்டு, 

ஞீலி], 71. கண்விழி. 

eye'-bath, n, கண் கழுவுதற்குரிய கண்ணாடி நீர்க்கலம். 

eye’-Seam, n, aor CaraG, கொடி கோக்கு, 

eye’bright, 1. 
மலர்ச்செடி வகை. 

கண்கோய் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட 

ஞூ, 10. புருவம். 

ஷி மிஹ, 1. குதிரையின் சேணத்திற் பொருத்தப்பட்டுள்ள 
கண்மறைப்பு. 

, eye -glass, 91... மங்கல் பார்வையாளர் பார்க்கப் பயன் 

“படுத்தும் கண்ணாடிவில்லை; மூக்குக்கண்ணாடி. 

eyehole, n. ses பார்க்க உதவும் புழை. 

eye’lash, Nn, கண்ணிமையின் மயிர் வரிசை. 

41 

கவனித்துப்பார் ; ( 
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eyrie 

௨16, 1. கப்பற்பாயின் கயிற்றுத்துளை ) இழை பின்னு 

வதற்கான நுண் புழை; பார்ப்பதற்கான சிறு புழை; 

௬ரங்கம் வெடிப்பதற்கான சிறு குழி; சிறு கண். 

௨114, 7. கண்ணிமை, 

eye’-opener, n. தெளிவு தரும் செய்தி; 
செய்தி. ் 

eye’piece, n. தொலைகோக்காடியின் கண் வில்லை. 
eye’-rhyme, n. 7 gismesGurod. 
eyes, n. ற]. கப்பல் முகப்பின் முன்புறம் ; முகப்பு முன்புறத் 

தில் கயிறு வடம் புகுத்துதற்குரிய கண்கள் போன்ற புழை 

கள் ; கட்பகுதி, கண்ணிருக்கும் முகத்தின் பகுதி. 

eye’-servant, n. கண் துடைப்பு வேலையாள், மேலாளின் 
கண்பார்வையில் மட்டும் வேலை செய்பவர். 

  

வியப்பூட்டும் 

eye’-service, n, Sar syom_ny Bards. 
eye’shot, 7, கண் எட்டும் தூரம் ; விரை கோக்கு. 

eyesight, 71. பார்வையாற்றல் ; காட்சித்திறம். 

eye’sore, 71. கண்ணராவி. 

6376-5110, 7. கயிற்றில் நுனி முறுக்குச் சுருக்கு, மடித்து 
அடிமுறுக்கின் புரிகளுடன் முறுக்கப்பட்ட கயிற்றின் 

கண்ணி. 

eye’-spot, n. கண்போன்ற பொட்டு ; கண்போன்று பார்ப் 
பதற்கு உதவும் முதிராக்கருஙிலை உறுப்பு. 

eye’-string, n. கண்ணிமைக் கதுப்பினை இயக்க உதவும் 

தசைப்பற்று, கண்ணிமை நரம்பு. : 

eye’-tooth, n, கோரப்பல், கண்ணிற்குக் கீழே மேல்தாடையி 

லுள்ள கூரிய பல். ் 

ஞூ௨ி்ரக51, 7. கண் கழுவு மருந்து ; கண் துடைப்பு வேலை. 

ஞூஜ்ரகம்ள, 7. கண்ணீர் ; கண்ணருகே சுரக்கும் நீர்மக்கூறு?; 
கண்கமுவும் கீர். 

eyot, n.=ait. 
வூா6, 71, (வர.) கற்றுப்பயணம் ; சுற்றுலா நீதிமன் ஐம். 

eyr’ie, eyr’y, n.=aerie.



Fa facsimile 
  

Te, 71. மேலை இசைமானத்தில் கான்காம் சரம். 

நஹ 1௨7, 7. இங்கிலாந்தில் 1884-இல் நிறுவப்பட்ட ஃபேபியன் 
கழகத்தில் உறுப்பினர் ; ர, போரில் நேரிடைக் கைகலப்புக் 
கிடங்கொடாமல் பதுங்கித்திரிக்து காலம் நீட்டித்து எதிரி 
யைத் தளர்வூட்டும் முறையைப் பின்பற்றுகிற; படிப்படியாகச் 
சமதர்மத்தைப் புகுத்திப் பரப்புதலைக் கோட்பாடாகவுடைய. 

7௨016, 71. கட்டுக்கதை; பழங்கதை, பழம்பாட்டி கதை; புராணக்கதைத்தொகுதி, இயற்கை கடந்த நிகழ்ச்சி கூறும் 
கதைத்திரட்டு ; புள்-விலங்குக்கதை ; கொடிக்கதை ; விளக்கக் 
கதை ; நீதிக்கதை; கதை நிகழ்ச்சி ; கற்பனைச் செய்தி ; 
பொய், புரளி ; பயனிலாப் பேச்சு ; ற, கதை கட்டு; கட்டுக் 
கதை கூறு; கற்பனையான கதைகளைச் சொல்; கற்பனையாகக் 

ரீ௨0160, 2. பழங்கதைகளில் கூறப்பட்ட; புராணப்புகழ் 
பெற்ற; பழம்புகழ் வாய்ந்த. 

ரீ2'112ய, ர. செய்யுள் வடிவான முற்காலத்திய பிரஞ்சுப் பழங்கதை ; ந்], £௨0:1120%. 
fab’ric, n. wrofms, கட்டிடம் ; கட்டுமானம் ; கட்டிணைப்புப் 

பொருள், யாப்புறுத்தப்பட்ட ஒன்று ; சட்டம், அமைப்பு ; 
நெய்யப்பட்ட துணி வகை ; கெசவுமானம் ; இழைமானம் ; 
நெசவு மூலப்பொருள். 

fab'ricate, v, கட்டமை, கட்டியுருவாக்கு ; செய், சமை, 
படை, உண்டுபண்ணு ; புனைந்துகட்டு; பொய்யாக அமை; 
கள்ளக் கையொப்பமிட்டுப் பத்திரங்களை உருவாக்கு. 

மீ௨0ரர்0௨' 110, 70. கட்டுதல், கட்டுமானம் ; செய்துருவாக்கு தல், 
படைப்பாக்கம் ; கட்டுக்கதை ; பொய், புனைசுருட்டு ; 
பொய்ப்பத்திரம், 

fab‘ulist, x. கட்டுக்கதையாளர் ; நீதிக்கதை இயற்றுபவர் ; 
பொய்யர். 

fab'ulous, a. கட்டுக்கதை கூறுகிற; கட் டுக்கதையில் கொண் 
டாடப்பட்ட, பழம் புகழ் உடைய ; வரலாற்றுக்கு மாறான ; 
நம்பத்தகாத; புனை சுருட்டான ; அறிவுக்குப் பொருந்தாத ; 
மிகைப்படுத்தப்பட்ட. 

facade’, n. கட்டிடத்தின் முகப்பு, முன்பக்கம் ; முகப்புத் 
தோற்றம், புறத்தோற்றம். 

face, n. முகம் முகத்தோற்றம் ; முகமாறுபாடு ; முகபாவம் ; 
பார்வை; முகப்பு ; முன்புறம் ; முன்பகுதி; மணிப்பொறி 
முகப்பு ) பாறை பிளப்பு மூகம்; ஆட்டச்சீட்டில் படமுள்ள 
புறம் ; சுரங்கவாயில் ; வெட்டுவாய் ; வெட்டுக் கருவியின் 
முனை; மணிக்கல்லின் பட்டைமுகம் ;  குழிப்பந்தாட்ட 
மட்டையின் அடிக்கும் பக்கம்; புற அமைப்பு; புறத் 
தோற்றம் ; பரப்பு, மேற்பரப்பு ; பிழம்புருவின் பக்கத்தளம் ; அச்சுருவின் எழுத்து வடிவப்பாணி ; துணிச்சல் ; துடுக்குத் 
தனம்; ௮, முன்னிலைப்படு ; எதிர்ப்படு, சந்தி; பார்; 
எதிராக கில் ; தடுத்து நில் ; வீரத்துடன் தாங்கு ; உறுதியா 
யிரு, திறமையுடன் நின்று சமாளி ; முகம் திருப்பு ; முகம் திரும்பு ; கோக்கியிரு ; மோக்கித்திருப்பு ) நோக்கித்திரும்பு ; நேராயிரு, எதிர்ப்புறமாயிரு; சீட்டு வகையில் முகம் மேலாகக் காட்டு; முன்னோ திரையாயமை; முகப்பாயமை; மேலுநையிடு; 
மேற்பூச்சிடு ; பரப்புமீது ஒப்பனை செய் ; விளிம்புசித்தரி ; 
விளிம்பு இணை; (தொ.) 8806 80%, எதிர்த்தடக்கு, 
அச்சுறுத்திக் கீழடங்கச்செய் ; 790௦ ௦14, ஆட்ட வகைகளில் 
காய்களை எதிரெதிராக வைத்துத் தொடங்கு ; face out, முழுதும் ௩டத்திச்செல்; 06060 1௦6, நேருக்கு நேரான ; எதிரெதிராக ; 80610 7௨௦௦ 9110, முன்னிலையில் ; fly in thee 1௨௦ ௦4, வெளிப்படையாகக் கீழ்ப்படிய மறு, 

எதிர்த்து நில் ; have the face, வெட்கத்தை உதிர்த்து நில்; 11௦௦ 01, எதிராக; in face of, in the face 04, இருந்த போதிலும், அச்சூழல் எதிர்த்து ; 1௦56 1506, மதிப்பிழ ; 
அக் ் ஈந்பெயரை இழ; look one in the face, 

BOSS, நேராக கின்று கோக்கு ; ௧10 உ 0௨௦6, முகத்தைச் 
சளித்துக்காட்டு, “அழகு? காட்டு; 0 (16 8506 01 it, ஒவளித்தோ.ற்றத்தைக் கொண்டு மதிப்பிடும்போது ; ஐய]] க 

கேரடியாக   

long face, கர ௨ 1௦0த 7௨௦6, முகத்தைச் ண்ட வைத்துக் 

கொண்டிரு, சோர்வுற்றிரு, துயரார்க்திரு ; றப$ & good face 
on matter, put a bold face on matter, sorgrinw உறுதி 
யாகக் காட்சியளி, தீரமான தோற்றமளி; றம் க new face on, 
தோற்றத்தை முழுதும் மாற்று ; 5846 01௦'8 18௦௦, மானத் 
தைக் காப்பாற்றிக்கொள், அவமானப்படுத்துவதிலிருந்து 
தந்திரமாகத் தப்பித்துக்கொள்; set one’s face against, 
egsurs tTHTSS! Hod; show one’s face, Gsrmmwal, 

தோன்று, காட்சியளி ) 10 016'5 7806, முன்னிலையில், 
நேரிடையாகவே. 

18௦௦-8016, 7. முகத்தின் நரம்பு வலி. 
806-081, 71. சீட்டாட்டத்தில் அரசன்-அரசி-அடிமை முகப் 

படமுள்ள சீட்டு. 

7௨06'-11111ற0த, 71. முகச்சுருக்கத்ைத நீக்கி இளமைத் 
தோற்றத்தை அளிக்கும் அறுவைச் செயல். 

fa'cer, n. முகத்தில் அடிக்கும் அடி; திடீரென நிகழ்கிற 
பெரிய இக்கட்டு. த 

௨௦, 7. வைரத்தின் பட்டை; பட்டையிட்ட பரப்பின் ஒரு 
முகப்புக் கூறு ; கருத்துக் கூறு. 

face’tiae, n. pl. வேடிக்கைப் பேச்சுக்கள், கொடிப்பேச்சுக்கள், 
கேலித்துணுக்குகள் ; ஈகைச்சுவை ஏடுகள், கேலித்துணுக்கு 
ஏட்டுப்பட்டியல்; மறைறக்கத்தக்க பொருள்கள்பற்றிய 

ஏட்டுத்தொகுதி. . 

7806110105, 8. விளையாட்டுப் பேச்சுக்களில் ஈடுபட்டுள்ள, 
கிண்டலான, நககையாட்டான, கொடிபேசுகிற், குறும்புத் 
தன்மையுடைய. 

ரீக்0ர௨, 71. கடைமுகப்புப் பெயர்த்தகடு. 

1௨0181, 77. முகத்தசை பிடித்துவிடல்; ர, முகம் சார்ந்த; (தொ.) 
facial angle, காது - மூக்கு- நெற், ,றிவரைகளிடையேயுள்ள 
கோண அளவு. 

fa'cile, a, எளிதான ; எளிதாகச் செய்யக்கூடிய ; எளிதில் 
பெறத்தக்க ; எளிமை நயமுடைய, வாய்ப்பு ஈயம் வாய்ந்த ; 
ஒழுகு ஈயமுடைய, இழைவான தட்டுத்தடையின் றிப் 
பேசுகிற; தங்குதடையற்ற சொல்லொழுக்குடைய :; நடை 
கயமுடைய ; இணக்க நயமுடைய, இசைவார்ந்த ; வளைந்து 
கொடுக்கிற ; கடுமையற்ற பண்புடைய, குண அமைதி 
யுடைய, அமைந்த போக்குடைய. 

fa'cile prin’ceps, (.) a. sraBed முதன்மையான. 
1௨0111421௦, ற, எளிதாக்கு, துணை தந்து ஊக்கு, முன்னேற 

உதவு. 
facil’ities, n. pl. வாய்ப்புகலங்கள் , துணைகலங்கள் ; துணை 

நலவாய்ப்புப் பொருள்கள். 

facil’ity, n. எளிமை; இக்கட்டின்மை ; தட்டுத்தடங்க 
லின்மை; விரைந்தியங்கும் திறம்; எளிமை நயம், முயற்சி 
யந்த உடனடிச் செயல்திறம்; இழைவு, ஒழுகு நயம்; 
இணக்க நயம் ; வாய்ப்பு கலம் ; துணை நலம்; துணைநகலப் 
பொருள். 

ர௨'0111ஐ, 7, எதிர்நிலை ; சந்திப்பு ) சமாளிப்பு ; பக்க நோக்கிய 
திருப்பம்; முகப்பு; பாதுகாப்பான முகப்பு மறைப்பு; ஒப்பனே 
மறைப்பு ; சுவரில் முகப்புக்கல்; விளிம்பு அமைப்பு ; மேற் 
பூச்சு) மேலீடு. 

fa'cings, 71. pl. சட்டையின் வண்ண வேறுபாடுடைய முன் 
கை முகப்பு; வண்ணவேறுபாடுடைய கழுத்துப்பட்டை 
விளிம்பு; திருப்பத்திசை முகங்கள், வாழ்க்கைப்போக்கு 
மாறுதல்கள் ; (தொ.) ஐ௦ (110081) 00௦19 facings, (esr 
இயல்புகள் பற்றிய சோதனைகளுக்கு உட்படு; -Dut person 
through his facings, ஒருவருடைய குண இயல்புகளைச் 
சோதனை செய்து பார். 

facsim'ile, n, உருவ நகேர்படி, எழுத்து மட்டுமன்றி வரி வடிவின் தோற்றமும் கிழற்படுத்திக் காட்டும் கேர்படி உருப் 
பகர்ப்பு; படத்தின் கேர்படி உருமாதிரி) ற, சரி மாதிரி செய், 
உருவர௫ேர்படி. எடு,
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force-meat 

force'-meat, 1. பூரணம் வைப்பதற்காகக் குறுகத்தறித்து 
அரிந்து பக்குவப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி. 

$01'0605, 7. பற்று குறடு) சாமணம் போன்ற இடுக்கி 
உறுப்பு, 

for’ces, n. pl. படை வகுப்புக்கள், படைகள். 

1070711016, ௩. வலுக்கட்டாயமான, வலிந்து செய்யப்பட்ட ; 

மனத்திற் பதியும்படியான ; ஏற்கச்செய்யும் ஆற்றலுடைய 7; 
ஈர்க்கக்கூடிய. 

for'cible-feeble, a. 
மறைக்கிற. 

௦0, 71. “கடவுத்துறை, ஆறு முதலியவற்றில் நடந்து கடக்கக் 

கூடிய ஆழமில்லாப் பகுதி; ற, நடந்து ஆறு முதலிய 
வற்றைக் கடக்துசெல். 

1௦1014, ௦, 107௦ என்பதன் இறந்தகாலம், 
£010௦', ௦. சோர்வுறுத்து. 
fordone’, v. fordo என்பதன் முடிவெச்சம். 
10161, ர. முற்பகுதி ; கப்பலின் முன்புறம் ; ர, முன்புறமுள்ள ; 

88, முன்னால் ; முன்னிலையில் ; (தொ.) ௨ 46 1016, (கப்.) 
பாய்மரத் தலைப்பகுதியின் முன்புறத்தில் ; கப்பலின் முன் 

புறத்துக் கம்பத்தின்மீது காட்சியளிக்கிற ; 00106 1௦0 196 1076, 
முன்னுக்கு வா ; தலைமை வாய்ந்த பங்குகொள்; fore and aft, 

கப்பலின் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் ; கப்பலின் நீட்டுப் 
போக்காக, கப்பல் முழுமையும் ; 4000 ௨௦௦ ௨11 கற, முன் 
புறமும் பின்புறமும் குவடு உடைய தொப்பி ; 8016 கறம aft 

rigged, நீட்டுப்போக்காகக் கட்டப்பட்ட பாய் மரங்களுடைய; 
1௦ 16 1026, அதே இடத்தில் ; எளிதிற் கிடைக்கக்கூடிய ; 
கைக்கு எட்டுகிற; சுறுசுறுப்பான; முனைப்பான; பகட்டாகத் 

தெரிகிற. . 

1௦76”, 7. குழிப்பக்தாட்டத்தில் பந்தடிப்பவருக்கு எதிரிலுள்ள 
வர்களை: எச்சரிக்கும் சொல். 

1௦16”, றரசற், முன்னிலையில், சான்றாக. 
fore‘arm', n. முன் கை, முழங்கை முதல் மணிக்கட்டு 

அல்லது விரல் நுனிவரையுள்ள பகுதி ; விலங்கின் முன்கால்; 
பறவையின் சிறகு. 

forearm'*, v. முன்னரே படைக்கலம் பூண்டிரு; முன்னெச்ச 
ரிக்கையாயிரு, முன்னேற்பாடாயிரு. 

fore’bear, n.=forbear’. 
forebode’, v. பொல்லாங்கு முன்னறிவித்துக் காட்டு, தீமை 

குறித்துக்காட்டு, தீக்குறியாயமை ; பின்வரு தீமையின் 
முன்குறி காண். 

௦20௦1 112, 1. தீமை முன்னறிகுறி ; திக்குறி) இடர் முன் 
னுணர்வு. 

fore’-cabin, n. இரண்டாவது உயர்வகுப்புப் பிரயாணிக 
-ஸிருக்கும் கப்பலின் முன்புற அறை. ‘ 

1016'கோ1826, 7. முன்சக்கரங்கள் தனித்தியங்கும் இயல்புடன் 
அமைக்கப்பட்ட வண்டியின் முன்பகுதி. 

1016'0851 ', 7, முன் மதிப்பீடு; முன்ஆய்வு ; உய்த்துமுன் 
னுணர்வு ; வானிலை முன் கணிப்பு. 

10160851' £, ௦. குறிசொல்; முன்னரே குறி, முன்னரே உய்த் 
துணர்க்து கூறு ; தட்பவெப்பரிலையினை மூன்னாய்ந்து ஊக 
மதிப்பீடு குறி, 

fore’castle, 2. (வர. ) போர்க் கப்பலில் முன்புறமுள்ள சிறு 
உயர்மேடை ; வாணிகக்கப்பல்களில் தளத்திற்குக்கீழே கப்ப 
லோட்டிகள் தங்கும் முன்பகுதியிடம். 

foreclose’, v. தடைசெய், தவிர், விலக்கு ; அனுபவ உரிமை) 

வலிமைக் குறைவினை வீறுப்பினால் 

யைத் தடைசெய் ; அடைமான மீட்புரிமையைத் தடைசெய் ; ட 
பணம் செலுத்தாமைக்காக அடைமரன மீட்புரிமை ஒழி; மீட் 
புரிமையை அகற்று; வேற்றுமைக்கிடமான உரிமையை 
முன்சென்று கைப்பற்றிவிடு. 

107600071, ௩. முன்கட்டு, கட்டிடத்தின் முன்புறத்துள்ள 
சுற்றுக்கட்டுள்ள முற்றம். 

fore'edge, 91. புத்தக முன்விளிம்பு, ஏட்டின் வெளியோரம்.   

forenoon 

ரீ016'18110675, 70. ற1. முன்னோர், மூதாதையர். 
1076'002, 1. ஆட்காட்டி விரல், சட்டு விரல். 
fore’foot, n. Souder முன்னங்கால்களிலொன்று ; (கப்.) 

கப்பல் அடிக்கட்டையின் முன்னாலுள்ள துண்டுப் பகுதி. 

107௦117007, ர. முன்னிடம் ; முற்புறப்பகுதி ; முன்னணி. 
foregath’er, v.=forgather. 
fore'gift, n. (e.) GS 5madaror (yar 50:20 & at_1ovorib. 
fore’gleam, n. வருங்காலத்தின் கணநேரத் தோற்றம். 
forego’ ', v.=forgo. 
forego’*, ௦. முன்செல் ; முந்து. 

101620 67, 70. முன்னிருந்தவர் ; முற்பதவியாளர். 
foregone’, v. ௦1௦20 * என்பதன் முடிவெச்சம். 

1076'ஜ௦ெரும், 1. படத்தின் முன்புறத் தோற்றம்; மிகத்தெளி 
வாகத் தெரிகிற இடம். 

fore’hand, 71. குதிரையின் முன் பகுதி; ர, வரிப்புந்தாட்டத் 
தில் வெளியே களப்புறம் கோக்கிய. 

௦12௦ம், 7, கெற்றி, நுதல். 
ம 1212, 8. அயல்காட்டுக்குரிய, அன்னியமான ; வெளி 

நாட்டுச் சார்பான, உள்நாடு சாராத; வேற்றுகாட்டுவரவான; 
தாய்காட்டுக்கு அப்பாலுள்ள, வேற்று மாவட்டத்துக்குரிய 7; 
வேற்றுச் சமயத்தலைமை வட்டாரத்துக்குரிய ; இருப்பூர்தி 
வகையில் வேற்று வாணிகக்கழகத்துக்கு உரியதான ; புறம் 
பான, உடல் அல்லது பொருள் எல்லைக்கு வெளியிலுள்ள ; 
சமுதாயத்துக்குப் புறம்பான; வெளியிலிருந்து வருகிற; வேறு 
பட்ட; ஒவ்வாத, இசையாத, அயலான, இனப்பண்பு சாராத ஐ 
பண்பு ஒவ்வாத, சூழலொவ்வாத ; (தொ.) 401618 ]91127- 
றவற, அஞ்சல் செலவினைக் குறைப்பதற்கான மெல்லிய 
கடிதத் தாள் ; Foreign 084௦6, அயல் காட்டு அலுவலகம். 

1௦1'6]ஜூரா, 7. அயல்காட்டார் ; வெளிகாட்டிற் பிறந்தவர் ; 
பிறகாட்டுமொழி பேசுபவர் ; அயல்காட்டுக் கப்பல் ; வெளி 
நாட்டு வரவான உயிரினம் ; வெளிகாட்டுச் சரக்கு. 

forejudge’, . சான்றுகளை ஆராய்வதற்கு முன்பே தீர்ப்பளி, 
ஆய்வுக்கு முன்பே முடிவுசெய். 

1017212009, ௦. முன்னறிந்திரு, முன்னுணர். 
foreknowl'edge, n. cons pSay. 
ரலி, 9. கணக்குப் புத்தகங்களுக்கு மேலுறையாகப் போடப் 

படும் தோல் தாள். 

fore‘land, n. நிலக்கோடி, கில முனை ; நிலக்கோடு ; முற்புத 
நிலப்பரப்பு, முற்புற நிலக்கூறு. 

fore'leg, 71. விலங்கினங்களின் முன்னங்கால். 

1012'100% ”, 9, கெற்றிமயிர், முன்குடுமி; (தொ.) take time 
by the forelock, சமயத்தை நழுவவிடாமல் முன்கூட்டிப் 
பயன்படுத்திக்கொள். 

1016'1௦0% “, 1. தாழ்ப்பாள் தடையாணி ; ம. தாழ்ப்பாள் 
தடையாணியிடு. mee 

20160, 8. முறைகாண் ஆயத்தின் முகவர் ; தொழிலாளர் மேன்முறையாள் ; (தொ.) 97011102 1070௧, வேலை செய்து 
கொண்டே பிற தொழிலாளர்களைக் கண்காணிப்பவர். 

fore’mast, 1. கப்பலின் சிறிய மூன் பாய்மரம் ; (தொ.) foremast man, foremast seaman, foremast உறப், சிறுதரக் 
கப்பல் பணியாளர். 

fore'most, a, எல்லாவற்றிற்கும் முற்பட்ட, 
மையான ; மிக முக்கியமான ; மிகச் சிறந் 
முதலாக, முதலிற் குறிப்பிடத்தக்கதாக, 
முற்பட்டதாக, 

1016087106, 71. முதற்பெயர், கிறித்தவப் பெயர், 
fore'-named, a. முன்னரே பெயர் 

கூறப்பட்ட. 

முன்னணி முதன் 

த; ஸுஹ். முதன் 
எல்லாவந்றிற்கும் 

குறிப்பிடப்பட்ட, மூன்னரே 

£076'000ற, 91. முற்பகல்.
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1௦101 51௦, ம. சட்டஞ் சார்ந்த, வழக்குமன்றத் தொடர்புடைய); 
(தொ.) forensic 601016, மருத்துவச் சார்பான சட்ட 

ஆய்வுத்துறை. 
7016010810), ௦. முன்னரே அறுதியிடு; முன்னரே குறித்து 

._ அமை, 

70768, ர. கப்பலின் முன்புறத்திற்கருகிலுள்ள குவிந்த 
சரக்கு வைக்கும் பகுதியின் முனை, 

மீம0ள18., ஐ. முன்னதாகத் திட்டமிடு, முன்னரே ஏற்பாடு 
செய், 

0 6்ற1௧6, 1, முதல்படி இழைப்புளி, வெட்டியபின் அல்லது 
அறுத்தபின் முதல்தளமட்டம் செய்யப் பயன்படும் கருவி. 

-fore-ran’, v. fore-run! caruger Qo sano. 

1076-௦801), ல. முந்துறத்தாண்டி வேட்டெறி; (கப்.) 
காற்றில் முந்துறத் தவழ்ந்துசெல் ; தாண்டிச்செல் ; கடந்து 

செல். 

fore-run’',v-. முன்னோடியாயிரு, முன்தூண்டு முதலாயிரு ; 
முன்குநித்துக் காட்டு, 

fore-run’?, v. fore-run! saris முடிவெச்சம். 

fore-runn’er, n. YarC@y; Har granOgo ; 

குறி; முன்னோடித்தூதர் ழ வருவதுரைப்பவர், குறி கூறு 
பவர். 

ரா உஷீப்], 1. முன் பாய்மரத்தின் முக்கிய பாய்த்திரை, ௪துர 
அடி.மரப் பாய்; துருத்துக்கட்டைமீதுள்ள முக்கோணப்பாய்,. 

foresaw’, ம. 101௦566 என்பதன் இறந்தகாலம். 
foresee’, ஐ. மூன்னுணர், முன்னறி; முன்னரே காண். 

$0765601]], ல, 076506 என்பதன் முடிவெச்சம், 

$01281௨00, ௨. மூன்கிழலிடு, முன்குறித்துக்காட்டு. 

fore'-sheets, n. 21. துடுப்பு வலிப்பவர்களுக்கான படகின் 
முன்புற உட்பகுதிக் கம்பியழி வேலி. 

1௦7 உூ5ம்ம்ற, 71. கப்பலின் முன்பகுதி. 

7076511016, 7. கரை முனங்கு, உச்ச உயர்வுதாழ்வு கீர் 
மட்டங்களுக்கிடைப்பட்ட கரைப்பகுதி ) நீர்வரைக்கும் பண் 

படுத்தப்பட்ட நிலத்துக்கும் இடைப்பட்ட கரைக்கூறு ; நீர் 

வரைக்கும் மனைக்கட்டு வரைக்கும் இடைப்பட்ட இடைகரை. 

7010510710, v. தொலைக் காட்சியினால் குறுக்கப்பட்டது 
போன்று தோற்றுவி ; தொலைக்குறுக்க கோக்குப்பட வரை. 

foreshow’, ௦. முன்னுறத் தெரிவி, முன்னுணர்ந்து கூறு ; 
முன் குறித்துக் காட்டு; முற்படப் படிவம் குறித்துக் 

காட்டு. 4 

foreshown’, v. foreshow sri sci முடிவெச்சம். 

fore’sight, n. முன்னோக்கு; முன்னறிதிறம், முன்னறிவு ; 
துப்பாக்கியின் முகப்புத்தோற்றம். 

fore'skin, n. குய்ய நுனித்தோல். 

801௦91, ௩. காடு; புதர்மரப் பரப்பு ; இயற்கைப் பெருவளம் ; 
இயல்பான பெருந்திரள் ; மேய்ச்சற்காடு ; வேட்டைக்காடு ; 

(ச௪ட்.) காவற்காடு ; ர. காட்டுக்குரிய ) ற, காடாக்கு. 

80 ர்வ], ௦. முன்னதாகச் செயலாற்று ; முந்துற ஏற்பாடு 
செய்; முன்னுணர்ந்து தடு; உரிய காலத்துக்கு முன்னரே 
செய்து முடி; (வர.) உயர்விலைக்கால ஆதாயம் நாடிச் 

சரக்குகளை வாங்கிவைத்துச் சேமி. 

fore'stay, n- முன்தலைப்பு வடம், பாய்மரத்தின் முற்பகுதி 

யைத் தாங்குதற்காகத் தலைப்பிலிருந்து அடிவரை செல்லும் 

பாய்ழரக் கயிறு. 

470 69101, 71, காடு பாதுகாவலர் ; வளர் மரங்களைக் கவனிப் 

பவர் ; காடு வாழ்கர் சங்கம் என்ற முற்கால நிறுவன உறுப் 

பினர் ; காட்டில் வாழ்பவர்; காட்டில் வாழ்வது; இங்கிலாக்தி 

லுள்ள மட்டக்குதிரை ; விட்டில் வகை. 

4011, 71. காடுகளின் தொகுதி; காட்டு நிலம்; மரங்க 

ஞூள்ள பரப்பு ; காட்டியல், காடு வளர்க்கும் கலை. 

முன்னறி. 

  

fo'rest-tree, 1. காட்டிற்கேற்ற பெரு வளர்ச்சியுள்ள மரம். 
fore’taste’, ௩. முன்னுகர்வு; முன்னனுபவம். 

foretaste’®, v. qarGu சுவைத்துப்பார், முன்கூட்டி நுகர்க் 
துணர் ; நுகர்வை எதிர்நோக்கி மகிழ். 

1௦ரல61]', ௦, வருவதுரை, முன்னறிந்து கூறு; முன்னறிவி, 
முன்னறிகுறி காட்டு ; முன்னோடியாயிரு ; முன்னோடு தூதரா 
யமை. 

fore’thought, n. முன்னறிவு, முன்னெண்ணம், முன்னாய்வு , 
முன்னேற்பாட்டுக்குரிய அக்கறை, சேமகலக் கவனம். 

7076111006, ர, கடந்த காலம், முந்தைய காட்கள் ; பண்டைக் ் 

காலம், 

fore’token', n. 
யாளம். 

ர௦ஈ2௦%'00 5, ற, மூன் குறிப்பிடு; முன்னறிகுறி காட்டு. 

fore’top, 71. மூன் பாய்மர உச்சி; 
லுள்ள மேடை. 

fore-top-gall'ant mast, 1. 
பாய்மரம். 

fore-topgall'ant-sail, n. 
லுள்ள பாய். 

முன்குறிப்பு, Harr DD, முன் அடை 

முன் பாய்மர உச்சியி 

பாய்மர உச்சியின்மேலுள்ள 

கப்பல் பாய்மரத்தின் உ.ச்சியி 

$016-10ற'-ருக54, 71. முன்னணிப் பாய்மரத் தலைப்பிற் பொருத் 
தப்பட்ட பாய்மரம். 

ம௦1:6-10ற'881], 77. கப்பலில் முன் பாய்மரத்தின் முக்கிய 
பாய்க்கு மேலுள்ள பாய். 

$௦6'1706, 7. வரப்போகும் பொருளின் முன் உருமாதிரி. 

forev'er, adv. என்றென்றைக்கும், எல்லாக் காலத்துக்கும். 
forev’er-more’, adv. QfGus oiGur gb. 

_forewarn’, v. முன்கூட்டி எச்சரிக்கை செய், 

7026801181, 71. முறைகாண் அரிவையர் ஆயத் தலைவி $ 
பணியாளர் மேற்பார்வை முதல்வி. 

[016௭010, 91. முன்னுரை, புறவுரை; பாயிரம், 
ரல்லாத பிறரால் எழுதப்படும் தொடக்க உரை. 

ஆசிரிய 

1௦ரஞ்காம், ர. பாய்மரத்தின் மிகத்தாழ்ந்த பகுதி. 

1௦1 6ர்ர், 7. பறிமுதலான பொருள்; பறிமுதலானது; உரிமை 
பறிபோன பொருள் ; தண்டவரி, ஒப்பந்தம் மீறியதற்கான 
தண்டம்; கடமை தவறியதற்காகச் செலுத்தப்படும் தண்டத் 

தொகை; ஆட்டக் கழகங்களில் விதி மீறுகைக்கான 

ஒறுப்புத் தொகை; ஆட்டவகையில் தண்டப்பணிகள் செய்து 

மீட்கப்பட வேண்டிய பறிமுதற் பொருள் ; பறிமுதல்; ர, 

பறிமுதலான ; ௮, இழ; உரிமை இழக்கப்பெறு ; தண்டவரி 

விதிக்கப்பெறு; தண்டத்தொகை செலுத்து; ஒறுப்புத்தொகை 
கொடு ; விட்டுக்கொடு. 

ரீ௦ர்ஸும்', உ, தவிர், விலக்கு ; வேறுபக்கமாகத் திருப்பு, 

forf'icate, ம. (வில.) கத்திரிக்கோல் வடிவுள்ள. 

forgath’er, v. s.@; திரட்டு ; 
கூடிப்பேசு. 

forgave’, v. ம0ர 2117௨ என்பதன் இறந்தகாலம். 

17௦126 , 71, கொல்லுலை ; கொல்லனின் துருத்திகளுள்ள உலைக் 
களம்; உலோகங்களை உருக்கி அடிக்கும் உலை ; ல, உலோ 
கங்களைக் காய்ச்சி அடித்து உருவாக்கு; பொய்யாகக் 
கற்பனை செய் ; போவியாக இட்டுக்கட்டு) கள்ளப் பத்திர 
மெழுது ; மோசடியான போலிப் பொருள்கள் உண்டாக்கு. 

ஒன்றுசேர் ; உரையாடு a 

forge®, உ. படிப்படியாக முன்னேறு ; உழன்று முன்னேற்ற 
மடை; (தொ.) 10726 ஈ௦4, பந்தயத்தில் முதன்மையான 
இடம்பெறு ; திடீரென்று புறப்படு. 

1௦10, 4. கள்ளப்பத்திரம் எழுதுதல் ; போலிப் பத்திரம் 
உண்டாக்கல்; பத்திரத்தில் போலிக் கையெழுத்திடல்; போலி 
ஆவணம் ; பொய்க் கையெழுத்து. 

x
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ிர0ற (2௨௦, 7. இனிய மணமுள்ள கொடிமுக்திரிப்பழத் 
தேறல்வகை. 

11011451௦0, 71. கட்டிடத் தலைவாயில் முகப்பு ; ஒப்பனை 
செய்யப்பட்ட முகப்பு ; வாயில் முகப்பின் முக்கோண முகட் 

டணிப்பகுதி ; ஏட்டின் பெயர்முகப்புத் தாளுக்கு எதிர்ப்புறத் 

துள்ள படம்; ௮, முகப்புப்படமாய் அமை. 

front'less, a. watiunm; வெட்கமில்லாத, நாணமற்ற. 

70ம்], ந. நெற்றிப்பட்டம் ; விலங்குகளின் நெற்றி; பலி 

பீடத்தின் முன்பகுதி, மேற்புறத்தில் தொங்கும் துணி. 
7101௦1, 7. (௧-௧.) வாயில் முகப்புமீதுள்ள முக்கோண முகடு; 

வட்ட முகட்டுறுப்பு. 

fronts'man, n. smuWcrepar இருக்கும் நடைபாதையில் 
உள்ள விற்பனையாளர். 

frore, 4. (செய்.) உறைந்த, கடுங்குளிரான. 

12051, 7. உறைபனி ; உறைவு ; பனியின் உறைநிலை ; நீரின் 

உறைகிலையில் உள்ள அல்லது உறைநிலைக்குக்கீழ்ப்பட்ட 

தட்ப நிலை; குளிர்விக்கும் ஆற்றல்; ஊக்கங்கெடுக்கும் 

திறம்; விறைக்கவைத்துச் சாம்பல் நிறமாக்கும் கூறு; ௮, 

உறைபனியால் அழி ; சேதப்படுத்து; உறைபனியால் மூடு; 

மிகு குளிரால் உறைபனிபோன்ற வெண்பொடியால் மூடு) 
சர்க்கரையை மேலே தூவு ; கண்ணாடி உலோக வகைகளின் 
மேற்பரப்பைச் சொரசொரப்பாக்கு ; மேற்பரப்பில் நுண்.துக 

ளிட்டுப் பரபரப்பாக்கு ; ௩ரைக்கச் செய், முடியை வெண்மை 

யாக்கு; குதிரையின் இலாடங்கள் கீழே விழாமல் ஆணி 
அடித்துப் பாதுகாப்புச் செய்; (தொ. ) 1௨% 4051, வெண்மை 
யற்ற உறைபனி; 1௦௧௨ 1054, ஏ்ர்(6 105, வெண்மையான 
உறைபனி ;) 7௨௦% Frost, உறைபனியின் உருவகம். 

11091'-0116, 71. பனிக்கடுப்பு, கடுங்குளிரினால் ஏற்படும் பொல்லா 
வீக்கம். 

frost'-bitten, 8. பனிக்கடுப்பினால் தாக்கப்பட்ட, கடுங்குளிர் 

வீக்கமுள்ள. 

1108400070, ௩. உறைபனியாற் சூழப்பட்ட ; 
யினுள் மூடப்பட்ட ; உறைபனியினால் கட்டுண்ட. 

frost’less, 8. உறைபனியற்ற ; உறைபனித்தொல்லையற்ற. 
1081-0811, 7. உறைபனியில் வழுக்கி விழாதபடி குதிரை 

இலாடத்தில் அடிக்கப்பட்டு நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஆணி); 
ல, உறைபனி ஆணியடி. 

1109470112) 71. கண்ணாடி முதலியவற்றின்மீது உறைபனி 
யால் உண்டான உருவம். 

710517, a, உறைபனியால் குளிர்மிக்க ) நடுக்குகிற ; விறைப் 

பான; உணர்ச்சியார்வமற்ற; குளிர்மிகுந்த; வெண்பனியால் 
மூடப்பட்ட ; வெண்பனியால் மூடப்பட்ட தோற்றமுடைய, 

மர௦114, 7. நுரை; குமிழிகளின் தொகுதி; நீர்மத்திலுள்ள கசடு; 
பயனற்ற பொருள் ; வெட்டிப்பேச்சு; ஐ, நுரை பொங்கு; 
நுரை திரட்டு; நுரைக்கும்படி செய். 

1701-0100, 1. சாராய வகை குடிப்பவர். 
froth’y, a. நுரை நிறைந்த; நுரை போன்ற ; போலியான ; 
வெறுமையான ); சாரமற்ற, திடமற்ற ; உறுதியற்ற. 

frou'-frou, 7. உடையின் சலசலப்பு. 
frow, n, ஹாலந்து நாட்டுப்பெண். 

frown, 1. முகச்சுளிப்பு; புருவ நெரிப்பு ; கடு நோக்கு; சினக் 
குறிப்பு ) வெறுப்புக்காட்டும் தோற்றம் ; விருப்பின்மை தெரி 

விக்கும் குறிப்பு ; அச்சுறுத்தும் தோற்றம்; ஐ, புருவம் சுரி; 
முகம் கடுகடுத்துக் காட்டு; விருப்பின்மைக் குறிப்புக்காட்டு; 

“சினக்குறிப்புக்காட்டு; வெறுப்புக்குறிப்புக் காட்டிக் கண்டித் 
தடக்கு; பொருள்கள் வகையில் இன்னாத் தோற்றங்கொள்ஏ 

frown’ ing, a. 24% DS HAM; Ase Sinyoorw; Gags 
பார்ந்த ; கடுகடுப்பான. 

frowz'y, ர. கெடு காற்றமுள்ள, மட்கிய வாடையுடைய 7 

புழுக்கமிக்க; ஊசிய; பூஞ்சக்காளம் பிடித்த; அழுக் 
கடைந்த ; ஒழுங்குபடுத்தப்படாத, * 

froze, v. freeze என்பதன் இறந்த காலம். 

உறைபனி 

  

froz'en, v. 1606 என்பதன் முடிவெச்சம். 

fructif‘erous, ad. பழந்தருகிற, கனி கொடுக்கிற; 
அளிக்கிற. 

மரம0%11 00௧14௦, 7. பலனளித்தல் ; காய்கனி விளைவு ; சூரல்: 
முதலிய செடியினங்களின் இனப்பெருக்க உறுப்புக்களின் 
தொகுதி, 

சீராம 1189, ௦. காய்கனி கொடு; பலனளி; கருவுறு; பொலிவி,. 
கருவுண்டாக்கு, ௧௬ உயிர்க்கச் செய், . 

£ீரம0'1056, 71. பழச்சர்க்கரை, சுனிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும். 
சர்க்கரைப்பொருள். 

மரம 1மகார, 7, பயனை நுகர்பவர். 

fructua’tion, n. கனி கொடுத்தல்; பலனளித்தல், நிறை. 
வுறுதல். 

fruc'tuous, a. 4efacr Danis; sof கொடுக்கிற ; பலன் 
அளிக்கிற. 

frug’al, 4. செட்டான, சிக்கனமான உணவு வகையில் 

மட்டாகச் செலவிடுகிற ; சிறிதளவாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட; 
மிகு குறைவாகத் தருவித்துக் கொடுக்கப்பட்ட ; அற்பமான, 
எளிய, மிகக்குறைந்த விலையுடைய. 

நீரம் த௨11107, 77, சிக்கனம், செட்டு. 
frugif'erous, 8, கனி கொடுக்கிற, 
frugiv’orous, 4. கனி உண்ணுகிற, 

fruit, 1, பழம்) பலன், விளைவு; ஆதாயம் ; பழங்கள் பழங். 
எனின் தொகுதி; வழித்தோன்றல் ; செயல் விளைவு, முடிவு, 
பயன்; ற, கனிகளைத் தாங்கு; பழங்களைத் தாங்கச்செய் ; 
(@gr.) fruit clipper, பழங்களைத்தாங்கி விரைவாகச் Oecd 
லும் கப்பல்; 110144 881௨4, இன்பழக்கலவை, பழத் துண்டுகளுக். 
பாலேடு முதலியவைகளும் சேர்ந்த இன்கலவை. 

மரப1ர்8ர கற, ர. காய்கனி உணவாளர். 
1ரமர்1'-0816, 7. உலர்ந்த முக்திரிப்பழங்களுள்ள அப்பம், 
fruit’er, 71. பழம் ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல்; கனி மரம் ;: 

பழமரம் வளர்ப்பவர். 

பலன் 

fruit'erer, n. பழ வணிகர், பழ விற்பனையாளர். 
fruit’ful, a. QePuurer ; ஆக்கவளமுடைய ; செயல்வளம். 
உண்டுபண்ணுகிற ; மகப்பேறளிக்கிற ; இனப்பெருக்க வள 
முள்ள ; பயன்தருகிற; ஆதாயமான, நல் ஊதியம் தருகிற 7; 
௩ற்பயனளிக்கிற. 

நீரபம் (10, 1, பயனுகர்வு ; , பலனளிப்பு ; பலப்பேறு; அவா நிறைவேற்றம் ;) எண்ணம் நிறைவு பெறுதல் ; விரும்பிய: 
பொருட்பேறு. 

fruit'-knife, n. upaas3, ups காடியினால் கேடடையா த. 
வெள்ளி முதலிய உலோக அலகு கொண்ட கத்தி, 

fruit'less, a, கனிகொடுக்காத; ஆதாயமந்ற ; 
பயனளிக்காத ; வீணான ; வெறுமையான: மலட 

fruit’-piece, n, sf g@afund. 
மரயர்15, 7. ற], செடிகொடி விளைவு, பயிர் விளைவு; நில விளைவு நிலந்தரு வளம்; முயற்சியின் பலன், தொழில்வளம். ் 
fruit'-sugar, 1, பழச்சர்க்கரை. 
fruit’-tree, n. upwrs, பழங்களுக்காக வளர்க்கப்படும் மரம். 
fruit’y 4. பழஞ் சார்ந்த; பழச்சுவை ் ல் 

(Gi 3 யுடைய; ம் பழச்சுவை தருகித. “ஏகக் 
frum'enty,n. கோதுமைப்பாற் பிட்டு, உமி நீக்கப்பட்ட கோ துமையைப் பாலில் கொதிக்கவைத்து இலவங்கப்பட்டை சர்க்கரை முதலியவற்றைச் சேர்த்த பண்ட வகை. 
ரமா, 1, பழைய அருவருப்பான முறையில் உடையணித் 

பெண். க 

பயனற்ற ; 
ரன. 

frustrate’, v. செயல்குலைவி; இடையிட்டுத்தடு ; பண்பு அழி; எதிர்ச்செயலாற்று, ஏமாறுவி ; மலைக்கச்செய், ் 
frustra'tion, n, எண்ணக்குலைவு ; செயல்குலைவு. 
1ரப5 (016, 7. இருதடுக்கிதழ்களாலான ் 

கடலடி. கலில், டைய சாணான் 

Me
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fundamental 

ரீமா கரட்(க], 77, அடிப்படைக்கூறு ; உயிர்நிலைப் பகுதி ; 
ஒத்தியைவு இசையின் மூலச் ௬ரம் ; ர, அடிப்படை சார்ந்த, 

மூலாதாரமான; அடித்தளமாய் அமைந்த; இன்றியமையா த; 
கருமூலமான ; சிறப்புடைய. - 

fundament’al 1510, 91, மாறா மரபேற்புக்கோட்பாடு, விவிலிய. 

நூலிற் கூறப்பட்டதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் 

கோட்பாடு. 

க்யா ரர் க1154, 1. மாறா மரபேற்புக் கோட்பாட்டாளர் $ 
விவிலிய நூலிற் கூறப்பட்டதை அவ்வாறே ஏற்றுக் 
கொள்ளும் கோட்பாட்டாளர். 

fundamentals, n. pl. spur alsadr; gpurgred 
கூறுகள் ; அமைப்பின் அடிப்படைத் தத் துவங்கள். 

7463, ௩. பொதுகிதியில் முதலீடு செய்யப்பட்ட, சேமநிதிப் 
பத்திரங்களாக உள்ள. 

யா 0 -௦1027, 71. அரசாங்கக் கடன்சேமிப்பு நிதியில் முதலீடு 
செய்பவர். 

ர்ராம்'1655, 4. பொருள்வருவாய் இல்லாத ; உருப்பொருளற்ற. 
சீயா 05, 71. 21, பணவசதிகள்; (தொ.) (6 20.45, அரசாங்கக் 

கடன் சேமிப்பு நிதி. 

fune'bral, ரிய உ்டா1வ], ம. இழவுவினை சார்ந்த. 
funeral, n. Qysyal20r, muéer_ ine; பிண ஊர்வலம்) ர, 

இழவுவினைக்குரிய. 

fu'nerary, a. இழவுவினைக்கு ஏற்ற. 
fune’real, 8. இழவுவினைக்குப் பொருந்திய ; 

புலம்புதற்குரிய. 
நீயா த'8], ம. காளானைச் சார்ந்த. 

் சீடிட'தம்016, ௩. (சட்.) அழிமாற்றான, சரிசம அளவு மாற்றாகக் 
கொடுக்கக்கூடிய. 

துயரார்ந்த;$ 

fungicide, 71, காளான் கொல்லி, 

சீயா தர்ம்௦ாரா, ர. காளான் வடிவுடைய ; நாய்க்குடை வடிவம் 
போன்ற. 

_fung'oid, a. காளான் போன்ற, நாய்க்குடையின் தன்மை 
யுடைய. 

fungos’ity, n. Serre Gunerm தன்மை) 
நிலையற்ற தன்மை. 

fung’ous, a. காளான் சார்ந்த, 
காளான்போல் தோன்றுகிற; 

வாய்ந்த, பஞ்சுபோன்ற. 

மென்மை; 

காளான் இயல்புடைய ; 

நிலையில்லாத மென்மை 

fung'us, ௩... காளான், நாய்க்குடை ; (தாவ.) மட்கிய உயிர்ப் 
பொருள்மீது வளரும் பாசியமற்ற குறிமறையினச் செடி. 
யினம் ; திடீரெனத் தோன்றி வளருஞ் செடியினம் ,; (மரு.) 
கடற்பஞ்சுபோன்ற கோய்த்தன்மையான வளர்ச்சி ; மீனின் 
Ggre Gurus; pl. fung’i. 

fu'nicle, n. Ag avg. 
funic’ular, a. su9m சார்ந்த , கயிற்றின் இழுப்பாற்றலுக்கு 

உரிய; (தொ.) funicular ஈக/1ரகர, வலிய கயிற்றினால் 
இயங்குகிற புகைவண்டி. 

funk, n, 2s; கோழை; ௰, அஞ்சிப் பின்வாங்கு; கோழைத் 
தனங் காட்டு; வேலை செய்யாது தட்டிக்கழி; பணி தவிர்க்கச் 
சூழ்ச்சிசெய். 

funk'-hole, n. போர்க்களப் பாதுகாப்புக்குழி; தோண்டுதற் 
பணி தலைக்கீடு. 

ம்மா], 1. பெய்குழல்; புகை வாயில். 

funn’elled, a. yorsi ang curesr, ஊற்றுவாயினையுடைய. 
funn’ irnent, nN, வேடிக்கைப் பேச்சு, விகடம். 

funn'y* 1, படகு வலிப்பவர் ஒருவர்மட்டும் செல்லக்கூடிய 
குறும்படகு வகை. 

funn’y*®, a. வேடிக்கையான, கேலியான ; 
வினோதமான ; புதிர்வாய்ந்த, விளங்காத. 

funn’y-bone, n. முழங்கை மூட்டெலும்பு. 
funn'y-man, n. oes, 

விந்தையான, 
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Furry Dance 

fur, n. விலங்கின் மென்மயிர் ) குறுமென் மயிர்த்தோல் 

கோயாளி நாவிற் படரும் வெண்படலம்; கொதி கலங்களி 

னுட் படியும் சுண்ணக்கரியகைச் சத்து ; ஐ, குறுமென்மயிர் 

போர்த்து; குறுமென்மயிராடை அணிவி; குறுமென்மயிர் 

போர்த்தப்பெறு; குறுமென் மயாத்தோல் கரைவரியமை ; 

கொதிகலத்தினுள் சுண்ணக்கரியகை படிவி ; கொதிகலத்தி 

னுட் சுண்ணக்கரியகை படி; கோயாளியின் காவின்மீது 

வெண்படலம் படர்வி; வேம்பாவின் பொருக்கு அகற்றித் 
துப்புரவுசெய் ; ' நிலத்தளப் பிளவுகளில் மரத்துண்டுகளைச் 

செருகித் தளத்தைச் சமப்படுத்து; (தொ.) 30816 116 மரா 1], 
குழப்பமுண்டாக்கு, தொந்தரவு விளை, 

யாம், ௩. கொய்சகம், பாவாடையின் மடிப்புக்கள் 
கொண்ட விளிம்பு ; ௬ருங்கிப்போன கடற்பாசி வகை; ஐ. 

மடிப்புக்கள் தைத்து அழகுசெய். 

furb’elows, n. pl. பகட்டணிமணிகள். 
furb'ish, v. g@845; மெருகேற்று ; புதுக்கு. 
furc’ate £ ர, கவடுள்ள ; கவைமுள் போன்ற, 

ம்மா கேர்”, 0, கவடுபடச்செய் ; பிரி, 

ம்மா ரீமா, ர. பொடுகு, வழுக்கை. 

furfura'ceous, a. சொரசொரப்பான தோலுடைய, செதி 
ஞூடைய ; பொடுகுபோன்ற; (தாவ.) உமிபோன்ற செதிள் 
களால் மூடப்பட்ட. 

சியா'165 *, 7, 1, கிரேக்க புராணக் கதைகளில் பழிக்குப் பழி 
வாங்கும் தெய்வமகளிர் மூவர். 

fur'ies 3, n. ற்1, பழிவாங்கும் ஆற்றல்கள்; கழிவிரக்க எண்ணத் 
துயர்கள். 

fur'ious, a. 
கொண்ட. 

furl, v. மடக்கிக் கட்டிவை; மடித்து வை; விடு; சுருள்வுறு; 
மடிப்புறு, 

furl’ong, 71, ஒரு கல்தொலைவில் எட்டில் ஒரு கூறு) 220 கஜ 
கீளம். 

furl'ough, n, போர்வீரரின் விடுப்புக்காலம். 

furm’enty, furm’ety, furm’ity, n.=frumenty. 
furn'ace, n. 22, 2 Wwiasare ; சூளை ; வெப்பமான இடம் 

வெப்பக் குழாய்கள் மூலம் கட்டிடத்தைச் சூடாக்குவதற்கான 
மூடப்பட்ட கணப்பு அடுப்புள்ள இடம் ; கடுஞ்சோதனை ; 
ம. உலைக்களத்திற் சூடாக்கு, 

furn’ish, v. அமைத்துக்கொடு; ஏற்படுத்திக்கொடு; அளி; 
தட்டுமுட்டுச் சாமான்கள் கொண்டு வீட்டினை நிறைவு செய் 
தருவி; பொருத்து? அணிமணிபூட்டு, 

ரியா 1151ம், 8. தட்டுமுட்டுப்பொருள்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள. 

ம்மா 'நர்5ப்ப்றஐ5, ர. ற்], வீட்டிலுள்ள தட்டுமுட்டுச் சாமான்கள். 
ர்மாறர்ர்மா6, 1... தட்டுமுட்டுப் பொருட்கள் ; குதிரைக்குரிய 
சேண முதலிய கருவிப்பொருள்கள். 

furor’e, 1. ஆர்வப்பாராட்டு; பற்றார்வ வெறி, கிறுக்கு. 
furr'ier, n, மென்மயிர்த்தோல் வாணிகஞ் செய்பவர் ; மென் 

மயிர்த்தோல் வேலைசெய்பவர். 

சீற்றங்கொண்ட ; கொந்தளிப்பான ; வெறி 

ரீமா 10த, 1. கப்பலின் பக்கங்களில் மரப்பலகைகளை ஒன்றன் 
மேல் ஒன்றாக இரண்டடுக்குகளாகப் பொருத்துதல், 

fu'rrow, n. ecperis; கப்பல் செல்தடம் ; சக்கரம் செறு 
தேய்ந்த வண்டித்தடம், சுவடு; மடிப்பு, ஆழ்வடு, விளிம்புப் 
பல் வடு; சுரிப்பு; மலைத்தொடர்களுக்கிடையேயுள்ள பள்ளத் 
தாக்கு; ற, உழு; வரிவரியாக நீண்ட பள்ளங்களாக்கு ; .- 
சுரிப்புப்படச் செய். 

*‘u'rrow-slice, n. உழுசாலினாற் பெயர்த்துத் தள்ளப்பட்ட 
் மண்கம்டி. 

furr’y, a. மென்மயிருடன் கூடிய மெல்லிய விலங்குத் தோலி 
னாலான ; மென்மயிர்த்தோலினால் செய்யப்பட்ட ஆடை 
அணிந்த; மென்மயிர்த் தோலினால் மூடப்பட்ட, 

Furr’y Dance, *, கார்ன்வாலில் மே மாதம் எட்டாம் நாள் 
கொண்டாடப்படும் பழைய தெருக்கூத் துவகை,



furs = “i fytte 
  

ரீமா, 71. 01. விலங்கு வகைகளின் குறுமென்மயிர் அடர்ந்த 
தோல்கள் ; குறுமென்மயிர் அடர்ந்த தோலாடைகள் ; குறு 

மென்மயிர்த்தோல் உள்வரி அல்லது கரை வரியாக இணைந்த 

உடைகள். 

*யா்ட்ன, ம. மிகையான, கூடுதலான, மிகுதிப்படியான ; 
இன்னும் ஒருபடி. மேற்சென்ற; இன்னும் தொலைவான, 
அணிமையல்லாத; ௮. ஊக்கமூட்டு, துணை தந்து மேம்படுத்து, 

ஆதரவாற் பேணி வளரச்செய் ; ரம், இனியும், இனிமேலும்; 

இன்னும் மிகுதியாக, இதுமட்டுமல்லாமல், இன்னொரு வகை 

யிலும் ; அன்றியும். ் 
fur'therance, n. உதவி, துணை ; நிறைவேற்றுதல். 
ரமா (022, %, முன்னேற்றுபவர். 
furthermore, adv. இன்னமும், மேலும், அல்லாமலும், 

அன்றியும். 

யா மரா 054, ம. உறுதொலைவிலுள்ள, தொலைக்கோடியில் 
உள்ள. 

சீயா (101௦750006, ௩. உதவுகிற, சாதகமான, துடுக்கான. 
furth’est, a., adv.=farthest. 
furt'ive, a. கள்ளத்தனமான, திருட்டுத்தனமான ; ஒளிவு 

மறைவாகச் செயலாற்றுகிற, கபடமான. 

fur'uncle, n. ati; ape. 
fur'y, 71. சீற்றம்; கொடுவெறி; போரில் மூர்க்கமான பாய்ச்சல்; 

வானிலைச்சீற்றம், நோய்க் கொடுமை ; ஆண்மாரி ; பழிகாரி, 

சண்டைக்காரி. ் 

furze, n. தரிசு நிலங்களில் வளரும்” மஞ்சள்நிற மலர்கள் 

கொண்ட பசுமைமாரறு முட்செடிவகை. 

furz’y, ad. முட்செடி வகை நிரம்பிய, 

80015, ர. (தாவ.) மங்கல் நிறமுள்ள; இருளார்ந்த தோற்ற 
முள்ள. 

fuse’, %. மின்காப்பு எரியிழை, எல்லை மீறிய மின் வலியில் 
உருகி இடர்தடுத்துக்காக்கும் மின் இடையிணைப்பான உருகு 

கம்பி; ற, கடுவெப்பினால் உருக்கி Orage; கடுவெப்பினால் 

உருகி இளகு; கலந்தொன்றாக்கு) கலந்திணைவுறு; திரித்தறிய 

முடியாமல் ஒன்றுபடுத்து ; திரித்தறிய முடியாமல் ஒன்றாகு. 
fuse®, 7. குண்டு சுரங்கவெடி ஆகியவற்றின் எரியூட்டிணைப்பு, 

எரியிணைப்புக்குழாய், எரியிணைப்புத் திரி, எரியுறை; தாமத 
எரியூட்டுப் பொறியமைவு ; காந்தத்தால் அல்லது அதிர் 
வினால் எரியூட்டுதற்குரிய। பொறியமைவு ; ற, எரியிணைப்பு 
அமைவை இயக்கு. 

1ய5௦6', 1. மணிப்பொறியிலுள்ள கூம்புருவ வட்டு; குதிரையின் 
அடி.முட்டு எலும்பில் ஏற்படும் கட்டி; சுருட்டினைக் arpa 
பற்றவைப்பதற்கான பெரிய தலைப்புள்ள தீக்குச்சி. 

fuselage, 71. வானூர்தியின் கட்டுமானச் சட்டம். 

fus’eloil, n. சாராயம் புளிக்கும்போது சிறு அளவில் தோன்றிச் 
சாராயத்தை நச்சுப்பொருளாக்கும் வெறியங்களின் கலவை. 

1151011119, 71. உருகியிளகுந் தன்மை, எளிதில் உருகும் திற 

அனவ: 151016, ர. உருகி இளகுக்கூடிய ; எளிதில் உருகியிளகுக் 
தன்மையுள்ள. 

fus'iform, a. (5791.) இருமுனைகளிலும் ஒடுங்கிச் சுருட்டுப் 
போன்ற வடிவுள்ள. 

யதி], ர, பழங்காலச் சிறு துப்பாக்கி வகை. 
fusiliers’, n. 1. பழங்காலத் துப்பாக்கிப் படைவீரர். 
1ம5111806', 7. தொடர் துப்பாக்கி வேட்டு; தொடர் துப்பாக்கி 

axe. வேட்டு மூலமான கொலைத்தண்டனை; ஐ, தொடர் துப்பாக்கி 
வேட்டு வழியே தாக்கு; தொடர் துப்பாக்கி வேட்டுமூலம் 
மொத்தமாகக் கொன்றொழி. : 

fusing-point, n., உருகும் எல்லைமானம். 
fu'sion, 7. உருகியிளகுதல், உருகிய நிலை; உருகியிளகிய பிழம்பு $ கூட்டுக்கலவை, கலந்து முற்றிலும் ஒன்றுபட்ட பொருள் ; கூட்டிணைவு ; (தொ.) 805100 0௦௯0, அணுவின் கருவுட்சிதைவால் ஆற்றல்பெறும் குண்டு வகைகளில் ஒன்று; கீர்வளிக்குண்டு, 

௩   

1051011817, n. கூட்டிணைப்பினை ஆதரிக்குங் கோட்பாடு. 
fu’sionist, n. கூட்டிணைப்பாதரவாளர், சட்டத் ல 

ஆதரிக்குங் கோட்பாட்டாளர். ன் ் 

1185, 93. பரபரப்பு; மட்டுமீறிய அமளி; பகட்டாரவாரம் ; 
ரரம்புத்துடி.ப்பு, படபடப்பு) அற்பகாரியத்துக்கான வெற் 

ரார்ப்பரிப்பு ? மட்டுமீறிய நுணுக்க அகல்விரிவு ; ஏ, படபடப் 

புறு; அற்ப காரியத்துக்கான வெற்றார்ப்பரிப்புச்செய்; குழப்பம் 
உண்டாக்கு ; குழம்பித் தொல்லைப்படுத்து. 

fuss’-pot, 93, வீண் ஆர்ப்பாட்டக்காரர், பொருளல்லதைப் 
பெரிதுபடுத் துபவர். 

ர்15%, 7. மட்கிய நாற்றம்; தூணின் நடுப்பகுதி; v, பூஞ்சக் 
காளான் பிடி ; மட்கல் நாற்றமடி ; மிடாகாற்றம் வீசு. 

1ம51க611'ஐ, 71. இக்காலக் கிரேக்க நாட்டு ஆடவர் அணியும் 
வெள்ளைக் குறுங்காற் சட்டை, 

105148, 8. பருத்தியாலான கருநிற மணித்துவாலைத் துணி; 
'வீண்பகட்டான பேச்சு ; வீறாப்பான எழுத்து) தற்பெருமை, 

4. தடித்த சருச்சரையுள்ள பருத்தித்துணியாற் செய்யப்பட்ட, 
பகட்டான. é 

71514௦, 97. மஞ்சள்ஙிறச் சாயம் தரும் இருவகை மரக்கட்டை 
களில் ஒன்று) மரவகைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் மஞ்சள் 
சாயம். 

115 11ஐகர௪, ஐ, குண்டாந்தடியால் அடி, 

ரம”, 0. ஊசிப்போன ; காளான் படிந்த; மட்க காற்ற 
மான ; பழைய. 

மர்டர், 3. படார் ஒலி; நர, படாரென்று. : 

futch’el, futch’ell, ர, வண்டியின் குறுக்குச் சட்டத்தைத் 
தாங்கும் படுக்கைமட்டமான துண்டுப்பலகை. ; © 

futh'orc, n. upes Gsturofus craps siapoom. : 
11116, ச. பயனற்ற? .விளைவற்ற; enor; shure. ~ 
futil’ity, n, பயனின்மை. 
futt’ock, n. stiucr semguIe uraDuyctror மரப்பலகைகளுக்கும் 

உச்சியிலுள்ள மரப்பலகைகளுக்கும் இடையேயுள்ள பலகை 
களில் ஒன்று. 

ர்ய்ர்மா 6, ர. எதிர்காலம்; வருங்கால வாழ்வு; வருங்கால நிலை; 
ஆளின் வருங்கால வாய்ப்பு நலங்கள்; காட்டின் வருங்கால 
வளநிலை) மண இணைவுறுதி செய்யப்பட்டவர் ; (இலக்.) 
வினைகுறிக்கும் வருங்காலம்; ர, வருங்காலத்துக்குரிய ; 
(இலக்.) வரப்போகும் நிகழ்ச்சியைக் குறிக்கிற) (தொ.), 
for the future, in future, GeslGwe ; இதுமுதல். 

ர்மர்மாா 61655, ர, வருங்கால வளர்ச்சி வாய்ப்புக்களற்ற. 

1ம1ம705, 1, நர. வாணிகத்துறையில் கைமாற்றத்தை வருங் 
காலத்துக்கெனக் குறித்துக்கொண்டு வாங்கவும் விற்கவும் 
படும் சரக்குகள். 

ரய பார்தம, 7, கலை இலக்கியத்துறைகளில் புரட்சியாக மரபு 
அறுத்துத் தற்குறிப்பேற்றமான குறிப்பு அடையாளக் 
குறிகளை மேற்கொள்ளும் இக்கால மூ) ற. 

fu'turist, 71, விவிலிய ஏட்டுப் பழைய ஏற்பாட்டிற் கூறப்பட்ட 
வருங்கால நிகழ்ச்சிகள் வாய்க்கும் என்ற கோட்பாட்டாளர். 
futur'ity, 93. எதிர்காலம்; எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளின் தொகுதி; 

எதிர்கால நிலை; இறந்தபின் உயிரது நிலை. 

1022, 4, எளிதில் ஆவியாகும் அடர்த்தியற்ற பொருள், 
போன்ற தூசு ; பஞ்சுபோன்ற தலைமுடி. 

fuzz’-ball, 71. பந்துபோன்ற விதையுறையுடையூ காளான் 
வகை. டக 

fuzz'y, a. குஞ்சம்போன்ற; மங்கலான ; தலைமுடி சுருண்ட, 
பஞ்சுபோன்ற. . 

Fuzz'y-wuzzy, 71. சூடான் (8ம3௨ற) நாட்டுப் போர்வீரன், 
fy, fye, int.=fie. 
fyl'fot, n, aasvsions, 
fytte, nn, Geuuypica gr, ured ஏட்டின்: பகுதி, 

பஞ்சு 

கி
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