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FOREWORD 

Compilation of dictionaries, of which there are several kinds, is considered a 
cardinal requisite for activities connected with the promotion of language growth. 
Especially imperative is the need for an etymological dictionary in Tamil, which 

seeks to determine and elucidate the root of every word in the language to facilitate 

higher research by linguistic specialists as well as act as a guide to general scholars 

who are interested in ensuring that the language keeps pace wit progressing knowlege 

ot the.modern times. The fics: volume part I of the Comprehensive Etymological 

Dictionary of Tamil Language was compiled by the late lamented linguistic luminary 

G. Devaneya Pavanar and published on Thiruvalluvar Day in 1985, during the platinum 
jubilee year of Perarignar Anna. 

Itake immense pleasure in penning a foreword again, this time to the subsequent 

parts which together with the earlier one complete the portion relating to vowels 

in Tamil. Perarignar Anna, in his greetings dated 9.8.1967, eulogizing Pavanar for 

his yeoman services, has stated, “Pavanar, by his ceaseless service to Tamil language 

has elevated the stature of all of us. His erudition is replete with definition and. 

dauntlessness. Anyone devoted to Tamil could not but cherish with earnest fondness 

the savant, who after considerable research, gave us to understand the ingenuity 

and immaculacy of Tamil language. I bow my head to pay homage to Pavanar. Long 
live Pavanar! hail to Tamil!”. 

The Government of Tamilnadu is rendering singular service to the cause of 

Tamil Development by closely treading the footsteps of such nobles as Maraimalai 
Adigalar, Magaral Karthikeyanar, Thavathiru Gnanaprakasar, Pavanar, Pavendar



Bharathidasan etc., Who had illuminated the path, in 20th century, even like the 

morning star. 

The establishment of the Tamil University by our Former Chief Minister Makkal 

Thilagam Puratchi Thalaivar happens to be a towering accomplishment among several 

such endeavours in the sphere. It is a matter of pride and pleasure that the succeeding 

parts of the dictionary should appropriately be published during the Chief Ministership 

of Puratchi Thalaivi Dr. J. JAYALALITHA. 

It is my ardent hope and fervent wish that all the volumes to complete the 

project will be published erelong and adorn as a jewel the sacred person of Tamil 

Mother. I take this opportunity to heartily congratulate Dr. Avvai Natarajan, Secretary 

to the Government, Tamil Development-Culture Department for his untiring efforts 

as also Dr. R. Madhivanan, chief Editor and Director of the project who is editing 

the ensuing volumes of the dictionary. 

I am sure that the publication will be accorded a warm enthusiastic reception 

by the Tamil world and put to profitable use. 

Dr. C. Aranganayagam.
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பதிப்புரை 

தொன்மை சான்ற அன்னைத்தமிழில் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி முழுமையாக 

வெளியிடும் நோக்கில் செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் 

மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப்பாவாணா் தலைமையில் 48.5.7974 அன்று, அப் 

போதைய தமிழக முதலமைச்சா் கலைஞர் மு, கருணாநிதி அவர்களால் உருவாக்கம் 

பெற்றது. 

தமிழ் வளாச்சிக்கு அடிப்படையான பணிகளில் அகரமுதலி உருவாக்குவதும் 

தலைசிறந்த தமிழ்ப்பணியாகும். ஆங்கில மொழிகளில் நூற்றுக்கணக்கான 

அகரமுதலிகள் வெளியிடப் பட்டிருப்பதால் ஆங்கில மொழியின் வளர்ச்சி உலக 

அரங்கில் உயாந்தோங்கியுள்ளது என்று உலக அறிஞா்கள் ஒப்புக் கொள்கின்றனர். 

சொல்லின் பொருளை மிகத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும், தமிழில் புதிய 

படைப்புச்சொற்களை அஉருவாக்குவதற்கும் மொழியாராய்ச்சியாளர்களுக்கும், 

மொழியைக் கற்கும் பிறமொழியாளர்களுக்கும் உதவும் வகையில் சொற்பிறப்பு 

அகரமுதலிகள் (6௫010௦010௮ 0104௦௭௮165) உலகில் பல மொழிகளிலும் வெளியிடப் 

பட்டுள்ளன. ஆங்கிலத்தில் மட்டும் க சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலிகள் (109, 51626, 

C.T. Onions, Chambers, Weakley ஆகியோரால் தனித் தனியே தொகுக்கப்பட்டவை) 

வெளிவந்துள்ளன. இந்திய மொழிகளில் சமற்கிருதம், மராத்தி, குசராத்தி, நேப்பாளி, 

தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் .சொற்பிறப்பு அகரமுதலிகள் வெளிவந்துள்ளன. 

தமிழில் முழுமையான சொற்பிறப்பு அகரமுதலி வெளிவராத குறையை இந்த 

அகரமுதலித்திட்டம் நிறைவாக்குகிறது. எந்த வேரிலிருந்து எந்தச் சொல் பிறந்தது 

என்பதையும், பிறமொழியிலிருந்து கடன்பெற்ற சொல்லாக -இருந்தால் எம் 
மொழிச்சொல் எவ்வாறு திரிந்தது என்பதையும், அச்சொல் அம்மொழியின் 
இனமொழிகளில்எவ்வாறுவழங்குகிறதுஎன்பதையும்,அச்சொல்லின் மறுவடி.வங்கள் 

எவை என்பதையும், சொல் வடிவிலும் பொருள் வடிவிலும் எவ்வகைத் திரிபு களையும்



மாற்றங்களையும் அச்சொல் அடைந்துள்ளது என்பதையும் விரிவாக ஆராய்வது 

சொற்பிறப்பு அகரமுதலியின் நோக்கம். பொதுவகையான அகரமுதலி தொகுப் 

பதைவிட, சிறப்புவகையான சொற்பிறப்பியல் அகரமுதவி தொகுப்பதற்கு. அரிய 

ஆய்வுத் திறனும் கடிய உழைப்பும் பெரிதும் வேண்டும் அரும்பணியாதலால் 

தொகுப்புக்காலம் எதிர்பார்ப்பதை விட நீட்டிப்புக்குள்ளாவது தவிர்க்க 

முடியாததாகிறது. உலக;/ப்புகம்பெற்ற பன்மடல எருதந்துறை ஆங்கில அகரமுதலி 

(Oxford Dictionary) sr ep1b miait 2 opin 6075 ஆண்டுக்காலத்தில்நிறைவுற்றுள்ள து. 

திரவிடச் சொற்பிறப்பியல் ஒற்றைமடல (ஆங்கிலப்பதிப்பு) அகரமுதலியை (5600 
சொல் விளக்கங்கள்) பேராசிரியா பரோவும் எமனோவும் 343 அண்டுகளில் 

நிறைவுறுத்திவெளியிட்டனரா்.ஒருசொல்லின் சொல்வளர்ச்சி பொருள்வளா் ச்சிகளை 

ஆராய்வதற்கு அம்மொழியின் வட்டார வழக்குச் சொல்லாட்சிகளையும், இலக்கியச் 

சொல்லாட்சிகளையம் இலக்கணக் கட்டமைப்புகளையும் ஒப்புநோக்கியபின், 

. தமிழின் இன மொழிகளான திரவிட மொழிகள் நாற்பதிலும் இனச்சொல் வகைமை. 

களை அறிய வேண்டியுள்ளது. உலக மொழிகளில் சொற்பிறப்பு அகரமுதலி ஓரே 

மடலமாகத்தான் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆயின், தமிழில் 10 மட லங்களும், துணை 

மடலங்கள். இரண்டும் ஆக பன்னிரு மடலங்களாக வெளியிடும் தொலைநோக்குத் 

திட்டமாகவே இந்தச் செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்டமும் 

-  அமையவேண்டியுள்ள து. 

அகர எழுத்தில் தொடங்கும் 6500 சொற்களைக் கொண்ட முதன் மடலத்தின் 

முதற்பாகம் 7985 அம் அண்டு திருவள்ளுவர் நாளில் வெளியிடப்பெற்றது. 1981 ஆம் 

ஆண்டில் மொழிஞாயிறு அவர்களின் மறைவுக்குப்பின் அவர் எழுதி முடித்த 

“அசைமொழி'' என்னும் சொல்வரையுள்ள பகுதிகள் இந்த முதன்மடல இரண்டாம் 

பாகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவர் விட்ட இடத்திலிருந்து தொடங்கி 

உயிரெழுத்துகள் முடிய தொகுக்கப்பட்டவை முதன்மடலத்தில் இரண்டாம் மூன்றாம் 

பாகங்களாக வெளியிடப்படுகின்றன. ஆ, இ, ஈ ஆகிய எழுத்துகளில் தொடங்கும் 

சொற்கள் இரண்டாம் பாகத்திலும் உகர முதல் ஒளகாரம் முடிய உள்ள எழுத்துகளில் 

தொடங்கும் சொற்கள் மூன்றாம் பாகத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளன. ககரம் முதல் 

வகரம் வரைப்பட்ட அனைத்துச் சொல்லடைவுகளும் முடிவுபெற்றுள்ளன. இவை 

இனி சொல் விளக்கங்கள் எழுதப்பெற்று அடுத்து வரும் மடலங்களாக 

வெளியிடப்பெறும். 

- பாவாணா் நூல்களிலிருந்தும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அவருடைய ஆய்வுக் 

கட்டுரைகளிவிருந்தும் தொகுக்கப்பட்ட வோச்சொற் குறிப்புகள் உரிய இடங்களில் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பாவாணா் வோமூலம் காட்டாத சொற்களுக்கு அவர் 

நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி நான் வோமூலம் காட்டியிருக்கிறேன். 

உலகில் எம்மொழியிலும் இயற்சொல், திரிசொல், திசைச்சொல், அயற்சொல் 

என்னும் நால்வகைப் பாகுபாடுகளைக காணலாம். இவற்றுள் தமிழிலுள்ள கொச்சை



வழக்குகளுக்கும் மருவித் திரிந்தவற்றுக்கும் வடதமிழ் எனப்படும் பாலிபிராகிருத 

மொழிகளி லும்ஏனைத்திராவிடமொழிகளி லும்திசைச்சொல்லாகமாறியவற்றுக்கும் 

மூல வடிவங்களை மீட்டமைத்துச் செந்தமிழ்ச் சொல் வடிவம் காட்டுதலாலும், 

மறைந்து போன செந்தமிழ்ச் சொல் வடிவம் காட்டுதலாலும், மறைந்து போன 

செந்தமிழ்ச் சொற்களையும் வேர்மூலங்களையும் ஏரண அடிப்படையில் பொருத்திக் 

காட்டுதலாலும், தமிழில் காலந்தோறும் வந்து கலந்த பிற மொழிச் சொற்களுக் 

கேற்ற செந்தமிழ்ப் படைப்புச் சொற்களைச் சேர்த்திருந்தலானும் தமிழ்ச் சொல்லா 

சமற்கிருதச் சொல்லா என்னும் ஐயம் தெளிவித்துத் தமிழ்ச் சொற்களை வேறுபடுத்தி 

வேர் மூலம் விரித்துக் காட்டி இது தென் தமிழ்ச் சொல் அல்லது வடதமிழ்ச் சொல் 

என ஐயம் நீக்குதலானும் பொதுவாகத் தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி 

எனப்பெயரிடாமல் செந்தமிழ்ச் வானவில் அகரமுதலி எனப்பெயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

பாவாணரின் சொற்பிறப்பு அராய்ச்சி, ஞால முதன்மொழிக் கொள்கை என்னும் 

கதிர்வீச்சின் அடி முடியைத்தேடும் பணிக்கு அடிப்படையிட்டி ருக்கிறது. இந்த நோக்கு 

பாவாணர் உள்ளத்தில் மட்டும் அரும்பவில்லை. உலகில் பல்வேறு அறிஞர். 

களிடையிலும் முகிழ்த்துள்ளது. மாந்தருள் மாணிக்கமாக விளங்கிய இந்தியத் 

தலைமையமைச்சர் நேரு பெருமகனார் தம்மகளார்க்கு எழுதிய மடவில் “அப்பா, 

அம்மா” போன்ற அடிப்படை உறவுச்சொற்கள் உலகமொழிகள் அனைத்திலும் 

ஒருசீராக உள்ளனவென்றும் உலகமொழிகள் ஓரே மூல மொழியிலிருந்து 

தோன்றினவா என்பது ஆராயப்படவேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

பாவாணரைப் போன்றே, சொல்லை அராயும்போது, பொருளை இயைத்தே 

ஆராய வேண்டும் என்று அமெரிக்க மொழி நூல் வல்லுநர் சோம்சுகி sue eae 

என்பது பின்வரும் அவருடைய கூற்றால் வெளிப்படுகிறது. 

"Language involves the making of inferences from behaviour to’ psychological function 

ஷு meaning is the relationship of psychological system. [Chomsky 1965,. An Introduction 

to the psychology of Language (P.16)] . 

பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த செருமானியப் பேரறிஞர் இலேபினிசு 

"All Languages are merely variations of the same roots, though now often mixed and 

confused so that these roots cannot ‘be recognised except by careful comparison of a large 

number of languages and dialects” (Leibniz 1962) என் இ கூறியிருக்கிறார். 

கபோர் சென்து கதொல்நை என்னும் அங்கேரி நாட்டு மொழி நூலறிஞர் 

துரானிய குடும்ப மொழிகளுக்குத் தமிழ்மொழியே தாயாகும் என்பதை '78ாரி 6 15 

Sanskrit of Turanian Languages" எனச்சுட்டிக் காட்டியிருக்கிறார்.



உலக முதன் மொழியில் வேர்ச் சொற்களே முதலிடம் பெற்றன என்பதை 
பேரறிஞர் மாக்சுமுல்லர் கோடிட்டுக் காட்டியிருக்கிறார் *, எம்மொழியிலும் பெயர்ச் 

சொற்கள் அனைத்தும் வினைச்சொற்களிலிருந்து தோன்றினவே. உலகத் தொன் 

மொழிகளில் மிகப் பழமையானவை கிரேக்கம், எபிரேயம், இலத்தீனம், சமற்கிருதம், 

தமிழ், சீனம் என்பவை. இவற்றில் இலத்தீனம், எபிரேயம், சமற்கிருதம் என்னும் 

மூன்றும் பேச்சு வழக்கிவில்லா தல்வயெனினும் இந்த ஆறுமொழிகளிலும் அடிப்படை 

வினைச் சொற்களில் வேர்கள் ஒன்றாக இருக்கின்றன. சான்றாகச் செய்தல் எனப் 

பொருள்படும் ௧ர௬-த்தல் என்னும் தமிழ்ச் சொல் சமற்கிருதத்தில் 'க்ர௬ு' என்றும் 

வடபுலமொழிகளில் 'கர்' என்றும் கிரேக்க இலத்தீன் எபிரேய மூலங்களில் ௦1-(016849) 

என்றும் சீனமொழியில் “கய்” என்றும் நின்று நிலவுகிறது. இத்தகு அடிப்படை 

வினைகள் நூற்றுக்கணக்கில் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன. உயிரிபயிரிகளின் (flora 

and பாக) பெயா்களும் (உலகத்தொன்மொழிகளில் ஒரு சீராக ஊடாடியிருப்பதும்) 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

பாவாணரின் ஞால முதன்மொழிக் கொள்கைக்கு அண்மைக்காலத்தில் உலக 

மொழியியல் அறிஞர்களிடையே ஆக்கம் தருவோர் எண்ணிக்கை மிக விரைவாகப் 

பெருகி வருகிறது.** 

“மொழியின் உருவாக்கம் மாந்த இன வரலாற்றில் நினைத்துப் பார்க்க இயலாத 

மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் புரட்சித்தன்மை வாய்ந்ததாகும். அத்தகைய உருவாக்கம் 

ஒரே ஒருமுறைதான் நிகழ்ந்திருக்க இயலும்” என்று 1969- இலேயே ஆரிஓய்ச்சர் 
கூறியுள்ளார். 1 

  

* “The Primary roots are the most important in the early history of language". (Maxmuller 

1881, Lectures on the Science of Language.) 

** It is nice to know that a common language perhaps 20,000 years ago had a root word 
for the earth which turned much later, into a technical term for the complex polymers that 
make up the connective tissues of soil. Modern linguists have moved into new area of 
enquiry as specialised as particle physics. [Levis Thomas 1982, Debating the unknowable 

— Span — May 1992.] 

1. 'The invention of language was so far reaching, so revolutionary, that it must have 
occurred just once" — Hary Hoijer (quoted p.58 of LANGUAGE TO DAY by Archibald A. 

Hill; Basic Books; New York, 1969.)



ஞால முதன்மொழி தோன்றி ஒன்று பலவாகியதை ஆய்வு செய்து மாரிசு 
சுவாதேசு 1972இல் ஆய்வு நூல் ஒன்றை வெளியிட்டார். ” 

ஞால முதன்மொழி ஆய்வுப்பணியில் நம்காலத்தில் கூர்ந்து முனைந்துள்ள 

அறிஞர்கள் செவரோச்ுகின், கரீன்பெர்கு ஆகியோரின் ஆய்வுநிலைகளை விளக்கும் 

alfarer s._Qenraener “ATLANTIC MONTHLY” (April, 1991), “SCIENTIFIC AMERICAN” 

(November, ‘92) ஆகிய இதழ்களில் காணலாம். 

இவ்வகரமுதலியின் ஆய்வுகள் அவ்வறிஞர்களிடையே பரவின், மொழியி 
யலிலும், குறிப்பாக, ஞாலமுதன்மொழி ஆய்விலும் வியத்தகு புதுமைகள் நிகழும் 
என்பதில் ஐயப்பாடின்று. 

திராவிட மொழிகளுக்கு முதன் முதல் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி தொகுத்த 

அறிஞர் இருவருள் ஒருவரான இங்கிலாந்து நாட்டு வடமொழிப் பேராசிரியரும் 

திராவிடவியல் வல்லுநருமாகிய பெருந்தகை பரோ அவர்கள் இவ்வகரமுதலியின் 

முதல் மடலம் முதற்பாகத்தைக் கண்ணுற்றபின் “செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் 

பேரகரமுதலியின் அனைத்து மடலங்களும் முழுமையாக வெளிவருமாயின் 

குறிப்பாகத் தமிழாய்வுப் புலங்களுக்கும் பொதுவாகத் திராவிட மொழிகளின் 

ஆய்வுப்புலங்களுக்கும் மெய்யாகவே குறிப்பிடத்தக்க கொடையாக விளங்கும்'' என்று 
குறிப்பிட்டி ருக்கிறார். 4 

பாவாணரின் சொற்பிறப்பு அராய்ச்சி முழுமையாக வெளிவருமாயின், உலக 

அறிஞர்களின் கூர்த்தநோக்கினை ஈர்த்துமேன்மேலும் வளர்ந்துவரும் ஆய்வுலகத்தின் 

கையில் விளங்கும் பல்லாயிரம் கருவி நூல்களுள் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாக இருக்கும் 

வகையில் இலங்கும் என்பதால் நாளும் நாளும் பாடாற்றுவதே எங்கள் கடமையென்று 

கனிவொடும் பணிவொடும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

இலக்கணம் மொழிக்கு வேலி: 

தாய்மொழி பல்வேறு களை மொழிகளாகச் சிதைந்து போய்விடாமல் 

மொழியின் இலக்கணம் காப்பாற்றுகிறது: சொல்லின் சரியான ஓஒலிப்பையும் 

நுட்பமான பொருளாழத்தையும் அகரமுதலிகள் வரையறுக்கின்றன. அதனால் தான் 

  

2. Morris Swadesh — "THE ORIGIN AND DIVERSIFICATION OF LANGUAGE" (Routledge and 
Kegan Paul, London 1972) 

5. "THE ATLANTIC MONTHLY (April, 1991); "Quest fer the Mother tongue" by Robert Wright. 

"SCIENTIFIC AMERICAN" (November, 1992) "Linguistic Origins of Native Americans" by 
Joseph N. Greenberg'and Merritt Ruhlen. 

4. It is prepared on a very extensive scale, and it will when complete be a remarkable 
contribution to Tamil studies and indeed Dravidian studies In general — T. Burrow.



இவற்றை மொழியின் பாதுகாப்பு அரண்கள் என்று அறிஞர் குறிப்பிடுகின்றனர். 

தரமான அகரமுதலி தரமான மொழி வளர்ச்சிக்கு, அளவுகோலாகும். சொல்லின் 

துண்பொருளை ஆய்வது ஒரு கருத்தைச் செறிவுறப் பேசும் அறிவு நுட்பத்திற்கு 

அடிப்படையாகிறது. 

.... ஓரு மொழியில் அறிவியல் பெருகும் போது எச்செய்தியையும் நுட்பமாகவும் 

திட்பமாகவும் வரையறுத்துப் பேசவேண்டியிருக்கிறது. அதற்கேற்ற சொற்களை 
மொழி வழங்கியாக வேண்டும். அகரமுதவித் தொகுப்பாளர்கள் அத்தகைய வெல்லும் 

சொற்களைத் தெள்ளத்தெளிய எடுத்துக்காட்டவேண்டும். சான்றாக, பழிகூறுதல் 

என்னும் பொருளில் பழித்தல், இடுவந்திகூறுதல், இட்டூறு மொழிதல் என்னும் 

சொற்கள் அளப்படினும் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு பொருளாழம் கொண்டவை. 

பழித்தல் - ஒருவரிடம் காணப்படும் குற்றங்களை எடுத்துக்காட்டி 

இகழ்தல். 
இடுவந்திகூறுதல் - குற்றமில்லாதவன் மேல் பொய்யாகக் குற்றம் சாட்டி 

இகழ்தல் 
இட்டூறுகூறுதல் - ஒருவன் செய்யவேண்டிய நற்பணிகளை உரிய காலத்தில் 

செய்யாததற்காகப் பழித்துரைத்தல். இச்சொல் இக்காலத் 

தில் நிட்டூரம் என்றும் நிஷ்ட்டூரம் என்றும் வழங்குகிறது. 

. வடசொல் தென்சொல் வரையறை: 

எம்மொழியிலும் காலப்போக்கில் பிறமொழிச் சொற்கள் புகுந்து தாய்மொழிச் 

சொற்கள் போலவே தோற்றமளிப்பதுண்டு. அதனால் தாய்மொழிச் சொல்லையும் 

பிறமொழிச் சொல்லென்றே ஐயுறும் வாய்ப்புகளும். ஏற்பட்டுவிடும். தமிழும் 

சமற்கிருதமும் 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒன்றோடொன்று ஊடாடியதால் வட 

சொல் எது தென்சொல் எது என்னும் வரையறைச் சிக்கல்கள் தோன்றுமிடங்களில் 

சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி விளக்கம் தருகிறது. ஆர்ப்பாட்டம் என்னும் சொல்லைப் 

பலரும் வடசொல் என்றே கருதுகின்றனர். ஆர்ப்பாட்டம் (ஆர்ப்பு - ஆட்டம்) எனச் 

சரியான தமிழ் வேர்மூலம் .காட்டப்பட்டுள்ள து. 

கந்தரயம் : (கந்து * ஆயம்) தவணைமூறையில் வாங்கப்படும் வரி. 

கந்து - சிறியது 
ஆயம் * வரி (குறிப்பாக ஆநிரைகள் (மாடுகள்) மீது வாங்கப் 

பட்ட வரி]. 

வேர்மூலச் சிக்கல்கள் : 

பாவாணர் பயிற்றிய சொற்பிறப்பு நெறிகளால் அணுகியும் பிடிபடாத சொன் 

மூலங்களும் . பழந்தமிழ்ச் சொற்களில் காணப்படுகின்றன. பேயனார், பேய்மகள்



இளவெயினி, ஆதிமந்தி போன்ற தமிழ்ப் பெயர்களின் வேர்மூலங்கள் சரியாகப் 

புலப்படாத போது உலகமொழிகள் அனைத்திலும் தமிழ்ச்சொற்கள் திரிந்துள்ள 

நெறிமுறைகளை நுணுகி நோக்கிச் சரியான வேர்மூலங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

முன் - முந்து என்று திரிவது போல மன்னனைக் குறிக்கும் “மன்', என்னுஞ்சொல் 

“மந்து” எனத்திரிந்து வழங்குவது யாழ்ப்பாண வழக்கு. மந்து - அரசன், மந்தி - 

அரசி. ஆதிமந்தி - மூத்த இளவரசி. இருகுறில் இணைந்து தனிநெடிலாகும் என்னும் 

சொற்பிறப்பு நெறிப்படி (ஒ.நோ. பகுதி - பாதி. மிகுதி- மீதி) பெரு - பேஎனத்திரியும். 

அதன்படி பெரியனார் என்னும் பெயர் பேயனார் என்று திரியும். பெருமகள் - 

பேமகள் - பேய்மகள் (பேய்மகள் இளவெயினி), பெருமகன் பேமகன் - பேகன். 

திராவிட மொழிகளில் ஒன்றான துதவர் மொழியில் பெரிய தெய்வம் 'பேதெவ்” 

என்றும், பெருந்தேன் 'பேஸ்தேன்' (பிரசம்) என்றும் திரிதலைக்காணலாம். 

தெலுங்கிலும் பெருங்குன்றம் - பேனுகெண்டா - பெனுகொண்டா என்று 

திரிதலையும் காணலாம். எனவே சொற்பிறப்பு நெறிமுறைகளால் மிக அரிய 

சொல்லாட்௫சகளின் வேர் மூலத்தையும் எளிதில் காணமுடிகிறது. 

அரிய சொல் விளக்கங்கள் : 

சில சொற்களுக்குச் செறிவான சொல்விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. ஆதன், 

ஆதி, ஆதிபகவன், ஆந்தை, ஆவுடையாள், ஆனைச்சாத்தன் இடாகினி போன்ற 

சொல் விளக்கங்களைக் காணலாம். பிற அகரமுதலிகளில் உள்ள குறைபாடுகள் 

சுட்டிக் காட்டித் திருத்தப்பட்டுள்ளன. இலக்கண உரையாசிரியர்கள் செய்த 

தவறுகளும் திருத்தப்பட்டுள்ளன. சிலப்பதிகார மூலத்தில் “அரிக்கும் பாடல்” 

என்பதற்கு 'ஆரிரக்கும் பாடல்' என்பதே சரியான பாட வேறுபாடு என்பதும், “அக்கு” 

என்னும் சாரியையும் “ஆநின்று' என்னும் நிகழ்கால இடைநிலையும் இலக்கண 

ஆசிரியர்களால் பிறழக்கொள்ளப்பட்டன என்பன போன்ற ஆராய்ச்சிக் கருத்துகளும் 

தக்க சான்றுகளுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

வண்ணனை மொழியியல் (0850101/6 Linguistics) wéacr பேச்சு வழக்கையே 

சரியான மொழி அமைப்பாக ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆயின், ஒஓன்றனையும் ஒருவனையும் 
உயர்வுக்காகப் பன்மைப்படுத்தும் பேச்சு வழக்குகளைத் தொல்காப்பியர் “வழக்கி 

னாகிய உயர்சொற் களவி இலக்கண மருங்கின் சொல்லா றல்ல' என்று 

மறுத்திருக்கிறார். , வழக்கும் செய்யுளுமாகிய இரண்டிலும் சான்றோர் ஒப்பிய 

வழக்காறுகளைச் செவ்விய சொல்லாட்சிகளாக Log evsaseattd (Tradional Grammar) 

வகுத்துக்காட்டுகிறது. காலத்தால் முந்தைய சொல்லாட்சி காலத்தால் பிந்தைய 

சொல்லாட்_௫க்குச் சொன்மூலமாகிறது. 716 681654 recorded word may be regarded as 

1௦௦0என்பதுமேனாட்டார் சொற்பிறப்புக்கொள்கை. இந்தமூன்றுகொள்கைகளையும் 

முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மக்களின் பேச்சு வழக்கிலுள்ள : கொச்சைச்



சொல்லாயினும், இலக்கியங்களில் இடம் பெற்ற செஞ்சொல்லாயினும், கடன் பெற்ற 

அயற்சொல்லாயினும், காலத்தால் முந்தைய சொல்லாயினும் அதன் உண்மையான 

வோ்மூலம் கண்டறிந்து சொல் வடிவிலும் பொருள் வடிவிலும் அதன் திரிபுற்ற 

பாங்குகளைப் புலனாய்ந்து கூறுவதே சரியான சொற்பிறப்பு முறை என்று பாவாணர் 

அகரமுதலித் திட்டம் செயற்பாட்டு நெறிமுறைகளை வகுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. 

அகரமுதவியின் தோக்கமும் பயன்பாடும் : 

அகரமுதலியின் பயன்பாட்டை. மேனாட்டார் களஞ்சியப்பயன்பாடு (81006 - 

house function ௦4 ௨ பிகு, முறைமன்றப் பயன்பாடு (பபர் ௦4 க 004௦௧0) 

என்று இருவகையாகக் கூறுவர். ஒருமொழியில் இன்னசொல் இந்த அகரமுதலியில் 

இடம் பெறவில்லையென்று குறைகூறாதவண்ணம் கல்லாத மலைவாழ் மக்களின் 

சொல்லாட்சிகள் முதலாகப் பல்கலைக் கழகப் படைப்புச் சொல்வரை அனைத்தையும் 

திரட்டித் தருவது முதல்வகையான அகரமுதலியின் களஞ்சியப் பயன்பாடு கருதியது. 

சொல்லின் சரியான பொருளை வரையறுப்பதும் சொல்லிலுள்ள சொற்குற்றம் 

பொருட்குற்றங்களை நீக்கிச் சொல்லின் சரியான வடிவம் இது, சரியான பொருள் 

இது, சரியான பலுக்கம் இது என்று வரையறுத்துத் தீர்ப்பு அளிப்பதும் இரண்டாம் 

வகையான அகரமுதலியின் முறை மன்றப்பயன்பாடு. சொற்பி௱ப்பியல் அகரமுதலி 

இவ்விருநோக்கங்களையும் உள்ளடக்கியது. “இட்லி'என்னும்ளசொல்லின் சொற்குற்றம் 

கண்டறியப்பட்டு அதன் பழைய வரிவடிவம் “இட்டளி' என்று காட்டப்பட்டுள்ள து. 

ஆறறிவுடைய மாந்தனை உயர்திணை என்று கூறிய தொல்காப்பியர், ஏனைய 

உயிர்களை இழிதிணை என்று கூறி இழிவுபடுத்துவது தமிழ் மரபுக்கு தகாதது 
என்பதை மரபு வழி ஆய்ந்து, உயர்திணை அல்லாத உயிர்களை அஃறிணை (உயர்வு 

அல்லாத திணை) என்று குறிப்பிட்டார். பிறர் மனத்தைப் புண்படுத்தாத அஃறிணை 

என்னும் சொல்வாட்சியின் உயர்வை அறியாது ஏனைய உயிர்களை இழிதிணை 

என்று நன்னூல் இலக்கணம் கூறுவது தமிழ் மரபுக்கு ஒவ்வாதது என்று தெளிவு 

படுத்தப்பட்டுள்ளது. இடப் பெயர்களின் பழந்தமிழ்ப் பெயர்கள் சுட்டிக் காட்டப் 

பட்டுள்ளன. சான்றாக நாமக்கல் என்னும் ஊரின் பழைய பெயர் “ஆரைக்கல் 

பாறை” என்று தலைப்புச் சொல்லாகவே எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது. தமிழ் 

வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான புதிய படைப்புச் சொற்கள் ஆங்காங்கு சேர்க்கப் 

பட்டுள்ளன. எடு: 8ப0௨॥(ப16 - ஆளீடு, மாற்றீடு. மறைந்து போன தமிழ்ச்சொற்கள் 

பலவும் இடம்பெற்றுள்ளன. எடு: இலைக்கிள்ளல் (மறைந்து போன பழங்கால 

விளையாட்டு). தமிழில் புகுந்துள்ள பிறசொற்களுக்கான தமிழாக்கங்கள் முறையாகத் 

தரப்பட்டுள்ளன. எடு : சமாதானம்-- இடையீடு. சமையத்துறையில் புகுந்த வடசொற் 

களுக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் முறையாகத் தரப்பட்டுள்ளன. எ-டு: ஆறாதாரம் (ஓக 

நிலைகள்].



வடசொல் தமிழ்ச்சொல் 

மூலாதாரம் பாலகம் 

சுவாதிட்டானம் அகட்டகம் 

மணிபூரகம் மூச்சகம் 

அனாகதம் நெஞ்சகம் 
விசுத்தி சுழியகம் 

ஆக்கினை உச்சகம். 

மறைந்து போன தமிழ்ச் சொற்கள் மட்டுமன்றி மறைந்து போன தமிழ் நூல்கள், 

மறைந்து போன இசைக்கருவிகள் (இலைக்குழல், இழுகுபறை, இன்மணியாரம்) 

பண்பாட்டுக்கூறுகள்,செடிகொடிகள் ஆகியவற்றின் பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. 

சிந்துவெளி முத்திரைகளில் காணப்படும் அரிய சொல்லாட்சிகளுக்கான வோர் 

மூலங்களும் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலியில் இடம்பெற்றுள்ளன. சிந்துவெளி 

முத்திரைகளில் காணப்படும் ஒற்றைக்கொம்பன் (Unicorn) எருதின் பெயர் '௨ச்சிக் 

கொம்பன்' என்றும், காண்டாமிருகத்தின் பெயர் 'கல்யானை' என்றும் முத்திரைகள் 

செய்யப் பயன்பட்ட மாவுக்கல்லின் (80% 84006) பெயர் 'எழுதுகல்' என்றும் தரப் 

பட்டுள்ளன. ஏற்கெனவே பண்டைத் தமிழர் பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் பழந்தமிழ் 

ஆட்சிகளும் தவறாமல் இடம்பெற்றுள்ளன. சொல்லாட்சிகளின் வோர்மூலங்கள் 

மட்டுமன்றிச் செடிகொடிகளின் பெயர்களும் விலங்கு பறவைகளின் பெயர்களும், 

அடிப்படைச் சொற்களாக இருத்தலால், அவைகளும் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. தமிழ் 

மருத்துவர்களால் சிறப்பாக அளப்படும் மருத்துவச் சொற்களும் கல்வெட்டுச் 

சொற்களும் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. 

பாவாணரின் மரபார்ந்த இலக்கண நோக்கு தமிழ்மொழியின்மூல வேர்களை 

52 ஆக வரையறுத்துக் காட்டியது. இவற்றொடு பாவாணர் பார்வைக்குத் தப்பிய 

“இல்'- துளைத்தற்கருத்து வேர்ச்சொல் விளக்கம் என்னால் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டு 
அடிப்படை மூல வேர்களின் எண்ணிக்கை 53 ஆயிற்று. அந்த அடிப்படையே 

பன்மடலப் பேரகரமுதலி உருவாக வழிவகுத்தது. பாவாணர் பால் பெற்ற பயிற்சியும் 

என் முயற்சியும் தமிழ்ப் பெருமக்களின் முன் இப்படையலாக மலர்கிறது. பாவாண 

ருக்குப் பின் அவர் பணியை நிறைவாக முற்றுவிக்க முனைப்புற்ற நிலையில் தமிழக 

அரசுக்கும் குறிப்பாக மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி டாக்டர். ஜெ. ஜெயலலிதா 

அவர்களும் தமிழகக் கல்வியமைச்சர் மாண்புமிகு செ. அரங்கநாயகம் அவர்களும் 

தமிழ் வளர்ச்சி பண்பாட்டுத் துறையின் செயலாளர் முனைவர் ஒளவை நடராசனாரும் 

ஊக்கிப்புரந்து வரும் ஒப்புரவுக்கும் நன்றிக் கடப்பாடுடையேன். 

முதன்மடல முதற்பகுதி 1985 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட போது அகரமுதலித் 

திட்டத்தின் உருவாக்க முயற்சிக்கு முன்னின்ற. பெருமக்களும் உருவாக்கிய 

செம்மலோரும் அகரமுதலிப் பணியாளரும் பல்லாற்றானும் ஊக்கியும் உதவியும்



துணைநின்ற சான்றோரும் முன்னுரையில் குறிப்பிடப்படவில்லையென்னும் குறை 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. மொழி ஞாயிறு ஞா. தேவநேயப்பாவாணர் அவர்களே, 

பதினோராம் மடலத்தில் தமிழகரமுதலி வரலாறு விரிவாகக் கூறப்படவிருப்பதால் 

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் திட்டத்தின் உருவாக்கம், பணிக்குழு, செயற்பாடு, 

வெளியீடு ஆகியவற்றில் துணைநின்ற அனைவர் வரலாறும் விரிவாக எழுதப்பட 

விருப்பதால் அகரமுதலி முன்னுரைகளில் சுட்டப்பட வேண்டா என்று தொடக்கத் 

திலேயே முடி வெடுத்ததால் அந்நிலையே இங்கும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள து. 

இந்த முதன்மடல இரண்டாம் பாகம் வெளிவர ஆவன செய்த உலகத் 

தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கும் அச்சகத்தாருக்கும் எம் நன்றி உரியது. 

இரா. மதிவாணன் 
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் - இயக்குநர் 

சென்னை - 28. செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் — 
8.5.1992 அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம், சென்னை -. 28.



வண்ணப்படங்களின் பட்டியல் 
  

படத்தாள் 

எண் 

ம 

படத்தின் பெயர் 

2 

எதிரும் பக்கம் 

(3) 

  

  

ஆட்டின் வகைகள்: 

காட்டாடு 

குறும்பாடு 

கொடியாடு 

செம்மறியாடு 

மலையாடு 

வெள்ளாடு 

re 

ஆப்புளாண்டம் 

அஆவல்லி. 

ஆத்தை வகை: 

கொம்பு ஆந்தை 

கோட்டான் ' 

ஊமன் 

குடிஞை 

குரால் 

கூகை 

மூங்கன் 

ஆமை வகைகள்: 

நிலத்தாமை 

கடலாமை 

நன்னீர் ஆமை 

நீராமை 

விண்மீன் ஆமை   

56 

104 

112



வண்ணப்படங்களின் பட்டியல் 
  

படத்தாள் | 

எண் 

(1) 

படத்தின் பெயர் 

(2) 

எதிரும் பக்கம் 

(3) 

  

  

ஆரைக்்&ரை வகைகள்: 

நீராரை 
புளியாரை 

வல்லாரை 

ஆனை நெருஞ்சி 

இசைக் கருவிகள்: 

தோற்கருவி 

நரம்புக்கருவி 

கஞ்சக்கருவி 

துளைக்கருவி 

ஈக்கள் வகைகள்: 

வீட்டு ச 

இறைச்சி ஈ 

BOOT “FF 

கள் ஈ 

பழ் FF 

ஆட்டு எ 

மாட்டு ஈ 

152 

240 

416. 

 



  

  

8, 1. அகரத்தின் நெடில், தமிழ்நெடுங் 
கணக்கின் இரண்டாம் உயிரெழுத்து ; 88000 (20௨ : 

of the Tamil alphabet, jong vowel, lengthened form of | 

௨.2. அவ்வொலியைக் குறிக்கும் வரிவடிவு; மார்க 

character representing that sound. 

இற்றை மொழியியலார் : இதைப் பிறப்பிடம் - நோக்கி 

நடுவக்குவியாத் தாழ்நெடில் (சோள்வி, பரா௦யா060 108 1௦00 
vowel; என்பர். 

“அஆ ஆயிரண் டங்காந் தியலும்”” (தொல். 

எழுத்து. பிறப்.4) 

இந்நெட்டுயிரின் அடையாளமாகிய கால் *£' வரிவடிவு | 

குறில் உயிர்மெய்களுடன் இணைக்கப்படுகிறது. 

ஆ“ 8, கு.பெ.எ. (adj.) Geiemwée &LG; demons. 

letter or pronominal adj. pointing to what is remote, that, 

those. 

“ஆயிடை வருதல் இகார ரகாரம்'' (தொல். 

எழுத்து, 463) 
“வடவேங்க_ம்்தென்குமரி ஆயிடை” (தொல். பாயி) 

ம., ௧., தெ., து., பட., ௧௪. ஆ 

குறிப்பு :- “ஆ? என்னும் நெடிலே இயற்கைச் 

சேய்மைச்சுட்டு. அதன் குறுக்கமே “௮. 

நெடில் வடிவம் இன்று தெலுங்கு, கன்னடம், 

மலையாளம் முதலிய திரவிட மொழிகளில் வழங்கி 

வரினும், தமிமுலக வழக்கில் வழக்கற்றுப் போயிற்று. 

“உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார்”. என்னும் மூதுரைப் 

பாட்டில், “அம்மருந்து” என்பது “அமருந்து?? 

என்றிருத்தல் வேண்டும். 

மலையாளம் பழஞ்சேர நாட்டு மொழியாதலால், 

அதில் வழங்கும் நெடிற்சுட்டு வழக்கைச் சேரநாட்டுத் 

தமிழ் என்றுங் கொள்ளலாம். 

கண்டறிசுட்டு, பண்டறிசுட்டு, உலகறிசுட்டு, 

உய்த்துணர் சுட்டு என்னும் நால்வகைச் சேய்மைச் 

சுட்டுகளுள், முதல் இரண்டாகவே நெடுஞ்சுட்டு இன்று 

வழங்கும். 

அகரச்சுட்டு பார்க்க; 866 agara—c—cuttu, 

ஆ? a, இடை. (௨ர.) விளியீறு ; 40௦244/6 ending. 

அண்ணா, ஐயா. ” : 

‘yor : ஈற்றுப்பெயர் ஈறுகெட்டு அயல் நீண்டும் 

நீளாதும் அண்மை விளியாம். எ-டு : ஐய, ஐயா, 

அண்ண, அண்ணா. ் 

ம, து. ஆ   

ஈற்றயல் நீள்வதே இக்காலப் பெருவழக்கு. 

சேய்மை விளியாயின், அளபெடுத்தல் இன்றியமை 
யாதது. , 

எ-டு: அண்ணாஅ, ஐயாஅ௮. . 

அகர ஈறு கெடாது நீண்டு விளியாவது 

தெலுங்கயல்பு. 

எ-டு : பிட்ட (4808) - பிட்டா (008) 

பிட்டலு என்னும் பன்மைப் பெயர், பிட்டலாரா என்று 

விளியேற்கும், 

இங்ஙனம் தெலுங்கில் ஆகாரம் வருபிடத்துத் தமிழில் 

ஏகாரம் வரும், அல்லது ஈற்றயல் நீளும், எ-டு: மகள் - மகளே; 

மக்கள் - மக்காள், மக்களே; பிள்ளை - பிள்ளாய், பிள்ளையே; 

பிள்ளைகள் - பிள்ளைகாள், பிள்ளைகளே, 

ஆ 9, பெ. ஈ.) ஏழிசையுள் முதலான 

Lismipwi (05); old symbol representing the first note of 

the gamut. 

“அ ஈஊள ஏ.ஐ ஒ ஒள எனும் 

இவ்வேழெழுத்தும் ஏழிசைக் குரிய”, (இவா.) 

குரலின் 

ஆ” a, இடை. (0) பல்வகைக் குறிப்பு : 1. இரக்கக் 

குறிப்பு ; 8௩1 exclamation expressing pity, regret. 

“ஆவம்மா வம்மா வென்னம்மா வகன்றனையே'' 

(Eos. 1804). 2. gw Silty; exclamation ex- 

pressing grief. 24! 9,0Gmomr (2.0.) 3. alwoys 

குறிப்பு Ah! exclamation expressing wonder, ad- 

miration. “a, ammount கடவானிச் சுனைப்புனமே'' 

(திருக்கோ.60).4. இகழ்ச்சிக் குறிப்பு; வடிவா வி 

expressive of contempt. 94! Hla pormmul@ Gs alm a. 

(2...) 5. Gprays @ilUy; exclamation expressing 

பாம்வஸ்உரவ். ஆ! வலிக்கிறது. (உ.வ.) 6.புழுக்கக் 
குறிப்பு; interjection expressing sultriness. ஆ! 

வெந்தேன். (உ.வ.) 7. நினைவுக் குறிப்பு; ஓட 
clamation expressing recollection. 91! um Sam 

(உ.வ) ஆ! அந்த நாள் ஒரு பொன் நாள்! (உ.வ.); 
ஆ அந்நாள் இனி வருமோ? (உ.வ.) 

ம., ௧., தெ., து., பட., ௧௪. ஆ 

E. ha, hah. 

ஆ ே 8, இடை. (லர.) ஈற்று வினாவிடைச் சொல்; 

[ார்எ. ற. அவன் வந்தானா? (உ.வ. ), 

தெ., ௧.,து.,பட. ஆ 

ஆ. ௨, இடை. (வர.) பல்வேறு ' எதிர் மறையிடை 

நிலை : 1. எதிர்மறை வினைப்பெயரிடை நிலை;



ஆ 

ஒர ௦4 1௦0. ஸ்!. ஈ. செய்யாமை. 2. எதிர்மறைப் 

பெயரெச்ச இடைநிலை; ௨ 8/0 ௦4 ௭6. (81. part. 
செய்யாத வேலை. 3. எதிர்மறை வினையெச்ச 

இடைநிலை; 89 of neg. vbl. part. Gewwmrg 

போனான், செய்யாமைப் போனான், செய்யாமே 

போனான், செய்யாமற் போனான். 

ம., க., தெ. ஆ 

[அரு - அருமை - ஆமை. ௮௬ ஈ அரிது 

(ம. அருது), அரியது, முடியாது, கூடாது, தகாது. 

இக் குறிப்பு வினைமுற்று, முற்றெச்சமாகி வினை 

யெச்சமாகவும் அகரவீறு சேர்ந்து பெயரெச்சமாகவும் 

வழங்கும். கூடாமைக் கருத்தில் வினை செய்யாமைக் 

கருத்துத் தோன்றும். 

ஆ” என்னும் எதிரமறையிடைநிலை வந்த வகை 

உடன்பாட்டுவடிவில் ஆற்றலை (601800) அல்லது 

இயல்பை (ற௦851641௫)_ யுணர்த்தும் துணைவினைகள், 

எதிர்மறைவடி விற் பெரும்பாலும் விலக்கை (0௭௦01614௦0) 

அல்லது மறுப்பை (81ப58!) உணர்த்துகின்றன. 

எ-டு: உடன்பாட்டுவினை எதிர்மறைவினை 

நீ இதைச் நீ இதைச் 
செய்யக்கூடும். செய்யக்கூடாது. 

யாரும் அங்குப் யாரும் அங்குப் 
போகப்படும். போகப்படாது: 

நான் வரமுடியும். நான் வரமுடியாது. 

அவன் எழுத அவன் எழுத 
மாட்டுவான். மாட்டான். 

அருமை என்னும் பண்புப்பெயர், முறையே 

சிற்றளவு, மதிப்புயர்வு, விரும்பற்பாடுமிகை, 

கடையாமை இயலாமை ஆகிய பொருள்களை 

யுணர்த்தும். அதன் அடிப்பிறந்த அரிது என்னும் 
குறிப்பு வினைமுற்று, உடன்பாட்டு வடிவிலிருப்பினும், 

இயலாமையை யுணர்த்தும்போது எதிர்மறைப் 

பொருள் கொண்டு, எதிர்மறை வினை போலாவதால், 

மேற்குறித்த “கூடாது, 
துணைவினைகள் போன்றே 

“படாது” என்னும் 

விலக்கு வினையாகி 

விடுகின்றன. 

எ-டு : நீ மழையத்துப் நீ மழையிற் 
போகரிது. போகக்கூடாது. 

நீ வெயிலத்துப் நீ வெயிலிற் 
போகரிது. போகக்கூடாது. 

“அரிது” என்பது கொச்சை வழக்கில் :அருது* 

என்று திரியும். ஆதலால், ';போகரிது” என்னும் 

பண்டைச் சேரநாட்டு வழக்கு, இன்று மலையாளத்தில் 

“போகருது” என்று வழங்குகின்றது.   

ஆ 

“புனியென வரூஉம் கால வேற்றுமைக(கு) 

அத்தும் இன்னும் சாரியை யாகும்” 

(தொல். எழுத்து. 241 ) 

“வளியென வரூஉம் பூதக் களவியும் 

அவ்வியல் நிலையல் செவ்வி தென்ப”. 

(தொல். எழுத்து. 242 ) 

“மழையென் களவி வளியியல் நிலையும்” 

(தொல். எழுத்து. 287 ) 

“வெயிலென் கிளவி மழையியல் நிலையும்” 
(தொல். எழுத்து. 277 ) 

இவை சேரநாட்டுத் தமிழுக்கு மட்டுமன்றி, 

முந்நாட்டுத் தமிழுக்கும் பொதுவாகச் சொல்லப் 

பட்டவை. ஆதலால், பனியத்துக் கொண்டான், 

வளியத்துக் கொண்டான், மழையத்துக் கொண்டான், 

வெயிலத்துக் கொண்டான் என்று நச்சினார்க்கினி௰ர் 

எடுத்துக்காட்டிய அத்துச் சாரியை வழக்கு, இன்று 

இறந்துபட்டதென்றே கொள்க. 

அருமை என்னும் சொல் மையீறு பெற்ற பண்புப் 

பெயராதலால், அரு என்னும் முதனிலையே இயல்பான 

சொல்லாகும். அரிது என்பது அதனின்று திரிந்த 

(படர்க்கை) ஒன்றன்பாற் பெயர் அல்லது குறிப்பு 

வினைமுற்றே. அதன் மூவிட ஐம்பால் வடிவங்களும் 

வருமாறு :- 

தன்மை - ஒருமை : அறியேன் 

பன்மை : அரியேம், அரியோம் 

முன்னிலை - ஒருமை : அரியை, அரியாய் 

பன்மை : ஆரியீம், அரியீர் 

படர்க்கை - ஆண்பால் : அரியன், அரியான் 

பெண்பால் : அரியள், அரியாள் 

பலர்பால்: அரியர், அரியார் 

ஒன்றன்பால் : அரியது, அரிது 

பலவின்பால் : அரியன, அரியவை, அரிய. 

ஒ.நோ: பண்புப் பெயர் : பெருமை 

முதனிலை : பெரு 

தன்மை - ஒருமை : பெரியேன் 

பன்மை : பெரியேம், பெரியோம் 

முன்னிலை - ஒருமை : பெரியை, பெரியாய் 

பன்மை : பெரியீம், பெரியீர் 

படர்க்கை - ஆண்பால் : பெரியன், பெரியான் 

பெண்பால் ! பெரியள், பெரியாள் 

பலர்பால்: பெரியர், பெரியார் 

ஒன்றன்பால் : பெரியது, பெரிது 

பலவின்பால் : பெரியன, பெரியவை, பெரிய. 

நன்னூலார், மையீறு பெற்ற பண்புப்பெயரைப் 

பகாச்சொல்லாகவும் இயற்சொல்லாகவும் கொண்டு,



ஆ 

“சஈறுபோதல்' என்பதை ஒரு பண்புப்பெயர்த் திரிபாகக் 
கூறியது தவறாகும். 

ஒ.தோ : ஈர் என்ற முதனிலையும் ‘ness 

என்ற ஈறும் சேர்ந்தே *ஈ/ர்/(2ா236' என்னும் ஆங்கிலப் 

பண்புப் பெயர் “whiteness” eres 

இயல்பான சொல்லே, ‘ness’ என்னும் ஈறு நீங்கி 

“சர்ர்... என்றானது என்று, ஆங்கிலர் எவரும் 

கொள்ளார், சொல்லார். இங்ஙனமே அருமை பெருமை 

என்னும் பண்புப் பெயர்களும் என அறிக, 

அரு என்னும் முதனிலையினின்று திரிந்த மூவிட 

ஐம்பாற் குறிப்பு வினைமுற்றுகள், தெரிநிலை 

வினைகளோடு கூடித் துணைவினைகளாகும்போது 

பின்வருமாறு அமையும். 

தோன்றும். 

தன்மை - ஒருமை 1 செய்யரியேன் 

பன்மை 

முன்னிலை - ஒருமை 

பன்மை 

: செய்யரியை, செய்யரியாய் 

? செய்யரியீம், செய்யரியீர் 

படர்க்கை- அண்பால் .: செய்யரியன், செய்யரியான் 

பெண்பால் : செய்யரியள், செய்யரியாள் 

பலர்பால் : செய்யரியர், செய்யரியார் 

ஒன்றன்பால் : செய்யரியது, செய்யரிது 

பலவின்பால் : செய்யரியன, செய்யரியவை, 

செய்யரிய. 

இவ்வெதிர்மறை வினைகளினின்றே இற்றை 

வடிவுகள் பின்வருமாறு திரிந்துள்ளனவாகத். 

தெரிகின்றது. 

செய்யரியேன் - செய்யேன், செய்யரியேம் - 

செய்யேம், செய்யரியோம்- செய்யோம், செய்யரியாய் 

- செய்யாய், செய்யரியீர் - செய்யீர், செய்யரியான் 

-செய்யான்,செய்யரியாள்- செய்யாள்,செய்யரியார்- 

செய்யார், செய்யரிது - செய்யாது, செய்யரிய - 

செய்யா. இவற்றுள் ஈற்றிரண்டும் திரிதல்; ஏனைய 

தொகுத்தல். ஆயினும் படர்க்கை வினைகட்கெல்லாம் 

“அ? பொதுவாயிருத்தலால், அதனையே எதிர் மறையிடை 

நிலையாகவும் எதிர்மறைப் பலவின்பால் வினை 

முற்றீறாகவுங் கொண்டனர் போலும். 

கால்டுவெலார், எதிர்மறை வினைச்சொற்களிற் 

காலங்காட்டும் இடைநிலையின்மையால், அது வினை 

நிகழாமையைக் குறித்து, எதிர்மறை வினைச் சொல் 

வடிவிற்குத் தோதாயிற்றென்று கருதினார். அது ஒரு 
வகையிற் பொருத்தமாகத் தோன்றினும், செய்திலன், 

செய்ததில்லை என இன்மை குறித்துத் 

வினைகளொடு கூடிக்: காலங்காட்டும் எதிர்மறை 

வினைச் சொற்களும் உண்மையாலும், செய்யவில்லை 

என்னும் வாய்பாட்டு: வினைழுற்றும் செய்யாத 

துணை- 

் செய்யரியேம், செய்யரியோம் 
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ஆ 

என்னும் பெயரெச்சமும், செய்யாது என்னும் 

வினையெச்சமுமே முக்காலத்திற்கும் பொதுவாயிருத் 

தலாலும், செய்யான், செய்யாள் முதலிய ஐம்பால் 

வினைமுற்றும் எதிர்காலத்திற்கே 

அவர் கூற்று உண்மையான 

தென்று கொள்ளற் கிடமில்லை யென்க, 

சிறிது, பெரிது முதலிய ஒன்றன்பாற் குறிப்பு 
வினைமுற்றுகள் ஈரெண் ' மூவிட ஐம்பாற்கும் பொது 

வான முற்றெச்சங்களாய்ப் பயன்படுத்தப்படுவது 

செய்யாது என்னும் எதிர்மறை வினை 

யெச்சமும் ஈரெண் மூவிட ஓம்பால் பொதுவாகப் 

பயன்படுத்தப்படும். 

எ-டு ; செய்யாது வந்தேன், வந்தேம், வந்தாய், வந்தீர், 
வந்தான், ஷந்தாள், வந்தார், வந்தது, வந்தன. 

“செய்து” என்னும் உடன்பாட்டு வினையெச்சம் 

அகரவீறுபெற்றுச் செய்த என்னும் பெயரெச்சமானாற் 

போன்று, செய்யாது என்னும் எதிர்மறை 

வினையெச்சமும் அகரவீறு பெற்றுச் செய்யாத என்ற 

பெயரெச்சமாகும்; பின்னர் ஈறு கெடின், செய்யா” 

என்று நிற்கும். 
நீ செய்யரிது என்னும் எழுவாய்த் தொடர் 

செய்யரிது நீ என்று வினைமுற்றுத் தொடராய் 

மாறுவது போன்றதே செய்யாதீ (செய்யாதே) என்னும் 

எதிர்மறை யேவலும். 

பொதுவாக 

யுரியனவாதலாலும், 

போன்று, 

முன்னிலைப் பெயர்கள், ஏவல் அல்லது 

முன்னிலை வினைமுற்றீறாகும்போது பின்வருமாறு 

திரியும். 

ஒருமை : ஊன் - நூன் -நீன் -நீ ஈ - இ. 

ஈ ஏ- ஐ, 

பன்மை: ஊம் - நூம் - நீம் - ஈம். 

நீ 4 இர்-நீயிர்(நீவிர்) > St > wer. 

ஊம் - உம். 

எ-டு : செய்யாது * ஈ செய்யாதீ - செய்யாதி. 

செய்யாதீ -2 செய்யாதே - செய்யாதை, 

செய்யாது * ஈம் செய்யாதீம், 

செய்யாது + mt செய்யாதீர் - செய்யாதிர் 

பன்மையேவலிலும் உயர்வுப்பன்மை யேவலிலும் பல 

ஈறுகள் கலந்தும் வரும். 

எ-டு : ஏ- உம். செய்யாதேயும் (ஒத்தோரையேவும் உயர்வுப் 

பன்மை.) 

ஏ- உம் ௩ கள். பன்மையும், 

செய்யாதேயுங்கள் உயர்ந்தோரை 
ஈர் கள். செய்யாதீர்கள். ஏவும் உயர்வுப் 

பன்மையும்,





ஆ 

12 - ல 
a “a, Gu. (n.) நசை (இச்சை ); desire, eagerness 

(சா.௮௧.. 

[sour > ௮. ஓ.நோ: அவாவ - ஆவு (௨.வ. ) 

ஆவி சேர்த்துக் கட்டுதல் (ெ.வ.) என்னும் 

வழக்கு தோக்குக./ 

13— ! 
ஆ 32. பெ. (n.) ஆச்சா; ௦, Diospyros ebenaster 

(சா. ௮௧); hard, heavy durable wood most highly 

prized when black, from various tropical trees of the 

genus Diospyros, as D.Ebenum of Southern India and 

Ceylon used for cabinet work, ornamental objects etc. 

(Random Dictionary.) 

[இது ஆச்சா என்பதன் குறுக்கம். இது ஆவொடு 

தொடர்புடைய தாயமிருக்கலாம்./ 

ஆ" “உபெ.(௩.)வகை;வவு, காள. "சிவமான வாபாடி' 

(திருவாச. 11:4). 

[ஆறு (வழி, வகை ) -- ஆ (கடைக்குறை]/ 

ஆ, Gu. (n.) 3466 ; becoming. “இலயித்தவா 

றுளதா வேண்டும்.” (சி.போ. 1:2). 

[ஆ (ஆகை) - முதனிலைத் தொழிற்பெயர். : 

a, பெ. (ஈ.) சோறு;4௦௦0, 106. ஆ வாங்கிக் கொள் 

(குழந்தை மொழி.) 

ஆ!” உ பெ. (ஈ.) மாமரம்; ஈகா, 166. 

Hind. am. 

[மாஅ ஆரி | 
ஆ '-தல் 3-, 6 செ.கு.வி. (/.) 1. உண்டாதல் ; 1௦ 60௨ 

ஈட ஓப்னா௦6. அந்த அம்மையார் ஆகியிருக்கிறார். 

(நெல்லை. ); 2. நிகழ்தல்; 1௦ happen, oceur. 3. 
Glover & ST gH 6d; to be agreeable, congenial, on friendly 

terms. தென்கலையார்க்கும் வடகலையார்க்கும் 

2,60 8). 4. glum ss; to be like, equat, to resemble. 

“எனக்காவா ராரொருவர்” (திவ். இயற். 1:89). 5. 
அமைதல்;1௦ 66. இதற்கிது பொருளாகும். 6. உறவு 

முறையாதல்; 41௦ 06 related to, as a blood or marital 

relation. @bSs AlGvenssro gout 21 dG 

என்ன ஆவார்? 7. சமைதல்; to be cooked, as food- 
சோறு ஆகிறது. 8. வளர்தல்; 10 004, as a child or 
௭௦. அவன் இப்போது ஆளாகிலிட்டான் ;கரிசற் 

காட்டிற் கம்பு நன்றாய்ப் பயிராகும்.9. ஆக்கம் 

Gi & S 9 ; to prosper, flourish. ஆகிற குடி அரைக் 

காசால் ஆகும். (பழ.) 10. ஒன்று இன்னொன்றாக 

LOT MIGHd; to become changed into another. ‘it 

5 ஆஎனல் 

ஆவியாகும், ஆவி நீராகும், முக்காலும் காகம் 

முழுகிக் குளித்தாலும் கொக்காகுமா?' (பழ.) 

அளவிற்கு மிஞ்சினால் அழுதமும் நஞ்சாம் 

(பழ.). 11. ஒன்றிற்கு இன்னொன்றை மாற்றுதல்; 
1௦ 0௨ லமாவார௦0. உழவர் தாம் விளைத்த நெல்லில் 

தம் உணவிற்கு வேண்டிய அளவு எடுத்துக் 

கொண்டபின் மிச்சமெல்லாம் காசாகும். 12. 

மதிப்புயர்தல்; 4௦ become more valuable. சென்ற 

இரண்டாம் உலகப் போரில் இரும்பெல்லாம் 

பொன்னாயிற்று, (௨.வ.). 13. செலவாதல்; 1௦ 6௨ 

ஜார். ஒரு வீடு கட்ட எவ்வளவாகும்? நான் இங்கு 

வந்து மும்மாதம் ஆகிறது (உ.வ.). 14. பயன் 

படுதல்; 1௦ be useful. UMTS SL OL வீணைக்காகும். 

அவன் ஒன்றிற்கும் ஆகான். (உ.வ.). 15. முடிதல்; 

to be done, finished, completed, exhausted. கருமம் 

ஆகிறவரை கழுதையையுங் காலைப் பிடிக்க 

வேண்டும் (பழ.). 

ம., ௧., தெ., பட. ஆ: குவி. ஆயலி; கூ. ஆவ. 

[ஆகு - ஆ. “ஆகு' பார்க்க. ] 

ஆ£-த்தல் 3-, 4 செ.குன்றாவி. (wet) 1. கட்டுதல்: 1௦ 

bind. “ஆத்திருந்தாளை” (சீவக.1882). 2. 
அமைத்தல்; 1௦ cause, to bring about. “ 91) 5 e109 

மாத்து” (பாரத வெண்.) 

[யா- ஆ. ஒ.நோ: யாக்கை - ஆக்கை.] 

ஆஅ 8௨, இடை. (int.) வியப்பு, இரக்கம், துயரம் 

ஆகியவற்றின் குறிப்பு, விவாக ஒழா2ஸ்ச of 

surprise, pity and grief. 

[ஆ ஆஅ] 

ஆஅய் வலு, பெ. (ஈ.) ஆய்" பார்க்க; 566 ay’. “கழல் 

தொடி ஆஅய் மழைதவழ் பொதியில்”. (புறநா. 

128.) 

[ஆய் - ஆஅமய்/ 

ஆதல் ௨௮, பெ. (ஈ.) ஆரல் (கார்த்திகை விண்மீன்) 

(wsmeou@. 100); third star in the list of 27 stars. 

[ஆரல் - ஆஅல்/ 

ஆஆ 35, இடை. (ஐவர். ) ஆவா பார்க்க; 596 ௨௨ 

[ஆ ர் ஆ (ஒலிக்குறிப்பு) an onomatopoeic ex- 

pression.] 

ஆஎனல் கி, இடை. (8ஈ.) ஆவெனல் பார்க்க; see 

avenal. 

[9 + எனல் /



ஆக்கக் .கிளவி ஆக்கப் பெயர் 
  

2556 Floral — akka-k-kilavi, Glu. (n.) (Qlvs.) aw 
பொருளின் - தன்மை அல்லது - நிலைமை 

வேறுபட்டதை அல்லது படுவதைக் காரணங் 

காட்டியும் காட்டாதும்கூறும்.ஆதல் வினைச்சொல்; 

(Gram.) word indicating change from one state or quality 

1௦வாஎ. பயிர்நல்லவாயின, பனி பெய்ததால்நிலம் 

குளிர்ந்ததாயிற்று. 
“ஆக்கக் கிளவி காரண முதற்றே” (தொல். சொல். 21.) 

"ஆக்கக் கிளவி காரண மின்றியும் 

போக்கின் றென்ப வழக்கி னுள்ேள''. (தொல். சொல். 22) 

/ஆனது அல்லது ஆவ து ஆக்கம். இளவி- சொல், 

கிளத்தல் - சொல்லுதல். 7 

ஆக்கங் கூறு-தல் வ்கர் - யாப-,5 செ.கு.வி. (..) 

வாழ்த்துக்கூறுதல்; 
“மன்னவற் காக்கங் கூறி” (திருவிளை. மாயப். 
26 ). 

/ஆக்கம்4 Fe DIB > HG ஆக்கு > srs | 

ஆக்கங் கெடு-தல் அகர் - 60ப-, 17 செ. குன்றாவி. 

to bless, invoke, a blessing. 

(4) நற்பேறு இழத்தல்; 1௦ 06௦௦௦ 1200615160, 1௦ 
lose prosperity. அவன் ஆக்கங் கெட்டவன் 

(நெல்லை, முகவை). 

/ ஆக்கம் -- கெடு/ 

MSSEHCSUG Akkan-ceppal, Gu. (n.) (அகப். 

களவொழுக்கத்தில், இயற்கைப் புணர்ச்சி முதல் 

களவு வெளிப்படும் வரை தலைவன் தலைவி 

இருவர்க்கும் நிகழும் ஒன்பது நிலைகளுள் ஒன்று; 

one among the nine states or conditions of rind (Avattai) 

that mark the emotional behaviour of the Hero and the 

Heroine during pre-marital love; expressing to others 

poignancy of one’s love. 

“வேட்கை யொருதலை யுள்ளுதல் மெலிதல் 

ஆக்கஞ் செப்பல் நாணுவரை யிறத்தல் 
நோக்குவ வெல்லாம் அவையே போறல் 
மறத்தல் மயக்கம் சாக்கா டென்றச் 
சிறப்புடை மரபினவை களவென மொழிப” 

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா (தொல். பொருள். 

கள. 8) அவ்வொன்பது நிலைகளையுங் கூறும். 

நம்பியகப் பொருள், 
"காட்சி முதலாச் சாக்கா டீறாக் 
காட்டிய பத்துங் கைவரும் எனினே 
மெய்யுறு புணர்ச்சி யெய்துதற் குரித்தே” (36. ) 

என்று, காட்சியுஞ் சேர்த்து அந்நிலைகளைப் பத்தாகக் 

கூறும். ்   

'ஆக்கஞ் செப்பல்' என்னும் நிலையை, இளம்பூரணர், 

நச்சினார்க்கினியர், நாற்கவிராய நம்பி ஆகிய மூவரும் 

வெவ்வேறு வகையிற் கூறியுள்ளனர். 

- உறங்காமையும் உறுவ ஓதலும் முதலாயின கூறுதல்", 

என்பது இளம்பூரணம், ‘ 

யாதானும் ஓர் இடையூறு கேட்டவழி அதனை ஆக்கமாக 

நெஞ்சிற்குக் கூறிக் கோடல்”, என்பது நச்சினார்க்கினியம். 

'தன்னெஞ்சின்௧ண் வருத்த மிகுகின்ற 

பிறர்க்குரைத்தல்', என்பது நாற்கவிராய நம்பியம், 

படியைப் 

(இவற்றுள்.ஈக்சர்உளா எற்கத்தக்கது..) 
/ஆக்கம்:* செப்பல். ஆ - ஆகு - ஆக்கு - ஆக்கம் 

(தொ.பெ. ) செப்படி - செப்பல். (தொ.பெ. ). / 

ஆக்கண் ர, பெ. (£.) அங்கண்பார்க்க; 8662 ௭ 

ஆக்கணாங் Gaeflg akkanan—keliru, Glu. (n.) ஒரு 

1608 Claafl tm iiss; brown estuary fish. plotosus 

canins. 

/ஒருகா. ஆக்கணை -- ஆம் (சாறி. ) - கெளிறு. / 

ஆக்கதம் கக, பெ. (ஈ.) முதலை; 0௦00016, 

alligator (€m. 218. ). 

[ஆக்கு - ஆக்கணம் (வலிமை) - ஆக்கதம்./ 

ஆக்கநிலை பெ. (ஈ.)  சூழலாலும் 

பழக்கத்தாலும் நிலைப்படும் நிலை; state or con- 

dition brought into being by environment and custom. 

akkanilai, 

[ஆக்கம் - நிலை/ 

ஆக்கப்பாடு வ48-0-ற௨ய, ப. 6.) நல்லாக்கம், 

திருப்பேறு; great advantage, divine grace. 

“அண்ணலவற் கருள்புரிந்த வாக்கப்பா டருள் 

செய்தார்” (பெரியபு. திருஞான. 77). 

7ஆக்கப்படு - ஆக்கப்பாடு (மூத. .இ.தொ. பெ... 

இனி, ஆக்கம் - பாடு என்றுமாம். பாடு - பெருமை... 

ஆக்கப்புரை Aakkappurai, uQ. (ஈ.) ஆக்குப்புரை 

பார்க்க; 866 வ//பறறபால், 

/ஆக்கம் 4 புரை] 

ஆக்கப் பெயர் akka-p-peyar, பெ. (ஈ.) தொன்று 

தொட்டு மரபாக வழங்கிவரும் முறைமைக்கு 

மாறாக, ஒரு பொருட்கு ஒரூ பெயரைப் புதிதாக 

ஆக்கிக் . கொள்வது ஆக்கப்பெயர் அது 
இடுகுறியாக்கப் பெயர், காரணவாக்கப் பெயர் 
என இருவகைப்படும்.



ஆக்கப் பெருக்கம் 

(1) இடுகுறி போன்று மக்கட்கு இடப்பட்டு வரும் இயற் 
பெயர் அல்லாது, பொருட் பொருத்தமில்லாத ஒரு புதுச் 
சொல்லைப் பெயராக இடுவது இடுகுறியாக்கப் Quit; name 
or designation coined newly and arbitrarily by an author.. 
எ-டு: முட்டை (முருகன்). (2) பல பொருள்கட்குப் பொது 
வான ஒரு காரணப்பெயரை, அவற்றுள் ஒன்றிற்கு அல்லது 

சிலவற்றிற்கு - மட்டும் வரையறுப்பது காரணவாக்கப் பெயர்: 

term which, though connoting many is restricted in 

application to only one or a few of them. «-@: நன்னூல் 

(பவணந்தி), தாமரைக் கண்ணன் (திருமால்), கரி (அடுப்புக் 
கரி, யானை). 

“இடுகுறி காரண மரபோ டாக்கம் 

ஏற்பவும் பொதுவு மாவன பெயரே” (நன். 275). 

[ஆக்கம் * பெயர். ஆகு - ஆக்கு ஆக்கம். பெய் 
* பெயர். ஆகு - ஆ./ 

எல்லாச் சொற்களும் காரணக் குறியினவே 

என்பதேதமிழ் நூலார் கொள்கை. “எல்லாச் சொல்லும் 

பொருள்குறித் தனவே” என்பது தொல்காப்பியம். 
(தொல். சொல். பெய. 7) ் 

பிறந்தபோது திண்ணமாயிருந்ததனால் திண்ணன் 

அல்லது திண்ணப்பன் என்றும், வெள்ளையாயிருந்ததனால் 

வெள்ளையன் என்றும், பிறவியல்பு பற்றி யிடப்படும் பெயர்கள் 

மட்டுமன்றிப் பிறபெயர்களும், பாட்டன் பெயர் என்றோ, 

முன்னோன் பெயர் என்றோ, தெய்வத்தை நினைப்பித்துப் பத்திச் 

சுவையூட்டும் தெய்வப்பெயர் என்றோ, நன்றியறிவு காட்டும் 

வகையில் குடும்பத்திற்கு நன்மை செய்தவர் பெயர் என்றோ, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பேரறிஞன் அல்லது பெருமகன் போற் பிற்காலத்தில் 

விளங்க வேண்டுமென்றோ, இன்னோசைப் பெயர் என்றோ, 

ஏதேனும் ஒரு காரணம்பற்றியே இடப்படுவதால், மக்கட் சிறப்புப் 

பெயர்களும் காரணப் பெயர்களேயாம். 

நாட்டுப்புற மக்கள் சிலரின் வேடிக்கையான இயற் 

பெயர்களை நோக்கும் போது, முட்டையென்னும் பெயரும் 

ஒரு காரணப் பெயராயிருக்கலாமென்று கருத இடமுண்டா 

கின்றது. 
_ வேத மொழியும் சமற்கிருதழுமான வடமொழி திரிபிற்றிரி 

பான பின்னை மொழியாதலின், அதன் சொற்கள் பலவற்றிற்கு 
வேர்ப்பொ நளறியவி ற்றி, வடமொழியி க்கண நூலார் 

இடுகுறிப்பெயர், காரணப் பெயர் எனப் பெயர்களை இருவகை 

யாகக் கூறிவிட்டனர். பண்டை நாளிற் சொல்லாராய்ச்சியும் 

மொழியாராய்ச்சியுமின்மையால், பவணந்தி முனிவரும் அவரைப் 

பின்பற்றிக் கூறிவிட்டார். மரபானதும் புதிதாக இடப்படுவதும் 

ஆகப் பெயர்கள் இருதிறப்படுவதால், அப்பாகுபாட்டையும் 

சேர்த்து, இடுகுறி மரபுப்பெயர், இடுகுறியாக்கப்பெயர், காரண 

மரபுப்பெயர், காரணவாக்கப் பெயர் என  நால்வகையாக 

வகுத்தார் நன்னூலார். 

இன்னும் இதன் விளக்கத்தை இடுகுறிப் பெயர் என்னுஞ் 

சொல்லின் கீழ்க் காண்க.   

ஆக்கம் 

ஆக்கப் பெருக்கம் akka-p-perukkam, Gu. (n.) 

வருமான மிகுதி; increase in income. Gog) 

முண்டான ஆக்கப் பெருக்கம். (8.1.1. v, 330). 

[ஆகு -* ஆக்கு -ஆக்கம்.பெரு-* பெருகு - பெருக்கு 

* பெருக்கம்/ ் 

ஆக்கப்பொறு--த்தல் 2/42-0-ஐ001ப-, 4. செ. குன்றாவி. 

(64) 1. உணவு சமைக்கும்வரை காத்திருத்தல்; to 

வ 01 1009 18 ௦௦0164. ஆக்கப் பொறுத்தது ஆறப் 

பொறுக்கக் கூடாதா? (உ.வ.). 2. வினைமுடியக் 

காத்திருத்தல்; வரப until the work is over. 

[946+ 9+ Quay] , 

Boo  akkam,Gu.(n.) 1. Ass pours HE Gero, 

ஆக்கக் கிளவி (தொல். சொல், கிளவி. 22); ௩௦௦ 
indicating change from one state or quality to another. 

2. படைப்பு; ௦2240. “ஆக்க மவ்வவர் கன்ம 

மெலாங் கழித்திடல்'' (சி.சி.1:37). 'ஆக்கப் 

பொறுத்தவன் ஆறப் பொறுப்பானா', 'ஆக்க 

மாட்டாத பெண்ணுக்கு அுடுப்புச்சட்டி பத்தாம்”, 

'ஆக்கமாட்டாத அழுகல் நாரிக்குத் தேடமாட்டாத 

திருட்டுக் கணவன் வாய்த்தானாம்' (பழ.) 3. 

அமைத்துக் கொள்ளுகை; arrangement, prepara- 

tion,asincleansingrice; ‘uqaeamerts 3 Gen hasnenr 

ஆக்கிக் இவ்வோத்துக் 

கிளவியாக்க மாயிற்று' (தொல். சொல். கிளவி. 1 

சேனா. உரை.) 4. வளர்ச்சி, Glu, SSL; increase, 

development, “தம்மாலா மாக்க மிலரென்று'' 

(நாலடி. 301). 5. ஊதியம் (இலாபம்); 9, ஜா௦ர(. 

“ஆக்கங் கருதி முதலிழக்குஞ் செய்வினை'' 

(குறள், 463). 6. ஈட்டம், தொகுப்பு; ௨௦ப௱ப!23௦ஈ. 
“அருளொடு மன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்'' 
(Gm er, 755). 7. Ge eve; wealth, fortune, prosperity. 

“மனநல மன்னுயிர்க் காக்கம்'' (குறள், 457). 8. 
பெருவாழ்வு; life of prosperity, flourishing state..; 

“அவளால்வந்த ஆக்கம் இவ்வாழ்க்கையெல்லாம்'” 

(சிவஞானசித். 1:69). 9. பொன்; 9010. (பிங்.) 10. 

50) & Sa. (5160 & ;achievement,accomplishing. ‘aA wulw 

பொருளின் ஆக்கத்து அழகுணர்த்தற்குச் செறியும் 
இருண்ட மாலையிடத்து நற்சொற் கேட்டது' 

(பு.வெ. 1: 4, உரை).11.மங்களவியல் (2 .0).); auspi- 
ciousness. 12. வாழ்த்து; benediction. “wetter oun 

காக்கங் கூறி” (திருவிளை. மாயப், 26). 
13.கொடிப்படை. (திவா.); பகா of an army carrying 

the banner. 

கொண்டமையான், 

ம. ஆக்கம்; ௧, ஆகெ, ஆக்கு.



ஆக் ் 
ஆக்கவும்மை 

  

கு - ஆக்கு - ஆக்கம் (தொழிற்பெயரும் 

தொழிலாகுபெயரும்)/ 

ஆக்கமகள் 308-௧0௮, பெ.(ஈ) திருமகள்; god- 

0255 04 வா். ''ஆக்கமகள் கொண்டாட” (கடம்பர் 
உலா, 192:3). 

ஆக்கர் வ42, பெ. (£.) படைக்கப்பட்ட தேவர்; 1ஈ91வ1௨3 

051/5. 'இவ்வருகிலாக்கரான இந்திராதிகள்” (ஈடு, 
5253). 

/ஆகு - ஆக்கு --ஆக்கர். “அர்” ப. பா. ஈறு.] 

விரக, தொ.பெ. (01. ஈ.) 1. படைத்தல்; 

அழித்தல் என 
இறைவன் தொழில் மூன்று. 2.சமைத்தல்; ௦௦௦40. 

'ஆக்க வேண்டா அரைக்க வேண்டா பெண்ணே, 

ஆக்கல் 

creating. ஆக்கல், காத்தல், 

என் அருகிலிருந்தால் போதுமடி கண்ணே”, 

'ஆக்கிக் | 
இறக்குவேன்' (பழ.). 

/ஆகு -* ஆக்கு - ஆக்கல். 'அல்' தொ.பெ. ஈறு.] 

குழைப்பேன் அல்லது அரிசியாய் 

ஆக்கவினைக்குறிப்பு : akkavinai-k-kurippu, Gu. (n.) 

ஆக்கத்தால் வரும் வினைக் குறிப்புச்சொல்; 

verb denoting change from one state or quality to 

another. “ஆக்கவினைக் குறிப்பு ஆக்கமின் 
றியலா” (நன்.347), 

சாத்தன் நல்லன்; நல்லன் என்பது வினைக்குறிப்பு. 

“சாத்தன் நல்லன் ஆயினான்'; ஆயினான் . என்பது ஆக்கச் 

.. சொல், 

/ஆக்கம்வினை*-கு றிப்பு] 

ஆக்கவும்மை akkav-ummai, Gu. (n.) ஆக்கப் 

பொருளில் வரும் 'உம்' என்னும் இடைச்சொல்; 
particle ‘um’ indicating change from one state or quality 

to another. 

[ஆக்கம் உம்மை] 

இவ்விடைச்சொல் இப்பொருளில் எங்கேனும் வந்ததாகத் 

தெரியவில்லை. 

“எச்சம் சிறப்பே ஐயம் எதிர்மறை 

முற்றே எண்ணே தெரிநிலை ஆக்கமென் 

றப்பால் எட்டே உம்மைச் சொல்லே” 

என்று தொல்காப்பியர் நூற்பா (தொல். சொல். இடை. 7) 

யாத்து விட்டதனால், பவணந்தியாரும் அவரைப் பின்பற்றி, 

“எதிர்மறை சிறப்பையம் எச்சமுற் ற௱வை 

தெரிநிலை ஆக்கமோ டும்மை யெட்டே” 

என்று (நன்.இடை,6) இயற்றிவிட்டார். 
  

இளம்பூரணர், தம் உரையில், தொல்காப்பிய நூற்பா 

ஆக்கவும்மைக்கு எங்ஙனமும் எடுத்துக்காட்டுத் தரல் 

வேண்டுமென்பதையே கருதி, “நெடியனும் வலியனும் என்பது 

ஆயினான் என்னும் ஆக்கத்துக்கண் வந்தது ஆக்கவும்மை' 

என்று வரைந்தார். அவருக்குப் பின்வந்த சேனாவரையர் 

ஆக்கவும்மைக்கு எடுத்துக்காட்டின்மை கண்டு , 

'ஆக்கவும்மை வந்தவழிக் கண்டுகொள்க. உரையாசிரியர் 

நெடியனும் வலியனுமாயினான் என்புழி உம்மை ஆக்கங் 

குறித்து நிற்றலின் ஆக்கவும்மையென்றார். '*செப்பே வழீஇ 

யினும் வரைநிலை யின்றே' '(தொல். சொல்.14) என்னுமும்மை, 

வழுவை இலக்கணமாக்கிக் கோடல் குறித்து நின்றமையின், 

ஆக்கவும்மை யென்பாரு முளர் என்று திறம்படவுரைத்தார். 

நச்சினார்க்கினியர், 

“நெடியனும் வலியனுமாயினான் என்பது ஆக்கம். “செப்பே 

வழீஇயினும் வரைநிலை யின்றே'' என்பது இலக்கணமாக்கிக் 

கோடல் குறித்தமையின் ஆக்கமுமாம்' என்றும், 

கல்லாடனார், 

'இனி ஆக்கம் நெடியனும் வலியனுமாயினான் என்பது. 

இஃது எண்ணன்றோவெனின், ஒரு பொருடன்னையே 

சொல்லுதலின் அன்றாயிற்றுப் போலும்' என்றும் உரைத்தனர். 

தெய்வச்சிலையாரோவெனின், 

ஆக்கம் உம்மையடுத்த சொற்பொருண்மேல் ஆகும் 

நிலைமையைக் குறித்து வரும், வாழும் வாழ்வு , உண்ணுமூண் 

எனத் தொழிலினது ஆக்கங்குறித்து நின்றவாறு கண்டு 

கொள்க. இது பெயரெச்ச வினைச் சொல்லன்றோ எனின் ஆம். 

அதன்கண்ணும் இடைச்சொல் என்க. அதனானே யன்றே 

“உம்முந் தாகு மிடனுமா ர௬ுண்டே'' என்னும் இலக்கணத்தால்; 

“நெல்லரியு மிருந்தொழுவர்” என்னும் பாட்டினுள், “செஞ் 

ஞாயிற்று வெயின்முனையிற் றெண்கடற் நிரைமிசைப் பாயும்” 

எனற்பாலது “பாயுந்து'' என வந்தது, இவ்விலக்கணம் 

வினையியலுள் ஓதாமையால் பெயரெச்ச உம் இடைச்சொல் 

என்று கொள்ளப்படும். பாயும் புனல் என்பது பாய்புனல் எனத் 

தொக்குழி, வேற்றுமைப் பொருள்உரூபு, பெயர் நிற்பத் 

தொக்கவாறு போல, வினைநிற்ப உருபு தொகுதலானும், 

செய்யும் என்பது வினையும் உருபுமாகிய இரு நிலைமைத்து 

என்று கொள்க. செய்யும் என்னும் முற்றுச் சொல்லின்கண் உம் 

எவ்வாறு வந்ததெனின், அது மற்றொரு பொருளைக்குறித்து 

நில்லாமையின் ஈண்டு. இடமின்றென்க. முற்றிநிற்றலின் 

- முற்றும்மை யெனினும் இழுக்காது. ஆக்கவும்மை என்பதற்கு 

நெடியனும் வலியனும் ஆயினான் என உதாரணங்் காட்டுப 

வாலெனின், அஃது எண்ணும்மை என்க, “'தனிவரின் 

எச்சவும்மையாம்'” என வேறொரு வகையாக வுரைத்தார் . 

இனி, நன்னூலுரையாசிரியருள், 

நெடியனு மாயினான் எ-து ஆக்கம்” என்றார் 

மயிலைநாதர். “நெடியனும் ஆயினான், பாலும் ஆயிற்று என்புழி 

அவனே வலியனும் ஆயினான், அதுவே மருந்தும் ஆயிற்று



ஆக்களவு 

எனப் பொருள்படின் ஆக்கவும்மை' என்றார் விருத்தியென்னும் 

விரிவரையாளர் . 

“நெடியனும் வலியனு மாயினானவன், பாலும் மருந்து 

மதுவாயிற்று என்பன ஆக்கம். 

“இதனை நெடியனுமாயினான், பாலுமாயிற்று எனக்கூறி, 

அவனே வலியனுமாயினான், அதுவே மருந்துமாயிற்று எனப் 

பொருள்படின், ஆக்கவும்மை யென்பாருமுளர்' என்றார் 

இராமானுசக் கவிராயர். 

“பாலுமாயிற்று, இங்கே அதுவே மருந்துமாயிற்று என்னும் 

பொருளைத் தருதலால் ஆக்கம்' என்றார் ஆறுமுக நாவலர், 

“ஆகவே, பாலும் ஆயிற்று என்றால், இதில் அதுவே 

மருந்தும் ஆயிற்று என்னும் பொருளைத் தருபிடத்து ஆக்கம்” 

என்றார் சடகோப ராமானுசாச்சாரியாரும். 

நூற்கும் உரை வரைந்த இவரெல்லாருள்ளும், 

உண்மையொட்டியுரைத்தவர் சேனாவரையர் ஒருவரே. 

'கோவிற்பட்டி நகருமாயிற்று, இதில் கோவிற்பட்டி 

இப்பொழுது நகரமாயிற்று என்று ஆக்கப் பொருள் தருதலால் 

ஆக்கம்.' (இயற்றமிழ் இலக்கணம் . பக். 75) என்று பாவாணர் 

எடுத்துக் காட்டியுள்ளமை கொள்ளத்தக்கது. 

ஆக்களவு a-k-kalavu, பெ. (ஈ.) ஆவைக் களவு செய் 
560; stealing of cows. 

[ஆர்களவு/ 

ஆக்கறுவாள் வயு), பெ. 6.) 1. கொடிக்காலில் 
  

| 

ஆக்க றுவாள் 

  

    
  

வெற்றிலைக் காம்பை நறுக்க உதவும் 5H; bill- 

hook for cutting the stem ௦1176 66௮ 1224. 2. தழைகளை 

வெட்ட உதவும் கையறுவாள்; 91 - hook for hacking 

garden - knife, pruning hook (ém. 38.) 

[ஆக்கு*அறுவாள் த. அடகு > OS. 446-] 

மணையிற்பதிக்கப்பட்டுக்காய்கறியரியும்வாள் போன்றதே 

அரிவாள். என்றும், அது பதிக்கப்பட்ட மணையே 

அரிவாள்மணையென்றும் பெயர் பெறும். ஏனை யறுக்கும் 

அல்லது வெட்டும் வாள்களெல்லாம் அறுவாள் என்றே 

பெயர்பெறும். இப்பெயர் வேறுபாடு அரிதலுக்கும் அறுத்தலுக்கும்   

ஆக்கியோன் 

இடைப்பட்ட வினைவேறுபாட்டைப் பொறுத்தது. 'அறுவாள்” 

என்னும் சொல்லைப் பார்க்க. 

அகரமுதலிகளில் அறுவாளை அரிவாள் என்று 

குறித்திருப்பது தவறாகும். 
ம. ஆக்கத்தி; தெ. கத்தி ஆகுராய் 

ஆக்கன் akkan, Gu. (n.) செயற்கையானது (சம். 

௮௧); that which is artificial. 

[ஆகு - ஆக்கு -* ஆக்கன். 'அன்' ஒருமையிறு./ 

ஆக்காட்டு-தல் ak-kattu, 5 செ.கு.வி, (4) 

குழந்தை தன் தாய்க்கு ஆவென்று தன் வாயை 

விரிவாகத் திறந்து காட்டுதல் (கு.வ.) ; $௦ ௦6 16 
mouth wide as in pronouncing the back vowel ‘a’, as 

a child in response to its mother’s command. (Nurs.) 

[ஆர்காட்டு. காண் (த.வி.) - காட்டு (பி.வி)./ 

ஆக்காம்பாறை வ/ண- ஜால, பெ. (.) பாறைமீன் 

வகைகளுள் ஒன்று. (செங்கை. 5 or.);a kind of fish. 

[ஆக்கம் - ஆக்காம் * பாறை/ 

ஆக்கிக்கொள்-தல் 804--0-, 7 செ.குன்றாவி. (44) 

முடித்துக்கொள்ளுதல்; 10 886 & 01% (ப5ய. auxiliary 

or incidental to the main work) done or accomplished 

“வினையால் வினையாக்கிக் கோடல்” (குறள். : 

678). 

[ஆக்கிகொள்./ 

ஆக்கிப்போடல் 3-/-2-ஐ௦8௮, பெ. (ஈ.) மகப்பேற்றுக் 

மகளை அழைக்கும்போது தாய்வீட்டார் 

Qo &Gw alls 1; feast offered to a pregnant woman 

by her parents inviting her to their house for delivery. 

7ஆக்க--போடல்/ 

காக 

ஆக்கியரிவாள் akki-y-arival, Gu. (n.) damp dar edled 

வெற்றிலைக் காம்பை நறுக்க உதவும் சிறப்பு 
வகையான கத்தி (இ.வ.); 89690 1/0 of knife for 
cutting the stem of the betel leaf (Loc.) . 

ம. ஆக்கத்தி 

[ஒருகா.'ஆக்கறுவாள்' என்பதன் மறுவடிவாயிருக் 

கலாம். அங்ஙனமாயின், 'ஆக்கியறுவாள்' என்றே 

யிருத்தல் வேண்டும். இலையைக் குறிக்கும் ஆக்கு 

என்னும் தெலுங்குச்சொல் ஆக்கியென்று திறிந்திருக் 

கலாம்.'ஆக்கறுவாள்'என்னுஞ்சொல்லின்&ழ்ச்சிறப்புக் 

குறிப்பைப் பார்க்க.] 

ஆக்கியோன் akkiyon, Glu. (n.) 1. படைத்தோன், 

& Last; God, as the maker, creator, 2. ge



ஆக்கு-தல் 

செய்தவன், நூலாசிரியன்; பரா of a book. 

“ஆக்கியோன் பெயரே பாயிரத் தியல்பே” 

(நன். பெர்துப்பாயி, 48). 

[45 > BSG - ஆக்கியான் - ஆக்கியோன் 

(வினையா. பெ.) / 

“ஆக்குதல் 2//ப-,5 செ.குன்றாவி. (0...) 1. செய்தல்; 

to make, effect. “or Gud ul டெவ்வநோ யாக்கும்” 

(நாலடி. 124). 2.-படைத்தல், தோற்றுவித்தல்; 1௦ 
02056 10 6, 08246. “'அனைத்துலகு மாக்குவாய் 

காப்பா யழிப்பாய்'' (திருவாச.1:42).3. அமைத்துக் 
கொள்ளுதல்; to arrange, make preparations. 

“நொய்யும் நுறுங்குங் களைந்து அரிசியமைத் 

தாரை அரிசியாக்கினா ரென்ப” (தொல். சொல். 
1. சேனா. உரை). 4. சமைத்தல்;1௦ cook. அஞ்சும் 
மூன்றும் உண்டானால் அறியாப் பெண்ணுங் 

கறியாக்கும்'”. “ஆக்கி அரைத்துப் போட்டவள் 
கெட்டவள், வழிகூட்டி அனுப்பினவள் நல்லவள்”. 

“ஆக்குகிறவள் சலித்தால் அடுப்புப் பாழ், குத்து 
கிறவள் சலித்தால் குந்தாணி பாழ்” (பழ.).' ஆக்கப் 
பொறுத்த நமக்கு” (இராமநா. அயோத். 13). 5. 
நிலைமையுயர்த்துதல்; to elevate, bring prosperity 

to. '"ஒன்னார்த்தெறலு முவந்தாரை யாக்கலும்” 

(குறள், 264). 6. வளர்த்தல்; 1௦ [2 1௦ 6/௦ பற. 

பிள்ளையை ஆளாக்க வேண்டும். (உ.வ.) 7. 
பெருக்கிச் சொல்லுதல்; 1௦ லஐ008124௪. ஒன்றை 

ஒன்பதாக்குவான், துரும்பைத் தூணாக்கலாமா? 
(உ.வ.).8. பெருக்குதல் ;10 102886, multiply. $5 ms 
565 பத்தாயிரத்தைப் பத்திலக்கமாக்கினான். 

(உ.வ.).9. மாற்றுதல்;1௦ ௦கா96, ௦௦௩. “முல்லை 
யை மருதமாக்கி” (கம்பரா. ஆற். 17). 10. பெறுதல்; 
to receive. 11. உண்டாக்குதல்; to bring into being. 

“முயற்சி திருவினையாக்கும்”, (குறள் 616.) 
ம. ஆக்குக; ௧. ஆகிசு; தெ. காவின்சு. 

[ஆகு (த.வி. ) - ஆக்கு (பி.வி. )] 

ஆக்கு” akku Glu. (n.) நூறுபிடி நெல் நாற்று; one 

hundred sheaves of paddy - seedlings (Gey51.) 

/ஆன் கு - ஆள்க்கு - ஆக்கு(ஒராள் ஒரு நாளில் 
ஆடும் அளவு]./ 

ஆக்கு” akku, Glu. (n. ) படைப்பு; 22௦. “ஆக்கு 
மழிவு மையனீ யென்பனான்”' (தேவா. 914:7). 

/ஆகு - ஆக்கு (முத. தொ. பெ. ). 7 

ஆக்கு” akku பெ. (ஈ.) கிளிஞ்சில் வகையுள் ஒன்று. 

(Gig. 8. ); a kind of mussel or shell. 

10 ஆக்கெளுத்தி 

ஆக்குத்தாய் வயரு, கு.வி.எ. (804.) அன்முறை 

யாய் (அநீதியாய்) ;பார்பவீடி. ஆக்குத்தாய்ப்பிடித்துக். 
கொண்டார்கள். (வில்லி. ). 

/ஒருகா. ஆக்குத்து - “ஆய்' கு.வி. எ. ஈறு. 7 

இருளர் என்னும் வில்லியர் கொடுந்தமிழ மரபின 

ரேயாதலின், 'ஆக்குத்து' என்னும் பெயர்ச்சொல் ஒரு தென் 

சொல்லின் திரிபாயேயிருத்தல் வேண்டும். . 

ஆக்குப்புரை விஃய-2.ஹயவ், பெ. (ஈ.) மங்கல அமங்கலக் 

கொண்டாட்ட நாள்களில், அற்றைப் பொழுதிற்கு 

அமைத்துக் கொள்ளும் சமையற் கூடம் அல்லது 

மறைப்புப் பந்தலறை; covered place for cooking 

temporarily put up for special occasions both auspicious 

and inauspicious. 2. FMWUWHHLW, அட்டிலறை; 

kitchen. 

[ஆகு - ஆக்கு *புரை.புரை - துளை, அறை. 7 

ஆக்கும் 8/ய௱, இடை. (ஐ௨௩.) 1. போலும்; றா88ப௱ஸ்டு, 

probably, it is likely that. Guetr unté&e ous 

தானாக்கும் (உ.வ.). 2. ஒருவனது திறமையை 

அல்லது முதன்மையை, அறிந்தவன் அறியாத 
வனுக்கு வியப்புற எடுத்துக் கூறுவதைக் 

SMUGsEeGov SooLéGenev; particle emphasising 

the unknown might or importance of a person, relating 

in a tone of awe and wonder. 2jousm ext யாரென்று 

நினைத்தாய்? தலைமை மந்திரியாரை ஆட்டி 

வைக்கும் அணுக்கச் செயலாளராக்கும். அவன் 

யார் தெரியுமா? ஆச்சாபுரக் காட்டில் ஐம்பத்திரு 

வேங்கையைக் கொன்றவனாக்கும். (உ. வ.). 

[BG > BG -* ஆக்கும். 

BSGGM akkuruvi Gu. (n.) ஆய்க்குருவி பார்க்க; 

see ay—k—kuruvi 

ஆக்கெளுத்தி a-k-kelutti, Qu. (n.) 1. ஆக்கணாங் கெளிறு 

umiés.; see akkananKeliru 2. 5L Gaaflhm 
மீன்வகை; 8 marine fish, plotosus arab.. 

    

  

     



ஆக்கை 

/ 7-ஆக்கணாங் கெளுத்தி - ஆக்கெளுத்தி. 2. ஆ 

* கெளுத்தி.கெள் - கெளிறு - கெளிற்நி-கெளுத்தி. 

கெளிறு பார்க்க, 566 12[17ப] 

08 | akkai, Qu. (ஈ.) 1. கூரை வேய்விற்கு உதவும் 
நார், கற்றாழை நார், நார்த்துணிக்கை; 84195 ௦4 1616, 

used in thatching. “நரம்பாக்கை யார்த்து'” (தேவா. 

631:3). 2. உடம்பு; 6௦ஸ். ஆக்கை யுள்ளுறை 
யாவி” (சீவக. 1362). 

ம. ஆக்க 

(யாத்தல் - கட்டுதல். யா- யாக்கை ஆக்கை 

கட்டும் நார். d 5. எழுவகைத் தாதுக்களாற் 

கட்டப்பட்ட உடம்பு. (யாக்கை' பார்க்க. 

ஆக்கொத்துமம் பெ. 

கொன்றை (மலை.); ஈகா laburnum. 

a-k-kottumam, (n.) சரக் 

/ஒருகா. ஆரக்கொத்துமம். ஆரம் - மாலைபோல் 

தொங்கும் பூச்சரம். ஆரம் * கொத்து * மரம் - ஆரக் 

கொத்துமரம் - ஆரக்கொத்துமம் -- ஆக்கொத்துமம். 

வ. ஆரக்வத (80/20). வடசொற்கு மூலமின்மை 

கவனிக்கத் தக்கது. / 

ஆக்கொல்லி akkolli, Qu. (n.) தில்லைமரம் (மலை); 

blinding tree. 

ம. ஆக்கொல்லி 

[ஒருகா. ஆ * கொல்லி. கொல் - கொல்லி. “இ' 

வினைமுதலீறு/ 

ஆக்கோது 9-/00ப, பெ. (ஈ.) கொன்றைமரம்; cassia 

2௦ (சா.௮௧.): 

ஆக 395, வியங். மு. (௦1.4.) வியங்கோள்வினை; 5. 

in the optative ௦௦0. தமிழ் வாழ்வதாக, அவன் 

இங்கு வருவானாக. --- நி.கா.வி.எ. ரர்) 'ஆகு' 

என்னும் வினையின் நிகழ்கால எச்சம்; to become. 

இன்னும் சோறாகவில்லை, பயிராக 

ஆறுமாதஞ் செல்லும் (2. a.) - afl.ct. (adv.) 1. 

Q\sueuTMTs; in that fashion or manner. “ஆக 

கம்பு 

ராகவனை யவ்வழிக் கண்டான்” (கம்பரா. 

இராவணன்றா. 19). 2. மொத்தமாய்; ௦ஈ 16 ஈர்௦6, 

amounting to. ஆகத்தொகை ஆயிரத்தைந் நூறு. 

(உ.வ.).3. முழுதும்; ௦; ௦௭௭. ஆகமோசம். 

(இ.வ.). இ. இடை. (௦௦.) 'அல்லது .... அல்லது' 

என்னும் வாய்பாட்டில் தெரிப்புப் பொருள் 

பற்றிவரும் இடைச்சொல்; ௭௭ .... ௦. 'தெய்வத் 
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ஆகச்செய்தே 

தானாக மக்களானாகத் தனக்கு வந்த துன்பங் 

களை' (குறள், 442, பரிமே. உரை --- 

இடை. (லர்.) 1. பொருட்டுப் பொருளில் 4ஆம் 

வேற்றுமையுருபுடன் வருந்துணைச்சொல்; 10 16 82106 ௦7, 10 

ப6 2பாற௦5801.2. பிறன்மொழிக் கூற்றை அல்லது அறிக்கைக் 

கூற்றைக் குறிக்கும் இடைச்சொல்; ௮1. 1101௦2 1ஈ௦ி12௦ or 

reported speech. அவன் நாளை இங்கு வருவதாகச் 

சொன்னான். 3, அமையம் உணர்த்தும் இடைச்சொல்; றவர். 

indicating the context or circumstance in which an act takes 

18௦8. 'காரெதிர் கானம் பாடினேமாக”' (புற நா. 144) - அசை 

நிலை (ஐ௨ர்.) ஓர் அசைச்சொல்; 8௩ (1646. 'அநாதி காலம் 

வாஸனை பண்ணிப் போந்தவற்றை இப்போதாக விடப்போமோ' 

(ஈடு, 1:2: 2 உரை). 

ம. ஆக 

[1- ஆகு - ஆக(ஆகு* ௮).“அ௮' வியங்கோள்வினை 

ஈறு . 2: ஆகு ஆக (ஆகு * ௮ ). “௮' முக்கால 
வினையெச்ச ஈறு. “ஆக' என்னும் வினையெச்சமே 

பல்வேறு இடைச்சொல்லாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றது. இப்போதாக என்பது இப்போது மட்டும் 

என்று பொருள் படின் அசைச் சொல்லாகா து.] 

> 

ஆகக்கடைசி aga-k-kdaisi, Qu. (n.) Am HluvIed, at-tast; 

at length. 

[ஆக * கடைச7 

ஆகக்கூடி. 89௨/0, இ.இடை. (adv. conj.) 1. 

மொத்தத்தில்; ௦ 4௨ ௭௦16, 1௩ 10௨ 401, 50 162; 

ஆகக்கூடி, ஆயிரம் உருபாவிற்கு அடுத்துவிடும். 

2. ஆகவே;26௦ 16 0256, ௦61016. ஆகக்கூடி, 

நீ அங்குப் போயும் பயனில்லை. ் 

[ஆகு -* ஆக. “௮' முக்.வி. ௭. ஈறு. கூடு - கூடி. “இ! 

இ.கா.வி.எ.ஈறு. “ஆகக்கூடி” என்பது கூட்டுச்சொல்.] 

ஆகக்கொள்ள  aga-k-kolia, இ. இடை —_(adv.conj.) 

ஆகையால்; because. 

வானாகக் கொள்ள (8.). 
நாளை அவன் வரு 

[ஆகு - ஆக. அ'முக்.வி.எ.ஈறு.கொள் -கொள்ள. 

‘9 முக். வி.எ. ஈறு. 'ஆகக்கொள்ள' என்பது 

கூட்டுச்சொல்./ 

ஆகச்செய்தே 392-0-00/06, இ.இடை. (adv.conj.) 

ஆகவே (ஈடு); that being the case. 

[ஆகு - ஆக. ௮' முக்.வி.எ. ஈறு.செய் - செய்து 

(இ.கா.வி.எ.) * ஏ (தேற்றப் பொருளிடைச் சொல்). 

ஏகார இடைச் சொல் இங்குத் தன் பொருளை 

இழந்துள்ளது.



ஆகச்சே ஆகம் 
  

ஆகச்சே | 3080௦6, இ.இடை. (adv.conj.) “ஆகச் 

செய்தே' என்பதன் குறுக்கு வழக்குச் சொல்; cor- 

rupted form of ‘agaccyde’ 

/ஆகச்செய்தே- ஆகச்சே (கொ. வ.)/ 

ஆகச்சே£30206, வி.எ. (௮ஸ்.) 'ஆகையிலே' என்பதன் 

கொச்சை வடிவம்; ஈர்ர1௦ becoming, being prepared, 
௦௨௭௦௦௦௦160. சோறு ஆகச்சே ஊர் அடங்கிவிட்டது. 
இக்கொச்சை வடிவம் கொள்ளத்தக்கதன்று. 

[ஆகையிலே - ஆகச்சிலே - ஆகச்சே. வரச்சே, 

போகச்சே என இவ்வடிவம் பிற வினைகளுடன் 

சேர்.ந்து வழங்குதல் உண்டு. 

SLM agattu, 7.08. (imp.v. ) 1. ஆகவிடு; (௦ பா) 

let it become, let it happen, let it be done. 

எப்படியிருந்தாலும் வேலை ஆகட்டு. 2. சரி அப்படி 
யாகுக; ௮॥ right, let it be, so be it. 

ம. ஆகட்டெ 

[ஒட்டுதல் - இசைதல். ஒட்டு * அட்டு 
(துணைவினை. (ஆக -.ஒட்டு) ஆகவொட்டு - ஆகட்டு 

(ஏவலொருமை)/ 

ஆகட்டும் ஷிபா, ஏ.வி. (ற..) 7. ஆகவிடும்; 

(you) let it become, let it happen, let it be done. 2. 

சரி, துப்படி யாகுக; வ right, let it be, so be it. 

(ஆகட்டும் போகட்டும் அவரைக்காய் காய்க் 
கட்டும், தம்பி பிறக்கட்டும் தம்பட்டங்காய் காய்க் 

கட்டும், அவனுக்குக் கலியாணம் ஆகட்டும், 
உன்னைக் கூப்பிடுகிறேனா பார், “ஆகட்டும் 

என்பவன்தான் அவதிப்பட வேண்டும்' (பழ.): 

/ஆகரா்ஒட்டும்- ஆகவொட்டும் > 

“ஆகட்டு' என்பது நீ என்னும் 

யெழுவாயின்பயனிலை;'ஆகட்டும்' என்பது நீம்அல்லது 

ீர் என்னும் முன்னிலைப் பன்மை யெழுவாயின் 

ஆகட்டும். 

முன்னிலையொருமை 

பயனிலை. “உம்' ஏவற்பன்மையீறு./ 

ஆகட்டு என்னும் ஏவலின் ஒருமை யெண்ணும், ஆகட்டும் 

என்னும் ஏவலின் பன்மையெண்ணும், இற்றை வழக்கில் மறைந்து 

போயின. அதனால், ஒருமையேவல் பெரும்பாலும் வழக்கற்ற 

தொடு, பன்மையேவலே ஒருமை யேவலாகவும் வழங்கி 

வருகின்றது. 

அட்டு (ஒட்டு) என்னும் துணைவினையை ‘let it be’ 

என்னும் ஆங்கிலத் தொடரியத்திலுள்ள ‘let’ என்னும் 

ஏவல்வினையுடன் ஒப்பு நோக்குக. 

ஆகடியக்காரன் கருவா பெ...) எள்ளி 

நகையாடுபவன் ; jester 

/ஆகடியம் -- காரன்./   

QYSiguid agadiyam, Gu. (n.) 1 நகையாட்டு (பரி 

&teb); mockery, ridicule, banter. ஆகடியம் 

பண்ணாதே. (௨.வ.) 2. பொல்லாங்கு; ஈ(50/௪, 
பல. “அஞ்சு பூதமுண்டாகடியக் காரரிவர்” 

(திருப்பு. 156). 
௧. ஆகட; தெ. ஆகடமு 

/அகடு- பொல்லாங்கு ; /40/800855.தெ.,௧. அகடு. 

அகடு - அகடியம் 5 அகடியம். 7 

AYASSOSYGHSS Agattai-y—urukki, Glu. (n.) 1. எலும்பை 

யுருக்கி, எலும்பை நீராக மாற்ற வல்லதாகக் 

S(RSUUMILD whi 1; medicine supposed to change 

the bone into a liquid. (¢7.9)6.). 2. உடலை 
யுருக்கும் எலும்புருக்கி நோய்; 

consumption, which emaciates the body. 

disease, such as 

[ஆகம் -.உடம்பு. “ஆகத்தை' 2 ஆம் வேற்றுமை. 

“அத்து' சாரியை, 'ஐ' 2 ஆம் வே. ௨. உருக்கு 5 உருக்கி, 

“இ' வினைமுதலீறு./ 

ஆகதர் 39௮02, பெ. (ஈ.) அருக சமயத்தோர்;வா5. 

“ஆகதர்க் கெளியே னலேன்” (தேவா. 258.2). 

[அருகர் - அருகதர் - ஆகதற்/ 

ஆகப்பாடு 892-ஐ-0௨0ப, பெ. (ஈ. ) மொத்தம்; amount, 

sum total. உருபா (ரூபாய்) ஆகப்பாடென்ன? 

(நெல்லை.). 

[ஆகு - ஆக (முக்.வி.எ. ). படு (துணைவினை) 

- பாடு(தொ.பெ. ). படுதல் - தோன்றுதல், உண்டாதல், 

கூடுதல், மிகுதல், பெரிதாதல். 

ஆகம் agam, Glu. (ஈ.) 1. உடல்; 6௦ஷ். “ஆகம் 

வள்ளுகிராற் பிளந்தான்” (திவ். திருவாய். 9:3:7). 
2. மார்பு; மால. “முலையாகம் பிரியாமை” 
(கலித்.2). 3. wert; mind, heart. “ஆகத்தெழு 

கனல் கண்வழியுக'' (கம்பரா. கரன்வ. 97). 4. 
உள்மனம்; inner self. 5. ஒளி, ஒளிக்கற்றை; 

1ப5106, ரி!1வா௦௪, 80/20௦௦பா.. (சேரநா.). 

ம. ஆகம் 

[ஆகு * ஆகம் (ஆகுபெ. )./ 

ஆகம் ன் agam, Glu. (n.) 1. சுரை; 

(சா.௮௧.). 2. குப்பைமேனி; plant commonly 
growing on rubbish and used as an antidote to poisonous 

bites, Acalyapha indica. 

bottle gourd 

ம, ஆகம் 

/ சாகம் - ஆகம்/



ஆகம் 

ஆகம்” 89௨ பெ. (ஈ.) செவ்வை; ௦0604685, 00௦85. 

அவன் ஆகமாய்ச் செய்வான் (நெ. வ.). 

[ஆக்கம் என்பதன் இடைக்குறை.] 

ஆகரி! ஜவா, பெ. (ஈ. ) 1. திப்பிலி (சங். அ௧.); 1௦19 

pepper, piper longum. 2. சிறு கட்டுக்கொடி (சித். 

௮௧.); ௨/௭ of medicinal creeper, Smilax pseudo- 

china. 3. seofluu@um@er; minera!, metallic ore 

(சா.௮௧. ). 

[ஆகரி - திப்பிலி. ஒ.நோ : ஆகச. 

ஆகரி£ 89௨, பெ. (ஈ. ) சிறப்பாக நள்ளிரவிற் பாடற் 

குரிய அவலப் பண்; $ஐ601வ] sorrowful melody-type, 

suitable for singing at midnight. மருதத்திற்குப் புறம் 

ஆகரி' (சிலப். 14:166, உரை). ''யாமத் துரிமை 

யாகரி பாடலே'' (தொன். விள. 173). 

ஆகரிநஞ்சு Agari-nanju, Glu. (n.) seflw 6 65e; mineral 

poison (&1.3)6. ). 

ஆகலாகல் 808/-80, Glomr. (par) gms Cag 

பாட்டால் குறிப்பாக உடன்படாமைப் பொருளிலும், 

ஐயுறவுப் பொருளிலும் தனித்து வழங்காது 
இரட்டித்தே வரும் பிரிவிலசை நிலைகளுள் ஒன்று; 

expression invariably consisting of the pair of words 

either repudiating or doubting a statement. 

“ஆக ஆகல் என்ப தென்னும் 

ஆவயின் மூன்றும் பிரிவி லசைநிலை'' (தொல். சொல். 

இடை. 32.). 

“ஒருவன் யானின்னேன் என்றானும், நீயின்னை 

யென்றானும், அவனின்னன் என்றானும் கூறியவழிக் கேட்டான் 

ஆக ஆக, ஆகல் ஆகல் என்னும்; இவை உடன்படாமைக் 

கண்ணும் ஆதரமில்வழியும் வரும்' (தொல். சொல். 280, சேனா. 

உரை). 

| [BG > ஆகல் (தொ. பெ. ). “அல்' தொ.பெ. ஈறு. 

அசை நிலையாகும் போது “ஆகல்' இடைச் சொல் 

லாம்./ 

'ஆகலாகல்' அடுக்குத்தொடர். 

ஆகல் ஆகல் என்பது வழக்காற்று வகையில் ஆம் ஆம், 

சரிசரி என்னும் உடன்பாட்டுச் சொல்லிணைகளை ஒக்கும்; 

ஆயின், ஓசை வேறுபாட்டால், உடன்படாமையையும் வெறுப் 

பையும் குறிப்பாக வுணா்த்தும். 

ஆகல் ஆகல் விரைந்தொலிப்பின் உடன்பாடாம். 

விட்டிசைத்து அழுத்தம் தந்து ஒலிப்பின் எதிர்மறையாம்.   

ஆகவே 

ஆகலியம் 30 வ/௨௱, பெ. (ஈ.) கோயில்களில் அமையும் 
மண்டப அமைப்புகளுள் ஒருவகை (மயமதம்) ; ௨1ஸ்பி 

of pavilion in a temple. 

[ஒருகா. அகலியம் - ஆகலியம்/ 

Sab Agavam, Gu. (n.) Gumit; battle, war. “sy scsi 

தன்னின் முந்த மனுகுலத் தரசன் பட்டான்'' (பாரத. 

பதின்மூன். 97). 

/அகவுதல் - போருக்கழைத்தல். அகவு-- ஆகவம் - 

அறைகூவிச் செய்யும் போர், போர். அகவ - ஆகவம் 2 

வ. ஆஹவ.)/ 

ஆகவாக 808-/-808, இடை. (6௩.) ஆகலாகல் பார்க்க; 

see agalagal. 

“ஆகலாகல்' என்பதற்குக் கூறிய விளக்கக் குறிப்புகளை 

இதற்குங் கொள்க. 

[(ஆகு-* ஆக (முக்.வி.எ. ). “ஆ: முக்.வி.எ.ஈறு. அசை 

நிலையாய் வரும்போது இவ்வினையெச்சம் இடைச் 

சொல்லாகும். *ஆகவாக' அடுக்குத்தொடர். 

குறிப்பு :- இயல்பான ஓசையில் உடன்பாடு குறிக்குஞ் 

சொற்களெல்லாம், ஓசை வேறுபட்டே உடன்படாமை 

யுணர்த்தும். 

ஆகவும் 80௨ஊப௱, வியங்.வி. (v.in ௨ ௦0. ஈ. ) ஆகுக; 

லு ம 6௨. 'இத்தன்மம் முட்டில் 

பெறுவதாகவும்'. (8.1.1. 44, 95) 

மன்றப் 

[ஆகு ஆக (முக்.வி.எ. ) - ஆகவும். 'உம்' ஒருவகை 
வியங்.வி. ஈறு./ 

'உம்' என்பது, மடல் போக்குவரத்தில், சிறப்பாக 
வணிகரிடை, ஒரு வியங்கோள் வினையீறாக வழங்குவது 

பெரும்பான்மை. எ-டு: நாளைக் காலை 10 மணிக்கு இங்கு 

வரவும், இக்கடிதம் கண்டவுடன் பட்டியலிற் கண்டபடி பத்தாயிரம் 
உருபா இதைக் கொண்டு வரும் ஆள்வயங் கொடுத்தனுப்பவும். 

இத்தகைய ஆட்சி முற்றும் உலகவழக்கே weird, 

இலக்கணத்தொடு பொருந்துவதன்று, ஆதலால், இதை 
விட்டுவிட்டு வருக, துனுப்புக என்னும் “செய்க” வாய்பாட்டு 

வியங்கோள் வினைகளை ஆள்வதே தக்கதாம். 

ஆகவே 89௨%6,இ.இடை. (60ர்.) 2450016 wherefore, 

therefore, consequently. ஆகவே, நீங்களிருவீரும் 
நட்பமைதியாய்ப் (சமாதானமாய்பி, போவதே 

நல்லது; ஆகவே, இதை உடனே நீக்காவிட்டாற் 
பெருந்துன்பமாக வந்துமுடியும். 2. முழுவதும், 

அனைத்தும்; entirely, completly altogether, wholly. 

ம. ஆகவே



ஆகளமாய் ஆகாத கடுக்காய் 
  

ஆகு அஆக(மூக்வி.எ.] - ஆகவே. ஏ' தேற்றம் 
பொருளிடைச் சொல்; இங்குத் தன் பாருனை 

இழந்துள்ளது. 

ஆகளமாய் 30 வ/கம்டி, கூ. வி.எ. (24. இடைவிடாது: 

without interruption. “ oye>ayyib எல்லும் அகலாது 
ஆகளமா யமர்ந்துநின்று” (பெரிய புராணசா..20) : 

ச் ஒருகா. களம் - இடம். அகனம் - - இடமின்மை, 

இடையிடின்மை. அகனம் * ஆகண மரீ 

agaiavay, | கு. ‘eller. (adv.) இருக்கும் 

அளவுக்கு (இராட்.); ௯ ஈவ் ௯ டி (8). 

/ஆகு * அளவர் ஆம் (சூ.வி.எ. ஈறு. ] } 

ஆகன்மாறு agan-maru, G).Glor. (adv.conj.) ஆகை 

யால்: since, because, considering that. “பிறர்க்கென 

வாழ்திநீ யாகன்' மாறே.” (பதிற்றுப். 38:16). 

“அன்னன் ஆகன் மாறே யிந்நிலம் 

“. இலம்படு காலை:யாயினும் : 
புலம்பல்வே யின்று பூத்தவென் கடும்பே': (புறநா. 380). 

[ஆகு ஆகல் (தொ Ors). ‘am’ og அல்லது 
காரணப் பொருளில் வரும்: இடைச்சொல்./ 

“அனையை யாக்ன் மாறே 

தாயில் தூவாக் குழவி போல 

ஓவாது கூவுதின் னுடற்றியோர் நாடே” (புறநா. 4) 

என்பதன் உரையில், மாறென்பது ஏதுப்பொருள் 

படுவதோர் இடைச்சொல்” என்று ப்ழையவுரை 
யாளர் கூறியிருத்தல் காண்க. 

இடை, ௩.) 1. வியப்புக் குறிப்பு; 
ர. ஆகா!என்ன அழகு 

இந்த. மமில்நடம்!2. கழிவிரக்கக் குறிப்பு: expressive 

of remorse of repentance for a wrong committed. 

ஆகா! என்ன மடத்தனம் செய்துவிட்டேன்! 3. 
உடன்பாட்டுக் குறிப்பு; expressive of assent. ஆகா! 

அப்படியே செய்வேன். 

[+ = gar > gar} 

yen? aga, orto. Gur. om. (meg. rel. parti.) 1. ee 

என்பதன் எதிர்மறை eke. euud> negative form of ‘aguga’ 

ஆகளவாய் 

ஆகா" 895, 
  

2. SLuderg, LerSuimen; unfriendly, inimical. 3. 

hs Flay ayent allie, wwmmmesr; unsuitable for diet. 

ஆகாவுணவு. 4, உதவாத, Lawes hm; unhelping, 

useless, 5. Mldcom; unstably பரிளினுமாகாவாம் 

பாலல்ல* (குறள். 376.) 6. முடியாத; impossible, 

'உள்ளழிக் கலாகா அரண்” (குறள், 421.) 

ம. ஆகா   

/ஆகு * ஆகாது - ஆகாத - ஆகா (ஈறுகெட்ட 

௪. ம.பெ.எ.) 

ஆகாக்கடுக்காய் aga-k-kadu-k-kay, Gu. (n.) oGs Hh 

சேர்க்க உதவாத கடுக்காய்கள். அவையாவன; 

இரட்டைக் காயுடையது, உடைந்தது, நீரில் வெந் 

தது, சுக்கான்கல் நிலத்திற் கிடந்தது, சேற்றில் 

விழுந்தது, நெருப்பிற் ' சுட்டது, 'முரடாயிருப்பது 

(peluer; gall-nut considered unfit for use in 

medicines, i.e., rejected gall-nuts. They are double 

seeded galls, broken ones, boiled galls, those found 

on the limestone soil.or fatlen in the mire, the scorched 

and the hard ones, and so on. (சா. அ௧.). 

[ஆகு - ஆகாத 5 ஆகா * கடு* காய். கடு - 

கடுக்காய் / 

ஆகாக்கலம் 898--வ/வா. பெ. (ஈ.) குடிநீர், எண்ணெய் 

முதலிய 
அவற்றை வைத்துப் புழங்குவத்ற்கோ பயன்படாத 

தொண்மாழையால் (நவ லோகத்தால்) செய்த 

மருந்தினங்களைக் காய்ச்சுதற்கோ 

கலம் metallic vessels unfit to be used in the preparation 

of medicines such as lotions, ointments etc. or for 

keeping ther in. 

ஆகாக்களங்கு 898--1விகர்டப, பெ. (ஈ. ) (மிருதாறு 
சிங்கி) 32 செய்நஞ்சுகளுள் (பாஷாணங்களுள்) 

ஒன்று; poison prepared from lead; Litharge-Plumbi 

exidum, one of the 32 1108 of prepared arsenics. 

(en. 918.). 
[ஆகாத - ஆகா * களங்கு./ 

ஆகாத 8980௨, எ.ம.பெ. எ. (௭௨9.9. ஐவர்.) 1. கெட்ட; 

ஈப0ாஸு, ௦௧3. கெட்ட பிள்ளை. “ஆகாத நாளையில் 

பிள்ளை: பிறந்தால் அண்டை வீட்டுக்காரனை 

என்ன செய்யும்” (பழ. ) 2. ஒன்றுக்கும் உதவாத; 

05%. "ஆகாத காரியத்துக்குப் போகாதே” (பழ.) 

3. முடியாத, இயலாத; 

unattainable. 4. gHiym_WSTS7S; unfit, unsuitable. 

impossible, impracticable, 

5. வலுவில்லாத; weak, delicate. 

ம. ஆகாத. 

[4G - ஆகறிது > ஆகாது -ஆகாத 
(எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். “ஆ' பெ. ௪. ஈறு)/ ் 

- ஆகாத கடுக்காய் agada kadukkay, Glu. 

s@sanri UMISS; aga—k— ~kadukkay. 

(ஈ.) ஆகாக்



ஆகாதது 

ஆகாதது 898080ப, பெ. (ஈ.) 1. முடியாதது; ஈவன் 

is ௦59016. 2. ஏற்புடைத்தாகாதது; that which is 

prohibited, unfit or improper. 

ASI BHasst Agadavan, Gu. (n.) 1. usseusst; one who 

is not friendly, enemy. “ ஒகாதவன் குடியை 

அடுத்துக் கெடுக்க வேண்டும்' (பழ.). 2. 

பயனற்றவன்); ப58855 person. அவன் காற் 

காசுக்கும் ஆகாதவன் (உ.வ.). 3. தீயோன் 

(கிறித்,); 47௧0 ஈகா (Chr.) 

பட. ஆகாதம, 

/ஆகு- ஆகாத* அவன்./ 

ஆகாதே 89805, t.0.0%. (negv.) 1. (அது) கூடாதே; 

it should not be indeed; it should not be done indeed. 

2. (அது) கேடானதே; 4 is harmful or dangerous. 

indeed 3. (29)3)) UWsrmmGs; it is useless indeed 

4. (9131) HeyrGg; it would not happen indeed 

எ.ம.வி,எ. (neg. v. parti.) 1. நிகழாமலே; without 

happening indeed. அது ஆகாதே போய்விட்டது. 

‘2. 2 Seu wWGeo; without being fruitful or helpful. அது 

ஆகாதே போய்விட்டது. 

- இடை. (௩) அன்றோ? அல்லவா?; 18 1 0: 50, shall it 

ற01 06. “அவன் கழல்கண்டு களிப்பன வாகாதே” (திருவாச. 

49:1). 

[ஆகு - ஆகறிது - ஆகாது *ஏ(தே.ற்றேகாரம்).] 

ஆகாப்பழம் 898-2-0வ௨௱, பெ. (ஈ.) வேப்பம் பழம்; ஈவ- 

gosa fruit, as unfit for human consumption. 

[ஆகு* ௮௬ - ஆகரு - ஆகா. பழு - பழம்.] 

.ஆகாப்பெற்றம் (ஆகாப்பசு) 898-2-0ாக௱, பெ. (ஈ.) 
குடிப்பதற்குத் தகாத பாலையுடைய 9 ; cow yielding 

milk unfit for consumption. 

ஆகாப் பெற்றத்தின் ஐவகைகள் : 

1. அரணைநோய்ப் பெற்றம்; ௦௦8 suffering trom 
disease. 

2. தாராநோய்ப் பெற்றம்; ௦௦4 suffering from 

‘Tara’ disease. 

3. Geuevr yer efits Quimmb; white spotted or white 

patched cow. 

4. wes Fett oof Guim wb; filth-eating cow. 

5. இடுகாட் டெலும்புண்ணிப் பெற்றம்; ௦௦௭ 

taken to bones found in the grave yard 

(சா.அ௧க.).   

gan 

ஆகாப்போன் 89300, பெ. (௩). ஆயன்; ஆநிரை 
களைக் காப்பவன்; ௦ள்காம். 

""ஆகாத் தோம்பி ஆப்பயன் அளிக்கும் 

கோவலர் வாழ்க்கையோர் கொடும்பா டில்லை”” (சிலப். 
அடைக். 120) 

_ /ஆர் காப்போன்.] 

ஆகாரம் agaram, பெ. {a.) ஆஎன்னும் நெடில்; 12 

long vowel of the Tamil alphabet. 

/ஆர் காரம். 

ஆகாறு agar, Gu. fa.) agdbafl, வருவாய்; 
ராவாக ௦4 1100௨. “ஆகா றளவிட்டி தாயினும்” 

(குறள். 478). 

ஆகிடந்து ௨0/80, இடை. (௨௮1) (இலக்.) நிகழ்கால 

- இடைநிலைகளுள் ஒன்று; (ரோணட) 0 ௦110௨ றார் 

1806. உண்ணாகிடந்தான் -உண்கின்றான். 

"இனி, உரையிற் கோடலால் உண்ணாகிடந்தான், 

உண்ணாவிருந்தான் என ஆகிடந்து, ஆவிருந்து என்பனவும் 

கலை நிகழ்காலங் காட்டுமெனவுங்கொள்க' (நன்.143, இராமா. 
உரை). 

[செய்யாக் (செய்து) இடந்தான் என்னும் 

வினையெச்சத் தொடர்ச்சொல்லையே பிற்காலத்தார் 

ஒரு சொல்லாகக் -கொண்டு, “அ: என்னும் நிலைச் 

சொல்லீற்றையும் “கிடந்து என்னும் வருஞ்சொல் 

முதலையும் ஒன்றாயிணைத்து ஒரு நிகழ்கால 

விடைநிலையாகக் கூறிவிட்டனர் போலும்! 'ஆநின்று, 
“ஆவிருந்து”, untads; see avirundu.y 

2 Sw agiya, ).a0.Gu.a. (prelparti.) உண்டான, 

செய்யப்பட்ட; made of. எ-டு: மண்ணால் ஆகிய 

குடம். - இடை, (ஊஊ) இருபெயரொட்டுப் 

பண்புத்தொகை யூருபு; ஐவ ௦௦௦௦00 two nouns 

in apposition. «1-@ : பாண்டியனாகிய் வேந்தன், 

காவிரியாகிய ஆறு. 2. வியங்கோள் வினைமுற்று; 

optative fin. verb. 

(3G (Rep) “இ: (இ.கா.வி.எ.உருபு) 

(பெ.எ.உருபு). ௮” பார்க்க. 95 ௨.] 

‘of 

ஆகிரி ஸர் பெ.(ஈ.) yal uTiss; see agari. 

[ஆவரி - ஆகரி - Bef > வ. அஹிரி. (பரத. 

இராக. 75) ஆகரி என்பதே திருந்திய அல்லது. மூல 

வடிவமாயின், அது தமிழிசை தூலின் முன்மையையும் . 

ஆரிய இசைநாலின் பின்மையையும் காட்டும். ஆவரி - 

சுற்றுதல். புலம்புதல், பெரிதும் வருந்துதல். ஆகரி - 
தள்ளிரவுப் பண்.



ஆகிரிநாட்டை 

ஆகிரிநாட்டை ரகம், பெ. (ஈ.) பண்வகை (பரத. 

g1&. 102); a melody-type. 

[ஆகிறி* நாட்டை../ 

Gam (a1g5)-30 agiva(varu)-, 18 செ.கு.வி. (44.) 
"நன்றாகக் கூடி வருதல். (நெல்லை.); 8/6 auspi- 
cious progress (Tn. }; to come to fruition in the desired 

way. 

ஆரு பார்க்க. 56 கறம 

ஆகு-தல் 
to become, ௦௦௦1௦ 13/௪. உடம்பெல்லாம் புண்ணாகி 

விட்டது. 2. அமைதல்; to 66. கம்பலை என்னுஞ் 

சொல்லிற்கு அழுகையரவம் என்பது பொருளாகும். 

3. நிகழ்தல்; ௦ ஷன, ௦௦பா. உங்கள் மகனுக்குத் 

திருமணம் எப்போது ஆகும்? “இன்றைக்கு 
ஆகிறதுநாளைக்கு ஆகட்டும்' (உ.வ.).4.வளர்தல்; 
1௦ 9௦4. நெல் பயிராகிவிட்டது, பையன் ஆளாகி 
விட்டான். 5. ஆக்கமுறுதல்; 1௦ நா௦5ம, 4௦ம்... 

'ஆகிறதும் பெண்ணாலே அழிகிறதும் 
பெண்ணாலே.' 6. ஒன்று இன்னொன்றாதல்; 

f tion of hingi எ. இவ்விருபதாம் 

ஜே, 7. செ.கு .வி. (/4.) 1. உண்டாதல்; 

நுற்றாண்டிற் காடெல்லாம் ந 

மாறுதல் ; to become, get changed. S(HWY STENTS 

வேண்டும். 8. சமைதல்; 1௦ 06 cooked. Geng 

ஆகிறது. 9. ஒப்பாதல்; 4௦ 0௨ 60ப£!. 'உயரவுயரப் 

பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகுமா”? ‘sy 
வாளமும் சேணமும் இட்டாலும் கழுதை 
குதிரையாகுமா?' (பழ.). 10. இழிதல்; 4௦ diminish 
in value, depreciate. புலிக்குப் பிறந்தது பூனை 

யாகுமா”? (பழ.). 11. உயர்தல்; 1௦ வழறா601216, 166 in 

value. இரண்டாம் உலகப் போரில் இரும்பெல்லாம் 
பொன்னாகி விட்டது. (உ.வ.). 12. இணக்கமாதல்; 
to be intimate, close. அன்பில்லாவிடத்து 

அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் ஆகுமா? 18. 
உதவுதல்; 1௦ 6௨ ௦4 05௨. அவன் ஒன்றுக்கும் 

ஆகாதவன். (உ. வ... 14. அடுத்தல், தகுதல்; 4௦ 

befit someone, something. அமைச்சனா யிருந்து 

கொண்டு இப்படிச் செய்வது உனக்கு ஆகுமா? | 
(உ.வ.) 15. முதிர்தல்;1௦ ரன. காய் பழமாகி விட்டது. 
(உ.வ.). 16. செய்ய முடிதல்; ௦ 66 0௦85816016. உலக 
முழுதுங் கட்டியாண்டாலும் ஊழிற்குத் தப்ப 

எவராலாகும்?” (உ.வ.). 17. வினை முடிதல்; (௭௦7) 

to be done or accomplished. இன்று காலை வழி 

பாடு ஆகிவிட்டது. 18. செய்ய விலக் குண்டிருத்தல்; 

ஐ 0௪ ஹஸ்ம். 'தாயைப் பழித்தாலும் தண்ணீரைப் 

£ஈடாகிவிட்டது. 7. 
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ஆகு-தல் 

பழித்தலாகுமா'? “தண்ணீரைப் பழித்தாலுந் 

தமிழைப் பழித்த லாகாது”. (பழ.). 19. செலவாதல்; 

to be expended, to cost. ஒரு வீடு கட்ட எவ்வளவு 

ஆகும்? 

ம., ௧. ஆகு); தெ. ஆகு, ஆவு; குட். ஆக், ஆவுது, 
ஆகு; ஆபி கோத. ஆக்; துட. ஓங்; கூ. ஆவ; குவி, ஆய்யலி, 
ஆனை;நா. அண்டு; கொலா. அன்; பிரா. ஆன், அன்னிங். 

g-gn: L. augere, to increase. Gg auge ceruGs 

வினைமுதனிலை; ௨' என்பது நிகழ்கால வினையெச்ச (ஈரிா!- 

tive) mm.. ் 

E. augment v.t. and i, make or become greater, 

increase. 

ME. f. F. augmenter f. LL. augmentare, increase f. L. 

augmentum. 

E. augmentation n. enlargement, growth, increase. 

E. augmeniative n. having the property of increasing; 

[Gram. of affix or derived word) increasing in force the 

idea of the original word (f. F. augmentalif or med. L. 

augmentativus.] 

ஆ, ஆகு என்னும் இரு முதனிலை வடிவுகளுள் எது 
முந்தியது என்பது பற்றி, இலக்கண ஆசிரியர்க்கு ஆராய்ச்சி 

பிறந்து இதுவரை ஒரு முடிவிற்கும் வராதிருக்கின்றது. ஆ, 
ஆகு என்பன போன்றனவே போ, போகு என்பனவும். 

“நச்சினார்க்கினியர் நன்னூலார் முதலாயினார் 

இயற்கை முதனிலை ஆ, போ என்றே இருக்குமென்றார். 

திருவள்ளுவர், பரிமேலழகர் முதலாயினார் இயற்கை முதனிலை 

ஆகு, போகு என்றே யிருக்கு மென்றார்.” என்பது சுவாமிநாத 

தேசிகரின் இலக்கணக் கொத்து உரைக் குறிப்பு (86, உரை), 

போ என்பதன் ஈறுமிகையே போகு என்பது. புகு - போ 

போகு அபோது, இங்ஙனமே ஆ என்பதன் ஈறுமிகையாகவே 

ஆகு என்பதும் இருத்தல் வேண்டும். இது அவற்றின் புடை 

பெயர்ச்சியால் வலியுறுத்தப்படும். 

ஆ, ஆகு என்னும் வினைமுதனிலைகளின் 

புடைபெயர்ச்சி 

முதனி முக்கால முக்காலப் முக்கால 
லை வினை பெயரெச்சம் வினை 

யெச்சம் முற்று 

1. ஆ  (ஆயி)-ஆய் ஆயிய-ஆயின ஆயியான்- 
் ஆய- ஆன ஆயினான் 

(ஆவ)-ஆக ஆகின்ற-  ஆயான் - 
ஆகிற ஆனான் 

ஆயின் (ஆவும்)- ஆகின்றான்- 

ஆம் ஆகிறான், 
ஆவான்
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ஆகுபெயர் 

2. ஆகு ஆகி ஆகிய ஆகியான்- | எண் பெயர் எடுத்துக்காட்டு 

ஆகினான் 3. காலவாகு பெயர் கோடை 
ஆக ஆகுகின்ற- ஆகு = விளைந்தது 

ஆகுகிற கின்றான்- ் 
ஆகுகிறான் 4. சினையாகு பெயர் தலைக்கு 

ஆகின் ஆகும்-ஆம் ஆகுவான் ஒரு பாணம் 

குறிப்பு:- .-.... டட அடைத்தது. 
1. “ஆவ' என்பதே ஆ. என்னும் முதனிலையினின்று பனை... aa எனி நீலம் னார் 

திரிந்த இயற்கையான நி.கா.வி,எ. வடிவம், அதுபின் S S கட்டினாள். 
வ-௧ போலியால் 'ஆக' என்று திரிந்தது. ஒ.நோ: சா 6. தொழிலாகு பெயர் சுண்டல் 

சாவ சாக. “சாவ என்னும் செயவென் எச்சத்து"' தின்றான். 
(தொல். எழுத்து. உயிர், 210). - 7. அளவையாகு பெயர் : 

2. 'சாக' என்னும் நி.கா.வி.எ. போலி வடிவினின்றே எண்ணலளவையாகு நாலும் இரண்டும். 
“சாகு என்னும் ஏவலொருமை தோன்றியிருத்தல் பெயர் சொல்லுக் குறுதி.. 

போல், 'ஆக' என்னும்நி.கா.வி.எ. போலி வடிவினின்றே எடுத்தலளவையாகு ஒரு எடை நிறு. 

“ஆகு' என்னும் ஏவ பும்தோன்றியிருக்கலாம் பெயர் 

3. (AE என்னும் முதனிலையினின்று திரிந்த முகத்தலளவையாகு உண்பது நாழி. 
வினைமுற்று வடிவங்கள், சற்றுச் செயற்கையாகவும் பெயர் 

செய்யுட்கே ஏற்றும் இருத்தலால், 'ஆ' என்னும் : ள் ள் 

முதனிலையே இயற்கையானதா யிருத்தல் வேண்டும். த ட்டளைவையாகு ன் நானகு 

/அகைதல் - தளிர்த்தல், செழித்தல். ஆதல் 
என்னும் சொல்லிற்கு உண்டாதல், வளர்ச்சியடை தல் 

என்பனவே அடிப்படைப் பொருள்கள் NYG > Mons. 

ஒ.நதோ: முகு--முகை. அகு என்னும் குறிவிணைச் சொல் 

“அ' என மருவுவது இயல்பே. ஓஒ.தோ.; பகு-பா. ஆதலால், 

அகு -ஆ -ஆகு எனத் இறித்திருத்தல் வேண்டும். 
அ௮கு - அகை என்னும் தஇறிவை, நுகு -நுகும்பு, 

புகு--(புகல்)-பொ௫ில்--போகில், முகு-முகம், முகிழ் 

என்னுந் இறிவுகளும் வலியறுத்தும்./ 

ஆகுபெயர் Aagu-peyar, Gu. (n.) (இலக்.) ஒரு 
பொருளின் பெயர் அதனொடு தொடர்புள்ள 

மற்றொன்றிற்கும் தொன்றுதொட்டு அல்லது 
நீண்ட காலமாகப் பெயராகி வருவது; (ராவா.ஈ்.) 

metonymy and synecdoche. A name or word, which 

by long usage is secondarily applied to denote 

something connected with the thing originally denoted 

by it. 

ஆகுபெயர் பல வகைப்படும். அவையாவன :- 
எண் பெயர் எடுத்துக்காட்டு 

1. பொருளாகுபெயர் அல்லது தாமரை 
_ முதலாகு பெயர் முகம் 

2. இடவாகு பெயர் ஊர் 

அடங்கிற்று, 
தமிழ்நாடு 
வென்றது.   

©
 . சொல்லாகு பெயர் அடியார்க்கு.நல்லா 

ரரை சிறந்தது. 
9, இடவனாகு பெயர் கழல் பணிந்தான் 

10. கருவியாகு பெயர் இதன் விலை 

மூன்று வெள்ளி. 

11. கருமவாகு பெயர் வெண்கல வட்டில் 

திருவள்ளுவரைத் 

திரும்பத் திரும்பக் 
கற்க வேண்டும். 

மூத்தது மோழை, 
இளையது காளை. 

12. வினைமுதலாகு பெயர் 

13. உவமையாகு பெயர் 

14. பண்பியாகு பெயர் சாம்பல் வாழை, 

கயற்கொடி. 

முதலாகு பெயர் என்பது சினையாகு பெயர்க்கும், 
இடவாகுபெயர்என்பது இடவனாகு பெயர்க்கும், பண்பாகு பெயர் 

என்பது பண்பியாகு பெயர்க்கும், கருவியாகு பெயர் என்பது 

கருமவாகு பெயர்க்கும் நேர் எதிராகும். 

இடவனாகு பெயரைத் தானியாகு பெயர் என்றும், 

G பெயரைக்காரியவாகுபெயர்என்றும், வினைமுதலாகு 
பெயரைக் கருத்தா வாகுபெயர் என்றும் வடசொல்லாற் குறிப்பர், 

பண்பியாகு பெயர்என்பது,ஒருபண்பையுடையபொருளின் 

பெயர் அப்பண்பிற்கு ஆகிவருவது. 

சில ஆகுபெயர்கள், என்றும் அடையும் அடைகொளியுமாக 

இரு சொல்லாகவேயிருக்கும். அவை அடையடுத்த ஆகுபெயர்



ஆகும்கலம் ,... 

எனப்படும். 'எ-டு: வெற்றிலை நட்டான், மருக்கொழுந்து 
-சூடினாள். 'இவற்றைத் தொல்காப்பியர் இருபெயரொட் 

டாகுபெயர் என்பர், 

சில ஆகுபெயர்கள், ஒரு முறை மட்டுமன்றிப் பன் முறையும் 

தொடர்ந்து வெவ்வேறு பொருளுக்காகியிருக்கும், அவை, 

ஆகிவந்த முறைத் தொகையின்படி, இருமடியாகு பெயர், 

மும்மடியாகு பெயர், நான்மடியாகு பெயர் எனப் பெயர் பெறும். 

எ-டு: புதிதாய் வந்தவர்க்கு விரும்பியளிக்கப்படும் 

சிறப்புணவாகிய விருந்தின் பெயர், முதற்கண் விருந்தினர்க்கும் 

பின்னர்ப் புதுமைக்கும் ஆகி வந்தது இருமடியாகு பெயர் , கார் 

என்னும் கருமைப்பெயர், முகிலுக்கும் மழைக்கும் மழைக்காலப் 

பயிருக்கும் ஆகிவரின் மும்மடி யாகுபெயர். தோகை என்பது, 

தொங்கும் பெரும்பயிர்த் தாளுக்கும், மயிற்றோகைக்கும் 

மயிலுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஆகிவரின் நான்மடியாகு பெயர். 

தொல்காப்பியர், ஆகுபெயர்்வகைகளைப் பற்றி வேற்றுமை 

மயங்கியலில், 

“முதலிற் கூறும் சினையறி கிளவியும் 

சினையிற் கூறும் முதலறி கிளவியும் 
பிறந்தவழிக் கூறலும் பண்புகொள் பெயரும் 
இயன்றது மொழிதலும் இருபெய ரொட்டும் 
வினைமுத லுரைக்குங் கிளவியொடு தொகைஇ 
அனைமர பினவே ஆகுபெயர்க் கிளவி” 

(தொல்.சொல். 110) 

“ அவைதாம், 
தத்தம் பொருள்வயின் தம்மொடு சிவணலும் 
ஒப்பில் வழியான் பிறிதுபொருள் சுட்டலும் 
அப்பண் பினவே நுவலுங் காலை” 

(தொல், சொல். 111) 

“வேற்றுமை மருங்கிற் போற்றல் வேண்டும்'”. 

(தொல். சொல். 112) 

"அளவும் நிறையும் அவற்றொடு கொள்வழி 

உளவென மொழிப உணர்ந்திசி னோரே” 
(தொல். சொல். 113) 

“கிளந்த அல்ல வேறுபிற தோன்றினும் 
கிளந்தவற் றியலான் உணர்ந்தனர் கொளலே.” 

(தொல். சொல். 114) 

என்று கூறினார். அவற்றுள், தற்கிழமையாக வருவதைத் 

தம்மொடு சிவணல் என்றும், பிறிதின் கிழமையாக வருவதைப் 

பிறிது பொருள் சுட்டல் என்றும், பிரித்துக் கூறினார். அவற்றைச் 

சிவஞானமுனிவர், முறையே, விடாத வாகுபெயர், விட்ட 

வாகுபெயர் என்றார். தெங்கு தின்றான், குழிப்பாடி நேரிது 

என்பன அவற்றிற்கு எடுத்துக்காட்டாம். குழிப்பாடி என்பது 

அப்பெயர் கொண்டவூரில் நெய்யப்பட்ட ஆடை. விட்டவாகு 

பெயர் விடாதவாகு பெயர் என்னும் பாகுபாட்டைத் தழுவியே, 

Ubane Gus wenfl groom metonymy, synecdoche என்று 

அணிப்பெயர் இட்டிருப்பது கவனிக்கத் தக்கது.   

ஆகையால் 

தொல்காப்பியர் கூறியவற்றையே, _- 

“பொருள்முத லாறோ டளவைசொல் தானி 
கருவி காரியங் கருத்த னாதியுள் 
ஒன்றன் பெயரான் அதற்கியை பிநிதைத் 
தொன்முறை யுரைப்பன வாகு பெயரே.” (290) 

என்று நன்னூலார் தொகுத்துஞ் சுருக்கியும் கூறினார். 

[ஆ * அகு * பெயர் - ஆகுபெயர் (வினைத் 

தொகை.)./ 

ஆகும்கலம் Agum-kalam, Gu. (n.) 1. குடிநீர், 
மருந் தெண்ணெய், நெய் முதலியவற்றைக் 

காய்ச்சுவதற் காகப் பயன்படுத்தும் மட்பாண்டம்; 

earthen vessel used for preparing lotions, medicated 

oils, ghee etc. 2. anh sSalevorenfl; bowl made of 

magnet. (¢7.915.). , 

/ஆகு -* ஆகும் (முக். பெ. ௪.)./ 

ஆகுருவி வியாபர, பெ, (ஈ. ) ஆய்குருவி பார்க்க; 866 
aikuruvi. . 

ஆகுலி aguii, Gu. (n.) 1. சிற்றரத்தை (தைலவ 
தைல. 119); bazaar drug called smaller or jesser 

galangal. Bs ஆவிரைப் பொது; 

98௭. (சா.அக.). 

ம. ஆகுலி 

ஆகுளி பர, பெ. (ஈ.) ஒருவகைச் சிறுபறை; 8 18/60 

௦18 வ! ப௱. “நுண்ணீ ராகுளி யிரட்ட'' (மதுரைக். 
606). 

ம. ஆகுளி 

ஆகுளி என்பது ஒருகால் குடுகுடுப்பையா யிருக்கலாம். 
ம் 

senna shrub in 

BRP agui, பெ. (ஈ) ஆக்கத்திற்குக் காரணமான 

நல்வினைப் பயன் அல்லது தெய்வ ஏற்பாடு; 82547௩ 

07 ற04106௭௦6 1ா2ர் ௦80528 றா௦5றஎநு. 'ஆகூழாற் 

றோன்று மசைவின்மை” (குறள், 371). 

/ஆகு*ஊழ்--அகூழ் (வி.தொ.)./ 

ஆகைச்சுட்டி Aagai-c-cutti, BI. Gonr. (conj.) ams 

யால் (ஈடு, 7:10:8); ௭701௨. 

ஆகு-ஆகை (தொ.பெ.). 'ஐ' தொ.பெ.ஈறு. இனி, 

ஆ-*கை- ஆகை என்றுமாம். 'கை'தொ.பெ.ஈறு. சுட்டு அட்டி 

(இ.கா.வி.எ.). 'இ' இ.கா.வி.எ.ஈறு. 

ஆகைச்சுட்டி என்னுந் தொடர்ச் சொல் ஆகையால் என்று 

பொருள் கொண்டு ஒருசொற்றன்மைப்பட்டு இடைச் 

சொல்லாயிற்று, 

ஆகையால் ஷ், இ. இடை. (ேர்.) ஆதலால்; 

10௭௨௦6. இங்கே புகை யெழுகிறது; ஆகையால்
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- ஆங்கண் 

நெருப்பிருத்தல் வேண்டும். “ஆகையா ர ரு 
லகிலமெல்லா மவனென்கை தெரிந்த தன்றே” esa ia Ate 
(கந்தபு. மேரு. 26). ணவ டைன (புறப்.வெட்சி 6) 

ம. ஆகயால்; க, ஆதுதரிந்த; பட. அதெந்த 

[ஆகை -* ஆல். “ஆல்' ஏதுப்பொருள்படும் 3ஆம் 

வேற்றுமையிருபு. “ஆகை' என்பதற்கு, முந்தின 

சொல்லின்£ழ் உரைத்த குறிப்பை இங்கும் கொள்க.] 

ஆகையினால் agaiyinal, 9.8). (conj.) qasuncd 

பார்க்க; 896 agaiyal 

ம. ஆகயினால் 

ஆகோசனம் வக, பெ. (ஈ.)கோவுரசனம்;66202. 

“ஆகின்ற கற்பூர மாகோசனம்” (திருமந். 1368). 

Cor = 24 (ue). உரசு * அனம் - உரசனம், 

உரசு * அனை -உரசனை. மாத்திரையும் மருந்துக்கட்டியும் 

உரசி நோயாளிக்குக் கொடுக்கப்படுவதனால். ஆவயிற்றி 

லிருந்து எடுக்கப்படும் மஞ்சள் மருந்துக்கட்டி கோவுரசனம் 

அல்லது கோவரசனை எனப்பட்டது. 

கோவரசனம் - கோரோசனம். கோவுரசனை > 

கோரோசனை.கோரோசனம்--கோராசனம். இதில்கோஎன்னும் 

சொற்பொருள்மறைந்துவிட்டதனால்,பீண்டும் ஆஎன்னும் அதே 

பொருட்சொல் முன்சேர்த்து ஆகோசனம் என்று சொல்லப் 

பட்டது. அரைஞாண் என்பதில் ஞாண் என்னும் சொற்பொருள் 

மறைந்தபின், கயிறு என்னும்” அதன் மறுபெயர் சேர்த்து 

அரைஞாண் கயிறு என்று வழங்குவதை நோக்குக. 

“கோ'தென்சொல்லே என்பதைக் கோ என்னும் சொல்லின் 

கீழ்க் காண்க. 

@é (ruc) என்னும் வேரினின்று திரிந்து விளங்குவது 

(பிரகாசிப்பது) என்று பொருள்படும் ரோசன (0௦08௮) என்னும் 

வடசொல்லை உரசனம் (உரசனை) என்னும் தென்சொல்லிற்கு 

மூலமாகக் காட்டுவது பொருந்தாது. 

ஆகோள் 8-6), பெ. (6.) (இலக்.புறப்.) போரைக் கருதிய 

வேந்தன் ஏவிய வெட்சிமறவர் பகையரசனின் 

நாட்டிலுள்ள ஆநிரைகளைக் களவிற் கவர்தல்; 

(gram. purap.) theme of seizing the foe’s cattle (herds 

of cows), as a prelude to or declaration of war. 

'" அகத்திணை மருங்கின் அரில்தப வுணர்ந்தோர் 

புறத்திணை யிலக்கணம் திறப்படக் கிளப்பின் 
வெட்சி தானே குறிஞ்சியது புறனே 
உட்குவரத் தோன்றும் ஈரேழ் துறைத்தே” 

(தொல், பொருள். 59) 

“வேந்துவிடு முனைஞர் வேற்றுப்புலக் களவின் 

ஆதந் தோம்பல் மேவற் றாகும். 

(தொல்.பொருள். 60)   

[அகம் என்னும் காதலல்லாத புறப்பொருளாகிய 

அரசியற் போர்வினைபற்றிய ஏழு இணைகளுள் 
முதலதான ஆநிரை கவர்தலும் மீட்டலுமாகிய 
இருபகுதிப்பட்ட வெட்சியின் முற்பகுதியைச் சேர்ந்த 74 
துறைகளுள்ஏழாவதுஆகோள்என்பது. ஆ-பசு.கோள் 
*கொள்கை,கவர்கை.ஆ' தென்சொல்;*பசு'வடசொல். 

கொள் - கோள் (மு.தி.தொ. பெ.). இங்குக் கூறிய 

போர்ச் செய்தி பண்டைத் தமிழ்வேந்தர் வழக்கு.) 

ஆங்க 98, இடை. (ஐ௨௩.) 1. அவ்வாறு, அதுபோல 

என்று பொருள்பட்டு 'வினைச்சொல்லோடு கூடி 

SUH 2 2144” sign of comparison generally used - 

with verbs. “கயநா டியானையின் முகன 

மர்ந்தாங்கு'” (தொல். பொருள். உவம. 11. உரை). 

2. அவ்வாறு என்னும் பொருளை யிழந்து பெரும் 

பாலும் அசைநிலையாய் நிற்கும் உரையசைச் 

சொல்; sign of comparison which has lost much of 

its signification and is almost an expletive. ‘9,maSd 

குயிலுமயிலுங் காட்டி'(தொல்.சொல்.272,உரை.). 

“அன்ன ஆங்க மான இறப்ப 

என்ன உறழத் தகைய நோக்கொடு 
கண்ணிய வெட்டும் வினைப்பா லுவமம்'” 

(தொல். பொருள். 283) 
“ஆங்க வுரையசை” (தொல். சொல். இடை. 29.) 

பததி கலாவதி கட்ட ஆங்கு 4௮ (ஈறு. ) ஆங்க 

(உவமவுருபு)./ 

ஆங்கண் angan, கு.வி.எ. (80. ) அவ்விடத்து; 1ஈ 12 

place. “கடுந்தேர் குழித்த ஞெள்ள லாங்கண்” 

(புறநா. 15). 
[ஆ (சே.௪) - ஆங்கு * அண் - ஆங்கண். “அண்” 

ஓர் இடப்பொருளீறு. ஒ;தோ: அவண், இவண், உவண், 

எவண்.] 

இனி நச்சினார்க்கினியர் தம் தொல்காப்பிய வுரையில், 

"வல்லெழுத்து முதலிய வேற்றுமை யுருபிற் 

கொல்வழி யொற்றிடை மிகுதல் வேண்டும்” 
என்னும் புணரியல் நூற்பாவின் (12) கீழ், 

தங்கண், நங்கண், ples, எங்கண் என மெல்லொற்று 

மிக்கது. இவற்றிற்குநி க்கேடு உருபியலிற் கூறுப. 
ஆங்கண் ஈங்கண் ஊங்கண். என்பன சுட்டெழுத்து நீண்டு 

நின்றன. இவற்றிற்கு ஒற்றுக்கேடு கூறுதற்கு ஒற்றின்று,' 
என்றும், 

““நும்மெ னிறுதி யியற்கை யாகும்'' (தொல். எழுத்து. 188) 

என்னும் உருபியல் நூற்பாவின் கீழ் , நும்மை, நும்மொடு, நுமக்கு, 

நும்மின், நுமது, நுங்கண் என வரும் என்றும் “phe
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ணென்பதற்கு, மேலைச்சூத்திரத்து 'மெய்' .என்றதனான் 

மகரவொற்றுக் கெடுத்து, 'வல்லெழுத்து முதலிய' என்பதனான் 

மெல்லொற்றுக் கொடுக்க என்றும், 

“தாம்நா மென்னு மகர விறுதியும் 

யாமெனிறுதியு மதனோ ரன்ன 
ஆ௭ ஆகும் யாமெனிறுதி 
ஆவயின் யகரமெய் கெடுதல் வேண்டும் 
ஏனை யிரண்டு நெடுமுதல் குறுகும்'”(தொல். எழுத்து. 
189). ; 

என்னும் உருபியல் நூற்பாவின்கீழ், 
மெய்யென்றதனாற் பிறவயின் மெய்யுங் கெடுக்க, 

தங்கண் நங்கண் எங்கண் என ஏழனுருபின்௧ண் மகரங் 
கெடுத்து, 'வல்லெழுத்து முதலிய' (எழுத்.114) என்பதனான், 
மெல்லெழுத்துக் கொடுக்க என்றும், உரைத்தார். அவர் 

கருத்துப்படி, . 
தம் - கண்ஃ- த-* கண் தங்கண், ஆ 4 கண் - 

ஆங்கண் என்று புணர்ந்திருக்க வேண்டும். அங்ஙனம் புணர்தல் 

இயற்கைக்கு மாறாயிருத்தலை நோக்குக. 

ஆங்கு + gerd = ஆங்கனம் அங்கனம் அங்ஙனம் 

-*அங்ஙன் என்னும் தொடர் புணர்ச்சித் திரிபையும் நோக்குக. 

இனி, இயற்கையாக நீண்டிருந்த சுட்டே பின்னர்க் குறுகிற் 

றென்பது இக்கால மொழியாராய்ச்சியாளர்க்கே புலனாம். 

ஆங்கனம் கர்ரகாக௱, கு.வி.எ. (௨0.) அவ்வாறு, 

அவ்வகை, அதுபோல்; ஈரக் காள, டீல், 

ரரப5, 50. “ஆங்கனம் ஆகிய ஆதிரை கையால்” 
(மணிமே. 16:128). 

[ஆ (சே.௪.)-.ஆங்கு - ஆங்கனம். “அனம்' ஓர் ஈறு. 

ஆங்கு --ஆங்கனம் --அங்கனம் அங்ஙனம் -அங்ஙன், 

ஈங்கு -ஈங்கனம் -இங்கனம் --இங்ஙனம் இங்ஙன், யாங்கு 

அயாங்கனம் -யாங்ஙனம் - யாங்ஙன், எங்கு எங்கனம் 

எங்ஙனம் என்று திரிந்திருப்பதால், திரிபு 

வடிவங்களினின்று ஙனம் அல்லது ஙன் என்னும் இறுதிப் 

பகுதிகளைச் செயற்கையாகப்பிரித்து, இயற்கை வடி.வான தனிச் 

சொற்களாகக் காட்டுவது பொருந்தாது. அவ்வாறு, அவ்வகை, 

அப்படி என்னும் கூட்டுச் சொற்களை அந்த ஆறு, அந்தவகை, 

அந்தப்படி என்று சொற்பிரித்துச் சுட்டு விரித்துப் பொருள் 

கூறுவதுபோல், அங்ஙனம் என்பதை அந்தஙனம் என்றுபிரித்தும் 

சுட்டு விரித்தும் பொருள் கூற இயலாமை காண்க. ஆகவே, 

எங்ஙன் 

“சுட்டியா எகர வினாவழி அவ்வை 

ஒட்டி ஙவ்வும் முதலா கும்மே” 

என்னும் நன்னூல் நூற்பாவை (எழுத். 106) இலக்கண 

மாகக் கொண்டு, ஆங்கனம் என்பதை ஆ - கனம் என்றோ, 

அங்ஙனம் என்பதை அ -* ஙனம் என்றோ, அங்ஙன் என்பதை 

அ * ஙன் என்றோ பிரிப்பது தவறென அறிக. 

ஆங்காங்கு 08/00, கு.வி.எ. (83.) அவ்வவ்விடத்தில்; 

there and there severally. oo வழிப்போக்கில்   

ஆங்காங்குக் HerrG 

அளவளாவினேன். (உ.வ.). 

நண்பரை யெல்லாம் 

[ஆ(சே.சு.)- ஆங்கு. ஆங்கு * ஆங்கு - ஆங்காங்கு 

(அடுக்குத் தொடர்). 

Awan angaram, Gu. (9.) அகங்காரம் பார்க்க; 596 

agangaram , 

ஆங்காலம் angalam, பெ. (ஈ.) வறுமையும் நோயும் 
நீங்கி எடுத்த வினையெல்லாம் கைகூடிச் செல்வம் 

பெருகும் நற்காலம்; போங்காலம் என்பதற்கு எதிர்; 

time when fortune favours and all things prove successful, 

time of prosperty, opp. to pongalam. , 

“ஆங்காலம் ஆகும், போங்காலம் போகும்'”(பழ.). 

“அங்கால மாகு மவர்க்கு'” (நல்வழி, 4). 

[ஆ (முதனிலை) - ஆவும் (ஆகும்) - ஆம் (மரூ௨)* 
காலம். “உம்' எ.கா.வி.ஈறு. காலம் பார்க்க; 886 1அ/வ௱.] 

ஆங்கு angu, கு.வி.எ. (demons.adv.) 1. அவ்விடம்; 

112.  'ஆங்குறு குமரப் புத்தேள்” (கந்தபு. 

அயனைச் சிறைநீ. 42), 2, அப்போது, 

அக்காலத்தில்; 4௨, கர் that time or during that 

period. “ஆங்கெழுசமங் கடந்த எழுவுறழ் 

திணிதோள் எழுவர்” (சிறுபாண். 111-2) .3. அப்படி; 

so, in that manner. “ ஆங்கினி தொழுகுமதி பெரும” 

(புறநா. 24)... இடை. (6௨ர.) 1. ஓர் உவமவுருபு; 80 

ofcomparison. 'கொண்ழமுூமாகவிசும்பின் நடுவுநின் 

றாங்கு” (புறநா.35). 2. ஓர் 

யுருபு;௮1௦௦.ஊ. “நின்னாங்கு வருவது போலும்” 

(மணிமே. 11:47). 3. ஓர் அசைநிலை; _ expletive 

ஏழாம் வேற்றுமை 

ஈ ஐ௦௭ரு... 'ஆங்கென்பது அசைநிலை” ''ஊடலின் 

உண்டாங்கோர் துன்பம்” (குறள், 1307, பரிமே, 

உரை). 

ம, ஆங்கு; ௧க,, பட.அல்லி, 

[ஆங்கண் - ஆங்கு. 

ஆங்கு” “தல் ஈர௦ப-, 7 செ.கு.வி. டூ...) போதியதாதல்; 

to suffice, to be sufficient. குழந்தைக்குப் பால் 

ஆங்கவில்லை. (சென்னை வ.). 

ம, ஆங்ஙித்தூங்ஙுக 

/ஒருகா. ஆன் -ஆன்கு ஆங்கு. ஆனுதல் - 
போதியதாதல்./ ் 

ஆங்ஙனம் annanam, (.efl.er. (adv.) அவ்வாறு, 

2{giGum6; in that manner, in the same way.



ஆச்சல் 

_ _ ம.அங்ஙனெ;க. அகங்கெ; மா. அந்தெகெ.'பிரா. ஏங்கி: 

தெ. அட்டெ; து. அஞ்சனெ; கோண். ஆகணெ: பட. 

அத்தெ; துட. அகிச; குட. அன்னனெ. 

[ஆங்கு ஆங்கனம் -ஆங்ஙனம். ஆங்கனம் 

பார்க்க); see anganam.] 

“ஆங்கனம் விரிப்பின் அளவிறந் தனவே 

பாங்குற வுணர்ந்தோர் 
(தொல்.செய்.50). 

பன்னுங் காலை”. 

என்னும் நூற்பாவின் எதுகையை நோக்குக. 'ஆங்கனம் 
விரிப்பின்” என்ப்தே சரியான பாடம். 

ஆச்சல் 5௦௦௮, தொ.பெ. (981ஈ.) பாய்தல்: sudden 

violent rush, spring, gust, impulse. 

ம. ஆச்சுக 

[ஆய்தல்- குத்துதல், குத்துதற்போல் பாய்தல் 
ஒருகா. ஆய் -ஆய்ச்சல்- ஆச்சல். ஆய்ச்சல் பாய்ச்சல் 

என்பது ஒருமரபிணைச் சொல்.) 

8௦௦௮, தொ.பெ (1.ஈ.) தொகை 

முழுவதுஞ் செலவழிக்கை (தஞ்சை.) ; 860010 1௦ 

whole amount. (Tj.) 

ஆச்சனை 

ஆ [ஆயிற்று ஆச்சு. எனல்-எனை, “ஆச்சு” 

“எனல்”, பார்க்க; 566 accu, enal.] 

“ஆச்சென்றா லைந்நூறு மாகாதா”' என்று அதிமதுரப் 

பாவரையர் பாட்டில் வந்திருப்பினும், ஆச்சு என்பது கொச்சைச் 

சொல்லே. 

ஆச்சா acca, Glu. (ஈ.)1. சாலமரம்; 5௮, |.47., 5007௨8 
  

  

  

21 

  
  

robusta. 2, ever & (8) விதைத்தால் ஆச்சா 

முளைக்குமா?' (பழ.), ஆமணக்கு நட்டு ஆச்சா 
ஆக்கலாமா?' (சீவக. 2613,நச். உரை). (செ.அக). 
2. guy; ebony tree, Ceylon ebony, diospyros 

ebenaster. 3. STLO@OEG wb. Qscsr Gonouiler 
இருபக்கமும் மெதுவாயும், இலைகள் மாறி மாறியும் 

பூக்கள் சிறியவையாயும்-உள்ளே மஞ்சள் நிழ   

ஆச்சி 

முடனும், பட்டை ஆழம் பாய்ந்த வரிகள் கூடியும் 

இருக்கும். அடிமரத்திற் குத்த ஒருவகை 
எண்ணெய்ப் பசை வெளிவரும். இது சாம்பி 

ராணியைப் போலிருந்தாலும். அதற்கு ஈடாகாது. 

இதற்கு மடையன் சாம்பிராணி என் று பெயர் ; 10854 

tree, known as false frankincense—-Hardwickia binata. 

The leaves alternate, very smooth on both sides and 

flowers small and yellowish within. From notches made 

in the heart of the trunk, an Oleo-resin called false 

frankincense is obtained. It is balsamic in its properties 

resembling copaiba balsam, for which it is an efficient 

substitute. 

NOTE:- The other species are— Bauhinia racemosa and 

Diospyros melanoxylon. (ET. 9/&.). 

மறுவ. சாலமரம்; ௧. ஆசு, ஆச, ஆர்செ 

/ஆ-*ஆச்சா./ 

இம்மரம் ஓலகம் (நாதசுரம்) செய்யப்பயன்படும். சரிகமபதநி 

என்னும் ஏழு சுரங்களின் பழந்தமிழ் வடிவம் ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள 

ஆதலின் முதற்சுரத்தின் பெயர் இம்மரத்திற்கு அமைந் 
திருக்கலாம். 

ஆச்சாசிணி 3௦025, பெ. (ஈ.) ஆச்சா பார்க்க. 866 

9௦௦8 (சா.அ௮க.). 

ஆச்சாட்டுப்பயிர் 3௦௦8110-0-றஷ், பெ. 6.) சிற்றீரமுள்ள 

நிலத்தில் விளைவிக்கும் பயிர் (வின்.); ௭௦௨ 8௦ 

on land that is but slightly humid. 

(ஒருகா. அரைத்தீச்சற்காடு- பயிர்-- அரைத்தீச்சற் 

காட்டுப் பயி ர் -ஆச்சாட்டுப் பயிர். தீச்சல்--காய்தல், 

கருகுதல். “ஆச்சாடு” மரூஉ.) 

ஆச்சாட்டு விதைப்பு accattu-vidaippu, பெ. (ா.) சிற்றீ ர 

முள்ள நிலத்து விதைப்பு (வின்.); 804-719 ௦ஈ 180 
whose humidity is ௦௦. .ஆச்சாட்டுப் பயிர் பார்க்க; 5௦6 

accattu-p-payir 

[விதை -விதைப்பு(தொ.பெ.) “பு”, ஈறு.] 

ஆச்சாடு 80௦080ப, பெ. (ஈ.).சிற்றீரம்; ௦111௦. 

ஆச்சாள் 8௦௦8 பெ. (ஈ.) gm; mother. “mse; 

யாச்சாளுக் கூறுகா யாகாமல்” (தனிப்பா :42:83). 

[ஆத்தை - ஆத்தா. ஆத்தாள் -ஆச்சாள்.] 

விளிவடிவு எழுவா யானதும் பெண்பாலீறு கொண்டதும் 

தகரம் சகரமாகத்திரிந்ததும் ஆக, மும்மடி வழுவுள்ளது இச்சொல். 

ஆச்சி Acci, Gu. (n.) 1. Smit; mother. (FH, 4:3:95.). 

2. பாட்டி (இ.வ.); grandmother (Loc). 3. மூத்த



ஆச்சிபூச்சி 

அக்கை (இ.வ); 61/08 81546 (௦௦). 4. கண்ணிய 
முள்ள பெண்டிரைக் குறிக்குஞ் Clamed; term of 

respect used in addressing respectable women. ‘9 & 41 

ஆச்சி மெத்தப் படித்துப் பேசாதே' (பழ.). 

10.468); Gameon, 2441; Sinh. achchi (grandmother) 

[5567 (5505) --அச்சன் ௮௪௪ (தாய்) 
ஆச்சி. இனி, ஐ. - அப்பன். ஐ ஆய் = அம்மை. ஆய் 

அஆய்சிசி -ஆச்சி என்றும் ஆம்.7 

ஆச்சிபூச்சி 3௦0-2௦0), Qu. (ஈ.) சிறுவர் விளை 
wr G eusns (afletr.); play among children. 

“ஆச்சிபூச்சி' என்று ஒலித்தவாறு சிறுவர் விளையாடும் 

சடுகுடு விளையாட்டு. 

மறுவ. சடுகுடு, கபடி, பலீஞ்சடுகுடு . 

[ஆச்சி பூச்சி..] 
5 ட 7 cs க 

ஆச்சியாடு 8௦0-480, பெ. (£.) ஏழையிடையன் பிற 

ஆயர் மந்தைகளினின்று இரந்து பெறும் ஆடு; 
sheep acquired by a poor shepherd by begging from 

other shepherds owning flocks. 

[ஒருகா. ஆயர் ஈத்த அல்லது அளித்த ஆடு. 

யாசகஆடு என்று மூலங்காட்டுவது பொருத்த 

மாய்த் தோன்றவில்லை. ் 

ஆச்சிலை ௨௦-1௮, பெ. ((.) கோமேதகம் என்னும் 

ஒளிக்கல் (சங், அக.) ; cinnamon stone. 

ம. ஆமி; ௧. ஆயித்து, ஆய்த்து; தெ. ஆயிந்தி 
_ ஆ * சிலை. ஆ' பார்க்க,சிலை - கல்/ 

ஆச்சு 8௦௦0, 5 செ.கு.வி.முற்று 

finished, done. 

ம.ஆயி; ௧. ஆயித்து, ஆய்த்து; தெ. ஆயிந்து; பட. ஆத்து. 

[ஆ *ஆயியது > ator a ஆயிற்று -ஆச்சு./ 

தாயுமான அடிகளின் சுகவாரிப் பதிகம் 9ஆம் 

மண்டிலத்தில் (விருத்தத்தில்) வரும் “போதிப்பதாச்சு” என்னுந் 

தொடருக்குப்'போதிப்பதாயிற்று' என்றே உரையாசிரியர்பொருள் 

கூறுவதால், அத்தொடரிலுள்ள 'ஆச்சு' என்னுஞ் சொல் 

உரையசை யென்று கொள்ள இடமில்லை. 

(V.i. fin.) முடிந்தது; 

"ஆச்சு' என்பது கொச்சைச் சொல்லேனும், முனிவர் 

பாடல்களிலும் - புலவர் தனிப்பாடல்களிலும் வருவதால், 

வழுவமைதியாகவேகொள்ளப்படும். ஆயின் அதைப்பிறர்ஆளல் 

ஆகாது. ் 

ஆச்சுவளி 3௦௦0பூவர, பெ. (£.) அரசு, அரசமரம் (மூ.அ.); 

pipal tree, Ficus religiosa.   

ஆசறுதிப் பல் 

ஆசடை 8850, பெ. (ஈ.) நீளவாட்டத்தில் அமைக்கும் 

வீட்டின் முகட்டு உத்தரம் (இ.வ.); 6சவா௱ placed 
lengthwise in a.roof. ‘ 

. [ஆசு * அடை./ 

ஆசல் agal, Glu. (.) மதிப்பு (இ.வ.); value (Loc.) 

(Ge. 918.) 

Lo. Aes). 

ஆசலை 23௮/௮, பெ. (ஈ.) ஆடாதோடை (இராசவைத்.); 
Malabar-nut. (Glé.).) — small shrub, winter—cherry 
~ Adhatoda vasica alias A. pubescens. 

க. ஆசலு 

ஆசவக்கடமை 88௨௨ 1-௨0வோவ், Glu. (n.) கள்ளின்மீ து 

விதிக்கப்பட்ட வரிவகை; (ல: ௦0116௦160 ௦ 1௦8ஸ். 

/ஆசவம் * கடமை./ 

ஆசவம் agavam பெ, (.) 1. கள்; 1௦8ஸ் (பிங்.) 2, 

விரைவு; quickness. 

ஆசற்றார் 883 பெ. (ஈ.) குற்றமற்றார்; ௦ஈ௨உஎர௦ 18 

free from fault. 

[ஆசு * அற்றார்./ 

ஆசற 3884,கு.வி.எ.(8௦.) 1.குற்றமில்லா து;*கப/( 2850. 

2. குறையில்லாது, நிறைவாக, முழுதும்; ஊ்வடு, 
ரயடி. 'சொல்லப்புகுந்தபொருளை ஆசறக்கூறாது'' 

(தொல். பொருள். 664, உரை). ் 

[ஆசு - குற்றம், குறை. அறு -அற (.நி.கா.வி.௪.) 
ீங்க./ 

ஆசறு-தல் 8ீப-, 20 செ.கு.வி. டூ.) 1. குற்றம் 

நீங்குதல்; 1௦ 6௦1196 100 01௪, ௦ மி். “ஆசறு 
நல்லநல்ல அவை நல்ல” (தேவா. 221.1). 2. 

(pip Hed; to end, terminate, to be finished. “261 Gl e ott 

றாசறுங் காலத் தந்நிலையதாக” (கம்பரா. 

சரபங்.30). 

(ஆசு - குற்றம், குறை. அறுதல் - நீங்கு தல்./ 

ஆசறுதி asarudi, பெ. (n.) SL; end, extremity, 

termination. ‘Garhn மங்கலத்துக்கு எலலை 

யாசறுதியி னட்ட திருவாழிக்கல்' (514.1, 87). 

்  /ஆசறுதல்-முடிதல். ஆசறு--ஆசறுஇ(தொ.பெ.) 
“திதொ.பெ. ஈ./ . 

ஆசறுதிப் பல் asSrudi-p-pal, Qu. (n.) Sem_oumitiued; 

wisdom tooth, the last in growing.. 

ஆசறுதி, பல் பார்க்க; see Asarudi, pal.



ஆசனி 

ஆசனி! உலா, பெ. (ஈ.) பலா வகை; a kind of jack 
tree. 

[ஆசினி பார்க்க) 526 ர] 

ஆசனி£ உ, பெ: (ஈ.) பெருங்காயம்; 352405102 

(சங். அ௧.). 

asattam, Gu. ௫.) தெளிவற்ற தோற்றம்; 

indistinct appearance (W.). 

ஆசாட்டம் 

[ஆசு * ஆட்டம். ஆடு -ஆட்டம் (தொ.பெ.) “அம்” 
தொ.பெ.ஈது./ 

ஆசாட்டம்” 8581வ௱, பெ. (ஈ.) அழுகை;ஸு௦ (சா.அக.) 

[ஆசாடு -ஆசாட்டம் (தொ.பெ.) “அம்' தொ. 

பெ.ஈறு./ 

ஆசாடு-தல் 8850ப, 5 செ.கு.வி. (4) அழுதல்; 
weep. 

/ அசைதல் - வருந்துதல், அழுதல். அசை * ஆடு - 
ஆசாடு./ 

ஆசாநங்கை aSa-nangai, Gu. ௩.) ஆதளை (காட்டா 

மணக்கு); க௦ப!  oil-plant, Jatropha 

(சா.௮௧.). 

[ஆதளை - ஆதாள் - ஆசாள் * நங்கை./ 

glandulifera 

ஆசாரக் கோவை asara-k-kOvai, Gu. (n.) uglGloor sor 

கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று; 100 

பாடல்களைக்கொண்டது;பெருவாயின் முள்ளியார் 
எழுதியது; 68590 01% treating of religious, social 

and moral conductin 100 stanzas by Peruvayin—mulliyar, 

one of padineo~kil—k—kanakku. 

ஆசாரி agari, Qu. (n.) GutmhGnrple, seas Aempled 

முதலியன செய்யும்கம்மாள இனத்தார், 146 ௦70852௨201 

applied to head masons and carpenters, an architect. 

[ஆசிரியன் - ஆசாரி] 

ஆசான் 8380, பெ. (ஈ.) 1. ஆசிரியன் ; 1980௪. "ஆசா 
னுரைத்த தமைவரக்கொளினும்'' (நன்.பொதுப்பா. 

44). 2. குரு, குரவன், சமயவாசிரியன் ; [811910ப5 
preceptor, spiritual guide. 3. பூசாரி; priest. 

““அறக்களத் தந்தண ராசான் பெருங்கணி”' (சிலப். 
28:222).4. மூத்தோன் (திவா.) ; 520/௦, கெடு man. 
5. முருகன் (பிங்) ; 0௦ 1/பாபடக. 6. வியாழன் (பிங்.) ; 
Jupiter, considered to be the preceptor of gods. 7. 

2G Sor (GL UM.) Arhat.8. (Gime) ursmo wry s Fl 
eusn& (.lru.); (Mus.) ancient secondary melody-type 

௦4 10௨ 9] 0286 9. (இசை) காந்தாரம், சிகண்டி, 

23 

  

ஆசிடு--தல் 

தசாக்கரி,சுத்த காந்தாரம் என்னும் நால்வகைப் 

பண்ணியல்; four kinds of secondary melody types, 

viz., Kandaram, Sikandi, tasakkari, sutta kandaram. 

'ஆசான்சாதி நால்வகையாவன; ஆசானுக்கு 

அகச்சாதி காந்தாரம், புறச்சாதி சிகண்டி, 

அருகுசாதி தசாக்கரி, பெருகுசாதி சுத்த 

காந்தாரமெனக் கொள்க'.(சிலப். 13:112, அடியார். 

உரை). 

ம. ஆசான். 

[ஆசிரியன் - ஆசான். 

ஆசான்றிறம் 83கஈ,,பெ.(.) 1.(இசை)குரற்குரிய 

திறம்; (14ப5.) a kind of musical note or variation of the 

first note of the Indian gamut. “(6706 Mwm wn ener 
Om Cw”. (m.6:322).2. uncmounpsslm wb; group 

of secondary melody type of the Palai class. 

/ஆசான்- தறம்/ 

ஆசானங்கை 3$8வர்ல், பெ. (ஈ.) காட்டாமணக்கு 

(சித். அக.) ; ௦௦ஈ௱௦ physic nut. 

ஆசி-த்தல் 83-,11 செ.குன்றாவி . (4) விரும்புதல்; 

to desire, wish earnestly, long for. '“ஆசித்தார் 

மனதிற் புகுழுத்தம்”” (திருப்பு... 403). 
/ஆசு - பற்று, விருப்பம். ஆசு -ஆசி - ஆசை. 

வடமொழியில் ஆசா என்னும் பெயரேயன்றி, ஆசி 

என்னும் வினையில்லை. இரு மொழியிலும் சகரம் ஒலியொத் 

திருப்பது கவனிக்கத்தக்தது. 

வடமொழியாளர் ஆசா என்னும் பெயர்ச்சொல்லிற்குக் 

காட்டும் மூலம் ஆசம்ஸ் என்பதே: இதில் “ஆ' முன்னொட்டு; 

சம்ஸ்1௦100610, ௨10601,10 150, 1௦ 24121௩, 025116, 10 8ப50 ௨௦, 

fear, RV. 

இங்ஙனம் ஒரே சொல்லை இரண்டாகப் பகுத்துப் 

பொருந்தாப் புகலலாகப் பொருள் கூறுவது, ஆசை என்னுஞ் 

சொல் தென்சொல் என்பதை வலியுறுத்தும். 

ஆசிக்கல் 88-4௮), பெ. (ஈ.) 1. காந்தக்கல் ;10302106. 
2. காகச்சிலை. (வின்.) இது * உபரசச் சரக்கு 
Safle gett; black variety of loadstone; this is one 

of the 112 kinds of natural substances described in 

Tamil medicine (€1.918.). 

உபரசச் சரக்கு துணைக் கனிமம் (8600ஈ0வொரு 

mineral) : . 

[ஆசு “பற்று, கவர்ச்சி. ஆசு - ஆசி, ஆக்கல் 

* கனர்ச்சிக்கல்.] 

ஆசிடு-தல் 2$0ப-, 12 செ.கு.வி. (4...) 1. பொன் 
நகைகளிற் பற்றாசு வைத்தல் ; 1௦ cement particles



ஆசிடை 24. ஆசிரியத் தாழிசை 
  

of gold. 2. நேரிசை வெண்பா முதற்குறளின் 

இறுதிச் சீர்க்கும் தனிச்சொற்கும் இடையே 

விட்டிசைப்பின், ஓரசையேனும் ஈரசையேனும் 
சேர்த்துக் கொள்ளல் (காரிகை. செய். 2, உரை) ; 

to affix, for préventing hiatus one or two metrical syllables 

to the third foot of the second line in nérigai venba. 

3. செய்யுள் எதுகையில் ய்,ர்,ல், ழ் மெய்கள் 

நான்கி லொன்றை ஆசாக இடுதல் ; to insert w, 

ff, 6) or tp in the rhyming foot in one or two lines of 

a stanza. “wep amab” (Qos. afl. 748). 

«fg - பற்று, இடையொட்டு. ஆசு + QO 

(து.வி.)-- ஆ௫ிடு.] 

ஆசிடை 0வ,பெ.(.): 1. கூட்டம் ; crowd, assembl- 

808. 2. ஆடை; பொ. 

[/ஆசிடுதல் - இடையிடுதல், ஒட்டுதல், சேர்த்தல், 

கூட்டுதல். ஆ௫ிடு - ஆசிடை - கூட்டம், இழை சேர்த்து 

தெய்யும் ஆடை. ) 

ஆசிடை நேரிசை வெண்பா 330வ-ஈ8॥-/5வ/- 42-6௨, 

பெ. (ஈ.) (பாப்.) ஆசிடை வெண்பா. பார்க்க; 586 8386] 
venba , 

BF leo_Guigims a¥idai-y-edugai,Glu. (n.) yQegi ms 

UNTé&; see agedugai 

ஆசிடை வெண்பா aSidai-ven—ba, பெ. (n.) (யாப்) 

முதற்குறளின் இறுதிச் சீர்க்கும் தனிச்சொற்கும் 

இடையில் விட்டிசை நீக்கக் காட்டப்படும் ஓரசை 

அல்லது ஈரசையொடு கூடிய நேரிசை வெண்பா ; 

(pros.) a venba of 4 lines in general, an agu (a syllable 

or two ) is affixed to the penultimate foot of the second 

line. 

[ஆசு * இடை* வெள் - பா./ 

“ ஆர்த்த வறிவினரா யாண்டிளைஞ ராயினும் 

காத்தோம்பித் தம்மை யடக்குப - மூத்தொறூஉம். 
தீத்தொழிலே கன்றித் திரிதந் தெருவைபோற் 
போத்தறார் புல்லறிவி னார்.” 

இது ஓராசிடையிட்ட நேரிசை வெண்டா. 

“தாமரையின் றாதாடித் தண்டுவலைச் சேறளைந்து 

தாமரையி னாற்றமே தானாறும் - தாமரைபோற் 
கண்ணான் முகத்தான் கரதலத்தான் சேவடியென்” 
கண்ணார்வஞ் செய்த கருத்து,” 

.... இதுஈராசிடையிட்ட நேரிசை வெண்பா. 

ஆசிரியச் சீர் 8ங் உள், பெ. ௫.) (யாப்.) அகவற் 

பாவிற்குரிய ஈரசைச்சீர்; (றா௦5.) metrical foot with 

two syllables generally used in a&iriyappa.   

[ஆசிரியம் - சீர்] 

ஆசிரியம் என்பது அகவல் என்பதன் மறுபெயர், 

“அகவ லென்ப தாசிரி யம்மே”' (தொல். செய். 80) 

ஆசிரிய வியற்சீர், ஆசிரிய வுரிச்சீர் என்பன பார்க்க, 

ஆசிரியச் சுரிதகம் 88/௨-௦-௦ப10௮0௨௱, பெ. (ஈ.) (யாப்.) 

சில கலிப்பா வகைகளின் இறுதியில் வரும் அகவல் 

வடிவான உறுப்பு; 8093௮ 1௦ of verse which is the 

last member of some Kalivenbas. 

[ஆசிரியம், சுரிதகம் பார்க்கு see பிர்கா, 

Suridagam.] 

ஆசிரியத்தளை ௫௨14-ல், பெ, ௫.) (யாப்) 

அகவற்பாவில், நிலைச்சீரின் இறுதியசையும் 

வருஞ்சீரின் முதலசையும் நேர்முன் நேரும் 

நிரைமுன் நிரையுமாக ஒத்துவரும் செய்யுளுறுப் 

un Sluw lew oer “iy; (Pros.) metrical connection in agaval 

verse between two successive disyllabic feet, in which 

the last syllable of the preceding foot agrees with the 

first syllable of the succeeding one. 

ஆசிரியம், தளை பார்க்க, 526 உருவா, (412. 

... நேர்முன் நேர்வருவது நேரொன்றாசிரியத்தளை யென்றும், 

நிரைமுன் நிரை வருவது நிரை யொன்றாசிரியத்தளை யென்றும் 

பெயர் பெறும். தேமா, புளிமா, கூவிளம், -கருவிளம் என்னும் 

சீர்வாய்பாடுபற்றி, நேர்முன்நேர் என்பதை மாழுன் நேர் என்றும், 

நிரைமுன் நிரை என்பதை விளமுன் நிரையென்றும் கூறுவது 

உரையாசிரியர் மரபு. 

“உள்ளார் கொல்லோ தோழி முள்ளுடை 

இலவ மேறிய கலவ மஞ்ஞை” 

என்னும் ஐங்குறுநூற்றுத் தனிப்பாட லடிகளுள், இருவகை 

். ஆசிரியத்தளையும் வந்துள்ளமை காண்க, 

“சரியை மருங்கி னோரசை யொப்பின் 

ஆசிரியத் தளையென் றறியல் வேண்டும்.” (தொல். 
பொருள்.செய்.55) .. 

““அகலிரு விசும்பிற் பாயிருள் பருகி” என்னும் பெரூம்பாணாற் 

றுப்படை யடியுள் (1), இருதளையும் வந்துள்ளன. 

ஆசிரியத் தாழிசை 83௫௨-௩1-83, பெ. (ஈ.) (யாப்.) 

அகவற்பாவிற்குத் தாழிசை என்னும் இனமாய், 
அளவொத்த மூவடிகொண்ட முப்பாவிசைக் 

(stanza) கோவை ஒரே பொருள்பற்றி வருவது; 

(Pros.) a set of three uniform stanzas of three 

lines each on the same subject, one of the 
three auxiliaries to the agaval 4௦8௨. 'தருக்கியல் 
தாழிசை மூன்றடி : யொப்பன.... சீரகவல்” 

(காரிகை. 14).



ஆசிரியத்துறை 25 
  

ஆசிரிய மண்டிலம் 

ர் . ஆசிரியப்பா agiriya-p-pa, Gu. (௩) (யாப்) 
“கன்று குணிலாக் கனியுகுத்த மாயவன் நால்வகைப் பாக்களுள் ஒன்ற Teor அகவற்பா; 
இன்றுநம் ஆனுள் வருமே லவன்வாயிற் (pros.) one of the four chief kinds of verse-types. 
கொன்றையந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழீ” [ஆசிரியம் * பா. ஆசிரியமாகிய பா (இருபெய 

2 ரொட்டு)] 

“பாம்பு கயிறாக் கடல்கடைந்த மாயவன் 

ஈங்குநம் ஆனுள் வருமே லவன்வாயில் 
ஆம்பலந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழீ” 

3 
“கொல்லையஞ் சாரற் குருந்தொசித்த மாயவன் 
எல்லிநம் ஆனுள் வருமே லவன்வாயில் 
முல்லையந் தீங்குழல் கேளாமோ தோழீ” (சிலப். 17:19-21) 

[ஆசிரியம், தாழிசை பார்க்க; 966 83ர்ஹ, 12/18] 

ஆசிரியத்தாழிசை ஒரோவிடத்து ஒரே தாழிசையாய் ணத ் டு அருகியும் வரும். அது அத்துணைச் சிறப்பினதன்று.. ஆசிரியம் 83௫, பெ. (ஈ.) 1. ஆசிரியத் தொழில்; 

டு ௮ . 1680449 0001689101. 2. அகவற்பா; agaval verse— 
ஆசிரியத்துறை asiriya-tturai, Gu. (n.) (யாப்) மரா. “தகவல் aa ஜர்சிரி woe” (ewes, 

அகவற்பாவிற்குத் துறை யென்னும் இனமாய், | பொருள். செய். 80) 
ஈற்றயலடி சீர் குறைந்தும், ஈற்றயலடி சீர் 

குறைதலுடன் இடைமடக்கியும், இடையிடை அடி இயற்றிய அல்லது கற்பித்த இலக்கண நூல்களெல்லாம் 
சுருங்கியும், இடையிடை அடிச்ருங்குதலுடன் ' (நூற்பா) அகவல் யாப்பில் இயற்றப்பட்டி ருந்ததனால், 
இடை மடக்கியும், நால்வகையாக வரூம் நாலடிச் | அகவல் ஆசிரியம் எனப் பெயர் பெற்றது. ஆசிரியன் 

Glew; (pros.) quatrain having lines of different (கையாளும்) பா என்பது அதன் பொருள். ஆரியன் 

lengths with or without repetition in the middle, one of | Umass. see asiriyan.] , 

the three auxiliaries of the agaval verse. 'நான்கடியாய் “ஆசிரியர் அறிவித்தல் போலப் பொருள்களை அறிவித்து 

எருத்தடி நைந்துமிடை மடக்காயு மிடையிடையே | நிற்றலால் ஆசிரியப்பா எனப்பட்டது' என்பது யாழ்ப்பாணச் 
சுருக்கடி யாயுந் துறையாம் குறைவில்தொல் | சுன்னாகம் குமாரசுவாமிப் புலவர் யாப்பருங்கலக் காரிகைப் 

BAlflucumeRerd  adgiriya-p-pa-v-inam, Glu. (n.) 

(யாப்.  ஆசிரியத்தாழிசை, ஆசிரியத்துறை, 
ஆசிரிய மண்டிலம் (விருத்தம்) என்னும் 

ஆசிரியப்பாவின் மூவினங்கள் அல்லது 

அவற்றுள் ஒன்று; ( 8008.) the three auxiliaries of 

the agaval verse, viz. aSiriyat taliSai, aSiriyat turai, and 
agiriya mandilam (viruttam) or one of them. 

ஆசிரியம், பா, இனம் பார்க்க 566 83ரூவ௱, pa, inam 

[ஆசிரியன்- ஆசிரியம். முதற்காலத்தில் ஆசிரியன் 

சீரகவல்”” (காரிகை. 14) புத்துரை, 

[அகவற்றுறை பார்க்க; 866 89 3வாபாவ்.] மூவடிச் சிறுமையும் ஆயிரவடிப் பெருமையும் கொண்ட 

நான்கடியாய் இடையிடை சுருங்குதலுடன் இடைமடக்காய் பொதுவகை அகவலினின்று வேறுபட்டு, ஒரடியும் அரையடியும் 
வந்தஆசி ரகக கொண்டு ஆசிரியப்பா அமைவதால், அது நூற்பா வகவல் என்று 

(எ-டு) இரங்கு குயின்முழவா இன்னிசையாழ் தேனா வேறுபடுத்திக் கூறப்பட்டது... 

அரங்கு மணிபொழிலா ஆடும்போலும் இளவேனில் “நூற்பா வகவல் நுணங்க நாடின் 

அரங்கு மணிபொழிலா ஆடுமாயின் சூத்திரங் குறித்த யாப்பிற் றாகி 

மரங்கொல் மணந்தகன்றார் நெஞ்சமென் செய்ததிள அடிவரை யின்றி விழுமிதி னடக்கும்”” (திவா.). 
வேனில்” 

ஆசிரிய நிகண்டு 83 ரூ௨ா/ரவஹபெ, பெ. ௬.) 17ஆம் 

நூற்றாண்டில் தொண்டைநாட்டு ஊற்றங்காலி 

லிருந்த ஆண்டிப் புலவரால் ஆசிரிய மண்டில 

யாப்பில் தொகுக்கப்பட்ட உரிச்சொற்றொகுதி; 

thesaurus composed in agiriya mandilam (viruttam) by 

Andip Pulavar of Urrangal in Tondai Nadu in the 17th 

century. 

BHelflus wosvetip vid ASiriya-mandilam, Gu. (ஈ.) (யாப்.) 

அளவொத்த பல்வேறு கழிநெடிலடி நான்கு 

கொண்ட ஆசிரிப்பா வினம்; (9௦5.) quatrain with 

lines of equal length each containing not less than six 

1664. ஆசிரியம், மண்டிலம் பார்க்க; see adgiriyam, 

mandilam. 

மண்டிலம் - வட்டம், முழுமை, நிறைவு, ஓரியன்மை. 

மண்டலித்தல் - பாவின் அல்லது பாவினத்தின் பலவடியும் 
[ஆசிரியம் * நிகண்டு < Skt.. nikantu.] அளவொத்து வருதல், நிலைமண்டில வாசிரியப்பா, அடிமறி  



ஆசிரிய மாலை 

மண்டில வாசிரியப்பா என்னும் பாப் பெயர்களை நோக்குக. 

மண்டலி - மண்டலம் - மண்டிலம். 

தாழிசை, துறை, மண்டிலம் என்னும் மூன்றும் தமிழுக்கே 
சிறப்பாக வரிய பாவினங்களே. அவற்றின் பெயரும் தூய 

தென்சொல்லே. பிற்காலத்தில், தமிழ்ப் பகைவரான வடமொழி 

யாளர், விருத்தம்என்னும்ஒத்தபொருள் வட சொல்லைப்புகுத்தித் 

தென்சொல்லை வழக்கு வீழ்த்தினர். அவ் வடசொல்லும் 

தென்சொல் திரிபே. 

வள் வட்டு - வட்டம் 2 வ. வ்ருத்த. ஒ.நோ: நடி - நடம் 

> BLL. . 

அகவன்மண்டிலம் பார்க்க; 566 8றவகா௱காளிக௱. | 

ஆசிரிய மாலை ‘airiya-malai, Qu. (n.) git இசைத் 
தமிழ் நூல் (சிலப். 8:25, அரும்.) ; 122486 ௦0 ஈப$௦. 

[ஆசிரியம் 4 மாலை/7 

ஆசிரிய வசனம் 3௫்ஙக$காகா, பெ. ௫.) ஒரு 
நூலாசிரியன் அல்லது உரையாசிரியன், தன் 
கொள்கைக்கு அல்லீது கூற்றிற்கு வலிமையாக, 

முன்னோர் அல்லது. பிறர் நூலினின்று எடுத்துக் 

gb GuwihGener; authoritative text quoted by an 

author from other’s work or works. “UTLm 46565 

...ஆசிரிய வசனமென் நீரே முரையே”. (நன்.21). 

[ஆசிரியன் * வசனம் $். பககா8] ஆசிரியவுரை 

uinié&; see aSiriyavurai 

VéFlflu HwupFit asiriya-v—iyarcir, Gu. (n.) அகவற் 

பாவிற்குரிய rymesEit Eres G; the four disyllabic 

metrical feet generally used in agaval verse. 

“Queome nwdsb QupéFr” (தொல், பொருள். செய்.12). 

[ஆசிரியம் * இயல் + Fir] 

ஆசிரிய வியற்சீர் நான்கு; 

அசையமைப்பு சீர் வாய்பாடு 

நேர்நேர் தேமா 

நிரைநேர் புளிமா 

நேர்நிரை கூவிளம் 

நிரைநிரை கருவிளம் 

இவற்றை ஆசிரிய வுரிச்சீர் என்று கூறுவது தவறாகும். 

ஆசிரிய விருத்தம் 

ஆசிரிய மண்டிலம் பார்க்க, 886 97௨ ஈகாளிகா. 

aSiriya-viruttam, பெ. (n) 

Bef oyéFit  agiriya-v—uri-c-cir, Gu. (n.) (wmt.) 

பண்டைநாளிற் பெரும்பாலும் அகவற்பாவில் 

ஆளப்பட்ட உரியசை மயக்க ஈரசைச் சீர் நான்கு; 

(Pros.) four disyllabic feet formed by permutation of   

ஆசிரிய வுரிச்சீர் 

two ‘uri’ syllables and used generally in agaval verse 

in ancient times. ர 

[ஆசிரியம் -- of + Fir} 

ஆசிரிய வரிச்சீர் நான்காவன:- 

அசையமைப்பு சீர் வாய்பாடு 

நேர்பு நேர்பு =, போகு காடு 

நிரைபு நேர்பு ச வழங்கு காடு 
நேர்பு நிரைபு =y போகு கடறு 

நிரைபு நிரைபு = வழங்கு கடறு, 

““இயலசை மயக்கம் இயற்சீ ரேனை 

யுரியசை மயக்கம் ஆசிரிய வுரிச்சீர்”. (தொல். பொருள், 
செய். 13) 

தொல்காப்பியர் காலத்திலும் அதற்கு 

செய்யுளசைகள் நேர், நிரை, நேர்பு நிரைபு 

நால்வகைப்பட்டிருந்தன. அவற்றுள் முன்னவை யிரண்டும் 

இயலசை யென்றும், பின்னவை யிரண்டும் உரியசை யென்றும் 

பெயர் பெற்றிருந்தன. இக் காலத்தார் உரியசைப் பாகுபாட்டை 

நீக்கி, நேர்பசையை நேர்நேர் (தேமா) என்றும் நிரைபசையை 

நிரைநேர் (புளிமா) என்றும் பகுத்து ஈரசைச் சீராக்கிவிட்டனர், 

அதனால், உரிச்சீர் என்பது, இக் காலத்தில் வெண்பாவிற்குரிய 

காய்ச்சீரும் வஞ்சிப்பாவிற்குரிய கனிச்சீருமாகிய மூவசைச் 

சீர்க்கே உரியதாயிற்று. ஆகவே, ஆசிரியப்பாவிற்குச் சிறப்பாக 

(பெரும்பான்மையாக) வுரிய இயலசை மயக்க இயற்சீரை ஆசிரிய 

வுரிச்சீர் என்பது, இக் காலத்திற்கு எட்டுணையும் ஏலாதாம். 

எனவே, 

முன்பும், 
. என 

“ஈரசை கூடிய சீரியற் சீர.. 

தீரிரண் டாமவை யகவற் கிசைதலும் 
மூவசை கூடிய சீரூரிச் சீரது 
நாலிரண் டாகி நடைபெறும் அவற்றுள் 
நேரிறு நான்கும் வெள்ளை யல்லன 
பாவினுள் வஞ்சியின் பாற்பட் டிடுதலும் 
நாலசை யானும் ஓரசை யானும் 
சீர்பெற நடப்பது பொதுச்சீர் ஆங்க(து) ; 
எண்ணிரண் டிரண்டா யியறலு நெறியே”. (716) 

என்று நூற்பா யாத்த பின்னும், , 

இரண்டு அசையான் வருஞ்சீர் இயற்சீரெனப்படும். அது 

நேர்நேராயும் நிரைநேராயும் நிரைநிரையாயும் நேர்நிரையாயும் 

தம்மிற்கூடி நான்காம். அங்ஙனம் ஆகிய நான்கு சீரும் 

ஆசிரியவுரிச்சீராதலும் ' என்றும். 

“ஈரசைச்சீர் எல்லாச் செய்யுளுள்ளும் பயின்று இனிது 
நடத்தலின் இயற்சீரென்றும், மூவசைச்சீர் எல்லாச் 

செய்யுளுள்ளும் வருமெனினும் வெண்பாவிற்கும் வஞ்சிப்பா 

விற்கும் உரிமை பூண்டு நிற்றலின் உரிச்சீரென்றும், ஏனைய 

பொதுவாய் நிற்றலின் பொதுச்சீரென்றும் ஆயின' என்றும், 

'வழக்கின்கண் ஆசிரியவுரிச்சீர்க்கு உதாரணம்: தேமா 

புளிமா கருவிளம் கூவிளம் என்றும், ..... செய்யுட்கண் 

ஆசிரியவரிச்சீர்க்கு உதாரணம்;



ஆசிரிய வுரை 

“குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள் 

வரையர மகளிர் புரையுஞ் சாயலள் 
ஐய எரும்பிய முலையள் 
செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே” 

என்றும், இலக்கண விளக்கவுரையில் உரைத்திருப்பது, மாறு 

கொளக் கூறல், மயங்கவைத்தல் என்னும் இ க் 
கிடமாதல் கண்டுகொள்க, 

& (Rinne stn 
a பகம் பிய 

ஆசிரிய வுரை 8அர௫ூக -v-urai, Gu. ௫) பதினான்கு 

வகை வுரைகளுள் ,ஒன் று; ௦0௨ ௨௱0௱ஈ9 46 10பார2௦ 

divisions of a commentaries. (ஆசிரிய வுரையை 

ஆசிரிய வசனம் என்பார் நன்னூலார்.) 

ஆசிரியன் agiriyan, Gu. (n.) 1. நூலாசிரியன்: author 

of literary work. 2. micusoméifuesr; teacher. 3. 

2 sogwum Ff west ;commentator,annotator.4.dameu 

பாசிரியன்; ௦௦௱॥௪. கலித்தொகையின் தொகுப் 

பாசிரியர் நல்லந்துவனார், 5. பதிப்பாசிரியன்; 

8010. 6. குரு, குரவன்; spiritual teacher, priest. 

ஆசிரியர் சொன்னதை அப்படியே நம்ப வேண்டுமா? 

ஆசிரியர் பேச்சு அரசனையும் வெல்லும் (பழ.). 

[ஆசு - குற்றம். இரிதல் - ஒடுதல், நீங்குதல், 
விலகுதல். ஆசு இரிதல் -: குற்றம் நீங்குதல். ஆசு * 

இரியன் (ஆசிரியன்) -. குற்றம் நீங்கியவன் அல்லது 

நீக்குபவன். ஆசிரியன் மாணவரினின்று நீக்கும் குற்றம் 

மொழிக் குற்றம் ஒழுக்கக் குற்றம் என இரு திறப்படும். 

வடமொழியாளர் ஆசிரியன் என்னும் தென்சொல்லை 

ஆசார்ய (௨ணூல) என்னும் வடசொல்லினின்று திரிப்பர். அது 

சொல்லமைதி, காலமலைவு என்னும் இரண்டாற் கடியப்படும். 

a (4) a prefix to verbs, especially of motion, and 

their derivatives. 

a-car, (v.i., v.t.) come near to, approach, to lead hither 

' (asa path) ; to address, apply; to proceed, manage, behave 

one's self; use, apply; examine (a witness); to have 

intercourse with; to act, undertake, do, exercise, practise, 

perform; to throw into the fire. 

a—carta, n. conduct, manner of action, behaviour, 

good behaviour, good conduct; custom, practice, usage, 

traditional or immemorial usage (as the foundation of law); 

established rule of conduct, ordinance, institute, precept; 

rule or line; agreeing with what is taught by the teacher. 

Acarya, n. knowing or teaching the acara or rules, 

spiritual guide or teacher (especially one who invests the 

student with the sacred thread, and instructs him in the 

Vedas in the law of sacrifice and religious mysteries; a N. 

of Drona (the teacher of the Pandavas)   

ஆசிரியன் 

இங்ஙனம், 'ஆ' என்னும் பொருளற்ற முன்னொட்டையும், 

செல்லுதல் அல்லது நடத்தல் என்னும் வினையைக் குறிக்கும் 

“சர் என்னும் முதனிலையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது 

ஆசார்ய (8௦ல் என்னும் சமற்கிருதச் சொல். 

"சர் என்னும் இயக்க வினைச்சொல் சரி என்னும் 

- தென்சொல்லின்திரிபே.சர்எனல் - நீண்டுவிரைந்தொழுகுதல். 
Si +> ey ௮ சரசரவெனல் - விரைந்து செல்லுதற் குறிப்பு. சர 

> sil சரிதல் - விரைந்து செல்லுதல்; செல்லுதல், நடத்தல். 

நடக்கை அல்லது நடத்தை என்னும் சொல் ஒழுக்கத்தைக் 

குறிப்பது போன்றே, சர (cara) அல்லது சார (கோல் என்னும் 

வடசொல்லும் ஒழுக்கத்தைக் குறிக்கின்றது. 

ஆசார்ய (acarya) என்னுஞ்சொல் பிராமணரையே 

சிறப்பாகக் குறித்தலும், ஆசிரியன் என்னும் சொல் குலச் 

சார்பின்றிக் கற்பிக்கும் அறிஞர்க்கெல்லாம் பொதுவா 

யிருத்தலும், ஊன்றிக் கவனிக்கத் தக்கதாகும். 

“வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பா லுள்ளும் 

கீழ்ப்பா லொருவன் கற்பின் 
மேற்பா லொருவனு மவன்கட் படுமே” (புறநா. 183) 

என்று ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியனும், 

“தோணி யியக்குவான் றொல்லை வருணத்துக் 

காணிற் கடைப்பட்டா னென்றிகழார் - காணாய் 
அவன்றுணையா வாறுபோ யற்றேநூல் கற்ற 
-ழ்கன்றுணையா நல்ல கொளல்”. (நாலடி. 136) 

என்றுஒருபழம்புலவரும், 

"" எக்குடிப் பிறப்பினும் யாவரே யாயினும் 

அக்குடியிற் கற்றோரை மேல்வரு கென்பர்”. 
என்று அதிவீரராம பாண்டியனும் கூறியிருத்தல் காண்க. 

ஆரியர் இந்தியாவிற்குட் புகுந்த காலம் கி.மு. 2000-1500. 

வேத காலம் கி.மு. 1550-1000. பாரதகாலம் தோரா. கி.மு. 1000. 

அதுவே துரோணாசாரியார் காலமும். 

தொல்காப்பியர் காலம் கி.மு. 7ஆம் அல்லது 6ஆம் 

நூற்றாண்டு. அவர்தம் இலக்கண நூலில் முன்னூலாசிரியரைப் 

பல்வேறு திறம்பற்றிய பெயராற் குறிப்பதுடன், ஆசிரியன் 

என்னும் சொல்லையும் ஆள்கிறார். 

“அளவும் நிறையும் எண்ணும் வருவழி 

நெடுமுதல் குறுகலும் உகரம் வருதலும் 
கடிநிலை யின்றே ஆசிரி யர்க்கே” 

[தொல் . எழுத்து. புள்ளி, 94). 

தொல்காப்பியம், ் 

“செந்தமி ழியற்கை சிவணிய நிலத்தொடு 

முந்துநூல் கண்டு முறைப்பட எண்ணிப் 

புலந்தொகுத்த” 
சார்பிற் சார்பு நூலாதலின், அதன் முன்னூல்களெல்லாம் 
இடைக்கழக நூல்களாகவேயிருந்திருத்தல் வேண்டும். இடைக் 

கழகக் காலம் தோரா. கி.மு. 4000-2500. ் 

"ஆசிரியம் வஞ்சி வெண்பாக் கலியென 

நாலியற் ஏறன்ப பாவகை விரியே” 

(தொல். பொருள். செய், 104)
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ஆசுணம் asunam, Gu. (n.) 1. அரசு (மூ.அ.); ஜெல், 
1௦ப5 ॥21191௦௦௧. 2. அசோகு (மூ. அ.); asoka tree, 
581808 11010௨ (சா... ௮௧.) 

/ஒருகா. பாசுணம் - ஆசுணம். பாசு ,தல்-- விரியத் 
தழைத்தல்./ 

ஆசுமணை 8$ப-ஈ87௮, பெ. (.) நெசவுக் கருவிகளுள் 
ஒன்று; board used in making thread into skeins. 

/ஆசு-- நூவிழைக்கும் கருவி. மணை--பலகை.] 

ஆசுரம் பாகா, பெ.(ஈ.) இஞ்சி (மூ.அ.); 8௦. 

[ஒருகா. அசுரம் > ஆசுரம். அசுரம் பார்க்க. 866 

aguram.] 

ஆசுவை-த்தல் 88ப-பவ-.4 செகுன்றாவி. (4.4) கட்டடம் 

கட்டத் தொடங்கும் பொழுது பெருங்கொத்தன் 

தலைக்கல் வைத்தல்.; 1௦ lay first brick by the senior 

mason for building. 

—_v 

ASI asuram, Glu. (n.) வெள்வெண்காயம் (மூ.அ.) 

garlic. 

/ஒருகா. ஆசுரம் - அசூரம் = மிகக் காரமான து./ 

அசுரம் அல்லது ஆஸுரி என்னும் சொற்களை மூலமாகக் 

காட்டுவது பொருந்தாது. ் 

ஆசெதுகை 3600ல், பெ. (ஈ.)ய்,ர்,ல்,ழ் ஆகிய 
மெய்யெழுத்துகளுள் ஒன்று செய்யுளின் அடியெது 

கையிடையே ஆசாக வருவது; ற௦8(௦ 11௦8௦6 ஐ௭௱ர்- 

ting interpolation of one of the consonants y, r, | and 

| between the first and second syllables of the rhyming 

foot in one or two lines of a stanza. 

இனி, ஆசாகெதுகை ய, ர, ல,ழ என்னும் ஒற்று 

நான்கும் ஆசாய் வரும் எனக் கொள்க, 

என்னை :- 

'“யரலழ வென்னு மீரிரண் டொற்றும் 

வரன்முறை பிறழாது வந்திடை யுயிர்ப்பின.. 
தாசிடை யெதுகையென் றறைதல் வேண்டும்.” 

காக்கை பாடினியார் 

கலித்துறை 

“காய்மாண்ட தெங்கின் பழம்வீழக் கமுகி னெற்றிப் 

பூமாண்ட தீந்தேன் றொடைகீறி வருக்கை போழ்ந்து 
தேமாங் கனிசிதறி வாழைப் பழங்கள் சிந்தும் 

ஏமாங் கதமென் நிசையாற் றிசை போயதுண்டே”' 

(சீவக. 31) 

இது யகர ஒற்றிடைவந்த ஆசெதுகை (யா.கா. ஒழி. 6. 
். உரை,) 

இது போன்றே ஏனையவும்.   

ஆசைகாட்டுதல். 

[Be + எதுகை. ஆசு-பொற்கொல்லன் நகை 

யிடை வைக்கும் பற்றொட்டுப்போல், செய்யுளின் அடி. 

யெது கையிடை அமையும் இடையினமெய் .எதுகை 

பார்க்க. 566 edugail. 

BOepreir aseriin, Au. (n) 2, Sei GO G ws); ‘rubbing 

ற09% 1 ௦௦95. "ஆய்த்தியர் நலக்காசெறூண 
னான்” (சீவக. 419). ‘ ட 

/ஆர்செல் தூண். - ஆசெறூண். செல்லுதல் - 

சென்றுராய் தல். ] ் 

ஆசை 84, பெ. (ஈ.) 1. வேண்டும் பொருண்மேற் 

செல்லும் விருப்பம்; wish directed towards securing 

8. 08860 ௦0/௦௦ 'ஆசையுட்பட்டு' (குறள், 266, 

உரை). 2. விருப்பம்; 928.8. பொருளாசை; 

avarice, cupidity. 4. காம வேட்கை; வொவிநு; 5. 
அன்பு; ௭47200௦; அரும் பெறற் குமரர்மே லாசை'' 

(கூர்மபு. இந்திரத்.42).6.நம்பாசை, பேற்றின் மேல் 
நம்பிக்கை ;0௦ற6,(060(240ஈ. 7.பொன் ;9010 (சூடா.). 

8. பொன்னூமத்தை (பச்.மூ.); ௨/௦ ௦7 சர்பாக, 

ம.தெ. ஆச; க.,து., பட. ஆசெ; கொலா. ஆசெ, ஆசா; 

Mar., Pali, Nep., Sinh. asa; um ஆச்; துட. ஆசி; 5௭5. 

arzu. . 

[ஆசு-பற்று.ஆசு- ஆசை-மனப்பற்று,விருப்பம், 

வேட்கை, விரும்பப்படும் பொருள். ஆசை > Skt. 28a] 

AOFSESH  aSai-k-kilatti, Gu. (n.) mututdy; 

௦௦0௦ய0106. “நிருபனுக்கங் காசைக் கிழத்தியாம்”” 
(திருக்காளத். பு. 30:42) 

[ஆசு - ஆசை. கிழவன் (ஆ. பா. )- இழத்தி 

(பெ.பா.) ஓ.தநோ: காமக்கிழத்தி] 

ஆசைக்குரியான் 882/௫, பெ. (ஈ.) மருகு என்னும் 

நறுமண இலைப்பூண்டு; ticleafpl 

marjoranum. (&1.9)6.). 

Origanum 
P 19 

/ ஆசைக்கு -- உறியான்./ 

ஆசைகாட்டி மோசஞ் செய்தல் 253 -49- ஈ65க௦வ, 
1: செ. குன்றாவி. (/4.) விருப்ப மானதைச் சொல்லி 

வயப்படுத்திக் கெடுத்தல்; ௮1பா6 8௦ 02840), to make 

false promise and ruin, to attract and play treachery. 

'ஆசை காட்டி மோசஞ் செய்கிறதா?” (பழ.) 

/ஆசை - காட்டி * மோசம் -- செய்./ 

ஆசைகாட்டுதல் 38வ/-/411ப-, 5 செ.கு.வி. (84.) 1. தன் 

வயப்படுத்துதற்குக் கவர்ச்சியானதைச் சொல்லு 

தல் அல்லது செய்தல்; presenta bait or attraction, 

to excite desire, to allure in order to subjugate or



'ஆசைநாயகன். 30 ஆஞ்சான் கயிறு 
  

௦024௪. 2. (காம.) காமவேட்கை யுண்டாக்குதல்; 

to excite a craving, said of a woman (#7. ௮௧). 

[ஆசை காட்டு... 

ஆசைநாயகன் aSai-nayagan, Glu. (n.) 
கள்ளக்கணவன் (சோரபுருஷன்) (உ.வ) ;றவவா௦ப. 
(colloq..) ae 

[BF > MOOS. KrusKer LTTss, see nayagan) 

ஆசைநாயகி போவ, பெ.(ஈ.) 1. காதல் மனைவி; 

ladyove. 2. sTUSA NSH), s SH); concubine. 

/ஆசு -ஆசை. நாயகன் (ஆ.பா.)-நாயகி(பெ.பா./ 

ஆசைப்படு-தல் 88௨/-0-0௧0ப-, 20 செ.கு,வி, (..) 

ஆசை கொள்ளுதல்;1௦ set one's heart upon- 

18. செ.குன்றாவி: (94) விரும்புதல்; 1௦ 065176. 

௧. ஆசெவடு, ஆசெபடு; து. ஆசெபுனி; பட. ஆசெபடு. 

[ ஆசு--ஆசை.படு ,தல்--உண்டா தல்,கொள்ளு தல்./ 

ஆசைப்பாடு 33௮-ஐ-௦30ப, பெ. (ஈ.) விருப்பம், வேட்கை; 

longing or 826. “ஆசைப்பாட்டி லரனைப் 

புகழுதல்'” (உபதேச. சிவபுண். 22). ' 

[ஆசு -ஆசை. படு (வி.முத.) பாடு (தொ.பெ.)/ 

ஆசைப்பேச்சு 882/-0-06000, Gu. (n.) 1. முகமன்; | 

flattery. 2. uWUUGSs gb GUéé&; persuasive speech. 

3. காமவேட்கைப் பேச்சு: libidinous talk. 

க. ஆசெமாது, ஆசெவாது 

/ஆசு- ஆசை. பேசு (வி.மு.த.) -பேச்சு(தொ.பெ.)/ 

ஆசைபிடி-த்தல் 8-9௭-, 4. செ.கு.வி. (44) விருப்பம் 

மிகுதல், வேட்கை யுண்டாதல் (2.0,); to be pos- 

sessed by desire, to be swayed by passion (colloq.). 

[ஆசு - ஆசை * பிடி] 

ஆசைபூட்டு-தல் 888/-0பரப-, 5 செ.குன்றாவி. 4.) 

ஆசையிற் சிக்கச் செய்தல்; 1௦ 680085 16 வ77ச௦0௦ 

of, captivate (W.). _ 

௧. ஆசெவடிசு 

[ஆசு - ஆசை. பூண் (த.வி.) - பூட்டு (பி.வி.)] 

ஆசைமருந்து asai-marundu, Gu. (.) பெண்ணைத் 

தன்வயப்படுத்தும் மருந் துக்கூட்டு(வசியமருந் து); 

love potion, philter (W.). 

[ஆசு ஆசை. மருந்து பார்க்க seemarundu]   

ஆசைமொழி 33/-௱௦॥, பெ. (.) நம்பிக்கையுண்டாகச். 

Gerevgiid Gened; persuasive or tempting speéch, 

words of hope or encouragement. 

/ஆசு (பற்று) -- ஆசை. ஆசை * மொழி./ 

Bmswgi-geo aai-y-aru-, 18 செ.குன்றாவி; (4) 
of ROU (PHOS f 1H; to extinguish desire or 

passion. 

“ஆசை அறுமின்கள் ஆசை அறுமின்கள் 

ஈசனோடா யினும் ஆசை அறுமின்கள் ''(திருமந். 2570) 

/ஆசை * அறு. அறுதல் (,த.வி.)/ 

ஆசையறு-த்தல் 838/-)-வப-, 4 செ.குன்றாவி. (ர. 

ANGUub & &@s6v; to cause to extinguish desire or 

passion. 

[ஆசை * அறு. அறுத்தல் (பி.வி.)/ 

ஆசைவை-த்தல் 88-வ-, 4 செ.கு.வி ௫4.) ஒன்றன் 

மேல் அல்லது ஒருவரிடம் விருப்பம் கொள்ளுதல்: 

to desire, to long for, place affection on an object. 

க.ஆசெ கொள்ளு; பிட. ஆசெமீ. 

/ஆசை + nou J 

ஆஞ்சரிணம் Anjarinam, Gu. (n.) snl Qs gr; 

wild basil, wild marjoram, Olimum ascendens alias 

O.cristatum (E17. 916.). 

ஆஞ்சாலி Anjali, Qu, (n.) ஆஞ்சான்” பார்க்க; 5௦6 

ககா” 
[/ஆஞ்சால் - ஆஞ்சாலி.]' 

ஆஞ்சான் "308, பெ. (ஈ.) 1. கப்பற்கயிறு; ஈஷ்லாச 

or rope for hoisting a sail. 2, பொருள்களை 

உயரத்தூக்க உதவும் கயிறு: rope for lifting weights 

with a pulley or otherwise, hawser. 3. சிறிய 

Hort! S Gsm; the lone, slender stem of a tree. 

[ஒருகா. 
ஆஞ்சான்./ 

அணைத்தான் : அணஞ்சான் 

. ஆஞ்சான்” anjan, Gu. (n.) தண்டனைக்குரிய 

Cangesr_to (G65. ); rope or swing formerly in use 

in village schools for punishing pupils (Nan.). 

[/ஆஞ்சல் -- ஆஞ்சால் - ஆஞ்சான்] 

ஆஞ்சான் 3 anjan, Gu. (n. ) இளமரத்தண்டு; 16 

stalk of a young tree or piant (e1.9)6.). 

பெ. ௫.) 
அல்லது கொடிகளை 

ஆஞ்சான் கயிறு anjankayiru, 

பாய்களை 

கப்பற் 

ஏற்றவும்



ஆஞ்சான்பற்றி 
இறக்கவும் உதவுங் கயிறு (44. (ஸர். 86.); rope for 
lifting and lowering sails in ships. 

ஆஞ்சான்பற்றி Anjanparri, பெ. ௬) தோணியில் 
ஆஞ்சான் க்மிறு SLUG wad: a beam across 
the stern of a boat to which the halyard is tied. 

ஆஞ்சி! Anji, பெ. ௫3) 1. அச்சம்; 2. “Cures 
-மனைவியாஞ்சியானும்'' (தொல். பொருள். 79) 
2. அலைவு (பிங்.); ஈ௦4௦ஈ, vibration. 3. சோம்பல் 
(@L.); idleness, laziness. 4. & 681; dancing. 

(௪௪.௮௧.). 5. gsliéA (en. 98); 
6 sallenor wit 6; playing. (க.-தமி.அக.). 

ம., ௧. அஞ்சு; தெ.அஞ்சிக; து,, பட. அஞ்சிகெ; கோத. 

அன்ஞு; துட.ஒஓச், கூ. அச; குவி,துச்சாலி. 

/அல் --அஞ்சு - ஆஞ்சு. -ஆஞ்சி..] 

shock. 

aes? Anji, பெ. ௬.) ஏலக்காய்ச் செடி (சூடா.); ௦வ- 

damom plant. cf. aindri. 

/அடஞ்சி - ஆஞ்சி, அடையாகக் காய்ப்பது.] 

ஆஞ்சிக்காஞ்சி ஊண், பெ. ௫) 1. போர்க் 

களத்தில் இறந்த 
கண்டு மனைவி அஞ்சிய புறத்துறை 

பொருள். 79; 

கணவனது வேல் வடுவைக் 

(தொல். 

(purap.) theme expressing a lady's 

horror ௦௩ seeing 

killed in battle. 

கணவனுடன் தீயில் 

the wounds of her husband 

2. போர்க்களத்திலிறந்த 

மூழ்கும் 
பெருமை கூறும் புறத்துறை (பு.வெ. 4, 22); ௭௨ 

மனைவியின் 

describing the greatness of the warrior’s wife who ends 

her earthly existence either by ascending the funeral 

pyre with her deceased lord or by killing herself with 

the same deadly arrow that has caused her lord his 

mortal wound. 

[ABH > BEF BGA. BGA + arGA - 
ஆஞ்சிக்காஞ்சி. கணவனுக்குற்ற தீங்கு கண்டஞ்சி 

அத்துயறில் பங்கேற்கும் புறத்துறை. 

காஞ்சி - நிலையாமை. இனி AeA = 

கட்டுண்ணல் எனக்கொண்டு நிலையாமை 

எண்ணத்தால் கட்டுண்ணல் என்றுமாம்/ 

ஆஞ்சித்தாழை Anji—t—talai, Qu. (n.)we5e6r Hm முள்ள 

தாழைவகை (சித். 218.); a kind of yellow aloes. 

BEFWeors  Anjirapam Gu. (n.) sn QsaerAl 
(சித்.௮க.); wild basil. ஆஞ்சரிணம் பார்க்க; 

anjarinam   

ஆட்கடியன் 

ஆஞ்சில் ஈரி, பெ. (ஈ.) 1. ஒருவகைப் பூடு; 99205 
of Azima. 2. சங்கஞ்செடி; ௨ எப் - Monotia 

barleriodies alias M.tetracantha. 

AEAMad Anjirigam, பெ. (௩; 'சங்கஞ்செடி 

(சித்.௮௧.); 
see aniil. 

AEHEBH anju-5 Ge.@eirmmeM. (v.t.),. இழுத்தல்; to 

pull, tighter. 2. Gp S55 4)G0; to tighten and tie 

with a rope. 

2௭௦௨-௨௫ 40. ஆஞ்சில் பார்க்க; 

ஆஞ்செல்கை Anjelgai, Gu. (n.) 1. தெப்பம்; ஈர். 

(௪ெ.௮௧.) 2. கப்பல்; எ/2.(க.தமி.அக.) 

AEGewms Anjelagai, Gu. (ஈ.) ஆஞ்செல்கை பார்க்க: 

see anjelgai. 

ஆஞ்ஞான் Annan, Gu. (n.) geen, uTAsS see 

anjan, ‘ 

ஆஞ்ஞை மால், பெ. (n.) 1. கட்டளை; order; 

command, direction. 2. (gS) ஆறாதாரங்களுள் 

GQ 6oT MI; cakra in the body, described as two petalled 

lotus situated between the two eyebrows, one of 

arataram. 

OD. EG, S ஆச்ஞா; தெ. ஆச்ஞ; து. ஆச்ஜெ. 

Nep., Skt. agna. 

[ஆணை --ஆஞை > GOOG, ] 

ஆஞன் காக பெ.(.) Sf 8; father. 

ஆஞா ana, பெ. (ஈ.) தந்த (இ.வ.); father (Loc.). 

Mar., Nep. aja (grand father) ° 

[ஐயா -அயா -அஞா -ஆஞார/ 

ஆஞான் ஊாுர்பெ. (ஈ.) தந்ைத (@).eu.); father (Loc.). 

wma. துன், ் 

[ஐயன் -.அயன் - அஞன் - அஞான் 4 ஆஞான்./ 

ஆஜ்ி ani, Gu. (n.) sims (Q).cu.); father (Loc.). 

/ஐயன் - அயன் * அஞன் * ஆஞான் - ஆனி. 
ஆஞா - விளி. ஆனு - விளி. இகரவீற்று விளிச்சொல் 
கொச்சைத்திரிபு. 

atkadiyan, Gu. (n.) 1. பாம்புவகை 
(குற்றா. தல. கண்டகசே. 32); ௨1/0 ௦4 ஈவ் (Tn.) 
2. முதலை (இ.வ.) ; crocodile (Loc.). 

ஆட்கடியன் 

[ஆள் + கடியன். கடியன் -- கடிக்கக் கூடியது, 

விழுங்கக்கூடியது./



்ஆட்காசு. -- 92 ஆட்சி 
  

ஆட்காசு விப, பெ. (ஈ.) ஆள் வடிவம் பொறித்த 

பழங்காலக் காசு; 8௦4 001௬, 0 ஏர்ர்ள் (6 stamped 

the figure of a man. 

ம. ஆளக்கசசு, 

/ஆன். * காசு]. 

ஆட்காட்டி atkatti, பெ. (.) 1. சுட்டுவிரல்; 466 finger 

as it points ॥0லடரிா0௭. 2: ஆட்காட்டிப் பறவை; 8 

birdknownas atkatti-k—kuruvi. 3. cpl Guts aGee 

வழிகாட்டும் அடையாளப் பலகை; ஏ post. 4. 

ஆளை அடையாளம் காட்டுபவன் : one who identifies 

the correct 0௨50. ஆட்காட்டி தெரியாமல் திருடப் 
போகிறவன் கெட்டிக்காரனோ, அவன் அறியாமல் 

அவன் காலடி “பிடித்துப் போகிறவன் : கெட்டிக் 

காரனோ?” (பழ.) oo 

[ஆள் 4 காட்டி] 

ஆட்காட்டிக்குருவி atkatti-k-kuruvi, பெ. ௫) 
ஆள் காட்டிப் பறவை; 606 260 (வறர 8001௦6, 

pewt. Sacrigrammus indicusalias Lobivanellas goerosis 

alias Charadrius atrogularis. |t is so called from its 

screeching on the approach of a man at night. 

“ஆட்காட்டிப் பட்சி கடல் மேகம் போயொளிக்கும்'' 
(பதார்த்த. 892). 

மறுவ. ஆக்காட்டிக்குருவி, ஆட்காட்டிப்பட்சி. 

ஆள்காட்டுகின்றவள். ம. ஆள்காட்டி. 

/ஆள் * காட்டி - ஆட்காட்டி. இராக்காலத்தில் 

மாந்தர் வருகையைக் கூச்சலிட்டுக் காட்டிக் 

கொடுக்கும் . இயல்புடைமையின் இப்பறவை 

ஆள்காட்டிக்குருவி எனப் பெயர் பெற்றது.]/ 
  

  

      
ஆட்காட்டிப்பட்சி 2211-02-20, பெ (ஈ.) ஆட் காட்டிக் 

குருவி; பார. ஆட்காட்டிக்குருவி பார்க்க; 566 atkatti— 

k-kuruvi. , 

/ஆள் * காட்டி * பட்சி. 5/6. வி. த. பட்சி.7   

  
ஆட்கால் 2), Gu. (n) சதுரங்கக் கட்டத்துள் 

காலாட்காயால் வெட்டக்கூடிய IjsMM; square where 

a piece is liable to be captured by a pawn. (chess). 

[aor * கால். ஆள் - காலாட்காம். கால் 

உற்றவிடம்./ 

ஆட்கூலி எரிய, பெ, (ஈ.) ஒரு வேலையாளுக்குரிய 

கூலி; hire of a workman, wages of a labourer. 

[ஆள் * கூலி./ 

ஆட்கொண்டான்” 81000, பெ, (n.) வில்லிபுத்தூ 

ராழ்வாரைப் புரந்து பாரதம் பாடுவித்த திருவக்க 

பாகையில் வாழ்ந்த சிற்றரசன் (பாரத. பதினாறாம். 

90); achief who ruled in Vakka-pagai and under whose 

patronage Villiputhur—alvar composed the Tamil 

Bharatam, 14the. வரபதி யாட்கொண்டான் பார்க்க; 

see Varapadi Atkondan. 

[ஆள் கொண்டான் ] 

ஆட்கொல்லி" ஸி0!/, பெ. (ஈ.) 1. கொலைஞன்; ஈபா- 
derer, man-slayer. 2. Liew 0, Glum ett, Gle ov auth: money, 

gold, wealth. as slaying men. -" aU Gare 

யென்பரிதை யாய்ந்திலையே” (அருட்பா, 
நெஞ்சறி.412). 3. கொலைகாரி; 9௦௨ ௦ ௱ய- 
ders. 

ம, ஆள்கொல்லி. 

/ஆள் - கொல்லி. 

ஆட்கொல்லி” atkolli, Gu. (n.) தில்லைமரம் (சித். 

2&.); blinding tree (Ge. ௮௧). 

BUGErdeA afleog atkolli-vidai, Gu. *(n.) தில்லை 

மரத்தின் விதை; seed of the tiger’s milk spurge tree. 

(சா. அக), 

[ஆள் * கொல்லி * விதை/ 

ஆட்கொள்(ளூ)-தல் ௮௦10)- 7 செ. குன்றாவி. (4) 

1. ஆளாக ஏற்றுக் கொள்ளுதல்; 14/6 116௦ one’s. fold, 

admit into one’s good graces, as God does a faithful 

0901௦6. ' என்னையுமாட்கொண்டருளி'' (திருவாச. 
10.4). 2. உருக்கொள்ளுதல்; to get the form of a 
man (&8).5151. 216.). 

/ஆள் * கொள்ளுதல் - ஆட்கொள்ளு தல்.. ஆள் - 

வேலைக்காரன், அடிமை./ 

ஆட்சி, பெ. (௩) 1. ஆளுகை; 

“விண்ணு நின்னாட்சி யாக்கி'” : (கம்பரா. 
@insu.55). 2.2 enw (iin .); ownership, proprietor- 

ship, lordship. 3. ஆன்றோர் வழக்கு ; ப56, usage, 

rule, reign,



ஆட்சிக்கொடை 

esp.classicalusage. இந்தச் சொல் ஆட்சியில் இல்லை 
(௨. வ.).4. நுகர்வு, அனுபவம் ;90856580, enjoyment. 
“QC AUT comercor gs Hed”  (பெரியபு . தடுத்தாட். 
56). $.. மக்கள் “ அணையலாகாதெனக் 
கட்டளையிடப் பட்ட இடம் (திருக்கோ. 282. உரை); 
sphere of one’s authority wherein an outsider may not 

intrude. 6, (வான. ) கோள்நிலைகளுளொன்று: 
{astrol). ruling house ofa planet, one of five kiraga—nilai. 
7. அதிகாரம்; 8௦ஈர்/௦ஈ, power. 8. தலைமுறையாக் 
ou S 2 fom; inheritance, heritage. 9. கிழமை, நாள் 
(நாமதீப.) ; 8 of the week. 10. 217 &; government. 
ஆட்சிமாறிவிட்டது. (உ. வ.) 

௧. ஆளுவிகெ; ஆள்கெ, ஆடளித; து. ஆடளிதெ Sinh. 
anduwa. 

[esr + A= ஆட்சி. 

ஆட்சிக்கொடை Atci-k-kodai, Gu. (n.) நாட்டாட்சி 

நல்குதல். உண்டி, பொன், ஊர்தி, விலங்கு, 

சின்னம், பெயர், நிலம், மகன், ஆட்சி என்னும் 

ஒன்பான் கொடைகளுள் ஒன்று; 01% ௦4 (ஏரா 04 4 

country, one among the nine gifts namely food, gold, 

mode of conveyance, animal, insignia... 

son and the reign of the country. 

name, land, 

BAF Sromd atci-t-tanam, Gu. (n.) (aureor.) கோள் 

களுக்குரிய சொந்த இடம் (சாதகா.19 உரை); 
(astrol.) position of a planet in its own house. 

ஆட்சிவீடு. பார்க்க: 586 31௦1 vidu. . 

ஆட்சிப்படு-தல் Atci-p-padu-, 20 Ge.6.aM.. (vii) 

1. . நெடுநாளாய் ஒருவரின் ஆளுகையிலிருந்து 

உரி மையாதல்; to become one’s own by long pos- 

2. தற்கிழமையாதல் : (கதி. அக.); 4௦ 6 

one’s possession. 

[ஆட்சி * படு] 

ஆட்சிமொழி atcimoii Gu. (n.) அரசு பயன்படுத்தும்: 

மொழி; official language. 

session. 

Ae Fluit atciyar Glu. (n.) 2,65 2jHls1f; government 

official. 

BsAnAl atcirasi, Gu. (n.) (aner.) Car@ae 

(கிரகம்) உரிமையான வீடு (வின்); (88௭௦1.) பர) 

house of a planet. 

[ஆட்சி ராசி. 54. ragi, > த rr]   

் ஆட்டக்களம் 

ஆட்சிவீடு 3௦0, பெ. (a. ) (வான.) கோள்களுக்கு 

உரிமையான் தங்குமிடம் (வின்); feat position 

of a planet in its own house. 

ஆட்சுமை 8௦ப௱வ், பெ. (3 ஓராள். தூக்கும் சுமை; 

man’s load, coolie load. 

[ஆள் * சுமை ஆட்சுமை. சுமப்பது சுமை.] 

ஆட்செய்-தல் 5௦ஐ-, 1. செ. கு.வி, (23) 1, தொண்டு 
செய்தல்; 15 968௩6, 1௦ pay homage to. “ஆட்செய் 

தாழிப்பிரானைச் சேர்ந்தவன்” (திவ். திருவாய். 

4,10,11). 2. ஆளைப்போன்ற வடிவம் சமைத்தல்; 

to make an: image of man. 

ஆட்டக்கச்சேரி 312-/--12005), (ஈ.) 1. சதிர்; 
ஈ8பர0். 2. ஆட்டம் நடைபெறும் இடம்; ற1509 ௦7 

performance. 

[ஆட்டம் 4 கச்சேரி - ஆட்டக்கச்சேரி] கச்சேரி 

பார்க்க; 566 130081. 

ஆட்டக்கதை 3112-0420, பெ. (ஈ.) 1. மலையாளத்தில் 

'கதகளி' என்னும் பெயரில் நடைபெற்றுவரும் ஒரு 

பழைய: ஆட்டவகை; a peculiar kind of classical 

dance—drama in Malayalam, known as Kathakali. 2. 
தெருக்கூத்து அல்லது நாடகக்கதை; 80நு ௦4 a 

drama or street drama. 

ம. ஆட்டக்கத (கதகளி). 

ஆட்டக்கல்லிக்காய் ௨ பலு, பெ. (ஈ.) ஈரி 
தழ்ச்சிப்பி (சேர. நா.) ; ௨140 04 1806 052 (சல). 

/ ஆட்டம் 4 கல்லி * காய்] 

ஆட்டக்கவடன் 812-௨02), பெ. (ஈ.) திறமையாக 

நடித்து ஏமாற்றுபவன்; ௦௭௨ ௨4௦ 01௦245 8௦080 பரு 
வெரு. அவன் ஆட்டக்கவடன், அவனை நம்பாதே 

(உ.வ.). 

௧. ஆட்டகபட. 

[ஆட்டம் * கவடன் - ஆட்டக்கவடன். கவடு - 

கவைத்த அல்லது பிறிவற்ற, இருவேறு இயல்பு. 
கவடன் - உள்ளொன்று வைத்துப் புறத்தொன்றுபேசு 

பவன். கவடன் - Skt. kapata. ] 

ஆட்டக்களம் Atta-k-kalam, Gu. (n.) 1. நாட்டியம் 

அல்லது நாடகம் நடைபெறும் இடம்; 81896 100 8௦௪ 

or drama. 2. விளையாடுமிடம்; இிஐுூ௦யாம. 3. 

மலையாளத்தில் : நடைபெறும் ஓணத்தள்ளு 

TH HID slemorwr.G. fencing-matches or sham



ஆட்டக்கன்னி 

combats held in connection with ‘onam’ festival in 

former days 

ம. ஆட்டக்களம்.; தெ. ஆடபாக 

ஆட்டக்கன்னி atta—k-kanni, Qu. (ஈ.) ஆண்டுதோறும் 

கன்றீனும் ஆ (பசு) (சேர.நா); ௨ ௦௦4 0ய்ளராறு & 
calf every year (Kera.). 

ம. ஆட்டக் கன்னி 

[ஆண்டு - ஆட்டை * கன்னி - ஆட்டைக்கன்னி. 

கன்னி-- கன்றீனுவது. கன்னுவது கன்னி; “இ: எழுவாய் 

குநித்தாறு/ 

ஆட்டக்காய் ஊனு, பெ. ௫.) 1. சதுரக்கட்டம், 

தாயக்கட்டம் போன்ற விளையாட்டுகளில் பயன் 

படுத்தப்படும் காய்; ற1௨௦௦ used in games like chess. 

2. ஆட்டக்காயைப் போல் பிறர் ஏவியபடி செயற் 
படும் கையாள்; ௦ஈ€ who is a fool in the hands 

of a manipulator, pawn. 

௧. ஆட்டகாயி, 

[ஆட்டம் * காய்] 

ஆட்டக்காரன் 81 -்லா, பெ... (ஈ.) 1.விளை 
யாட்டுக்காரன் ; ஆ. 2. வேடிக்கை செய்பவன்; 

funny fellow. 3. தெருக் கூத்தில் நடிப்பவன் ; 80107 

in the street play. 

ம. ஆட்டக்காரன் க,ஆட்டக, ஆட்டகார, ஆட்டங்குளி; 

தெ. ஆடகாடு; து. ஆடதாயெ; கொலா. ஆட்டகார் 

[ஆட்டம் * காரன் - ஆட்டக்காரன் / 

ஆட்டக்காரி ஊக, பெ. (ஈ.) 1. ஆட்டம் ஆடு 
usuéiT; woman player. 2. Hip LiLielér; actress. 

௧. ஆட்டகாரி; தெ. ஆட்டகார்த்தி. 

/ஆட்டம் * காரி] 

ஆட்டக்கூட்டம் ெவவவர்கா, பெ. (ஈ.) 1. நாட்டிய 

மாடுவோர் ((~ ; band of dancers, dance party. 

2. நாடகக் குழு; team of dramatists. 3, விளை 

யாட்டுக் குழு; 128௱ ௦7 players. 

க. ஆட்டகூட்ட. 

[ஆட்டம் * கூட்டம்.]/ 

ஆட்டக்கை ஊக, பெ. (ஈ.) மலையாளத்துக் 

கதகளியாட்டத்தில் . இடம் பெறும் ஒரு 

(pS slong; a hand-pose in Kathakali play (in Kerala.) 

கை 

ம, ஆட்டக்கை   

ஆட்டங் காணு-தல் 
[ஆட்டம் * கை./ 

ஆட்டக்கொட்டில் ஊர், பெ. (௩. ) 1. நாடக 
அரங்கம்; theatre 2. மலையாளத்தில் கதகளி 

யாட்டம் நடைபெறும் அரங்கம்; ஈவ! 107 4௨ ஐ௨£௦- 

mance of Kathakali or dance. 

[glib + Marg &.] . 

ஆட்டகம் நெக்ரா, பெ. (ஈ.) 1. நீராடுமிடம் (திர 
மஞ்சனசாலை); 62௦௦. ''ஆட்டகத்திலானைந் 
துகந்தார் போலும் ” (தேவா.720,4) 

தெ. ஆடடிக்கிய. 

[ஆடு * அகம் - ஆட்டகம். ஆடுதல் - நீராடுதல். 

அகம் - மனை, வீடு, வீட்டின் பகுதி./ 

ஆட்டங்கட்டு"-தல் ஐகர்-$ப-5 செ.கு.வி. (91) 1. 
நடித்து ஏமாற்றுதல்; 1௦ ௦0௦84 ௫ clever means. 2. 

நாடகத்தில் வவேடம் புனைதல்: 1௦ enact a part ina 

drama. அவன் சிவனாக ஆட்டங்கட்டுகிறான். 

(உ.வ.). 

க, ஆட்ட கட்டு 

[ஆட்டம் - கட்டு./ 

ஆட்டங்காட்டு“-தல் attankattu-, 5 செ.கு.வி; (4) 

1. அலையச்செய்தல்; 1௦ ஈ௮/6 0ஈ6 wander here and 

there. என்னை ஏன்: இப்படி  ஆட்டங்காட்டு 

கிறாய்? (௨.வ.) 2. மிகவும் வருந்தச்செய்தல்; to 

அவனை அளவுக்கு மீறி 

ஆட்டங்காட்டி விட்டான் (2.0) 3. ஏய்த்தல், 

annoy some _ one. 

ஏமாற்றுதல்; 1௦ ௦0௨௨. எனக்குப் பண்ம்- தராமல் 

ஆட்டங்காட்டாதே (௨.வ.) 4. காலம் நீட்டித்தல்; 

to delay. இன்று நாளையென்று ஆட்டங்காட்டு 

கிறான் (உ.வ.). 

[ஆட்டம் - அசைவு, வருத்தம், ஒத்திருத் 
,தலைக் காட்டுதல் (ஏய்த்தல்). ஆட்டம் -- காட்டுதல்; 

காட்டுதல்-விளையச்செய்தல், உண்டாக்கல். ஆட்டம் ', 
. ட 2 படத் = 1 al 2 

ஆட்டம் பார்க்க, 506 ஊவா, கா்). 

AL Srgpi-geo attankanu-, 

1. அசைவுறுதல்; 1௦ 66 ளவு. பல் ஆட்டங் கண்டு 

விட்டது. (உ.வ.) 2. தீங்கு நேர்தல், ஊறு நேர்தல்; 
to become ஈகாரார்ப!, 020ஆ. பதவி' ஆட்டங் கண்டு 

விடும்: (உ.வ) 3. விளையாட்டு அல்லது நாடகம் 
காணுதல்; 1௦ 866 & 4௦ 0 வாக. 3ஆம். ஆட்டங் 
கண்டேன். (உ.வ.) 

12 செ.கு.வி. (4)
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ஆட்டம் 

[ஆட்டம் * காணுதல் ஆட்டங்காணு தல். ஆட்டம் . [ஆட்டம் * தாளம்] த = sre, நிலைகேடு. அசைந்து ஓடியாடும் “Bs here gems me _ தள விளையாட்டு, ஒரி.ந்தாடும் ஆடல் தழுவிய நாடகம்... ஆட்டப்பாட்டு 812-ஐ-கரப, பெ. (ஈ.) ஆட்டத்தி pon ய 

ஆட்டங்காய் " ஊங்கு, பெ. (௩) உருண்டைவடிவும் 
கசப்புமுள்ள காட்டு வெள்ளரிக்காய்; fruit of cur- 

cumas colocynth. 

ம. ஆட்டங்காய். 

ஆண்டங்காய் பார்க்க; 905 ட்ப 

[ஆட்டம் * காய்] 

ஆட்டங்கால் attangal, Gu. (n.) வெள்ளைப்பூண்டு; 

garlic—Allium sativum. 

YUL MGefl attangui, Qu. (ஈ.) ஆட்டங்கொளி பார்க்க; 

see attangali. 

/ஆட்டம் * குளி/ 

ஆட்டங்கொள்்-தல் attankiol, 7 Qe. குன்றாவி. (v.t) 

1. அசைவுறல்; ௱௦%, ௭2. 2. நிலைத் தன்மை 
up Hed; to lose stability. 

க. ஆட்டங்கொள். 

[ஆட்டம் 4 கொள் / 

ஆட்டங்கொளி .attangoli, பெ. (௩) எப்பொழுதும் 
விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் இயல்புள்ளவன்; 

boy or man of playful nature. 

க. ஆட்டங்குளி, ஆட்டகுளி. 

[ஆட்டம் * கொளி/ 

ஆட்டங்கொளித்தனம் attangoli-ttanam, பெ. (n.) 
எப்பொழுதும் விளையாட்டிலேயே பொழுது | 
போக்கும் இயல்பு ; இிலர்ப! ஈ24பா6. 

க. ஆட்டகுளிதன 

[ஆட்டம் * கொளி * தனம்/ 

ஆட்டத்துவெளி 321/௪], பெ. (ஈ.) குதிரைகளை 

ஓடவிடுகின்ற பரந்த வெளி, வையாளி விடுகிற 

Gleustfl (6): 7,3,5); race course, a plain where horses 

are galloped. © 

் [ஆட்டம் * அத்து வெளி. ஆட்டம் -- ஆடவிடுதல், 

ஓடவிடுதல். அத்து - சாரியை. வெளி- திறந்த இடம்./ 

ஆட்டதாளம் பெ. (.) தெருக்கூத்தில் 

நாடகம் போன்றவற்றில் 

attatalam, 

அல்லது நாட்டியம் 

பயன்படுத்தப்படும் தாளம்; a species of rhythm 

௧. ஆட்டதாள; தெ. ஆடவெலதி   

பாட்டு; 9௦௧ composed for a dance or drama. 

ம. ஆட்டப்பாட்டு. 

- /ஆட்டம் * பாட்டு - ஆட்டப்பாட்டு./ 

ஆட்டப்பெட்டி 8உ-ரகம், பெ. (£.) தெருக்கூத்து 
நடத்துவோர் தம் பொருள்களை வைத்துக் 

கொள்ளும் பெட்டி ; 619 6610 9629 1௨ 0605 

and other accessories of street drama (terukkuthu) 

actors. , 

ம. ஆட்டப்பெட்டி ௩ 
[ஆட்டம் - பெட்டி / 

ஆட்டபாட்டம் ஊொகறவ்க௱, பெ. (ஈ.) 1. ஆடல் பாடல் 

(தமிழறி. 57) ககர and singing. 2. ஆர்ப்பாட்டம்; 

foppishness. அவன் ஆட்டபாட்டமெல்லாம் அடங்கி 

விட்டது. (உ.வ.). 3. பொழுது போக்கு; ௨௪. 

௧. ஆட்டபாட் 

/ஆட்டம் பாட்டு * அம்/ 

ஆட்டம்! attam, Glu. (n.) 1. 2)s ea); motion, vibration, 

rocking, swinging, rolling, pitching, as of a ship. 2. 

விளையாட்டு; ஜி, 8007,9௨௭௧. ''தவப்ப்கடி யாட்டங் 
காண்” (ஒழிவி. யோக.4.). 3. விளையாட்டில் 

தொடங்குமுறை ; 4. 

கூத்தாட்டு; 08௦6. அங்கே ஆட்டமும் பாட்டமு 

மாயிருக்கிறது (உ.வ.). 5. அதிகாரம்; 

one’s turn in a game. 

influence, 

power, ஊர் முழுவதும் அந்த அதிகாரியின் 

ஆட்டமாயிருக்கிறது (உ.வ.). 6. அங்குமிங்கும் 
diflgsed; moving about, going here and there. 

“அஞ்சன மேனியை யாட்டங் காணேன்” (திவ். 
திருவாய்.10,3,3). 7. பேய் கொண்டாற்போல் 
குதித்தல் ; behaving like the one 

அங்கே போகவேண்டுமென்று என்ன ஆட்டம் 

ஆடினாள் (௨.வ.). 8. நடுக்கம்; shaking. 
முதியவருக்குத் தலையாட்டங் கண்டுவிட்டது. 

(உ.வ.) .9. நடிப்பு; ௬௦4௦. அந்த ஆட்டமெல்லாம் 
இங்கே செல்லாது (உ.வ.). 10. நாடகம்; drama.. 
ஆட்டம் பார்க்கப் போனார்கள். (உ.வ.). 11. 
தெருக்கூத்து ; ஜ் ரோக. அந்த ஊரில் இன்று 

இரவு ஆட்டம் நடக்கிறது. (உ.வ.) 12. நாட்டியம்; 
dance. அந்தப் பெண்ணின் ஆட்டம் நன்றாக 

, இருந்தது. “ஆட்டமும் பாட்டும் அரை நாழிகை, 

அவளைச் சிங்காரிக்க ஆறு நாழிகை” (பழ). 

possessed,





ஆட்டமுரி 

ஆட்டமுரி வாபர், பெ. (ஈ.) வெள்ளாட்டு மூத்திரம்; 

goat’s urine. 

[ஆட்டு * அமுறி. ] 

ஆட்டமெடு-த்தல் 3வ௱௦0ப-, 4. செ .-கு.வி, ப) 

1. நடுங்குதல்; 4௦ ள்ங்௭. குளிரால் உடம்பெல்லாம் 

ஆட்டமெடுத்துவிட்டது. (உ.வ.).2. விளையாட்டில் 

வெல்லுதல்; 1௦ ௨ 986. இரண்டாட்டமும் 

அவர்களே எடுத்துவிட்டார்கள் (உ.வ.). 3, வழி 
தேடுதல், வழிவகை மேற்கொளல்; to take a step, 

adopt a measure. (Gié.9)6. ). 

/ ஆட்டம் * எடு - ஆட்டமெடு. ] 

ஆட்டல் 8௮, பெ. (ஈ.) 1. அசைத்தல்; ஈத. 

2. அரைத்தல் ; இள. மாவாட்டல் முடிந்து 

விட்டது (உ.வ.). 3. கூத்தாட்டுதல்; making 

one dance. 4. 9m()860; making one bath. 

/ஆடு(.த.வி.)--ஆட்டு(பி.வி.). ஆட்டு-அல்--ஆட்டல். 

அல் (தொ.பெ.ஈறு)./ 

ஆட்டு-தல் பார்க்க ; see attu_, 

ஆட்டலாங்கொடி attalan-godi,Gu.(n.) Ceruvamgss 

G&Ml2; soma plant (unidentified) (e7.916.). 

மறுவ. ஆட்டாங்கொடி 

ஆட்டலை-த்தல் ஊவல-, 18 செ. குன்றாவி. 

பகைவரைப் 

(v.t.) 

பின் தொடர்ந்து சென்று பற்றி 

அலைத்தல், துன்புறுத்தல்; to pursue the enemy, 

catch and torment him. 

௧, ஆட்ட்லெ 

/அட்டு * அலைத்தல் - அட்டலைத்தல் - 
ஆட்டலைத்தல். அட்டலைத்தல் பார்க்க, see attalait- 

tal.] 

Biers se atta-vilakku, Gu.(n.) OsGensAed 

அல்லது இராக்கால விளையாட்டுகளில் முன்னால் 

வைக்கப்படும் aller &G ; big bronze or earthern lamp 

placed at the edge of the stage in street plays or 

nocturnal games. 

ம. ஆட்ட விளக்கு 

[ஆட்டம் * விளக்கு/ 

ஆட்டவை--த்தல் attavai- 4 செ.கு.வி.(0..) பின்னா 

லிருந்து தூண்டிவிட்டுச் செயற்படுத்துதல் 1௮ 

one act according to the will of another who forces from 

6எர்ராப். 2. படாதபாடு படுத்துவித்தல்; to make one 
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ஆட்டாலை 

_undergo untoward sufferings. அவனை ஆட்டவைக் 

கிறேனா இல்லையா பார் (உ.வ). 

ஆடு (த.வி.) -- ஆட்டு (பி.வி.) ஆட்ட. (வி.எ.). 

ஆட்டனத்தி 2121 எர, பெ. (ஈ.) சேர இளவரசன்; 0௭௨ 
prince. ட 

ஆட்டாங்கள்ளி attankalli, Gu. 6.) திருகுகள்ளிச்செடி 

(மலை.); twisted square spurge. Eupherbia tootibs 

alias E. tiruculli. (em. 9)6.). . 

/ஆடு - அசைவு, வளைவு. ஆட்டாங்கள்ளி - 

வளைந்து இருகிய கள்ளி./ — - இ 

ஆட்டாங்கொடி பேங், பெ. (ஈ.) சோமலதைக் 

Gam; soma plant. ஆட்டலாங்கொடி பார்க்க; 596 

attalankodi. 

ஆட்டாங்கொறுக்கு ஊரி மாபமவ, பெ. (௩. மலைத் 

Husoy (F415. 2)8.); hilldhal-cytisuscajan (#1 .9)5.). 

ஆட்டாங்கோரை ஊரில, பெ. (.) சிறுகோரைப்புல் 

a small variety of korai grass, a sedge - Cyperus 

(genus.) (1. 9)5.). 

ஆட்டாண்டு வாம, பெ 6.) ஒவ்வோராண்டு; 

வுடு. 'ஆட்டாண்டு தோறும் அளக்கக் கடவ 

நெல்லு ' (8.11. ॥,70). 

[ஆண்டு * ஆண்டு = ஆண்டாண்டு அஆட்டாண்டு 

(வலித்தல்தா?ட).ஆண்டாண்டுபார்க்க ;5623ம030ப.] 

ஆட்டாம்பிழுக்கை Attam-pitukkai, Gu. (n.) ஆட்டின் 
€ tent; sheep's ordure or dung. 

/ஆடு * ஆம்- ஆட்டாம் * பிமுக்கை. ஆட்டாம் 

புழுக்கை பார்க்க, see attam—pulukkai. J 

tims ypéene attam-pulukkai, Qu. (n.) ஆட்டின் 

étrewrib; sheep's ordure or dung. 

[ஆடு * ஆம் - அஆட்டாம். (ஆட்டினுடைய). 

புழூக்கை (துண்டுபட்ட சாணம்). புள் - பிளத்தல் , 
துண்டுபடல்.புள் புளு ஈபுழமு. புழூர்கை - புழுக்கை. 

“கை' ௪. பொ: மு./ 

ஆட்டாயன் attayan பெ. (ஈ.) ஆடு மேய்ப்பவன்; 

shepherd. , 

ஆட்டாலை attalai, பெ, (ஈ.) 1. எண்ணெய் ஆட்டும் 
ஆலை, செக்கு, ௦1 88%. 2. ஆடுகளுக்காகப் 

போடப்படும் கொட்டகை; ஊக - 1016. (குமரி.). 

ம. ஆட்டால,



ஆட்டாள்:. 

ஆட்டாள் !: 288], பெ. (௩) ஆடுமேய்ப்பவன்:. ஆட்டி 
டையன்; man employed to attend to the sheep inthe 

pasture, shepherd. ஆட்டாளுக்கு ஒரு மோட்டாள், 

அந்த மோட்டாளுக்கு ஒரு சீட்டாள் (உ.வ.). 

ம. ஆட்டாள் டட 

/ஆடு * ஆள் - ஆட்டாள். i ஆட்டைக். காத்து 

மேய்த்து வரும் ஆள். 

ஆட்டாள்£ attal, Gu. (n) ஆற்றலுள்ளவன், திறமை 

யுள்ளவன்; an able man, expert. 

ம, ஆட்டாளு,, ௧. ‘Buren. ட ் 

ஆட்டாளி 1 85/, பெ. (ஈ.) ஆட்டத்தில் வல்லவன் ; 
one who is gocd at a piay. 

௧. ஆட்டாளி. 

ஆட்டாளி” attali, பெ. (.) ஆள்பவன், ஒரு பணியைச் 

செவ்வனே மேற்பார்ப்பவன், [நிருவாகி); person 
bh ம் Pilites 4, 

7 tad 

உங்கள் ் காரியங்களுக் கெல்லாம் 
ஆட்டாளியா? (உ.வ.) 

நான் 

க. ஆடளிதகார; Os. ஆடவண்ணு; து. ஆடளி 
தெதூபிநாயெ, 

[ஆடு (,த.வி.) > ஆட்டு (பி.வி.). ஆட்டுதல் - 
செய்வித்தல், மேற்பார்த்தல். ஆட்டு - ஆள் 4 இ = 

' ஆட்டாளி..ஒ. நோ. பாடு - பாட்டு ஆள் இ. - 

பாட்டாளி, £இ* தன்மை கு. நித்த உடைமை அல்லது 

உடையவன் ஈறு./ 

ஆட்டி 1 atti, Gu. (n.) 1. ஸ்ஸ் (திவா.) ; ௬௦௨௮, 

கர. மணவாட்டி (உ.வ.) 2. மனைவி;௨/16. 'ஆட்டியு 
ம்கவுந் தானு மதற்குடம்.பட்டு'” (சேதுபு. வேதா: 

99). பெண்டாட்டி (உ.வ. )..3. தலைவி (பிங்) 
lady, woman of rank. திருவாட்டி (2. வ.). 

௧. ஆடங்க; தெ. ஆல(மனைவி, ஆட்டடி, ஆட்டி(பெண்) 

து. ஆடெ.. . | 

ஆட்டி.” ்.. ஐம், வினையா... பெ. (n y1 ne 

ஆடச்செய்பவன்; 0௬6 ர௦ ௮65 the cobra or the 

monkey dance, used only in compounds as U ஈம்பாட்டி, 

குரங்காட்டி (உ.வ.). 

ம. த a 

ain? “Atti, Ben. ர்  மழண்வரனிறு femn.suff.of 

1௦0: முதாட்டி;* அடியாட்டி(உ.வ.). -கம்பாட்டி 

(வீரசோ. தத்தித 5). ‘   

ஆட்டுதல் 

ஆட்டி. ன் atti, afl.er. (adv.) 9)699 8 8; ground, past கச 

of ஆட்டு 

[ஆட்டு இ *ஆட்டி. “இ: இருந்தல் காட்டும் 

வி.எ. ஈறு./ ் 

ஆட்டிடைச்சி attidaicci, Qu. (n.) suid shephered 

woman 

ஆட்டிடையன் வலு, பெ. (ஈ.) ஆடுமேய்க்கும் 

இடையன் ; 8080௪0. [ 

ட் ஆடு + இடையன் - ஆட்டிடையன். J 

ம,ஆட்டிடயன் 

- ஆட்டியவஞ்சம் attiyavanjam, பெ. (ஈ.) புளி; tamarind- 

Tamarindus 101௦௨. (சா.அக.). 

]ஒருகா. ஆண்டு -ஆட்டை -ஆட்டிய * வஞ்சம். 

வெஞ்சனம் - வஞ்சனம் (உண்பொருள்). ஆண்டுக் 

- கொருமுறை இடைக்கும் உண்பொருள். 7 

ஆட்டியவாதம் attiyavadam, பெ. (ஈ.) ஒருவகை ஊதை 

(வாத) நோய் (கதி.அக.); 
[ஆட்டியவஹூதை பார்க்க; 566 attiyavudai.] 

a kind of disease. 

ஆட்டியவூதை  attiyavudai,Gu. (n.)2-1 gomipuileddoon 
மலே உயர்ந்த உணவு வகைகளை உண்டுறங்கு 
வதனால் ஏற்படுவதும், உடம்பில் திமிர், கனம், 

வலி, இளைப்பு, வீக்கம், மலச்சிக்கல், கால் வலி 

முதலிய கணங்களையுண்டாக்குவது மாகிய : ஓர் 

om ong (curs). Cams (Fm. 218.) ;rheumatism general- 

ly due to the deranged (Vayu and kapham} gas and 

phiem arising from consuming rich food and lack of 

sufficient exercise. 

f ஆட்டு - ஆட்டிய (வருத்து). * ஊதை. 1 

QBcympFAl attiraicci, Gu. (n.) 9, to 6 Yeo ed ;mutton. 

ம, ஆட்டிறைச்சி 

[ஆட்டு இறைசச - ஆப்டின றசச./ 

ஆட்டினி 8 attini, Gu. (n) காட்டுப் பூவரசு: (சித். அக.); 
false fern tree. 

[அத்து -அட்டு -அட்டினி -ஆட்டினிர 

ஆட்டீற்று விராப-, பெ. (ஈ.) ஆண்டுதோறும் ஈனுகை 

(இ.வ.); calving every year (Loc.). 

| [8 7.4L. ஈன் “ஈற்று... | 
ஆட்டு '-தல். -attu-,.5° செ.குன்றாவி. . ௫4) 1 

. அசைத்தல்; 1௦. ௦௦, 8126, ரவ, rock as a cradle,



ஆட்டு 

to swing. 2. 31531560; to drive away, score off. 

“ஆட்டி விட்டா றலைக்கும்'' (ஐந். ஐம். 34). 3. 

அலைத்தல்; to harass, afflict, vex. “q@ heusrm. Gib 

புல்வாய் போல” (புறநா. 193). 4. வெல்லுதல்; 
௦௦ஈ0ப6£25. 'இகலமராட்டி'” (சிலப்.5,225). 5, 
ஆடச்செய்தல்; to cause to dance, as a girl, a cobra 

௦ உ௱௦௱ுஷ. ''நச்சர வாட்டிய நம்பன் போற்றி” 
(திருவாச... 3,106). 6. நீராடுதல், குளித்தல்; ௦ 
௦ஸ்ா£. “ஆன்பாறழைத்த வன்பா லாட்ட”' (சேதுபு. 
கடவு.12). 7. அரைத்தல்; to grind in a mill, as 

sesamum or sugar cane. “'கரும்பாட்டிக் கட்டி சிறு 

காலைக் கொண்டார்” (நாலடி. 35). 

ம. ஆட்டு; ௧., பட. ஆடு, தெ. ஆடு. து. ஆடுனி; 

/ஆடு (.த.வி.) - ஆட்டு (பி.வி.)/ 

ஆட்டு £ attu, Glu. (n.) 1. alarm @;: sport, play. 

“அன்னவகை யாட்டயர்ந்து(பரிபா. 10.97) 2. 

கூத்து; கொள்டு; உரையும் பாட்டு மாட்டும் விரைஇ 

(மதுரைக்.616).(ச௪.அ௧.).3. அலைப்பு;றவ(, 

shaking. 4. ஆடுந்தன்மை; ஜ051ப6 ௦4 ௨ (கொண்ட) 

movement. 5. 20. @g@eorsmw; way by which a 

posture is effected. 6. aidasny; power, strength. 

(கதி. அக.). ன 

௧. ஆட்டுதன; தெ. ஆட; கொ. ஆடா. 

[ஆடு ((த.வி.) ஆட்டு (பி.வி.). பிறவினைகளே 

தொழிற் பெயராகும். ஒ.தோ. கூடு -கூட்டு/ 

ஆட்டு 3ப, இடை. (8௨ர.) பெயரீ று; formative suffix- 

உண்டாட்டு. ் 

ஆட்டுக்கசப்பு 8ப-/-832ஹறம, பெ. (௩.) ஆட்டின் 

பித்தம்; 611௦ 1ஈ 89 6॥-0ப௦( ௦4 ௨ 50௦2. (சா. ௮௧.). 

[/ஆடு* கசப்பு- ஆட்டுக்கசப்பு: கசப்பு -- கசப்புள்ள 

பித்.த.நீர்..]. 
ஆட்டுக்கசாலை3(ப-1_4238ல), பெ... (ஈ.) ஆட்டுக் கிடை 

(இ.வ.); 946௨-1௦10. 

[ஆடு கசாலை- ஆட்டுக்கசாலை. 

கசாலை-தங்குமிடம். கச்சல் = சிறுமை, 

ஆலை- இடம். கச்சாலை -கசாலை = சிறிய இடம். 

இதே சொல், கச்சாலை -கச்சாரி கச்சேரி 7 

எனவும் இரிந்தது. ' ் 

கசாலை பார்க்க; see kaSalai. ] 

ஆட்டுக்கடா வப = பகலை, பெ...) ஆணாடு; 8௱, 

he-goat.   

ஆட்டுக்கிடாய் 

ம. ஆட்டுகொற்றன். ௧. ஆடு; தெ. ஏட 

[ஆடு * கடா - ஆட்டுக்கடா. 

கடா பார்க்க; 896 kada.) 

Bi OSasHSCancon attu-kkatti-kSla, Qu. (n. iB str 

வகையிலொன்் று; belone strongulara. , 

[ஆடு -ஆட்டுகத்திகோலா./ 

ஆட்டுக்கல் 1 attu-k-kal, பெ, (n.) 1. அரைக்கும் 

கல்லுரல்;. 800-௱௦௱௮. “உரலுலக்கை யேந்திரஞ் 

சுளகாட்டுக்கல்”” (பிரபோத. 11,34). 

ம. ஆட்டுகல்லு. 

[ஆடு-*ஆட்டு. ஆட்டு. கல் - ஆட்டுக்கல்./ 

ஆட்டுக்கல் 3 80-1௮), பெ, (ஈ.) ஆட்டு ரோசனை; 

the bezoar of the sheep. (e7. அ௧.). 

ம்.ஆட்டிங்கல்லு. 

[ஆடு * கல்- ஆட்டுக்கல் -- ஆட்டின் வயிற்றில் கல் 

போன்று திரண்டிருக்கும் நஞ்சுமுறிப்பான்.] 

ஆட்டுக்கல் ச் உப, பெ. (ஈ.) நஞ்சு வகைகளுள் 

ஒன்று (அழுதபாடாண வகை); ௨ 8௭ ௦4 poison. 
(சா. ௮அ௧.). 

, [ஆட்டுக்கல் - கூட்டியரை த்த செய் நஞ்சு:]. . 

ஆட்டுக்காதுக்கள்ளி attu-k-kadu-k- kalli, Gu. (n.) 
ஆட்டுச்செவிக்கள்ளி பார்க் ௧; 996 811ப-0-௦௨/4- 1-1] 

ஆட்டுக்கால் 8ஈப-(வ பெ. 6.) 1. அடப்பங்கொடி, 

ஆட்டுக்காலடம்பு ; ௨/0 ௦4 ௦8௨ற0௭. 2. ஆட்டின் 

கால்; 86228 160. 3. பூமருதம் (மலை.); ॥067௦ 

murdah — Terminalia paniculata (&1.9)5.). 

ஆட்டுக்காலடம்பு Attu-k-kal-adambu, பெ. (௩) 
அடப்பங்கொடி; goats — foot, convolvulus — lpomaea 

biloba. A plant creeping but never twining.(e1. 915.) 

மறுவ, முசற்றழை. ் 

ஆட்டுக்காற்கல் நப, பெ. (.)கொக்கைக் 

கல்; ௦014] 8106 (14/.) 

[ஆடு * கால் - ஆட்டுக்கால். ஆட்டுக்கால் * கல்'- 

ஆட்டுக்காற்கல் - ஆட்டுக்கால் வடிவிலமைந்த பவழக் 

கல்./ 

ஆட்டுக்கிடாய் 80-00, பெ. (ஈ.) ஆட்டுக்கடா 
பார்க்க; 566 8110-6 4208. கரா 

ம. ஆட்டுகொற்றன், ஆட்டுமுட்டன்; ௬. ஆடு; தெ. ஏட 

- /[ஆடு* கிடாய் - ஆட்டுக்கிடாய். ]



ஆட்டுக்கிடை _ ஆட்டுக்கோட்டுப்பாலை 
  

கிடாய் பார்க்க; see kiday. 

ஆட்டுக்கிடை ந1ப-ப02, பெ. - (ர) ஆடுகளைக் 
கிடத்துமிடம், ஆட்டுப்பட்டி ; sheep fold, sheep-pen. 

“ஆட்டுக்கிடையிலே ஓநாய் புகுந்ததுபோல”' (பழ.). 

ம. ஆட்டின்கிட; ௧. ஆடுமனெ 

/ஆடுர்கிடை./ 

ஆட்டுக்கிடை படுக்கை Fttu-k-Kidai-padukkai, Gu. (n.) 
ஈளை (சயநோய்):*: நோயைக் குணப்படுத்துவ 

தற்காக ஆட்டுக்கிடை நடுவில் படுத்துறங்குதல்; 
consumptive patient is said to be cured by taking his 

bed in the midst of the sheep-fold. (7. 98.) 

[ஆடு*கஇடை--படுக்கை./ 

ஆட்டுக்கிறை பர்வ, பெ. (௩) ஆட்டு வரி; 
tax collected on sheep. (S.I.I. vi, 155). 

௧. ஆடுதேறெ; ம. ஆட்டுப்பாட்டம் 

[ஆடு * கு * இறை - ஆட்டுக்கு இறை 
௮ ஆட்டுக்கிறை. இறை - அரசனுக்கு இறுக்கப்படும் 

(செலுத்தப்படும்) வரி..] 
ஆட்டுக்குட்டி பபர், பெ. (ஈ.) ஆட்டின் குட்டி; 

lamb, the young of the sheep. 

ம. ஆட்டின் குட்டி. 

[ஆடுர்குட்டி - ஆட்டுக்குட்டி. 

ஆட்டுக்குளம்பெண்ணெய் 8ப-1-/ப(கா௦ ரவு, பெ. 

(n.) ஆட்டின் காற்குளம்பினின்றும் எடுக்கும் 

எண்ணெய்: oil prepared from the sheep hoof. 

(சா.அக.). 

[ஆடு * குளம்பு * எண்ணெய் - ஆட்டுக்குளம் 

பெண்ணெய்.] 

ஆட்டுக்கொம்பவரை - attu-k—-komb-avarai, பெ. ௫) 

ஆட்டுக் கொம்பைப் போன்ற'ஒருவகை அவரைக் 

mill; a species of country bean resembling the horn 

of the sheep. (¢1..9{6.).. 

ம. ஆட்டுக்கொம்பன் அவரய்க்க 

[ அடு*கொம்பு ௪ ஆட்டுக்கொம்பு- அவரை./ 

4 @SQemby attu-k-kombu, Gu. (n.) ஆட்டின் 

தலையிலுள்ள: கொம்பு. இது.தமிழ் மருத்துவத்தில்   

புடமிடுவதற்குப் பயன்படும்; 809928 ௭௦7, ப660 11 

Tamil medicine for purposes of calcination. (சா. 215). 

[ ஆடு * கொம்பு- ஆட்டுக்கொம்பு J 

ஆட்டுக்கொம்புப்பாலை attu-k-kombu-p-palal, Gu 

(ஈ.) ஆட்டுக்கொம்பைப்போல் நுனியில். கூர்மை 
யுள்ளர.இலைகளைக் கொண்ட ஒருவகைப் பாலை; 

wedge-leaved ape ரிச் -- ஈப்௱ப5005 hexandra. 

(சா.அக.). 

[/ ஆடு கொம்பு - ஆட்டுக்கொம்பு பாலை. / 

BEOSQamdy cursoyp attu-k-kombu-valai, Gu. (n). 
ஆட்டுக் கொம்பைப் போலிருக்கும் வாழை. இது 

நீலகிரி மாவட்டத்திலும் பிறவிடங்களிலும் 

பயிராகிறது; of banana (plantain) 
resembling sheep’s horn, sheep’s horn banana — Musa 

a species 

sapientum (Spaciosum). This is found grown in Nilgiri 

district and some other places. (€7.918.). 

[.4G+@ar by -— 34° QSQariby + eurrenip.] 

ஆட்டுக்கொம்பொதி attu-k—kombodi, uQ. (n.) 

ஆட்டுக் கொம்பு போன்ற காயையுடைய ஒதிய 

மரம்; long- leaved trumpet-tree with a pod like the 

ram’s horn. (1. 9)&.). 

மறுவ. ஆற்றுக் கொம்பொதிய மரம், பெரும்பூம் பாதிரிமரம். 

[ஆடு * கொம்பு- ஆட்டுக் கொம்பு* ஓதி. ஒதி - 

ஒதியமரம்./ ் 

இம்மரத்தைக் குறிக்கும் ஆத்துக்கொம்பொதிய மரம், 

ஆற்றுக் கொம்பொதிய மரம் ஆகியன தவறான வடிவங்கள். 

2 OSCemapiiy attu-k—koluppu, Gu. (n.) seflidy 
செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தும் ஆட்டின் நிணம். 
நாட்டு மருத்துவர்கள் இக் கொழுப்புடன் சங்கம் 

பழம், சாதிக்காய், வால்மிளகு முதலியவற்றைச் 

சேர்த்து அரத்தங்கக்கல், ஈளை (சயம்) முதலிய 

நோய் களுக்கு மருந்தாகத் தருவர் ; (24 ௦4 1௨ 8௨2 

used in preparing ointments - Adeps ovis suet. native 

physicians employ mutton-suet in the preparation of 

ointments and also administer it internally with the fruit 

Azima tetracantha, nutmeg and cubeb in hemoptysis 

and in certain stages of pthysis pulmonis (சா. அ௧.). 

/ஆடு * கொழுப்பு - ஆட்டுக்கொழுப்புப/ 

ஆட்டுக்கோட்டுப்பாலை attu—k—kottu—p—palai, Glu.. 

(n.) ஆட்டுக்கொம்புபாலை : பார்க்க; 868 attu-k—- 

kombupalai.



ஆட்டுக்கோன் 

/ஆடு கோடு - ஆட்டுக்கோடு-- பாலை- ஆட்டுக் 

கோட்டுப்பாலை. கோடு - கொம்பு] 

ஆட்டுக்கோன் 30-16), பெ. (ஈ.) சிவன்: 3௧, 
16 பாமயே0ே௦0 (கதி.௮௧.). 

/ஆட்டு - கூத்து கோன் - தலைவன். 

,ஆட்டுக்கோன் - ஆடல்வல்லான், 

'தல்லைக்கூ த்தன், சிவன். 7 

ஆட்டுச்சக்கரணி Attu-c—cakkarani, Gu. (n.) 

மலையரளி என்னும் நாய்த்தேக்கு மரம்; ௩௦௦ - 

leaved fire brand teak (சா.அக.). 

/ஆடு* சக்கரணி- ஆட்டுச்சக்கரணி.] 

ஆட்டுச்செவிக்கள்ளி attu—c—cevi-k—kalli, Qu. (n.) 

ஆட்டின் காதைப் இலைகளுள்ள 

ஒருவகைக் கள்ளி; species of spurge-wort, the leaves 

of which. resemble the horn of a sheep - Euphorbia 

(genus) (€7.9)8.). 

/ஆடு * செவி - ஆட்டுச்செவி - ஆட்டின்காது. 

ஆட்டுச்செவி - கள்ளி - ஆட்டுச்செவிக்கள்ளி./ 

போன்ற 

ஆட்டுச்செவிப்பதம் 311ப-௦-௦வ/-2-றககவர,பெ. (௩) 1. 

UMSONS5UUW; soft immature growth of anything 

compared to a goat's சோ. 2. இளநீர்வழுக்கைப் பதம்; 

immature state like the soft kernel of a tender coconut. 

/ஆடு * செவி - ஆட்டுச்செவி. ஆட்டின்காது. 

ஆட்டுச்செவி - பதம் - ஆட்டுச்செவிப்பதம்./ 

ஆட்டுத்துகள் 8/1ப-4-1ப0வ, பெ. (0) இரும்புத்தூள், 
அரப்பொடி; iron filings (S.D). 

/ஆட்டு - ஆட்டுதல், துளை த்தல், அராவுதல். 
ஆட்டு * துகள் - ஆட்டுத்துகள் - ஆட்டுதலால், 

துளைத்தலால் அல்லது அராவதலால் ௨ திரும் இரும்டப் 

பொடி../ 

ஆட்டுத்துழாய் 2110-4-4ப]லு, பெ. (ஈ.) மலைத்துளசி 

(41S. 316.); mountain basil - Ocimum gratissimum. 

ஆட்டுத்தேவர் 310-1-1வ/ல,பெ. (ஈ.) ஆட்டு விக்கும் 

&lgi@giieub; demi-god which causes’ suffering. 

“ஆட்டுத்தேவர் தம் விதியொழுகி” (தேவா.) 

[ஆடு  தேவர்./ 

ஆட்டுத்தொட்டி 31:ப-1-1௦1, பெ. (ஈ.) ஆட்டுக்கிடை; 

sheep fold, sheep-pen. 

க. ஆடுமனெ 

[ஆடு * தொட்டி - ஆட்டுத்தொட்டி. தெ. தொட்டி. 
(தொழுவம்)./   

ஆட்டுரல் 

ஆட்டுதப்பி பகற், பெ. (ஈ.) ஆடு அசையிடும் 

இரை; 6ப0 ௦4 1௨ 8௦௦2. 

[ஆடு * உதப்பி - ஆட்டுதப்பி. உதப்புதல் - 

அசையிடுதல். உதப்பி - உதப்பும் இரை. (வினையா. 

Qu.).] 

ஆட்டுப்பட்டி Attu—p—patti, Qu. (n.) 1. ஆட்டுக்கிடை; 

sheep-fold. 2. 911 QUuL ip weirar eerit, village where 

sheep fold is situated. 

[ஆடு பட்டி - ஆட்டுப்பட்டி. பள் -- படு - பட்டி 

படுக்குமிடம், தங்குமிடம்.] 

ஆட்டுப் பிழுக்கை attu—p—pilukkai, Qu. (n.) gycip cor 
eiflayti Glumaeit; excreta or dung of the sheep. 

“பிழுக்கை வாரியும் பால் கொள்வர்” (சுந். தேவா.). 

[ஆடு * பிழுக்கை./ 

ஆட்டுப்பூட்டு 810-0-ஜய1ய, பெ. (ஈ.) சிறுமியர் 

விளையாட்டு; 9/78' வா. (த.நா. வி). 

[ஆடு பூட்டு./ 

ஆட்டுமந்தை 8ப-ஈமாே், பெ. (ஈ.) 1. ஆட்டின் 

கூட்டம்; 1௦0% ௦4 80660 ௦ 00216. 2. ஆடுகள் ஒன்று 

கூடுமிடம்; place where sheep or goats are gathered. 

3. கண் மூடிப் பின்பற்றும் கூட்டத்தினர்; 3௦பற ௦14 

blind fotlowers. 

[ஆடு * மந்தை - ஆட்டுமந்தை. மன்று - மந்து 

௫ மந்தை ஒன்று கூடுமிடம்./ 

ஆட்டுமயிர் 8ஈப-௱ஷா், பெ. (ஈ.) கழ்பளி நெய்ய 

உதவும் ஆட்டின் மயிர்; wool, fleece or hair of sheep 

and goats. 

/ஆடு -* மயிர்./ 

ஆட்டுமயிர்ச்சரக்கு 86ப-௱ஷாா-௦-௦வி, பெ. (n.) 

கம்பளித்துணி (புதுவை) ; ௦01/8 cloth. (Pond.). 

/ஆடு* மயிர் - ஆட்டுமயிர் -சரக்கு-- ஆட்டுமயிர்ச் 

சரக்கு. சரக்கு - பொருள்./ 

ஆட்டுமறிக்கூலி 5 ‘attu-mari—k—kuli, Gu. ௫) 

நிலத்தில் கிடைவைக்கத் தருங்கூலி; 4௨ ஐவ ப a 
farmer to the owner of a flock of sheep or goats for 

their detention in his field for manure. 

/ஆடு* மறி* கூலி - ஆட்டுமறிக்கூலி. மறித கல் - 
ஆடுகள் வேறிடஞ்செல்லாமல்ஓரிடத்தில்தடுத்துத்் தங்க 

ஆட்டுரல் கபாலி, பெ. (ஈ.) ஆட்டுக்கல்; stone mortar 

for grinding. 

ம. ஆட்டுக்கல்லு. 

[ஆட்டு 4 உரல் - ஆட்டுரல் (வி.தொ..).]



ஆட்டுலா 

ஆட்டுலா . attula, Gu. (n.) ஆட்டுக்காலடம்பு (கொடி 
வகை) (சித். ௮௧.) ; 90845 10௦1 creeper. 

/ஆடு * உலா - ஆட்டுலா../ 

Ac Mail attu-vari, Gu. (n.) ஆட்டிற்காக வாங்கப் 
uw culfl; tax levied on sheep or goats. 

ம. ஆட்டுப்பாட்டம்; ௧. ஆடுதேரெ. 

[ஆடு * வரி- ஆட்டுவரி..] 

ஆட்டுவால் AGS~we attu—val~—tirukkai, Gu. (n.) ac @ 
வாலன் திருக்கை பார்க்க; 596 attu—valan—tirukkai. 

[/ஆட்டுவால் * இருக்கை. ] ் 

ஆட்டுவாலன் திருக்கை attu —valan-—tirukkai, பெ. (n.) 

ஒருவகைத் திருக்கை; மீன் வகைகளுள் ஒன்று. 

இதன் வால் நீளமாயிருக்கும்... சிறிய மீன் 

சிவப்பாகவும், பெரிய மீன் ஈய வண்ணமாகவும், 

வால் பகுதி கறுப்பாகவும், பொதுவாக அதிக 

வளர்ச்சியுள்ளதாகவுமிருக்கும். இது தன் வாலின் 

முள்ளினால்தாக்கும். இதனால் ஏற்படும் புண் கடுந் 

தீங்கு விளைவிக்கும். (சா.அக.); ௭ having the 

length of the tail 3 to 4 times that of the body; the 

upper surface of the young one is reddish - brown; the 

adult is lead coloured but black in the tail; grows to a 

large size. Wounds inflicted by the spike of its tail are 

dangerous (S.D.). 

/ஆடு + வாலன் * இருக்கை. ஆடு - ஆடுதல், 

அசைதல், அடிக்கடி அசைத்துக் கொண்டிருத்தல். தன் 
வாலை அடிக்கடி ஆட்டிக் கொண்டிருக்கும் இயல்பு 

பற்றி இத்திருக்கை மீன் 'ஆடுவாலன் தஇிருக்கை' எனப் 

பெயர் பெற்நிருக்கலாம்./ 

ஆட்டுவிப்போன் attuvippon, Gu. (n.) 1. BL Ges 
(நாமதீப.); ௦6 2௭. 2. பாடாய்படுத்துபவன் ; 
tormenter. 

[ஆடு (,த.வி.) - ஆட்டு(பி.வி.)-- ஆட்டுவி(இரு மடி. 
வி.)..] 

ஆட்டுூந்தி ஊ1ப0, பெ.(ஈ.) தீக்கடவுள்; 9௦9 ௦4 16. 

/ஆடு* ஊர்த.] 

ஆட்டூரம் பரவா, பெ. (ஈ.) மலைவேம்பு; 1௧௦6 neem 
tree-Melia azadirachta (S.D.). 

[Cp Gandy urgéa,; see attura—vembu.] 

ஆட்டூர வேம்பு attira—vémbu, Glu. (n.) மலை வேம்பு 
(சித். அக.); mountain neem. 

/ஆட்டூரம் * வேம்பு..]   

ஆட்டைத்திருநாள் 

ஆட்டை ' attai, Qu. (n.) விளையாட்டில் தொடங்கும் 

முறை (G5 edsmeo); turn in a game (Tn). 

[ஆடு * ஐ. - 
விளையாட்டு./ 

ஆட்டை. ஆடு - ஆட்டம், 

ஆட்டை” மெல், பெ. (ஈ.) ஆண்டு; 46௭. 

ம. ஆட்ட 

4 ஆண்டு > goer. > gt oor] 

BUOLSHGHwid attai-k—karumam, பெ, ௫) 

முதலாண்டு முடிவில் செய்யப்படும் நீத்தார்கடன்: 

first annual ceremony, performed on the same day of 

the moon on which the person died (W.). 

[ஆண்டு - அண்டை - ஆட்டை கருமம்./ 

ஆட்டைக்காணிக்கை உல ரிஈல், Gu. (n.) 

ஆண்டுக்கொருமுறை செலுத்தப்படும் ஒரு பழைய 

வரி; ancient village cess collected every year (I.M.P. 

Tp. 234). 

ம, ஆண்டக்காழ்ச்ச - 

[ஆண்டு > ஆண்டை - ஆட்டை * காணிக்கை./ 

ஆட்டைக்கோள் attai-k—kol, Gu. (n.) gare 

தோறுஞ் செலுத்த வேண்டிய தொகை; 28௫ ஐஷ- 

௱ளார். “ஆட்டைக்கோளாகக் கொடுப்பான்” (.&.5. 

ii, 44). 

[ஆண்டு -ஆட்டை--அண்டுக்கொருமுறை.கொள் 

* கோள் - பெறுவது. / 

ஆட்டைச் sibumgid attai-c-cammadam, பெ. (n.) 

culflesso &; village cess (ILM.P. Cg. 524). 

[ஆண்டு - ஆட்டை * சம்மாதம்./ 

ஆட்டைச்சிராத்தம் 

ஆட்டைக்கருமம் பார்க்க; 926 

attai-c—cirattam, பெ. (௫) 

attai—k—karumam. 

[ஆண்டு -ஆட்டை - 84 சிரார்த்தம்./ 

ஆட்டைத்திதி 811/-1-401, பெ. (ஈ.) ஆட்டைக் கருமம் 

umi&&; see attai—k—karumam. 

Bieo_sAagpre  attai-t—tirunal, பெ.  (n.) 

அரசனின் பிறந்தநாள், பிறந்தநாள் வெகுமங்களம் 

birth anniversary of a king. 

ம. ஆட்டத்திருநாள் 

[ஆண்டு - ஆட்டை * திருநாள் - ஆட்டைத் 

இருநாள்./



ஆட்டைத்திவசம் 

ஆட்டைத்திவசம் :attai-t-tivagam, பெ. (ஈ.) ஆட்டைக் 
கருமம்பார்க் ௧; 566 311211 வாப௱ வா. 

ALOLLL atti-p-padi, Gu. (n.) ஓராண்டுக்கு 
ஒதுக்கியளிக்கப்பட்ட பொருள்; வணர் for the 
year. 

1. Siting 

[ஆண்டு. - ஆட்டை * படி - ஆட்டைப்படி. படி - 
அளவு அளந்து தரப்பட்ட பொருள்./ 

ABUOLULIMP Attai-p-pal, Gu. (n.) a, air முழுதும் 

கரம்பாகக் SILKS levid; cultivable land left waste 

throughout the year (S.1.I. iv, 155). 

௧. ஆடவல 

/ஆண்டு ஆட்டை * பாழ் - ஆட்டைப்பாழ்./ 

ஆட்டைப்பூடு 8112-0 -ஹப0ப, பெ. (ஈ.) ஆண்டுக்கொரு 

முறை விளையும் பூண்டு; annual plant (S.D.). 

/ஆண்டு -ஆட்டை.பூண்டு - பூடு. ஆட்டை * பூடு- 
ஆட்டைப்பூடு./ 

ஆட்டை வட்டம் 8114/-4/2/1௨௱, கு.வி.எ. (கஸ்.) ஆண்டு 

Camm; every year, annually.  “ஆட்டைவட்டம் 

அரைக்காற்காசு பொலிசை” (8.1.1, 125). 

[ஆண்டு - ஆட்டை. வட்டம் - முழுமை, நிறைவு 
ஆட்டை வட்டம் - ஆண்டு நிறைவு, ஆண்டு முடிவு 
ஒவ்வோர் ஆண்டு முடிவு. / 

ஆட்டை வட்டன் attai-vatian, Glu. (n.) ஆட்டை வட்டம் 

பார்க்க; see attaivattam (S.I.1.i,403). 

QoL. cumifluud  attai-variyam, பெ. (n.) ஊராண் 

மைக்கும் அறமுறைக்கும் பொறுப் பேற்ற பழங்கால 

ஊரவைப்பிரிவு; 

judicial division. 

ancient village administration and 

[ஆண்டு > geo * வாரியம்/ 

ஆட்டை வாரியர் உரவு, பெ. (ஈ.) சிற்றூர் ஆளு 

கையை ஆண்டு தோறும் மேற்பார்வை செய்யும் 

அவையினர்; annual committee for supervising the 

management of village affairs (S.1.I. iii, 271). 

ர் ஆண்டு. - ஆட்டை. ஆட்டை -* வாரியர். 

ஆட்டோசை 808வ, பெ. (ஈ.) ஆட்டின் குரலைப் 

போன்ற தார விசையி னோசை (நாமதீப.) [82௭ 

-note of the gamut, as resembling the bleating of sheep. 

/ஆடு * ஓசை - ஆட்டோசை ௪ ஆட்டின் ஓசை. 

43. 

  

ஆட்பாலவன் 

ayu@'-s atpadu-, 20 Ge. 6. af. vi) 1. 
D{lp MOWTSHY; to become a devoted servant, com- 

monly to பஸ்.  “ஆனாலவனுக்கிங் 

(திருவாச. 12:12), 2, 
#6 LIL sd ; to become involved voluntarily. 5 1 G oor 

ஆட்பட்டேன் 

a 
SrLuGempr gig” 

(உ.வ.).3. உயர்நிலையடைதல்; to 
raise from obscurity, become a man of some property 

and consequence. Qiouctr crorerma OC uLL mer 

(யாழ்ப்). 4. உடல் நலமடைதல்; 1௦9 recuperate after 
sickness (J.). 

/ஆள் * படுதல் - ஆட்படுதல். 7. ஆள் - பிறர்க்குப் 

பணியாற்றும்ஆள்.9.ஆள்- தன்ஆளுந் தன்மை அல்லது 

செயல் இறனைத் தன்னலத்திற்கன்றிப் Gm wos 

இற்களிக்கும் அள். 3. ஆள் - பிறரால் மதிக்கப்படும் 

ஆள்.4. ஆள் - உடலளவில் ஆள். ஆட்படல்- ஆளா தல், 

முழு உடல் நலம் பெறல். ஆள் - ஆளும் தன்மை/ 

ஆட்படு”-த்தல் 810க0ப-, 18. செ. குன்றாவி, (4.) 

அடிமை கொள்ளுதல், அடிமையாக்குதல்; toaccept 

85 8 060160 912/6. 'உன்னடியார்க் காட்படுத்தாய்'” 

(திவ். திருப்பள்ளி. 10.). 

க 'ஆள்தன கொள் 

[ஆள் - படுத்தல் - ஆட்படுத்தல்.] 

பெ, (n.) 

படையல், 

ஆட்பலி வுறவு, 

படைக்கும் 

மாந்தரைக் கொன்று 

படையல் கொடுத்தல் 

(நரபலி) ; ஈய௱வ 88011௦. 'தலைக்காட்பலி திரிவர்” 
(திவ். இயற். நான் முகன். 52). 

[ஆள் * பலி - ஆட்பலி./ 

ஆட்பழக்கம் 81றவ௮/க௱, பெ. (ஈ.) 1. பல்லோர் நட்பு: 

ர்ர்சாரெ்ர்ற எரர் கரு. 2. மக்கள் நடமாட்டம்; எட 

frequented by men. ஆட்பழக்கமில்லாத வழி 

(உ.வ... 

[ஆள் * பழக்கம் - ஆட்பழக்கம்.] 

ஆட்பார்-த்தல் atpar—, 4 செ.கு.வி. 4.) 1. ஆள் 

தேடுதல்; 1௦ 6 ௦௩ 16 100% out for victims 

85/8௨. "ஆட்பார்த்துழலுமருளில் கூற்று (நாலடி. 

20.). 2. பணி செய்தற்கு ஆட்பார்த்தல்; 49 72௦0ப/ 

person 10801. 3. வேற்றாள் வாராமல் நோக்குதல்; 

to watch against detection as an accomplice. 

/ஆள் * பார் - ஆட்பார்.] 

ஆட்பாலவன் உறவவ,பெ. (ஈ.) 1. ஆட்கொள்ளப் 

பட்டவன் ; ௭௦196. 'ஆட்பாலவர்க்கருளும் வண்ண



ஆட்பிடியன் 

மும்” (தேவா. 1178,4). 2. ஆட்பட்டவன்; one who 
is accepted as a devotee. 

௧. ஆள்தன 

/ஆள் * பால் 4 அவன் ஆட்பாலவன்.] 

ஆட்பிடியன் Aatpidiyan, Glu. (n.) 1. ipso; crocodile, 

8]/9240. 2. ஆளைப்பிடிப்பவள், ஒழுக்கமற்ற வள் 

(இராட்.) ; ஸலாம. 

ம. ஆள்ப்பிடியன். 

/ஆன் * பிடியன் - ஆட்பிடியன்.] 

ஆட்பிரமாணம் atpiramapam, Gu. (n.) qerwcdin 
Lim iié &; see aimattam. 

Skt. pramana > %. Gpioresomd. 

/ஆள் * பிரமாணம் - ஆட்பிரமாணம்./ 

ஆடக இறைவன் adaga~iraivan Gu. (ஈ.) பொன்னம் 

பலத்து ஆடும் இறைவன்; (மாம் 8/௨ கொண்டு 1ஈ 

Chidambaram. 

/ஆடகம் * இறைவன். / 

ஆடகக் கருப்பன் 80808-1-1சபறறகா, பெ. (ஈ.) நான் 
(past; Brahma. ''ஆடகக் கருப்பனை நிகர்வது”' 
(சேதுபு. கந்த. 6.). 

/ஆடகம் - கருப்பன்./ 

ஆடகக்கோயில் 30892-1- ஆரி, பெ. (ஈ.) பொன்னா 
லான கோயில், பொன் வேய்ந்த கோயில்; 1உ௱ற!௨ 

with golden roof. 

/ஆடகம் -*- கோயில்./ 

ஆடகச்சயிலம் 20802-௦-௦லரிவா, பெ. (ஈ.) ஆடகமலை 
umTié &; see Aadaga—malai 

ஆடகம் - ஆடகப்பொன். Skt. saila > த. சயிலம் 

(மலை.) 

/ ஆடகம் 4 சயிலம் - ஆடகச்சயிலம்./ 

மேருமலை பொன்னாலானது என்னும் தொன்ம (புராண) 

நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஆடகச்சயிலம் எனப்பட்டது. 

மேருமலையைச் சார்ந்த காகமும் பொன்னாகும் என்பது பண்டு 

தொட்டு வழங்கி வரும் சொலவடை. 

ஆடகம் 20808ஈ. பெ. (ஈ.) 1. மாழை (உலோக)க் கட்டி 

(பிங்); ௦. 2. பொன்; 9014. “ஆடக மாட 
நெருங்குங்கடல்”' (தேவா. 538,1). 3. நால்வகைப் 
பொன்களுள் ஒன்றாகக் கருதப்படும் கிளிச்சிறை; 
கிளிச்சிறகு போன்ற வெளிர் பசுமை கலந்ததும் 

500 மாற்றுள்ளதுமான உயர்ந்த வகைப் பொன் 

    

    

ஆடகமாடம் 

(சிலப். 14,211); ௦ஈ௨ of the four kinds of superior 

concentrated gold with a greenish tint resembling the 

colour of the wings of parrot. It is said to be of a 

very high purity and standard of gold with 500 (matru) 

(10 matru = 24 carats) (S.D.). 4. Gey; copper. 

5$.துவரை; pigeon pea or red gram. 6. சிறுகாஞ் 

சொறி; ஈணற-2வ60 ௮0/௨ (8.0.) 7. சிறு நாகப்பூ 

(தைலவ. தைல. 23); 100 wood’ of Ceylon. 8, 

குதம்பைச் செடி; ௨ இகர. (சங். ௮௧.). . 

ம. ஆடகம். 

/ஆடகம் - பொலிவு மிக்கது, அழகம் > ஆழகம் 
> gsi. ] 

Qe? ௮080௨, பெ. (ஈ.) கூத்தாடுமிடம்; 1௨௮16 for 
performing dance. 

/ஆடு* அகம் - ஆடகம்./ 

ஆடகம்3 8080௨௭, பெ. (ஈ.) 1. எட்டுச்சேர் அல்லது 64 

பலம் எடை; weight equivalant to 8 seers or 64 palams. 

2. நான்கு படி கொண்ட அளவு; 

equivalent to 4 measures (ordinary) (S.D.). 3. Bsr 

Bmp} (50 Su.); measure of 4nalis. 4. ஐந்து பிரத்தம் 

கொண்ட நிறை; ௨ weight of five pirattam. 

big measure 

ம. ஆடகம்; ௧. ஆடக; தெ. Sy. Skt. adhaka. 

/ஆடகம் - பொன், பொன்னை நிறுக்கும் எடை, 

அளவூ/ 

ஆடகமருத்தம் 
gold. 

adaga-maruttam, Glu. (n.) பொன்; 

/ஆடகம் - பொன். ஒருகா. ஆடகம் * அருத்தம் - 

ஆடகமருத்தம். 56. வா௨- த. அருத்தம் .] 

ஆடகமலை 30808-௱விவ், பெ. (ஈ.) மேருமலை (கல்லா. 
72:1); mount méru as golden. 

/ஆடகம் - 4 4U1 Qurrew. gt ab + wene.] 

ஆடகமாடம் Aadaga~madam, பெ. (ஈ.) 1. பொன் 
மாளிகை; ஈக ௦ 9௦10. 2. திருமால் கோட்டம்; 

௭1௨ ௦4 ஈயா. “ஆடக மாடத்தறிதுயி லமர்ந் 

தோன்” (சிலப், 26.62). 3. சேரநாட்டிலுள்ள 
இரவிபுரம்; "அறபா 1ஈ (சலக. 4. திருவனந்தபுரம்; 

Thiruvananthapuram 

ம். ஆடகமாடம். 

/ஆடகம் மாடம் - ஆடகமாடம். ஆடகம்--பொன், 

ஆடகமாடம் - பொன்மாளிகை, பொன் வேய்த்த 

கோயில், அக்கோயிலுள்ள ஊர்./



ஆடகன் 

ஆடகன் adagan, பெ, (n.) இரணியகசிபு (பாரத. 
Gugsdin. 1); Hiranya Kagipu, a king. 

/ஆடகம் = 

மானவன்./ 

பொன். ஆட்கன் = Gunes ற 

ஆடகாமாமூலம் adagama—mulam, Gu. (n.) சிறிய 

முள்ளங்கி; wild country radish. 

[/ஆடகம்* மாமூலம். ஆடகம்-- ஆழூயது, 9 'நியது.] 

ஆடகி 8080), பெ. (ஈ.) 1. துவரைச் Gey; red-gram 

கார். 2. காக்கைப் பொன் (நாநார்த்த.) ; ஈ௦. 

ம., ௧. ஆடகி; ॥சீகா. 3ல் (உள்பட) 

[I ஒருகா. ஆடகம் -.ஆடகி. ஆடகம்- பொன். ஆடக 

= பொன் போன்ற நிறமுள்ள துவரை, துவரை 

காய்க்கும் செடி../ 

ஆடகூடம் adakudam, Gu. (n.) செம்பு மலை; ௨ 
mythological mountain containing copper ore. 

[/ஆடகம் - பொன், பொன் போன்ற நிறமுள்ள 

செம்பு. ஆடகம் - கூடம் -- ஆட, கூடம். கூடம் - மலை./ 

ஆடகேசன் 80806588, பெ. (ஈ.) ஆட்கேசுரர் பார்க்க; 996 
adagesurar, 

ஆடகேசுவரம் 808968பரகாக௱, பெ. (ஈ.) 1. ஆயிரத் 

தெட்டு சிவத்தலங்களுள் ஒன்று; ௦ஈ௨ of the 1008 

உ ஸா. 2. ஆடகேசனின் உலகம் (அருணா. 

பு. திருமலை. 46); 6 ஈளள world, as the dominion 

of Hatakesa. 

/ஆடக * ஈசுவரம் - ஆடகேசுவரம். ஈசுவரம் - 

ஈசன் கோயில்./ 

ஆடகை Adagai, Gu. (n.) ஆடகி பார்க்க; 599 adagi' 

ஆடங்கம் 80870௨, பெ. (ஈ.) 1. காலக்கழிவு (தாமதம்); 

9௮ஆ.''இன்னுமென்ன ஆடங்கமா”' (சர்வசமய.44). 

2. துன்பம்; 8885. “ஆடங்கஞ் சற்று மணுகாமல்"' 

(பஞ்ச. திருமுக. 777). 
[ஆடு * அங்கம் - ஆடங்கம். த ஆடங்கம்2 Skt. 

adanka. / 

ஆடசை 90888), பெ. (ஈ.) துவரை; pigeon pea, redgram. 

ம. ஆடகம். 

[ஒருகா. ஆடகை - ஆடசை.] 

ஆடகி பார்க்க; 586 800. 

ஆடம் '80௨௱,பெ. (n.) ஆமணக்கு (மலை.) ‘castor-plant. 

ஆடமணக்கு பார்க்க; see adamanakku. 

7ஆடமணக்கு - ஆடம்./   

ஆடம்£ 80 வொ, பெ. (ஈ.) 1. ஒரு முகத்தலளவு (இ.வ.); 

liquid measure, esp. for-oll, about 24 measures (Loo.) 

(௪௪.௮௧.) 2. இருபது (ஆமணக்குக்) கொத்துக் 
கொண்ட ஓரளவு (கதி. ௮௧.); ௨ ௱ஈ௦பச எர்/ள் 

contains 20 bunches of castor seeds. 

[9-0 > ஆடம்”] 

ஆடம்பரம் adambaram, Glu. (n.) 1, பல்லிய முழக்கம்; 

din of musical instruments. 2. யானையின் 

பிளிற்றொலி; elephant's trumpeting. 3. usimg 

வாரம்; ஐ, show, ostentation. ‘9, bug 

கொண்டடிசி லுண்பான்'' (Haws. 1655). 4. 
gL GLre&sib; pomp, parade (W.). 5. போர்ப்பறை; 

battle drum. 6. Caup don6; fun. 

ம, ஆடம்பர, ஆடம்பரி; ௧. ஆடம்பர; தெ. ஆடம்பரமு. 144. 

adambara. 

/ஆடு * அம்பரம் - ஆடம்பரம். அம்பலம் - 

அம்பரம்/ 

ஆடம்பரம்” adambaram, Glu. (n.) மருளேறிய நிலை; 
state of being possessed by a spirit. 

[ஆடு அம்பரம் - ஆடம்பரம். 

ஆடம்பரம்” adambaram, பெ. (ஈ.) 1. கண்மடல்; 10, 

2. சீற்றம் (கோபம்) ; 819௭. 

/ஆடு* அம்பரம் - ஆடம்பரம்/ 

ஆடம்பரம் "39க௱ம்காவ, பெ. (ஈ.) 1.0 Slip & #1; enjoyment. 
2. Guaemw; pride. 3. Glmuomtiy; arrogance. 4. 

இன்பம்; 61155. 

ம., ௧., து. ஆடம்பர. 

[ஆடு * அம்பரம். அம்பரம் - 

மகழ்ச்சி] 
விழாமுழக்கம், 

ஆடமணக்கு 80க௱வவ(ய, பெ. (ஈ.) ஆமணக்கு (சித். 
௮௧.); castor plant. 

/அவிழ்- அவடம்-- ஆடம்* மணக்கு- ஆடமணக்கு. 

அவிழ் - வித்து, கொட்டை. மணி - மணக்கு/ 

ஆடமரம் adamaram, Gu. ௫.) நாட்டு வாதுமை மாம்; 

country almond tree. (Geqam.) 

ம, ஆடமாரம். 

/அவிழ்- அவிழம்- ஆவிடம்- ஆடம் மரம். அவிழ் 

ு கொட்டை/ ் 

ஆடரங்கம் க0கொகர்ரக௱, பெ. (ஈ.) ஆட்டக்கச்சேரிபார்க் க; 
see atta—k—kacceri. 

[ஆடு -* அரங்கம்./



ஆடரக்கு 

ப 2 2 a ° 

கூத்து முதலிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதற்கேற்ற 
மன்றம்; கபசிமர்ப௱ா. "அறையும். 

(கம்பரா.) 2; பலர் கண்டு மகிழும் ஏந்துள்ள 

விளையாட்டிடம்; 94201பா. 

/ஆடு * அரங்கு./ 

ஆடரவக்கொடியோன் Adarava—k—=kodiyon, Gu. (n.) 

ஆடும் பாம்புக் கொடியுடைய ' மன்னன், துரியோ 

தனன்; று Duryodharia. 

ம. ஆடரவக்கொடி 

/ஆடு* அரவம் கொடியோன்.] 

ஆடரி 30, பெ. (n.) முருகக் கடவுள் (கதி. அக; 

Lord Muruga. 

/ஆடு (வெற்றி) * அரி (செல்வன் ])./ 

BL Gluner ane adaruppankottai, Gu. (n.) 

ஏறழிஞ்சில்; 8806 (22/20 விவார/ப௱ (8.0. 

ஆடல் க9லி,பெ. (ஈ.) 1. அசைதல்; moving, shaking, 

quivering. “ஆடற் பூங்கொடி ஊடி உரைத்தது” 

(திருக்கோ. 393, Qan@s.)2.Gendaise; speaking, 

ஷர. “யார்க்கும் நன்னய மாடல் செயும்” (கந்தபு. 

உற்பத். தகரேறு. 24). 3. நீராடல் (பிங்); வராத. 

4. செய்தல் (பிங்) 
விளையாட்டு; game, 

doing, performing. 5. 

sport. . 

யாடலும்”' (பாரத. சம்பவ. 27)..6. கூத்து; 8௦5. 

“பாடலா ராடலார்” (தேவா. 225.2). 7. நட்புரை 

(68). 95.); friendly *ல. 8. இழித்துரைத்தல், 

பழித்துரைத்தல்; 4*வ//9 11 ௦4. “அச்சம். ஆடலும்” 

அலவுக்கு 

ing 

ம. ஆடல்; ௧., பட. ஆட; தெ. - து. ஆட; — ஆக் 

ஆடா... : 

[40 > BLO. 4058 = ona} 

“கந்துக .மம்மனை 

ஆடல்” adal, Glu. (n.) 1. 2565006; rule, reign. டது 

யாடற் கொத்த பண்பினன்”' (சீவக, ணவ்லு 

புணர்தல் (சூடா.); 0௦14௦. 

௧, ஆட்ளித; து. ஆடளிதெ; : 

[ஆனல் -- ஆடல். 
ஆடல்” adaf, Qu. {n.) 1. கொல்லுதல் (கதி. அக); 

killing. 2. g160T LD ; distress, trouble. ‘ “அத்தனை ஆடல் 

கொடுக்கைக்கு” (ஈடு. 9.9. பிர.). 3. போர் (திவா.) 

adarangu, Gu. (n.) 1. நாடகம், நடனம், 

ஆடரங்கும்”” 

- ஆடவமுதுமை   

ஆடவமுதுமை 

2, 60240௦. 4. வெற்றி (பிங்); 42௦௫. 5. வீரம் (கதி. 

2{8.); chivalry, heroism.. 

ம. ஆடல்; க. ஆடுளிகதன. 

[அடு - அடல் - ஆடல். அடுதல் - கொல்லுதல், 
துன்பப்படுத்துதல் தாக்குதல். ஆடல் - அடும் இதன், 
வீரம், வெத்தி./ 

ஆடல் கொடு-த்தல் 392/-1௦0ப-, 4. செ.கு.வி (vi) 
.இடங்கொடுத்தல்; to yield, to be lenient. 

“@aandpreos கெல்லாம் ஆடல் கொடுத்த 

- ஆழ்வார்” (ஈடு. 8,5, 11). 2. துன்பம் நுகர்தல் 
(ஈடு.9,9,பிர.); to experience hardship 

ம. ஆடல்ப்பெடுக 

[ஆடல் + கொடு./ 

ஆடல் பாடல் . 806/-080வ), பெ. (ஈ.) 1. ஆட்டமும் 

- பாட்டும்; ஒகாா£ ௨௦ 8000. 2. நாட்டியமும் பாட்டும்; 

dance and song. 

க., து., பட. ஆட பாட; கூ. ஆட பாடலு. 

/ஆடல்பாடல் - அடுதல் பாடுதல்./ 

ஆடல் வேற்றுமை adai—verrumai, Gu. (ஈ.) நின்றாடல் 
வீழ்ந்தாடல் ௪: என்று இருவகைப்பட்ட கூத்து 

'வேற்றுமை; dancing as in standing position and in 

lying position. 

[ஆடல் * வேற்றுமை./ 

ஆட்லாடல் adaladal, Gu. (ஈ.) விளையாடல்; playing.;. 
“ஆடலாடல் உறுதியேல்'” (பெரியாழ். 1.5.2. i 

/ஆடல் * ஆடல்./ 

ஆடலார் 80விள், பெ. (ஈ.) 
dancers. 

 /ஆடல் * ஆர்./ 

ஆடலிடம் adalidam, Glu. (ஈ.) 1. அரங்கம் (திவா.); 

51206, 1௦௨1௦. 2. விளையாட்டுக் களம்; ஆ ground. 

நாட்டியமகளிர்; 1௮6 

[ஆடல் + இடம் = ஆடலிடம்./ 

ஆடலை adalai, பெ, (n.) 1. பூவாத மரம்; 496 சர்ர் 

0௦065 ஈ௦% 37/௪0 7௨75. 2. அரசமரம்; றாவ! ௦0 ஐய! 

1796. 3. பூவிளா; & இலர். 4, அத்தி; 49 112௦ (8.0.). 

/ஆண்டு- வித்தின் முளை, பூ. ஆண்டு- ஆடு4- அல் 
+a] a a a 

adavamudumai, Glu. (n.) 4$லிருந்து 
60 அகவை வரையுள்ள ஆடவர் பருவம்) stage ‘of 
male between 48 to 60 85௮0 of age: 

[ஆடவன் * முதுமை. '



ஆடவர் 

ஆடவர்  advar, Gu. (n.) 1. ஆண்மக்கள்: males in 
general. “ALL Gla Bons Cousiren ஆடவர்” 
(குறள். 1003.) 2, இளையோர்; youngsters, youth. 
3. இடைப் பருவத்து ஆண்மக்கள். (32- அகவை 
முதல் 48 வரை); ஈ௮% 1௦ 32 to 48 years of age. 
(or) milddie aged male ௫0) ட). ் 

[ஆள் > ஆளவன் > ஆடவன் - ஆளுந் இறமை 
யுள்ளவன். “ஆர்” ப.பா., ஈறு.] 

ஆடவர்பருவம் 802 /2-றகாய வ, பெ. ‘ha, குழந்தை, 
காளை, குமரன், ஆடவன், மூத்தோன், மூதாளன் 
என ஆண்களின் வளர்ச்சியில் கூறப்படும் பருவ 
நிலைகள் (வின், ); six stages in the growth of a male. 

[ஆன் - ஆடவர் * பருவம்./ 

ஆடவர்வகுப்பு ௨02/27-480பறறப, பெ. (ஈ n.) இன்பசாரம் 
என்னும். நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு சசன், 
இடபன், அச்சுவன் என மூன்று பிரிவாகக் 

, கூறப்படும் ஆடவர்வகுப்பு (கல்லா. 7.மயிலேறும்.); 
adult human males who, according to the Inbasaram, 

a treatise on erotics, are divided into three classes. 

(௪௪. ௮௧.) 2. கொக்கோக முறைப்படி சொல்லப் 
பட்ட நான்கு வகை ஆடவர் பகுப்பு; ஈயா male 

adult divided according to lust etc., into four classes 

as laid down in the erotic science of Kokkoga Muni. 
(5.0.). 

[grog + agen] 

ஆடவல்லான் adavallan, Gu. (n.) 1.550 GuGurstr: 
Nataraja ' (8.1.1. 4. 125). 2. முதலாம் இராசராசன் 

காலந்தொட்டு மரக்கால், நிறைகல், தூலாக் 

'கோல்களுக்கு வழங்கி வந்த பழைய பெயர்; 9480௦ 

weight, balance and measure in vogue during the days 

of the Chola king Rajaraja I, kept for safe custody with 

the Thanjavur temple authorities (S.I.i. ii. 400, 403, 408). 

[ஆடவல்லான் - கூத்தாடும் வன், சிவன் 

பெயறிலமை ந்.த அளவுக்கருவிகள்./ 

இராசராச சோழன் தஞ்சாவூரில் குன்ற மன்னதோர் 

கோயில் எடுப்பித்துத் தன் சிவப்பத்திமையை வெளிப்படுத்திப் 
புகழ் பெற்றதாலும், சிவன் பெயர்எங்கும் பரவ வேண்டும் என்னும் 
வேட்கையின் விளைவாகவும் அளவுக் கருவிகளுக்கும் 
ஆடவல்லான் என்று சிவனின் பெயரிடப்பட்டது. 

ஆட்வல Gugywret adavala—peruman, பெ. (n.) 

FlaiGucuret; Siva as an expert dancer. “2, emit 

ஆடவல பெருமானைப் பணிவார்” (பெரிய 

புராணசா. 58). 

/ ஆடல்-* வல்ல* பெருமான் - ஆடவல பெருமான். 

வல்ல - வல (தொகுத்தல் இறிபு). பெருமான் - சிவன்/   

ஆடற்கூத்தியர். 
ஆடவள் 80வவ, பெ. (ஈ.) பெண், ஆடவன் என்பதன் 

பெண்பால் (பங், ); woman, female. 

&. ALA; தெ. BUA. 

[ ee een இல்ல றப்பணிகளை ஆளு ந் 

இறத்தவள்.] 

ஆடவன் 30 வ/8, பெ, ௪ ஆண்மகன்;௱லா. “ஆடவர் 
பெண்மையையவாவுந் தோளினாய்” (கம்பரா. 

தாடகை, 94.). 2, இளைஞன்; youth. (திருக்கோ. 

219). 3. ஆண்களுக்குரிய ஆறுபருங்களுள் 32 

முதல் 48 அகவை வரையிலான நான்காம் 

UG cus leorest; man between 32 and 48 years of age. 

[ஆள் > geracr 4 ஆடவன் - தான் 
மேற்கொண்ட செயலைத் இறம்பட ஆளும் வன்மை 
எரகக்க என்கி 

ஆடவை! கெல, பெ. (ஈ.) 1. பருவப் பெண்; young 

ஈ௦௱௧௨. 2. இரட்டை ஓரை (மிதுனராசி); சோர்ர், ௨ 

sign of the Zodiac. 3. ஆனிமாதத்தின் தமிழ்ப்பெயர்; 

Tamil name of the month of Ani. 

தெ. ஆடதி, 

[ast = ஆளப்படும் பெண். தெ. அளு (மனைவி) 
ஆளவை - ஆடவை./ 

ஆடவை” 30-ல, பெ. (ஈ.) ஆடல் அவை, நடன 
GT; dancing hall, stage. 

௧. ஆடும்பொல (திடல்). 

/ஆடு * அவை - ஆடவை.7 

ஆடவைக்கருந்தலை 898/2/-%-1சயாகவெல், பெ. (ஈ.] 

கோடை அறுவடைக்கால இறுதியைக் காட்டும் 

ஆனி என்னும் ஆடவை மாத இறுதி; close of the 

month of Ani, which marks the end of the harvest 

season. 

/ஆடவை * கருந்தலை.] 

ALMUFETSS adavai—t—tu-k—kam, Gu. (n) 

ஆடவை (ஆனி) மாதத்தில் கடலில் காணப்படும் 

அமைதி, (யாழ்ப்) ; calm prevailing on the sea in the 

month of Ani. ் 

/ஆடவை * தூக்கம். தூக்கம் - செயற்பாடற்ற 

அமைதியானதோற்றம்./ 

ஆடற்கூத்தியர் ெொவ்ருகா, Gu. (n) அகக் 
கூத்தாடுங் கணிகையர்; கொற இரத who exhibit 

the erotic emotions of the human mind by means of



ஆடற்கூறுபாடு   
gestures while dancing. “sna sonflmaw ITM 

கூத்தியர்” (சிலப். 5.50). 
[ஆடல் * கூத்தியர் - ஆடற்கூத்தியர். கூத்தியர் - 

நடனமாடும் மகளிர்./ 

ஆடற்கூறுபாடு 80வ1பாயற80ப uQ. (ஈ.) கூத்தின் 

பாகுபாடு. இது தாண்டவம், நாட்டியம், நட்டுவம் 

(நிருத்தம்) என மூவகைப்படும் (கதி. g18.); sub- 

divisions in dancing. 

[ஆடல் * கூறுபாடு - ஆடற்கூறுபாடு. கூறு 
படுத்தல் - வகைப் படுத்துதல். கூறுபடு - கூறுபாடு 

(தொ. பெ.)/ 

ஆடற்பேதம் adarpedam, Qu. (n.) கூத்தினது 

Caupgiomu (Sg). 2)6.); varieties in dancing. 

[ஆடல் பேதம். ஆடல் வே ற் நுமைபார்க்க, 806 

Adalvérsumai.] 

ஆடற்றரு 80வொலாப, பெ. (ஈ.) நகைச்சுவைக் கூத்துப் 

புஈட்டுவஸ்க; கொண்று song, used in comedies. 

/ஆடல் ர் தரு - ஆடற்றரு. த. தரவு - தர 5 
Skt. taru.] 

BG uriés; see taru. 

ஆட்னூல் ரெமி, பெ. (ஈ). நாட்டிய நூல்; ஈவ் sastra, 

treatise on the principles of dancing. "941 are 

வரம்புகண் டவராகி”' (திருவிளை. கான்மாறி,. 7.). 

, [ஆடல் * நூல் - ஆடனூல் - ஆடலைப்பற்றிக் 

கூறும் நூல். ] 

ஆடா 805, பெ, (ா.) 1. நெருப்புக்கு ஓடாத, நெருப்பால். 

பெரிதும் தாக்குறாத; not volatile or that which does 

not fume or otherwise disappear on application of heat 
௦ ரி (8.0.). 2. கால்களிற் கட்டியைப் போலுண் 

டாகும் குதிரை நோய் (அசுவ. 102); 196856 

affecting horses, in the formation of tumours in the 

legs. 

[ஒருகா. அடு - அடா - ஆடா. அடுதல்- சுடுதல், 
வேதல். குதிரையின் காலில் உண்டாகுங் கட்டி. 
பிறகட்டிகளைப் போல் பழுத்து உடையாததாயும் 
'இருக்கலாம்.] 

ஆடாச்சரக்கு 945-0-கொவிர், பெ. (ஈ.) சூடேற்று 

வதால் ஆவியாகிவிடாத மருந்துச் சரக்கு; ப05 

which deo not pass off or disappear, as gas when heated 

(S.D.): --- : 

[ஆடா பார்க்க 99௦ 502 ] 

ஆடாதோடை 

ஆடாசம் 5083௨௭, பெ. (ஈ.) ஒருவகை நஞ்சு (கெந்தி); 

a kind of arsenic (S.D.). 

ஆடாதிருக்கை adatirukkai, Gu. we) ஒருவகைத் 

திருக்கைமீன்; ௨ 8௦ ௦4 56௮6. ஆடுவாலன் திருக்கை 

uiié&; see aduvalan—tirukkai. 

ஆடாதோடை adatodai, Gu. (n.) BOASTD wad 
TET Hd WHS HEC FH; medicinal shrub. yO@srG 

aod UTES; see Adutodumuli 

ம. ஆடலோட; ௧. ஆடுசோகெ, ஆடசோகெ; தெ. 

அட்டசரமு; து. ஆடலோடு, யேட்முட்டந்திதப்பூ; 56. atarusa; 

Pkt. attalusa; H. adusa; ae: adulasa; Guj. araduso; Sinl. 

adatoga. 
  

  

    
  

  
[ஆடு * தொடு - ஆடுதொடை -* ஆடு தோடை 

-* ஆடாதோடை. தொடு - தொடை (தொடுவது, 
தொடப்படுவது, இன்பது). .நோ. கொடு -- கொடை 

(கொடுப்பது, கொடுக்கப்படுவது, கொடுக்கப்படும் 

பொருள்). ஆடுதொடை + ஆடாதோடை (பேச்சு 

வழக்கிலுள்ள இரிபு). ஆடாதோடை - ஆடு விரும்பித் 

தின்னும் தழைகளுள்ள செடி. இதற்கு ஆடுதொடுமூலி 
என்ற பெயருண்மை காண்க. J 

இதற்கு மருத்துவத்தாய் . (வைத்திய மாதா) என்று 
வட்மொழியாளர்கள் பெயரிட்டு வழங்குகின்றனர். ஆடுகள் 

விரும்பித்தின்னும் இச்செடி 8 முதல் 10 அடிவரை வளரும். இது 

குறுகலாயும், முனையிற் கூம்பியும், அடித்தண்டிற் கிளைகள் 

கிளைத்துமிருக்கும், இதன் பூக்கள் மஞ்சளும் நீலமும் கலந்த 

நிறத்தொடு வெண்புள்ளிகள் படர்ந்துமிருக்கும். இப்பூண்டின் 

ஒவ்வொரு பகுதியும் மருத்துவத்திற்குதவும், இது சிறிது 
கசப்பானது;நறுமணமுள்ளது. இதன் காய்கள், இழுப்பும், வலியும் 

அகற்றும் குணமுள்ளவை. இலைகள், பூக்கள், வேர், பட்டை 

ஆகியவற்றைப் பொடித்தும் கருக்கிட்டும் பயன்படுத்தப்படும். 
இலைகள் ஈளை, வலி, இழுப்பு போக்கும் ,இருமல், காய்ச்சல், 
சளி, மார்ச்சளி, ஈளை முதலிய நுரையீரல் நோய்களைக் 

குணப்படுத்தும். 

இதன் இலையுடன் தூதுவளையையும் கண்டங் 
கத்தரியையும் சேர்த்துக்கருக்கிட்டுக் (கஷாயம்) கொடுத்தால் 
வயிற்றிலுள்ள பூச்சிகள் நீங்கும்,



i 

Alp. 

"இதனால் அனைத்து நோய் நுண்ணுயிரிகளும் சாகும். 

மற்றக் கடைச் .சரக்குகளுடன் சேர்த்து.  இளகியமாக்கிக் 

(லேகியம்) கிளறிஉண்ண்,ஈளை, மூக்கில் குருதிவடிதல், பல்லில் 

குருதி வடிதல் ஆகியவை நிற்கும். ஈளை ஊதைக் காய்ச்சல் 

(கபவாதசுரம்), வயிற்றுப் போக்கு (அதிசாரபேதி), தண்கழிச்சல் 

(சீதபேதி) முதலியவற்றிலும் குருதி விழுவதைக் குணப்படுத்த 

இவ்விலைச்சாறு மிகவும் உதவும்: 

இதன் இலைச்சாற்றுடன் தேனும் இஞ்சிச்சாறும் சேர்த்து 

மார்ச்சளி, இருமல், ஈளை ஆகியவற்றுக்கு மருந்தாகக் 

கொடுக்கப்படும். . இதன் வேர் மூலத்தை கெண்டையேறுதல் 

முதலிய நரம்பு வலிகளுக்கும், மார்ச்சளிக்கும், குழந்தைகள் 

அள்ளுமாந் தத்திற்கும் கருக்கிட்டுக் கொடுக்கலாம். 

இதன் பூ கண்ணோய்க்கு மேலே வைத்துக் கட்டவுதவும், 

இதன் வேர்ஈளையை (கபம்) அறுக்கும். இதனுடன் மற்றக் கடைச் 

சரக்குகளைச் சேர்த்து. நெய்மமாக (தைலம்) வடித்து, மார்பு 

நோய்களுக்கும், இருமலால் ஏற்படும் நெஞ்சுவலிக்கும் பூச்சு 

மருந்தாகப் பயன்படுத்தலாம். 

பூனானி மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவர்களும் இதன் 

பொடி இளகியம், நெய் ஆகியவற்றைமருந்தாகப்பயன்படுத்துவர், 

Malabar wintercherry or Malabar nut shrub—Adhatoda 

vesica alias A. pubescens. in Sanskrit, it is termed ‘Vaidya 

Matha’ which means physicians mother i.e. physicians 

private remedy. It is a medicinal shrub 8 to 10 ft. in height 

with leaves narrow, and lanceolate; the stem is many 

branched, flowers with petals, whitish spotted, sulphur 

coloured at the throat and dark—purpled at the limb. It is so 

called from its being eaten only by goats. It is commonly 

found in garderis, hedges, fields, plains and other waste 

lands in Malabar and other places in S.India, Nepal, Bengal 

etc.All the parts of this plant are bitterish, slightly aromatic 

and especially the fruit is supposed to be antispasmodic. 

The leaves, flowers, root and bark are all used 

medicinally, mostly in the form of powder, infusion of the 

root, and decoction of or extract, from the leaves. 

The leaf is an expectorant, antispasmodic and an- 

tiperiodic. Itis used in cough, asthma, ague, eatarrh, chronic 

bronchitis, phthysis and other pulmonary affections. 

it is given in conjunction with the leaves of 

Solanum trilobatum (gmgiaxnet) and Solanum jacquini 

(setrr_miagéii) by our native physicians internally in 

decoction as an anthelmintic for killing intestinal worms. 

It also kills other bacterial germs in water. An infusion 

of this plant is similarly found useful by Or. Watt as an 

_antiseptic to destroy germs in drinking water. By mixing the 

leaves with other bazaar drugs, an electuary is prepared 

_ and given for consumption, epistaxis, bleeding from the 

teeth etc.   

ஆடி 

The juice of the leaves is much valued in cases of 

pneumonia, diarrhoea and dysentery, especially in hemop- 

tysis and in the bleeding in dysentery. The fresh j சிய of ane 

leaves mixed with honey or gingerjui 

mixture useful in bronchitis, asthma and sonsurription. 

The dried leaves are made in to cigarettes and smoked 

with much benefit in asthma. , 

Adecoction of the whole plant is much used in cramps 

and intercostal convulsions in children. 

Thetresh flowers are bound overthe eyesin opthaimia. 

The root is an expectorant and is used as a substitute for 

senega. The oil prepared from this plant along with other 

drugs forms an external application in affection of the chest 

and especiaily in phthysis. 

Unani doctors use this as powder and as an electuary 

and Ayurvedic doctors prepare also Ghrita and Tailams out 

of this for curing diseases (S.D.). 

ஆடி ' 80, பெ. ௫.) 1. கண்ணாடி; mirror. 

“பொன்னினாடியிற் . பொருந்துபு நிற்போர்” 

(மணிமே. 19:90). 2. உவர்மண்ணோடு மணல் 
சேர்த்துருக்கிச் செய்யும் vole, transparent quartz 

made of sand mixed with fuller’s earth-crystat® glass 

(8.0.). “விதிமா ணாடியின் வட்டங் குயின்று” 

(மணிமே. 8:47). “அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு 
போல்)” (குறள். 206). 

ம.,, ௧. ஆடி; இன், ௧0௧558. 

[ஆடு * இ -ஆடி. தன்னையடுத்தோர் அல்லது 
பொருளின் உருவநிழலாடுதலால் கண்ணாடியும் 

பளிங்கும் ஆடி. என்று பெயர் Gu fo mew. | 

ஆடி” adi, Qu. (n.) 1. arg (asl. 918.); wind. 2. 
நாரை; 086. 

[ஆடு * இ- ஆடி. ஒருகா. காற்று மோதி ஆடச் 
செய்யும் இயல்பால் ஆடி எனப் கார் பெற்றிருக் 

ரப் 

ஆடி” 80, பெ, (ஈ.) நண்டு; எஸ். ஏடி பார்க்க; see edi. 

[நண்டு - நெண்டு -ஜேடு -ஜேடி - ஏடி - 
ஆடி... “ஜெண்டு' தெலுங்கில் “என்ட்றா' என்றும், 

துளுவில் “ஏடி” என்றும், தமிழ் கன்னட மலையாள 

மொழிகளில் ஆடி என்றும், சமற்கிருததத்தில் " ஆஷாட” 

என்ற் உருபு திறிந்தது.] 

ஆடி. 4 adi, பெ. (ஈ.) 1. நான்காம் மாதமாகிய கடகம்; 
the fourth Tamil month, (July + August). 2. @qus 

தோராம் நாண்மீன் (நட்சத்திரம்), 

(உத்திராடம்) (திவா); 
கடைக்குளம் 

21st star in asterism. 3.



ஆடி 

பகலில் 12 நாழிகைக்குமேல் இரண்டு நாழிகை 

கொண்ட முழுத்தம் (முகூர்த்தம்) (விதான. 

குணா.73); 8ப5010௦05 ரி௱உ ௦4 48 minutes, from 

4h-48m. to 5h-36m. after sunrise. 

ம., ௧. ஆடி; து. ஆடி 

[814். 8880௨ 4 த. கடகம் (ஆடி).] 

கடகம் பார்க்க; 596 (808081. 

ஆடி 534, பெ. (ஈ.) படிய்ணி; a kind of nail. (செ.அக) 

ஆடி? 50, பெ. (ஈ.) ஒரரக்கனின் பெயர்; ஈ£௱£ ௦01 8 

demon. 

” adi ம் எ; “மணிப்பை ஆடி' வி,பெ. (ஈ.) கூத்தாடுபவன்;ொளே. ம 

யரவினாடி” (பாரத. அருச்சுனன்றவ. 113). 

ம.,க. ஆடி 

அடிக்கரு Adi-k—karu, Gu. (n.) கடக (ஆடி) மாதத்து 
நீருண்ட மேகம்; 08% 010005 ௦4 16 ஈஸ் ௦4 Adi, 

indicating pientiful rain in the ensuing monsoon. ஆடிக் 

கருவழிந்தால் மழை குறைந்து போம்'. (வின்). 

/ஆடி* ௧௬.] 
ஆடிக்கழைத்தல் adikkalaittal, Gu. (n.) 1. கடக (ஆடி) 

மாதம் பிறந்ததும் மாப்பிள்ளையைப் பெண் 

வீட்டுக்கு அழைத்தல்; inviting newly wed man to a 

feast at the bride's house on the ist of Adi. 2. uslane 

மணஞ்செய்து கொடுத்த பெண்ணை கடக (ஆடி) 

மாதம் முழுவதும்தாய் வீட்டில் தங்கியிருப்பதற்் காக 

2|1PSH60; taking away or separating the bride from 

her husband, and putting her under the care of parents - 

during the month of Adi of their first year of marriage. 

This separation is indispensable to prevent conception 

in that month and delivery in the coming April which 

is believed to bring ruin upon the family (W.). 

/ஆடிக்கு * அழைத்தல்.] 
2p SSN Geum adi—k—karuva, Qu.. (n.) 1. sreé காருவா 

umiéé; see kadaka-k-karuva. 2. &L& (24,19) 

மாதத்துக் காருவா (அமாவாசை) நாள்; ஒரு 

நன்னாள்; ஈ௭ ஈ௦௦ஈ 6 Adi, auspicious day. 

/ஆடி  காருவா ] 

ஆடிக்கால் பு பெ. (ஈ.) வெற்றிலைக்கொடி 

படர்வதற்கு முன்னேற்பாடாகக் கடக (ஆடி) மாதம் 
வயலில் நடும் அகத்தி (இ.வ.) ; 11/85 ஈ38 068-1௦௦, 
planted in the month of Adi, in fields to serve as a 

support for betel creepers. 

[ஆடி * கால்.] 
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ஆடித்திகைந்தான் 

ஆடிக்காற்று 89ி--/வரப, பெ. (ஈ.) கடக (ஆடி) 

மாதத்தில் கடுமையாக வீசும் தென்மேற்குப் 

பருவக் காற்று; 94 monsoon winds blowing from 

southwest, such as those characteristic of Adi. 

“இடிக்காற்றில் அம்மியே பறக்கும் போது 

இலவம் பஞ்சு எம்மாத்திரம்?” (பழ.). 

/ஆடி * காற்று/ 

29660  adi-k—kuri, Gu. (ஈ.) கடக (ஆடி) 
மாதத்து வளர்பிறையின் ஐந்தாம் பிறை 

(பஞ்சமி), ஞாயிறு வரின் மழை குறைவு, திங்கள் 

வரின் பெரு வெள்ளம், செவ்வாய்வரின் 

சண்டை (போர்,. அறிவன் (புதன்) : வரின் 

பெருங்காற்று, வியாழன் வரின் நல்ல விளையுள், 

வெள்ளி வரின் பெரு மழை, காரி (சனி) வரின் 
விளை வில்லை யென்று மக்களிடை நிலவும் 

நம்பிக்கை (அபி. சிந்.); 146 கெ of the moon during 
the month of Adi (July - August) which according to 

the belief of common people, will bring tow rain if it 

falls on Sunday, flood on Monday, war on Tuesday 

heavy wind on Wednesday, good harvest on Thursday, 

heavy rain on Friday and no harvest on Saturday. 

/ஆடி * குறி.குறி- அடையாளம்./ 

ஆடிக் குறுவை adi—k—kuruvai, Gu. (n.) Agadaums; 

a kind of short term paddy. (Pudu. Ins. 191). 

/ஆடி * குறுவை. குறுகயகாலத்தில் அறுவடை 
செய்யும் நெல்லுக்குக் குறுவை எனப்பெயர். அந் 

நெல் கடக மாதமாகிய ஆடிமா தத்தில் அறுவடை 

செய்தலால் ஆடிக்குறுவை எனப்பெயர் பெற் றது./ 

ஆடிக்கோடை 891--100வ, பெ, (ஈ.) கடக (ஆடி) 
மாதத்தில் அறுவடையாகும். நெல். (இ.வ.); லன்க 

tice-crop, harvested during the month of Adi. 

/ஆடி * கோடை.] 

ஆடிச்சி 801௦௦, பெ. (ஈ.) கழைக்கூத்தாடிப் பெண் 

(Sse); woman who is an acrobat. 

[344A = ஆடுபவள். ச - பெ. பா. ஈறு.] 

ஆடிடம் adidam, Gu. (m.) 1. விளையாடுமிடம்; 

play-ground. “wettefl wrpl és சேர்வர்கொல்'' 

(திருக்கோ. 37.). 2. கூத்தாடுமிடம்: dancing 
stage. 

/ஆடு* இடம்] 
ஆடித்திகைந்தான் adi—t—igaindan,;Qu. (n.) Amr 

முட்டி; கார்.



ஆடித்திங்கள், 51 
ஆடித்திங்கள்,. கிடார், பெ. ௩.) கடகத் 

திங்கள்; Tamil _ month Kadagam. (Adi), “ஆடித் 
திங்கள் பேரிருள் பக்கத்து” (சிலப். 23. 133.) 

[ஆடி 4: இங்கள்.] 

ஆடிப்பட்டம் 381-ஜ--ற 211௨௫ பெ. (ஈ.) கடக (ஆடி) 
Lot $$ gis wuss Gd UG eu; cultivation season in the 
month of Adi. “ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை.” (பழ). 

௧. ஆடிகத்தெ. 

[ஆடி * பட்டம்.] 

ஆடிப்பண்டிகை 3/-றஜ-றரவ்கல், பெ. (n.) கடக 
(ஆடி) மாதப்பிறப்புக் கொண்டாட்டம்; first day of 
‘Adi, a day of feasting, mutual visits, when the sun is 

Supposed to enter on its southern course (W.). 

- [ஆடி * பண்டிகை.] 

ஆடிப்பால் ௨:1-0-அ), பெ. (ஈ.) கடக (ஆடி) மாதப் 
பிறப்பன்று செய்யும் விருந்தில் இடம் பெறும் 
தேங்காய்ப்பாலுணவு (இ.வ.); பிர் ஈ௨06 ௦4 10௨ ஈரி 

of the coconut kernal andiitis also the piece-de-resistance 

on the occasion of the first, day of Adi. 

[ஆடி * பால்./ 

AHipliunmear adi-p-pavai, Gu. (n.) ஆடியில் 

(கண்ணாடியில்) தோன்றும் உரு; 1180681ஈ உ௱ள்£மா. 
“ஆடிப்பாவை போல” (குறுந். 8.). 

/ஆடி. * பாவை. 

ஆடிப்பூச்சு 89-ஜ-ஐப௦௦ப, Glu. (n.) sere; mirage. 

/ஆடி* பூச்சு. பூச்சு- தோற்றம்./ 

ஆடிப்பூரம் Adi-p—puram, Glu. (n.) BLS (Ay) 

மாதத்துக் கணை (பூர) நாண்மீனன்று நடைபெறும் 
Hower lr, ailipr; festival celebrated in honour of the 

goddess in tempies on the Puram day in Adi. 

/ஆடி.* பூரம்] 
Mp iGud,46 adi—p—perukku, Glu. (n.) கடக (ஆடி) 

மாதம் பதினெட்டாம் நாளன்று காவிரியில் 

வெள்ளம் பெருகுவதைக் கொண்டாடும் விழா ;185- 
tival held on the 18th day of Adi when the river Kaviri 

is supposed to be in spate. 

[ஆடி * பெருக்கு. பெருக்கு - வெள்ளப்பெருக்கு. / 

ஆடிப்போ--தல் adi—p—po-, 8 Ge.6.all. (vial HS 

குலைந்து போதல், ஆட்டங்காணுதல்; 1௦ 02௦௦௨ 

shaky, . 

/ஆடி * போ - ஆடிப்போ (கூட்டுவினை)./   

ஆடிவாலான் 

hp Sa FHT adiya—kuttan, Glu. (n.) தில்லை மரம் 

(சித்.அக.) ; டர்ஈளிடு 1௦. 

Ap uuranme adi—y—amavagai, பெ. (ஈ.) கடகக் 

காருவா பார்க்க; 59௦ (கர்வ வப் 

[ஆடி * அமாவாசை..] 

ஆடியமாவாசையைத் தமிழில் கடகக்காருவா என்பர். 

ஆடியல் Sdiyal, Gu. (ஈ.) அசையுந் தன்மை ; எுவிர்ற 

“ஆடியல் பெருநாவாய்” (மதுரைக்.83). 

[ஆடு * இயல்./ 

BipupGuwit adiyar-peyar, Gu. (ஈ.) இளந்துணை 

மகார் தம் விளையாட்டு வகையான் தாமே 

அப்போதைக்குப் பட்டிபுத்திரர், கங்கை மாத்திரர் 

என்றாற் போலப் படைத்திட்டுக் கொண்ட பெயர்; 

assumed name as pseudonym chosen by players to 

suit the particular game. “snip Uh UpSAeT 9 io wish 

பெயரே” (தொல்.சொல்.165). 

[ஆடு இயல் * பெயர்./ 

ஆடியறவெட்டை adi—y—aravettai, Qu. ௬.) கடக 

(ஆடி) மாதத்திலுண்டாகும் 
(G).a1.); time of high prices or scarcity, usu. associated 

with the month of Adi (Loc.). 

/ஆடி* அற வெட்டை. அற-முற்றிலும்; வெட்டு 
* வெட்டை- இல்லாமற்போதல்,பொருள் தட்டுப்பாடு. 

உழவர்களிடம் பொருள்முடைமம் பணமுடையும் 

ஏற்படுங்காலம் என்னும் கருத்தில் ஆடியறவெட்டை 

என்னும் தொடராட்ச தோன் நியிருக்கலாம்.] 

ஆடியோடுஞ்சரக்கு Adiyodun-carakku, Gu. (௩) 

முதலில் நெருப்பிற் கருகிப் பின் நில்லாமல் 

மறைந்து பதங்கிக்கும் சரக்கு; mineral which first 

melts in a crucible and is ther: sublimated gradually as 

mercury, sulphur, etc., do. 

[ 12 + ஓடும் * சரக்கு . 

ஆடிவழி ஊெடவவ!, பெ, (ஈ.) புதிய மணமக்களை 

முதலாண்டின் கடக (ஆடி) மாதத்தில் பெண் வீட்டார் 

- அழைத்து வந்து செய்யும் சீர் (தெ. ஆ.); றா952(5 

made by the bride’s parents to the couple at the feast 

பொருள் முடை 

given to them during Adi. 

[ 44 + (அழை) வழி)./ 

ஆடிவாலான் adi-valan, Gu. (n.) Gi oaims;: a kind 
of paddy (P.T.L).
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முடியாது. (ஆ). ஓடியாடுதல் - அலைந்து வேலை 

Glew 56 ;to run hither and thither, work hard. @ler snd 
காலத்தில் ஓடியாடிச் சம்பாதித்தார். 48, (அ. 

் ஓரியாடுதல் - தன்னை எவரும் தொடமுடியாதபடி 

நீருள் மூழ்கியும் நீந்தியும்- நெடுநேரம் விளை 
WT) 6d; to play in water by diving and swimming so 

as to make it impossible for others to catch him. 

ஓரியாடுதலில் அவன் வல்லவன்.(ஆ) .ஓரியாடுதல் 
- துணைக்கு எவருமின்றித் தானே வருந்திப் 

பணியாற்றுதல் ; 4௦ 4401 all alone without help. 

் அவளொருத்தியே ஓரியாடுகிறாள்; யாராவது 
துணைக்குப் போகக் கூடாதா? 44. கடலாடுதல் 
௪ விழாவின் போது கடலில் நீராடுதல்: to bathe or 

swim in 1௨ 96௨. இந்திர விழாவின் போது மக்கள் . 

கடலாடுவர். 45. கண்டவ னோடாடுதல் - 

-கண்டவர்களோடு பழகுதல்; 1௦ ௦6 with worthless 

people. கண்டவனோடாடிச் செல்வமெல்லாம் 

தொலைத்துவிட்டான்.46.கண்ணாமுூச்சியாடுதல் 

- ஒளித்து வைத்துப் பேசுதல்; 9ிஷ hide and seek. 

என் புத்தகம் எங்கே சொல், என்னோடு 

கண்ணாமூச்சியாட வேண்டாம். 47, (அ) 
கயிறாடுதல் - கயிற்றின் மேல் நடக்கும் 

கழைக்கூத்தாடுதல்;. 1௦ றகர் on stretched rope. 

ஆரியர் கயிறாடு பறையின்” (குறுந்.7.). (ஆ) 
கயிறாடுதல்-- கயிற்றின் இரு முனைகளையும் இரு 

கைகளில் பிடித்தவாறு மேல் கீழாக வீசிச் சுழற்றிச் 

சிறுமியர் குதித்தாடும் விளையாட்டு; to play with 
skipping ropes. அவள் நன்றாகக் கயிறாடுகிறாள். 

48. களித்தாடுதல் - பெருமகிழ்ச்சியடைதல்; 1௦ 

rejoice. பிறந்த நாளன்று மாமா 
பொருள்களோடு வரக்கண்டு குழந்தைகள் 

களித்தாடினர். 49. கழையாடுதல் - கழைக் 

கூத்தாடுதல்; அவன் 
கழையாடலில் வல்லவன், 50. காலாடுதல் - 

பரி சுப் 

to dance on a_ pole. 

செல்வமுடையராதல்; 4௦ 02௦௦௨ 1/0. “காலாடு _- 

போழ்தில் கழிகிளைஞர் வானத்து மேலாடு 

மீனின் பலராவர்” (நாலடி.113) 51. (அ). 

காற்றாடுதல் - காற்று வீசுதல்; 1௦ 6௦8. இன்று 

கொஞ்சமும் காற்றாடவில்லை. (ஆ) காற்றாடுதல் 
- உலர்தல்; 19 நொ ர ர்உளர0. ஈரத்துணியைக் 

காற்றாடப் போடு, 52. குடித்தாடுதல்; மது 
வருந்திச் செல்வம் அழித்தல்; 10 80பெகாொ வின் 

through சொறி. அவன் சொத்தெல்லாம் குடித்தாடி 

விட்டான். 53. குறையாடுதல் - விலை குறைக்கு 

மாறு கெஞ்சிக் கேட்டல்; 1௦ 85% [80 884600 to lower 

53 
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1௨ 0௦௪. நாளெல்லாம் குறையாடினாலும் விலை 

குறையாது. 54. கூத்தாடுதல் - மகிழ்ச்சி 

யிற்றிளைத்தல்; 9 revel in happiness. apged 

வகுப்பில். தேறியதற்காக ஒரேயடியாகக் 
கூத்தாடுகிறான். 55. கெஞ்சிக் கூத்தாடுதல் - . 

விடாமல் குறையிரந்து கேட்டல்; to beg, to request 

repeatedly. if corer தான் கெஞ்சிக் 
கூத்தாடினாலும் அவன் தரப் போவதில்லை. 56. 

கையாடுதல் - பணம் மோசடி செய்தல்; 46 ஊர்ஈவிக 

௱ஊவு. அவன் ஒரு பெருந்தொகையைக் கையாடி 

விட்டான். 57. (௮) கொண்டாடுதல் -- புகழ்தல்; 

to praise. கொடுப்பவனை எல்லாரும் கொண் 

டாடுகின்றனர். (ஆ). கொண்டாடுதல் - விழாச் 

செய்தல்;1009101ல4௦ ௨ரஷங்வி. நாங்கள் பிறந்த நாள் 

கொண்டாடினோம். 58. கோலாடுதல் -- அடித்தல்; 

to beat with a stick. கோலாடினால் குரங்காடும். 

59, சதையாடுதல் - அன்பு (பாச) உணர்வு 
Gaier' Luge; to express feeling of affection, attach- 
ment. தன்னை மதிக்காத மகனென்றாலும் அவன் 

நோய்வாய்ப்பட்டதறிந்து தந்ைத . கதறுகிறார்; 

தானாடாவிட்டாலும் தன் சதையாடுகிற்து. 60 

(அ). சாமியாடுதல், மருளேறியாடுதல்; to speak 

and act as if possessed by a spirit. அவன் நேற்றுச் 

சாமியாடினான். (ஆ). சாமியாடுதல் - அலைக்கப் 
படுதல்) to undergo suffering frequently. stoT ds 

ஒன்றுந் தெரியாதென்று ஏய்க்கப் பார்க்கிறான்; 

அவனைச் சாமியாட வைக்கிறேனா இல்லையா 

பார். 61. சீறாடுதல் - பிணங்கிக் கொள்ளுதல்; ௦ 

get வோறரு வாம் பெலாச. அவள். சீறாடிக் கொண்டு 

தாய்வீட்டுக்குப் போய்விட்டாள். 62. சும்மா 

காரணமின்றிப் பேசுதல் ௮ ல்லது 

செயற்படுதல்; 4௦ 992வ0 07 act without reason. 

கண்டவன் பேச்செல்லாம் கேட்டு இப்படிச் சும்மா 
ஆடாதே. 63. சூறையாடுதல் - கொள்ளை 

யடித்தல்; 1௦ 100, 1௦ றாயா. திருடர் புகுந்து அவன் 

to 

FOL OWE சூறையாடி விட்டனர். 64. 

சொல்லாடுதல் - பேச்சுக் கொடுத்தல்; 

converse. அவனோடு சொல் லாடிப்பார், 65. 

சோற்றுக்கு ஆடுதல் - சோற்றுக்காகச் சொன்ன 

படி செய்தல்; 4௦ do anything just to eke out a 

living. Qjucr சோற்றுக்கு ஆடுகிறவன், 66. 

சோற்றுக்குத் திண்டாடுதல் - வறுமையில் 

OUT O)Sev; to starve and suffer from poverty. 9) 016s 

சோற்றுக்குத் திண்டாடுகிறான். 67. தலை கால் 

தெரியாமல் ஆடுதல் - செருக்குடன் நடத்தல்; ௦
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behave with றாக. திடீரென்று பணக் காரனாகி 

விட்டதால் அவன் தலை கால் தெரியாமல் 

ஆடுகிறான். 68. தலைமேல் வைத்துக் கொண் 
டாடுதல்-அளவுக்கு மீறிப் போற்றுதல்; 1௦ றாவ 

excessively... தொடக்கத்தில் 'அவரே என் தலைவர் 
என்று தலைமேல் வைத்துக் கொண்டாடினான். 

69. தலை : மேல் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு 

ஆடுதல் - கட்டுக்கடங்காத பற்றால் அடிமை 
யாதல்; %0 80௫7 1046 1 excess and become a slave 

ஐ ர. திருமணமான புதிதில் அவளைத் தலைமேல் 

தூக்கி வைத்துக் கொண்டு ஆடினான். 70. 

தலையாடுதல் -தலைநடுங்குதல்; 8626 of head 

because of old 809. அந்த மூதாட்டிக்குத் தலை 

யாடுகிறது. 71. தலைவிரித்தாடுதல் -மிக்குப் 

பரவி மேலோங்கி நிற்றல்; 1௦ dominate by wide 

spreading. - எங்கும் வறுமை தலைவிரித்தாடு 

கிறது. 72. திக்குமுக் காடுதல் - திணறுதல்; to be 

choked. strangled. என்ன செய்வதென்றறியாமல் 

திக்கு முக்காடினான்.' 73. திண்டாடுதல் - 

எய்தப்பெறாது வருந்துதல்; ௦ கரச over not ac- 

quiring. செலவுக்குக் காசு இல்லாமால் 

திண்டாடினான்.74.திருமுழுக்காடுதல்- தெய்வத் 
திருமேனியை முழுக்காட்டுதல்; 1௦ ௦௦8௭௦10௦05] 

immerse an idol in water. இறை வன் திருமுழுக்காடுங் 

காட்சி அடியார்க்கு இன்பந்தரும். 75. நகை 

யாடுதல் - எள்ளி BmSSSe; to laugh derisively. 

அவன் கோலத்தைக் கண்டு அனைவரும் 

நகையாடினர். 76. (அ). நடமாடுதல் 
அங்குமிங்கும் நடத்தல்; ௦ ௭௨ about. அவர் 

நோய்வாய்ப்பட்டதிலிருந்து சரியாக நடமாடுவ 

தில்லை. (ஆ). நடம் ஆடுதல் - நடனம் ஆடுதல்; 

$௦வோ௦ஈ. இறைவன் நடம் ஆடும் கோயில் தில்லையம் 

பலம். 77. (அ). நாடகமாடுதல் - நடித்தல்; 1௦ 8௦ 

as in ௨௮. நன்றாக நாடகமாடுகிறாள் இவள். 

(ஆ).நாடகமாடுதல் - நடித்து ஏமாற்றுதல்;1௦ 6௦௦24 
by acting கெர். இப்படி நாடகமாடியே என் 

செல்வமெல்லாம் கரைத்து விட்டார்கள். 78. 

நாவாடுதல் - பேச்சுக்குப் பேச்சு எதிர்த் துப் 

Gusge; to retaliate. Qiu. நாவாடினால் எந்த 
மாமியார் தான் பொறுத்துக் கொள்வாள்? 79. 

நிழலாடுதல் - குறிப்பாகத் தோன்றுதல்: appear 
16 ௨ ௭௯௦௧. வெற்றி பெறுவேன் என்பதற்கான 
அறிகுறிகள் நிழலாடுகின்றன. 80. நின்றாடுதல் 

- நிலை பெயராமல் சுழலுதல்; to rotate firmly 

ம்ம் 0 ௨ 5001. பம்பரம் நின்றாடுகிறது. 81. (அ). 
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நீராடுதல் - நீர் நிலையிலிற்ங்கிக் குளித்தல்; ௦ 

bathe in 5ரசராலார் ௦ ரபறார்று கல. அவர் ஆற்றில் 

நீராடினார்: (ஆ). நீராடுதல் - வாலாமை நீங்கக் 

குளித்தல்; to bathe after menstruation or child birth. 
மகவீன்ற அவள் இன்று நீராடினாள். (இ). 
நீராடுதல் - முழுக்க வியர்த்தல் ;1௦ 96050116, 10 84820. 

வெயிலில் இரைக்க இரைக்க ஓடி வந்ததால் அவர் 

உடம்பு நீராடிப் போயிற்று. 82. நீறாடுதல் - 

இடித்துப் பொடிபடச் செய்தல்; டீ 2௯. “இருநிலக் 

கரம்பைப் படுநீ றாடி'' (பெரும்பாண்.93). 83 (அ). 
நெளிந்தாடுதல் - ஒசிந்தாடுதல் ;1௦041௦21%18009 

the waist, பாம்பைப் போல் அழகாக 
நெளிந்தாடுகிறாள். 84 (அ). பகடையாடுதல் - 
சூதாடுதல்; 1௦ 0௨6. தருமன் பகடையாடி 

நாடிழந்தான். (ஆ) பகடையாடுதல் - எளிதில் 
பணம் திரட்டுதல்;1௦ வ 0 683 ௦5. இதென்ன 

பகடையாடிக் கிடைத்த சொத்தா? 85. (௮) 
படமாடுதல் - உருவப்படம் அல்லது உருவச்சிலை 

G\GS5S9; presence of idol or photo. © 

“படமாடுங்கோயில் பரமற் கொன்றீயில்”' 

(திருமந்.). (ஆ) .படம் ஆடுதல்--திரையிடப் படுதல்; 

1௦5088 ௨ரி௱. அந்தக்கொட்டகையில் என்ன படம் 

ஆடுகிறது? 86. படமெடுத்தாடுதல் - சீறிப் 
பேசுதல்; 1௦ 8௨24 எரிர் *யறு. அவன் ஏன் இப்படிப் 

படமெடுத்தாடுகிறான்? 87. பணம் ஆடுதல் - 

செல்வம் மிக்கிருத்தல்; 9 ஈவு இிளநு ௦4 ௦. 

அவனிடம் பணம் ஆடுகிறது. 88. பணம் கட்டி 

ஆடுதல்-பணத்தைப்பந்தயமாகவைத்து ஆடுதல்; 

to lay றவு 8 ௦௭. சீட்டாடுவோர் பணம் கட்டி 

ஆடுவது தவறு. 89, பணம் விளையாடுதல் - 
பணம் செலவழித்து நினைத்ததை முடித்தல்; 

achieve things desired by bribing. gjcustt வென்றதன் 

காரணம் பணம் விளையாடியதுதான். 90. 

பந்தாடுதல்-செம்மையாக உதைத்தல்; 9 94௨ ௨ 

severe 40. அந்தத் திருடன் கிடைத்திருந்தால் 
எல்லோரும் அவனைப். பந்தாடி விட்டி ருப்பார்கள் . 
91. பம்பரமாடுதல் - ஓய்வின்றி அலைந்து வேலை 
செய்தல்; 1 work hard without taking rest.. ஒரே 
நேரத்தில் அத்தனை வேலை கொடுத்தால் என்ன 
செய்வது? என்னால் பம்பரமாட முடியாது. 92. 

_ பாய்ந்தாடுதல் - அஞ்சத்தக்க விரைவுடன் விளை 
யாடுதல்; to play with such speed as to frighten the 
ளீ; சடுகுடு விளையாட்டில் அவன் பாய்ந் 
தாடினால்.எதிரணி தோற்பது உறுதி. 93. புகுந்து 
விளையாடுதல் - திறங்காட்டி ஆடுதல்; ஐ play
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மாகிய நாற்கால் விலங்கு; வெள்ளாடு, செம் (7) haedilla f. a smal she-goat, Itala. 

மறியாடு முதலியன ஆட்டின் வகை; genus of which ® inine) = a she - goat, inno the 

the sheep and goat are species. 2. GuyGaimeng inscription cited by Heraeus in Spr.d. Petr 10:5. 
(மேடராசி) ; ௮165, 3 80 ௦( 109 2௦32௦ 'திண்ணிலை Rh. M. 72:47.1. 

மருப்பி னாடுதலை யாக" (நெடுநல். 106). ன ர டி just as “porcillia” 

ம. ஆடு; ௧. ஆடு, ஆண்டு; தெ. ஆடு, யேட; து. எடு; 
குட, ஆடி; கை., இரு., ௭௬. ஆடு;பட., கோத., குரும். 
ஆடு; கோண். யேடி; துட. ஓடு; கூ. ஓட; ௬௬. ஏடா; மா. 

'எட; பிரா. கேட். 

As. gaat; Dutch. geit; G. geiss; L headus (kid). Gang, 

inthe oblique cases the "24 -" butinthenominative "24" 
goat. “wnp/ap”. gis has “gi” - for “wm” or— 

“at” just as sip has often “gid” for“ 20" 

ம் : ஆடு. குடகு : ஆடி. துரூ : ஏடு. தெலுங்கு : 
” = ram. Gess@ (Gondu.); “se” = she 

goat. Kui, like Tutam, has “gc” = goat. Brahui has 

Sanskrit obtains several loan words from this 

Dravidian source: “a. —, 4.6-, se” = a kind of sheep. 

B.E.Drav. E.D.No. 4229. But what is phenomenal and as- 
tounding isto find that Latin too has taken this asa loan-word 

Not for the goat, but for its progeny, the young kid, according 

to Cassel. But A Waide thinks that Cicero employs the word 

“haedus” for the full - grown goat (Cicero, acc. to Walde, 

Page 632); and “aedus" occurs according to an early Latin 

inscription. The rustic pronunciation has “ecdus”, very 

Near 61. just mentioned. The Sabine dialect has “feedus”, 

according to Varro, |. 1.5 & 97. Compare Ernout El. dial. 
Latin. 154-155. tis clear that Tam. *y” -, Brahui “h”, Latin 

“n*-, Sabine “f'- and Sinh. h-are ail in the nature of prothetic 

glides, inorganic initial sounds that developed later on and 

that 24@ was the fundamental form of this root. We can 

Cite, from Walde, several other Latin words from this ancient 
Dravidian source:- 

(1) haediinus, as an adjective = from a buck, Cicero. 

haediinus as a noun = mutton. 6 

    

(2) 

8) 

haediolus = a smal buck or ram, Varro; Cicero. 

haedlile = a sheep stall, Varro; Cicero. 

haeduius = a small buck, Javenal; a small kid, 
Cassell's Dict. 

haedulea f. = a litle kid, Horatius or Horace Cassell's 
Dict. 

hhaedillus m. a small buck, Plautus.   

ttis possible that where Latin employs “h” like Brahui 

and Sinhala, Germanic tongues employed “g". Walde pos- 

tulates an I.E. (=Indo-European) “gh” prothetic glide, 

namely *ghaidos = goat, compare Gothic “gaits”; Old High 
German “geiz"; Old Norse “geit”, Anglo - Saxon “gaat”, 
whence English “goat forasmall goat, Latinhas “haediinus” 

Gothic “gaitein"; O.H.G. “geizzin"; As “gaeten™. 

நஆள் - வினைசெய், செயற்படு, மேற்பார். ஆள் - ஆளு - 

ஆடு. விரைந்து செயற்படுத்து, விரைந்து செயற்படு, (ஒ.நோ 
நீள்-தீஞ-£டு). 

ஆடு - விளையாடு, 

டு - ஆட்டுக்குட்டி. 

ஆடு வெட்டுதலை நாட்டுப்புறங்களில் குட்டி வெட்டுதல் 
என்பர், இளமறி “ஆடு' என அழைக்கப்பட்டது. இப்பொருட்டே 
இலத்தீன: மொழியில் ஆட்டுக்குட்டி ௨௨005 எனப்படுதலை. 
ஒப்புநோக்குக. ஆடுகள் தலையசைத்து மேயும் இயல்பை. 
"ஆடுதலைத்துரு' என நற்றிணை குறிப்பிடுகிறது. 

ஆட்டினைக் குதிக்கும் மறி, குறி, துரு, ஆடு என்பன 
அனைத்தும் இளமையும் இளமையாடலும் சுட்டிய காரணப் 
பெயராயமைந்துள்ளன. முறி - இளந்தளிர், முறி - மறி. குறு - 

சிறுமை. குறி - சிறியது, இளையது. 

ஆடு - துள்ளியும் மறித்துக் குதித்தும் ஆடும் விலங்கு. 
விலங்கின் குட்டிகளில் ஆட்டுக்குட்டிபோல் துள்ளிக் குதித்தும் 
மறித்துக் குதித்தும் விளையாடும் விலங்கு பிறிதின்மையின், 
ஆடுகளுக்கு மட்டும் ஆடு என்று பெயர் வழங்கலாயிற்று] 
(நேர்த்திக் கடனுக்காகப் பலியிடப்படுவது அல்லது 

கொல்லப்படுவது என்னும் பொருளில் ஆட்டுக்கு இப் 
பெயரமைந்தது என்பது பொருத்தமன்று. மாடு, எருமை, கோழி 

போன்ற பிற உமிரிகளும் இங்ஙனம் அடப்படுதல் வெளிப்படை) 

ஆடு - முதனிலைத் தொழிற் பெயர். ஆகுபெயராய் 
ஆட்டைக் குறித்தது, ஆட்டினங்களுக்குப் பொதுப் பெயரா 

யமைந்தது. 
ஆடு - ஆட்டின் வடிவிலமைந்த மேழ((/2862) ஓரை. 

ஆட்டின் வகைகள்: 

1. வெள்ளாடு 

2. செம்மறியாடு 

~The ordinary goat — capra hircus. 

—an ordinary sheep browner in 
colour than the goat. It 

corressponds to ovis arics.
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3. குறும்பாடு 
(குறியாடு) 

4. பள்ளையாடு. 

7a short Woolly sheep with crumpled 

horns. 

—an under sized goat. 

—mountain goat - Tetraceros 

quadricornis. 

5. மலையாடு 

.. (வருடை) 

6. கொடியாடு : —a species of long ~ legged goats) 

7. காட்டாடு ~ forest goat — cervulus muntijac. 

8. ஏழகம் - செம்மறிக்கடா, துருவாடு. 

(மேழகம்) 5 a ram of the common sheep. 

ஆடு உணவுப் பொருளுக்காகவும், கம்பளிக்காவும் 

வளர்க்கப்படுவது. இதன் புலால், பால் ஆகியவை மருந்துக்குப் 

பயன்படும். வெள்ளாட்டின் பால் மருத்துவப் பயனுடையது. 

Asheep or a goat species ~vis, a family of caprinae. 

It is classified into different kinds and amongst them the 

goat'is considered the best on account of its usefulness 

in medicines. It's meat, milk, urine, and faeces are all 

very useful as they have curative powers. 

Samenes வெள்ளாடு தன்வளி தீரா 

தயல்வளி தீர்த்து விடல்” என்னும் அடிகளை ஒப்பிடுக; 

ஆடு ய, பெ. (௩) 1. கொல்லுதல்; killing, 
“ஆடுகொள் வென்றி” (புறநா.67). 2. வெற்றி; 
victory, success. “aiQGaene நேமியான்” 

(கலித்.105,70). 

ம. ஆடுக (அடித்தல்). 
/அடு - ஆடு - கொல்லுதல், போர்க்களத்தில் 

கொல்லு தலால் பெற்ற வெற்றி/ 

ஆடு * 80ப, பெ. (ஈ.) 1. வடித்திறக்குதல்; 015411௧4௦௭. 

“அறாஅநிலைச்சாடி யாடுறு தேறல்” (பு.வெ.1,2). 

2. சமத்தல்; ௦௦949. “ஆடுநனி மறந்த கோடுயர் 
அடுப்பின் ”'(புறநா.164). 

[st அடு -ஆடு. அடுதல் - 
கொல்லுதல். (கருவியால், நீரால், 

கொல்லுதல் அல்லது தன்மை மாற்றம் eu Fev) ]. 

சமைத்தல், 

நெருப்பால் 

ஆடு “800, பெ.(ஈ.) கூத்து, நடனம்; 0௨௦6. 

ம. ஆடுக; ௧. ஆடு. 

[ஆடு - ஆடுதல்/' 

ஆடு © adu Qu. (n.)gritoow (Qe. 9\8.): sharpness. 

[அள் - செறிவு, கூர்மை. அள் --அடு - ஆடு... 
ஆடுகண்வலை 30பமாமவிவ், பெ. (ஈ.) நீரோட்டத்தின் 
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ஆடுத்சை 

வலை;சுருங்கிவிரிந்துமீனைத்தன்ன கப்படுத்தும்; 

a kind of fishing net which when put into sea by bulging 

and contracting proceses according to water currents 

catches fish. 

[ஆடு கண் வலை./ 

ஆடுகளம் 80ய/வ1௨௱, பெ. (ஈ.) வெறியாடுமிடம்; 81806 
for dancing of a priest possessed by divine power 

(88) “ஆடுகளம் சிலம்பப்பாடி'' (திரு. ஆற். 

245). 

/ஆடு ர்களம்./ 

ஆடுகால் 30), பெ. (ஈ.) துலா நிற்கும் மரம்; 5480 

of a picottah (loc.). 

க. ஆடுந்தொலே. 

[ஆடு கால்./ 

ஆடுகொடி 89ப/௦04, பெ. (ஈ.) படர்நிலை எய்திய வளர் 

Glam; tendril. 

[ஆடு * கொடி] 

ஆடுகொப்பு 38ப/00, பெ. (ஈ) மகளிர் காதணிவகை 

(Gi &>e60); a kind of gold ear-ring, worn by women 

(Tn.) 

ஆடுகொம்பு 8பலாம்ப, பெ . (.) கட்டுக்கொம்பு 

(Ge. 9)8.); movable horn fixed in the skin. 

[ஆடு * கொம்பு. ஆடுதல் - அசை தல்./ 

céraladan, Gu. (n.) ac Gey gee; Cera king 

adukot—pattu —c— 

[ஆடு” - வெற்நி.“ஆடாடென்ப ஒரு சாராரே” 

(புறம்.) கோட்படல் - கைக் கொள்ளப்படுதல். 

மேற்கொள்ளும் அனைத்திலும் 

வெற்றிபெறும் இயல்பினன். ஆதலின் ஆடு கோட் 

பாட்டுச் சேரலாதன் எனப்பட்டான் ர. 

செயற்பாடுகள் 

ஆடுசதை 80ப8௨0வ, பெ. (ஈ) ஆடுதசை பார்க்க; 569 

adutasai, 

[4@+ 5008. 54. > 5006 > £60 5. ] 

ஆடுண்ணாவாலம் adunna valam, Glu. (n.) Be 
தீண்டாப்பாளை பார்க்க; see adutinda—p-palai. 

ஆடுண்ணாவேளை Aadunna velai, பெ. (n) ஆடு 

“ தீண்டாப்பாளை பார்க்க; 886 80 பரிர8௨-ட-ற விவ. 

ஆடுதசை 30ப123வ, பெ. (ஈ.) கெண்டைக்கால் தசை; 

calf of the leg, as contractile. 

[4Q+ தசை. தடி தசை./



ஆடுதுறை மாசாத்தனார் 

  

  

  

  

ஆடுதின்னாப்பாளை 

ஆடுதின்னாப்பாளை Adutinna-p-palai, Qu. (n.). 4@ Th is ர் pny foundg Se aie 

ஈப்பா ்ச Adutinda-p-palai. p y-shaped; 
தீண்டாப்பாளை பார்க்க 966 80பரி0௨ ॥ ணன் ltary:darkand purple; bearing fruitnearly 

ஆடுதின்னாளை Adutinnala, Gu. (n.)yOserrmu 

பாளை பார்க்க; see Adutinda-p-palai. “Gousnar 

முத்திரு சுக்குடன் ஆடு தின்னாளை வேலிப் 

பருத்தி மிளகு” (தேரை. 1000) 

AOSercmiuumee adutinda-p-palai. Gu. (n.) ஆடு 

தீண்டாப்பாளை பார்க்க; 866 80ப0008-0-ஐவிவ். 

ஆடுதீண்டாப்பாளை Adutinda-p-palai. Gu. (n.) 

ஒரு மருந்துச் செடி, பொதுவாக வேலிகளில் 

முளைத்திருக்கும், ஆண்டு தோறும் பூக்கும், 
குண்டிக்காய் வடிவ முள்ளது. இலைமாறி மாறி 

யிருக்கும். ஓரங்கள் வளைந்திருக்கும். பூக்கள் 
தனித்தும், மங்கலான நீலநிறமுள்ளனவாகவு 

மிருக்கும். இச்செடி ஆண்டு முழுதும் காய்க்கு 

மியல்புடையது. இது கசப்பானது, நஞ்சைப் 

போக்கவல்லது, சோழநாடு, திருவாங்கூர், 

தென்னாட்டுச் செம்மண் நிலங்கள், யமுனை 

யாற்றங்கரை ஆகியவிடங்களில் இதனைக் 

காணலாம். 

  

     

  

ஆடு தீண்டாப் பாளை 

      

இதன் இலைச் சாற்றைத் தண்ணீரில் கலந்து 

பாம்புக்கடிக்கும், வயிற்றுவலிக்கும், விளக்கெண்ணெயிற் 

கலந்து சிரங்குகளுக்கும், கொடுப்பதுண்டு, இதன் வேரின் தூள் 

குளிர்காய்ச்சலைப் போக்கும், இதன் இலையையரைத்துக் 

குழந்தைகளின் வயிற்றிற் பற்றுப் போட மலங்கழியும். இதன் 

இலைக்கருக்கு (கஷாயம்) பூச்சி புழுக்களைக் கொல்லும். 

மாதவிலக்குச் சிக்கலைப் போக்கும். மகவீனுதலை 

விரைவுறுத்தும், 

இதன் இலை மிகவும் கசப்பானதால் ஆடு தொடாது. 
அதனால் இதற்கு 'ஆடுதீண்டாப்பாளை' என்று பெயர் வந்தது. 
இலையையரைத்து அழிபுண்ணுக்குப் போடப் பூச்சிகள் 
கொல்லப்படும்; 3 60/44] plant; worm killer; ulcer plant, 
black-blood plant.   

all the year. This is found grown in abundance on the 

Coromandal, in Travancore, in the Deccan and on the banks 

of the Jumna. The plant is bitter and is used as antidotes to 

poisons. 

it is very common on red soils. The juice of the 

leaves mixed with water is given for snake-bites as an 

antidote and also for colic mixed with castor - oil, it is 

prescribed for colic in horses and is also applied to 

itches. The powdered root is useful in ague. A paste 

of the leaves is applied as a poultice for children's cos- 

tiveness. 

The plant is an insecticide, anthelmintic, em- 

menogogue, febrifuge and parturifacient. Itis so called from 

its leaves being so bitter that even goats do not touch them. 

The leaves are applied to foul and neglected ulcers to kill 

the worms in them. It is well known by its Hindustani name 

‘Kiramar’ and from its anthelmintic properties (S.D.). 

ஆடுதின்னாலை, மறுவ. ஆடுதின்னாப்பாலை, 

ஆடுதொடாமூலி. 

ம. ஆடுதின்னாப்பால; ௧. ஆடுமுட்டத கிட; து. 

ஆடலோட், ஆடரோ செ; 86 . 80405௨. 

/ஆடு* தீண்டா*பாளை.. தீண்டா (ஈ.கெ.எ.பெ.௪.). 

ஆடுதின்னா த அளவுக்கு கசக்கும் இயல்டபவற்றி ஆடுதீண் 

டாப்பாளை என்று பெயர் பெற்றது. ஆடுதொடா மூலி 

யென்றும் இதற்கு வேறு பெயர் வழங்குதல் காண்க./ 

ஆடுதுடை adutudai, Gu. (n.) ஆடுதொடைபார்க்க:; 

see adutodai. 

ஆடுதுறை 80பபால் பெ. (ஈ.) 1. நீராடுதுறை; மவ 

96௨. “ஆடுதுறையில் அடுபுலியும்'” (மூவருலா.) 2. 

தஞ்சை மாவட்டத்திலுள்ள ஓரூர்; இவ்வூர் பழங் 

காலத்தில் குரங்காடுதுறை எனப் பெயர் பெற்றி 

ருந்தது; town in Thanjavur District. 

/ஆடு* துறை.] 

ஆடுதுறை uonengseornit aduturaimasattanar, Gu. (n.) 
சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவள 

வனைப் பாடிய Yoel, poet who wrote poems in 
praise of the Chola king Kulamurrattu-t-tunjiya kilti 

valavan of Sangam age. “ 

[ஆடுதுறை * மாசாத்தன் 4 ஆர். ஆடுதுறை - 
அகத் வாழ் ,ந்தஊர்ப்பெயர். மாசாத்.தன் இய நற்பெயர். 
ஆர் அயர வப் பன்மை ஈநு./



ஆடுதொடாமூலி ் 

ஆடுதொடாமூலி adutodamuli, பெ, (n.) ஆடுதீண்டாப் 
urea LITTS&; see adutinda—p—palai , 

/ஆடு தொடா * மூலி, ஆடு இன்னாத அளவுக்குக் 

கசப்புடைய மூலிகைச் செடி.] 

ஆடுதொடை adutodai, Qu. (n.) 1. அசைகின்ற 

Agro_ssmeu UGH (Ge.218.); fleshy flabby part 

of the thigh, as contractile, lower portion of the thigh. 

தொடையின் முன் பகுதி, 

மறுவ. தொங்குதொடை, தொங்குதசை, 

[ஆடு * தொடை. / 

ஆடுநர் யால, பெ. (ஈ.) கூத்தர்; ௨௦4௦, 04௦௦. 

““ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேரன்பினனே” (புற நா.221:2). 

[ஆடு நர் 

ஆடுநீர் 80பொர, பெ. (ஈ.) குளித்தற்குரிய நீர்; எ for 

bathing. 

ம. ஆடுநீர். 

[ஆடு *நீர்] 

ஆடுபசி ஜிய ஜவ, பெ. (ஈ.) வருத்தும் பசி; afflictive 
hunger. ''ஆடுபசி உழந்த நின் இரும்பேரொக்கல்'' 
(பொருந். 61). 

[-4@ + uA] | | 

ஆடுபந்தர் Adupandar, பெ. (ஈ.) நடைப்பந்தல் (கதி. 

2|&.); pandal erected through out the entire route of 

a procession. 

[ஆடு * பந்தர்] . 
ஆடுபந்து Adupandu, Glu. (n.) 

பந்து; டவ! 10 playing. 

/ஆடு* பரந்து] 

ஆடுபறை 0பறகல், பெ. (ஈ.) அசைகின்ற பறை; 

swinging drum. 

/ஆடு பறை./ 

ஆடுபுலி adupuli, Qu. (n.) ஆடுபுலியாட்டம்; கட்டத் 
தில் ஆடு புலிகளாகக் காய்களை வைத்து ஆடும் 

விளையாட்டு; game played with pieces representing 

sheep and tiger. — 

[ஆடு * டுலி./ 

ஆடுபெயர்ச்சி உரபழவுவா௦௦/,பெ. (ஈ). ஆட்டுக்கிடையில் 

ஆடுகளைப் பெயர்த்து வேறிடத்துச் சேர்த்தல்; 

replacing sheep from its fold to an other place. 

ஆடுவதற்கான 

மறுவ. பேர்வையடித்தல்.   

ஆடுவழி 

ஆடும்பாத்திரம் ெரெயொழளிர் வா, பெ. '(ா.) - நாட்டியப் 

பெண் (நாஞ்.); dancing woman (Nan.). 

ஆடுமகள் adumagal, Glu. (n.) alme, were 

eMoyo yoss Gaefluur 2, Quer; female 

dancer who exhibits the various emotions and 

sentiments in her dance. 

[ஆடு * மகள் / 

ஆடுமகன் பொக, பெ. (ஈ.) கூத்தன்; ஈாவ/6 கொள. 

(பழ.186.4) 

/ஆடு * மகன்/ 

ஆடுமருந்து adumarundu, Gu. (n.) தான்றி மரம்; 

tree terminalia belierica 

ம. ஆடுமருந்து | 
ஆடுமலி உவகை Adu-mali-uvagai, ப. (ஈ.) வெற்றி 

யுவகை; [ரூ.௦8 8000பாம் ௦4 10௦0. “ஆடுமலி 

யுவகையொடு வருவல் "'(புறநா.165). 

[ஆடு * மலி 4 உவகை./ 

ஆடுமாடு பரப, பெ. (ஈ.) ஆடுமாடு முதலிய 

கால்நடைகள்; 1௦0௦ sand herds, sheep and cattle. 

ம. ஆடுமாடு. 

[ஆடு மாடு. ஆடுமாடு தொகுதிப் பொருளில் 

வத்த உம்மைத் தொகை. / 

ஆடுமாலை 

GuMmuGuessr (wmpus); gay, lively and jovial girl. (J.). 

adu-malai, Glu. (n.) sels sid Gevayd 

[4%Q + மாலை. வாலை - மாலை, 

வாலை - இளங்குமறிப்பெண். ஆடு - ஆடல், இயல்பு, 

களிப்பூட்டும் ஆட்டவியல்பு. / 

ஆடுமாலை” adumalai, Glu. (n.) ஒரிடத்து நிலைத் 

திராதவன் (கதி, அக.); wanderer, vagabond. 

[ஆடு மாலை. மாலை - தன்மை, இயல்பு. ஆடு 

- ஆடுதல், திறிதல். | 

ஆடுமுப்பு 89ப-௱பறறப, பெ. (ஈ.) கட்டுப்பு (சா.௮௧.); 
concentrated salt. 

[4@b + 2m அடு - அடு (காய்ச்சுதல்). 

காய்ச்சிக் கட்டியாக்கிய உப்ப: / 

ஆடுவழி Sdu-vali, பெ. (ஈ.) விளையாடுமிடம்; play 

௦பா0. “ஆடுவழி ஆடுவழி யகலேன் மன்னே” 

(அகநா.49.). ் 

/ ஆடு * (உழி) வழி. /



ஆடுவாலன் திருக்கை: 

ஆடுவாலன் திருக்கை adu-valan-tirukkai. Gu. (n.) 

ஆட்டுவாலன் திருக்கை umité & ; see attu-valan-tirukkai. 

[ஆடு * வாலன் * இருக்கை . J 

Omer send adu—val—kandal, பெ. (ஈ.) ஆடி 
திகைந்தான் பார்க்க; 996 adi—tigaindan. 

ஆடுறுகுழிசி aduru—kuliZi, Qu. (ஈ.) சமைக்கப் 

பயன்படும் பானை; ௦௦௦/0 ஐ0(. ''ஆடுறுகுழிசி 
பாடின்று தூக்கி'' (புறநா. 371). 

[40+ 29+ GPA] 

ஆடுஉ 5000, பெ. (n.) ஆண்மகன்; ஈக, human male. 

(தொல். சொல்.2.). _- 

ஆளு; ம. ஆள். 

[.ஆன்(ஆன்) - ஆளு - ஆடு ஆட]. 
தொல்பழங்காலத்தில் சொல்லினிமைக்காக மெய்யீற்றுச் 

சொற்களொடு உகரம் சேர்ப்பது பேச்சு வழக்கில் இயல் 

பாயிருந்தது. இடவழக்காயினும் பெருக வழங்கிய இடவழக் 
காதலின் இதனை ஒப்பமுடிந்த உலக வழக்காகத் தொல் 
காப்பியரும் ஏற்றார். உயிரீற்றில் முடியும் வினை முற்றுகளும் 
வினையெச்சங்களும் ஒப்புமையாக்கம் கருதிப் பெயரீற்றிலும், 

ஆட்சி பெறலாயின. வினையெச்ச வாய்பாடுகளில் 'செய்யூ' 

என்னும் வாய்பாடு தொல்காப்பியத்தில் குறிக்கப்பெறுகிறது. 

இதனையொத்து அவள் கண்டு என்னும் வினை முற்றைக் 
“கண்டூஉ' எனவும், ஆள்(ஆண்) என்னும் பெயர்ச்சொல்லை 

ஆளு - ஆடு - ஆடூஉ எனவும் அளபெடையாய் நீட்டி 

யொலிப்பதும் இனிமை கருதிய இடவழக்காரும்.கிரேக்க 

உளவென்பர், தமிழில் உயிரளபெடையாட்சி மிக்கிருந்ததற்கு 
ஆடூஉ மகடூஉ போன்ற சொல்லாட்சிகள் தக்க சான்றா 

கின்றன. வினைமுற்று, உயிரீற்று அளபெடையாகத் 
தொன்முது காலத்திலிருந்திருக்கலாம் என்பதற்குச் சான்றாக 
கல்லாத தெலுங்கு மக்களின் பேச்சு வழக்கில் உகர ஈற்று 

"ஏவல் வினைகள் அளபெடையாக ஓரொருகால் நீண் 

டொலிப்பது இன்றும் கேட்கமுடிகிறது. 

ஆடூஉக்குணம் 800ப--யாள, பெ. (ஈ.) ஆண்களுக் 
குரியவனாகக் கூறப்பீடும். அறிவு, நிறை, ஓர்ப்பு, 

கடைப்பிடி யென்னும் நான்கு குணங்கள் (பிங்); 

masculine qualities, four in number, viz. knowledge, 

integrity, careful consideration and firm determination. 

[ஆட௨ - ஆண்மகன். குணம் - பண்பு, இயல்பு. 
மகளிர்க்குரிய நல்வியல்புகளாக, அச்சம், நாணம், மடம், 
பயிர்ப்பு என தநான்ூயல்பு கூறப்பட்டது. நா ற்பண்பும் 

நிறையாவிடத்து நற்குடிமக்களாகார் என்ப 'துகருத்து. 

இக்காலத்து ஆ௫உக்குணம் மகளிர்க்கும் பொருந்து 
மாகாலான் விதந்து கூறற் பாலதன்று. ] 

க.,பட., 
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ஆடுூஉத்திணைப்பெயர் adu-u-ttinai-p-peyar, Qu. (n.) 

திணை நிலைப் பெயர்களுள் ஆண்மக்கள் பெயர்; 

names of human male. “2,wit GurcQauit 462% 

திணைப் பெயர்” (தொல். பொருள். 21.). 

[ 4G2+ இணை * பெயர். ] 

ஆடூஉமுன்னிலை aduu-munnilai, பெ. (ஈ.) ( இலக்.) 

ஆண் பாலரை முன்னிலைப் படுத்திக் கூறும் 

கூற்று; (Gram.) vocative, addressing fnales. 

ஆடூஉ பார்க்க ; see aduu. Pd 

ஆடூஉவறிசொல் aduu-v-arisol, பெ. (n.) ஆண்பாற் 
கிளவி, ஆண்பால் என்று அறிதற்குக் காரணமான 
ஈற்றையுடைய சொல்; word ending, with the 

௦4௭. “னஃகா னொற்றே யாடூஉ வறிசொல்” 

(தொல் சொல்.5). , 
[ ஆடஉ* அதிர சொல். ஆட - ஆண்மகன், 

ஆண்பால். / 

ஆடீர்ந்தோன் Adurndon,,Gu(n.) 1. முருகன் டாம் 
Muruga, a Tamil God. 2. அழற்கடவுள் ; the god of 

fire. ' 

[ஆடு * ஊர்ந்தோன். முருகனுக்கும் அழற் 
கடவுளுக்கும் ஆடு ஊர் இயாகக் கூறப்படும் தொன்மக் 

(புராண) கதையினடிப்படையில் இப்பெயர் அவ் 

விருவர்க்கும் அமைவதாயிற்று. / 

ஆடெழும்பு நேரம் 3051பஈம்ப-ஈவ௱, பெ. (ஈ.) காலைப் 
பத்துநாழிகை (இ.வ.) ; 8௦04 10 &.14. 25 1௬6 பா for 
leading flocks out to pasture {Loc.). 

[ஆடு * எழும்பு * நேரம். மேய்ச்சஒக்காக 

முற்பகலில் ஆடுகளைப் பட்டியிலிருந்து எழுப்பி ஓட்டிச் 

செல்லும் நேரம். ] 

ஆடை' 89ல், பெ. (ஈ.) 1. உடை (6% : 33.6); clothing, 

ஓவா௱சார். 2. பால் காய்ச்சும் போது மேற்படரும் ஏடு; 
cream or film on the surface of any liquid, such as milk 

etc. thick concentration on the surface of liquids. 

"ஆடைதனை யொதுக்கிடும்'' (அழகர் கலம்.87). 

3. கண்படலம்; ௨ 82010 4 ரர ௦௩ ௨ 0௨. 4. 

பனங்கிழங்கின் உட்தோல்; றான வஸ் ௦74 601016 

றவ௱றா& £001. 5. பன்னாடை; 10௦05 00்டி வஸ் 

about the bottom of the leaf stalk of a paimyra or 
coconut tree. 6. yailer ym gid petal 

ம. ஆட.; பட. ஆடெ . 

௧. அரிவெ; 8/ர். 8௭௨ [01௦146 -106] 

[ஆடு*ஐ- ஆடை காற்றுக்கு ஆடும் இயல்புபற்றி  



| ஆடை 

ஆடைபோல் மேற்படி ந்திருக்கும் பாலேடு , மெல்லிய 

தோல், ஆகியவை உவமை க௫இ ஆடையெனப் 

பெற்றன. “ஐ” உடைமை குறித்த பெயரீறு.] 

ஆடை க0வ/,பெ. (ஈ.)நாவிற் ULM; fur on the tongue 

persgns suffering from fever, the coating seen on the 

tongue during various diseases. (err, ௮௧.) 

[ஆடை ஆடைபோல் வெண்மையாக நாவின் 

மேற் படிந்துள்ள கழிவமாப்பொருள்; வெண்மை. 

உவமை கருஇப் பெற்ற பெயர். 

ஆடை” 802, பெ. (ஈ.) நெய்ம்மீன் (சித்திரை நாண் 

மீன்) (சூடா.); 1444) பாகா 86/௭. 

[ஆடை -- ஆடை. வெண்மை நிறம் நாண் 
மீனுக்காயிற்று./ : 

ஆடை” க௦வ், பெ. (ஈ.) மழைக்காலம்; [வரு 92850. 

“ஆடையும் கோடையும் விளையும்” (பழ.) 

/அடை > ஆடை. ஓ.தநோ. அடை - அடைமழை./ 

ஆடை? adai, பெ. (ஈ.) ஆட்டம், கூத்து; 02106. 

“ஆடையிலே எனைமணந்த மணவாளா” 

(அருட்பா). 
/ஆட்டம் - ஆடை./ 

ஆடைக்காதி adai—k—kadi, Gu. (n.) 1. Canmdloa 

(சித்.அக.) ; false tragacanth. (Q¢.9/8.). 2 wumet 

பருத்தி; a kind of silk-cotton tree, a species of 

gossypium - Cochiospermum gossypium. It is so 

called from its usefuiness for clothing. (¢17.9)6.). 

[ஒருகா. ஆடை * காய்த்தி. காய்த்தி - காதி. 

காய்த்து - 

புடையது/ 

ஆடைக்குறி adaik—-kuri, பெ. (ஈ.) சலவைத் 

தொழிலாளர் இடுந் துணிக்குறி; றவ 0 & 0017 

in laundry. 

[ஆடை * குறி. குறி- அடையாளம்/ 

ஆடைக்  குதவும் பருத்திக்காய்களை 

ஆடைச்சட்டி Adai-c-catti பெ. (ஈ.) புளிகரைத்திட 
உதவுஞ் சிறிய சட்டி. (தஞ்சை Wooral.) small pot 
for mixing tamarind. 

[ஆடை * சட்டி../ 

ஆடைத்தயிர் 804/-6-1ஸள், பெ. (ஈ.) மேலேடு எடுக்காத 

தயிர்; பொம் with cream. 

[. ஆடை 4 தயிர். ஆடைபோல் மேற்படி ந்திருக்கும் 

இயல்பு பற்றிப் பாலாடையும் தயிராடையும் அள-_ 

எனப் பெயர் பெற்றன. 
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ஆடையும் கோடையும் 

ஆடைநூல் adai-nul, Gu. (n.) மறைந்து போன 

SM ip mired; an extinct Tamil treatise on textile. 

[ஆடை + நூல்.] 

ஆடைபடர்தல் Adai-padardal, Gu. (n.) ஏடுண்டாதல்; 

forming of a coat or film , as. in milk or in fermented 

liquor. (€7. ௮௧. 

[ஆடை -* படர்தல். ஆடை 

மெல்லிய ஏடு./ 

ஆடையபோன்று 

ஆடைமண் கவ௱கர, பெ. (n.) 2 auitiwetor; fuller’s earth. 

[ஆடை * மண். ஆடைகளை வெஞுப்பதற்காகச் 
சலவைத் தொழிலாளர் பயன்படுத்தும் உவர்மண். | 

ஆடைமேல் 80வ௫ி, பெ. (ஈ.) கழுத்து (இ.வ.) ;204(.௦௦). 

[ஆடைமேல் - ஆடைக்குமேலிருக்கும் கழுத்துப் 

பகுதி. 

ஆடையணிகலன் adai-y-anigalan, Gu. (n.) owiths 

அழகிய ஆடை அணிவகைகள் ; ௦1௦495 and jewels. 

[ஆடை + அணிகலன்,/ 

ஆடையவலன் 30வ/-3-வலவிகா, பெ. (ஈ.) பேராமுட்டி, 
ஒரு நறுமணச் செடி; fragrant. sticky maliow. 
(சா.அக.) 

[ஆடை * அவலன் -- ஆடையவலன். ஒருகா. 
ஆடைக்கு நறுமணமூட்டப் பயன்பட்ட நறுமணப் 

பொருள் தரும் செடி என்னும் காரணம் பற்றிய 
தாகலாம்./ 

ஆடையாபரணம் 30வ47-ம8வ, பெ. (ஈ.) ஆடையணி 
aeocr UTT&&; see adai-y—anigalan. 

[ஆடை * ஆபரணம்./ 

ஆடையும் கோடையும் adaiyum-kodaiyum, Gu. (n.) 

காரும் கோடையும்; rainy and summer seasons. 

“ஆடையும் கோடையும் விளையும்'' (உ.வ.). 

/ஆடை - மழைக்காலம். ஆடையும் * கோடையும். 

சென்னைப் பல்கலைக் கழக அகரமுதலியில் இதனைக் 

கோடை எனக் குறித்திருப்பது பொருத்தமாகத் 

தோன்றவில்லை. இசகு பிசகு என்னும் சொல்லும் இவ்வாறே 

redupl. ௦4 பிசகு எனக் குறிக்கப் பட்டுள்ளது. இத்தகு 

இணையமொழிகள் முன் மொழியின் எதுகை நோக்கிய இணை 

அல்லது மோனை நோக்கிய இணையாக அமைவல்லது 

பின்மொழியின் இணையாக அமைவதில்லை. '“சாடிக்கும் 

மூடிக்கும்', கன்று கயந்தலை', 'அரிசிதவசி', 'பாத்திரம் கீத்தி 
ரம்” என்பவற்றை ஒப்பு நோக்குக. 

முன்மொழி பொருட்சிறப்புடையதாக அமைந்திருக்க, 

பின்மொழி பொருளுள்ளதாகவோ எதுகை மோனைக்காகச் 

செயற்கையாக இணைந்த வறுமொழியாகவோ சேந்ந்ிருக்கும்.



ஆடையெடுத்த தயிர் 

இதன்படி'ஆடைக்குங்கோடைக்கும்'என்னும்தொடரில்'ஆடை' 
அடைமழைபெய்யும் காலத்தைக் குறித்தசொல்லாக வேண்டும். 

ஆடையெடுத்த தயிர் 292/4 -ஓ0ப112-40ு, பெ. (ஈ.) 

ஏடு நீக்கிய தயிர், இதனால். வயிற்றுப்போக்கும் 

மேகமும் குணமாகும்; பொசிசம் milk free from 

cream. 

[ஆடை எடுத்த *.தயிர். 

BeLGuOss unc adai-y-edutta-pal, Gu. (n.) 

Gpbmsacr, நோயாளிகள், வலி குன்றியோர் 

முதலியவர்களுக்கு எளிதில் செரிக்கும் வண்ணம் 

கொடுக்கப்படும் ஏடு 6 Sslw ured; creamless milk 

given to children, patients, invalids etc. for promoting 

easy digestion - Skimmed milk (சா. அ௧.). 

/ஆடைர* எடுத்த பால். : 

ஆடையொட்டி | adai-y-otti, Qu. (n.) 1. @6@u yo, 

பசுமையும் மாநிறமும் கலந்த தெளிநிறமுள்ள 

பூக்களையுடைய பூண்டு. இது அகன்று படரும்; 

plant found generally on the plains, sand—binder; 

roundleaved pupalia. It is an extensively spreading 

procumbent plant of a light brownish, green colour; 

branches several feet long. . ‘ff 50 called 

from its bristles clinging with tenacity to the 

clothes of passengers. 2. Guwliyed; an amaranth. 

3. ஒரு பூண்டு. இதன் பூ சிறிதாயும் 
மஞ்சளாயுமிருக்கும்; ஐலா ௦வி௨௦ paroquet burr; 

West Indian burweed. it produces small yellow 

flowers. (சா.அக). 

is 

62 ஆண் 

ஆடையொட்டி” adai-y-otti, பெ. (ஈ.) சீலைப்பேன்; 

lice in clothes. 

  

  

ஆடையொட்டி - சீலைப்பேன்       

  

  

ஆடையொட்டி - ஒட்டுப்புல்   
    

ம, ஆடயொட்டி ் 

[ ஆடை, * ஒட்டி. ஆடையில் ஒட்டிக்கொள்ளும் 

ol   

மறுவ, வெள்ளைப்பேன். 

[ஆடை * ஒட்டி. ஆடையில் ஒட்டிக்கொண்டு 

ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்குப் பரவும் பேன்./ 

ஆடையொட்டி நீர் Aadai-y-otti-nir, Gu. (n.) afer os 

(விந் து) ; semen, from its sticking to the clothes on 
discharge. (சா.அக.). 

/ஆடை* ஒட்டி * நீர். ஆடையிற்பட்டு நனைந்து 

ஒட்டிக் கொள்ளும் இயல்பின து./ 

ஆடைவணிகன் Aadai-vanigan Gu. (n.) ஆடை 

விற்பனை செய்பவன் ; 068/8 1ஈ ௦1௦4௦ 

ம. ஆடைவாணியன் (ஆடைவிற்பவன்). 

ஆடை 

யின் 

wave 

Gage  adai-vigudai, Gu.. (n.) மகிழ்ச்சி 

அறிகுறியாக ஆடையை மேலே வீசல்; to 

a garment or a cloth as a sign of joy. 

“ஆர்த்தா ரணியாடை வீசினர்” (அரிச்.பு. 

சூழ்வி.82). 

/ஆடை * வீசுதல். வீசுதல்- அசைத்தல். ஓ.தோ: 
Sou fof & sev. ] 

ஆண்!" 8, பெ.. (ஈ.) 1. ஆண்பாற்பொது; ரலி6. 

2. வீரியம்; ஈகா!ஈ௦85, ௦௦0806. “மான மதாணி 

யாணிற் நாங்கல்” (ஞானா.17,7). 3. தலைமை: 

superiority, excellence. (unmet. 261, உதா. செய். 

726, உரை). 4, போராளி: டுவா. “ஆணணி 

புகுதலும்” (சிறுபாண், 211), 

ம., ௧. ஆண்; குட். ஆணி; து. ஆணு; கூ. ஆனு. 
[aa > ஆண். ஆளுந்துறம் வாய்ந்தவன், 

வினைத்திட்பம் கொண்டவன், ஆற்றல் மிக்கவன்./



ஆண் . 

ப ட 
ஆண்” 8, பெ.(ஈ.) 1. 2,607 wid; tree having a hard 

core. “ஆண்மரக்கிளவி” (தொல்.எழுத்து.304). 
2. இதளியம்; ஈ எவரு. 

[ஆண் - இண்மை.வயிரம்பாய்ந்து இண்மையுற்ற 

மரமும் நீர்ம வடிவிலுள்ள இண்ணிய மாழை 

(உலோகம்)யும் “ஆண்” பெயர் பெற்றன. ] 

ஆண் 33, பெ. (ஈ.) 1. வன்மை; வாரார், 2 ஒளி; 

light. 3. Glevevsr ont; whitness. 

[ஆண் ' - ஆண் “ப 
ஆண்” an, Gu. (n.) வலப்பக்கம்; ரதம் ௨10௨. 

[வில்லில் நாணேற்றும் வலப்பக்கம். ஆண்மைக் 

குறியதாயிற்று./ ் 
ஆண்” an, பெ. (ஈ.) 2196; beauty. 

/யாண் - ஆண்./ 

ஆண் கட்டு an-kattu, Glu. (n.) விந்து கட்டுதல்; 

suspension of semen _ from being discharged. 

(சா.அக.). 

[ஆண் * கட்டு. கட்டு - கட்டுதல், கட்டுப் 

படுத்துதல். ஆண் - ஆணின் விந்து (மு.தலா.பெ.)./ 

ஆண்கடல் 37-/808, பெ. (ஈ.) அலைமிகுதியா யெழுங் 
கடல் அல்லது SH ugly; sea or an area on it 
where the wave is (9. (முகவை. மீனவ.). 

[ஆண் * கடல்./ 

ஆண்கடன் 33-08, பெ. (ஈ.) ஆண்மக்கள் கடமை; 

man's duty, responsibility. “o,bongmé Suge 

மாண்கடன்”' (நாலடி. 98). 

[ஆண் * கடன். கடன் - கடமை./ 

ஆண்கடி ஊகம், பெ. (ஈ.) தேங்காயின் கீழ்ப்பகுதி 
ஓடு; lower half of the coconut-shell. (துளுநா.) 

ம. ஆண்முரி (மேற்பகுதி ஒடு பெண்முரி) 
/ஆண் * கடி. கடை - கடி - கீழ்ப்பகுதி.] 

ஆண்கல் 3-௮), பெ. (ஈ.) சிற்பங்கள் முதலியன 

அமைப்பதற்கு ஏதுவான முதன்மையான 

கருங்கல் (கம். வழ.) ; superior variety of granite, used 

to carve statue etc., 

_ /ஆண் * கல்./ 

ஆண்குமஞ்சன் 3-/ய௱கர)கா, பெ. (ஈ.) குங்கிலியம்; 
resinous gum used as an incense. It is opposed to 

சாம்பிராணி எர is termed the female frankincense. 

(சா.அ௧.). 

[ஆண் * குமஞ்சன். ஒருகா. குமஞ்சன் - நறுமணப் 

பொருள். நறுமணப் பொருள்களுள் சாம்பிராணி   

ஆண்சரக்கு 

பெண்மை சார்ந்ததாகக் கூறப்படுதலின் குங்கிலியம் 

ஆண்மை சார். ந்ததாகலின் ஆண்குமஞ்சன் எனப் 

பெயர் பெற்றிருக்கலாம். குமஞ்சன் பார்க்க, 866 
kumanjan] 

ஆண்குமஞ்சான் an-kumanjan, Gu. (n.) ஆண்குமஞ்சன் 

LIT t& &; see an—-kumanjan. 

QBOSplewr an-kurattai, Gu. (n.) gqaumas 

குறட்டை, பேய்ப்புடலை; a bitter male snake—groud. 

(சா. அக். 

[ஆண் * குறட்டை (ஒருகா. குறட்டை - வளைத் 

காய்) குறட்டை பார்க்க, 586 (யாளி(வ். / 

ஆண்கூடல் வரவி பெ. (ஈ.) சிற்றிலக்கிய 
வகைகளுள் ஒன்று; a knd of minor literature. 

[ஆண்ர் கூடல்./ 

ஆண்கூத்து 8-1வப, பெ. (ஈ.) நாடகத்தில் ஆணாக 

நடிப்பவன்; ஆண் நடிப்பு; ஈவிஉ வக்கா 1ஈ சவா 

(Ww). 

[ஆண் * கூத்து. கூத்து -- நடிப்பு] 

இக்காலத்து இவர் ஆண்பாத்திரம் ஏற்று - நடித்தார் 
என்பதைப் பண்டையோர் ஆண்கூத்து ஏற்று நடித்தார் என 

வழங்கினர். பாத்திரம் என்னும் வடசொல் வழக்கூன்றிய பின் 
இத்தூய தென்சொல் வழக்கிழந்தது. 

ஆண்கை 3-4), பெ. (ஈ.) அவிநயக்கை வகை (சிலப். 

பக், 92, கீழ்க்குறிப்பு); ஈவி056 1॥ கொள. 

[ஆண் “4 கை.] 

ஆண்கொடுவேலி 53-௦0, பெ. (ஈ.) வெண் 

GanG@G eed; white-flowered lead wort. 

மறுவ : ஆண்கொடிவேலி. 

[ ஆண்” - வெண்மை. ஆண் - கொடுவேலிர/ 

ஆண் கோள் ரெ-1), பெ. (ஈ.) (கணி.) கணியத்தில் 
ஆண்கோளாகக் கருதப்படுவதும் செவ்வாய், 

வியாழன், ஞாயிறு என்னும் முக்கோள்களுள் 
ஒன்றானதுமாகிய கோள் (கிரகம்); 1 the Hindu 

system of astrology any one of the three planets, Mars, 

Jupiter, or the Sun. (W.). 

[ஆண் 1, கோள்./ 

ஆண்சந்ததி 8-8காகெ0, பெ. (ஈ.) ஆண் பிறங்கடை 
பார்க்க; 866 an—pirankadai 

[ஆண் * சந்ததி. 84. Santana > த. சந்தத./ 

ஆண்சரக்கு ோ$வவபய, பெ. (ஈ.) 1. காரச்சரக்கு; 

substances containing alkali, கி2/௦105. 2 கல்லுப்பு,



ண்டலைக்கொடி 
ஆண் சாவி “ ~ 

வெடியுப்பு. ஆகிய உப்புச்சரக்கு; விவச bases, ஆண்டபண்டம் Endapandam, பெ. (ஈ.) வீட்டுத் 

such as soda, rock salt, nitre, lime etc. It is opposed தட்டுமுட்டுப் பொருள்கள்; house hold articles 

ஐ பெண் சரக்கா அல்லது புளிச்சரக்கு, 8042 86- ஆண்டபண்டம் அறுபதும் (உ.வ.). 

stances. (51. 2)6.). [ஆண் - தலைமை, மு.தன்மை. ஆண் * பண்டம்.] 

[ஆண் 1 * சரக்கு. காரச் சரக்குகள் ஆண்சரக்கு ஆண்டல் 8௱3வ, பெ. (.) மூங்கில் முளை; bamboo 

neh ina “ee பெண்சரக்கு ஷ்ணன் ௦௦4. (சேரநா.). 
மருத்துவ நூலார் ஆளும் மரபு பற்றி இப்பெயர் 
ஏற்பட்டது./ ம. ஆண்டல் 

ஆண் சாவி 34, பெ. (ஈ.) உட்டுளையில்லாத மறுவ: ஆண்டு 

திறவுகோல்; key with a solid வால. ஆண்திறவுகோல் [அண்டு -* ௮ண்டல் -* ஆண்டல். / 

பார்க்க; ௭ 3-2. ஆண்டலை! andalai, Qu. (n.) 1. Geers, பெடை; 

ஆண்சிரட்டை 3-8£ண்வ், பெ. (ஈ.) தேங்காயின் அடிப் gallinaceous fowl, cock ௦ ௭. “ஆண்டலை 
பாதியோடு; 1௦௯௭ half of the coconut shell. யுயர்த்தவன்”” (கந்தபு.தெய்வ.7). 2. ஆண்மகன் 

தலைபோன்ற தலையுடைய ஒரு பறவை; 4ஸ்ப௦ப5 

bird of prey having its head resembling that of a man. 

3. கோட்டான்; large hooting—owl. “osetia 

gem Ge Gi an-seruppadai, Gu. (n.) Aig Ge Gu துற்றிய வாண்டலைக் குரலும்'' (மணிமே. 6,77). 
USL; medicinal plant with small leaves. [ஆண் + தலை * ஆண்டலை. தலையிற் கொண் 

ஆன் 4 சொலுப்யடை டையும் தாடி போன்ற சழ்ச்செவள் அல்லது SP 
ஆண்சோடணை 3-8008ரவ், பெ. (ஈ.) ஆண் ஒப்பனை கடைமை ண் ee: a 

் புள்ளுக்கும் இது பொதுப் பெயராயிற்று. 

சேவலைக்குறித்த சொல் பெடைக்கும் பெயரானது 
[சுவடி - சோடி -- சோடணை. | பொருட்புடை பெயர்ச்சி] 

சுவடி - ஜோடி என்றும் ஜோடனை என்றும் ழ் 2_ . . 
வடமொழியில் இரிந்துள்ள இரிபுகள் 'சுவடி” என்னும் | அண்டலை மோர்க், பெ. (ஈ.) படைத்தலைவன் 

_ தமிழ் வேர்ச் சொல்லிலிருந்து பல்டப் பன்மடித் இரி (&)..9)&.); commandar, chief of the army. 

புற்றவை. சுவடி, சோடி பார்க்க, see suvadi, sodi.] [ஆண் * தலை - ஆண்டலை. ஆண்டலை' = 

தலைமையான ஆடவன், ஆடவர்க்குத் தலைவன்./ 

ம. ஆண்முரி; து. ஆண்கடி. 

[/ஆண்ர் சிரட்டை./ 

பார்க்க; 886 an-oppanai 

ஆண்டகம் 800௨0௨, பெ. (ஈ.) மணமல்லிகைச் செடி 
(மனோரஞ்சிதம்) ; flower, Heart's joy, Cupid's plant. ஆண்டலை” வில், பெ. (ஈ.) 1. பூவாது காய்க்கும் 
(சா.அ௧.). * wd (ap. 94.); non-flowering trees like the fig tree. 2. 

[.ண்று - ஆண்டகம். ஆண்டு 5 ர oe அரசமரம்; ஐ௦6ஐப! 18௨ (௪.அ௧.). 

ஆண்டகை 3-080வ், பெ. (ஈ.) ஆண்தன்மை (சீவக. comer. ஆண்ர், Ss 
தவாதமரம், மரங்களுள் தலைமையானதாகக் கருதப் 

289) ;ஈவர௯௨.2.பெருமையிற் சிறந்தோன் (பிங்.): 
man of great eminence. 3. sel Fin& Gener ae" ஆண் ் ரப்பிடப்படு 
(கதி.அக.) ; 9௭ வா௦ஈ9 14௦5. 4. வீரன் (கதி.௮௧.): : I ~ “4 ் (கதி.௮௧.); பூவா மரவகையும் மரங்களுக்குரிய பொதுத் தன்மையின் 

விலகிக் காணப்படுதலால் ஆண்டலையென்றும், ஆண்மை 
[ஆண் * தகை. தகை - தன்மை.] தலைமைப் பொருளும் தருதலான் தலைமையான மீரம் எனப் 

ஆண்டகைமை ரேர்க0வ்றல், பெ. (ஈ.) 1. ஆண்தன்மை: எ ணங்கனி ae ~ ள் வனக 
mantiness. 2. «§91b; heroism, inherent bravery, chivalry. கண்க. — கனை! == 

[ஆண் * தகைமை . தகைமை - தன்மை. ] 

படும் அரசமரம்./ 

hero, warrior. 

- . ஆண்டலைக்கொடி — Andalai-k-kodi, பெ. (.) 1. 
Saein_mauei Sngagsiyan Qu. (n.) ஆண்டகை பார்க்க; முருகக் கடவுளின் சேவற்கொடி (சூடா. 1,23):1 

866 மோர்கரவ். "ஆண்டு நிற்கும் ஆண்டகையனே”' of the Lord Muruga, as having the figure of a cock. 2. 
(புறநா. 292). பேய் முதலிய பலியை நுகரவொட்டாமல்  



ஆண்டலைக்கொடியோன் ட் 

ஆண்மகன் தலையும் பறவையின் உடலுமாக 

எழுதப்பட்ட கொடி (திருமுருகு . 227, உரை); 189 
displaying the figure of the andalai bird in order to 

scare away evil spirits from the Offerings on the altar. 

[9087 + தலை - கொடி - ஆண்டலைக்கொடி..] 

ஆண்டலைக்கொடியோன் 80௮4-1000, பெ. (ஈ.) 
சேவற்கொடி யுயர்த்திய முருகக் கடவுள்; Tamil 

God, Muruga, whose flag displays the figure of a cock. 

/ஆண்டலை* கொடியோன். ஆண்டலை - சேவல். 

ஆண்டலை ' பார்க்க ; see andalal. / 

OTL eoOuUGiUY andalai-aduppu, Gu. (n.) 

ஆண்டலைப்புள் வடிவாகச் செய்து பறக்கவிடும் 

wudlmGumm (Flew. 15, 211); a kind of instrument 
shaped like the andalai bird and fixed upon the 

ramparts of a fortified city, which would dart forth at 

the approaching hostile army, missiles calculated to 

peck at and bite their brains. 

/ஆண்டலை * அடுப்பு. ஆண்டலை - ஆண்டலைப் 

பறவை./ 

ஆண்டவரசு 302-/-£$ப, பெ. (ஈ.) திருநாவுக்கரசர் 
(Quiflwy. H@prays. 201); St. Tirunavukkarasar 

சிவபெரு 

கருதித் 

[ஆண்ட -* அரசு - ஆண்டவரசு. 

மானால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பெருமை 

இரு நாவுக்கரசரை 'ஆண்டவரசு' என அழைத்தல் 

மரபாயிற்று./ 

ஆண்டவன் andavan, Glu. (n.) 1. கடவுள்; 0௦0 88 £ப/2 

of heaven and earth, Lord 2. 2 mLWalet; master. 

3. ஆளுகை செய்பவன். (கதி. அக.); ruler. 4. 
அரசன் (கதி.அ௧.) ; 49. 

ம. ஆண்டவன்; பட. ஆண்டம. 

[ஆண்ட * அவன் - ஆண்டவன். ஆண்ட = 

உரிமையாக்கிக் கொண்ட, ஆட்சிபுரிந்த. ஆளுதல் - 

உரிமையாக்கி அல்லது உடைமையாக்கிக் கொண்டு 

பயன்படச் செய்தல் .] 

இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டோர் அவன் ஆணை 

வழிநின்று தனக்கும் உலகிற்கும் பயன்படும் வழியில் கடைத் 

ே தறும் வாய்ப்புப் பெறுதலின், அத்தகு வாய்ப்பினை உயிர் 

களுக்கு நல்கும் இறைவன் ஆண்டவன் எனப்பட்டான். 

இறைவனுக்கும் அரசனுக்கும் ஒத்த மதிப்புத் தரப்பட்டமையின் 

இறைவனுக்கு ஆளாய்த் தொழும்பு பூணுதலை அடியார் விரும்பு 

மாறு போல அரசனுக்கு ஆளாய்த் தொழும்பு பூணும் குடி 

களும் அரசனை இறைவனாகவேகருதி' ஆண்டவன்' என்றனர்.   

ஆண்டார் 

ஆண்டழி-த்தல் 30வ!-, 4. செ. குன்றாவி. .(9.4) 

அசையும் அல்லது அசையாச் சொத்தைக் குறிப் 

பிட்ட குடும்பத்தார் முழுவதுமாய்த் துய்த்தல் 

(செங்கை. மீனவ. வழ.) ; enjoyment to full measure 

of movable or immovable property by a family. 

[ஆண்டு * அழி. / 

ஆண்டனப்பான் வ ஷர, பெ.(ஈ.) ஆண்டிற்கொரு 

முறை கதிரவனைச் சுற்றிவரும் வியாழன் என்னும் 

கோள் (திவா); planet Jupiter which takes one year 

to pass through one sign of the Zodiac. 

/ஆண்டு * அளப்பான் - ஆண்டளப்பான். 

ஞாயிற்றுக் குடும்பத்திலுள்ள கோள்களுள் ஒன்றான 

வியாழன் தன் வட்டப் பாதையில் கதஇுரவனை ஒரு 

மூறை சுற்றி வருவதற்கு ஒராண்டு ஆதல் குறித்து 
“ஆண்டளப்பான்' என்னும் பெயர் ஏற்பட்டது. 

ஓராண்டில் தன் பாதையை 

அளந்து (கடந்து சென்று) முடிப்பான். 

ஆண்டளப்பான் = 

ஆண்டாண்டு ஈக, பெ. (ஈ.) ஆங்காங்கு; ௬௨௨ 

வாரொ௦16. 'ஆண்டாண் டுறைதலும் அறிந்த வாறே” 

(திருமுருகு. 249). 
[ஆண்டு * ஆண்டு.] 

ஆண்டார் andar, Gu. (n.) உடையார் (அக.நி.); 

owner, master, lord. 2. Ggasit (916.01.); gods. 3. 

அடியார் ; 08/01. “திருநாள் சேவிக்க வந்த 
ஆண்டார்களுக்கும்'' (8.1.1. 4. 84). 

ம. ஆண்டார். ௧க., தெ. ஆண்டாரி. 

[ஆண்டார் > ஆண்டவர். ஆண்ட -* அவர்” 

ஆண்டவர்-: ஆண்டார் - ஆண்டவர், ஆட்கொண்டவர், 

தலைவர், தேவர், ஆட்கொள்ளப்பட்ட அடியார். 

ஆட்கொண்டவரைக் குறித்த ஆண்டார் எனுஞ்சொல் 

ஆட்கொள்ளப்பட்ட அடியாரையும் குறித்தது. செயப்படு 

பொருளை வினைமுதலாகக் கூறும் மரபு வழுவமைதி பற்றிய 

தாகும். 

செயப்படு பொருளைச் செய்ததுபோலத் தொழிற்படக் 

கிளத்தலும் வழக்கினுளுரித்தே (தொல்.சொல் வினை. 49.) 

இந்நூல் யான் செய்தது என்புழி செய்தது என்னும் 

முதல்வினை செய்யப்பட்டது எனச் செயப்பாட்டு வினைப் 

பொருள்படுதல் போலவும், புலி கொன்ற யானை என்புழி 

கொன்ற என்னும் பெயரெச்சம் கொல்லப்பட்ட எனச் 

செயப்படுபொருள் குறித்த பெயரெச்சப் பொருள் படுதல் 

போலவும் ஆண்டார் எனுஞ்சொல் ஆளப்பட்ட அடியாரைக் 

குறித்தது.



ஆண்டாள் ' 9), பெ. (௫) சூடிக்கொடுத்தநாச்சியார்.. 

பெரியாழ்வாரின் . திரும.களாரும், “நாச்சியார். 
திருமொழி, , திருப்பாவை. ஆகிய. பனுவல் களை 
இயற்றியவர௫மாகிய மாலிய (வவணவ) அடியார் : 
Vaisnava saint, daughter of Periyaivar, and: author of 

the Tiruppaval andthe Naeciyar— tirumoth =” 
[ஆண்டாள் - 94s. Qassrcin ir] 

ஆண்டாள் மல்லிகை Andalmalligai, Gu. (n.) wdsSlens 
ams (Q).ak); a species of Jasmine (௦௦). 
(Qe.g)8.) .... large double - flowered: Arabian 

Jasmine (S.D). 

/ஆண்* தாள் மல்லிகை- ஆண்டாள் மல்லிகை..]' 

  

ஆண்டான் ஈர, பெ. (0) 1. ஆண்டவன் (கம்பரா. 
SLM a4. 62); god. 2. Sse eusir; master, lord. 

[ஆண்டவன் -- ஆண்டான். 

ம. ஆண்டான். 

ஆண்டமான்வெட்டு: கோக vetu, Gu. (n.) பழைய 
நாண்ய வகை (பணவிடு. 142) ; காள cain. 

[ஆண்டான் * வெட்டு. உருவம் அல்லது.எழுத்துப்: 
பொறிக்கப்பட்ட நாணயம் வெட்டு எனப்பட்டது. ] 

ஆண்டி! நரி, பெ, (ஈ.) 1. பண்டாரம்; க ௫௧௯. ௦7 7வார்ர்ன 

8௯/௪. 2. துற வுக்கோலம் பூண்ட சிவனிய (சைவ) 
அடியார்; 7காரி 8ஸ்உ௱ளிவோர. 3. இரப்போன்; 
௪0௦௭. 4. தவஞ்செய்யும் துற வி; one who meditates 

after renunciation, ascetic, recluse. 

ம.க. ஆண்டி . 

[ஆண்டி - இறைவனால் ஆண்டருளப்பட்ட 

அடியவன். ஆண்டு* இ - ஆண்டி..இ' வினைமுதலீறு.] 

ஆண்டி” ஸி, Qu. (n.) வரிக்கூத்துவகை (சிலப்.3,13, 
2.69); masquerade, dance. 

1ம ஆண்டி யாட்டம். 

[ஆண்டி - ஆண்டிக்கோலம்..] 

ஆண்டி? andi Gu. (n.) முருகனுக்குரிய பெயர்களுள் 
ஒன்று ; a name of Muruga, Tamil God. 

[ஆண்டி = ஆண்டிக்கோலத்தல் இருப்பவன் ]' 

ஆண்டிச்சி 1 தனி, பெ. (ஈ.)துறவுக்கோலம் பூண்ட 
சிவனிய (சைவ)ப் பெண் அடியார். ஆண்டி 
என்பதன் Gluissor Lim 6d; Tamil Saiva woman mendicant, 
fem. of andi. 

[ஆண்டி * அத்தி - ஆண்டித்தி - ஆண்டிச்சி.] 

ட்டு எட. 
  

ஆண்டு. 

ஆண்டிசமாதி: ௭ல் கோகல், பெ. (ஈடு துறவியாயிருந்து. 
இறந்தவரின் பள்ளிப்படை (சமாதி): மிற் பூசை 

செய்வதற்கென்று, முற்றூட்டாக விடப்பட்ட நிலம்; 
inamgranted:forworshipatitetomb.of arrandt கூல. 

மீஆண்ஷ. * சமாஇபி. 

ஆண்டிப்பன்னிப்படை andi-p-palli-p-pagai, Gu. /n.) 
usrefium பூசகர்க்கு விடப்பட்ட முற்றூட்டு 

நிலம்; 1லாம்: நூனா்சம் to the priest’ for performing 

poojas at the tornb of arr ascetic. 

[ஆண்டி* பன்னி * படை... 

ஆண்டிப்புலவர் ஈோதி-ந-றப/வளா, பெ. (ஈ.) 17ஆம் 

நூற்றாண்டினரும் செஞ்சியையடுத்த ஊற்றங் 
கால் ஊரினரும் ஆசிரிய நிகண்டு இயற்றியவரும். 

நன்னூலின் ஒரு பகுதிக்கு கரை வரைந்த 
வருமாகிய தமிழ்ப் புலவர் ; [ஊரி ள் ஸ்ட 6௧0 

in @ village Urrarngal near Cenji irr ttre: 17ttr century 

and: wrote the Aciriya Nigandu. and conmmentary on a: 

portion of the Tarnil grammar Nannul. 

[ஆண்டி 4 புலவர்... 

andi-madi-kulam, பெ. (n.) 
வெள்ளிப் பாடாணம் (வெண்செந் தூரம்); ௮ ௮5௪16௦ 
௦௦ழ போர் மொர்வாராஈற 4௩௪. (சா.அக.) 

[ஆண்டி*மஇ*குலம். ம; நிலவ.ருலம்- இனம், 
வகை. வெள்ளி சேர்த்துச் செய்யப்பட்டதால் 

வெண்மைப் பொருள் விளங்க இப்பாடாணம் ஆண்டி 

மதிக்குலம் எனப் பெயர் பெற்.நிருக்கலாம். ]' 

ஆண்டிறன் Andiran, Gu. (r.) ஆண்டிறலோன் 
ஆண்டகை; respectable male. 

[ஆண்ர் இறம் - ஆண்டிறம்- ஆண்டிடறன்.] 
@.Gpn. GK, ariit,aridros, 12/6. ஆண்டின்: பார்க்க; 56௦. 

andiran 

ஆண்டு 1 சோ, பெ.(ஈ.) பன்னிரண்டு மாதம் அல்லது 
365 நாள் கொண்ட ஆண்டு என்னும் கால அளவு; 
௧. “ஆண்டு” (சிலப்.1,24). 2. அகவை (வயத); 
806. ஓராண்டுக்குட்டி (உ.வ.). 3. கொல்லமாண்டு 
(Gis cen 60); year of the Kollam era in Kerala. 

ம. ஆண்டு;க.,தெ., ஏடு; து. ஒட்; கோத. ௮ட்.; குட. 
அண்டி; கொலா. எட்;நா.யெட்;கோண். யேண்டு;பக் இயெட்;



  

  

  

எனும் கி 

தமிழர் நாகரிகம் குறிஞ்சி நீலத்திலிருந்தே -ங்கிவிட் 

ஆண்டு அய, யெ. (௬) மூங்கில் முளை (சேோரநா): 
young ‘sprout of chamtbno {Ker.). 

கே ஆண்டு, ஆண்டன். 
மண்டு - ஆண்டு. ஆண்டு - அண்டைஸிற். 

"இளைத்து முனைக்கும் மூங்கில் மூனை. 7 
மூங்கில் முளைக்கு மலையாள மொழியில் ஆண்டு, 

ஆண்டை, ஆண்டல், ஆண்டன் என்னும் பெயர்கள் உள்ளன. 

முங்கிற்றூரில் அண்டையில் கிளைக்கும் மூங்கில் முளைகள், 

அண்டு, அண்டை, என்றே தொடக்கத்தில் பெயர்பெற்று. 

நாளடைவில் அண்டு - ஆண்டு -- ஆண்டை. அண்டு > 
ஆண்டு -- ஆண்டல் - ஆண்டன் எனத் திரிபற்றிருக்கலாம். 

மூங்கிலுக்குப் பக்கமுளை 'அண்டை' எனப் பெயர் பெற்றிருப்பது 

"சாலப் பொருந்துவதே. இது பன்னிரு. மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 
முளைக்கும் இயல்புடைத்தாதவின். பவக்ப்ப தோன்ற அதி 

௩ re ‘omg im asso ட்டு களிலும் 

vand: n, femph.) a:end aiong .with, in acidition 

“to. QE. and -end, cer, to ‘Ofris. and (), .ande, end 

(6) அ, OS. ande.endi {Bu.en), GHG. anti, enti, inti, 

மாரி இடமான), and Skt. atha (*-ntha) thereupon, if it 

sunived, would, owing to lack of stress, coincide 

with and, {ane ANN) connexion with QE. and —fas in 
and swan: ANEWEA), ON. and-, Goth. anda, anda, 

and Skt. anti over against, Gr. anti against, 1. ante 

ஸ்ம, அரி GE. ande END, அம். is -no longer gen. 

aonepied. (O.DEE) 

eG” andu, Qu. (n.) 5\svelL1d; that place, there. 

"ஆண்டு ம:.தொப்பதில்”' (குறள், 363).   

ஜோ. அந்துணடை Cum, இ.ந்தண்டை வா. ] . 

ஆண்டு” india, Dus. ௬9 பழைமையான, காலத்தால் 

முற்பட்ட, வை: _. 

க்க ee ee 

ஆண்டுகள்ளடவு அஷ்ட சத்வ, யெ. (௩) ஆண்டு 
வருமானம்; அாயகி *௦ஈ௯ (1.ச:8.4121). 

ம ஆண்டுகள் + அடைவு - ஆண்டுகள்ன.டவு 
அடைவு - அயவு[இடைத்தறிபு) ; அடைவு - சேற்வு , 
கருவூலத்தில் சேற்க்கப்படுவது, அரக்கு திவவறியாக 
வரும் ஆண்டு வகுவாய்./ 

Ben GHRgums Zndu-ttogai பெ. (ர) ஆண்டிறுதி 
மில் பெறத்தக்கதொகை; அள total receivable in 

the yearend. 

7 ஆண்டு Bgrens.] 

ஆண்டு இிறைவு நப ண்வ்ய, பெ. (௩) 1. குழந்தை 
களின் முதலாண்டு நிறைவு தாள்; ௬௨ birth an- 

‘Tiversary, as a day of special celebration. (விதான. 

மைந்தர்.12). 2. நிறுவனம், பணி ஆகியவற்றின் 
ஓராண்டு நிறை வு; successful completion of one year 
-Of.an institution or special work unsiertaken. 

[ஆண்டு 4 நிறைவு. - ஆண்டு நிறைவு - 
ஆராண்டுக்காவம் முடிவடை துல். ] 

ஆண்டு நூறுபம்டை வய வயல், பெ. ௫) 
நூறாண்டுகள் எய்தி முதிர்ந்த வேம்யு, பூவரசு, 
ஒதிகை முதவிய மரங்களின் பட்டை; hark of the 

oteees like ‘Margosa, portia, wodina etc., which arse 190 

ஆண்டு gry + பட்டை. தூறாண்டு.வளர்த்து: 
முதிர் த்த மத்தன் பட்டை. 

ஆண்டும்கிறப்பு வரட்டி ராஷய, பெ. (௩.) புத்தாண்டு; 

/-*ண்டு 4 மிறப்பிப் 

ஆண்டு மாறி அடப், பெ. ர.) திருந்தாத 
வனாயும் காலத்தாலும் இடத்தாலும் ஓத்துப் 
போரும் இயல்பறியாமலும் ஒரு சீராக வாழ்க்கை 
நடத்த அறியாமலும் இருப்பவனைத் திட்டு



ஆண்டுமானம் 

வதற்குப் பயன் படுத்தும் வசைமொழி;$எ௱ ௦12056, 

implying that the person is past the period and place 

of progressing, incorrigible person. அவனொரு 

ஆண்டுமாறி (உ.வ.) 
[ஆள் - ஆண்டு * மாநி./ 

ஆண்டுமானம் ோ2்ப-றரோக, பெ. (ஈ.) ஆண்டுக் 
ட“ கணக்கின் பொருட்டு வழங்கும் கால அளவு; 818. 

. [ஆண்டு * மானம்./ 

ஆண்டுமூஞ்சி Andu-munji, பெ, (ஈ.) ஒரு வசைமொழி; 

term of abuse. 

/ஒருகா. ஆண்டு * முடிஞ்சி * ஆண்டுமூஞ்சி./ 
வாழ்ந்து முடிந்தவன், என்று திட்டுவதன் நோக்கம், நன்கு 

வாழுங்காலத்து, உள்ளவற்றை அழியாமல் திறமையாகக் 
காக்குந் திறமின் மையைச் சுட்டிக் காட்டிப் பழித்தலாம். ஒ.நோ: 

கலியாணம் முடிந்துவிட்டது என்பதைக் கலியாணம் மூஞ்சி 

விட்டது என்பது கொச்சை வழக்கு. 

ஆண்டுமூய்-தல் வாபர், 2 செ.கு.வி (v.i.) 

மரபு குன்றல், வளர்ச்சியறுதல்;௦ 8400 வ௮௦ 0, 

to decline. அந்தக் குடும்பம் ஆண்டு மூய்ந்து 

போயிற்று (உ.வ.). 

/ஒருகா. ஆண்டு 4 மாய் - ஆண்டுமாய் - ஆண்டு 

மோய் -: ஆண்டுமூய். மாய்தல் - அழிதல்./ 

2407 Quis sid Anduyarttam, Gu. (ஈ.) சம்பளம் பெறும் 

பணியரளருக்கு ஆண்டுக் கொருமுறை வழங்கப் 

படும் ஊதிய உயர்வு; increment. 

/ஆண்டு * உயர்த்தம்.] 

ஆண்டு வரி Andu-vari Gu. (n.) gost aurfl; annual 

tax. 

ம. ஆண்டுவரி 

/ஆண்டு * வரி.] 

ஆண்டுவா-தல் (ஆண்டுவருதல்)) Andu-va-, 18 

செ.கு.வி. (4.1.) பயன்பாட்டிற்குப் போதியதாதல்:%௦ 

be sufficient for use . நித்தம் ஒருபடி தயிர் வாங்கியும் 

ஆண்டுவரவில்லை (உ.வ.). 

ஆண்டு * வா - ஆண்டுவா - ஆளுதற்கு அல்லது 
பயன்படுத்து தற்கு இயைந்து வருதல், போதியதாதல்./ 

HOT WS gHSC5e01 Andeluttu-ttavai, பெ. (n.) 
Lmipw surfleusms; an ancient tax (Pudu. Insc. 399). 

[ஆண்டு * எழுத்து * தேவை - ஆண்டெழுத்துத் 

தேவை. ஒருகா.. ஆண்டுதோறும் எழுத்துப் 
பணிக்காகப் பெறும் வரியாகலாம். 7   

68 ஆண்டொழில் 

ஆண்டை நோக், பெ. (ஈ.) முதலாளி, தலைவன், 

Lister on eset witit, master, lord, landlord, used by people 

with reference to their feudal chief or a superior. 

"ஆண்டை கூலியைக் குறைத்தால், சாம்பான் 

வேலையைக் குறைப்பான்' (பழ.). 

ம. ஆண்டு; தெ. ஆண்டி. 

/ஆள் - ஆண் -ஆண்ட-* ஐ--ஆண்டை- தன்னை 

ஆளுகின்ற அல்லது ஆளாகக் கொண்ட தலைவன். ஐ - 

பெயர்ச் சொல்லீறு./7 

ஆண்டை“ 306, பெ. (ஈ.) அங்கு, அவ்விடம்;124ற1௮௦6, 

உ (நாலடி. 91). 

* அண்டு - ஆண்டை. ஆ -* அந்த 
(சேய்மைச்சுட்டு]./ 

ஆண்டை“ 36, பெ. (ஈ.) மூங்கில் முளை ;௦ய9 50ா௦ப 

of bamboo. 

ம. ஆண்டை, ஆண்டல், ஆண்டன்; து. அண்டெ 

(மூங்கில் வளை); பட. அண்டெ (ஊதுகுழல்). 

[அண்டு > அண்டை --அண்டை. அண்டு - பக்கம். 

மூங்கில் தூரின் அடிப்பக்கத்தில் இளை த்தெழும் முளை 

அண்டையென்றழைக்கப்பட்டு முதனிலை நீண்டு 
“ஆண்டை' யாயிற்று.] 

ஆண்டை “36, பெ. (ஈ.) 1. தேட்கொடுக்குச்செடி, 
indian turnsole — Heliotropium indicum. 2. 24 gm esor 

டைக்கொடி; 1௦0 creeping plant - capparis horrida, 

3. oyfleséled; sageteaved alangium — Alangium 

lamarckii. 4. 9) sorb; tree having hard core. 

[ஒருகா.“ஆண்டை' - வன்மை, இண்மை, முண்மை 

முடைமையால் மரம் மற்றும் செடி கொடியினத் 

இற்குள் ஒரு சாரானவற்றுக்கு இப்பெயர் ஏ ற்பட்டி 

ருக்கலாம். ஆதொண்டை - ஆண்டை (மரூ௨).] 

ஆண்டைச்சிகை 3881-0௦-09, பெ. (n.) ஆண்டு 
Blgiseud sever (8; account of arrears or balance for 
the year. 

[அண்டு * ஐ 4 கை. - ஆண்டைச்சிகை. 7 

'சிறங்கை சிகை (கொ.வ.). கடந்த ஆண்டின் வரிக்குத் 
தவசம் அளக்கும்போது, அப்போதே தரப்படாத நிலுவைக்காக, 
வட்டம் (வட்டி) பிடிக்கும் நோக்கில், ஒரு சிறங்கை. அள்ளிப் 
போடுதல் மரபு. இச்சொல் பொதுவாக ஆண்டு நிலுவைக் 
கணக்கைக் குறிப்பதாயிற்று, - 

ஆண்டொழில் 89௦1, Gu. (ஈ.) பெருஞ்செயல், 
அருஞ்செயல், வீரச்செயல்: mighty deeds or heroic 
deeds, 

[ஆண் * தொழில் - ஆண்டொழில் - ஆண்மை 
விளங்கச் செய்யப்படும் செய .ற்கரிய செயல்.



ஆண்டொழில் மைந்தன் Andolil-maindan, Qu. (n.) 
வில்லவன் - வல்வில் @ifl; expert in archery. 
சொல்லுக்குக் கீரன்; வில்லுக்கு ஓரி. (பழ.). 

/ஆண் * தொழில் 4 மைந்தன் - ஆண்டொழில் 

மைந்தன். ஆண்தொழில் - ஆண்மை. மைந்து - 

மைந்தன். மைந்து - வலிமை. மைந்தன் - வலிமை 
மிக்கவன்./ 

ஆண்டோன் ! andon, Gu. (n.) 1. உடையோன், 
முதலாளி (அக.நி.); ஜரா. 2. தலைவன்: 
85௭. 3. தேவன் (அக.நி.); 1௦10. 

[ஆள் -* ஆண் -* ஆண்டான் -ஆண்டோன். “ட்” 

எழுத்துப் பேறு. ஆண்டோன் - ஆள்பவன், தலைவன். / 

ஆண்டோன் “ 30050, பெ. (ஈ.) மாந்தன் (நாமதீப.); 

man. ர 

/ஒரு கா. ஆள் > ஆண். ஆண் * ட் * (ஆன்) -ஒன் 
- ஆண்டோன். ஆண் - ஒன்ஆண்பாலீற்றுத் இரிடு. ஆள் 
= ஆளும் பணிக்குறிய மாந்தன், மாந்தர் கூட்டம்.] 

வேலைக்கு ஆள் வேண்டும் என்னும்-உலக வழக்கில் 
ஆள் - மாந்தன் எனப் பொருள்படுதல் காண்க, ஆள் 
வேரினடியாக அண்டிரன் என்னும் தமிழ்க் குறுநில மன்னன். 

மரபும் ஆந்திர மரபும் பெயர் பெற்றுள்ளன. மேலையாரிய 

மொழிகளிலும் இவ் வேரினடியாகச் சொற்கள் கிளைத்துள்ளன. 

GK. anthropos-man, he who has the face of a man, 

andro, before a vowel andr - combining form meaning man. 

cf. Andrew, Andrias, andron, dandy, ‘a fop’, and the second 

element in Alexander, Leander, Philander, cf. also the first 

element in anthropo - (E.C.E.D.E.L.). 

மேலையாரிய மொழிகளில் பெயரின் முன்னொட்டாகவும் 

பின்னொட்டாகவும் வரும் வம் என்னும்சொல்'மாந்தன்' என்று 

பொருள்படுகிறது. 

ஆண்தண்டு ் an-tandu, பெ, (ஈ.) வலக்காதின் தண்டு 

(வின்); smail gristly protuberance of the right ear, 

Opp. to பெண்தண்டு. (சா. ௮௧.). 

[ஆண் * தண்டு. தண்டு - சிறிது தடித்திருப்பது. 
ஆண் -வலப்பக்கம்./ ர 

சிவபெருமானின் இடப்பக்கம் உமையிருத்தலால் இடப்பக் 

கத்திற்குப் 'பெண்” அடைமொழியாகவும் வலப்பக்கத்திற்கு 

“ஆண்' அுடைமொழியாகவும் மருத்துவரால் பொதுவாக 

ஆளப்படும் குறியீடுகளாக அமைந்தன. 

ஆண்நாள் annal, பெ. ௬.) தாழி (பரணி); ஆரல் 

(கார்த்திகை); உருள் (உரோகினி); கழை (புனர் 
பூசம்); கொடிறு (பூசம்); கைம்மீன் (அத்தம்) ; 

பனை (அனுடம்); முக்கோல் (திருவோணம்) 
முற்கொழுங்கால் (பூரட்டாதி); பிற்கொழுங்கால்   

ஆண்பாற்பிள்ளைக்கவி 

(உத்திரட்டாதி) முதலிய விண்மீன்கள்; ஈவி௨ stars 

are parani, kartigal, urogini, punarpugam, pn¥am, attam, 

anudam, tiruvonam, purattadi, uttirattadi. 

(ஆண் * நாள்..] 

ஆண்பனை ே-றவாவ், பெ. (.) காய்க்காத பனை; 

male palmyra bearing ௩௦ *யர். “குரும்பை ஆண் 
பனை” (சம். தேவா. திருவோத்தூர்.) 

[ஆண் * பனை. ஈனாப்பனை ஆண்பனை எனப் 

பட்டது./ 

ஆண்பாடு an-padu, Gu. (n.) 1. ஆணின் குணம்; 

(சா.அக.); ஈவஉ ஸ்வாகா. 2. ஆண்களின் 

முயற்சி; efforts of the male members of the family 

used. along with the expression, பெண்பாடு. 

ஆண்பாடு பெண்பாடு பட்டு அச்செயல் முடிந்தது 

(உ.வ.). 

| ஆண். * பாடு. அண் - ஆண்மக்கள், பாடு - 

செயல், உழைப்பு. படு -பாடு (மு.தி.தொ.பெ.).] 

ஆண்பாத்தி ேறகஸ், பெ. (ஈ.) உப்புப் பாத்தி வகை: 

crystalizer in salt pans, dist. from Guetruns sl. 

[ஆண் * பாத்தி.] 

ஆண்பால் ரேவ், பெ. (ஈ.) 1. ஆண்வகை, ஆணினம், 
(தொல். பொரு. 603); ஈ௱வ6 8.௨ 2. (இலக்.) 
ஐம்பால்களுள் ges; (gram.) singular member of 

personal nouns and verbs in masculine gender. (5 str. 

325) 3. ஆண்தன்மை; quality. 

(சா.அ௧.) 

[ஆண் * பால். பால்-- வகை, பாகுபாடு, ,தன்மை./ 

masculine 

BerurGoopss) anpal—eluttu, Gu. (n.) 1. அ, இ, 

2, ௭, @ என்னும் ஐந்து குற்றெழுத்துகள் 
(இலக்.வி.773, உரை); 14 86௦௩ Tamil vowels. 

(௪௪.௮௧.). 2. பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துகளும் 

அவையின்றி உயிர்மெய்க்குற்றெழுத்துகளும் 

(கதி.அக.) ; ௪61/6 ௦௮5 ௨௭௦ ௦௭ 8௫௦1 ௦௦0500௧(5 

of the Tamil language. 

[ஆண் * பால் * எழுத்து/ 

ஆண்பாற்கிளவி anpar-kilavi, Qu. (n.) smoveer 

SM); utterance of a hero. 

/[ஆண்.* பால் 4 இளவி/ 

ஆண்பாற்பிள்ளைக்கவி நறவாற!!வ--10ர், பெ. (ஈ.) 

ஆண்பாற் பிள்ளைத் தமிழ் பார்க்க; 522 றவற! வ்-$- 

tamil



  

(ஆஸ்யலை்லிஸ்னை +08 eas 8) eaten is Geeien R. <gyieeScrencs அதிமா 

ஆண்டாற்டிள் த்தமிழ் புக் i, Gu ஸூ பார்க்க, வைவ் ளர்க] 

தலைமகளைக் குழந்தையாகக் கருதி ஆண் 
குழந்தைப் பருவத்தைக் காப்பு, செங்கீறை, தால், | 

சப்பாணி, முத்தம், வருகை [வாரானை/, அம்புலி, : 

சிறுபறை, சிற்றில், -சிறுதேர் எனப் weg 
பருவங்களாகப் பிரித்து.ஒரு பருவத்துக்குப் பத்தும் 
பாடல்களாக மொத்தம் நூறு பாடல்களில் 

வண்ணித்துப் பாடும் பனுவல்; ஊன௱ வண்ணா நம 
ten different stages of development in the infancy and 

childhood of a ‘hen, viz., Kppu, sengical, Gi, sappari, 
muttam, varanai; arnbili, அயல், sirril, sirufer, opp. 

to Penpar pitiai—t—tamil. 

[ஆண்பால் + ne + _ siti. அன்னாய் 

பிள்ளைத்தமிழ், .இற்றிலக்யெங்களுள் ஒண்று. 

ஆண்பாற் பிள்ளைய்பாட்டு காரகாறய்வ- 2-௮, பெ. 

(n.) ஆண்பாற்கிள்ளைத் sil பார்க்க ; ௭ அனா தரி 

காபி. ஆண்பாற் பிள்ளைப்பாட்டே” (இலக். வி. 
806). 

[ஆண்பால் எ பிள்னனா எபாட்டு./ 

ட்டது 

ஆண்பிள்ளை காற!ிவ், பெ. ௫.) ஆண் குழந்தை; ஈ௧௦ 
ள்ரிச். 2. ஆடவன்; ஈன. நீ ஆண் பிள்ளையானால் 

இங்கே வா (உ.வ.);49. வல்லவன் ; ஈகா ௦4 வெறு 
0 மர்ர. இதைச் செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆண் 

பிள்ளையா அவன்?1உ.வ.).4.வீரன் ;ஊாமா. 'ஆண் 

பிள்ளைகளான மீஷ்மத் துரோணாதிகளிறே' (ஈடு, 

7,4.5). 5. கணவன் ;*யஸ்ணார். 

ம. ஆண்பிள்ளை; து. ஆண்பாலெ 

[gem + பின்னை. பின்னை - குழந்தை. 

ஆடவனையும் ஆண்மையையும் குறித்த யோது ஆண் 
பிள்ளையென்பஇற் பின்னை பொருளிழத்த ஈறாக 

வல்லவன், வீரன், கணவன் ஆலய பொருள் தத்தது./ 

ஆண்பிள்ளை அரிமா எழப்வ காரன், பெ. (தறுகண் 

மறவன்; எதற்கும் அஞ்சாத வீரன்; ஈகா ௦4 வழா 
valour and prowess as a brave tion. 

/ஆண்பின்னை 4 அறிமா.] | 

, ஆண்பிள்ளைச் Fie Anpillai—c—cingam, Qu. (a.) 

்” வீரன்;8, க சாட! praise. “ஆனையைப் பிடித் 
திடுவான் ஆண்பிள்ளைச் சிங்கம்" (திரைப்பாட்டு). 

[ஆண்பிள்ளை 4 ங்கம். 84. பல்க. 5: சிங்கம் - 
அறிமா. ஆண்பின்னையாகய அரிமா என உருவக 

 ஆண்மிதங்களை அண்டப்னவ்ம், யெ. 4௨) 1. ஆண் குலை 

gang; mule cemnondant, «nate iinnage. 2. ஆண் 

tae + Spice. அடல் ௮ இிறுங்கவை. 
யிறவ்குதல்- தோன்றுதல்.ரீ 
ஆண்டுன்குற்றம் எவ்வகை, யெ. க.) மாலைமங்கிய 

வசையில் குழந்தைகளை வெளியிற் கொண்டு 
போவதாலுண்டா சூம் ஓர் நோம்; அ எம் diathesis 

nce sagan ee லாகா களை 

dusk; avhen some 4 ‘dated! “fis 

மண்வள ர்குற்றும்பி 

ஆண்யூதிடம்ளாவமறனை. யெ.ா.) ஆண்மிள்ளையிடம் 
எற்பட்ட eee cael eae ae a 

pesencteiast. (om ..5465). 
[ஆண் + pp Becsse 7 

ஆண் பெண் அனா, மெ...) கண.வண் மணைவி, 
இணை துணையர்(கூடா.) *யண்னமனாய விர reared 
couple. 

[ஆண் 4 பெண்./ 

கோள்களூள் செவ்வாய்,வியாழண் ,ஞா.மிறுஎன்பண 

[சனி)யும் அலிகோள்கள். வெள்ளி, திங்கள், 
கருங்கோள், (இராகு) செங்கோள், (Bags) 
என்பன இயண் கணள்கள், (apa. சிந்): male 

ம ro ட 

wate Mercury and Suture ‘Sense planets are Seay 

‘Moon, deon's macending node ahd moon's 

denending rode. (en 25). 

aie beatae 

ஆண்யெண்ணவி நாள்கள் Janpecrai-<digal, Gu. {n) 
தாழி (பரணி), ஆரல் (கார்த்திகை), உருள் 
(உரோகிணி), கழை (புனஈ்பூசம்), Slates (பூசம்), 
கைம்மின் (அத்தம்), பனை (அனுடம்!, முக்கோல் 
(திருவோணம்), முஜ்கொழுங்கால் dst), 
-பிற்கொழுங்கால் (உத்திரட்டாதி) என்பன ஆண் 
நாள் மீன்கள். மாழ்கு (மிரூககிரிடம்ர, குன்று 

(சதயம்), குருகு (மூலம்) இவை அலிநாள் மீன்கள். 
இரலை (அசுவினி), யாழ் (திருவாதிரை) , கவ்வை   (ஆயிலியம்), கொடுநுகம் (மகம்), கணை (பூம்),
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மானேறு. (உத்திரம்), தெய்ம்மீன் (சித்திரை), 
விளக்கு (சுவாதி), சுளகு (விசாகம்), தழல் 
(கேட்டை), முற்குளம். பூராடம்), கடைக்குளம் 
(உத்திராடம்), பறைவ. (அவிட்டம்), தொழுப.-நி 
(இரேவதி) என்பன யெண் நாள் மீன்கள். 

(அமி.சிந்.); ஈாவ்க வனக ௮ னண், (ஸார்றுத், மானோர், 
Bunanpudan, pudae, atten, anudam, truvonam, 

Purattadi, and: uttirattadi; Nhenmapirodite stars are- 

micugaSiridarm, sadayam ard: milan, fermaie: stars. are 

asupadi, tnwadirai, ayilyam, magam, puram, uttiram, 
sittiral, swadl, vistigarn, Kettsi, pUrsidam, uttradam, 

/ஆண் * பெண் அவி நாள்கள். 

ஆண் யைத்தியம் எ-ரலட்ஷனா, பெ. (ஈ.) ஆண்மகனின் 

மேல் பெண் கொண்ட ஒரு வேட்சை:; ஈச வைல் 

ரர 2 female aver 2 male: tis opp. to: pempaittiyarn, 

the one: im the: male. (=r. sa.) 

[ஆண் 4 யைத்திலம், யித்தம். எ மீத்திமம். ௭ 
பைத்இயம். யித்தம்-- மக்கம், வெறி! 

PISS ugaat anmakkat-paruvam, Gu. (n:) 
இளையோனாசுங் காலம் (பன்னி ருபா .226) ; 850௪ 
in the life of a male, wher he cames of age. 

[ஆண்மக்கள் -- பருவம் . ஆண்மகனாக வளர்ச்சி 

யெவ்தும் பருவம்... மீசையும் தாடியும். வளரும். பருவம் . / 

ஆண்மகன் ஊா௱ஷுா, பெ.(£.) 1. ஆண் குழந்தை; 

male child. 2. மாந்தன்; ஈகா. 3. சிறந்தோன்; 

efficient man. 4. Sent cise } husband, 5. மகன்; son. 

6. துணிவுமிக்சுவன்; ஈண௰ர்மோணக. "ஆண்மகன் 

கையிலயில்வாள்” (நாலடி.366) 

[ஆன் - ஆண்ர் மகன். 

ஆண்மஞ்சள் nmanjal பெ. (ஈ.) கறிமஞ்சள்; turmeric 

06௪0. ஈ மோடி, 

/ஆள் - ஆண் * மஞ்சள் (ஆளும் மஞ்சள் )./ 

ஆண்மதப்பூ வாக்கம், பெ. (ஈ.) மதனப்பூ; indian 
cowslig creeper—perguiaria winor. (1. 9).). 

குவ: ஆண்மதன காமப்பூ ன 

[ஒருகா. ஆண் - ம.தனம் 4 யூ. ஆண்மதனப்பூ - 

ஆண்மதப்பூ. ம.தனம் மதம் (இடைக்குறை),] 
ஆண்மரம் ரோக, பெ. (ஈ.) 1, வமிரம் பாய்ந்த 
Lob; a class of trees in which the core is. hard and 

Suitable for timber. “உற்றவாண்மரம் உள் 
வயிரமுடை மரமாம்'” (er.g8.). 2.° BeMEe   

ஆண்மெய்க்கூறு 

முறிக்கும் ஆண்மையூடைய௰. அழிஞ்சில் ' மரம்; ௭௦௧ 
im which every, past is ary antidote for poison, sage — 

leaved alangjumr. 3. சேரங்கொட்டை மரம்; ஈவ!/9 

nut tee — Wt is so called: because it'is an antidote 

against poison. .4. smrust wy; tree not bearing fruit, 

5. கருங்காலி மரம்; வாள்௯19௯: (சா ஆக.) 

த. ஆண்மர. 

ஆண். * மரம். ஆண் - ஆண்மை, வன்மை, 

மறங்களின் டுவில் வவிரம்: wri ss 

இண்ணிதா தல், எஇற்க்கும் வனிமைய/டையதா தல். 
காம் காய்க்காது. மரங்களை, ஆண்பாற்படுத்துக் 

கூறும். மாரயுபற்றிக் கா௱யாமறம்: ஆண்மரம் 

எனய்மட்டது. ஈஞ்சு ஞூறிச்கும் ஆற்றல். கொண்ட 

மரங்களின் வன்மையைக் சூறிக்குஞ், சொல்லாக 

“ஆண் அடைமொழி ஆனய்யட்டுள் ன து. ] 

ஆண்மஸடு anmaladu, Gu. (n.) ஆண்மகனுக்கு 
ஏற்படும் மலட்டுத்தன்மை. want of fertility or 

fecundity im 2 rrrart’s sertien, 

/ஆண் * மலடு. mesh urpee; see maladu.] 

Aemorgwear a-madulai, Gu. (n.) wr gio or; 

double-flowered: pomegranate. 

[ஆண் * மாதுளை. 

ஈகம்], 

ஆண்மாறி: ஊ-௱ள், யெ. (ஈ.) 1. அடங்காக் குண 
முள்ள வள்; ee, fecrcsgant. 2. அடக்க 

மில்லாதவள்; 

௦. 3. ஆண் குணமுடையவள்; வாரி woman, 
Virago, Amazon. 

(ஆண் ர மாநி. மாறி- மா.றியவள்.] 

ஆண்மூங்கில் காரமர்றுி, பெ. (ஈ.) 1. கெட்டியான 
மூங்கில்; 8010 6௭௦௦. 2. கல்மூங்கில் ; a species of 

solid: bamboo. tis opposed to. penmungil, the common 
hollow: barriboo. 

மாதுளை யார்க்க,; see 

Aum i 

[ஆண் * ரர்ங்கில், ஆண் - 

.இண்மை. ] 

ஆண்மெய்க்கூறு Sahay Seba, பெ.ஈ.) 1. ஆண் 

பிள்ளைகளுக் குண்டான இயற்கை, வலிமை, 

அறிவு முதலியன; essential nature, strenght or 

virility, power, intelfect, etc. of man. 2. 9) 60 

மகனிடம் அமையத்தக்க மெய்க்கூறு; ரவ 

elernent of a sexual cell, a masculo — nuelous — 

Arsenoblast. (சா.அக.). 

வன்மை, வயிரம், 

/ஆண் -* மெய் *-கூறு./



ஆண்மெய்க்கூறுநூல் 

ஆண்மெய்க்கூறுநூல் anmey—k—kuru-nul, பெ. (ஈ.) 

மாந்தன் உடற்கூறு பற்றியும், நோய் பற்றியும் 
ஆண்குறியின் மெய்ம்மைகளைப் பற்றியும் கூறும் 

BIT; scientific study of masculine constitution and of 

the diseases. of the male sex,-especially the study of 
diseases of the male organ = “Andrology. (1. ௮௧.). 

[ஆண் * மெய் கூறு நூல். 

ஆண்மெய்ம்மை ஜாவ, பெ. (0.) மாந்தன் உடற் 

கூற்றியல்; scientific study of masculine constitution. 

/ஆண் * மெய்ம்மை./ 

ஆண்மை ரேவ, பெ. (ஈ.) 1. ஆளுந் தன்மை 

(Qgne.Qene.51); controlling power. 2. S60 
giro (#lets.6 56) ;masculinity,virility. 3. வெற்றி 
(.9tis.);conquest, victory, 000695. 4. வலிமை (பிங்.) ; 
strength, ஐர௭. 5. செருக்கு; 06, 00௭0௪1. 

நானென்ற வாண்மை 6. உடைமை; ற0$8855100 

05950 88 ௨ 8பரீர. "புல்லறிவாண்மை" (குறள், 331). 

7. வாய்மை (பிங்.); பஸ். 8. ஆண்பாலுணர்ச்சி 
6ustt ot0; having sexual power, a peculiar characteristic 

in males. 

ம. ஆண்ம, ஆணத்தம்; ௧. ஆண்ம. 

/ஆள் - ஆண் - ஆண்மை (வே.சொ.க.7). ஆள் * 

மெய் - ஆண்மை - ஆளு ந்தன்மை. மெய் - தன்மை, 

இயல்பு மெய் - மை. மெய் பார்க்க; 866 mey.] 

ஆண்மைக்குறைவு Aanmai—k—kuraivu, பெ. ௫.) 

வலிமைக் குறைவு;।௦88 0 ஈவர் power, want of virility, 

impotency. 

[ஆண்மை * குறைவு 

ஆண்மைச் சினைப்பெயர் ஊ௱வ-௦-0ஈவ-2-வுள, 

Qu. (nm) ஆண்பாலையே விளக்கி நிற்கும் 

சினைப்பெயர்; ஈ௦880ப16 ௩௦ய5 09௭000 ஐவ or 

members of the body or names derived from such 

ஈ௦ய8. 'முடவன்' (நன்.283, உரை). 

[ ஆண்மை* சனை * பெயர் . இனை - உறுப்பு] 

ஆண்மைச்சினை முதற்பெயர் ோ௱வ்-௦-ரொவ்ரபகோ 

peyar, Qu. (n.) ஆண்பாலையே விளக்கி நிற்கும் 

சினை முதற்பெயர்; ௭௨ ஈ௦பா, ரெவ்௱பகோ ஐவ, 
which denotes masculine gender in particular. 

'முடக்கொற்றன்' (நன். 283 உரை). 
/ஆண்மை* சினை முதல்*பெயர்.ஏனைமுதற் 

பெயர் பார்க்க ; 999 பவி ஈய peyar.] 
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ஆண்வழி 

rons, Sipe  anmai-taru-kilangu, Glu. (n.) 

1. நிலப்பனங்கிழங்கு ; 9௦0 palm or hog paim. 

2. நிலச் சருக்கரைக்கிழங்கு ; 1௦0 ௦4 உக. 3. 

அழுக்கிராகிழங்கு ; the root of 8 இலார். 4. பொற் 

சீந்திற் கிழங்கு ; 1004௦1 உ றகர. (சா.௮௧.). 

மறுவ. நிலச் சருக்கரைக் கிழங்கு, பூமிச் சருக்கரைக் 

கிழங்கு. 
[/ ஆண்மை * தர * கழங்கு ./ 

QereouiiGun giCuwi  apmai—p—podu—p-peyar, 

Qu. (n.) உயர்திணை யாண்பாலையும் அஃறிணை 

யாண் பாலையும் ஏற்கும் பொதுப்பெயர் ; masculine 

nouns, common to the rational and irrational classes. 

“சாத்தன் இவன், சாத்தன் இவ்வெருது' (நன்.284, 

உரை). 

[ஆண்மை -* பொது பெயர்./ 

ஆண்மை முதற் பெயர் நொவ் ௱பவே-றஷல, பெ. (n.) 

ஆண்பாலையே விளக்கி நிற்கும் முதற்பெயர்; ஈ2- 

culine noun denoting the stock or 6௦0. “சாத்தன்” 

(நன்.283, உரை). 

[ஆண்மை - முதல் * பெயர். 

முதற்பெயர் பார்க்க; 599 ஈாபேோ-றவூ2..] 

ஆண்மை முறைப்பெயர் Anpmai-murai—p—peyar, பெ. 

(ஈ.) ஆண்பாலை உணர்த்தும் முறைப்பெயர்; ஈ&- 

culine noun denoting relationship. 56m (நன். 283, 

, உரை.). 

[ஆண்மை * முறை -* பெயர். ] 

ஆண்மையன் 3ே௱ஷ்கா, பெ. (ஈ.) சிவன்; பா 39௨. 

(திருவா. 6.8.8.). 

ஆண்மையிலி Apmaiyili Gu. (n.) பெண்தன்மை 
(5 w$u.); feminity, womanishness. 

/ ஆண்மை* இலி. இவி- இல்லாத தன்மை. ] 
ஆண்ராசி Apradi, Gu. (n.) ஆணோரை பார்க்க; 5௦6 

aporai. , 

ஆண் வசம்பு 8--வஷீவாம்ப, பெ. (ஈ.) ஒருவகை வசம்பு; 
a variety of sweet flag—Acorus Calamus. ( €1.9)8.). 

ஆண்வழி an-vali, Gu. (n.) 1. ஆண் தலைமுறை; 
male descendant, family descent in the male line, 

2. ஆண்குழந்தை; ஈ௮ ௭/0. 3. ஆண் தலை 
முறையி (சந்ததி)லிருந்து உண்டான மரபு; ஈவ6 
line, family descent in the male line. 

ம. ஆண்வழி 

[அண் * வழி.]



ஆண்வெறுப்பு 

ஆண்வெறுப்பு 3-/சபறறப, பெ. (n.) பெண்களுக்கு 
ஆண்களைக் கண்டால் உண்டாகும் வெறுப்பு: ஈ௦- 
bid dislike of or insane aversion to the male sex in 

women, Apandria. 

/ஆண் * வெறுப்பு: / 

ஆணகம் anagam, Glu. (n.) gers unités; see 
alagam. 

ஆணகம்” ௨089௨, பெ. (ஈ.) 1. கோளக நஞ்சு; ஈர எலி 
poison. 

[ ஆணம்” * அணகம்./ 

ஆணங்கம் கர்வ, பெ. (n.) 9,60" (M1; genital 

of a ‘male as opposed to pennangam, genital of a 

female. 

[ஆண் * அங்கம். அங்கம் - ௨ ayes, Skt. anga.] 

ஆணங்காய் anangay, Gu. (n.) ஆண்பனையின் 
UTMET, Bcsrusmsoruest smi; branched spadix of 

the flowers of the male palmyra tree (சா.அக.). 

/ஆண் * அம் * காய். அம் சாரியை. 

ஆணணி ரேவா, பெ. (ஈ.) மறவர் படைவகுப்பு; 
military 0௧8௦. “ஆணணி புகுதலும் அழிபடை 
தாங்கலும்”' (சிறுபாண். 211.). 

/ஆண் * அணி. 
ஆணத்தி நப், பெ. (ஈ.) ஆணை, கட்டளை; 0087, 

command (S.1.1.ii.93). 

ம, ஆண; ௧. ஆணதி; தெ.ஆணதி; பிராகி., பாலி. 
ஆணத்தி. Skt. ajnapti. 

[ஆணைர* அத்தி - ஆணத்தி- ஆணை. அத்து - 
சாரியை. 'இ' உடைமை குறித்த ஈறு. த. ஆணத்தி5 
பிரா. ஆணத்தி. ஆணை பார்க்க; 866 மோல்...] 

ஆணத்தி ம் க, பெ. (ஈ.) கற்பூரம்; ௦௨௱றர௦. 

ஆணம் 1 anam, பெ. (ஈ.) 1. அன்பு; love, friendship, 

8416040ஈ. 'ஆணமில் பொருளெடமக்கு”' (கலித். 1.). 

2. பற்றுக்கோடு; $ப2ஜ0௩. “தேவரை யாணமென்் 

றடைந்து” (திவ். திருச்சந். 69). 3. கொள்கலம், 

ஏனம்; 485941. 

ம. ஆணம்; ௧. ஆண. 

/ஒருகா. அணையம் > அணயம் => அணம் 

-ஆணம். அணையம் = தழுவுதல், அணைத்தல், 
ஆட்புக்கொள்ளல், பற்றுக் கோடாயிருத்தல், நிலைக் 

களமாதல், பொருள்களைக் கொள்ளும் கொள்கல 

மாதல்./   

ஆணலி 

ஆணம்” anam, Glu. (n.) 1. சாறு; 5௦0. 2. குழம்பு 

(பிங்); broth or thick consistent fluid curry, 

ஆட்டாணம், கோழியாணம் (உ.வ.). 3. குழம்புத் 

glee; vegetable relish in soup. 

ம. ஆணம்; ௧. ஆண (வெல்லப்பாகு). 

[ஒருகா. அள் - அளம் -- ஆளம் -ஆணம். அள் 

* அளம்- சேறு,சாறு, குழம்பு] 

ஆணம் a anam, Glu. (n.) 1. #lgisw; smallness, 

meanness. “sg oorleo சிந்தை வீரன்” (கந்தபு. 

வீரவாகு. கந்.39). ௧. ஆணம், அணம். 2. செருக்கு, 
ஆணவம் (கதி.அக.); pride, arrogance, egotism. 

[ஒருகா. அணம் - ஆணம். அணம் - இறுமை. 

ஆணவம் -* ஆணம் (இடைக்குறை)./ 

ஆணம்" ரேவ, பெ. (ஈ.) 1. காட்டுவேப்பிலை: ஈர்௦ 

॥98௱ 2.காட்டுக்கொழுஞ்சி;வயவா96 (சா.அக.). 

[ஒருகா. ௮ண் - அணம் -* ஆணம். அண் - உயர்வு. 
தாட்டு வேம்பு, நாட்டுக்கொழுஞ்சியினும் உயரமாக 

வளரும் இயல்பு பற்றிக் காட்டு வேம்பும் காட்டுக் 

கொழுஞ்சியும் இப்பெயர் பெற்றிருக்கலாம்.] 

ஆணம்” 3௨, பெ. (ஈ.) வெடிப்பு, பிளப்பு; ௦78௦, 06, 

breach. 

ம. ஆணம்; ௧. ஆணெ. 

[/ஒருகா. ஆழ் * ௮ம் 5 ஆழம் -- ஆணம். 

பெரும்பாலும் நிலத்திற்றோன்றும் வெடிப்பே 
ஆணம் எனப்படும்./ 

ஆணர் ! போல, பெ. (ஈ.) பாணர் (அக.நி); வல. 

[ஒருகா. பாணர் -* goog] 

ஆணா anar, Glu. (n.) 1.நன்மை (கதி.அக.) ;900065$ 

2. வளமை (S)..9)6.); fertility, prosperity. 

/யாணர் -- ஆணர்./ 

ஆணர் 5 anar, Glu. (n.) ஆண்மையுடையவர்; ௦06 
who possesses manly characteristics. 

[ஆண் * ஆணர்..] 
ஆணல்லாதவர் ேவ(80வல, பெ. 6.) இறைவழி 

பாட்டில் இல்லாதவர்; ஈ0ஈ-08016. “ஆணலாத 
வரைக் கண்டால் அம்ம நான் அஞ்சுமாறே” 

(திரு வாச.35.40). 

[ஆண் * அல்லா தவர்./ 

ஆணலி Anali, Gu. (n.) ஆண்தோற்றம் மிக்க அலி 
(Qgn6. Gurget. 605. 2.7); hermaphrodite 
human being in whom masculine features predominate,



ஆண்லை 

i.e. a male with only the genital organs, eunuch similar 

to those of the femaie. 

[ஆண் - அலி.]. 

ஆணலை விவ், பெ. (ஈ.) கடலில் உயரமாக எழும்பும் 
2yone0; high wave in the sea. 

[ஆண் * அலை . ஆண் - வலிமை./ 

ஆணவப்பிணிப்புரவ2-0-ற(ர]றறய, பெ. ௫.) ஆணவக் 

&1_(@\; matter which is eternally encasing the soul and 

‘lasting till its final liberation. 

[ஆணவம் * பிணிப்பு - ஆணவப் பிணிப்பு. 

பிணிப்பு- கட்டு./ 

ஆணவம் வண, பெ. (ஈ.) 1. செருக்கு (தாயு. 

சின்.3) ; 910௪, வா௦306, 6004. 2. ஆணவமலம், 

மும்மலத்தொன் று;௦ா௦௦் las (defil ts) 

ம. ஆணவம்; க. ஆணவ; 86.8௨ 

[ஆண் *அ௮-(வ்)*௮ம்- ஆணவம். அள் - அண் 
2 ஆண். அள் - செறிவு, இண்மை, வலிமை. ஆண் * ௮ 

- ஆண ௩ இண்மை௰ுள்ள, செருக்குள்ள ஆண்தன்மை 

கொண்ட. ௮.- கிழமைப் பொருளில் வந்த ஆறன் 

உருபூவ் - உடம்படுமெய். அம் -பண்புப்பெயரீறு./ 

ஆணவம் ‘ வாவ, பெ. (1) ஆணகம்” பார்க்க, 586 
anagam 

[ஆணகம் -- gy coreith. ] 

AHoTuweiwd anavamalam, Gu. (n.) (Aleuvedflwid) 

மும்மலங்களுள் ஒன்று (சி.சி. 2, 80, மறைஞா); 
(Saiva) matter which is eternally encasing the soul and 

lasting till its final liberation, one of mum-—maiam. (three 

defilements). 

ம. ஆணவமலம்; ௧. ஆணவமல, 

[ஆணவம் - மலம்./ 

ஆணவமறைப்பு ரேவஉ௱வவறப,. பெ. ௫) ஆணவ 

மலத்தால் ஆதனுக்கு (ஆன்மா) ஏற்படும் 
அறியாமை; 19708௭௦6 1ஈ ஈர்/ள் 850015 வ enveloped 

because of anavam. which is an obstacle to the 

spiritual progress. 

/ஆணவம் * மறைப்பூர் 

ஆணவலரிசி anavalariki, Qu. (n.) வெல்லப்பா கிலிட்ட 

அவல் (கருநா.); flattened rice soaked in molasses. 

௧, ஆணவலக்கி, 

[ஆணம் 4-அவல்-- அறிசி , ஆணம் - சாறு , பாகு..] 
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ஆணி" 

ஆணழகன் விவக, பெ. (௫. ) அழகு வாய்ந்தவன் 

(கோவலன்கதை , 19) ; 180506 ஈ8, 9000 1௦0/9 

man. 

/ ஆண் -* அழகன். / 

ஆணன் Anan, Gu. 0.) ஆண்மையுடையவன்; ௦1௨ 

having the qualities that become a man, as courage, 

fortitude ete. “oglu eutenrGor” (Aus. 

சுவர்க்கநரக.222). 

[ ஆண் * அன். அன் - ஆண்பாலீறு . / 

ஆணா ana, Gu. (n.) 1. காட்டுவேப்பிலை மரம்; 

downy axil—flowered shrubby wanpee — Clausena 

Wildenovii (pubescens ) 2. 4nL MS Ganap 65! ; opal 

(சா. 918. ). 

[ஆணா - ஆண்மரம். ஆண் * ஆ - அணா . 

பெண்தன்மை பிணவு, பிணா என்றாற் போன்று 

orange 

ஆண்தன்மை ஆணா எனப்பட்டது. / 

ஆணாடு-தல் 8ர80ப-,5.செ.கு.வி.(0..) விருப்பப்படி 

நடத்தல்;10 0௦ 8501௦ 0162565. “அசோதை யாணாட 

விட்டிட்டிருக்கும்'” (திவ்.நாச்சி.3,9). 
[ஆண் + அடுதல். ஆணைப்போன்றே குன் 

விருப்பப்படி தலைமையேற்றுச் செயற்படுதல். / 

ஆணாறு£ப, பெ. (.) மேற்கு நோக்கியோடும் ஆறு; 

westward flowing rivers as opp. to Pennaru. “ஆணா று 

பெண்ணாறுகள் ஒன்றின்றிக்கே”' (ஈடு. 4,4, பிர). 

/ஆண்ர் ஆறு./ 

மேற்கு நோக்கிப் பாயும் ஆறுகளை ஆணாறுகள் 

என்றும் கிழக்கு நோக்கிப்பாயும் ஆறுகளைப் பெண்ணாறுகள் 

என்றும் அழைப்பது ஒரு மரபு வழக்கு, 

ஆணி! வர், பெ. (ஈ.) 1. இரும்பாணி; ஈலி, ஊவி 81. 

“அடிப்பேன் கவியிரும்பாணி கொண்டே” 

(தனிப்பா.1, 170, 22). 2. அச்சாணி; மாள் ற். 
"உழுவார் உலகத்தார்க் காணி” (குறள், 1032). 3. 
எழுத்தாணி; stylus for ஏர்பாற. “பித்திகைக் 

கொழுமுகை யாணி கைக் கொண்டு” (சிலப். 
8,55). 4. மரவாணி; peg, plug, wooden spike. 

“உரலாணி” (தொல். எழுத்து. 99. உரை).5. உரை 

யாணி; 8 of gold for testing the standard of 

௦௭9௦16. “ஆணிப்பொன்” (திவ். பெரியாழ். 181.). 
6. தைக்கும் ஊசி; sewing needle. 

ம., ௧., தெ., து., பட., குட. ஆணி ; கோத.ஆண்ய் ; 
துட.ஒண்ய்; Pali., Skt. ani . 

[Bib > 99 > gem. gipaigy goof. |
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ஆணி” ர், பெ. (ஈ.) 1. புண்ணாணி: ௦006 ௦4 8 ப௦. 

we: காயாணி; ஈக excrescence on the skin. 3. 

ரதத்தில் முள் தைத்து ஒடிவதாலும் அல்லது 
பருக்கைக் கற்களின் மேல் நடப்பதாலும் அரத்தைப் 

போலுண் டாகும் முடிச்சு; horny induration and 

thickening of the skin caused in the foot by walking on 

sharp stones, or by running a thorn which is left 

பராண. 4. கருவிழியிலுண்டாகும் ஒருவகை 

நோய்); disease affecting the cornea of the eye. 

(சா.அக.). 

௧க., தெ. ஆணி. 

[act > அள் - ஆண் * இ - ஆணி. அள் - 

Oe Be, BLA. ஆணி - செறிந்து திரள்வது , 
கட்டியாவது. இ - உடைமைகுறித்த ஈநு./ 

ஆணி”, பெ. (ஈ.) 1. அடிப்படை; 5பறற0ர், 0௨516, 

foundation. 2. முதன்மை; மாலி as in aniver. 

“ஆணியா யுலகுக் கெல்லாம்” (கம்பரா.கடறாவு . 

27). “உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி'' (குறள்.). 
3. ஆசை (திவ் .பெரியாழ் .5,2,3) ; எரர், 02819. 

4. Gusitsmi, 2.witey ; greatness, superiority. 5. 

எல்லை (நாநார்த்த.); ॥௱ர், யாகு. 6. பேரழகு; 

exquisite beauty. 

ம. ஆணி, ஆணிக்கல்லு.; ௧., தெ. ஆணி. 

(ஆழ் - ஆண் * இ - ஆணி. ஆணி- ஆழ்ந்துள்ள 
ஆணி, தேர், வண்டி முதலியவற்றின் உறுப்புகளை 

இறுக்கிப் பிடிக்க முதன்மையானதாகவும் அடிப் 

படையாகவும் இருத்தலால் மேன்மைப்பொருளும் 

ஆசை, அழகுப்பொருள்களும் நிழல் 

களாயின./ 

பொருள் 

ஆணி 4 ani, Qu. (n.) 1. sumer 216; pointed edge 
of a sword. 2. gy, sooflipsgi; pearl superior. 3. 
படுக்கை: 660. 

௧. ஆணி. 

[ஆணி - முதன்மை. ஆணி கூர்மையுடைமையின் 

கூரிய வாளலகும், கூர்மை தீட்டலான் ஒளிமடைமை 

பற்றி ஆணிமுத்தும், அழகுடைமையின் படுக்கையும் 

நிழல் பொருள்களாய் அவ்வவற்றைச் சுட்டின./ 

ஆணி” ani, Gu. (ஈ.) 1. நடுகழி, அடிக்கும் முளை; 
9௭0௦08 ஐ69. 2. வலைகளின் முனைகளில் கட்டும் “ 

சிறு மூங்கிற்கழி; ஊவ 08௦௦ 8110 tied at the end 

of a net. 

ம., ௧க., தெ., து., குட. ஆணி. 

[அள் > அண் * இ. அணி. * ஆணி. அள் - 

பொருத்தல், சேர்த்தல். ஆணி - பொருத்தி அல்லது 

சேர்த்து அமைப்பது./ ்   

ஆணிக்கொம்பு 

ஆணி? ani, Glo. (part.) ஒரு பெயரீறு; suffix in 

words, indicating intensive force. 

சிரிப்பாணி சின்னாணி (௨.வ.). 

[அணம் > அணம் - ஆணி. அணம் - சாரியை, 

பெயரீறு. ஆணி - பெயரீறு. அணவுதல் - தொடுதல், 

நெருங்குதல். உச்சாணி - உச்சியை அல்லது முகட்டின் 

கொடுநுனியை மிக நெருங்கிய கூர்முனை. உச்சாணிக் 

இளை - இளையின் கடைகோடி முனை. / 

உச்சாணி, 

ஆணி” api Gu. (n.) நாட்பட முதிர்தல்; மிகுதல், 

காழ்கொள்ளுதல்; 1௦ become hard, strong, and 
mature. 

ABHMSS gp Api-k-kanu Glu. (n.). wvTSH od Jom Alor m 

கணுக்கள் வகையுள் ஒன்று, உயிருள்ள கணு 

எனப்படும்; ௨ |/ஈ0 ௦4 node. 

ஆணிக்கல்் 3-௮, பெ. (ஈ.) 1.பொன்னுரைக்குங்கல்; 
touch-stone for ascertaining the fineness of gold. 2. 

பொன் நிறுக்குங்கல்; standard weight for gold. 

“கச்சிப்பேட்டு ஆணிக்கல்லால் நிறை இருபதின் 

கழஞ்சுபொன்”' (8.8.1, 117). 

[ஆணிர* கல் - அணிக்கல். - முதன்மையான கல்./ 

ஆணிக்கால் 80-௮4), பெ. (ஈ.) பருக்கைக் கற்களின் 
மேல் நடத்தலால் அல்லது காலில் முள் தைத்து 

ஒடிதலால் பாதத்தில் ஆங்காங்குத் திரட்சி கண்டு 

வலிமிகும் கால்; foot having a hard horny 

excrescerice caused by the pricking of thorns or by 

walking on pointed pebbles. (é1.3/6.). 

ம., ௧. ஆணிக்கால், 

[ஆணி + are - அணிக்கால் - அணிபோல் 

வலிதாய்த் இரட்டி கண்டு வலியெடுக்கும் கால்./ 

ஆணிக்குருத்து ஊ/--யாப்ப, பெ. (ஈ.) பனை, தெங்கு 

முதலியவற்றின் நடு அல்லது மூலக்குருத்து; ஈர் 

or prime part of a palmyra shoot, central thick shoot 

of a palm. 

[ஆணி * குருத்து - ஆணிக்குருத்து - 
முதன்மையான குருத்து./ 

ஆணிக்கை ரேப், பெ. (.) உறுதி, உறுதிப்பாடு; 

certainty, firmness, “UmaUladanuGe ஆணிக்கை 

யாக” (கனம் கிருட்டிணையர் கீர்த்.32). 

[ஆணி - மேன்மை, அடிப்படை. ஆணிர் கை - 

ஆணிக்கை - உறுதி, உறுஇப்பாடு.] 

ஆணிக்கொம்பு ரேம், பெ. (ஈ.). 

(செங்கை.வழ) ; ௦௦09௭ wedge. 

[ஆணி * கொம்பு./ 

மரவாப்பு
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ஆணிக்கொள்ளூ-தல் 8/1], 13 செ.கு.வி. (4) i *, onl | 
1. இருப்பிடத்தை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளுதல்; ௦ 8. 45 ‘ 

make one’s positon firm, consolidation. இங்கே 9. a james 

ஆணிக்கொண்டு பிறகு மற்ற காரியங்களை நீ 10. 55 ea eins | 

பார்க்க வேண்டும். (உ.வ.) 2. இறக்கும்போது கண் 41. 6 ப 

நிலைக்குத்திட்டு நிற்றல், ஒரு சாவுக் குறிப்பு; 985 48 ல் ன 
remaining fixed just before death. This is considered ॥ : 

one of the indications of approaching death. 13. 65 “I 

[ஆணி + கொள்ளுதல் - ஆணிக்கொள்ளுதல். 14. 6 ச் 
ஆணிபோல் அசையாமல் செங்குத்தாகக் கண்பார்வை ரி = கு 

இிற்றல்..] 416. wl 11 
ஆணிக்கோவை பவ, பெ.(ா.)1.உரையாணிகள் | .- - ் 
கோத்த womene; (literally) a bunch of 10ப௦ர-ஈவிட, ௦ 17... 72 it 

be used on touch-stone for testing the fineness of other 18. 73 i | 

990 ஷூ ௦௦றழவ/80. 2. கவுபால சித்தர் செய்த நூல். ர ் ன் \\ 

இதில் பொன் ஒருமாற்று முதற்கொண்டு பத்து 1 

மாற்று வரையில், 27 தரமாகப் பிரித்துபொன்னின் =D Ps 

மாற்றுகளை வரிசையாக அடியிற் காட்டியுள்ளபடி 21. 8 A 

கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவும் வகையில் விளக்கம் 3 

STULL Her on gy.; treatise compiled by siddhas to test 22. 84 111] 

the purity or fineness of gold in general. According to 23. a it 
this book, the standard of fineness of gold known in 24. 94 Wt 

Tamil as marru, from 1 to 10, is further subdivided into 25. . gt | 

fractions, for purposes of accuracy and correctness and v2 

arranged in order, according to the quality and degree 26. 38 | 

of fineness into 27 grades as illustrated below. 27. 10 ரு 

Each grade is represented by a slender bar or 

rod of gold of the standard of fineness of that grade மேற்கண்ட மாற்று வகைகளின் கலப்புவகை. 
known as the touch-needie. Thus, there are 27 needles 1 மாற்று முதல் 6 மாற்று வரையில் — தூய செம்பு + 

prescribed for 27 912885 ௧௦ they are used in conjunction வெள்ளி, 6 மாற்று முதல் 9 மாற்று வரையில் - பொன் 4 

with the touch-stone for purposes of testing the fineness ய் 

of gold. These needles were impressed with marks for செம்பு 4 வெள்ளி. 

the sake of brevity, as mentioned below, opposite to 10 மாற்று ட தூய பொன் 

each grade to indicate the various degrees of fineness. { 

105 மாற்று உயர்ந்த பொன். 
பிரி ‘ த் 
ரட் ட் தன் ய தடவு பொதுவாகப் பொன்னின் மாற்று' அறியும் மூன்று 

Touch-needie வகைகள்: 1. உள்வெட்டு. 2. மேல்வெட்டு. 3. உரசல், 

‘ 1 The following are the details of alloys of the several 
2 ப் 1 grades mentioned above: 

க - 1 to 6 marru represent alloys of copper and silver. 

4 as | 6 to of marru represent alloys of gold, copper and 

= a silver, 

= 32 95] 10 marru r rru represent only pure gold.  



ஆணிச்சவ்வு 

105 marru, no test prescribed for this rare gold. 

The gold under test is generally examined in three 

ways viz. 1. deep cut. 2. superficial cut. 3. rubbing on 

touch —stone. The term ‘marru’ corresponds to the English 

term ‘Carat’ which is employed to denote the fineness of 
9௦10. (சா.அக.). 

[ஆணி * கோவை = ஆணிக்கோவை = 

உரையாணிகள் கோத்த மாலை, கோவை = 

கோத்திருப்பது. கோர்வை + Garena.) 

ஆணிச்சவ்வு 8/-௦-௦6ஙப, பெ. ௬.) 1, வெள் 

விழியை யொட்டியுள்ள கருப்புச் சவ்வு; black 

membrane adjoining the white of the eye. 2. «It 

LIL. 601D; cornea of the eye. 

[ஆணி * சவ்வு. ஆணி - முதன்மை, அடிப்படை. 

சவ்வுபார்க்க) 596 58/ப.] 

ஆணிச்சிதல் 8/-0-010௮ி, பெ. (ஈ.) 1. முகப்பருவின் 

முளை; 100 ௦4 1௨ ஐ௱ட6. 2. சீழ்பிடித்த குழிப்புண்; 
core of the suppurating ulcer. 

[on + Age. ஆணி * அடிப்படை. இதல் - 

சிதைப்புதல்./ 

ஆணிச்செய்வகை 3/-௦-௦9வ0வ, பெ. (ஈ.) பொன் 

மாற்று அறிய உதவும் உரையாணி செய்யும் வகை; 

method of making the touch —nails to test the fineness 

of gold. 

[ 9008 + Qetierens.] 

Bones GS 51d ani —c—cerukkam, Glu. (n.) aGausms 

2 LIL 5 G5 &; poisonous compound of salt. (E17. 216.). 

[ஆணி - செருக்கம்./ 

ஆணிடி Aanidi Gu. (n.) 2G Gw gi; thunderbolt. (65 Sy. 

நகரழி. 77. உரை). 

[ஆண் * இடி. 
ANS ssid; api-t—tangam, Glu. (ஈ.) ஆணிப் 

Quire UTT&&; see ani—p—pon. 

Bossy ani-t—taram, Gu. (n.) 1. wsoooL; 
finest quality, standard. 2. 2 mg) (ailstr.); firmness. 

“அவர் ஆணித்தரமாகக் கூறினார். 3. நல்லமுத்து, 

கெட்டி முத்து; 9010 ஐவ ௦4 a superior quality. 

(சா.௮௧.). 

/ஆணி* தரம். ஆணி- முதன்மை, உறுதி, வலிமை. 

தரம் - வகை./ 

77 

  

ஆணிப்பாரை 

ஆணிதை-த்தல்்ஊ!(வ-,4.செ.கு.வி. (4.)1. பொருந்த 

ஆணியடித்தல்; to nail, fasten with nails, as reapers. 

2. காலில் ஆணி குத்திப்பாய்தல்; ளத ௦4 ஈரி 1 

the foot. 

[geal 4 தைத்தல். தள் - தய் - தை தைத்தல் 
* தள்ளுதல், தூக்குதல், உட்செல்.ஓுதல்./ 

ஆணிநஞ்சு கப, பெ. (ஈ.) கோளகப் பாடாணம்; 

a kind of arsenic. 

[ஆணி * நஞ்சு. ஆணி - முதன்மை./ 

ஆணிநோய் ani—ndy, Gu. (n.) பருக்கைக்கற்களின் 

மேல் நடப்பதாலும் பாதத்தில் முள் தைத்து 

ஒடிவதாலும், தசை தடித்துக் கட்டியாகி வலிமை 

Hes ew gc Cow; painful disease in the foot 

caused by the hard thorny excrescence arising from 

walking on pointed pebbles or by running a thorn in 

one’s foot — corn. 

[ஆணி -* தோய்./ 

ஆணிப்படலம் 8/-ஜ--றக0வ௨௱, பெ. (ஈ.) ஒருவகைக் 

கண்ணோய்; eye—disease, a disease of the cornea 

attended with the growth of horny tissue. (¢7.9)6.). 

/ஆணி * படலம். ஆணி - முட்போன்ற தசை 

வளர்ச்சி. படலம் - படர்வது./ 

ஆணிப்பரங்கி ani-p-parangi, Gu. (n. ) மாணிக்கம்; 

one of the nine gems. 

/ஆணி- முதன்மை. பரங்கி - பரல் போன்றது. 

ஆணிப்பரிகாரம் api_p—parigaram, Gu. (n.) ems 

யின் மேல் எழும்பிய காய்ப்பு நீங்குவதற்குச் 

செய்யும் மருத்துவம்; treatment for curing the corn. 

2. கருவிழியில் ஆணி பாய்ந்ததைக் குணப் 

படுத்துவதற்குச் செய்யும் கண் மருத்துவம்;௦0௮12- 

tion performed on the cornea to remove the growth of 

a thorny tissue. (சா.அக.) 

[ஆணி *பறிகாரம். பறிதல் - ஓடுதல்., நீங்குதல். 

.காரம்--செய்வினை.பறிகாரம்-- நீங்கச்செய்யும் வினை. 

ஆணிப்பரிகாரம் - ஆணி நீங்கச் செய்யும் மருத்துவம்.] 

ஆணிப்பாரை காவ, பெ. (ஈ.) பதிக்கப்பட்ட 

ஆணி முதலியவற்றைப் பிடுங்குவதற்குக் 

கடப்பாரையைப் போன்று இரும்பாலான சிறிய 
கருவி; ௨ kind of iron clamp which is used to pluck 

ஈலி5 ௭௦. (தஞ்சை வழ). 

/ஆணி-* பாரை./



ஆணிப்பிடிச்சி 

BPHUMAy FA Ani—p—pidicci, Qu. 6.) சீனக்காரம்; 

alum, which is a whitish transparent astringent salt. 

[ஆணி பிடிச்ச..] 
ஒருகா. பிடிப்புள்ளதாக அல்லது ஒட்டும் இயல்புள்ள தாக 

விருப்பதனால் அதன் முதன்மைப் பண்பு பற்றி இப்பெயர் 

ஏற்பட்டிருக்கலாம். 

ஆணிப்பிடுங்கி Ani-p-pigungi, Gu. (n.) ஒருபக்கம் 

அடிப்பதற்கு ஏதுவாகத் தட்டையாகவும், மறுபக்கம் 

ஆணி முதலியன பிடுங்க ஏதுவாகப் பிளவு பட்டும் 

இருக்கும் சுத்தியல் வகை; 8௱வ!। ஈவா ப560 to 

pull out nails by its one side while the otherside is used 

for driving nails. 

[ஆணி - பிடுங்கி] 

ஆணிப்புண் 8/-2-ஐபா, பெ. (ஈ.) உள்ளே ஆணிபாய்ந்த 

சிலந்திப்புண்; பி டர்ஸ் a core or decayed tissue 

inside due to the impure, vitiated, debilitated 

condition of the blood, especially in diabetic carbuncle. 

(சா. ௮௧.). 

[ஆணி புண். ஆணி- ஆணிபோன்ற காப்புபு] 

ஆணிப்பூ api-p-pu, Gu. (n.) 1. கண் காசம்; ௦2487804 

of the eye. 2. கண்ணில் விழும் பால் நிறமான 

Gleust mer wm &; milk-white opacity in the cornea of 

the eye - Leucoma. 

/ஆணிர* பூ- ஆணிப்பூ. பூப்போன்ற வெண்மாசு 

படியும் கண்நோய். ஆணி - வலிதாகப் பற்றி நிலை 
கொண்ட நதோம்.] 

BHU api-p-pidu, பெ. (ஈ.) ஆணிப்பூ பார்க்க; 
see ani-p-pu. 

ஆணிப்பொன் 8/-0-00ஈ, பெ. (ஈ.) மாற்றுயர்ந்தபொன்: 

refined 8பற௦10ா 90/0. “ஆணிப்பொன்னாற் செய்த 
தொட்டில்” (திவ். பெரியாழ். 1,3,1). 

ம. ஆணிப்பொன்னு; ௧. ஆணிப்பொன் 

/ஆணி 4 பொன் - ஆணிப்பொன் - உயர்ந்த 
பொன். ஆணி - மேன்மை, உயர்வ./ 

ஆணிபாய்-தல் ani-pay-, 12 செ.கு.வி. (4..) 1. முள்தைப் 
பதனால் ஏற்படும் ஆணி என்னும் காய்ப்பு: வி 
of a conic mass extending down into the skin and 

producing pain and irritation. 2. ஆணிதை-த்தல் பார்க்க: 
see anitai-. 

/ஆணி- பாய்.] 

ethno —Ani-malar,Gu. (n.) ஆணியின் தலை 
(இ.வ.); head of a nail, 

/ஆணி * மலர். மலர் - மலர்போல் விரிந்த 
தலைப்பகுத.] 
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ஆணிவேர் 

ஆணிமலர்த் திருப்பி ந௱வில-ராபறற, பெ. (ஈ.) 1. திருப் 
புளி; 80-0ங்ள. 2. பிடித்தராவி; 8026-௧2௦1. 

[/ஆணிமலர் * இருப்பி. ஆணிமலர் - ஆணியின் 

தலைப்பகுதி. திருப்பி - இருப்ப உ.தவுவது./ 

ஆணிழுத்து ரே!-௱பஈப, பெ. (ஈ.) குற்றமற்ற உயர்ந்த 

கட்டாணி முத்து, வயிரமுத்து; 50119, 8பற ஊர pearl 

of the finest quality. 

௧. ஆணிழுத்து. 

[ஆணி -- முத்து. ஆணி - வன்மை, வயிரம்./ 

ஆணிமுளை animulal பெ. ௫.) கட்டி, புண் 

முதலியவற்றின் நடுவிலுள்ள முளை:16 ௦016 04 8 

abscess or of any sore. 

[ஆணி -* முளை. ஆணி- கட்டியான./ 

ஆணி மூலம் ரேஈயிவா, பெ. (ஈ.) எருவாயின் 

(ஆசனம்) உட்புறம் ஆணியைப்போல் கட்டியாக 
விருக்கும் ஒரு வகை மூலநோய்; ஈம் 468/0ப/௮7 

tumour appearing inside the rectum - Internal piles. 

/ஆணி * மூலம். ஆணி - கட்டியான.] 

ஆணியச்சு Ani-y-accu, Gu. (n.) ஆணிகளை 
உருவாக்கும் அச்சு; ஈவி plate, lathe (C.E.M.). 

[ஆணி * ஆச்சு./ 

ஆணியம் டக, பெ. (ஈ.) ஆநியம் பார்க்க; 592 உொடுக௱ 

ஆணியிடு-தல் 8-1, 20 செ.கு.வி. (41) கண் 

நிலைக்குத்துதல்; ஸூ 06௦௦௱1 fixed in the central 

portion as a sign of approaching death. 

/ஆணி * இடு. ஆணியிடல் - செங்குத்தாகச் 
செருகல். / 

ஆணியிருமல் ௮ -ரபாவ, பெ. (ஈ.) நாட்பட்ட இருமல் 
Gsm; hard cough with a metallic sound. 

/ஆணி 4 இருமல். ஆணி - நன்கு வேரூன்றிய, 
நோய் முதிர்ந்த.] 

ஆணிரோகம் 3-௫69௨௱, பெ. (ஈ.) ஆணிநோய் பார்க்க: 
see ani-noy. 

/ஆணி * ரோகம். Skt. roga.] 

க. 5 ஆணிவேர் "ஈவ், பெ. (ஈ.) 1. மரம் பூண்டு ஆகியவை 
முளைக்கும்போதே நீண்டு நிலத்தினுள் நேரே 
ஊடுருவிச் செல்லும் முகாமையான மூலவேர் 
அல்லது நடுவேர்; ௦ன்வி! root of a tree or a plant 
which begins to penetrate right down into the earth 
from its growth, tap-root. 2. உச்சிவேர்; ஈவ் ௦ 406 
சோண்ல! 1001. (சா. அ௧.), ட 

/ஆணி 4 வேர். ஆணி - ஆழ்ந்து பாய்ந்த, 
தலைமையான. ]



ஆணி வேர் 

ஆணி வேர்£ ani-ver, Glu. (n.) 1. சொல்லின் மூலம்; 
root of a word, etymology. 2. itis; basic, 
foundation. @ ous 8 ih su or ஆணிவேர் (உ.வ.). 
[ஆணி 4 வேர்.] 

ஆணு! anu, பெ. (ஈ. ) இதள் (இரசம்); 9ப1௦% silver, 
mercury. 

/ஆணம் - ஆணு. ஆணம் - நீர்மம்./ 

ஆணு” anu, Gu. (n.) 1. gystry, Gr wid; attachment, 
வ1௦௦1௦ஈ. “ஆணுப் பைங்கிளி யாண்டுப் பறந்ததே” 
(சீவக. 1002). 2. இனிமை (சூடா.); 89697655, 
agreeableness. 3. Betts (சூடா.); ளி 

/ஆணம் - ஆணு. ஆணம்' பார்க்க; 966 மலா்] 

ஆணெழுத்து aneluttu, Qu. (n.) ours eM od 
உயிர்மெய்க்குறிலும் ஆகிய எழுத்துகள்; ௭௦1 

vowels and short vowel consonants. 

[oir 4 எழுத்து. முதன்மையான எழுத்து. 

ஆண்பாலெழுத்து பார்க்க, 596 போர39ப1(ப.] 

ஆணை q anai, Gu. (n.) 1. 9)slaenqib; power, authority. 
“அரும்பதி செல்வநல்கி யாணையும் வைப்பன்” 

(சி.சி. 2,31). 2. கட்டளை; ஈ8ா0849, order, edict. 
“அமரர்கோ னாணையில் அருந்துவோர் பெறாது” 

(wel Gio. 14,76). 3. qousd (6H. 9)8.); command. 
4. ஆன்றோர் மரபு; £ய/85, ப88065 established by the 

learned of old. “தொல்லாணை நல்லாசிரியர்” 

(மதுரைக். 761). 5. மெய் (பிங்.); truth. 6. 

முறைமன்றத்தில் ஏற்கும் உறுதிமொழி (திவா); 
oath, as ஈ ௨௦௦பார் ௦4 ]ப506. 7. உறுதியேற்குங்கால் 
விருப்பத்திற்குரிய ஒருவர் அல்லது ஒன்றன்மேல் 
அடித்துக்கூறுதல்; றா௦1கா௨ 886210, 106 ௩௦0 வர 

affixed to the person or thing 880 by as. 

அப்பனாணை, கண்ணனாணை (௨.வ.). “அவள் 

கண்ணிலும் காண்டிவ வில்லினும் ஆணை” 
(பாஞ்.). 8. நெடுமொழி (சீவக.641) ;ப௦8. 9. உறுதி 
மொழிகூறித் தடுக்கை (பிங்.); ௦௨௦/0 ந ௦௭, 

obstructing by 1௱ஜாஊ௦்0. 10. இலச்சினை (பிங்.); 

sign or insignia of authority. 11. முத்திரை; 88௱ற, 56வி] 

(4.). 12. அடையாளம்;ஷா௦, ஊஊ. 13. வெற்றி 

(GLt.); conquest, victory. 

ம. ஆண; ௧. ஆணெ; தெ. ஆன; து. ஆணெ; பிராகி. 
ஆணா; வ. ஆக்ஞா; பா. ஆணா; குச். ஆண்; சிந்., மரா. 

ஆனா; இந். ஆண்; சிங். ஆண. 

/ஆள் - ஆண் > ஆணை. ஆணை -* பிறரை 
- அடக்கியாளும் அதிகாரம். அதிகாரத்தால் பிறப்பித்த 
கட்டளை, உறுதியான கட்டளை, உறுதி, உண்மை, 

79 ஆணை 

உண்மையாகவும் உறுதியாகவும் செய்யப்படும் செயல், 

வெற்றி, அதிகாரம், உறுதி முதலியவற்றைத் 
தெரிவிக்கும் அடையாளம், இலச்சினை. ஓ.தோ: கள் 

> Soin கணை. பள் - பண் - பணை. மள் - மண் 

 மணை./ 

வடமொழியில் கட்டளைப் பொருளில் வரும் 'ஆக்ஞா' 

தமிழ்ச் சொல்லான 'ஆணை”' என்பதனோடு எவ்வகைத் 

தொடர்பும் இல்லாதது. வடமொழியாளர் “ஆக்ஞா” என்னும் 

சொல்லை ஆ - க்ஞா எனப் பிரிப்பர். 'ஆ' பொருளில்லாத 

முன்னொட்டு. 'க்ஞா' - அறிதல் என்று மட்டும் பொருள் தரும் 

வேர்ச்சொல், இதுவும் தமிழ் 'காண்” வேரின் திரிபே என்பார் 
பாவாணர். 

திராவிட மொழிகளில் மட்டுமன்று; வடஇந்திய 

மொழிகளனைத்திலும் தமிழ்ச் சொல்லான 'ஆணை” 

இடம்பெற்றிருப்பதும், மலையாள இலக்கண நூலான 

இலீலாதிலகத்தில் 15-ஆம் நூற்பா விளக்கவுரையில் ' ஆணை” 

சமற்கிருத 'ஆக்ஞா' என்னும் சொல்லிலிருந்து பிறந்தது 
அன்று என்றும், வடநாட்டுப் பிராகிருதச் சொல்லான 

'ஆணா' என்பதேமூலச்சொல்என்றும்குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

பிராகிருதச்சொற்கள்பெரும்பான்மைதமிழிலிருந்து பெற்ற கடன் 

சொற்களாதலின், தமிழ் 'ஆணை' பிராகிருதத்தில் ஆணா” 

என்றும், பிராகிருதவழி வடமொழிக்குச் சென்று 'ஆக்ஞா' 

என்றும் திரிந்திருத்தலே உண்மையாதல் காண்க. 

வடமொழி தவிர்ந்த இந்தைரோப்பிய மொழிகளில் 

இச்சொல்லாட்சி புகாமை ஒன்றே இது மேலையாரியச் 

சொல்லன்று என்பதையும், வடபுல மொழிகளனைத்திலும் 

தமிழிலிருந்து பெற்ற கடன் சொல்லே வழங்குகிறது 

என்பதையும் தெரியக்காட்டும். 

இது, 'ஆள்' (செய்) என இடும் கட்டளை, உறுதியாகச் 

செய்தே ஆகவேண்டிய கட்டளைகளைக் குறித்துப்பின் ஆணை 

வடிவுற்றது. 'கள்” திரட்சிப் பொருள் குறித்த சொல், முனை 

வடித்துத் திரட்டிக் (கண்திரட்டல்) கூராக்கப்பட்ட அம்பைக் 

குறிக்குங்கால் அதற்கேற்ற ஈறேற்கும் நெறியை யொட்டி 'ஐ' 

உடைமையீறு பெற்று நிலைமொழி எகரமெய் ணகர மெய்யாகி 

ஆள் * ஐ - ஆணை சொல்வடிவுற்றது. 

இந்தைரோப்பிய மொழிகளில் ஆணையைக் குறிக்கும் 

order என்னும் சொல், ஒட்டு, சேர் எனப் பொருள்படும் ‘ar’ 

என்னும் ஏவலிலிருந்து தோன்றிப்பின், வரிசை, ஒழுங்கு எனப் 

பொருளால் வளர்ந்து, ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைப் பொருள் 

தந்து 8-0087 என வளர்ந்திருத்தலைக் காணின். ஆள் 4 

ஆணை சொல் வளர்ச்சியையும் விளங்கிக் கொள்ளலாம். 

ஆணை ரேவ, பெ. (௩) (சிவனி.) சிவபெருமானின் 
அருளாற்றல்; 5வர் (0) ஐ௦௭௭ ௦1 8/௨ “ஆணை 
யினீக்கமின்றி நிற்குமன்றே'” (சி.போ.2.). 

/ஆள் - ஆண் - ஆணை - ஆளுந்தஇறம், ஆளுந் 
இறத்திற்குதவும் அறிவாற்றல், நுண்மாண் நுழைபுல 
வன்மை./  



ஆணைச்சக்கரம் 80 ஆத்தம் 
  

BoorssSeyid Anai—c—cakkaram, பெ. (n.) 1. 

{7 eT 41; reign, royal power. 2. GenmGane; sceptre 

[ஆணை சக்கரம்.சக்கரம்--உருள்வது, நடப்பது, 

இயங்குவது./ 

ஆணைசெல்(லு) -தல் Anai-cei—, 13 Ge.6.afl. 
(v.i.) அரசோச்சுதல், அதிகாரம் செயற்படல்; ௦௧2 

or authority or command being implemented or put to 

practice. டட 

[ஆணை * செல்.[.-3,. 

ஆணை: செலுத்துதல் மேவ, 2. பி.வி, 

(casuv.) அதிகாரம் செயற்படச் செய்தல், அரசு 

செலுத்துதல்; வலு 16 502046, ௦௱௱3ா0, 60670188 

the functions of government or authority. 

[ஆணை * செஓத்து./ 

ஆணைப்பெயர் வ-0-றஷல,பெ. (ஈ.) வலியோர் 

அஞ்சப்பேணியுலகம் பேசும் பெயர் (பன்னிருபா. 

149); name given to a hero, calculated to instil respect 

in the minds of the valiant. 

[ஆணை * பெயர். ஆணை - கட்டளை. எவரும் 

அஞ்சியேற்றற்குரிய ப.தவிப்பெயர் 
அல்லது இயற்பெயர்./ 

கட்டளையை 

ஆணைபிறப்பி--த்தல் காவ- ஜாகி-, பி.வி. (caus.v.) ° 

ஆணை முதலியன வெளியிடுதல்; 

authority, give orders. 

proclaim 

[ஆணைர்பிறப்பி.] 

ஆணையம் ேஷ்ஹ, பெ (ஈ.) சில செயல்களை 
நிறைவேற்றவும் மேற்பார்வையிடவும் அதிகாரம் 

அளிக்கப்பட்டுள்ள ((Y; body of persons having 

authority to perform or supervise certain duties, coni- 
mission. 

[ஆணை -* ஆணையம். ] 

ஆணையர் anaiyar, Gu. ௫.) குழுவால் அமர்த்தப் 

பெற்றவர்; அரசு ஆணையங்களால் அதிகாரம் 
அளிக்கப்பட்டவர்; ௦08 ௨0௦440 by commission; 
member of a commission, esp. of government boards 
etc., commissioner. 

[ஆணை - ஆணையர். / . 

ஆணையோலை anai—y—diai, Au. (ஈ.) கட்டளைத் 
திருமுகம்; royal, edict proclamation, summons 

இன்று ஓராணையோலை: ... வாராநின்ற து” 
(திருக்கோ. 327. உரை.). 

[ஆணை -* ஓலை. ஆணை ௪ கட்டளை. ஓலை = 
இருமுகம், மடல்./ 

ஆணைவெளியிடு-தல் 

ஆணைவிடு-தல் ஷேவ-40ப-, 20. செ.கு.வி. 0/1.) 

சூளுறவை tf (BO; to release from the spell of an 

oath. 

[ஆணை - விடு./ 

18.௪. 

குன்றாவி. (4) ஆணை பிறப்பித்தல்; றா௦௦வ்௱ 8௭ 

order. 

[ஆணை * வெளியிடு. 

anai—veliyidu- , 

ஆணொப்பனை 3௦௮வ், பெ. (ஈ.) ஆண் கூத்துக்குச் 

செய்யும் ஒப்பனை; றவ பற 10 male actor. 

[ஆண் * ஒப்பனை./ 

ஆணொழிமிகுசொல் 8011-ஈ(9ப-801, பெ. (.) (இலக்.) 

இருதிணையிலும் பெயர் அல்லது தொழிலினாற் 

பெண்பாலாகப் பால் பிரியுஞ் சொல் (தொல். 

சொல்.50, இளம்); 

feminine gender by the nature of its function in a 

(Gram.) word that indicates 

$212ா௦6.கோப்பெருந் தேவி கருவுயிர்த்த கட்டிலின் 

கீழ் மக்கள் நால்வர் இருந்தனர் - மக்கள் என்னும் 

சொல் பெண்களை மட்டும் குறித்தது. 

/ஆண் -- ஒழி மிகு * சொல்./ 

ஆணோறை மயக்கம் 80வ-௱லலக, பெ. (ஈ.) 
  

ஆணோனறை மயக்சம் - கற்பூரவல்லி   

  

    நறுமணமுள்ள மூலிகை, கற்பூரவல்லி; thick leaved 

(வெ. (சா.அ௧க.). 

[ஆண் * (உறை) ஓறை * மயக்கம். ஆண் - 
தலைமை, மிகுதி. உறை - கார்ப்பு, மணம். 'மயக்கம் 

Oe Boy ] 
BSS attam, Gu. (ஈ.) 1. விழைவு, நட்பு; 72௦871, 
ற்று. “ஆத்தமானார்” (திருவா.4,46). 2. 
ஆசிரியருக்குச் செய்யும் 2.509% Can ett 6); render- 
ing service to teacher. 3. 26; devotion, affection 

 



ஆத்தமொழி 
  

"ஆத்தமுறு தொண்டரை யழைத்திவை விளம்பும்” 
(இரட்சணிய. பக்.47). 

ம். ஆத்த. : 

/அல் * து - அத்து - நெருக்கம் _ அன்ப, நட்பு, 
விழைவு. அத்து * அம் - அத்தம் - ஆத்தம் . த. 
ஆத்தம்2 Skt. pta.] 

ஆத்தமொழி Attamoli, Gu. ௫.) 1. நட்பாளர் மொழி; 
word or advice ௦4 உர்ர20். 2. திருமுறை (வேதம்)ப் 
பனுவல்கள் முதலியன; scriptures, as containing 

counsel and exhortations, sayings. 

/ஆத்தம் * மொழி. ஆத்தம் - அன்பு, பற்று. 
ஆத்தம் பார்க்க, 506 242ா..] ் 

ஆத்தன் 88, பெ. (ஈ.) 1. ந ண்பன் (திவ். திருவாய். 

10,1,6); friend, companion, associate. 2. முதல்வன், 

GlurflGuimest; great or eminent person. 3. கடவுள்; 

divine being. 4. s\Geer (G&Ln.); Arhat. 5. 

நம்பிக்கைக்குரியவன்;  trusworthy person, one 

whose words are reliable and authoritative. 6. 350g; 

father. 

/அல்* து- அத்து - நெருக்கம், அன்பு, விழைவு, 
ஆட்பு. மதிக்கத்தக்க பெருங்குணம், பெருமை. அத்து -- 

அன் -* அத்தன் - ஆத்தன். அல்* து- அத்து. ஒ. நோ: 
மெல் * து- மெத்து, மெத்தை. / 

ஆத்தா" atta, பெ. (ஈ.) ஆத்தாள் பார்க்க; 566 8/4]. 

ம. ஆத்த. 

[ஆத்தாள் -* ஆத்தா (கொ.வ.)./ 

ஆத்தா ? atta, Gu. (n.) 1. அணி நுணாமரம் 
(கதி.அக.); a kind of tree. 2. Samui; custard 
apple tree. 3. @jnw&ssnN; bullock’s heart. 4. 

& Ss Uupw;sweet top of the West Indies; nector 

fruit, sugar apple. (5.0) (¢1. 28.). 

ம். ஆத்த. 

/ஆத்தம் - ஆத்தா (நெருங்கக் காய்ப்பது]./ 

ஆத்தாடி ஊஊ, இடை. ரர.) 1. ஒரு வியப்பிடைச் 

Glené>; expressive of wonder. 2. @lsmertiunm fh 

@MH\Uiy; term expressive of restfuiness after toilsome 

work, 

[ஆத்தாள் * அடி. - ஆத்தாடி. ஆத்தாள் - தாய். 
அடி - விளி..] 

வியப்பு, அச்சம், நோய், வருத்தம் ஆகிய உணர்வுகளை 

வெளிப்படுத்துங்கால் பிள்ளைகள் தமக்கு அண்மையளாயும் 

அன்பினளாயும் விளங்கும் தாயை அல்லது தந்தையை விளிப்பது 

இயல்பாகலான் அம்மாடி, அம்மாடா, ஆத்தாடி, அப்பாடா,   

ஆத்தானம் 

அப்பாடி என்பன உணர்வு வெளிப்பாட்டு இடைச் 
சொற்களாயின. ் 

ஆத்தார மூத்தான் attara-muttan, பெ. (௩) 
பூனைக்காலி; ௦௦4-806, ௦4 6௨ (செ.௮௧.). 

/ஆற்று * ஓரம் * பூத்தான் - ஆற்றோரம் 
த்தான் - ஆத்தோரம் பூத்தான் - ஆத்தார 
மூத்தான். ஆற்றுப் பூத்தான் பார்க்க, 566 காப. 

puttan.] 

ஆத்தாள் ' 82, பெ. (ஈ.) 1. தாய்; ௦௭. “அப்பன் 
இரந்துண்ணி யாத்தாள் மலை நீலி” (தனிப்பா. 

35,66).2. தாய் போல் காக்கும் பெண் தெய்வங்கள்; 

mother of the world, an epithet for Parvathy and other 

9000858985. மாரியாத்தாள், காளியாத்தாள் (உ.வ.), 

/அல் * து - அத்து - நெருக்கம், அன்பு, பற்று, 
Ula, அத்து * ஆள் - அத்தாள் - ஆத்தாள்./ 

ஆத்தாள்” attal, Gu. (n.) 1. மனைவி (இ.வ.); wife. 

2. இல்லத்தலைவி; ௬௦ப௦6 - wife. 

ம. ஆத்தோள் (நம்பூதிரியின் மனைவி). 

/(அகம்* அத்து * ஆள் - அகத்தாள் > ஆத்தாள். 
அகம் - வீடு. 

ஆத்தாள் ? 84, பெ. ௫.) ஒரு பெண்பாற் பெயரீறு ; 
a suff. to proper names denoting fem. gender. 

கண்ணாத்தாள், மங்காத்தாள் (உ.வ.). 

[ஆத்தாள் - தாய். ஆத்தாள் ' பார்க்க; 59௦ 81௮. 

ஆத்தாள் மூத்தாள் 88)-ஈ ஈவு, பெ. (ஈ.) ஆத்தார 

yssre UTTSS; see attara-muttan. 

ஆத்தான் ௨8, பெ. (ஈ.) ஆத்தன் பார்க்க; 96௦ 

attan. 

ஆத்தானம் ஊக, பெ. ௫.) 1, அரசவை, 

அரசிருக்கை, நெடுங்கூடம், பேரவை; hall of 

audience, royal presence, soyal assembly. 2. 

கோபுரவாயில் (பிங்); 

place of audience. 

gate of a tower, as the 

/அகம் +.9 551 + goo * மண்டபம் - அகத்தணி 

மண்டபம் - அத்தாணி மண்டபம் - அத்தாணி. pkt. 

அர் 2 Skt. ஊக. அகத்தணி மண்டபம் பார்க்க. 566 
agattani-mandabam. ] 

அத்தாணி மண்டபம் பிராகிருதத்தில் அத்தாணி எனவும் 

வடமொழியில் ஆஸ்தானம் எனவும் மருவிய பின்னர் வட 

சொல்லே தமிழில் ஆத்தானம் எனத் திரிந்துள்ளது. 

வடமொழியில் உள்ள 8518௨ என்னும் சொல்லுக்கு இடம் 

(கால) என்பதே வேராகக் காட்டப்படுகிறது. “ஆ என்பது 

பொருளில்லாத முன்னொட்டு. வெறும் இடம் என்று



ஆத்தி 
பொருள்படும் சொல் அரண்மனைப் பேரவைக்கூடத்தைக் 

குறித்திருக்கவியலாது. அகம்படியர், அகம்பெண்டுகள், 
அகக்கோளாளர் எனத் தமிழில் மரபு வழி வழங்கி வரும் 

கூட்டுச்சொற்களின் அமைப்பே அகத்தணி (அத்தாணி) என்ற 

பழஞ்சொல் வழக்கிலிருந்ததைக் காட்டும். 

் ங்கள் மிழ் மூலச் பிராகிருதச் சொல் வடிவங்கள் தி ழ் 

சொல்லை மிக ஒத்திருப்பதும் வடமொழியில் தமிழ்ச்சொல் 

வடிவங்கள் மிகவும் திரிபடைந்து வேறுபட்டுக் 

புகுந்த தமிழ்ச் சொல்வடிவங்களை மீட்டமைக்க வேண்டும் 

என்னும் நெறிமுறையை வலியுறுத்து கின்றன. 

ஆத்தி "ati, இடை. ர்.) அச்சம் அல்லது வியப்புக் 

குறிப்பு இடைச்சொல்; exclamation expressive of 

fright or surprise. அடி ஆத்தி அங்கே போகாதே 

(உ.வ.). 

[ஆத்தாள் - ஆத்தா- ஆத்தி.ஆத்தாள்- தாம். 

ஆத்தி att, இடை. (௨௩) பெண்பாற் பெயரீறு; 

femsuff. தட்டாத்தி, வண்ணாத்தி (வீரசோ. 

தத்தித. 5). 
[அத்தி - ஆத்தி. 

ஆத்தி 84, பெ. (.) 1. அடைகை;௦வரஈ9.2. தொடர்பு; 
  

  

      

௦௦09௦1௦ஈ. 3. ஊதியம்; ஐவ. 

[ஆர்த்தி - ஆத்தி. ஆர்தல் - பொருந்துதல், 
அடைதல், தொடர்புறல், தன்னைச்சாரும் முதலீட்டுக்கு 

மேலான மிகுபொருள் (ஊதியம்). இது ஆம்தி 

என்னும் வட சொல்லினின்று இரிந்ததன்று.] 

ஆத்தி 4 atti, Qu. (n.) 1. wyeues; common mountain 

ebony. 2. Gempiflet sim _wmer wevit; royal floral 

insignia of the Cholas. 3. )@,011S); holy mountain 

ebony. “sbubdipr ssl” (சைவச.பொது.29).   

82 ஆத்தி 

ம., ௧., தெ. அத்தி; குட. அத்தி; து. அர்தி. 
ஆத்தியின் வகைகள்: 

1. திருவாத்தி அல்லது சிறுவாத்தி - ௦ ஈ௦பார்வாஈ 
ebony. 

2, நிலத்திருவாத்தி - purple mountain ebony. 

3. Guajsutssl - large mountain ebony. 

4, வட்டாத்தி - ௦] mountain ebony. 

5. காட்டாத்தி — wild bauhinia. 

6. GediastSS) - crimson climbing mountain ebony. 

7. sLorggl — bipinnate, fragrant trumpet tree. 

8. AlppSs) - minute — flowered climbing mountain 

ebony. 

9. பூவாத்தி - flowering murdah. 

10. Qeusitmertiyeut$s) - white variegated mountain 

ebony. 

11. umes) - Malabar mountain ebony. 

12. sium) - sour mountain ebony — same as 

No.11, 

Besides Nos 7 and 9 mentioned above, there are also 

plants, such 88 நல்ல பூவாத்தி, பசலாத்தி, விளாத்தி 810., 

though ending in the same term, but belonging to different 

botanical groups. 

[ஆர் - ஆர்த்தி - ஆத்தி. ஆர்தல் - செறிதல், 
தெருங்கல், நிறைதல். செறிந்த இளையுடைமை 
அல்லது நெருங்கிப் பூத்தலுடைமை பற்றி இப்பெயர் 

பெற்றிருக்கலாம். ] 
அரிக்காமரம், அரிநார், ஆர்ச்சி எனப் பலவாறு 

அழைக்கப்படும் ஆத்தி மரம், பொதுவாக எங்கும் வளரும் 

சிறிய மரம்; அடர்ந்து கிளைகள் கவிழ்ந்திருக்கும்; மூன்று 

நரம்புள்ள இதன் இலைகள் சிறிது வட்டமாயிருக்கும். 

காய்கள் நீண்டு 6 முதல் 12 விதைகளைக் கொண்டிருக்கும். 

வெண்மை கலந்த இதன் பூக்கள் சிறியவை. பட்டை 

சிறிது தடித்திருக்கும்; சிறிது கசப்புச் ௬வையுடையது. 

இதன் பிசின் மருந்திற்குதவும், விதை, முந்திரிப் பருப்பைப் 
போல் சுவையாயிருக்கும்; இலை சுருட்டுப் பிடிக்க உதவும்; 

பட்டையும் இலையும் வெட்டுப்புண்ணை ஆற்றப் பயன்படும் 

Gs; Common mountain ebony. It is known by 
several names such as, Autty, shining tree. Vana Raja, 

wild sesban etc. 

A small tree; one of the commonest species found 

grown every where; unarmed and bushy; branches 
drooping; leaves little roundish and three nerved; legumes 
long containing from 6 to 12 seeds; growth in gardens 
and also in forests. Flowers, small, white and scattered; 
bark is thick and of a reddish brown colour; gum is 
used medicinally; ripe sees taste like cashew nuts and



ஆத்திகேடு 

are eaten by the people; leaves sometimes used for 
making cigars. 

ஆத்திகேடு attikedu, பெ, 

(கதி.அக.) ; 1௦9801 ஊஎஜு. 

/ஒருகா. அத்து - ஆத்து - ஆத்தி. அத்து - தெருக்கம், வலிமை, ஆற்றல். கேடு - கெடுதல். கெடு 
- கேடு./ 

(௩) சத்துக்கேடு 

ஆத்தி சீரடம் 210-9/80௨௱, பெ. (ஈ.) பூநீ று; எ1௦:2௦௦௦ 
salt collected on the soil of fuller's earth (e7.216.). 

/ஒருகா. அளத்து * சிறு 4 அளம் = ஆத்து சீரளம் 
- ஆத்திசீரடம். அளம் - உவர்மண், அப்புப. 

ஆத்திசூடி எ10-5ப0, பெ. (ஈ.) 1. ஆத்திமாலை சூடிய 

கடவுள், சிவன்; 8/௨, since wearing the garland of atti 

7௦9815. 2. ஒளவையார் இயற்றியதும் 'ஆத்திசூடி' 
என்று தெய்வவாழ்த்துடன் தொடங்குவதும், 

அகரவரிசையில் அமைந்ததுமாகிய அறநெறி 

YSLOw lg Gre; little book of aphorisms written 

by Awaiyar, commencing with words beginning with 

letters in their order in the Tamil alphabet, so called 

from the opening word 91541@ 1p, the invocation of 

Siva with which the work begins. 

/ஆத்தி* சூடி - ஆத்திசூடி- ஆத்தி மாலை சூடிய 
கடவுள், ஆத்திசூடியாகிய சிவனை வழுத்திப்பாடும் 
முதலடியையுடைய நூல். ஆத்திசூடி, - அன்மொழித் 
தொகை./ 

ஆத்திசூடி வெண்பா 2448092105, பெ. (ஈ.) ஆத்திசூடி 

நூலிலுள்ள அறறெயை ஈற்றடி தோறும் கொண்டு 

வெண்பா யாப்பில் இராமபாரதி என்பவரால் 

பாடப்பட்ட mired; poem in the venba meter written by 

lramabharati, inwhich d 

of the Atti-Sudi. 

[ஆத்திசூடி 4 வெண்பா./ 

ஆத்திட்டி வ, பெ. (ஈ.) நீர்முள்ளி; ௨ 8060185 ௦74 
Hygrophila (Er. 918.). 

/அளத்து * இட்டி. அளத்திட்டி - ஆத்திட்டி. இல் 
-இள் - இட்டி (முள், கூர்மை.] 
ஆத்திமைக்காலி அறவ வ், பெ. (ஈ.) வெண்கருங் 
S16; egg-truited ebony (சா.அக.). 

h etans ithan h 1 
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[ஆத்தி | மை * காலி - ஆத்திமைக்காலி. 
மைக்காலி - கருங்காலி. மை - கருமை./ 

ஆத்தியன் attiyan, Gu. (n.) Aes (6H1..918.); Lord 
iva. 

[/ஆத்தியன் - ஆத்தமாலை சூடிய சிவன். J 

83 ஆத்திரையன் பேராசிரியன் 

AsHosanger attira-k-karan, Gu. (n.) விரைவு 
காட்டுபவன் (அவசரக்காரன்) ;௦/௮-வ(௦ப5 0௪80, 

உ ௭4௦ 6 ஈறவிஎர். “ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி 

மட்டு” (பழ.). 

/ஆத்திரம் 4 காரன் - ஆத்திரக்காரன். ] 

ஆத்திரம் பார்க்க; see attiram. 

ஆத்திரம் ' attiram Qu. (n.) 841; undried ginger 

Skt. ardraka. 

/அத்திரதம் -ஆத்திரதம் - ஆத்திரம். அத்திரம் 
- இஞ்சி. இரதம்- சாறு. அத்து- சேர்தல். அத்திரம் - 
சாறுள்ளது, இஞ்சி./ 

ஆத்திரதம் பார்க்க; 566 attiradam. 

ஆத்திரம்” attiram, பெ. (ஈ.) 1. பரபரப்பு; 24120, 

6806811885, 8516. “ஆத்திரம் வந்தவர் போலலையா 

மல்” (தாயு.பாயப். 59). 2. சீற்றம் (கோபம்) ; 9ப/௦% 

௦4 18௭. உனக்கு ஏனிப்படி ஆத்திரம் வருகிறது 

(உ.வ.). “ஆத்திரப் பட்டவனுக்கு அப்போது 
இன்பம்'' (பழ.). 

ம. ஆத்திரம்; ௧., பட. ஆத்தர; தெ. ஆத்ரமு; 514. atura 

BI. 24800; Clam; a, gi; Nep. aturi. Mar.atura 

/அலைத்திரம் -அலத்திரம்-ஆத்திரம்.அலைதல் 
- பரபரப்புற்றுச் செயற்படுதல், விரைவ காட்டுதல், 

எறிச்சலுறுதல், சீற்றங் கொள்ளுதல். அலைத்திரம் 

ungés; see alai-t-tiram.] 

வடமொழியில் ஆத்திரம் என்னும் சொல்லை ஆ - துர 

எனப் பிரித்து வேர்மூலம் காட்டுவர். 'ஆ' பொருளில்லாத 

முன்னொட்டு, துர - வருத்தம், நோய். திரவிடமொழிகளில் 

இச்சொல் துன்பம், நோய் என்னும் பொருள்களில் ஆளப்படாமல் 

விரைவு, பரபரப்பு, சீற்றம் என்னும் பொருள்களில் 

ஆளப்படுதலானும், தமிழ் வேர்ப்பொருளே இச் சொற் 

பொருளை மொண்டு நிற்றலானும் தமிழிலிருந்து இச் சொல் 

வடமொழியில் கடன் கொள்ளப் பட்டிருக்கிறது 

அறியலாம். 
என் 

ஆத்திரமூலம் ஊராஉ௱பிவ, பெ. (ஈ.) அரத்தத்தினாலும் 

பித்தத்தினாலும் பிறந்து, எப்பொழுதும் அரத்தக் 
கசிவை யுண்டாக்கிவரும் ஒருவகை மூலநோய்; ௨ 

kind of bleeding piles due to the deranged blood and 

bile in the system. 

/அரத்த * மூலம்- அரத்தமூலம் - ஆத்திரமூலம் 
(கொ.வ)./ 

ஆத்திரையன் பேராசிரியன் ஊஷ்கா-2சிரு வா, பெ.   (ஈ) தொல்காப்பியப் பொதுப்பாயிரஞ் செய்த



ஆத்திறைப்பாட்டம் 

ஆசிரியர் (தொல்,பொருள்.653, 2.603); author of 

the preface to the Tolkappiyam. 

[ஆர் இறை-ஆத்திறை(ஆனிரைகளுக்கான வரி). 

ஆத்திறை - ஆத்திரை (தஇிறிப). ஆத்திரையன் 4 
பேராசிரியன். இவர் வரித்தண்டலராய் இருந்த 
வராக லாம்.] 

ஆத்திறைப்பாட்டம் Attirai-p-pattam, Glu. (ஈ.) கால் 

5 ot.. oulfl; tax on cattle — (1.M.P.cg. 135). 

[ஆர் திறை* பாட்டம் - ஆத்திறைப்பாட்டம். ஆ 

- ஆனிரை, கால் நடைகள். இறை - வறி. படு - பாடு 

பாட்டம். பாட்டம் - வரி கட்டவேண்டிய காலம். 

இறைப் பாட்டம் - குறிப்பிட்ட காலத்திற்குரிய வரி. 

பாட்டத் திறை என்பது திறைப்பாட்டம் என 

இலக்கணப் போலியாயிற்று./ 

ஆத்தின்னி எற, பெ. (ஈ.) ஆவினைத் தின்பவன்; 

09௦1-6242. 'புலையாத் தின்னி போந்ததுவே”' 

(திருக்கோ. 386). 

[ஆ* இன்னி- ஆத்தின்னி. இன்னி - இன்பவன்.] 

ஆத்தினி 0, பெ. 6.) வெருகன் கிழங்கு; 

Arum Macrorhison (&7.21&.). 
plant 

[ஆத்திக்கனி - ஆத்இனி, ஆத்திக்கனி பார்க்க; | 
5686 சு மா்./ 

ஆத்துக்காரர் ஊட்ல, பெ. (௩) 1. வீட்டுக் 

குரியவா/ 0௦௭ of the 1௦086. 2. கணவன் (பிராம.); 

husband (Brahm.). 

[98 + 9 $5 + காரர் - அகத்துக்காரர் - 
ஆத்துக்காரர். அகம் - வீடு. அகத்துக்காரர் - 

வீட்டுக்குச் சொந்தக்காரர், வீட்டின் தலைவர். 

ஆத்துக்காரி ஊப-ட(, பெ. ) 1. வீட்டுக் 

@flweusr (iMgw.); woman who owns the house 
(Brahm.). 2. மனைவி (பிராம.); wife (Brahm.). 

[அகம் * அத்து * காறி - அகத்துக்காரி - 
ஆத்துக்காறி. அகம் - வீடு. அகத்துக்காரி - வீட்டுக்குச் 
சொந்தக்காரி, வீட்டின் தலைவி, இல்லாள்.] 

ஆத்துக் கொம் பொதியமரம்  attu-k-komb-odiya- 

maram, Gu. (n.) ஆட்டுக்கொம்பொதி பார்க்க: 89௦ 

atu —k—kombodi 

ஆத்துச்சங்கிலை 341ப0-௦--௦௧ற0]வ், பெ. (ஈ.) ஆற்றுச் 

emda UTI&&; see arru—c—cangilai. 

BSgiiunAl attu—p—pasi, Gu. (n.) ஆற்றுப்பாசி 
umié&; see arru—p—pasi. 

ஆத்றுமுள்ளங்கி sttu mullangi Gu. (n.) ஆற்றுமுள்ளங்கி 
see arru~mullangi.   

ஆதம் 

ஆத்துமுள்ளி 84ப-௱ய!॥, ,பெ. (ஈ.) ஆற்றுமுள்ளி பார்க்க; 
see arru-mulll. 

ஆத்துவாஞ்சி கரப-கார், Qu. (6.) ஆற்றுவஞ்சி பார்க்க; 
see arru-vanji. 

ஆத்தூர் eum attursamba, Gu. (n.) ஒரு நெல் வகை; 

a kind of paddy (A). 

[ஆற்றூர் -ஆத்தூர் * சம்பா--ஆத்தூர் சம்பா -- 
ஆத்தூரில் விளையும் சம்பா நெல் வகை. சம்பு - நெல். 

சம்பு - சம்பா./ 

ஆத்தை" பவ, பெ. (ஈ.) ஆத்தாள், தாய்; ௦42. 

'ஆத்தை படுகிற பாட்டுக்குள்ளே மகன் மோருக்கு 

அழுகிறான்” (பழ.). 

ம. ஆத்தோள். 

[ஆத்தாள் - ஆத்தை (விளி)../ 

ஆத்தை லவ, இடை. (0) வியப்பு, அச்சம், இரக்கம் 
ஆகிய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் இடைச் 

Glen6); exclamation expressive of surprise, fright or 

pity. 

[ஆத்தாள் - ஆத்தை. ஆத்தாள் - தாய்.] 

ஆத்கு 8080 ப, பெ. (ஈ.) கூந்தற்பனை : ஈவா 5200-2 வி௱. 

[15 80 called from its numerous long and thin spadices. 

(சா. அ௧.). 

[ஆதம் * கூந்தல் - ஆதகூந்தல். ஆதகூ --ஆதகு. 
ஆதம் - கூந்தற்பனை./ 

உ... பக, டது 
ஆதகேரகம் 80ல பெ. (ஈ.) மாட்டுக்குளம்படி 

என்னும் கொடி; 0860௭, 196 [88/65 of which resemble 

the impressions of the 6௦04 ௦4 ௦406. (சா.அக.). 

ஆ /ஆர* தரா கேரகம். ஆ- மாடு. கேரகம்- குளம்படி. 

> ஆத - ஆவினுடைய (இரவிடத்திறிபு). குளகம் 
ூடைகம் கேடகம் -கேரகம் (இரவிடத் திறிபு)../ 

ஆதண் Adan, Glu. (n.) 1. நோய்; 066886. 2. வருத்தம்; 

affliction, suffering. (€ 1. 26.). 

[ஆதன் ”--ஆதண் (கொ.வ.).] 
ர ஆதம் ௨08, பெ. (ஈ.) உயிர்; 19 (சா.அ௧க.). 

[gor > ஆதம்.] 
உட fi Be 450 ~ adam, Glu. (n.) 1.6.5 8 HUsHeT; a kind of palm 

tree, 2.615 Seb; sandal wood tree. (சா.அக.). 
/அதவு (நெருங்கு) - அதவம் - ஆதம் (கூந்தற் 

பனை) மணமிகுதியால் சந்தனத்தைக் குறித்தது./ 

ஆதம் > 
a 

adam, Glu. (n.) 26%; regard, solicitude 
ஆதமெய்திநின் றஞ்சலித் தேத்தியே” (கந்தபு. 

திருக்கல்யா.11). 

[ஆர்த்தம் - ஆர்தம் -*ஆதம்.]
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உ. 4. க 
ஆதம் “808, பெ. (ஈ.) காப்பு, பேணுதல் (ஆதரவு); 

prop,stay, protection.  “ஆதமிலி நாயேனை 
யல்லலறுத் தாட்கொண்டு” (திருவாச.31,5). 

/ஒருகா. ஆர் * தரம் - ஆர்தரம் - ஆதரம் - 
ஆதம். தரல் -* தரன் -தரம் .] 

ஆதர் 80௨, பெ. ௫.) 1. குருடர்; ௨ 616௦. 2. அறி 

ellen seu, the ignorant. 3, ஊமணி: fleshy 

protuberance hanging down the neck of goat. 

/அ.தள் - தோல், மேற்றொலி. அதள் > HSV > 
அதர் > BST = உள்ளீடில்லாமல் மேற்றோல் மூடிய 

பொம்த்தோற்றம்./ 

ஆதரணை adaranai, Gu. (n.) 1, காத்தல், புரத்தல், 
2.56jH6; support, shelter, help. “கை தூக்கி 

ஆதரணை செய்யும் ” ( கந்தபு. சீர். 31, 18). 

[ஆர் ,தரணை - ஆர்தரணை -: ஆதரணை..] 

ஆதரம் 80வ௨௱ , பெ. (ஈ.) அன்பு, ஆசை (திவ் . 

திருமாலை, 16); (80210, 1046, 847600௦ஈ, 140௨55, 

respect. “தேங்கிய காதர ஆதரம் செப்பி” 

(தஞ்.வா.கோ.) 2. ஆசை (சூடா. ); desire. 3. 

மதித்துப் பேணுதல்; honour, hospitality. 

“ஆதரங்கள் பெருக்கினார்” (கோயிற்பு. 
இரணிய.95). 

Skt. adara. 

[ஆர் * தரம் - ஆர்தரம் - ஆதரம். ஆர்தல் - 
மனம் நிறைதல், அன்பு. தரம் - நிலைமை./ 

வடமொழியிலுள்ள ஆதர என்னுஞ் சொல்லை ஆ --தர 

பிரித்து வேர் காட்டுவர். 'ஆ' பொருளில்லாத 

முன்னொட்டு தர -த்ரு: - உடைத்தல், பிளத்தல். வடமொழி 

வேர்மூலம் அன்பு, ஆசை போன்ற பண்புப் பெயர்களுக்குப் 

பொருந்தாமையும் தமிழ்ச்சொல்லே வடமொழியில் கடன் 

கொள்ளப்பட்டிருத்தலையும் சொல்லினமைப்பு விளக்கிக் 

காட்டுகிறது. 

ஆதரவு adaravu, Glu. (ஈ.) 1. அன்பு (கந்தபு. 
மார்க்கண். 21) ; 1௮6, ௮876014௦, kindness. ‘955m 

சொல்லும் ஆணிகடவாத மரமும் பலன் செய்யா 

. (utp.). 2. 2. 30; support, patronage. 3. Cam mse; 

comfort, consolation. 

ம., தெ. ஆதரவு; ௧. ஆதர. 
ஆர் * தரவு - ஆர்தரவு * ஆதரவு. BT = 

இிறைவு, அன்பி] 

ஆதரவுச்சீட்டு 802ல/ப-௦-ள11ப, பெ. (ஈ.) பற்றுச்சீட்டு; 

voucher. 

[ஆதரவ + 2L@.] 

ஆதரி-த்தல் 30க-, 11. செ. குன்றாவி. (65.) 1. 

பாதுகாத்தல்; 4௦ $பறற௦ர், றா01901, ஐண்௦ா/2௦ (4). 

எனப் 

  

ஆதல் 

2.அன்புடன் பேணுதல், பரிந்தோம்புதல்; 1௦ 1௨24 

with regard or kindness, to extend hospitality, to show 

honour 1௦. 3. ஆசைபொழிதல்; 1௦ 1வ௦யா. “அடியே 

னாதரித் தழைத்தால்”” (திருவாச. 29,4). 

ம. ஆதரிக்குக; ௧. ஆதரிசு;தெ. ஆதரின்சு. ஆதலி-த்தல் 

பார்க்க; 566 30௮(. 

[ஆதலித்தல் -ஆதறித்தல். ஆதலித்தல் - ஆகச் 
செய்தல், நன்மைபெறச் செய்தல், காத்தல். ஓ. நோ. 

மூதவித்தல் - மூதறித்தல். ஊதலித்தல் > 201 555 
கஊதாரித்தனமாகச் செலவு செய்தல். ஊதல் - பறக்கச் 
செய்தல்./ 

ஆகல் - ஆதல். ஆகலித்தல் -- ஆதலித்தல். ஒருவனை 
ஆகச்செய்தல் (ஆகலித்தல்) என்பது வளரச்செய்தல், 

வளரத்தக்க சூழலமைத்துக் கொடுத்தல், பாதுகாத்தல் எனப் 

பொருள்படும். 

ஆதல்" 80, பெ. (ஈ.) 1. ஆகுதல்; ௨௦௦௭௭0; ஈஷா. 

"நயனுடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல்” (குறள். 

219). 2. நூல் (அக.நி.);) book, treatise. 3. 
மேம்பாடு; றா௦5ற6ாட. ''அருளற்றார் மற்று ஆதல் 

அரிது''(குறள்.248).4. நன்மை;9௦௦0௨55. "ஆதல் 

நின்னகத் தடக்கி” (புறநா. 91.). 

[ஆகுதல் - ஆதல். ஆதல் - செய்யப்பட்ட நூல்.] 

ஆதல் 2 504, பெ. (ஈ.) ஆசை (அக.நி.); 82817௨. 

[ஆர்்.தல் -ஆதல்./ 

ஆதல் 3 gual, Gu. (n.) 1. 604, CS Mw; vision (8.), 
sight. 

[360+ 56 > BIV= UNF HO. S அல்- பார். 

த: ஆல் - பொருந்துதல், உள்ளத்தைப் பார்வையாற் 

பொருத்தும் காட்சி./ 

ஆதல்” adal, Gu. (n.) 1601461; minuteness (R.). 

[ஆய்தல் - ஆதல் - நுணுக்கம். ஆய்தல் - 
நுணுக்கம்./ 

ஆதல் > aual, Gu. (ஈ.) கூத்து (அக.நி. ) ; 8௧௩௦௨. 

/ஆடல்--ஆதல்,ட- த திரிபு.ஓ.தோ:.கடவு-* கதவு] 

ஆதல்? 80, பெ் (ஈ.) தெரிதல்; 881௨௦1119. 

/ஆய்.தல் - ஆதல். ஆய்தல் - தெரிந்தெடுத்தல், 
ஆராய்தல். / 

ஆதல் 7201, இடை, (ங்.) ஆவது எனப்பொருள் 

படும் இடைச் சொல்; ௦6௩/பஈ௦0 எரர் காக 

௦.  “பொருந்துமோர் துலாத்தினாத லரைத்து 

லாம் பொன்னினாதல் ... தகடு செய்தே” (கூர்மபு. 

தான. 65.). 

[ஆகுதல் - ஆதல். ஆதல் என்னுந் தொழிற் 
பெயர் கூட்டுச் சொற்களின் பின்னீறாய போது 
இடைச் சொல்லாயிற்து./



ஆதலால் 

ஆதலால் 0வ5, வி.எ. (30.) அப்படியிருத்தலால் 

(திவ்.பெரியதி. 5,8,8.); 12௨706, 0௦௦8ப56 ௦7 that. 

"ஆதலால் இராமனுக்கு அரசை நல்கி” (கம்ப. 

அயோத்.மந்.33.). 

ம. ஆதலால். 

[ஆகுதல் - ஆதல் * ஆல் * ஆதலால் - ஆதலின் 
பொருட்டு, ஆகின்ற செயலால் அல்லது 

காரணத்தால்./ 

ஆதலி-த்தல் 80௨4, 11. செ.குன்றாவி. (4) 1. 
ஆகச்செய்தல்; உதவுதல்; to favour, to help for 
மரம். 2. துன்பத்தில் உதவுதல்; 1௦ 5பறற௦ர், in 
01517955 3. காப்பாற்றல்; 1௦ ௦160. 

[ஆதலித்தல் - (பிறவினை). ஒ.நோ. ஆதலை 
(யாழ்ப்.) - உதவி. ஆதல் 4 ஈ- ஆதலீ - ஆதலி (ஆகச் 

செய்) ௭: - அருள்செய் எனப்பொருள்படும். 

' துணைவினை./ 

ஆதலி 0௨0, பெ. (ஈ.) அத்தி (சா.அக.);19 1௦௦. 

[அதவு * ஆதவு - ஆதனி -- ஆதலி.] 

ஆதலினால் Aadalinal, of.ct. (adv.) ஆதலால் பார்க்க; 
see adalal. 

[ஆதல் *- இன் * ஆல் - ஆதலினால், இன் - 

சாறியை./ 

ஆதலை வல, பெ. (ஈ.) உதவி (கதி.௮௧.) ; ௬௮, 
assistance. 

[450+ ஐ- ஆதலை- உதவி. ஆதல் = உதவுதல். 
ஐ.- செயப்படுபொருள் பெயராக்க ஈறு./ 

ஆதவாழ்பூடு &0வ8]றய0ப, பெ. (ஈ.) வாலைப்பூ நீர்; 
solvent liquid obtained by distillation from fuller’s earth 

(சா.அக.). 
/ஒருகா. ஆதவாழ்பூடு என்னும் பெயர் கரைப் 

பானாகிய ஓரு நீர்மத்திற்குக்( இரவம்)குமூஉக்குறியாக 
இடப்பட்டிருக்கலாம்./ 

ஆதளம்பால் adalampal, பெ. (ஈ.) காட்டாமணக்குப் 

பால்; ஈரி!வு [ப1௦ ௦4 physic nut plant (சா.அ௧.). 

/ஆதளை - ௮ம் * பால். 

1. : ஆதளை ' 804௮ல், பெ. (ஈ.) 1 ஆமணக்கு; ௦8510 plant 
2. எலியாமணக்கு; adul oilplant. 3.qhssmgs 
காட்டாமணக்கு; ௨0ப! ௦4 இவா். 4.காட்டாமணக்கு; 

common physic nut. 5. சீமையாமணக்கு; 602௨ 
leaved physic nut. 

We Bue, 2) வு; ௧. ஆடலு; தெ. ஆடாலு. 

[அத 5: அதளை - ஆதளை] 
2 - உடு 

ஆதளை” ::!£1:1. பெ, (ஈ.) மாதுளை; ௦௦801௮121௦ 
tree (er. 1a ;. 

[மாதுளை - மாதளை - ஆதளை.]   

86 ஆதன் 

ஆதன் adan, Glu. (n.) 1. -உயிர் (சா. அ௧.); 146. 

2. உள்ளகம், ஆதன், ஆன்மா (திவா); 500. 
[ஆதன் - தலைவன். உடம்பினுள் தலைமை 

யேற்ற உயிரும் ஆதனும் ஆதன் எனப்பட்டன. 

ஆதன் 2 2021 Gu. (n.) 1. அறிவில்லாதவன்; 19௦1, 

0௭750. 'முன்பொருள் செய்யாதாராதரே'' (சிறுபஞ். 

20). 2. குருடன். (திவா.) ; blindman. 
/அதல் = ஆட்டின் கழுத்திலுள்ள பயனற்ற 

ஊமணி. உதள் - அதள் - அதல். அதல் - அதன் 
- ஆதன்- பயனற்றவன், செயலற்ற கண்ணுள்ளவன்./ 

ஆதன்” adan, Glu. (ஈ.) அருகன் (சூடா.); கார்க். 

[ஆதன் - தலைவன். தமிழ்நாட்டு அரக 

சமயத்தவர் தம் தேதேவேனை ஆதன் என்றனர்./ 

ஆதன் adan Glu. (ஈ.) 1. ஆசிரியன் (கதி.அக.); 

teacher, pedagogue, preacher. 2. GwGevmest noble 

06180. 3. தலைவன், முதலாளி; chief, master. 

ம. ஆதன்; குட. ஆதன் (முதலாளி) 

[அத்தன் - ஆத்தன் * ஆதன். அ.த்தன்-த,ந்தை, 
பெறியோன். ஆதன் - தலைவன். தலைமைமிக்க 

ஆசிரியன், சான்றோன்./ 

ஒரு சொல், ஆசிரியன், தலைவன் எனப் பொருள்படும் 

சிறப்புப் பெயராகவோ, தந்தை, அண்ணன் எனப் பொருள்படும் 

முறைப் பெயராகவோ வழக்கூன்றியபின் அது இயற்பெய 

ராகாது. ஆதலின் ஆதன் என்னும் சிறப்புப் பெயரின் தோற்ற 

வளர்ச்சியும், ஆதன் என்னும் இயற்பெயரின் தோற்ற வளர்ச்சியும் 

. வெவ்வேறானவை, 

ஆதன் ” 80௨, பெ. (ஈ.) 1. மனம்; ஈம் . 2, கவலை, 

வருத்தம்;50௦%. 3. பெருந் துன்பம் (அக.நி) ; ௮9௦7. 

தெ. ஆத (மனம், வருத்தம்); ௧. ஆதி (நினைவு, 
நினைவோட்டம்) ம. ஆதி(கவலை);வ. ஆதி(வருத்தம், கலக்கம், 

நோய்); பிராகி. ஆகி; இந் யாத்; உருது. யாத்; மரா. யாத் 

ute}. 2195; Sinh. adnawa. 

செலல், முன்னுறல், நினைத்தல், வருந்தல், நினைக்கும் 

உள்ளம். ஓ.நோ. முன் - மன் - மனம் . முன்னுதல்- 
நினைத்தல்./ 

ஆதன் என்னும் சொல் முன் செலற் கருத்துடைய 

ஆகாரச் சுட்டடிப் பிறத்தலான் உள்ளத்தின் கண்ணோடும் 

எண்ணமும் கவலையும் குறிக்கும் போது உள்ளம், உள்ளத்தின் 

கண்ணுள்ளதாகக் கருதப்படும் ஆதன் (ஆத்மா), உயிர் 

ஆகியவற்றையும், எண்ணம், கவலை, வருத்தம் ஆகிய 

"வற்றையும் குறிக்கும். 

ஆதன் என்னுஞ் சொல்லே இந்தி, உருது போன்ற 
மொழிகளில் “யாத்' (மனம், நினைவு, வருத்தம்) எனத் திரிந்து 

வழங்கி வருகிறது.



ஆதன் 87 

ஆதன் £ adan, Glu. (n.) பழங்கால மக்களின் இயற் 
— Guu ams (Agme. 609.348); proper name in 

general use in ancient times. 

/ஆதன் “முன்னவன், மேலானவன், உயர் ந் தவன், 
சிறப்பு மிக்கவன்; பெற்ே றார் குழந்தைகட்டுடும் 
இயற்பெயர். 

ஆதனழிசி, ஆதனுங்கன், ஆதன் ஓரி எனச் சிற்றரசர் 
பெயர்களிலும் சேரலாதன், செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் 
எனச் சேரவேந்தர் பெயர்களிலும் ஆதன் என்பது 
முன்னடையாகவோ பின்னடையாகவோ ஆள்ப்பெற்று 
தொன்றுதொட்டு வழங்கிவருதலானும் , ஆதன், பூதன் 

என்பன இயற்பெயர்களென உரையாசிரியர்கள் எடுத்துக் 
காட்டுதலாலும், இது அறப்பழங்காலத் தமிழ் இயற்பெயர்களுள் 
ஒன்று எனத் தெரிகிறது. மேலையாரிய மொழிகளிலும் 
இதனையொத்த ஆதன் என்னும் இயற்பெயருள்ளமை 
அறியலாம். 

ஆதன் என்னும் இயற்பெயருக்கு ஆ - ஆகு என்பதே 
முதனிலையாக அமைந்துள்ளது. 

ஆகு. (, 8006௭6 - 1௦ 11016866, இதில் ௨00௨ என்பதே 

வினைமுதனிலை. '6' என்பது நிகழ்கால வினையெச்ச ([ஈரிஈ- 
tive ) ray. 

E. augment v.t. and i. make or become greater; 

increase. 

M.E. f. F. augmenter. L. L augmentare, increase. E. 

augmentation (n) enlargement, growth, increase. 

E, augmentative, n. Having the property of increasing. 

Gram. of affix or derived word, increasing in force the idea 

of the original word f.F. augmentatif or L. augmentativus. 

ஆ, ஆகு என்னும் இரு முதனிலை வடிவங்களுள் எது 

முந்தியது என்பது பற்றி, இற்றை நாள்வரை இலக்கண 

ஆசிரியர்கள் ஒரு முடிவிற்கு வந்திலர். ஆ, ஆகு என்பன 
போன்றவற்றையே போ, போகு என்றனர். 

“நச்சினார்க்கினியர் நன்னூலார் முதலாயினார் இயற்கை 

முதனிலை ஆ, போ என்றே இருக்குமென்றார். திருவள்ளுவர், 

பரிமேலழகர் முதலாயினோர் முதனிலை ஆகு, போகு 

என்றேயிருக்குமென்றார்” என்பது சுவாமிநாத தேசிகரின் 

இலக்கணக் கொத்துரைக் குறிப்பு (86, உரை), 

போ என்பதன் ஈறு மிகையே போகு என்பது, (புகு - போ 

> Gung போது) இங்ஙனமே ஆ என்பதன் ஈறு மிகையாகிய 

ஆகு என்பதும் இருத்தல் வேண்டும் என்றார் பாவாணர், 

அகைதல் - தளிர்த்தல், செழித்தல், அகு - sins. 

முகு - முகை. அகு - அஆ என மருவுவது இயல்பே, 

ஒ.நோ: பகு -பா, மிகு - மி, அகு - ஆ - ஆகு, 

ஆதன், பூதன் இயற்பெயர்களிரண்டும் தோன்றுதல், 

வளர்தல், செழித்தல் என்னும் பொருளுடைய வேர்ச்   

ஆதன் 

சொற்களினின்றே வளர்ந்திருக்கின்றன. பூ = 

தோன்றுதல், வளர்தல், செழித்தல், மலர்தல். 

ஆ. - ஆது ஆதல் ௪ தோன்றுதல், வளர்தல், 

செழித்தல், பூ - பூதன். ஆ - ஆதன், மக்களூட் சிறந்தோனைத் 
தோன்றல் என்றழைப்பதைப் போன்றே ஆதன்,பூதன் என்பனவும் 

சிறப்புக் கருதிய இயற்பெயர்களாயின. 

பூத்தல், 

தோன்றுதல், வளர்தல் கருத்து வேர்ச்சொற்கள் முன்வரற் 

கருத்துடைய உ:- உல் என்னும் சுட்டடி மூல வேரிலிருந்து 

திரிபுற்று வளர்ந்திருப்பதைப் பாவாணர் சுட்டிக் காட்டுகிறார். உ 

(உல்) - ஊ ௩ முன்வரற் கருத்துவேர். ஊ ஓ 4 ஆ - 

முன்வரற் கருத்துத் திரிபு வேர். இதனாற்றான் ஆகார 

நெடிலுக்கும் அதன் குறுக்கமான அகரத்திற்கும் முன்மை, 
முதன்மைப் பொருள்களுண்டாயின. 'ஆ' உயிர் நெடிலுக்கு 

முன்மை, முதன்மைப் பொருள் தமிழில் பண்டே இருந்தமைக்குச் 

சான்றான சொல்லாட்சிகள் திரவிட மொழிகளில் 
காக்கப்பட்டுள்ளன. 

தெலுங்கில் ஆதிகொனு - முற்படு, எதிர்கொள் எனப் 
பொருள் படுகிறது. 

'வடபகுதி, தென்பகுதி என்பவற்றை வடதலை, தென்தலை 

எனக் கூறுகிறோம். இதைப் போன்றே முன்பக்கம், முன்பகுதி 

என்பவற்றை “ஆதலை” என்னுஞ் செந்தமிழ்ச் சொல் 

சுட்டுகிறது. குமரிக்கண்ட காலத்தில் இச்சொல் பெருவழக்குப் 

பெற்றதாகல் வேண்டும். இஃது இன்றும் மறையாமல் 

குடியேற்றப் பாதுகாப்புச் சொல்லாகக் (௦௦1௦௮ றா852ஙவ்0ா) 

கன்னட மொழியில் வழங்கிவருகிறது. கன்னடப் புலவன் பம்பன் 

இயற்றிய பம்ப இராமாயணத்தில் ''ராஜசிஹ்ன பாலித்வஜ 

சங்குலமும் படகமும் ஆதலெயொள் பரெ வஜ்ரபாகு பயணம் 

பந்தம்'” (பம்பரா. 2-12), என்று கூறப்பட்டுள்ளது. வச்சிரவாகு 

பயணம் சென்றபோது போர்ச் சின்னங்கள் ஆதலையில் 

(முன்பக்கம், முன்னால்) சென்றன என்று இப்பாடல் 

குறிப்பிடுகிறது. வடமொழி, பாலி, பிராகிருதம் ஆகிய 

வடபுலமொழிகளில் 'ஆ' முன்னொட்டு முன்செலற் 
கருத்திலேயே ஆளப்பட்டுள்ளது. 

Skt., pkt., pali. a — to, towards. 

a— kula mixed up. a — rava make noise. 

a—lingana embrace. 

ஆ - முன்மையும் முதன்மையும் சுட்டிய சொல் 

லாதலின், ஆ - ஆது - ஆதன் (முன்னவன், தலைவன்) 

தலைமைப் பொருள் தரும் செந்தமிழ்ச் சொல் என்று 

தெளிவாகிறது, இதனை அறியாதார் இதனை “அர்ஹத' 

என்னும் வடசொல்லின் சிதைவாக்கிக் கூறுவர், 

ஆதன் என்னும் இயற்பெயரும், அப்பெயரடியாகத் 

தோன்றிய ஆதனூர், ஆதமங்கலம் என்னும் இடப்பெயர் 

களும் தமிழ்நாட்டில் மிகுதியாக இன்றும் காணப்படுதல் 

போன்றே ஏனைத் திரவிட மொழிகளிலும் காணப்படுகின்றன. 

இயற்பெயர்: ம. ஆதன்; ௧. ஆத, ஆதப்ப, ஆதய்ய;



ஆதன் 

து. ஆதப்ப; தெ. ஆதிகான், ஆதிகாடு. 

இடப்பெயர்: ம. ஆதலூர்; ௧. ஆதனூரு, ஆதிபுர, 
ஆதவனி (ஆதனவினி). (ஆதனவினி - ஆதன் 

அவினியின் பெயராலமைந்த ஊர்); 

தெ. ஆதோனி. 
ஆதன் ஆண்பால் இயற்பெயராய் வழங்கி வந்தது 

போன்றே, ஆதிபெண்பால் இயற்பெயராய் வழங்கி வந்துள்ளது. 

சோழன் கரிகாற் பெருவனத்தானின் மகள் ஆதிமந்தி. ஆதி - 
மூத்தவள், முன்னவள். 

காலத்தால் முன்மை, சேய்மை சுட்டிய 'ஆ' நெடுஞ் 

சுட்டடியிலிருந்து ஆதன் இயற்பெயர் தோன்றியதென்பர் சிலர். 

ஆதன் போன்று ஈதன் என அண்மைச் சுட்டடியாகப் 

பெயர்ச்சொல் தோன்றாமை அறிக. முன்னுறல், வளர்தல் 
செழித்தல் கருத்துடைய 'ஆ' (௮கு-- ஆ) வேரிலிருந்து "ஆதன் 
பிறந்ததாகக் கொள்வதே ஏற்புடைத்து, 

எனவே, இது பண்புகொள் பெயர். 
பாலறிவந்த உயர்திணைப் பெயர்களைக் குறிப்பிடுங்கால், 
“இலப்பெயர் குடிப்பெயர் குழுவின் பெய 

வினைப்பெயர், உடைப்பெயர் பண்புகொள் பெயரே 
பல்லோர்க் குறித்த முறைநிலைப் பெயரே 
பல்லோர்க் குறித்த சினைநிலைப் பெயரே 
பல்லோர்க் குறித்த திணைநிலைப் பெயரே 

கூடிவரு வழக்கின் ஆடியற் பெயரே 
இன்றிவ ரென்னும் எண்ணியற் பெயரொடு 

அன்றி யனைத்தும் அவற்றியல் பினவே” 
(தொல்.சொல்.165) 

பண்பு கொள் பெயரெனவும் முறை நிலைப் பெயரெனவும் 

தொல்காப்பியர் சுட்டுவன, ஆதன் என்னும் இயற்பெயருக்கும் 
ஆதன் > ஆத (விளி) என்னும் முறைப்பெயருக்கும் 
பொருர் க காணலாம். 

இயற்பெயர் -- ஆதன் (முன்னவன், முதன்மையான வன்) 

- பண்புகொள் பெயர். 

முறைப்பெயர் -- ஆதன் (அத்தன் -- ஆத்தன் - ஆதன்) 
தந்ைத போல்வான், தலைவன். - முறை 

— நிலைப் பெயர். 

இம் முறைப்பெயர் நாளடைவில் சிறப்பாக 

ஆளப்பட்டு வருகிறது. 

ஆதன் ர் adan, Glu. (n.) மாந்தன்; ஈக. 

H. admi, U. admi; asamid; Heb. Adam; Cir. Adam; 
Jap. hito. 

[9G2". ga * ஆளன் - ஆடன் - ஆதன்./ 

Sah உருது மொழிகளில் ஆத்மி, ஆசாமி எனவும், 

எபிரேயம், மொழிகளில் ஆதம் எனவும், 

சப்பானியத்தில் இதோ எனவும் மாந்தனைக் குறிக்கும் 

சொற்கள், ஆதன் என்னும் தமிழ்ச் சொல்லையொத்து 

88 ஆதன் 

வழங்கிவருதல் கவனித்தற்பாற்று. மன், மந்து எனும் சொற்கள், 

மாந்தனுக்கும் வேந்தனுக்கும் பொதுவாய் பண்டுதொட்டே 

வழங்கிவருதல் போன்று இச் சொல்லாட்சியும் மாந்தனையும் 

தலைவனையும் குறிக்கும். 

மாந்தனைக் குறித்த பழந்தமிழ்ச் சொல்லான ஆதன் 

கன்னடத்தில் ஆத (8 ta-), ஆதனு வகாம (அவன்) என 
ஆண்பாற் சுட்டுச் சொல்லாகவும் தமிழில் தான், தன் எனத் 

தற்சுட்டாகவும் குறைந்து உருமாறி விட்டது. 
ஆதன் 8 Suan, பெ. (ஈ.) 1. 2Lby; body. 2. Si 6x1; self. 

ம. தை (இளங்கன்று, தென்னங்கன்று போன்ற மரநாற்று), 

௧., தெ. ஆத்ம (உடம்பு, தான்)சீன. தாய் (௧௬, வளரும் 

பரு, ஈனுதல்). 
516. தனு (உடம்பு) ஐவர்., ‘pkt. தனு (உடம்பு). 
Skt. atman (self); Sinh. atmaya; pali. attan (self, body); 

pkt. atta (self, soul, body). 

[ஆ - ஆது - ஆதன். ஆ -முன்னுறல், வளர் தல். 
ஆதன் வளர்ந்த உடம்பு ஆதன் * ஆது * ஆதை > 
ஆதய் - தாய் - தய் - தை. ஒ.நோ: ம. தை. ஆதன் 
- தான். Skt தனு (உடம்பு). ஆதன் உடம்பைக் 

குறிக்குங்கால் தற்்௬ட்டாகி தான் (self) எனவும் 

பொருள்தரும். ஆதன் 54. 2 ஆத்மன் த. ஆத்மா, 

ஆன்மா. J 
ஆத்மன் (ஆத்மா) என்னும் சமற்கிருதச் சொல்லின் 

மூலம் தெளிவாகத் தெரியவில்லை யென்று மானியர் 
வில்லியம்சு திட்டமாகத் தெரிவிக்கிறார். 

Skt. atman (fr. rt. an. to breathe or at, to go; or 

according to some, fr. rt. ah and connected with aham, |; 

or according to them, a contraction of avatman fr. rt. av. va; 

but the existence of the old Vedic form tman makes all these 

etymologies doubtful); the breath, soul, the principle of life 

and sensation, the individual soul, the self, the abstract 

individual. @tmanam sa hanti — she strikes herself) the 

person or whole body, mind, intellect, effort, pains, sun, fire, 

wind, air. 

Goth. ahma, OG. atum, Them,. atuma, As. aedhm 

(knowledge), adhma (knowing (Gr...atmais used at the end 

of some compounds of atman. 

(S.E.Dict. Monier Williams). 

தமிழ், ஆரியம் வருமுன் சிந்து வெளி வரை பேசப்பட்ட 

செம்மொழியாதலால், வடஇந்திய மொழிகளின் மூலத்தாய் 

மொழியாகிய பிராகிருதத்தில் ஆதன் என்னும் சொல் ஆத்த, 

ஆத என்று மிகத் தெளிவாகவும், பாலி மொழியில் அத்தன் 

என்ன் கழகமும் ஆத்மன், ஆத்மா 
ழி 

என்றும் 

(I) கிறது கோதிக்கம், 

பழஞ்செருமானியம், கிரேக்கம், இலத்தீனம் போன்றவற்றிலும், 

கீழை மொழிகளான சப்பான் சீன மொழிகளிலும் இதன்  
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வேர்மூலம் பரவியுள்ளதால் இதனைத் தொன்முது தமிழின் 

முன்முது அடிப்படையாகக் கொள்ளலாம். சமற்கிருதத்தில் 

உயிரைச் சுட்டிய பின் உயிர்த்தல் (மூச்சுவிடல்) பொருளும், 

மனத்தைக் குறித்தபின், அறிவுடைமை, கவலை, துன்பம், 

துன்பந்தரும் வெயில், சூரியன்,-த், காற்று போன்ற வழிநிலைப் 

பொருள்களும் தோன்றியிருத்தல் வேண்டும். இவை வெறும் 

பொருட்புடைபாடேயன்றி மூல வேர்ப்பொருளின எனக் 
கொள்ளவியலா. 

பிராகிருத பாலி மொழிகளில் ஆதன் என்னும் வலி 

யிரட்டித்து ஆத்த, (242), அத்தன், என வழங்குவதும், 
சமற்கிருதத்தில் ஆத்மன் என வழங்குவதும் இச்சொல்லின் 

முதனிலை ஆகார (ஆ - ஆகு - ஆது) நெடிலே என்பதை 

உறுதிப்படுத்தப் போதிய சான்றாகும், பகுத்தல் - பாத்தல் 

(பிரித்தல்) ஆயவாறு, அகுத்தல் - ஆத்தல் (அகு 
தோன்றல் , வளர்தல் ) ஆயிற்றென்க. 

கன்னட இலக்கியங்களில் ஆத்த சங்கர (உண்டாகிய 

போரி , ஆத்தோதய(உண்டாகியபிறப்பு), ஆத்தபல (உண்டாகிய 

வலிமை) என்னுஞ் சொல்லாட்சிகள் (ஆத்த) ஆகிய, தோன்றிய, 

வளர்ந்த என்னும் பொருள்களில் ஆளப் பெற்றிருப்பதைக் 

காணலாம். நெடுமுதல் ஓரெழுத்தொருமொழியான வினைகள் 

ஆ - ஆத்து (ஆகு) எனத் தகரவல்லொற்றிரட்டித்தல் குடகு 
மொழியிலும் உள்ளது. வா - வந்தான் என்னும் தமிழ் இறந்தகால 

வினைமுற்று குடகு மொழியில் பா (0௨) - பாத்து (ய) என 

வழங்கி வருகிறது. இவற்றைக் கூர்ந்து நோக்குங்கால் வட 

இந்திய மொழிகளில் ஆத்மன், ஆன்மா, ஆத்மி, யாத், தனு எனப் 

பல்வகை வடிவ மாறுதல்களையும், பொருள் வேறுபாடுகளையும், 

ஆதன் என்னும் மூலச்சொல் பெற்றுள்ளதை அறியலாம். 

ஆதன் அவினி' 80௨-லார!, பெ. ௩.) கடைக் கழகக் 

காலப் பெருமகன்; ஐங்குறுநூறு 1-10ல் பாடப் 

பட்டவன்;  sangam noble. 

[ ஆதன் 4 அவினி. அவல் - தாழ்நிலம். அவல் 

- அவனி - அவினி - தாழ் நிலப்பகுதியின் தலைவன். 

ஒ.தோ. குட்டன். / 

ஆதன் அழிசி adanalizi, Gu. (n.) கடைக்கழகக் காலப் 
புரவலன்; புறம் 71--ல் பாடப்பட்டவன் ; 88ா9௨௱ 

noble. 

[ஆதன் அழிசி. அழி- கழிமுகம். அழிசி.- காயல் 

அல்லது ஆறுகடலோடு கலக்கும் கழிமுகப் பகுதியின் 

தலைவன் ./ 

ஆதன்மை Adanmai, Glu. (n.) Gusev ; folly. 

“ஈவதஃதாதன்மை” (நீலகேசி.214). 

/ ஆது * ஆதன் - ஆதன்மை / 
ஆதன்மையால் 0கொ௱ஷ்வி, வி.எ. (க0.) ஆகை 

யால்; ௦. 'ஆதன்மையா லதுவே நம 

துய்விடம்'' (திவ்.பெரியதி.2,4,9). 
[4 + தன்மையால் - ஆத்தன்மையால் - 

ஆதன்மையால். ௮ - ஆ , சுட்டு நெடு முதலாயிற்று./ 
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ஆதனம், பெ. (ஈ.) 6 @5 Sev; (in anatomy) diastole. 
(சா.அ௧.). 

[ஒருகா. அதர் - வழி, நீண்ட பாதை, அதர் - 
அதரம் - அதனம் -: ஆதனம்./ 

ஆதனுங்கன் 80ொபர்ரலா, பெ.(ஈ.) கடைக் கழகக்கால 
அரசர்களில் ஒருவன்; புறம் 175,389-ல் பாடப் 
பட்டவன்; வாறே 1௦01௨. 

[ஆதன் 4 உங்கன் உ- உல் - உங்கு - உங்கன் 
- உயர்ந்தவன், சிற ந்தவன்./ 

ஆதனெழினி லாச, பெ. (ஈ௩.) கடைக்கழகக் 
காலத்தில் வாழ்ந்தோன்; அகம் 216-ல் பாடப் 
uv GLiésr; sangam noble. 

[4.500 + oriPofi. oriflér > criPoof. 

ஆதனோரி 80௨0, பெ. (ஈ.) கடைக் கழகச் சிற்றர 
STS OHS Gee; Sangam noble. 

/ஆதன் * ஒரி. ஊ -ஓ (உயர்வு , தலைமை) - 

oA] 

ஆதாபாதை adabadai, Gu. (ஈ.) விரைவுக்கோலம், 
மிகுந்த விரைவு கருதி அரைகுறையாகச் செய்யும் 
பணி; ௦௦0880 of urgency, hasty ௦. இப்படி 

். ஆதாபாதையாய் வேலை செய்யக்கூடாது (உ.வ.). 

/அதைபதை - ஆதாபாதை. அதைபதை - 

விரைவு கருதிய எதுகை மரபிணைச் சொல். அதை 

பதைபார்க்க, 886 adai padai./ 

ஆதாபாதையாக 580280வ/-3-998௨, வி.எ. (80) 
விரைவுக்கோலத்தில்;1ஈ & state of urgency, hurriedly. 
எல்லாம் ஆதாபாதையாகச் செய்து முடித்து 
விட்டான். (உ.வ.). 

/அதைபதையாக - ஆதாபாதையாக. அதை 

பதைபார்க்க, see adaipadai. / 

24 GMU65Cleevay adayan —celavu, Gu. (ஈ.) வரவுசெலவு; 
income and expenditure. 

[ஆதாயம் * செலவு ஆதாயம்"பார்க்க; see 

adayam.] 

AYSIU adaya—p—pangu, Glu. (n.) sw 
(இலாப)ப் பங்கு (புதுவை); பெரம் (௦ஈ0.). 821௨ 
in profit or income. 

[ஆதாயம் + பங்கு./ 

ஆதாயம் ' கஷெலா, பெ, (ஈ.) 1. ஊதியம், கிட்டுபடி 

(இலாபம்) ; றா௦ரிர், ஒவ4ஈ., 100௦ “வணிகருக் காதாய 

மீது நினைவு'' (குமரே. சத. 9). 2. நன்மை (கதி. 

அ௧.); உஊளி(. “ஆதாயம் பெருகினால் ஆணவம் 
பெருகும்''. 3. வரவு; 1௦௦6. “ஆதாயமில்லாமல் 

செட்டி ஆற்றோடே போவானா?” (பழ.). 

க.,து., பட. ஆதாய; ம. ஆதாயம். 

[ஒருகா. ஆகு * ஆயம் - (ஆது * ஆயம்) - 
ஆதாயம். ஆயம் - கூடுதல், தொகை. ஆதாயம் (ஆகு *
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ஆயம்) தமக்கா௫ய கூடுதல் தொகை, ஊதியம் 

(இலாபம்) ஆகு -ஆது. ஓ. தோ: போகு -போது.] 
ஆதாயம் க்கா, பெ. (.) (கணி.) எழுவோரைக்குப் 

(இலக்கினத்திற்கு) பதினோராமிடம் (சங்.அக,); 

(Astr) eleventh house from the ascendant. (சா.அக.). 

ஆதாயவரி adayavari, Gu. (n.) வருமானவரி; 11௦06 

tax. 

௧, ஆதாயகர; ம. ஆதாயனிகுதி. 

[ஆதாயம் * வரி./ 

ஆதாரக்கம்பி adara—k—kambi, Glu. (n.) sours Go 

போடும் சரப்பலகை (சென்னை); வ। 1846 (148௦.). 

[ ஆதாரம் * கம்பி./ 

கம்பி - நீண்ட வடிவிலுள்ளது. கொம்பு கம்பு -கம்பி. 

கம்பி - இரும்பாலான கம்பி மட்டுமின்றி மரத்தாலான நீண்ட 

கம்பும் கம்பி என இட வழக்காக வட தமிழகத்தில் சிற்சில 

விடங்களில் வழங்கும். கழைகளை அல்லது குறுமரத்தடிகளை 

இணைத்துக் கிணற்றின் நடுவில் அல்லது மேல் நின்று பூச்சு 

வேலை செய்வோர் அமைத்துக் கொள்ளும் இருக்கை ஆதாரக் 

கம்பி எனப் பட்டது. நாளடைவில் சிறு மரப்பலகைகளைக் கட்டி 

இணைத்த இணைப்பும் ஆதாரக்கம்பி எனப்பெயர் பெறுவ 

தாயிற்று. 

ஆதாரக்கல் adara—k—kal, Gu. (n.) sHup uggs 
SIWGO 2.658; pedestal of stone on which a 
stone idol is fixed (W.). 

/ஆதாரம் * கல்.] 

ஆதாரக்கோவை 80818-%-160ல், பெ. (ஈ.) கொல்லன் 

கோவைக் கொடி; இதன் அடிப்பகுதி வழ வழப் 

பாயிருக்கும்; கணுக்களில் வளையுந் தன்மை 
யுண்டு; இலைகள் சற்றே ' சதைப் பற்றுள்ளவை 

களாயும், காம்புகள் நீளமானவைகளாயும், மூன்று 

பகுப்பின வாயும், இருபக்கழும் சொரசொரப்பும் 

அரும்புகள் வாய்ந்தவை களாயுமிருக்கும். பூக்கள் 

மஞ்சளாயும், விதைகள் கொஞ்சமாயும், வெண்மை 

யாயும் தட்டையாயுமிருக்கும்; எடது எ்ஙட் எாஸ் 

yeliow flowers, so called from its root living in air; snake 

caper 

It is a climbing shrub; leaves somewhat fleshy and 
three —lobed, long petioles with short bristly hairs; slightly 
toothed; flowers yellow; few seeded; seeds white and com- 
pressed. 

மறுவ. ஆகாயக்கருடன், கொல்லன்கோவை. 

ஒருகா. ஆதாரம் 4 இல் 4 கோவை - ஆதாரமில் கோவை 
ஆதாரக்கோவை - வேரின் தூர்கள் மேலே தெரியும் படி உள்ள 
ae இதற்கு ஆகாயக்கருடன் எனப் பெயரிருப்பதும் இது 
பற்றியே.   
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ஆதாரசத்தி 8884௧424, பெ, (ஈ.) சிவனின் தேவி, 
சிவசத்தி (சதாசிவ.31); Siva — Sakti. . 

[ஆதாரம் * சக்த அஆதாரசக்தி. 54. 5வர் 5 த. 

ச.த்தி.] 
ஆதாரசிலை adar-Silai, Qu. ௭.) ஆதாரக்கல் பார்க்க; 

see adara—k—kal. ் 

[ஆதாரம் * சிலை. 94. Sila > த. சிலை - கல்./ 

ஆதாரணை ககாவ், பெ. (ஈ.) தெய்வ வழிபாட்டின் 
போது உண்டாகும் தெய்வமருள் sua 
ஆவேசம்) (நெல்லை); ஐ05898810ஈ 03 8610 பேர்டு 

worship. 

[ஆர் * தரல்- ஆர். தரணை -ஆதாறணை..] 
ஆதாரதண்டம்- 30218-8108௱, பெ. (ஈ.) முதுகெலும்பு; 

back bone, vertebral column. 

[ஆதாரம் * தண்டம். தண்டு - தண்டம் - தண்டு 

போன்திருக்கும் முதுகெலும்பு. / 

ASTI GEIWY adara~narambu, Glu. (n.) முதுகெலும்பி 
லுள்ள நரம்பு; 8! ௦௦0. 2. மூலாதாரத்தின் 
நரம்புகள் ; ஈ2ங65 ௦4 16 50கவி (20100 (சா.அக.). 

/ஆ.தாரம்* நரம்பு] 

ஆதாரநாடி 8028-8), பெ. ௫.) 1. முதன்மையான 
Mp; great arterial trunk which rises from the left 
ventricle of the heart Aorta. 2. apaungsng % Me; sacral 
artery distributed over the structures around sacrum 

and Cocoyx. 

[ஆதாரம் * நாடி..] 

ஆதாரநிலை 80வஉாரில், பெ. (ஈ.) பற்றுக்கோடு (பிங்.); 
support, prop. 

[ஆதாரம் * நிலை.]/ 

ஆதாரபீடம் adarapidam, Gu. ௫.) ஆதாரக்கல் 
(வெட்.) ; 802512] ௦4 84006 (ஸப). 

[ஆதாரம் * பீடம். 514. 614.2 த. பீடம்.] 

ஆதாரவிருக்கை பார்க்க; 

ஆதார பேதம் 805/8 2608, பெ. (ஈ.) ஆதார வேற்றுமை 
unmfié&; see adara verrumai. 

/ஆதாரம்* பேதம். 814. 66082 த. பேதம். பேதம் 
* வேற்றுமை./ 

ஆதாரம் ‘ adaram, Qu. (n.) 1. பற்றுக்கோடு (சேதுபு. 

கந்த. 86) ; 8பற௦0ா, 813, ற௦ஐ. 2. மூலம்: ; 500௦௪. 3, 
அடிப்படை, அடிப்படைக் காரணம் ; ர௦யஈம, 92516. 
நீர் சொல்லும் பொருளுக்கு ஆதாரம் என்ன? 
(உ.வ.). 4. அடிப்படைச் சான்று, மூல ஆவணம், 
Uf MFC; document, voucher, title deed by which 
a tight to property is established and maintained. 

க., து. ஆதார; தெ. ஆதாரமு.
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Skt. adhara; Nep. adhar; Sinh. வவ Mar., Pali. 
adhara. 

/ஆ* தாரம். ஆ - மு.தன்மை, அடிப்படை. தாரம் 
= பனா அலை பொருள்.] 

ஆதாரம் £ adaram, Glu. (ஈ.) 1. உதவி ; support. 
2.oemip; rain (W.) 3. ofl (நாநார்த்த.) 121௨ 4. பகுதி, 
ifley; section, chapter. 5. உயிருக்கு ஆதாரமாகிய 
2.L6) ; body forming as it were a support to life. 

6. பாத்தி; றக. 7. வாய்க்கால்; canal. 

ம. ஆதாரம்.; Clam, semi. Skt. adhara; Sinh. adhara 

/ஆகு* தரம்- ஆதாரம். தர -தரம்- வருவழி, 
மூலம். ஆகு - இயல்கின் ற, முடி௫ன் ற./ 

ஒன்றற்குச் செயற்பாட்டு மூலமாயிருப்பதும், மழை 

போன்று தானே மூலமாயிருப்பதும், ஆதாரம் எனப்பட்டது. 
அடிப்படைத் தலைப்புகள் ஒரு நூலினுட்பிரிவாக இருத்தலும், 
உலகவாழ்வுக்குப் பேணிக் காக்கப்படும் உடம்பு மூலமா 
யிருப்பதும், இப்பெயர் பெறக் காரணங்களாயின. 

ஆகு -* பயன் - ஆபயன் என முதனிலையீறுகெட்டுப் 

புணர்ந்தாற்போல் ஆகு 4 தரம் வினைமுதனிலையீறு கெட்டுப் 

புணர்ந்து வருமொழி முதனீண்டது. ஒ.நோ: ஆகு + ams = 
ஆவகை., 

ஆதாரம் 3 adaram, Glu. (n.) 1. plenev; situation. 2. 

{0 F171; (In Indian psychology) six psychic centres 

in the human body, considered the six pillars of life. 

3. 2,879; basis or base. 4. epsom sigid; psychic 

centre situated between the anus and the genitals. 

து. ஆதார; கொ. ஆதி ; 1/2. 802. 

[ஆ * தாரம்-- ஆதரம் - ஆதாரம். தரம்-- வகை, 

நிலை. ஆ - முதன்மை, அடிப்படை. ஆதாரம் - 

அடிப்படையான Bone. ] 

ஆதாரலக்கணை adara lakkanai, Gu. (n.) Qrane 
பெயர் (சி.சி. பாயி. குருவகை. ஞானப்.) ; ஈரடி, 
whereby the name of the support is figuratively used 

for the thing supported. 

_/ஆதாரம் * இலக்கணை - ஆதாரவிலக்கணை 

* ஆதாரலக்கணை. (கொ.வ.)/ 

ஆதாளி ௮08], பெ. (ஈ.) 1. பேரொலி; ஈ௦196, 6506, roar. 
“வானோர் பேரியாதாளி யுற நடிக்கும் சிற்பொது” 
(குற்றா. தல, திருக்குற்றா, 24.). 2, கலக்கம், 
®pUuw; agitation, perturbation, stir (W.) 3. இடம்பப் 
பேச்சு; boasting, bragging, bravado. “ஆதாளி 

வாயனை” (திருப்பு. 557). 4. தாமிரத்தை 
நீறாக்கும் ஒரு மூலிகை; பாி௱ஊ௱ ஈம் said to 
possess the virtue of calcinating copper. (€7. 2&.). 

ம. ஆதாளி 

[அ.தளி -- ஆதளி - ஆதாளி.]   

ஆதி 

ஆதாளிக்காரன் 808/4, பெ. (ஈ.) இடம்பப் 

பேச்சுக்காரன் ; 0299 வர, boaster, vaunter. 

/ஆதாளி- காரன்] 

ஆதாளித்தல் 808௮, தொ.பெ. (௩... ) 1. பேரொலி 
செய்தல்; ஈவிர்டு ॥௦86. 2. குழப்பம் விளைத்தல்; 

agitating perturbing. 3. afibiy Guage; boasting. 4. 

HMETUUCML Sed, becoming red. 

ம. ஆதாளிக்குக 

(அ.தளித்தல் - ஆதளித்தல் - ஆதாளித்தல். 

- ஆதளி- குழப்பம். ] 

ஆதாளிமன்னன் 808)/-௱கரஊ, பெ. (ஈ.) கரடி; 6௪௧. 

/அதளி - ஆதளி - ஆதாளி- குழப்பம். கூச்சலும் 

குழப்பமும் உண்டாக்கும் இயல்பு பற்றிக் கரடிக்கு 

ஆதாளி மன்னன் எனப் பெயரிடப்பட்டிருக்கலாம்./ 

ஆதாளை 3809ல், பெ. (ஈ.) ஆமணக்கு; 08810-21காட. 
ஆதளை பார்க்க ; 896 80விவ், 

/ஆதளை - ஆதாளை./ 

ஆதானும் Adanum, &. Gu. (pron.) எதுவாயினும், 
யாதாயினும்; whatever, whichever. ''ஆதானும் 
செய்ய” (திவ். இயற், பெரியதிருவ. 25). 

/ யாதானும் - ஆதானும்./ 

ஆதி ‘adi, பெ. (ஈ.) 1.தொடக்கம்; முர, 

commencement. (திருவாச. 71). 2. தொடக்க 

முள்ளது; that which has a beginning. “alenes 

ஆதியோ அனாதியோ” (சி.போ. 2,2,3 சிற்). 3. 
SM sob; source, 08ப56. (குறள். 543). 4. பழைமை 

(பிங்); வாங்கற. 5. முதன்மை, தலைமை; 46 

supreme head. எப்பொருட்கும் இறை (பிங்.); 0௨ 
pendant sovereign, supreme ruler; emperor. 7. &L ayéi 

(it,); the supreme being, the first, applied esp. to 

000. 8. கதிரவன்; பா. “ஆதி வெயின் மணிப்பீடம் 

போன்றான்.” (பாரத. கிருட். 164). 

ம. ஆதி. 

[4G - ௮கு.இி -ஆ.தி. ௮கு - அகை- முன்வரல், 
முதலா தல்./ 

பாவாணர், அகராதிஃகு அகரமுதலி எனப் பெயரிட்டார். 

ஆதி வடதமிழ்ச் சொல்லாதலின் தூய தென்சொல்லான முதலி 

என்பதை எடுத்தாண்டார். தொல்காப்பியத்தில் முதல் எனப். 

பொருள்படும் 26 இடங்களில், 25 இடங்களில் முதல் 

என்னும் சொல்லையும், ஒரே இடத்தில் ஆதி என்னும் 

சொல்லையும், தொல்காப்பியர் ஆண்டிருக்கிறார். பழந்தமிழ்ச் 

சான்றோர் அனைவரும் முதலிய, முதல என்னும் பொருளில் 

ஆதி என்னுஞ் சொல்லைப் பெரிதும் ஆளவில்லை. 

தமிழிலக்கியங்களில் பெருமளவுக்கு ஆட்சி பெறாததால் 

அதனைத் தூய தென் சொல்லாகப் பாவாணர் ஏற்றுக் 
கொள்ளவில்லை,



ஆதி 

ஆதி என்னுஞ்சொல் தலைமை, முதன்மை என்று 

பொருள்படும் வடநாட்டுச் சொல். அதன் வேர் முன்வருதல் 
கருதிய அகு -- ஆ என்னும் வினைமுதலே. இந்தியில் ஆகே 

என்பது முன்னால் என்று பொருள்படும். மராட்டிய பொழியில் 
ஆகுதலி என்பது தலைவாழையிலையைக் குறிக்கும். 

பழங்கன்னடத்தில் ஆதலை என்பது முன்வரிசை என்று 

பொருள்படும். தெலுங்கில் ஆதிகொனு - முற்படு எனப் 
பொருள்படும். ஆ என்னும் (சேய்மை) சுட்டுச் சொல்லுக்கும் 

முன்வரல், மேம்படல், ஆகுதல் எனப் பொருள்படும் அகு - 

ஆ என்னும் வினைச் சொல்லுக்கும் , எவ்வகைத் தொடர்பு 
மில்லை. 

ஆ சேய்மைச் சுட்டெனின் ஆ - ஆதுஎனத்திரியுமேயன்றி 

ஆதி எனத் திரியாது. தெலுங்கில் அது - அதி எனத் திரியினும் 
தமிழ் மரபுக்கு ஏற்றதன்று. முன்மை சுட்டிய முன்னொட்டாகவும் 

'ஆ' தமிழில் ஆளப்படவில்லை. ஆ என்னும் முன்மை சுட்டிய 

சுட்டுச் சொல்லடியாக ஆதி தோன்றி, முந்தைய எனப் 

பொருள்பட்டதெனின், அண்மை சுட்டிய ஈ என்னும் சூட்டுச் 

சொல்லடியாக ஈதி என்னும் சொல் தோன்றி பிந்திய எனப் 

பொருள்பட்டிருத்தல் வேண்டுமன்றோ? 

இது போன்றே, தந்தையைக் குறிக்கும் அத்தன் என்னும் 
சொல் ஆதன் எனத் திரிந்து தலைவனையும் குறிக்கும். சேர 

மன்னர்களின் பெயர்களில் ஆதனழிசி, ஆதன் ஓரி எனவும் 

சேரலாதன், வாழியாதன் எனவும் இயற்பெயர்களாகவும், 

சிறப்புப் பெயர்களாகவும் இச்சொல் வழங்கி வந்திருக்கிறது.” 

குடகு மொழியில் ஆத என்னுஞ்சொல் தலைவன் எனப் 

பொருள்படுகிறது. தலைவன் எனப் பொருள்படும் ஆதன் 

என்னுஞ்சொல் ஆதி எனத் திரிந்து தலைவி எனப் 

பொருள்படும். கரிகாற்சோழனின் மகள் பெயரிலுள்ள 

(ஆதிமந்தி) முதற்பெயர் ஆதி - தலைவி எனப் பொருள்படும். 

மந்தி - இளவரசி, ஆதிமந்தி - தலைமையான இளவரசி 

அல்லது மூத்த இளவரசி. ஆதி என்னும் பெண்பாற்சொல் 

பெயரெச்சமாகவோ இயற்பெயரல்லாத கூட்டுச் சொல்லின் 

முன்பின் உறுப்பு களாகவோ வழங்கியதற்கான சான்றில்லை. 

ஆதி பகவன் என்னும் சொற்றொடரில், ஆதி 'தலைவி' எனப் 

பொருள் படுவதாயின், அச்சொற்றொடர் அம்மையப்பனாகிய 

சிவபெருமானையேகுறிக்கும். ஆதலின், தலைமை சுட்டிய ஆதி 

என்னும் பெண்பாற்சொல் பொதுச்சொல்லாயிற்று என்பதை 

ஏற்கவியலாது. வருதி, போதி என்றாற் போல், “ஆதி என்பது 

ஏவல்வினையாகப் பொருள்படுமேயன்றி வேறு வகையாகத் 

தமிழில் பொருள்படுமாறில்லை. 

இனி, மிகுதி - மீதி, பகுதி - பாதி எனத் திரிந்தது 
போன்று, அகுதி - ஆதி எனத் திரிந்ததாகக் கொள்ள இட 

முண்டு. அகுதி என்னும் சொல் முன்வந்தது முதன்மையான து 

எனப் பொருள்படும். அகு - அகுதி - முன்னாலிருப்பது, மேலே 

இருப்பது, முதலாவது. அகுது, அகுதை என இயற்பெயர் 
கொண்டவர்களும் பழந்தமிழகத்தில் வாழ்ந்திருக் கின்றனர். 

இந்த அகுதி பெண்பாற் சுட்டியதன்று, முதன்மை மட்டும் 

சுட்டியது, அகு என்னும் வினைச்சொல் அகலெ (அடுத்து 

முதலாக வருவது) என இந்தியில் திரிந்து, இனியடுத்த   
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முதன்மையது எனப் பொருள்படுதலை ஒப்பிட்டு “நோக்குக. 

எனவே, அகுதி -ஆதி எனத் திரிந்து, முதன்மை சுட்டிய 
சொல்லாக . வடநாட்டு மொழிகளில் வழங்கி, பிறகு 

வடமொழியிலும் பெருக ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது என அறியலாம். 

மிகு என்னும் வினையும் மிகுதி என்னும் பெயரும் தமிழில் 

பண்டுதொட்டு ஆட்சி பெற்றிருப்பதுபோல், அகு என்னும் 

வினையும், அகுதி என்னும் பெயரும் தமிழ்ச்சொற்களாயினும் 

தமிழில் பெருகிய ஆட்சி பெறவில்லை. ஆதலின் அதன் 

திரிபான :ஆதி என்னும் சொல்லைத் தமிழில் தோன்றி 

வளர்ந்த தனித்தமிழ்ச் சொல்லாகக் கொள்ளவியலாது. மிகுதி 

என்பதை நோக்க மீதி என்பது திரிபு வடிவமே; 

செந்தமிழ் வடிவமன்று. ஆதி என்பது வடநாட்டில் தோன்றி 

வளர்ந்து பெற்ற வடிவத்தைத் தமிழ்நாட்டிலேயே தோன்றி 

வளர்ந்து பெற்றிருப்பினும் -: அதனைத் திரிபு வடிவம் 

என்பதல்லது செந்தமிழ் வடிவம் எனக் கொள்ளலாகாது. 

இனி, சூராதி சூரன், தேவாதி தேவன் என்னும் 

தொடர்களில் ஆதி என்னும் சொல், (அதி - மிகுதி) சூரன் * 

அதி -* சூரன் - சூராதி சூரன் எனத் திரிந்த திரிபாதலின் அது 
வினாவன்று. ஆதி என்பது தமிழ்ச் சொல்லேயென 

வற்புறுத்திய தமிழன்பர்கள் பலரும் முன்மை சுட்டிய 'ஆ' என்னும் 

இடைச் சொல்லையே சான்று காட்டினர். வினையடியாகத் 

தோன்றிய பெயர்ச்சொல் வடிவத்தை அவர்கள் வரையறுக்க 

வில்லை. அவர்கள் கூற்றின் வண்ணம், போகு போது எனத் 

திரிவது போல் ஆகு -ஆது எனத் திரிந்ததாயின், ஆது 
என்னும் வினையின் முக்காலப் புடைபெயர்ச்சி தமிழில் 

யாண்டும் காணப்படவில்லை. ஆயின், ஆதி என்னுஞ்சொல் 

மிகப் பழைய காலத்தையும், மிக. முந்தைய நிலையையும் குறித்த 

பெயர்ச்சொல்லாகப் பெருக ஆளப்பட்டுள்ளது. இப் பெயர்ச் 

சொல் வடிவமே முந்தைய எனப் பொருள்படும் பெயரெச்சப் 

பொருளையும், இச் : சொல்லுக்குத் தந்தது. ஆதலின் 

பெயர்ச்சொல் பொருளே இதன் முழுமையான பொருள். ஆதி, 

செந்தமிழ்ச் சொல்லாயின் தலைமையையும் முதன்மையையும் 

ஆகிய பொருள்களைச் சுட்ட வேண்டு மேயன்றி, காலத்தால் 

முற்பட்ட பழமையைச் சுட்டுவது காலத்தின் கோலத்தால் 

ஏற்பட்ட வழிநிலைப் பொருளேயன்றி முதற்பொருள் ஆகாது. 

பழையது என்னும் சொல் பழமையைக் குறிக்குமேயன்றி 

தலைமையையும், முதன்மையையும் குறிக்காது. தொன்மை 

என்னும்சொல்லும் இவ்வாறே. முதன்மை என்று பொருள்படும் 

சொல் மட்டும் காலத்தால் முற்பட்ட நிலைமையையும் 

அகவையால் மூத்த தலைமையையும் குறிக்கும். முன்னவன் 

என்னும் சொல்லை ஒப்பு நோக்குக, எனவே, ஆதி என்பது 

முதன்மை சுட்டிய பிறகே பழமையைச் சுட்டியிருக்கிறது 
என்பது போதரும். 

தமிழில் முதன்மை சுட்டிய பொருளே ஆட்சியில் பெருகி 

வழங்கியிருக்கிறது. பழமை சுட்டிய பொருள் “வடநாட்டு 

மொழிகளில் இச்சொல்லுக்கு ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலின், 

முன்மை சுட்டிய பிறகு முதன்மையையும் தலைமையையும் 

சுட்டிய ஆதி என்னும் தனிச்சொல் வடநாட்டிற்குச் சென்று 

வடநாட்டில் பழமைப் பொருளில் திரிந்ததால் அதனை (பிராகிருத



ஆதி 

முதலிய வடதமிழ்) வடநாட்டுச் சொல்லென்று பாவாணர் 
வரையறுத்தார். 

தமிழிலுள்ள பெயரெச்சங்கள் அனைத்தும் அகர வீறு 
கொண்டவை. முதல, எளிய, வலிய, நல்ல என்பவற்றை ஒப்பு 

நோக்குக. "ஆதி' தமிழிலக்கணக் கட்டுக்கோப்புக்குள் தோன்றி 

வளர்ந்த சொல்லாயின், ஆதிய என்றாற்போல் அகரவீற்றுப் 

பெயரச்சமாயிருத்தல் வேண்டும். இகரவீற்றுப் பெயரெச்சம் 
தமிழில் யாண்டும் ஆளப்படவில்லை. இகரவீற்றுப் பெயர்கள் 

பெயரச்சம் போல் முன்னுறுப்பாகிக் கூட்டுச் சொல்லாகுமிடத்து 

கோடி + கரை - கோடிக்கரை. மீதி 4 பணம் - மீதிப்பணம் 

என்றாற்போல் வல்லெழுத்து மிகுதல் வேண்டும். ஆதி பகவன் 

என்னும் கூட்டுச் சொல்லில் வல்லெழுத்து மிகுதல் வேண்டும். 

ஆதிபகவன் என்னும் கூட்டுச் சொல்லில் வல்லெழுத்து 

மிகாமை அறிக. இஃ.தொன்றே அதனை வடபுலச்சொல்லெனக் 
காட்டவல்லது. 

வடமொழியில் 34 - beginning, commencement, first 

எனப் பொருள்படுகிறது... இந்திராதி தேவர் என்றவிடத்து 

இந்திரன் முதலாகிய தேவர் எனப் பொருள்படும். தமிழிலும் 

ஆகிய என்னும் சொல் முதலிய என்னும் பொருளில் 

ஆளப்படுகிறது. வளர்தல், மேம்படல், ஆகுதல் எனப் 

பொருள்படும் அகு -ஆகு வினை வடிவே ஆதி என்னும் 

வடசொல்லின் மூலம் என்பதும் பெயர் வடிவம் வடபுல மொழி 

வழித்தென்பதும் இதனாலும் போதரும். 

வடமொழி தவிர்ந்த மேலையாரிய மொழிகளில் ஆதி 

என்னும் சொல்லாட்சி காணப்படவில்லை. வடதமிழ்ச் சொல் 

மூலமே வடமொழியில் ஆதி என வடிவு கொண்டுள்ளது. இது 

முன்னால் அல்லது முதலிலிருப்பதைக் குறித்த அஃறிணை 

யொருமைச் சொல்லாக வழக் கூன்றியதால், காரி - கருத்த 

காளையைக் குறித்ததுபோல், ஆதி - மேலிருக்கும் பொருள்; 

முன்னால் அல்லது முதலிலிருக்கும் பொருளை அல்லது 

உயிரியைச் சுட்டியதாதல் வேண்டும். 

காரி, குறிப்பிட்ட கரிய காளையை அல்லது கரிய வேறு 

பொருளைச் சுட்டும்போது மட்டும் அவ்வடிவு கொள்ளும், 

காரிப்புள், காரிக்கிழார் என்பவற்றை ஒப்புநோக்குக, கன்னங் 

கரேலென்றிருக்கும் தன்மையை முழுமையாக விளக்க, காரி 

பெயர்வடிவுபெற்றது. இனி, பல்வகை நிறவேறு பாடுகளிலிருந்து 

கரிய நிறத்துப் பொருளைப் பிரித்துக் கூறவேண்டிய விடத்துக் 

கருஞ்சீரகம், கருமணி, கரியவிழி எனப் பண்பீறும், குறிப்புப் 

பெயரெச்ச வீறும் கொள்ளும். அங்ஙனம் பொதுப்பொருளில் 

ஆதிஎன்னும் சொல் கரிய என்றாற் போல், தமிழில் ஆதிய எனக் 

குறிப்புப் பெயரெச்சமாகாததால் அது வடபுலச் சொல்லே எனத் 

தெளிக. 

ஆதி என்னுஞ்சொல் முதல், முதலிய, முதலில் என்னும் 

பொருளில் கல்லாத மக்களின் பேச்சு வழக்கில் இன்றுகாறும் 

இடம்பெறவில்லை. மண்ணுக்குரிய சொல்லாயின் மக்களிடை 

யன்றோ வழங்கியிருக்க வேண்டும். 

சொல், வடிவத்தால் முற்றும் தமிழாயும் பொருளாட்சியில் 

தமிழகத்தில் தோன்றிய பொருளல்லாமல், ஏனைய திரவிட 
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நாடுகளிலோ அல்லது வேற்று மொழிச்சூழல்களிலோ வளர்ந்து 

பொருள் கொண்ட சொல்லைத் தமிழ்ச் சொல்லாக ஏற்றுக் 

கொள்வதில்லை. சொல்லும் பொருளும் ஒத்திருந்து தமிழில் 

வழங்குமாறு பிற திரவிட மொழிகளில் வளர்ந்திருந்தால் 

அவற்றையும் தமிழ்ச் சொல் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இல், 

மனை, வீடு ஆகியவை தமிழிலும் திரவிட மொழிகளிலும் ஒத்து 

வழங்குகின்றன. இல் என்பதைத் தெலுங்குச்சொல் என்றும், 

மனை என்பதைக் கன்னடச்சொல் என்றும் நாம் சொல்வ 

தில்லை. ஆயின், உறை என்பது தங்கியிருக்கின்ற வீட்டைக் 

குறித்த சொல்லாயினும் தமிழில் வீடு என்னும் பொருளில் 

பேச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் பரவலாக இடம் 

பெறவில்லை. உறை என்பது இல், மனை போன்ற சொற்களைப் 

போன்றே மனைவியையும் குறிக்கலாம். பிராகுவி மொழியில் 

உறை என்பது வீட்டையும், பாசுகு மொழியில் உறை என்பது 

ரியையும் குறிக்கும் சொல்லென ஒப்பமுடிந் தாலும், , தமிழ் 
உலக வழக்கிலும் இலக்கிய வழக்கிலும் உறை என்னும் சொல் 

மனைவி என்னும் பொருளில் பாசுகு மொழிக்குச் சென்ற 

தமிழ்ச்சொல் என்று சொல்வதல்லது செந்தமிழ் நாட்டுச் 
சொல்லென்று எவரும் கூறார். 

ஆதி என்பது வேரளவில் தமிழுக்குத் தன் சொல் 

லாயினும், தென்சொல்லன்று என்பதைப் பாவாணர் உறுதிப் 
படுத்தினார். 

ஆதி 2 adi, பெ. (ஈ.) ஆதிதாளம் (இசை); றவங்௦ப!கா 

variety of time measure (Mus). 

[ஆ * ஆது - ஆத ( முன்னையது, முந்தியது) 
முதலாவதாக எண்ணிடப்பட்ட .தாளவகை./ 

ஆதி” 80, பெ. (ஈ.) குதிரையின் நேரோட்டம் பாரா 

of ௨௦156 (ஈ உணவா ௦௦ப96. ''அடிபடு மண்டிலத் 

தாதி போகிய” (மதுரைக். 390). 

(ஆ ஆது -* ஆதி. ஆதுதல் - முன்வரல். 
முற்படல், விரைதல், ஆது என்றே முதனிலைத் 

தொழிற் பெயராக நிற்றற்பாலது. எற்றுகரம் 

இகரமாகத் தஇறிந்தது. ஓ. நோ. ஆதாபாதையாக 

ஒடுகிறான் ( கொங்.வ.)./ 

ஆதி ” 80, பெ, (.) மனவருத்தம், கவலை, 

mental. pain, agony.  ஆதிவியாதி (ஞானவா. 

தேவ. பூ. 49). 

[அதை - ஆதை - ஆதி. அதைத்தல் = 
பதைத்தல், வருந்துதல், வேதல். ஒ. நோ. ஆதை- 

ஆதங்கம். (வருத்தம்). / 

ஆதி” adi, Glu. எ. (80்.) 1. முதலிய ( முதலியன); 

and others beginning *10ஈ. “இருக்காதி மறை 

மொழிந்தோன்'” ( பாரத. சிறப்பு. 23). 

[ஆகு > ஆகிய -* ஆதிய - ஆதி. ] 
ஆதி ன் 80, பெ. (ஈ.) வெள்ளிமீன்;: Venus. 2. 

நாரை, ௦௨. ( நாநார்த்த). 

[ 4B “- வெண்மை. ]



Dict 

PSD Adikkam, Gu. (n.) smu ; power, 

superiority. “a f65 நல்கினவராரிந்த 

மாயைக்கு” ( தாயு. மெளன. 3.). 2. உரிமை; 

right to. possession. (W.). 

[ஆத > —D4%atb> Skt. Adhikya. ] 

ஆதிக்கல் 80--1௮, பெ. (ஈ. ) இரும்பு ; 8௦ம் 

stone i.e. iron. (சா.அக.). 

்- [/ஒருகா. ஆழ்.இி * கல் - ஆழ்.இக்கல் -- ஆக்கல். 

ஆழ்.இக்கல் - ஆழத்திலுள்ள கல், இரும்பு . இனி 
பழங்காலக் கல் என்றுமாம். ஒ . நோ. ஆதஇக்கொடி - 

நஞ்சுக்கொடி , முன்பே இருந்த கொடி , முன்னுள்ள 
கொடி. / 

BHSGG adi-kkuru, Gu. (n.) பூவழலை (மூ..௮.); 

fuller’s earth. 

[ஆதி குரு] 

ஆதிக்கொடி 89-6-௨3, பெ. (ஈ.) நஞ்சுக்கொடி, 

தாயையும் குழந்தையையும் தொடர்புறுத்தும் 
Genty,pS@en ; the after birth which is developed 
during pregnancy. It connects the mother and the foetus 

by means of the umbilical cord. (&1. ௮௧. ). 

[4B + @ary.] 

ஆதிகம் 8௨0/0, பெ. (ஈ.) சிறுகுறிஞ்சா; ௦௨60 

Indian Ipecacuanha. (Em. 916. ). 

ஆதிகாரணம் 80-18, பெ. .(ஈ.) முதற்காரணம்; 

primary cause. (Bem .58.2.o5 . ). 

ம. ஆதிகாரணம் ; ௧, ஆதிகாரண 

[ஆதி * காரணம். / 

ஆதிகாலம் 50/8, பெ. (ஈ.) பண்டைக்காலம்; 

1௦16 088. “எனை யாதி காலர் தனிலளித்த”” 

(கந்தபு . அயனச்சிறைபுரி.7.). 

ஆதித்தன்! கர்லா, பெ. ௩.) 1. கதிரவன்; sun. 2. 

சோழ மன்னர்களின் இயற்பெயர்களுள் ஒன்று; 

proper name ௦0 16 -0௦1௨ (805. 3.சோழர்களின் 

@~UG@uwit, a clan name of the Chola dynasty. 

ஞாயிற்றன் பார்க்க ; 586 ஈஷ்ரராகா. 

/ஞாயிறு (கதிரவன்) - ஞாயிற்றன் --ஆயிற்றன் 
* ஆயித்தன் - ஆதித்தன் . ஞாயிற்றுச்சோழன், புகழ் 
ஞாயிற்றுச் சோழன் மகன், போன்ற சொல்லாட்சிகள் 

சோழர்க்கு ஞாயிற்றன் என்பது இயற்பெயராகவும் 

குடிப்பெயராகவம் விளங்கியதைத் தெற்றெனக் 

காட்டும். ஞாயிற்றன் என்னும் சொல்லை ஓலிக்க 

முடியாத வடபுலத்தார் ஞாயிற்றன் - ஆயித்தன் - 
ஆதித்தன் எனத்திரித்துக் கொண்டனர். இன்றும் 

ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னும் சொல் கன்னடத்தில் 

“ஆயித்து வார' என்றும் தெலுங்கில் “ஆதித்த வாரமு' 

என்றும் இரிந்துள்ளதைக் காணலாம். 
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ஆதிமூலம் 

ஆதித்தன்” Adittan, Glu. (n.) 2 euinoster; fuller's earth. 

[ஆதி - வெண்மை./ 

ஆதித்தர் 5082, பெ. (ஈ.) emippd UTIs; see nayirrar 

ஆதிதாளம்: 80-()க௱, பெ. (ஈ.). தாளவகை (பாரத. 
girat.3.); variety of time measure consisting of eight 
aksara kalas, a sub-variety of tiripudai talam also one 

of the upa talam. 

ம. ஆதிதாளம். 

[ஆதி தாளம்./ 

ஆதிதிராவிடன் 391-028, பெ. (ஈ.) பழந்தமிழன் 
பார்க்க; 96 றவிவார்வோரிவா. 

ஆதிபகவன் 831-6௨9வ, பெ. (ஈ) முதற்பொருள், 
முழுமுதற் கடவுள் ;0௦0, 46115 08ப56. "ஆதிபகவன் 

முதற்றே உலகு” (குறள். 1.). 
[ஆதி * பகவன், ஆதி - மூலம், முதல்; பகவன் - 

கடவுள். 
அனைத்துச் சமயக் கோட்பாடுகளையும் அறிந்திருந்த 

வள்ளுவப் பெருந்தகை, தமிழ்க்கடவுளாகிய சிவனையும் 

முருகனையும் குறிப்பிடாமல், ஆதிபகவனைக் குறிப்பிட்டதன் 

நோக்கம் பொதுமை நெஞ்சம் வேட்ட புதுமை எனலாம். பிராகிருத 

மொழியில் பகலவனை பக்கர் (8௮8) என வழங்குவர். 

தொடக்கத்தில் கதிரவனைக் குறித்த பகவன் என்னும் பெயர், 

நாளடைவில் கடவுளைக் குறிக்கும் பொதுச் சொல்லாயிற்று. 

(பகலவன் --பகவன்). கடவுளைக் குறிக்கும் தமிழ்ச் சொற்கள் 

பலவிருப்பினும் ஆதிபகவன் என்னும் பிராகிருத 

சொல்வடிவத்தைத் திருவள்ளுவர் உவந்ததன் நோக்கம், 

புறச்சமயங்களின் பெருக்கால், இச் சொல்லாட்சி பெருக 

வழக்கூன்றியது என்பது மட்டுமன்றி, தனித்த தெய்வப் பெயர் 

எதுவும் காட்டாமல் உலகமக்கள் அனைவர்க்கும் பொதுவாகப் 

புலனாகும் 'மூலழுதற் கடவுள்' என்னும் பொருளை 

இச்சொல்லாட்சி உள்ளடக்கியிருப்பதே எனலாம். 

ஆதிமந்தி adimandi, Gu. (n.) sflanhCemperfler 
மகள், ஆட்டனத்தியின் மனைவி; 08பஜ(8£ ௦4 (6 
Chola King Karikala, and wife of the Chola Prince 
Attanatti. 

[ம.ந்து-அரசன்.ம.ந்தி-அர9ி.ஆஇ*மந்தி.ஆ இ" 
பார்க்க;866 adi’. ஆதிமந்தி- மூத்த இளவரச. ஒ.தநோ: 

மன் - மந்து, முன் -முந்து.] 

ஆதிமுதல் 89/-௱ப௦ல், வி.எ. (௮0.) தொடக்க முதலாக; 

from the மவ). ஆதிமுதல் எல்லாவற்றையும் 
சொன்னான் (உ.வ.). 

/ஆதி * முதல். 

ஆதிமூலம் 80-ஈயிக௱, பெ. (ஈ.) 1. முதற்காரணம்; 
primitive cause. 2. &Laysit; supreme being God, that 

which is the primeval cause. 

௧. ஆதிமூல 

[ஆதி *மூலம்.]



ஆதியங்கடவுள் 

ஆதியங்கடவுள் adiyan—kadavul, Gu. (n.). முதற் 
கடவுள் ; 0 thefirst.2. 9), a6; 
arhat. 

[QD + sd + aapir.] 

APujseeret adi-y-andanan, Gu. (n.) நான்முகன்; 
god of Creation. 

/ஆதி* அ.ந்தணன்.] 
sump adi-yal, Qu. (n.) ஆயிரம் நரம்புள்ள யாழ் 

(i91t!.); original lute with 1000 strings. 

[9B + woip.] 

ABBuyjom adi-y-ula, Gu. (n.) சேரமான் பெருமாள் 
இயற்றிய முதல் உலா நூல், திருக்கயிலாய ஞான 

உலா (திருவாரூ. அவை.); ௦௭ வூ Ceraman - 

Perumal reputed to be the first ula in Tamil language. 

[ஆதி* உலா.] 

BACs gH! adi-y-eluttu, Qu. (n .) முதலெழுத்துகள்; 

primary 64௨௩. (பேரகத். 8. உரை). 

/ஆ.தி * எழுத்து. ஆதி - முதல்.] 

ஆதிரம் உவா, பெ. (ஈ.) நெய் (பிங்); clarified buttter, 
ghee. 

/ஒருகா.ஆர* இரம்.ஆ--ஆன் (பசு). இரம்- இரண்ட 
வெண்ணெய், நெய்./ 

ச. 

ஆதிரன் 808, பெ. (ஈ.) பெரியோன் (அக.நி); ரா௨ 
person. 

/ஒருகா. ஆதன் - ஆதரன் - ஆதிரன்.] 

ஆதிரை 1 கல் பெ. (n.) Sieur disomy; sixth naksatra. 

[ஆதிரை 2 Skt. ardra. ] 

ஆதிரை 2 adirai, பெ. (ஈ.) சாதுவன் மனைவி; ஏ ௦4 
Saduvan. “ஆதிரை நல்லாள் ஆங்கது கேட்டு" 
(மணிமே. 16. 22). 

/ஆதிரன் (ஆ.பா.) > ஆதிரை (பெ.பா../ 

AAoogiGMersoorwmit Srey adirai—p-pillaiyar—-nonbu, 
பெ. (ஈ.) பழைய வரிவகை; 80181 tax (Pudu. inse. 

/ஆதிரை-* பிள்ளையார் * நோன்பு. ] 

ஆதிரை முதல்வன் adirai-mudalvan, பெ. (ஈ.) சிவன் 

(பரிபா. 8,6); Siva, presiding deity of the sixth 

naksatra. 

[aBeog + up sevousir. ] 

ஆதிரையான் adiraiyan, Glu. (n.) சிவன், ஆதிரை 
முதல்வன்; Siva, the God supreme. “ஆதிரையான் 

ஆதிரையான் என்றென்ற யருமால்” (முத்தொள். 
காப்பு.). 
/ஆதிரை -* ஆன்./ 

இத 

  

ஆதுவம் 

ஆதிவாசி 0-4, பெ. (n.) பழங்குடியினர், முதன், 
முதல். தோன்றி வாழ்ந்தவர்; 2௦11௩9, தவ! 
inhabitants of a country. 

ம., க. ஆதிவாசி. 

/ஆதி* வாசி./ 

‘ BPMoumuoont adivayilar, Qu. (n.) upsGeorn usu 
என்னும் நாடகத் தமிழ் நூலாசிரியர் (சிலப். 
உரைப்பாயி .); author of the Barata-Séenapadiyam, a 
treatise on drama. 

/[ஆதிவாயில் 4 ஆர். 

பெயர்பெற்ற புலவர்.] ் 

ஆது-தல், 80ப-, 12 செ.குன்றாவி (44) ஆதல்; 
come into existence, happen, occur, become, flourish. 

“2 HS! Clot gy wert’ (mM 6.653) (Brow. 18 1- 
3, 359-1), 

[20> 2= முன்வரல், தோன்றுதல், வளர் தல், 

பெறிதாகல். உல் - ௨ > 29 - ஓ -ஆ. ஆ-முன்வரல், 

தோன்றுதல், வளர்தல், பெறிதாகல், செழித்தல். ஆரு 
ஆது. ஓ.தோ.போ - போது./ 

ஊது, போது, : காது, மோது: என்றாற்போல் 'ஆது' 

ஏவலொருமை வினை முற்றாம். ககரம் தகரமாகத் திரிந்து ஆகு 

:. ஆது ஆயிற்றெனின், அது சாலாது. ககரம் வகரத்தின் 

திரிபாவதன்றித் தகரத்தின் திரிபாகாது. உண்கு, காண்கு என 

'கு' ஏவலொருமையீறானது போன்றே போது, மோது, அருந்து, 

திருந்து என 'து' ஏவலொருமையீறாயிற்று. 

ஆது" 800, பெ. (ஈ.) தெப்பம் (வின்.); ஈகா. 

[ஆ - முன்செலற்கருத்துக் குறிப்புச் சொல். ஊ 

ஓ * ஆ: ஆது- துடுப்புகளால் உந்தப்பட்டு மெல்லச் 
செல்லும் தெப்பம்./ 

ஊரின் பெயரால் 

ஆது” adu, இடை. (ஈ்.) பாகர்யானையைத் தட்டிக் 

கொடுக்கும்பொழுது. கூறும் ஒரு குறிப்புச் கொல் 
(18,1834); expression which a mahout uses while 
patting and quietening an elephant. 

[ஆ - முன்செலற்கருத்துக் குறிப்புச் சொல். ஊ 

gl? Adu, இடை. (௦௨ஈ.) ஆறாம் வேற்றுமைஉருபு; 
gen. ending followed by an ‘impers. அரத "எனாது. 

தனாது (நன்.330, உரை). 

(அது (ஆறனுருபு) 
செய்டுட்டிரிபு.] 

ஆதுலம் sdular, பெ, (n.) கள் (சித்.அக.); 1௦80. 
ஆதுவம் பார்க்க; 596 80 ப. 

ஆதுவம் கபெவா, பெ.) 1.கள்;1௦0ஸ்.2.பனங்கள்; 
Palmyra toddy. 

[9@s7. 4 = முன்வரற்கருத்துக் குறிப்புச் சொல். 

ஆ * ஆது -முன்வரல், சுரத்தல், அள்ளூறு.தல். BHU 

- பாளையிலிருந்து சுரந்த கள்.] 

> ஆது. மூதனீட்டம்
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ஆதொண்டை ' 800081, பெ. (ஈ.) காற்றொட்டிக் 

கொடி எனப்படும் முட்செடி; 6௦௫ 06680௭. 
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  ஆதொண்டை - காற்றொட்டிக் கொடி 

    
மறுவ. ஆதண்டன், ஆதொண்டன், காற்றொட்டி. 

[அல் * தொண்டை - ஆதொண்டை - தொட 

முடியாதது (கட்டுவதற்கும் பயன்படாதது) தொள் - 

தொண்டு (தொடு) -- தொண்டை./ 

ஆதொண்டைக்கோவேந்தன் adondai—k—kovendan, 

பெ. (௩) தொண்டை மண்டலத்தை யாண்ட 
முதலரசன்; name of a ruler of Kanchi reputed to be 

the first of the Tondaiman line. 

[ஆதொண்டை - கோவேந்தன்./ 

சோழன் கரிகாலனுக்கு நாகக்கன்னி வயிற்றுப் பிறந்த 

மகன் (பறவைகள் தீண்டாமலிருக்கத) ஆதொண்டைக் 

கொடியால் சுற்றப்பட்டு, கடல்வழி கரை சேர அனுப்பப்பட்டான் 

எனவும், அவனே தொண்டை மண்டலத்தின் முதன்மன்னனாய் 

முடிசூடி ஆதொண்டைக் கோவேந்தன் ஆயினன் எனவும் 
கூறுவர். 

ஆதொண்டைச் சக்கரவர்த்தி 30000/--௦--௦வ//வவலார், 

பெ. (ஈ.) ஆதொண்டைக்கோவேந்தன் பார்க் ௧; 59௦ 80௦1- 

dai—k—kovendan. 

ஆந்தம் andam, Gu. (n.) upwosmames Sgt 

திருடாமல் இருக்கப் பயன்படுத்தும் ஆணி; 521 

to perserve fruit—trees from thieves. 2. பெரிய 
இரும்பாணி; 1896 ௦ ஈவி (சேரநா.). 

[958 - அந்தம் - ஆந்தம்.] 

Bsus andarangam, பெ. ௫.) 1. மந்தணம் 

(இரகசியம்); 880௭. “வேதவாய்மை யாந்தரங்கம் 
வெளிசெய்வான்”' (சேதுபு. கடவு.2). 2. நெருங்கிய 

BCU; intimate friendship. “yi someon sim 6” 

(கந்தபு. கந்தவி. 55). 

[sab + தரம் - அகந்தரம் - ஆந்தரம், 
BIST - ஆந்தரங்கம்./ 

HO LITTSS; see Andaram 

. மொழிக்குமுள்ள   

96 ஆந்திரன் 

ஆந்தரம் கோலா, பெ. (n.) 1. உள்ளேயிருப்பது; that 

which is internal. 'இவன் ஆந்தரமான அந்த 
காரத்தைப் போக்கிக் கொண்டாயிற்று இருப்பது 
(ஈடு, முதல், ஸ்ரீ யக்பதி, பக். 72). 2. மந்தணம் 

(இரகசியம்); 5608. "ஆந்தரஞ்சொல்லி அரிய 
மகன்றனக்கு”' (ஆதியூரவதானி, 25). 

H. andar. Skt. antara . W. 955 

[அகம் * 7b = அக.ந்தரம் - ஆந்தரம். அகம் 
மனம்; தரம் -- தரவு, தருதல். மனத்தகத்தே தந்த 

செய்தி (இரகசியம்) /. 

வடமொழியில் உள்ளே, இடையில் என்று பொருள்படும் 

அண்தர (வார்சா) என்னும் சொல்லுக்கு வேர்மூலம் 
கூறப்படவில்லை. எல்லை, முடிவு எனப் பொருள்படும் அண்த 

(வா$8) என்னும் சொல்லிலிருந்து ஆன்தர (௨8) பிறந்திருக்க 

முடியாது. அண் * தரம் - அந்தரம் (வானம்) என்னும் தமிழ்ச் 

சொல் வடமொழியில் புகுந்தது போல், அகம் * தரம் - ஆந்தரம் 

(உள்ளேயிருப்பது, உட்பகுதி) என்னும் தமிழ்ச் சொல்லும் 

வடமொழியிலும் வட நாட்டு மொழிகளிலும் பெரிதும் 

வழங்குவதாயிற்று. 

ஆந்தராளிகன் ஊவா, பெ. (ஈ.) நடுவர் (ஈடு. 

10 9,4); mediator, umpire. 

[4557+ gof+ aor = ஆந்தராளிகன். ஆள் 

* ஆளு -* ஆளுவன் * ஆளுகன் + ஆளிகன். ஆத்த 
ராளிகன் * மந்தணமான செய்தியை வெளியில் 

எவருக்கும் தெரியாமல் ஒளித்து வைத்திருப்பவன்./ 

ஆந்திரம் ‘andiram, பெ. (n.) 1. GL ; bowels, entrails. 

2.eney; death. 3.2.0 4m smHU uss w sy; that which 

refers to the inside as opposed to outside. (¢7.9)&.). 

[அகம் * தரம் - அகந்தரம் -ஆந்தரம் 
ஆத்திரம் - உள்ளேயிருப்பது, வயிற்றுள்ளிருக்கும் 

குடல்.] 

ஆந்திரம் “ ஊக, பெ. (.) 1. தெலுங்கு நாடு; பரப 

௦௦யார்று. 2. தெலுங்கு மொழி; 761பறப language. 

Skt. andhra 

/அண்டிரன் - ஆந்திரன் - ஆந்திரம்.] 
ABbHver andiran, Gu. (n.) தெலுங்கன். (சி.சி.2,61 

#lesm&); Telugu people, Andhra, native of Andhra. 

[அண்டிரன் - அந்திரன் - ஆந்திரன்.] 

ஆண்டகைமை வாய்ந்த ஒருசார் சேரர்குடி முன்னோர் 

அண்டிரன் என்பானின் குடிவழியினர். ஆண் 4 திறல் - 

ஆண்டிறல் - ஆண்டிரன் எனவும் மருவியிருக்கலாம். 

சேரக்கிளை மொழிகளுக்கும் ஆந்திரரின் தெலுங்கு 

அடிப்படைச் சொல்லொப்புமைகளும், 
மாந்தவியலடிப் படையான பழக்க வழக்க பண்பாட்டுத் 

தொடர்புகளும் இயற்பெயர் தொடர்புகளும், ஆந்திரர் 

சேரக்கிளை மரபினரே என்பதை வலியுறுத்தும். பொறையன்
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என்னும் சேரருக்குரிய பெயர், ஆந்திரநாட்டு அரசர் 

பெயராகவும், வசந்த பொறி (பொறையன் தேவி) ரசியர் 
பெயராகவும், இருத்தலை ஆந்திரநாட்டுக் கல்வெட்டுகள் 
வலியுறுத்துகின்றன. ஆந்திரர் என்பது குடிவழி பெற்ற பெயர், 
உயர் வகுப்பு ஆரியனுக்கும் தாழ்வகுப்புத் திரவிடப் 
பெண்ணுக்கும் பிறந்த கலப்பினத்தார் ஆந்திரர் எனப் பெயர் 
பெற்றதாக வடநூலார் கூறும் கூற்று மெய்யன்று. ஆந்திரக் 
குடிமக்கள் அனைவரும் வடிவாலும், பண்பாடு, பழக்க 
வழக்கங்களாலும், மொழியாலும் திரவிடராய் பண்டு தொட்டு 
நிலைத்திருத்தல், அவர் தூய தமிழ்க் குடி வழியினர் என்பதை 
நாட்டுதற்குப் போதிய சான்றாம். 

ஆந்து ப, Glu. (n.) Gow oor wid: bail. (கருநா.) 

/ஆல் * ஆன் - ஆந்து. ஆனுதல் - சேர்த்தல், 
பிணைத்தல்./ 

ஆந்துகல் Andu-kal, Gu. (ஈ.) 1. தலைச்சுமையை 
இறக்கி வைக்க நட்டிருக்கும் கல்: ஜிவி erected 

on the road side to rest burdens. 2. diflmaadan 
(இயந்திரம்) ; handmill (aq@pr.). 

/அ.ந்து - ஆந்து.(,நன்கு பொருந்துதல், உறுதல்) 
ஆந்து - கல்./ 

ஆந்தை ' andai, Gu. (n.) 1. ஓர் இயற்பெயர் (தொல். 

எழுத். 345 உரை); ancient name. “hogs 
யடியுறை எனினே” (புறநா.67-12). ''மன்னெயி 

லாந்தையும்"' (புறநா.71-1). 2. எயிலியூர்க்குத் 
தலைவன்; ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியனுக்கு 

5 ovo Liat ;chief of Eyiliyur, and friend of Puda-P_Pandiya, 

[gsr + அ.ந்தை - ஆதந்தை - ஆந்தை. 
அத்தன் - அத்தை - அ.ந்தை./ 

ஆதன் என்னும் இயற்பெயர் முன்னர் தந்தை 

முறைப்பெயர் வரின், நிலைமொழியீற்றெழுத் திரண்டும் 

வருமொழி முதலுங்கெட, ஆதன் -* தந்ைத ( ஆத்* அந்தை) 
ஆந்தை எனப் புணரும் எனத் தொல்காப்பியர் 

நெறியிட்டி ருக்கிறார். 

இயற்பெயர் முன்னர்த் தந்ைத முறைவரின் 

முதற்கண் மெய்கெட அகரம் நிலையும் 
மெய்யொழித் தன்கெடும் அவ்வியற் பெயரே 

ர (தொல்.எழுத். 348) 

ஆதனும் பூதனும் கூறிய இயல்பொடு 

பெயரொற்றகரந் துவரக் கெடுமே 

ர (தொல்.எழுத். 349) 

தொல்காப்பியர் காலத்தில், ஆதன் பூதன் என இயற்பெயர் 

கொண்டோர் பலராக விருந்தமையின், பல்கால் மக்கள் நாவில் 

இடம்பெறும் கூட்டுச் சொற்கள் குறுகி, மரூஉச் சொல்லாகும் 

உலகியல் பற்றி, ஆந்தை பூந்தை என்னும் மரூ௨உச்சொற்கள் 

தோன்றியிருக்கலாம். 

தந்ைத முறைப்பெயர், ஆதனுக்குப் பின்னடைமொழியாய் 

தந்தைபோல்வானாகிய ஆதன் என வழங்கியதா அல்லது   

ஆந்தை 

ஆதனின் தந்தையையே குறித்ததா என்று வினாவெழுகின்றது, 

ஆதன் தந்தைக்கு ஏற்கனவே குமரன் என ஓரியற் 

பெயரிருக்குங்கால், ஆதன் தந்ைத குமரன் என இயற்பெயர் 

சேர்ந்தே வருதல் முறை, அது ஆந்தைக்குமரன் என 
வழங்கியிருத்தல் வேண்டும். அல்லாக்கால் இன்னாரின் மகன் 

எனத் தந்தையால் மகன் அறியப்படும் முறையே 

உலகியல்பாயிருக்க, இன்னாரின் தந்தையென மகனால் 

தந்தையறியப்படும் ஒரு வழக்கம் தமிழரிடையிருந்தது எனக் 

கொள்ள நேரும். பண்டைத் தமிழிலக்கியப்பரப்பில், மகனொடு 
சார்த்தித் தந்தையை யறியும் சொல்லாட்சிகளைக் காணக் 

கூடவில்லை, “சேரலன் மருக, சோழன் மருக” எனப் பிறங் 

கடையரை முன்னோரொடு சார்த்தி யுரைப்பதும், '“மாசாத்துவன் 

மகனை யாகி. . . நின்பாற் கொலைக்களப்பட்ட கோவலன்” 

எனத் தந்தையொடு மகனைச் சார்த்தியுரைப்பதும் அடிப்படை 
வழக்கு. 

“இயற்பெயர் முன்னர் தந்ைத முறைவரின்'” எனத் 

தொல்காப்பியர் முறைப்பெயரைச் சுட்டினும், ‘song’ 

முறைப்பெயர் என்பதைச் சுட்டியதல்லது, 'ஆதனுக்குத் தந்ைத 

முறையினன் எனக் கொள்ள இடந்தரவில்லை. 

எந்தை வருக என்றவிடத்து, எந்தை அவன் தந்தையையே 

சுட்டியதன்று; என் தந்ைத போன்றீர் எனுங் கருத்தே தருவது. 

அவ்வாறே ஆந்தை என்னும் மரூஉச் சொல்லும், 

ஆதனாகிய மதிக்கத் தகுந்த பெரியோன் என்றே 

பொருள்படும், சாத்தந்தை, கொற்றந்தை என்பனவும் இத் 

_ திறத்தினவேயாம். கண்ணையன், முருகையன் என ஐயன் 

ஈற்றனவும், என அப்பன் 

ஈற்றனவும், கண்ணம்மை, நல்லம்மை என அம்மை ஈற்றனவும், 

நல்லண்ணன், பெரியண்ணன் என அண்ணன் ஈற்றனவுமாய 

இயற்பெயர்களில், ஈற்று முறைப்பெயர்கள் முறைப்பெயர்ப் 

பொருளைச் சுட்டாது மதிப்புரவு குறித்த ஈறாகவே வழங்கி 
வருதலை நோக்குக. 

அன்பை வெளிப்படுத்தவும் விளியினிமையும் கருதி இயற் 

பெயர்களுக்கு முறைப்பெயர்கள் பின்னடைகளாகச் சேர்க்கப் 

படுகின்றன. முருகன் என்னும் இளைஞனை அன்பொழுக 

அழைக்கும் முதியவர் 'முருகு தம்பி இங்கே வா' எனத் தம்பி 

முறைப்பெயரை இயற்பெயரொடு சார்த்தி விளித்தலை யாவரும் 
அறிவர், 

பண்டைத் தமிழகத்திலும் இத்தகு நிலையிருந்திருத் 
தலியல்பே. ஆதலின் ஆதனையே மதிப்புரவு கருதி ஆதன்றந்தை 

- ஆதந்தை - ஆந்தை யென அழைத்தனர் எனக் கொள்வதே 

ஏற்படைத்து. இலக்கியங்களிலும் ஆந்தை இயற்பெயராக 

ஆளப்படுவதல்லது ஆதனின் தந்தையைச் சுட்டிய 'பெயராக 

ஆளப்படவில்லை யென்பது இக் கருத்துக்கு அரணாகும். 

கொற்றன் * தந்ைத - கொற்றனந்தை > கொற்றந்தை 

எனத்திரிவதுந் தமிழ் மரபாதலின், கல்வெட்டில் 'கொற்றனந்தை' 

என்னும் சொல்லாட்சி வழங்குதலை நோக்கின், கொற்றன் 4 

அந்தை என்பதே கூட்டுச் சொல்லென்றும், ஆந்தை, பூந்தை 

என்பவற்றை ஆதன் 4 அந்தை, பூதன் + அந்தை என்றே 

கண்ணப்பன், முருகப்பன்
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புணர்த்த வேண்டும் என்றும் கொள்ளலாம். இது அத்தன் > 

அத்தை - அந்தை எனத்திரிந்த திரிபாகும். அஞ்சியத்தன் > 

அஞ்சியத்தை (அஞ்சியத்தைமகள் நாகையார், திருச்சி 

மாவட்டத்தில் பழங்குடிமக்கள் மதிப்புரவுச் சொல்லாக 

விளிக்கும் போதும் பேசும்போதும் அந்தையை ஆள்கின்றார். 

'"என்னந்தெ, வா அந்தெ”' (இ.வ.). 

ஆந்தையை அறிவுடைய பறவையாக (bird of wisdom) 

மேலைநாட்டினர் கருதினர். பழந்தமிழகத்திலும் (ஆந்தையின் 

கூவல், வருவது காட்டுங் குறியெனப் பெரிதும்நம்பி) ஆந்தையை 

அறிவுடைப் பறவையென்றும், கூகையை (ஊமன், உம், உம் 

எனச் சொன்னதையே சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் பறவை) 

முட்டாள் பறவை யென்றும் கருதினர். ஆந்தை குடிப் 

பெயராகவும், சில வகுப்பாரிடை நிலவுகிறது. கடைக்கழகப் 

புலவர்களுள் ஓதலாந்தையார், சிறைக்குடியாந்தையார், 

கொட்டியூர் நல்லாந்தையார், பிசிராந்தையார், மன்னெயி 

லாந்தையார் என்னும் பெயர்களில் ஈற்றிலுள்ள 'ஆந்தை' 

அறிவுடைய பறவை (ஆந்தை)யின் பெயரே என்று திரு. 

பி,எல்.சாமி கருதுகின்றார். ஆந்தையை “முதுபுள்் 

(அகநா.260)- அறிவுடைய பறவை என்று கடைக்கழகக் 

காலத்தில் நம்பியது உண்மையெனினும், அது 

குடிப்பெயராகவல்லது இயற்பெயராகவழங்கவில்லை. கடைக் 
கழகக் காலத்தில் 'ஆண்டலை' என்னும் சொல் ஆந்தையைக் 

குறிக்கவழங்கியதாகவும், ஐந்திணை எழுபதில்தான் முதன்முதல் 

“ஆந்தை' பறவைப்பெயராக (ஆண்டலை - ஆந்தை என மருவி) 

வழங்கியது என்றும் கூறும் அவர், கடைக்கழகப் புலவர் 

பெயர்களில் வரும் ஆந்தையைப் பறவைப் பெயராகக் 

கருதவில்லை, 

சேலம், கோவை மாவட்டங்களில் வாழும் வேளாளருள் 

ஆந் க்குடியைச் சார்ந்தவர்கள் இன்றும் உள்ளனர். ஆயின், 
அவர்களுள் ஒருவர்கூடத் தம் குடிப்பெயரரை இயற்பெயராகக் 

கொள்வதில்லை, 

ஆந்தை” 8௦ல், பெ. (ஈ.) 1. பாழடைந்த சுவரிடுக்கு, 
மரப்பொந்து முதலிய மறைவிடங்களில் பக 

லெல்லாம் ஒளிந்திருந்து, இராக் காலத்தில் 

வெளிப்பட்டுக் கூச்சலிடுமோர் பறவை. இதன் 

கண்ணுக்கு மந்திர ஆற்றலுண்டு எனவும், இதன் 
பித்தம் மருத்துவத்திற்குப் பயன்படும் எனவும் 

நம்பப்படுகிறது; prognastic bird; spotted owlet 

-Athene brama alias Noctula Indica. i is regarded 

with much aversion, found generally in the crevices of 

the walls of dilapitated ancient buildings, in the hollow 

stems of trees and other forlorn places during day time. 

tt hunts by night with a loud screech. Its eye has psychic 

properties and as such, is used in magic and its bile 

has medicinal virtues. Its call is a double note. The 

forest species is Athene radiata and the Malabar species 

is Athens malabarca. “worm (YgiuIss) Sms 
குரலியம்ப'' (ஐந்.எழு.). 2.பறவை வகை: முகம் 

உருண்டு தட்டையாகவும், கண்கள் திரண்டும்,   

98 ஆந்தை 

தலைபருத்தும், இறகுகள் தடித்தும், நகங்கள் 
வளைந்து கூராகவும் உள்ள இரவில் இரைதேடி, 

பகலில் மரப்பொந்து பாழிடங்களில் வதியும் 

இருட்புள் வகைகளுள் ஒன்று; ௦௧1, கரு member of 

the nocturnal predacious birds with large broad heads, 

flat faces, large eyes surrounded by disks of feathers, 

short hooked beaks, silent flight, and howling or hooting 

ஸு. (கந்தபு.திருநகரப்.95).'ஆந்தை சிறிது, கீச்சுப் 

பெரிது” , “ஆந்தை பஞ்சையாயிருந்தாலும் 

சகுனத்தில் பஞ்சையில்லை' (பழ.). 

இனச்சொற்கள்: 

ஆந்தை:: ம. ஆந்த; ௧, ஆந்தெ, ஆடேலு, ஆந்தெக; 
தெ.ஆந்தெக, ஆடெலு. 84.24. 

ஊமன் : தெ. மூங்கா; ம.கூமன்; மூங்ஙா, மூகன்; பர், 

உமகுஞி; கோண். உமகுஞ்சி; மரா.குமட்; கோத, கும்ன். 

கூகை: ௧. கூகெ, கூபெ;து. கூகெ. கூங்கு கும்மெ; 

குட. குமி; தெ.கூபெ.; பட. கும்ம; துத. கிக்சு; மா.கபொ; 

கொலா.குப; மரா.குபட்; 514. 9ஈப168, 84.8. (91ல)). கூகூ 

குடிஞை : தெ. குட்ல, கூப; கோண்.குஞ்சி; மரா. 

ghudge 

பகண்டை : தெ. பகடி கண்டெ; வங்.பென்ச்ச. 

நத்து : ம. நத்து; துளு, நத்திங்கெ, 514. ஈ ௮42/8. 

பிங்கலை : மரா. பிங்கலா. 

குரால் : தெ.கொரடு; கோண். குர்வலா; பெங்.குர்வ; 

மண். குர்வ; இந். குரையா. 

eerefl : Skt. Ullu, Uluka; Pkt. ulua; ali. uluko; Mar. 

Ulluk; H., U. ullu; Nep. ullu; E.ow!; M.E.oule, owle; OE. 

Ule; Dt.uil; 

OHG. uwila; MHG. iuwel, iule; G.eule; O.G. uwile; On. 

ugia; Dan. ugie; Swed. uggia; Icel. ugla; Gr. ololuzein; 

Fr. hulotte L.ulula, (L.ululare-to screech, cry out.). 

முந்து. ஆண்டலை. 

[ஆண் * தலை - ஆண்டலை. ஓர் ஆணின் 

தலையைப் போன்று தட்டையான முகத்தோற்றம் 

தருதலால் பெயரமைதந்தது. 

ஆண்டலை - ஆந்தலை -ஆந்தை (மரூ௨ச் சொல்). 

ஒ.நோ: நின்றுவா - நிண்டுவா - நிந்துவா (கொச்சை). 

மண்டை - மொண்டை - மொந்தை. ஆண்டலை 

பார்க்க, 366 andalai.] 

ஆண்டலையென்றும் 

ஆந்தையினத்தில் ஒன்றாகிய குரால் மக்கள் 
குடியிருப்புகளிலும் தங்குவதாலும், அடிக்கடிப் பார்வையிற் 

படுவதாலும், உலகமொழிகளில் தப்பாது இடம் 

பெற்றிருக்கலாம். அடிக்கடிப் பயன்படுத்தும் சொல் குறிற்கீழ் 

ஒற்றாகக் குறுகும் மரூஉ முடிபிற்கேற்ப ஊ ளி உல் > உல்லு 

என மேலையாரிய மொழிகளில் திரிந்திருக்கலாம்.
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கூகை, குரால், குடிஞை, ஊமன், ஆண்டலை என்னும் 
ஐந்தும் ஆந்தையினப் பறவைகள். பகண்டை, நத்து, பிங்கலை 
என்பனவும் இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவையே. ஆந்தையென்ற 
பெயர், ஐந்திணையெழுபது. என்ற நூலில் தான் முதலில் 
ஆளப்பட்டுள்ளது. எனவே இதனை ஆண்டலையின் மரூஉச் 
சொல்லாகக் கொள்ளல் ஏற்புடைத்து, அறிஞர் பி.எல். சாமி 
இதே கருத்தினர், 

உலகில் ஆந்தையினத்தில் 130 வகைகள் உள்ளன. 
அவற்றுள் வடிவில் சிறியவை மரப்பொந்துகளிலும் மிகப் 

பெரியவை தரையிலும் தங்குகின்றன. இவை எலிகளை 

அழிப்பதால் மக்களுக்கு நண்பனாகக் கருதப்படுகின்றன. 

ஆந்தை கூவினால் நன்மையுமுண்டு, தீமையுமுண்டு 

எனக் கருதுவர், ஆந்தைக்காதல் பார்க்க; 826 8ு0வ-1-1க0ெ. 

கன்னடத்திலும் தெலுங்கிலும் உள்ள ஆந்தெக, ஆடெலு, 

என்னும் வடிவங்கள் ஆண்டலை - ஆந்தெக - ஆந்தை 

சொற்றிரிபின் இடைநிலைப் படிக்கல்லாக அமமைந்திருப்பதும் 

இக் கருத்துக்கு அரணாகும், 

ஆந்தை ஆண்டலையின் திரிபாயினும் இவ்வினப் 

பறவைகளுக்குப் பொதுப் பெயராக ஆளப்பட்டு வருகிறது. 

கி.மு. 3000-க்கும் முற்பட்டதாகக் கருதப்படும் பண்டை 

எகுபது மொழியின் உருவெழுத்துகளில், 'ம்' என்னும் 

மெய்யெழுத்து ஆந்தையின் வடிவத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 

பண்டை எகுபது மொழியில் உயிரெழுத்துகளின்மையால், 'ம்' 

என்னும் மெய்யெழுத்தை உயிரொலிகூட்டி 'உம்' என ஒலிப்பர். 

ஊமன் என்னும் தமிழ்ப்பெயரே கி.மு. 3000-க்கும் முற்பட்ட 

காலத்தில் எகுபதில் வழங்கியதாகக் கருத இது இடந்தருகிறது . 

அசாம் மாநில வடகிழக்குப் பகுதிகளில் வாழும் அங்காமி 

நாகருள் கணவன் பெயரை மனைவியோ, மனைவியின் 

பெயரைக் கணவனோ சொல்லும் பழக்கமில்லை. 'உம், உம்' என 

சொன்னதையே திருப்பிச் சொல்லும் ஊமைக்கோட்டானைப் 

போல், தமக்குரியர் பெயரைப் பலர்க்கும் சொல்வுது இழிவு எனக் 

கூறுகின்றனர். தமிழ்நாட்டிலும் இவ்வழக்கம் இருப்பதைக் 

காணலாம். 

சமற்கிருதம் உள்ளிட்ட மேலையாரிய மொழிகளில் ஊளி 

> 2hg எனத் திரிந்திருக்கவும், சமற்கிருதத்திலுள்ள 

உலூக,உல்லு (ஆந்தெ) எனுஞ் சொற்கள் val என்னும் 

வேரடியாகத் தோன்றியதாகக் கூறுவது பொருத்த மற்றது, 

அவர்கள் காட்டும் 594. பய 2 val. val = to move round in 

a cricle, to move to and fro, to go, to increase ssirgib 

இப்பொருள்களில் எதுவும் அதன் பெயர் பொருத்தத்திற்குப் 

பொருந்தாமையைக் காணலாம். 

உலக முழுவதும் மக்கள் பரவுவதற்கு முன்பே, மூலத்தாய் 

மொழியின் சொற்களஞ்சியத்தைக் கொண்டுபோய் இன்றளவும் 

உலகில் தொன்முது நாகரிக மொழியினர் காத்து வருகின்றனர் 

என்பதற்கும், ஊமன், ஊளி என்பவை கி.மு. 5000 

ஆண்டுகளுக்குமுற்பட்ட சொல்லாட்சிகளாகலாம் என்பதற்கும், 

‘SOS என்னும் சொல் கி.பி, முதல்: நூற்றாண்டளவில்   

ஆந்தைக்காதல் 

'ஆண்டலை'யிலிருந்து மருவித் தோன்றிய சொல் என்பதற்கும் 

மேற்கண்ட சொல்லாட்சிகள் துணையாகின்றன. 

இன்றும் நடுவண் பைதிரக் (மத்தியப் பிரதேச) கிளை 

மொழிகளில் , கூகை 'கூகூ' என்றே வழங்கிவருவதாலும், குரால் 

(கபில நிறமுடைய ஆந்தை) என்னும் சொல், இந்தி பேசப்படும் 

பகுதிகளில் 'குரையா' என்று இன்றும் வழங்கிவருவதாலும், 

இத்தகு அடிப்படைச் சொல்லொப்புமைகளையே பற்றுக் 

கோடாகக் கொண்டு வடபுலம் முழுவதும் தமிழே பேசப்பட்டது 
என்று திட்டமாக வரையறுக்க இயலும். 

ஆந்தை” கோக், பெ. (ஈ.) 1. புறாமுட்டிப் பூடு; 88௨, 

irregular rhomboid leaved parrofueet Burr — Triumfetta 

hourboidea. 2, பேராமுட்டி; fragrant sticky mal- 
low-parvonla odorata. (e1.9)6.). 

[ஆந்தை 1,2, (ep. O56 Bev.).] 

ஆந்தைக்கண் ஊாவ/-1-12ர,பெ. (ஈ.) 1. ஆந்தைக் கண் 

போன்ற பெரிய கண்; 69 65 |1:6 1056 04 8 ௦. 

2. ஆந்தைப் பார்வை போன்ற வெறும் பார்வை: 
blank stare like that of an owi. 

[ஆந்தை கண்./ 

ஆந்தைக்கண்ணன் ஊவா, பெ.(ா.) ஆந்தைக் 

கண்ணைப் போன்ற கண்களை யுடையவன்: ௦8- 

eye man “ஆந்தை விழிக்கிறது போல 
விழிக்கிறான்' (பழ.). 

[ஆந்தை கண்ணன். 

AbOSSEIGO andai-r-kadal, Gu. (n.) 1. Aims 

நூல் science dealing about the screeching of the owl 

from which prediction is drawn. 2. 91505 say 

@\nLomtGuine; screeching of owls with a double 
note in it. 

[4,500 5 + arr 560. ] 

பொருத்தமறியும் ஐம்புட்களான வல்லூறு, ஆந்தை, 

காகம், கோழி, மயில் என்பவற்றுள் ஆந்தையும் ஒன்று, 

ஐம்புட்களையும் முறையே ௮, இ, ௨, ௭, ஒ என்னும் 

ஐந்தெழுத்துகள் குறிக்கும். ஆந்தை தன் துணைப் 
பறவையைக் கூப்பிடும் காதல் ஒலி, ஆந்தைக்காதல் (ஸ௨௨- 

affection for its mate which it calls) என வின்சுலோ 

குறிப்பிடுகிறார். “ஆந்தைக் காதலைப் பொய்க்காது' (பழ). 

ஆந்தை கூவுதலைக் கணக்கிட்டு நன்மை தீமைகளைக் 

கூறுவது பழங்கால வழக்கம். 

“ஒருரை உரைக்குமாகில் உற்றதோர் சாவு சொல்லும் 

ஈருரை யுரைக்குமாகி லெண்ணிய கரும நன்றாம் 

மூவுரை யுரைக்குமாகில் மோகமாய் மங்கைசேர்வாள் 

நாலுரை யுரைக்குமாகில் நாழியிற் கலகஞ் சொல்லும் 

ஐயுரை யுரைக்குமாகி லங்கொரு பயணஞ்சொல்லும் 

ஆறுரை யுரைக்குமாகி லடுத்தவர் வரவு சொல்லும் 

ஏழுரை யியம்புமாகி லிறந்த பண்டங்கள் போதும் 

எட்டுரையுரைக்குமாகில் திட்டெனச் சாவு சொல்லும்



ஆந்தோளம் 

எ்பதும் ம மிகவு நன்றே”. ஒன்பதும் பத்துமாகி லுத்தம மிகவு நன்றே டக் 

ஆந்தோளம் காச, பெ. (ஈ.) அலுக்கு (கமகம்) 
பத்தனுள் ஒன்று (பிரபு. இராக, 24); ௨404 ௦11பா£. 

ஆந்தோளிகால], பெ. (n.) Ls ev 6a kind of palanquin. 

"ஆந்தோளியில் மாதுமை ஏக.” (திருவானைக். 

திருவிழா. 21.). 

[ஆந்து* தோள் * இ.] 

ஆந்தோளிகம் 8௦0198௱, பெ. (ஈ.) ஆந்தோளி பார்க்க; 

see andoli. 

ஆநாகு 320, பெ. (ஈ.) ஆவின்கன்று; calf of a cow. 

[ஆன் * நாகு - ஆநாகு../ 

ஆநாயம் anayam, Gu. (n.) 1. வலை; ஈ௭். 2. 

வளிக்கண்ணறை; 8/-0615. 

/ஆ* (நாளம் -) நாயம்./ 

ஆநாயன் 3, பெ. (£.) இடையன் ;௦௦௭௭0. பெண் - 

ஆநாயத்தி. 
ம. ஆநாயன். 

[ஆ * தாயன்.] 

ஆநாவு anavu, Gu. (n.) Bere uniiés; see anagu. 

ம. ஆ நாவு. 

/ஆன் * நாகு - ஆநாகு - 570, ] 

ஆநியம் 1 aniyam, Glu. (n.) 1. நாள்; 8. “பயங்கெழு 

வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப,” (பதிற்.). 2. நாட்படி; கட 

8௦௧2௦௨. படியிரட்டி .ஆறியம் பெறுவதாகவும் 
(.&.81.6. 

[BG *ஆர் நாள் ஆ.நாள் - ஆநாளம்-- ஆநயம் 
> ஆதியம். ஆநாள் - ஆகுநாள் - நல்லநாள், 

நல்லநேரம், தக்க பொழுது. கல்வெட்டில் ஆ Bund 

சொல் அணியம் 

பொறிக்கப்பட்டுள்ள து.] 

என்னும் எனத் தவறாகப் 

ஆநிரை Anirai, Qu. (ஈ.) மாட்டுமந்தை; herd of cows. 

[ஆர் நிரை, நிலை. - நிரை.] 

ஆநிரைகாத்தோன் ஊவா, பெ. (.) மாட்டு 

மந்தைகளைக் காத்த கண்ணன்: டமா (லோலா 

(Krisna) the protecter of cows. 

[ஆ * நிரை * காத்தோன். காத்தவன் > 
காத்தோன்./ 

ஆநிலை ரில், பெ. (ஈ.) மாட்டுக் கொட்டில்; ௦௦9- 
house, a byre. 

[ஆ * நிலை. நில் - நிலை. நிலை - ிற்குமிட்ம், 
தங்குமிடம்./ ்       

100 ஆப்பு 

ஆநின்று கராய, இடை. (0௨ா.) நிகழ்கால இடைநிலை; 

present tense affirmative particle. “செய்யாநின்றான் 

(நன்.143). ஆவிருந்து UTTES; see Avirundu. 

eit anir, Gu. (n.) syailer Age i, cow's urine. 

“"ஆநீர் கண்கழுஉக் காணப்பட்டான்” (இரகு, 

யாக.98). 

[ஆர் நீர். 

ஆப்படி-த்தல் 8றறகமி-, 4. செ.கு.வி. vi.) wow 

முதலியவற்றைப் பிளக்க ஆப்பினை அடித்தல்; 1௦ 

drive wedge to split wood etc. 

[ஆப்பு * அடி../ 

ஆப்பம் ஜவா, பெ. (ஈ.) புளித்த மாவினாற் செய்த 

சிற்றுண்டிவகை; 14 cake of riceflour. ‘9, Wu 
 சுடுகிற அம்மாளுக்கு அறுவர் வேண்டுமாம் 

உதவி செய்ய (பழ.). 
ம. ஆபம்; க ஆப்ப; து. ஆப்பெ. 

[அப்பம் - ஆப்பம் (கொ.வ.)./ 

ஆப்பி Aappi, Gu. (n.) மாட்டுச்சாணம்; cow dung. 
“மெழுகு மாப்பிகண் கலுழ்நீ ரானே”' (புறநா.249). 

து. ஆம்பி; ௧௪., துட. ஆப்பி, 

[ஆ பீ - ஆப்பீ - ஆப்பி. ] 

ஆப்பிடு-தல் 80ஜ10ப-, 20 செ.கு.வி. (/...) அகப்படுதல்; 

to be entangled, to be caught. “vesrmené sui Cs 

யாப்பிட்டுக் கொண்டடிபட்ட”' (தனிப்பா. 1.1,2). 

/அகப்படுதல் - ஆப்படுதல் - ஆப்பிடுதல் 
(கொ.வ.)./ 

ஆகப்படுதல் பார்க்க; 596 393-ஐ0-0௮௨0ப-, 

ஆப்பிநீர் 8, பெ. (ஈ.) 1. ஆவின் (பசு) சிறுநீரும் 

சாணமும்;௦௦%-0ப9 ௨௭௦ 0௦95 பாராாஉ. 2. சாணிப்பால்: 

cow-dung-water, solution of cow-dung. 

[ஆப்பி - நீர்.] 

ஆப்பு! appu, Glu. (n.) 1. மரப்பிளப்பிற் செலுத்தும் 
மரத்துண்டு, முளை; wedge used in splitting wood, 
peg. “ஆப்பதில் லாததே ரிவையெலா மொன் 
றாகும்'” (அறப். சத. 57). “ஆப்பைப் பிடுங்கின 
குரங்கு போல” (பழ). 2. தாழ்ப்பாள் (சேரநா.) ; 5௦1. 

ம. ஆப்பு, ௧., தெ. ஆபு; (நிறுத்துதல்) கோத. ஆம்; து. 
ஆங்கெ. கூ. அங்க (தடுத்தல்) ௧௪. ஆப்த், குவி, ஆங்கலி 

(தடு) பட. ஆப்ப. முந்து அகைப்பு. 
/அகைப்பு - அகப்பு - ஆப்பு. அகைத்தல் = 

முடுக்குதல், செலுத்துதல்./ 
ட ட : ஆப்பு றய, பெ. (ஈ.) 1. கட்டு, பிணைப்பு; 6௨0௮0, 

tie. அருவினைகளாப்பு அவிழ்ந் தொழியும்''



ஆப்பு 

(திவ். இயற். 1, 75). 2. உடம்பு; 6௦ஷ். (திவ். இயற். 
4, 93). 

[யாப்பு - ஆப்புபி 
ஆப்பு 3 றய, பெ. (ஈ.) 1. நொய் (இ.வ.) ; ௦18 106, 

grit (Loc.). 2. உணவு (செவிலி); 1௦௦6 (1107). 
(செ.௮௧.). 

[ஒருகா. அப்பம் - அப்பு - ஆப்பு: அப்பு - நீர், 
நீரோடு கலந்து அரைத்த மாவு, தொய், சமைத்த 
அப்பம், உணவு. 

உட 4 = 5 ச ஆப்பு ஜெப, பெ. (.) எட்டிமரம் (மூ.அ.); எள 
tree. 

/ஒருகா. oT Did; மூட்டுப் போன்று 
பொருத்துகள் மிகுந்த மரம். 

7 a பார்க்க; see appu ச த் 

ஆப்பு” றம, பெ. (ஈ.) 1. பொருத்து, எலும்புமூட்டு, 
இடுப்பு (இ.வ.);/044 ௦4 60௭௨, (2. (0௦௦.) ஆப்பெலும்பு 

UITI& & ; see Appu—elumbu. 2. Geustor snw; whiteness. 

/ஆப்பைப் போன்று பொருந்தும் இயல்பால் 

எ௮ம்பு மூட்டுகளையும், நிறவொப்புமையால் வெண் 
மையும் குநித்ததாகலாம்./ 

ஆப்பு 6 appu, Glu. (n.) Bi, gine; water, wave. 

[அம் - அப்பு - ஆப்பு: ஆப்பு - நீர், அலை. நுரை 
முகந்து வரும் கடலோர அலை, வெள்ளாப்பு என 

வழங்குதலைக்் காண்க. வெள்ளாப்பு வருகிறது (மீ.வ.).] 

ஆப்பு 7 appu, Glu.(n.) QSL. (part. aGQendanss 

FO; formative suffix. பொல்லாப்பு, வெயில் 

சுள்ளாப்பாக அடிக்கிறது (உ.வ.). 

/அப்பு - ஆப்பு 

ஆப்புத்தள்ளி 8றஐ௦ய-14-1வி॥, பெ. (ஈ.) அச்சுக்கூடக் 

கருவிகளுள் ஒன்று (புதுவை) ; shooting stick (Pond.). 

/ஆப்பு * தள்ளி..] 

ஆப்புராகி Appu-ragi, Gu. (ஈ.) வெண்குன்றிமணி; 

Indian liquorice இலா: (சா.அக.). 

மறுவ. ஆமகோகிலம். 

/ஆப்பு- ராச. ஆப்பு - வெண்மை./ 

ராகி - சிவந்தது 

ராகி பார்க்க; 566 7290. 

ஆப்புளாகி appul-agi, Gu. (n.) eer scan தண்டு; 
9808 086. (சா.அக.). 

[ஒருகா. அப்புள் * ஆட - அப்புராடு - 

ஆப்புளாகி. அப்பூ- நீர். அப்புளாக - நீர்வளத்தால் 

வளர்வது./ 
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ஆம் 

ஆப்பெலும்பு 3ற௫ிபாம்ய, பெ. (ஈ;) 1. ஆப்புப் போன்ற 

61 MILDLY; very irregular cuneiform or wedge shaped bone 

at the base of the skull. 2. மணிக்கட்டில் எட்டு 

eT ILLS ef Gleor 6st ); One of the wrist bones — or 

cuneiform carpal bone — Carpus. 3. UT SS HN 6G 

ஆப்புப் போன்ற மூன்று எலும்புகள்; ௨ ௨௦ 

cuneiform bones in the feet — Tarsus... 

[etiy + er Beory ] 

ஆப்பெழுத்து றபப, பெ. (ஈ.) மொசபதேமிய 

ஆப்பு வடிவ எழுத்து முறை; ௫௨006 4863 writing 
system of the Mesopotamian peopie. 

/ஆப்பு* எழுத்து.] 

BUGusTy Appendu, பெ. (ஈ.) ஆப்பெலும்பு பார்க் க: 5௦௦ 
appelumbu. 

/ஆப்பு* என்பு: எஓம்பு -- என்பு] 

ஆப்பை றவ, பெ. (ஈ.) அகப்பை (இ. 6u.); ladle (Loc.). 
'கைக்குறி யாப்பை வாங்குவது” (ஈடு. 1, 4, 6). 
அகப்பை பார்க்க; 566 898. 

ம. ஆப்ப; ௧. ஆப்பெ. 

[அகப்பை -ஆப்பை./ 

ஆப்பைக்குறி appai—k—kuri, Gu 

பார்க்க; see agappai—k—kuri. 

[அகப்பை --ஆப்பை * குறி.] 

ஆபம் றவ, பெ. (ஈ.) நீர்; வல. 

௧. ஆப்ப. 

. ௫.) அகப்பைக்குறி 

/அப்பு -* ஆப்பு > ஆப்பம் -: ஆபம்.] 
ஆம்" 8, 7. செ.கு.வி. (.1.) ஆகும் பார்க்க; 526 8ப௱, 

ஆகும் என்பதன் இடைக்குறை; ௦௦ஈ4804௦ஈ of 

ஆகும்' - கு.வி.எ. (௨0) இசைவு காட்டும் சொல்; 

yes, SO, a part. expressing assent, recollection. ‘yt’ 

, அதுதான் எங்கள் வழக்கம் (௨. ou.) | ஆம் என்ற 

குற்றம் அடிவயிறு கனத்தது". (பழ.). 
Heb. amen. verily, so be it, used by Christians usu. at 

the close of prayer or hymn. 

Hind. ha, hai. 

/ஆகும் > ஆம்.] 

ஆம் 230, இடை (௦௨ஈ.) 1. கேள்விப்பட்டதைக் றிக் 

குஞ் சொல்; றவர். ப$60 4௦ 080018 ௨ 0ப௦124௦ஈ. It is 

said, ஷு 8, 0 04. ஓர் அரக்கன் இருந்தானாம் 

(உ.வ.). 2. இகழ்ச்சிக்குறிப்பு; றவர். expressing con- 

tempt or sarcasm. “ஈத்தவை கொள்வானாம்'' 

(கலித். 84,18). 3. அனுமதி குறிக்குஞ் சொல்: 
expressing permission. அவன் போகலாம் (உ.வ.). 
ம., ௧. ஆம். 4. தகுதி குறிக்குஞ் சொல்; ஐவர்.



ஆம் 

expressing fitness. அவரைப் பெரியவராக 
வணங்கலாம் (உ.வ.]). 5. ஊகத்தைக் குறிக்குஞ் 
Gene; part. expressing canoe இன்றைக்கு 

மழை பெய்யலாம். (உ.வ.). 'ஆவது' எனப் 

பொருள்படும் எண்ணுப்பெயர் rs ordinal 

atx. இரண்டாம் தெரு (௨.வ.). 7. 'ஆகிய' 

எனப் பொருள்படும் சொல்லீறு; 8ற054/0ஈவி part. 

used as a noun ending in compound words. 

சிவனாம் பழம்பொருள் (உ.வ.). 8. சாரியை; 

connecting increment between ihe parts of the 

compound word.  'மண்ணாங்கட்டி' (நன். 244, 

உரை). 9. அசை நிலை; expletive. ''பணியுமா 

மென்றும் பெருமை” (குறள், 978). 10. 

தன்மைப் பன்மை வினை vos a: 1st 0915. 

pl. verb ending. “ousmb” (Gew. a.). (Litu) 

11. உளப்பாட்டுத் தன்மைப் பன்மை வினை 

முற்றீறு; 14 pers. pl. the person or persons 

spoken _ to. “யாமும் நீயும் செல்வாம்'' 

(செய்.வ.). (பரம). 12. ஓர் உவமவுருபு; ஐவர். 

of comparison. ''அல்லாங் குழலாள்” (செய்.வ.) 

(Litu.). 13. பயனிலையாய் வரும் வினை 

முற்று வினையாலணையும் பெயராகி 

எழுவா யாக நிற்க, அதனை முடிக்குஞ் 

சொல்லாய், 'யான் பிறர் சொல்லக் கேட்டேன்” 

எனப் பொருள் விளக்கும் ஒரு சொல். 

'பார்த்தாயாம், கேட்டேனாம்'. (உ.வ.); ஊடு of 

subjective predication. 

[ஆகும் > <tb.] 
ஆம் 3 am, பெ. (ஈ.) 1. நீர மில்ள. 'ஆமிழி யணிமலை 

அலர்வேங்கைத் தகைபோல'' (கலித்.48). 2. ஈரம்; 

dampness, moisture, humidity. (6 $1.91.) (9)6.01.). 

3. வெந்நீர்; ந எல (இராச.வைத்). 

(அம் - ஆம். அம் - நீர். அம்முதல் - கலத்தல், 
மண்ணொடும் பிறவற்தொடும் . கலந்து கரைப் 

பானாகவும் கலப்பதாகவம் அமையும் ீர்./ 

ஆம் 4 am, Qu. (.) அழகு; 6௦௨று. ''ஆம்பாற்குடவர் 

மகவோ”' (சீவக. 492). 

[அம் > ஆம். அம்- நீர், நீர்மை. நீர்மையால் 
தோன்றும் பொலிவு, அழகு./ 

ஆம் 5 am, Gu. (ஈ.) வீடு (பிராம.) ; 
அகம் பார்க்க; 8996 ஊவா. 

[அகம் - ஆம் (கொ.வ.).] 

ஆம் £ ஷு, பெ. (௫.) மாமரம் (பொதி.நி.); ௫௮1௦௦ ௭9%. 

house (Brahm.) 

[ஒருகா. ஆவிமா - ஆமா - ஆம். ஆவிமா - 

மஞ்சள் மாங்காய் மரம், மஞ்சள்மா..] 
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ஆம்படையான் 

yin’ am, Gu. (n.) 6QG; mustard (e7.916.). 

[ஒருகா. அவியாம் - ஆயாம் - ஆம். ஆம் - 

ஈரமற்றது, காய்ந்தது. அவிய்த்து - ஆவித்தது, 

Seer 

ஆம்” am, Glu. (n.) 1. சிறுகீரை; ௨1/00 of greens. 2. 

வெள்ளரி; ௦ப௦ப௱ா௦௭ (இராச.வைத்). 

[அம். - ஆம். அம் - நீர். Bo கொண்ட காயும் 

ரையும் பொதுவகையான் இப் பெயர் பெற்றிருக் 

கலாம். சித்த மருத்துவர் பொதுக்குறிப்புப் 
பெயர்களை ஆள்வது வழக்கம்./ 

yi? am, Qu. (n ), ஒரு மந்திர வெழுத்து; ஈ351௦ (64௭ 
(சா.அக.). “ஆமெனவே அகண் டவெளி 

யிருளாய்த் தோன்றி அணுவணுவாய் அப்பாலுக் 

கப்பாலாகி'' (திருவள்ளு. நாதாந்தசாரம், 1000). 

isons ஓம் - ஆம்./ 

ஆம்" © am, Gu. (n.) $&&§); fitness, being compatible 

“ஏறாமன்றி லேற்றவு மாமன் றென்னாதான்”' 

(பாரத. நான்கா. 41). 

[ஆகும் - ஆம்./ 

ஆம்ஆம் amam, Glor. (part.) ஆமாம் என்று 
எழுதப்படுவதும் இசைவு குறிப்பதும் ஆகிய, 'ஆம்' 
என்னும் இடைச்சொல்லின் அடுக்கு; part. of 
assent, yes;. It is often doubled and written as 

'ஆமாம்'. ஆமாம் பார்க்க; 596 ஊற. 

[ஆகும்--ஆம்.ஆம்ஆம் அடுக்குத்தொடர்,ஆம்ஆம் 

ஆமாம். உலகவழக்கில் “ஆமா' என்று மக்கள் பேசுவது 

— என்பதன் கடைக்குறை./ 

ஆம்படி ' ambadi, Glu. ot. (adj.) ஆகும் வகையில், 

ஆகும் முறை யில்; in the manner which is agreeable 

to, or sufficient for (w.). 

ம. ஆம்படி. 

[ஆகும்படி - ஆம்படி. படி - முறை, வகை./ 

ஆம்படி “மரி, பெ. (ஈ.) மெய்க்காப்பு:௦௦௦௩ (சேரநா.) 

ம. ஆம்பம் க் 
/அகம்படி -ஆம்படி./ 

ஆம்படையாள் ambadai—yal, பெ. (ஈ.) மனைவி, 
அகமுடையாள் (பிராம.); 9/7 (ாகர்௱.) அகமுடையாள் 
UmN1& &; see agamudaiyal. 

[sab + உடையாள் -  அகமுடையாள் > 

அகம்புடையாள் - ஆம்புடையாள் - ஆம்படையாள் 

(கொ.வ.). அகம் - வீடு,வீட்டுக்காரன், வீட்டுக்காரி 

என்னும் வழக்குகளை ஒப்பு நோக்குக./ 

ஆம்படையான் Ambadai—y—Aan, Gu. (n.) sovor eves, 
அகமுடையான் (Qet.cu.); husband. 

/அகம் * உடையான் - அகமுடையான் - அகம் 

படையான் - ஆம்புடையான் - ஆம்படையான்.]



ஆம்பர் 

out ambar, Glu. (n.) 1. அம்பர் மரத்தினின் று 
THSEGO WEEL GHAleNwid: yellow resin from a 
tree, amber. 2. 9) 10LI6); water lily (em. 9)8.). 

[1- அம்பர் - ஆம்பர். அம்பர் பார்க்க, 896 க௱எ../ 

ஆம்பல் d ambal, Glu. (n.) 1. அல்லி, (pst; water-lily, 
“ஆம்பலம் போதுளவோ” (திருக்கோ.11). 2. நிலவு 
(அக.நி.); ௦௦. 3. துன்பம் (சூடா.); 88728, worry, 
affliction, adversity. 

ம்., து. ஆம்பல் (அல்லி); ௧. ஆபல் (அல்லி). 

/அம்பல் ஆம்பல். அம்புதல் - கூம்புதல், குவிதல். 
பகலிற் கூம்பி இரவில் அலர்வதால், பகற்காலத் 
தோற்றத்தையொட்டி ஆம்பல் எனப்பட்டது. ஆம்பல் 

மலர்வதற்குக் காரணமான நிலாவும் ஆம்பல் எனப் 

பட்டது. நிலா காதலர்க்குப் பிரிஷக்காலத் துன்பம் 
மிகுவித்தலின், துன்பம் என்னும் பொருள் தந்தது.] 

ஆம்பல்” வாம்ல, பெ. (ஈ.) 1. மூங்கில் (பிங்.) ; 6வாம்௦௦. 
“சுருதிச்சயக் கோடையாம்பன் முத்தே” 

(மறைசை.92). 2. யானை; இரரகாம். “ஆம்பன் 
முகவரக்கன்”' (கல்லா, கணபதிகாப்பு.), 
“புதைகொண்மா மதத்த வாம்பலாநநப் புனிதப் 
பொற்றேன்'' (இரகு. காப்பு.). 3. இசைக்குழல்; 
musical 06. “ஆம்பலந் தீங்குழல் தெள்விளி 
uum” (குறிஞ்சிப். 222). 4, ஊதுகொம்பு 
(திவா.); நபிக. “வீணை : குழலாம்பல்” 
(கந்தபு. இரண்டா. 34.).5. ஒரு பண்; ௱௮௦ஞ்ர/06, 
tune played on a pipe. “a,buh குழலாற் பயிரெம் 
படப்பைக் காஞ்சிக் கீழ்ச் செய்தேங் குறி” 
(கலித்.108.63) (த.சொ.அக.). 

/அம்பு > அம்பல் - ஆம்பல். அம்பு- நீர். அம்புதல் 
- தளிர்த்தல், செழித்தல், வளர்தல். அம்பல் - ஆம்பல், 

செழித்து வளர்ந்த மூங்கில், மூங்கிலை விரும்பித் 
தின்னும் யானை, ழுூங்கிலிலிருந்து செய்யப்பட்ட 

புல்லாங்குழல், இசைக்கருவி, ஊ துகொம்பு./ 

ஆம்பல் > ambal, பெ. (ஈ.) 1. அடைவு (திவா.)ஒழுங்கு; 
arrangement, order. 2. பலகோடி கொண்ட ஒரு 

பேரெண் (தொல். எழுத். 393); very high number. 
“அடையடுப் பறியா வருவி யாம்பல்”' (பதிற்று. 
63:19). 

ம். ஆம்பல் 

[id > அம்மு - அம்பு > ஆம்பு - ஆம்பல். அம் 
* செறிவு, அடைவு, மிகுதி, பேரெண்./ 

ஆம்பல் 4 ambal, Glu. (n.) 1. ser (in.); toddy. 2. 

புளியாரை;$।/08 wood — sorrel. 3. Gg sva8!; Indian 

goose—berry. (€7.9)8.) (Ge. 98.). 

/அம்-அம்பு அம்பல் ஆம்பல். அம் - நற், 

ீர்வடிவாய கள், நீர் செறிந்த புளியாரை, நெல்லி. / 
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ஆம்பலா 

ஆம்பல்” வாட்ல பெ. (ஈ.) பேரொலி (பொதி.நி.) ; 62 
noise. 

[ஒருகா. அம்பல் - ஆம்பல். அம்பல் - ஒசை.] 

ஆம்பல்அகமடிவை Ambal-aga-madivai Glu. . (n.) 

குவளையும் ஆம்பலும் பைந்தழையும் விரவித் 

தொடுக்கப்படும் தழையுடையில், ஆம்பற்பூவை 

இடையிட்டு ஏனையவற்றைச் சூழத்தொடுத்த 

தழையுடை,; (887 - garment made of the leaves of 

different species of lily with the lily flower set within. 

"அலர்ந்த ஆம்பல் அகமடி வையர்” (பதிற். 27-83). 
[ஆம்பல் * அகம் * மடிவை./ 

ஆம்பல்சக்களத்தி உஊ௱டவ$வவுவய், பெ. (ஈ.) ஆம்பலைப் 

Cums m Que SH YG); plantresembling- Nymphae 

1௦05 (சா.௮௧.). ் 

/ஆம்பல் * சக்களத்தி. சக்களத்தி -- போட்டியாக 

வளரும் பயிர் அல்லது செடி../ 

சக்களத்தி பார்க்க; 5௦௦ வக். 

ஆம்பல் வள்ளி ஊாம்கிவவி॥ பெ. (ஈ.) ஆம்பற்றண்டால் 
Ges susmerwed; bangles made of the stalk of lily 

plant. “ஆம்பல் வள்ளித் தொடிக்கை மகளிர்” 
(புறநா. 63- 12). 

[ஆம்பல் + வள்ளி. 

ஆம்பலங்குழல் ஊோ்வி-கர்ய/வி, Glu. (n.) 1. ஆம்பல் 

என்னும் பண்ணையுடைய இனிய புல்லாங்குழல்; 

flute playing வாடி ஈ௮௦ர். 2. வெண்கலத்தால் 

ஆம்பற்பூவடிவாக அணைசு பண்ணி நுனியில் 

வைக்கப்பட்ட புல்லாங்குழல்; ரப63061ஈ (06 80௮0௨ 

௦4 வாவி 1௦௧2. “பெருங்களத்து இயவர் இம்மென் 

றூதும் ஆம்பலங் குழல்” (நற். 113 - 11). 

/ஆம்பல் * அம் * குழல்./ 

ஆம்பலரி ambalari, Gu. (n.) முதலை; 01000016. 2. 
கதிரவன், (த.சொ.அக.); 5பாஈ. 

[ஆம்பல் * அறி. ஆம்பல்-- அல்லி,குழுதம், யானை. 

அரி - பகைவன். நீரில் வாழும் உயிரினங்களில் 

அறியும் வன்மை மிக்க உயிரினமாதலால் முதலை 

யையும், நிலவைக்கண்டு மலர்ந்து கஇரவனைக் கண்டு 
கூம்பும் இயல்பால், கஇரவனுக்குப் 

அல்லியையும் ஆம்பலரி சுட்டுவதாயிற்று/ 

பகையான 

ஆம்பலா Ambala Gu. (n.) 1.புளியாரை (மு.அ.) நிக 
4000-8019. 2. தாமரை; lotus (Fm. ௮௧.) 

[ஒருகா. அம் - அம்பி அம்புள் * ஆ - அம்புளா 

*ஆம்புளா*ஆம்பலா. ஆம்புளா- நீருள் உண்டாகியது, 

தாமரை./ 7



ம் 104 ஆம்பலாம். 

ம்பலாம் — ambalam, Glu. (n.) ysflunogi; tamarind 

௭௦, (சா.அக.). 
[ஒருகா. ௮ம் * புளி - அம்புனி. அம்புளி 4 ஆம் - 

ஆம்புளாம் - ஆம்பலாம். அம் - அழகிய, இனிய, சுவை 

சேர்ந்த. 
ஆம்பலி ambali, பெ.(ஈ.) வெண் பச்சைக்கடலை; 

greenish white Bengal gram. (&1.2)5.). 

[ஒருகா. அம் - நீர்; தெளிந்த நிறம், 
அம் - ஆம். ஆம்* பலி. பலி - உண்பொருள்./ 

ஆம்பற்கிழங்கு ஊோம்வ-ரிகர்டப, பெ. (ஈ.) அல்லிக் 
கிழங்கு; 7001 01 the plant, 

[ஆம்பல் * கழங்கு. ஆம்பல் - அல்லி. 

<BupGpeo ambar—kulay, Gu. (n.) ஆம்பலங்குழல் 
umté 6; see ambalankulal. 

மம. ஆம்பலக்குழல். 

[ஆம்பல் * குழல். ஆம்பல் - மூங்கில், ஆம்பல்பண், 

இசைக்குழல்./ 

ஆம்பற்குழாய் ambar-kulay, Glu. (n.) wuADSyrb; 
bamboo pipe. (சா. அ௧.). 

[ஆம்பல் * குழாய். ஆம்பல் = மூங்கில். 

ஆம்பற்குற்றி காம்வ- யார், பெ. (ஈ.) பூட்டினுள் திறவு 
கோல் பற்றிச் சுழலுதற்கேற்ற நடு ஆணி 
(சேரநா.); peg on which the key revolves inside 
a lock (ker.). 

ம. ஆம்பக்குற்றி 

[ஆம்பல் * குற்றி. 
ஆம்பாரை காம்காவ், பெ. (ஈ.) ஆம்பலா பார்க்க; 586 

ambala 

[ஒருகா. ஆம்பலா - ஆம்பரா - ஆம்பாரா - 

ஆம்பாரை..] 

ஆம்பால் காம்ல,பெ.(ா.) ஆகும்தன்மை,முடியுங்காலம் 
(த.சொ. அ௧.); best possible manner, state of 
Possibility, ripening period of time. “நோற்றிடு 

பகுதியா லாம்பா லொன்றில்லை” (கந்தபு. 
தவங்கா. 11). 

ம. ஆம்படி. 

[ஆரும் > ஆம் * பால். பால் - தன்மை, இயல்பு, 

இடம்./ 

ஆம்பாறு-தல். வாம்வப-, 5.செ.கு.வி. (44) செழிப்புக் 

GMM HH (Q).0u.) (Qs..218.);to be deficientin growth 
and freshness. (Loc.). 

/ஒருகா.அம்- நீர்.அம்- ஆம்*பாறுதல்.பாறுதல் 
விரிதல், உடைதல், கெடுதல், குன்றுதல். ஆம்பாறுதல்- 

தீர் குறைதலால் செழிப்புக் குன்றுதல். ]   

ஆம்பிலம் 

ம்பான் காம, பெ. (ஈ.) கணவன் (இ.வ.) ;ரப5௦காம். 

(Loc.). (செ.௮௧.). 

/அகமுடையான் - ஆமுடையான் - ஆம்பான். 
(கொ.வ.).] 

ஆம்பி! ambi, Glu. (n.) 1. காளான்; ௱ப5ா௦௦௱, 1பா9ப5. 
""ஆடுநனிமறந்த கோடுய ரடுப்பி னாம்பி பூப்ப” 
(புறநா. 164). 2. குடைக்காளான், நாய்க்குடை; 

ing an 
நீரிறைக்கும் இறைகூடை, பன்றிப்பத்தர்; ரர்தவி௦ா 

6௦2. ''ஆம்பியுங் கிழாரும் Suds Cum yo” 
(சிலப். 10:110). “ஏற்றத்தோடு வழங்கும 
கலாம்பியினிசை'' (மதுரைக். 91). 

ப. வாம்! (காளான்). ௧. ஆளம்பி, ஆளம்பெ., ஆணவெ 

து. லாம்பு, நாம்பு; “Gig. alamba. 

/அம்பு- வளைவு, வட்டம். அம்பு - அம்பி --ஆம்பி, 
நீறிறைக்கவுதவம் இறைகூடை. ஆம் *ப் * இ - ஆம்பி. 

பகரமெய் சொல்லாக்கச் சாரியை, இகரவிறுத 
உடைமை குறித்த ஒருமையீறு./ 

ஆம்பி 2 ம், பெ. (ஈ.) ஒலி (சூடா.) ; 50பா0.. 

/ஒருகா. ஆம்பி - நீறிறைக்கும் இறைகூடை, 
நீரிறைக்கும் போது எழும் ஒசை. 

ஆம்பியம் ரொம்டுக௱, பெ. (ஈ.) இதளியம் (பாதரசம்) 
(மூ. அ.); quicksilver. 

/ஒருகா. ௮ம் > yd > ஆம்பியம் - நீர்த்தன்மை 
கொண்ட மாழை (உலோகம்) என்னும் பொருள் 
கொண்டதாகலாம்.] 

ஆம்பிரம் ம போம்ாக, பெ. (ஈ.) 1. தேமா (திவா.); mango. 

2. ysflon (leur); Indian hog-plum. (Ge. a8.). 3. 
yearly; sourness. 

[/அம்புளி - அம்பிளி - அம்பிளம் - அம்பிரம். 
அம்புளி - இனிப்பும் புளிப்பும் சேர்.ந்.த புளியம்பழம். 
புளிப்புச் சுவையுடைய மாங்காய், மாமரம். அம்புளி - 
அம்புளம் - 54. வாா௨/ 

ஆம்பிரம்” கரமாக, பெ. (ஈ.) &mermest; mushroom. 
(சா.அக௧.). 

[ஆம்பி ஆ ஆம்பிரம்.] 

ஆம்பில்வடை ஊம்॥-480வு, பெ. (ஈ.) ஆமை வடை பார்க்க; 
see amai-vadai. 

ஆம்பிலம் Ambilam, Gu. (n.) 1. புளிப்பு (பிங்); 
sourness, acidity. 2. ysflusogi (Slaum.); tamarind tree. 
3. கள் (மூ.அ.); 0. 4, சூரைச்செடி; ஸ்ப - 

Zizyphus napeca alias z glabrata, (e7.9).). 5. 
உப்பிலி (மஞ்சிக. நி.); 506095 ௦4 stinking swallow 
wort. (Ge. 218.). 

/அம்புளி - அம்புளம் - ஆம்பிலம்.]



 



 



ஆம்பிலாவாரை 

“ஆம்பிலாவாரை ambilavarai,Qu.(n.) yafumeng yellow 
wood -~ sorrel. 

ambala. 

ஆம்பிலி ஊாடார், பெ. (ஈ.) புளி; tamarind. 

/அம்புளி -அம்பினி > ஆம்பிளி - ஆம்பிலி. 

அம்புளி - 5. வாங்க/ 

அம்புளி பார்க்க; 66௦ ambuli 

அம்புளி முதலில் புளியம் பழத்தையும், புளிப்புச் 
சுவையுடைய கூழையும் (அம்பலி, அம்பிலி) புளிமாங்காயையும், 

மாமரத்தையும், புளிச்சுவையுடைய பிற செடிகொடிகளையும் 

குறித்து வழங்க லாயிற்று. 

ஆம்பு'-தல் வாடம, 5, செ,கு.வி, (vi) புல், இலை, 

தழை முதலியன ஈரமிகுதியால் புழுங்கிப் போதல்; 

(மது.வ.); decaying of shoots, leaves, grass etc; due 

to excessive dampness. 

(சா. அக.). ஆம்பலா பார்க்க; 595 

/உம்-- ஊம் -- ஆம் - ஆம்புப/ 

ஆம்பு 7 ambu, பெ. (ஈ.) காஞ்சொறி (tos6o.); climbing 

nettle, tragia involucrata. (¢1. 2)8.). 

[ஒருகா. அம்பு -* ஆம்ப -ஆம்டலி. அம்பு - கொடி. 

ஆம்புலி பார்க்க; 566 போப. / 

ஆம்புடை கஊ௱-ஐப0வ், பெ. (ஈ.) வழிவகை (உபாயம்) 

(Glé.318.); means, expedient. “ a, bymL Gehl a 
வேந்தற் கறிவெனு மமைச்சன் சொன்னான்'' 

(சீவக. 232). 

[ஆகும் - ஆம் 4 படை. படை - பக்கம், வழி./ 

ஆம்புத்தி உபர், பெ. (ஈ.) திறமை (சாமர்த்தியம்) ; 
cleverness (W.). 

[ஆம் * புத்தி. புந்இ -புத்இ > Skt. bud. 4.59 = 
<4 Bay | 

Qpibyund ambuyam, Glu. (n.) இதளியம் (பாதரசம்); 

mercury,. 

/[அம்புயம் - ஆம்டியம்.7 

ஆம்பியம் பார்க்க; 966 போட்டுவ. 

ஆம்புலம் ambulam, Glu. (n.) GmoéGley; oblique- 

leaved jujube. 

[/ஆம்பிலம் - ஆம்புலம்./ 

ஆம்பிலம் பார்க்க; 982 ஊரக. 

ஆம்புலி உப, பெ. (£.) ஆம்பு ் பார்க்க; 806 காம்ப்” 

/ஆம்முலி - ஆம்புலி./ 

ஆம்பூர் ஊம்ப, பெ. ஈ.) வெட்டெழுத்துச் சான்றுகளில் 

ஆண்மையூர் என்று கூறப்பட்டுள்ள ஊர்) 9௮௦௦ 

name mentioned ‘Anmaiyur’ in epigraphy. 

[ஆண்மை 4 ஊர் - ஆண்மையூர் - ஆம்பூர்./ 
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ஆமண்டகம் 

ஆமக்கட்டி ama—k—katti, Gu. (n.) 

(g.Glem.2)8.); swelling caused by fever. 

[ஒருகா.ஆமை- கட்டி - ஆமக்கட்டி. புடை த்தெழமும் 

கட்டி ஆமை முதுகு போன்நிருத்தலின், புடைப்புகளைக் 

குறிக்க ஆமை யென்னும் முன்னடை சேர்க்கப்பட்டது 
போலும். ஆமைக்கட்டி - புடைத்தெமும் கட்டி, அல்லது 

வீக்கம். 

சுரக்கட்டி. 

ஆமைக்கட்டி பார்க்க; 566 ஊோவ-- 10௪10. 

QBwsecord ama-k-kanam, பெ. (n.) 

umt&&; see amai-k-kanam. 

ஆமைக்கணம் 

[/ஆமைக்கணம் - ஆமக்கணம்./ 

Bweafleeed ama-k-kaliccal, Glu. (n.) ஆமைக்கழிச்சல் 

umié&; see amai-k-kaliccal. ம 

[ ஆமைக்கழிச்சல் - ஆமக்கழிச்சல்./ 

ஆமக்கள் ௮04, பெ. (ஈ.) கணவன் (இ.வ., இழி.வ.); 

husband (Loc. vul.). 

- [ஆண்மகன் -* ஆண்மக்கள் - ஆமக்கள் (இழி.வ.)/ 

ஆண்மகன் பார்க்க; 886 போ208. 

ஆமக்கன்் றாவ, பெ. (ஈ.) கணவன் (இ.வ., இழி.வ.) ; 

husband (Loc.vul.). 

: [ஆண்மகன் > 

(இழி.வ.)./ 

ஆண்மகன் பார்க்க; 566 ௨208. 

ஆண்மக்கள் *ஆமக்கன் 

BWSR GEMSUCUTEG ama-k-kurudi-p-po-k-ku, Gu. 

(.) ஆமமும் (சீதம்) குருதியும் கலந்த வயிற்றுப் 
Gun &@; flux in which the stool consists chiefly of 

blood and mucus accompained with the griping of the 

bowels—dysentery. (சா.அக.). 

[ஆமம் *குருதி* போக்கு./ 

ஆமகோளம் 8௨-0௨, பெ. (ஈ.) ஆமரகோளம் பார்க்க; 

see amarakolam. 

ஆமகோளா ஊோவு8, Glu. (n.) ஆமரகோளம் பார்க்க; 5௦2 

amarakolam. ° 

/ஆமரகோளம் - ஆமகோளம் - ஆமகோளா../ 

Qjwéengi ama-c—caru, Gu. (n) செரியாத 
2 CTYFSETM. UBUULNS Heo oréeEn mM: imperfect 
chyle, unassimilated chyle. 

[ஆமம் *சாறு./ 

ஆமடிக நவ்வல் amadiga-nawal, பெ, ர 

Glau seer exo T a60; white species of Jamboo tree-said to 
be very rare (&1.916.), 

[ஆமம் * இகழ் * நவ்வல் ( நாவல் மரம்)./ 

ஆமண்டகம் ஊாரககரவா, Glu. (n.) ஆமணக்கு பார்க்க; 
see amanakku.



ஆமண்டம் 

ஆமண்டம் பொக, பெ. (£.) 1. ஆமணக்கு பார்க்க; 

see amanakku. 2. ஒப்பனைசெய்தல் (த.சொ.அக.); 

decoration, beautification. 

[ஆம் - ஆமண்டம். அம் - ஆம் - அழகு./ 

க்கநெய் உஊ௱கவர்௨ - ஈஷ, Glu. (n.) ஆமணக்கு 
வித்தினின்றும் காய்ச்சி அல்லது காய்ச்சாமல் 
எடுக்கும் நெய். இது சுவையற்றது; வயிற்றுக் 
கழிச்சலுக்குக் கொடுக்கப்படும்; குடலைத் துப்புர 

வாக்குவதும் விள்ளுவைத்தூய்மைப் படுத்துவதும் 
கருப்பையில் கோளாறுகளைச் சீராக்கவல்லது 
on (SW; oil extracted either by way of boiling or by cold 
drawn process from the castor seeds. it is tasteless, 

irritating and appetising. It acts as a cleansing agent 

of the internal channel of the body and is wholesome 

to the skin. It purifies the semen and removes the 

vaginal and uterine disorders. (€1.2)&.). 
[ஆமணக்கு * நெய் - ஆமணக்குதெய் - 

ஆமணக்க முத்து ரோகாலக - ஈபர்ப, Gu. (n.) 
ஆமணக்குவித்து; castor seed (சா.௮௧.). 

“ஆமணக்கு முத்து ஆணிழுத்தாமா?” (பழ.). 
/ஆமணக்கு 4 முத்து - ஆமணக்குமுத்து - 

ஆமணக்கமுத்து./ 

ஆமணக்கிலை amana-k-kilai, Qu. (ஈ.) ஆமணக்குச் 

செடியின் இலை, இதனை நெருப்பில் வாட்டிக் 

கட்டப் பெண்களுக்குப் பால் சுரக்கும்; 928 16௮௦5 

of the castor—oil plant. An application of the heated 

leaves aids in the secretion of milkin women (&1.9)6.). 

[ஆமணக்கு * இலை - ஆமணக்கிலை. / 

ஆமணக்கு amanakku, Gu. (n.) 8 அடி முதல் 10'அடி 
  

  

      

உயரம் வளர்வதும், கந்தருவன் கைபோன்றதும், 
ஏழு பிரிவுபட்டதுமான இலைகளைக் கொண்டதும், 
சிற்றாமணக்கு -- பேராமணக்கு என இரு பெரும் 
பிரிவுகளைக் கொண்டதும் ஆகிய ஓர் எண்ணெய் 
வித்துச் செடி; 085107 9960 plant. It is 8 to 10 ft. high; 
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ஆமணக்கு 

the leaves are deeply divided into seven sections at the 

margin and they are said to resemble a Ghandharva's 
hand. The seeds are oval, shining and black, dotted 

with spots. The plant is cultivated in all parts and is 

divided into two varieties namely — the small and the 

large, as distinguished from the size of the seeds. The 
different kinds, though end in the same termination in 

Tamil, apparently belong to different botonical groups 

and they are as follows: — 

இனவகை: 

1. சிற்றாமணக்கு 

2. பேராமணக்கு - 08810 ௦41 plant (large). 

—- castor oil plant, (smail). 

3. சீமையாமணக்கு - palm tree, called also 

Rosalind tree; wild castor plant. 

4. காட்டாமணக்கு - forest castor oil plant, 

5. புல்லாமணக்கு — pullamanak, almost resem- 

ம்பா) சிற்றாமணக்கு. 

6. வெள்ளையாமணக்கு - white castor oil plant. 

7. உரலாமணக்கு - ௨௭௦/௭ 1/0. 

8. கடலாமணக்கு - (868 + castor oil plant) sea— 

08510, 88ா£ ௨ காட்டாமணக்கு. 

9. சூரிய காந்தாமணக்கு - 8௭௦0௨ variety. 

10. கல்லாமணக்கு - 58% 3 புல்லாமணக்கு. 

11. கொடியாமணக்கு - creeping aumanak 

12. ummAwunwesr ss - foreign aumanak, same 

as papew. It is so called from its leaf. 

13. எலியாமணக்கு - (௭4 4 அப௱காவிடு. கப்ப! ௦4 

plant, 

14. ஏரிக்கரைக் காட்டாமணக்கு — (tank bund 

+ Jatropha curcas ) adul oil plant same as 

எலியாமணக்கு . 

15. செவ்வாமணக்கு - red castor plant. 

16. மலையாமணக்கு - ௫௦பா(வ/ ௦85107 plant. 

Note : The regular aumanakku plant is known by 

several names, such as castor oil plant, lamp oil plant, pearl 

seed plant, palma christi (of the early Christians); palm tree 

(of Rosalind in Shakespeare), Johanah’s gourd 

Ghandharva's hand, Kroton of the Greeks; Kiki of the Greeks 
and so on. 

'ஆமணக்கு நட்டு ஆச்சா வாக்கலாகாது' 

(சீவக. 2613, உரை.) 

மறுவ: அறுபதாங்கொட்டை, முத்துக்கொட்டை, 
கொட்டை முத்து, ஆதளம், ஆ மண்டம், ஆமண்டகம்..



ஆமணக்குக்கொட்டை 

ம. ஆவணக்கு; க.அவிழ், அவுடல, ஆமண்ட; தெ. 

ஆமுதமு, ஆமிதமு, ஆமண்ட; குட. ஆணகெமர; து. அலும்புட; 
கோத. அமண்ட்; துட, ஒமல்க்; பட, அவுண்டெ. கொலா. 

ஆமெத; பிரா. ஆமண்டம்; பாலி. எர்ண்ட, எலண் 

Skt. amanda, Yeranda-Vrikshala, Hind. Arand, erand, 

rend; Duk. Yarandi Kajchar. Arab, Shajratul-Khirvaa. Pers. 
Drakhte—bedanjir. 

/அவிழ்--அவிழம்: அவிணம்--ஆவிணம்-* ஆவணம் 

*ஆமணம்-” ஆமணக்கு. அவிழ்- முளையவிமும் வித்து, 

எண்ணெய்வித்தா கமட்டும் பயன்படும் முத ற்காரணம் 

கருதி 'அவிழ்' அடியாக இச்சொல்: தோன்றியது./ 

By oewr & GS Clamso_amanakku-k-kottai, பெ. (௩) 

கொட்டைமுத்து, ஆமணக்கு வித்து; castor seed. 

[ஆமணக்கு * கொட்டை./ 

ஆமணக்கு வித்து பார்க்க; 566 பொவாவ/பப-எரப. 

ஆமணக்குநெய் ஊ௱உ-ர௮0ய-ஈவு,பெ. (ஈ.) 1. ஆமணக்கு 

வித்தினின்றும் வடிக்கும் எண்ணெய்; இது சிற்றா 

மணக் கெண்ணெய் பேராமணக் கெண்ணெய் 

என இருவகைப்படும். இது விளக்கெரிக்கப் 

பயன்படுவதால் விளக்கெண்ணெய் என்றும் 

வழங்கும். சிற்றாமணக் கெண்ணெய் குழந்தை 

களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் வயிற்றுக் 

கழிச்சலுக்காகக் கொடுக்கப்படும். பச்சையெண் 

ணெய்யை ஊற்றின எண்ணெய் என்பர். 

ஆமணக்கு எண்ணெய் சிறிது கசப்பும் வெகுட்டலு 

முடையதாயிருந்தாலும், நீர்ச்சுருக்கு, மருந்துவேகம், மலச்சிக்கல் 

(முகவாதம்) (பக்கவாதம்), குன்மம், பாண்டு, (கீல்வாயு) 

உதிரச்சிக்கல் முதலியற்றைக் குணப்படுத்தும். குழந்தை 

வளர்ப்புக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. குருதிப்புண் (ரணம்) 

எரிபுண்களுக்கும் பயன்படுத்தினால் சீழ்பிடிக்காது; ௦11 6 

tracted from castor oil seeds and can be prepared in two 

ways i.e. cold drawn or boiled. The small-seed oil is 

more useful in medicine and the large-—seed oil 

is generally useful to provide lamp-oil. It is a well known 

laxative used for children as well as for adults. It has a very 

disagreeable nauseous taste and odoirr. , 

It is used with advantage in cases of odysuria, 

viruslency of medicines, constipation, facial paralysis, 

hemiplagia, dyspepsia, dropsy, rheumatism, amenorrhea 

etc. It is considered a good nursing agent even like 

a mother in guarding the health of a_ child. It 

is a safe purgative tobe taken by pregnant 

women and, by those after delivery. It is applied externally 

for tincture of iodine (én. 98.) 2. சிற்றாமணக்கு 

வித்தினின்றும் வடிக்கும் நெய் (தா. சொ. அ௧க,); ௦1 66 
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ஆமம் 

tracted from smali seed ௦7 16 ௦8940 - 2ல். ஆமணக்கு 

நெய்யா னல முண்டாம்'' (பதார்த்த. 153). 

ம. ஆவணக்கெண்ணெய். குட. அணகெண்ணெ 

மறுவ. ஆமணக்கு நெய், விளக்கெண்ணெய், 

முத்துக்கொட்டை எண்ணெய், கையெண்ணெய். 

[ஆமணக்கு -- தெய்.7 

ஆமணத்தி ஷொகாவர், பெ. (ஈ.) மாட்டின் உடலிலிருந்து 
எடுக்கும் நறுமணப் பொருள் (கோரோசனை) 

(ep..9|.); concretion found in the intestines of the cow, 

yeliow orpiment extracted from the bile of cattle. 

(சா.அக.). 

மறுவ. ஆமேற் புல்லூரி, கோரோசனை 

[9 + மணத்தி. மணம் - நறுமணம். ஆ - ஆன் 

(பசு). 

ஆமணத்திரம் உஊ௱கரகபவா, பெ. (ஈ.) ஆமணத்தி பார்க்க; 

see amanatti. 

/ஆமணத்தி - ஆமணத்திரம்./ 
ஆமதி ஊகம், பெ. (ஈ.) நண்டு (நாமதீப.); ஊகம். 

[ஒருகா. ௮ம் - நீர். ௮ம் -அது - அம்மது - 
ஆம்மது. ஆமது - ஆமதி- நீரில் வாழ்வது./ 

ஆமந்திரிகை காயில், பெ. (ஈ.) இடைக்கை 

யென்னும் இசைக்கருவி; 6௦ ௦ drum. “முழ 
வொடு, கூடிநின்றிசைத்த தாமந்திரிகை'' (சிலப். 

அரங். 1. 143), 

ம. ஆமந்தரிக 

மறுவ இடக்கை, ஆவஞ்சி 

/ஆமூகம் - தொடக்கம். ஆமுகம் * தருகை - 

ஆமந்திரிகை. எல்லா இசைக்கருவிகளுக்கும் ஒரு 

முகமாக இசைக்கத் தொடக்கம் தந்து அடக்கி 

யாளுமியல்பு பற்றி இப்பெயர் பெற்றது. 

கருவிகள் பல ஒருங்கியைந்து ஆங்கிலத்தில் ௦- 

௦௦518 என்றும் தமிழில் ஆமந்திரிகை என்றும் வழங்கும். 

“குழல்வழி நின்ற தியாழே யாழ்வழித் 
தண்ணுமை நின்றது தகவே தண்ணுமைப் 

பின்வழி நின்றது முழவே முழவொடு 

கூடிநின் றிசைத்த தாமந்திரிகை”' 

(சிலப். அரங்கேற் 3.139-143) 

அரும்பதவுரையாசிரியர் ஆமந்திரிகையாவது இடக்கை 

எனக் குறிப்பிட்டிருத்தலால் ஆமந்திரிகை இக்கருவியின் 

சிறப்புப்பெயராகும். ஆவஞ்சி, ஆமுகம் umidss; see avanji, 

amugam. 

ஆமம் 1 ஊ, பெ. (ஈ.) 1. Uéem ewes gs; that which 

israw. 2. UWSSNGSl, காயாக இருப்பது; that which 

is immatured or unripened. 3. une@, செய்யப்



ஆமம் 

படாதது, வேகாதது; 84 ரர் 18 uncooked or raw. 

4. குடலிலுள்ள குளிர்ச்சி வழும்பு (சீதம்) ; ஈப௦ப5 of 
ர்உர்ர்லிா௯. 5. குடல்வழும்பு (சீதம்) பற்றிய நோய், 
வயிற்றுக்கடுப்பு; disease connected with the mucous 

in the intestines — dysentery. 6. uqpbyé (சீதம்) கட்டு 
அல்லது வழும்பு; பா888௱ரிக190 chyle. “விள்ளாத 

வாமம் விழுவிக்கும்” (பாலவா. 744). 7. மல 
cum 41; dry state of faecal matter in the intestines - 

costiveness. 

ஆமம் - Skt. ama. 

/அம் - நீர். ௮ம் - ஆம் > ஆமம் - நீருள்ளது, 
ஈரமுள்ளது, பச்சையானது, வேகாதது, ஈரம் பலரா.த 

வழும்பு (௪ தம்)./ 

ம் 2 வா, பெ. (ஈ.) 1. செரியாமை (அசீரணம்); 

indigestion, ‘2,u58\h Geng பாதகம், (ஈடு 1,4,8). 

2. Gam; illness, disease. 

/அம்முதல் - அரைபடல், செரித்தல். அம்மாமை 

- ஆமை - ஆமம். அம்மாமை- செறியாமை./ 

ஆமை 2 பார்க்க; see amai. 7 

ஆமம்” amam, Glu. (n.) 1. தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு; 
water root ~ Asparagus raccmosus. 2. காளான் 
(ué.ep.); mushroom, fungus. 3. கடலை; Bengal 
8. 4. துவரை; 0௦1. 5. பதர் களைந்தெடுத்த 
தவசம் (த.சொ.அக.) ; 08128/5 0 1000912405 ௦12வா5௨0 
of im-purities. 

/அம் - நீர். ௮ம் - ஆம் - ஆமம் - நீருள்ளது, 
பச்சையானது, பச்சையான காய்கறி, கிழங்கு, பருப்பு 

வகைகள், தவசம் ஆகியவற்றுக்குப் பொ துப்பெயர்.] 

ஆமம்” க, பெ. (ஈ.) புளிப்பு; $0பா£5$5. ஆம்பிலம் 
பார்க்க; 8962 ஊட்ரிவா. 

/அம்புளி - ஆம்பிலி - ஆம்பிலம் - ஆம்பம் - 

ஆமம். ] 
ஆமம்” amam, Glu. (n.) Gleusit om; whiteness. 

/அம் - நீர். அம் - ஆம். ஆமம் - நீரைப்போல் 

தெளிந்தது, வெளிநியது, வெண்மையானது ..] 

ஆமம் amam,@u. (n.) 1. திரட்சி, கட்டி, அமலை; 
collection, crowd, blend. 2 . .p ip sm ;entirety, wholeness. 
௦௦16180255. 2. கைவிலங்கு .(சேர.நா.) ; 124875. 

ம. ஆமம் (கைவிலங்கு). 

* ஆம் - ஆமம். ஆமம் - ஒன்றோடொன்று செநியச் 

செய்த விலங்கு.] । 

ஆமம்” amam, Glu. (n.) 1.068), $3); that which is 

bad. 2.951 fm odour of raw flesh, stench. 

[0b = Uéesurerg, Guar 55), ஆகாத 

புலால், முடை நாற்றம் வீசுவது.] ் 
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ஆமலகம் 

ஆமம்” வவ, பெ. (ஈ.) மட்பாண்டம். சுடும் சூளை 
(ஆந்.வ.); !41ஈ ௦4 16 ஐ௦1275. 

தெ. ஆமமு, ஆமு, ஆவழு. 
[ஆவி - ஆவியம் --ஆவமம்--ஆமம். ] 

ஆவி பார்க்க; 886 2. 

ஆமயம் 1 amayam, Glu. (n.) ITLL (NE EM wor Lb; Cow dung. 
'' அத்தலை நிலத்தை நீரா லாமயம் பூசி” (கந்தபு. 

வில்வல. வதை.12). 

[ஆ + Skt. maya > 5 gow. g= ஆன் (ue). 

ஆச்சாணம் பார்க்க; 566 8-0-08௨0௨௭] 

24 0uib“amayam, Gu. (n.) நோய்;01598256. 'ஆமயந்தீர்த் 
தடியேனை யாளாக் கொண்டார்” (தேவா.1231,1). 

[அம்மாமை -- ஆமை - ஆமயம்./ 

ஆமை £ பார்க்க; 566 போவ ் 

ஆமயன் amayan, Glu. (n.) 
person. (é17.91&.). 

ம. ஆமயாவி 

நோயாளி; றவிஎார், 89ஸ்/ 

/ஆமயம் -- ஆமயன். ஆமயம் - தோய்./ 

ஆமயம் “ பார்க்க; see Amayam 

gid amaram, Gu. (n.) Letty wow; tree—nux - 
vomica (சா.அக.). 2. நெல்லிமரம்; 1014 90656 
berry. 

[ஒருகா. ஆமம் * மரம் -ஆமமரம் -ஆமரம் - 

கோடையிலும் ஈரத்தை உள்ளடக்கி வைத்திருக்கும் 

மரம்.௮ம் -ஆம்- நீர் ஈரம்.நெல்லியும்இத் இறத்ததே./ 

BUG amaruppu, Gu. (n.) 1. கால்நடைகளின் 
கொம்பு; ௦241௦ ॥௦௱. 2.மாட்டுக்கொம்பு; ௦௦618 ௭௦1. 

[ஆ * மருப்டி ஆ - மாடு. மருப்பு- கொம்பு: மா - 
விலங்கு. மா > ஆ - கால்நடை./ 

ஆமல் ஸல, பெ. (ஈ.) 1. மூங்கில் (மலை.); ரு 
bamboo. 2. Béeapmdle (wme.); poison ily 
(சா.அக.). 

[ஆம்பல் -- ஆமல்.] 

ஆம்பல் “ பார்க்க; 882 ஊ௱ு௮] 2 ; 

ஆமலகம் Aamalagam, Gu. (ஈ.) 1. நெல்லிக்கனி: 

country goose berry. “msWlannass கனியொக்கு 

மே” (தேவா. 465,2). “மாமுனிக் குணவாய்நின்ற 

மதுரவா மலகந் தன்னை” (பாரத. பழம்பொ. 3). 2. 
நெல்லிமரம்; 60யாரறு gooseberry 196. 3.பளிங்கு; 

ம. ஆமலகம்; ௧. ஆமலக; 88. amalaka, amalakan, 
amalaki. . ் ் 

ஆம் * ஆலகம் - ஆமாலகம் - ஆமலகம். 

[sb > ஆம் -*.ஆமம் -: ஆமலகம். அம் - நீர். 
ஆமலகம் - நீர் செறிந் த நெல்லிக்கனி, நாவறட்சியைப் 
போக்கும் நீருள்ள கனி. ஆமலகம்- நீர்போல் தெளிந்த 
வடிவும் ஒளி ஊடுருவம் தன்மையும் கொண்ட பளிங்கு. /



ஆமலம் 

வடமொழியில் ஆமலகம் என்னும் சொல்லுக்கு வேர்மூலம் 

தெளிவில்லை. தமிழில் தெளிவாக வேர்மூலம் உள்ளதோடு 

மட்டுமன்றி, இவ் வேரினின்று பிறந்த நூற்றுக்கணக்கான 

கூட்டுச் சொற்களையும் தனிச் சொற்களையும் தமிழிலும் 

ஏனைத் திரவிட மொழிகளிலும் நாட்டுமருத்துவத்திற்குதவும் 
மூலிகைப் பெயர்களிலும் ணத ஆமலகம் தமிழ்ச் 

சொல் என்பது தெரிதரு தேற்றம். 

ஆமலம் ஸரேோவஹ,பெ. (ஈ.) தூய்மை; 401௨55. 

'இறையாமலங் கையான்”' (த.சொ.அக.). 

[ab : ஆமல - ஆமலம் = நீராற் பெறும் 

தூய்மை:/ 

ஆமலிகை Amaligai Glu. (n.) yefltiy; sourness. 

/ஆமலம் -- ஆமலி - ஆமலிகை./ 

ஆமலையரிசி amalai-y-arisi, 
(eT. 918.) a kind of grain. 

/ஒருகா. ஆமல் -- ஆமலை* அரிச. ஆமல்--மூங்இல். 
ஆமலையரி௫ - மூங்கலரிச./ 

பெ.(ஈ.) ஆமளையரிசி 

ஆமலையரிசிக்கு ஆமளையரிசி என்று திருத்தம் 

காட்டிய சாம்ப சிவம்பிள்ளையவர்கள் ஆமளையரிசி என்னும் 

சொல் லுக்குத் தன் அகரமுதலியில் விளக்கம் தரவில்லை. 
ஆதலின் ஆமளையரிசிமுன்னதன் பாட வேறுபாடாயிருக்கலாம். 

ஆமலையரிசி மூங்கிலரிசி வகைகளுள் ஏதேனும் ஒன்றைச் 

சுட்டியதாகவும் இருக்கலாம். 

ஆமவடை ama-vadai, Glu.(n.) 1. கடலைப்பருப்புடன் 
உசிலை(மசாலை) 
எண்ணெய் அல்லது நெய்யிற்சுட்டுக் குழம்பிற் 
கொதிக்க வைத்துப் பக்குவப்படுத்திய வடை; ௦66 
prepared out of Bengal gram mixed with other spices 

and fried in oi! or ghee partially and then mixed in the 
sauce 89 6௦150. (சா.௮௧க.) 2. தயிர்வடை; ௦8/௦ 
prepared out of Bengal gram mixed with other spices 

and fried in oil and then soaked in butter milk or curd. 

ம. ஆமவட, ௧. ஆமவடெ, ஆம்பொடெ; தெ. ஆமவட, 

ஆவட; து. ஆமவடெ, ஆம்பொடெ 

[ஆமம் வடை- ஆமவடை-புளிப்புச்சுவை கலந்த 
வடை. அம்புளி > gL > ஆம்பிலம் - ஆமிலம் - 
ஆமலம் -: ஆமம் - புளிப்பி/ j 

ஆமம். பா£க்க;.566 ஊவா 

- ஆமவர்க்கம் கவல வற, பெ. (ஈ.) காய்கறிகளின் 
மீது வாங்கப்பட்ட வரிவகை; $லட ௦ பார்ரா 

(Inse.). 

[ஆமம் * Skt. Varga - த. வர்க்கம். ஆமம் - 

பச்சையான் காய்கறிகள். 512. 1210௨8 வகை./ 

MBwemib amaiam, Glu. (n.) சிவபோற்றி (தோத்திர) 
வகை; ரூ in praise to Siva. “ஆமளஞ் சொலி 

யன்பு செய்யினல்லால்'' (தேவா. 233,4). 

[ஒம்.- ஆம் - ஆமளம்- சிவனை வழிபடுங்கால் 

கூறப்படும் மந்திரம், வழிபாட்டுச் செய்யுள். ஆம் * 
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ஆமாத்தியன் 

அளம். ஆமளம் - இ. வாவ/௨. அளம் = அரத 
ஓ.தநோ. அப்பளம். / ் 

வடமொழியாளர் இருக்கு “வேத காலத்திற்கு: முந்தைய 

காலத்தில், சிவ வழி பாடறியாத வராதலின், குமரிக் கண்ட 

நாகரிகந் தொட்டு சிவ வழிபாடு தமிழர். மரபுரிமையாயிருத் 

தலின், ஆமளம் என்னும் போற்றி வழிபாடு தமிழருடையதே 

என்பதில் ஐயமில்லை. வடமொழியில் 'யா' என்னும்.முதனிலை 

செல்லல், போதல் என்னும் பொருளினது. அதுவும்: “இய: 

என்னும் தமிழ்வேரின் திரிபு . 

ஆமளவுணைஅிவப, பெ. (௩.) கூடியவரை, இயன்ற அளவு; 

to the extent possible. 

ம. ஆமளவு, ஆமள. 

[ஆகும் * அளவ ஆகுமளவு - ஆமளவு/ 

ஆமா 1 காக, பெ. (ஈ.) 1. காட்டுமாடு: அல்லது எருது, 

இது நாவாற்றடவின் சாவு நேரும் எனக் கருதப் 

படுவது; ஈரி ox or cow whose lick is supposed to 

cause death. (¢7.9/5.). “கானத்திலுள்ள கலை 

மானினங் காட்சி யாமா”' (பாரத. சம்பவ. 47). 2. 
காட்டெருமை; ௭40 buffalo, bison. 

[ஆ * மான் - ஆமான் . >. ion = ஆவினைப் 

போன்திருக்கும் காட்டுவிலங்கு. ஆ - மாடு. மா - 

ண் அவக பார்க்க. 566 aman.] 

ஆமா £ ஊ௱£, பால் கொடுக்கும் ee nurse 

engaged to suckle an infant, wet nurse. 

[ஆய் அம்மா - ஆயம்மா - ஆமா. 

ஆமா 3 ama, Qu. (ஈ.) 1.நெல்லிக்காய்; *பர் ௦4 indian 

goose berry. 2. ண்ண... chebulic a 

92/18. (சா. 918.). 

[1.ஆமலகம் > 

ஆமகோளா- ஆமா./ 

ஆமா. 2. ஆமரகோளம்- 

ஆமா 4 ama, Ge .(G.09. (v.i.) sywind umd &; see Amam. 

பிராகி, ஆமா 

[ஆம் * ஆம் - 

ஆமாகோளம் ஊவா, பெ. யூ .) ஆமரகோளம் பார்க்க; 

see amarakolam. ் ‘ oR ‘ 

“ஆமாம் - ஆமா (கொ.வ. Lie 

ayworGanent amakola, Glu. (n.) quoter பார்க்க; 

see amara—kolam. 

ஆமாங்கு Amangu, Gu. (n.) 1. ஆகவேண்டிய முறை; 
that which has to happen or become. 2. தீங்கு 

(விபரீ தம்); வரி, வரி. (த.சொ.அ௧.). 

[1 ஆகும் * ஆங்கு - ஆகுமாங்கு - ஆமாங்கு. 

2-அழி-டபாங்கு -அ த்பாங்கு *அழிமாங்கு ச ஆமாங்கு./: 

ஆமாத்தியன் 

(திவா); 
amattiyan,- Glu.” (n.) 1. அமைச்சன்: 

minister. 2. அறிவுரை கூறுபவன்; coun-



ஆமாப்போடு-தல் 

598110, ௨௦480. 3. தானைத்தலைவன் ; chief of the 

வாடு. 4. மருத்துவன் ; doctor, physician. 

அமைத்தன் - ஒன்றைச் செவ்வனே செய்வதில் திறம்படப் 
பணியாற்றுபவன், அமைத்தல் - ஒழுங்குறச்செய்தல். அமைத் 

தன் - 58. ஊாறூ௨. அமைத்தன் -- அமைச்சன். 

வடமொழியாளர் உடனிருப்பவன் என்னும் வேர்மூலம் 
காட்டல் பொருந்தாது, உடனிருப்போர் அனைவரும் அமைச்சர் 
போன்ற பெருந்திறனாளர் அல்லர் என்பது வெளிப்படை. 

அமைச்சன் பார்க்க; 566 amaiccan. 

ஆமாப்போடு-தல் 8௱3-2-௦௦0ப-, 20 செ.கு.வி. (9.4.) 

எதற்கும் ஒத்துக் கூறுதல் (இ.வ.) ; 5 ditto (Loc.). 

[ஆம் * ஆம்- ஆமாம் * போடு - ஆமாப்போடு./ 

ஆமாம் ஊாக, இடை. (1(.) ஓர் இசைவுக்குறிச்சொல்; 
quite so, yes, indeed. 

[ஆம் * ஆம் - ஆமாம்./ 

ஆமாயம்ோஷக, பெ. (ஈ.) ஆமயம் பார்க்க ;596 ஊ௱லு௨௱. 

[ஆமயம் - ஆமாயம்./ 

ஆமாலை சோமாலை amalai—Somalai, Gu,. (n.) Hes 
அயர்ச்சி; excessive fatigue (ட௦௦.). கடுங்காய்ச்சலால் 

குழந்தைக்கு ஆமாலை சோமாலையாகி விட்டது 

(இ.வ.). 
/ஒருகா.ஆமம்-*” அமாலே.ஆமம் -நோய், நோயால் 

விளையும் துன்பம். ஆமாலை. சோமாலை என்பது 
எதுகை மரபிணைச்சொல்.]/ 

ஆமாறு ஊ௱£ப, பெ. (ஈ.) வழிவகை, ஆகும் வழி; 98, 
81௦௪, 800௦௪. “ஆமாறறியும் பிரானே” (திவ். 
பெரியாழ். 2,7,8). 

/ஆகும் - ஆம் * ஆறு - ஆமாறு. ஆறு - வழி, 
மூறை.] 

ஆமான் aman,Gu. (n.) 67 wr; wild cow or ox. 

“அந்தழைக் காடெலாந் திளைப்ப வாமானினம்”” (சீவக. 
1902). 

“ ஆமானினந்திரியுந்தடஞ்சாரல்'' (தணிகை. களவு. 399. 

ஆமா பார்க்க; 896 ௨ஊ௱௨. 

/ஆர்மான்.] 
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ஆமிரதம் 

omer yssoo Aman —pugalvi, Gu. (n.) ஆமான் ஏறு 

(6151 541.253); male of bos gaveus. (செ.௮௧.). 

"பூழற் கோட்டாமான் புகல்வியும் களிறும்'” (குறிஞ்சிப். 

253). 
[ஆமான் * புகல்வி./ 

மானவன் Amanavan, Gu. (n.) சிறந்தவன்; மே 

லோன் (வின்.); worthy or competent person (W.). 

[ஒருகா. ஆகு > ஆ * மானவன். மானவன் - 

மாந்தன்./ 

ale amigam, Gu. (n.) 1. உணவு; 1௦00. எனக் 

காமிடமாய் வருவாய்கொல்'' (கம்பரா. கடறாவு. 

67.). 2. ஊன், புலால்; ௨௨, ரி." ஆகலின் 
யானினியிதனுக்காமிடம்'' (கம்பரா.கவந்தன்,24). 

3. கைக்கூலி; மாம. 4. நுகர்தற்குரிய பொருள்; 

object of enjoyment. 5. mjaeiéé#l; enjoyment. 6. 

விருப்பம்; 96516. 

Skt. amisa. 

/ஒருகா. அம்முதல் - அரைத்தல், தன்னுதல், 
மெல்இ;தல், இன்னுதல், நுகர்தல், நுகர் தற்குறிய 
பொருள், நுகர்ச்சி. விருப்பம். அம்மு - அம்முதம் > 
ஆமுதம் - ஆமிதம் - ஆமிசம்./ 

ஆமிநாயம் ஊராஈஜுவ, பெ. (ஈ.) 1. ஆகமம் (சை.பி.30); 

agamas, scriptures believed to be revealed by God and 

peculiar to Saivism. 2.ugbumjwnet apse; 

660118 0ப54005. 3. மரபுவழி வரும் நல்லுரை 

(உபதேசம்) ; 5ர//1பவ instruction given down the age 

traditionally. 4. wom, Geaigib; the Sacred Book. 

(த.சொ.௮௧.). 

[அம்மு - ஆமு -* ஆமி. அம்முதல் - உண்ணல், 
உட்கொளல், செவிக்கொளல். ஆமி - செவிக்கொளத் 

தக்க அறவுரை, அறநூல். நயன் - நயம் --நாயம் - 

நன்னெறி, நீ.தி.ஆமி* நாயம்./ 

ஆமிரகலை amira-kalai, Qu. (n.) &6 Hen; seafroth. 
(சா.அக.). 

/ஒருகா. ஆமிரம் * கலை. ஆமிரம் - வெண்மை. 
வெண்கலையடைய நிலாப்போல் நிறங்கொண்டமை 
பற்றி கடல் நுரை இப் பெயர் பெற்நிருக்கலாம்.] 

ஆமிரம் > unis; see Amira’. 

ஆமிரகா ஊர்ல, பெ. (ஈ.) வெண்முள்ளி; prickly nail- 
dye, as opposd to Gleidiipeitafl, red nail -dye." 5 

/ஒருகா. ஆமிரம்* கா. ஆமிரம்- வெண்மை. கா - 
சோலை, செடிகளின் தொகுதி.] 

ஆமிரம் ” பார்க்க; 582 ரவா”, 

8g gib Amiradam, Qu. (n.) 5109S; bitter orange. 

/அம்-ஆம்* இரதம். அம்- நீர்.இரதம்-- இரசம் 
- சாறு. ஆமிரதம்- நீர்ச்சாறு கொண்ட பழம்./



ஆமிரம் 

ஆமிரம்! amiram, Glu. (ஈ.) மாமரம்; mango tree, 
“ஆடல்வேலெறிதலோடுமாமிர வடிவாய்” (கந்தபு. 
சூரபன்.488.). 2. புளியமரம்; (கவர tree, 3. 
புளிப்பு; 8௦பரா28 (சா.௮௧.). 

ஆமிரம் 2 ஊார்கா, பெ. (n.) Gleusttr smo; whiteness. 

[அம் + ஆம் - ஆமிலம் - ஆமிரம். அம் - தீர். 
ஆமிலம் - நீர்வடிவானது, நீர்போல்தெளிந் இருப்பது, 
வெளுத்திருப்பது, வெண்மை. 

ஆமிரம்” amiram, பெ. (ஈ.) 1. பலம், ஓர் எடையளவு; 

685016 04 ஏ. “ வெவ்வேறிரண்டரை யாமிரஞ் 
சேர்த்து” (தைலவ. தைல.3); (த.சொ.அக.). 

ஒரு பலம் - 3920 குன்றிமணி, 

[ஒருகா. ஆமிலம் - ஆமிரம்- புளிப்பு, புளியமரம், 
புளியங்கொட்டை, புளியங்கொட்டைகளை எடையள 
வாகக் கொண்ட ஒரு நிறுத்தலளவ.] 

ஆமிலம் ரிகா, பெ. (ஈ.) 1. புளிப்பு (பிங்); 900, 

sourness. 2. weflwiogd (@L1.); tamarind tree. 3. 

புளி (தைலவ. தைல. 38); 48௱கரஈ0 fruit. 

/அம்புளி - ஆம்புளி - ஆமிலி - ஆமிலம்./ 

ஆமுகம் வப, பெ. (.) தொடக்கம்; டாவ 

(த.சொ.௮௧.). 
[BG + முகம் - ஆகுமுகம் - ஆமுகம்./ 

ஆமுகர் amugar, Gu. (ஈ.) நந்திதேவர்; 16 god 

Nandideva: 

/ஆ(காளை)-முகர். முகம் - முகர் - முகத்தை 
முடையவர்./ 

ஆமுடையாள் amudai-y-al, பெ. (ஈ.) அகமுடையாள் 
umé&&; see agamudai-y-al. 

[அகமுடையாள் - ஆமுடையாள் (கொ.வ.)./ 

ஆமுடையான் Amudai-y-an, Gu. (n.) அகமுடையான் 
பார்க்க; 99௨ Aagamudai-y-an. “a, (pomLunmend 

கொன்ற அறநீலி. (பழ.)''. 

/அகமுடையான் - ஆமுடையான்./ 

ஆமுத்துவோபர்ப, பெ. (ஈ.) ஆவின் பல்லிற் பிறப்பதாகக் 
கூறப்படும் முத்து; கர like substance said to be 

derived from the teeth of a cow. 

[+ GSH J 
ஆமூர் ரோமா, பெ. (ஈ.) நல்லியக்கோடனின் ஊர் (கதி. 

2\&.); town in which the chieftain Nalliyakkodan lived. 

2. அப்பர் பிறந்த eet; Appar's birth place. 

/ஒருகா. ஆ ஊர் - ஆவூர் ௮ ஆமூர். இது முக் 

காவல் நாட்டிலுள்ளதென்றும், சோணாட்டிஇள்ள 
தென்றும் கூறுவர். 7: 
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ஆதமை 

ஆமூர்க்கவுதமன் சாதேவனார் amiir-kkavudaman— 
sadevanar, பெ. (ஈ.) ஆமூர் வானவனைச் சிறப் 
பித்துப் பாடிய கடைக்கழகப் புலவர் (அக நா. 

159); Tamil poet who praised the chieftain 
Amur Vanavan in the Sangam age. 

[ஆழூறரில் வாழ்ந்த இவர், வடமொழிப் பெயர் 

பண்டிருத்தலால் அதந்தணராயிருக்கலாம். Skt. 

Gaudama + Sahadeva. / 

epider amur-maiian, Gu .(n.) smrsaypasd 

Eros HGS Qc Glu@waest; Sangam noble. 

“இன்கடுங் கள்ளி னாமூ ராங்கண் மைந்துடை மல்லன் 

மதவலி முருக்கி" (புறம். 80-1,2.) 

ஆமூர்முதலி ஊபா-ரப௮], பெ. (ஈ.) களப்பாளன் பார்க் க; 
see Kalappalan. 

BCopydoemf amer-pulluri, Qu . (ஈ.) 1. ஆமணத்தி 

பார்க்க; see amanatti. 2. கடுக்காய்ப்பூ; ரென ௦7 

gall, which is an excrescence found on the leaf. 

/ஆ * மேல் * புல்லூரி. ஆ-* மாடு. ஆவின் 

வயிற்நிற்றோன்றும் கோரோசனையும், ஆவயிற்றிற் 
கந் துருவாகும் கோரோசனை போல் sh Ba 
வாகும் கடுக்காய்ப்பூவும், புல்லிக் (பொருந்தி ) கியம் 
இயல்பு பற்றி ஆமேற்புல்லூரி எனப்பட்டன. 

ஆமை 8, பெ. (.) நீரிலும் தரையிலும் வாழ்வதும், 

மேலும் கீழும் ஓடுகளுள்ளதும், நான்கு கால் 

களையும் தலையையும் ஓட்டுக்குள் இழுத்துக் 

கொள்ள வல்லதும், முட்டையிட்டுக் குஞ்சு 

- பொரிப்பதும் ஆகிய ஊர்ந்து செல்லும் உயிரி: ௦௩ 

toise, any land or freshwater chelonian, reptile encased 

in two scaly or leathery shields forming a shell from 

which the head and legs protrude, turtle, any member 

௦4 ௦௪0/8 ௦ (85/21. “ஆமை உலகம் கிணறு 
தான் (பழ.)”. 

ஆமையின் வகைகள் : 

நிலத்தாமை (கரையாமை), நீராமை , கரட்டாமை , காட்டாமை, 

தத்தைச்சுண்டன் ஆமை (ம. ) , வெள்ளாமை , பச்சையாமை, 

கடலாமை . கருப்பாமை (பறையாமை ). 

ம. ஆம; ௧க.,ருட. ஆமெ; தெ. தாமேலு, தாம்பேலு, 

தாபேலு; து. ஏமெ; கோத . ஏம் ; கோண் . கெமுல்; கூ. 
சேம்பி ; துட . ஆமி. 

[ sw * ஆம் * 9 - ஆமை. அம் (ஆம் ) = Br. 

ஆமை - நீரில் வாழ்வது. / 

ஆமை டட பெ.(.) 1. செரியாமையால் ஏற்படும் 

Grmus; disease arising from indigestion. 2. நோய் : 

disease. (€1. 216.), 

/அம்மாமை - ஆமாமை > ஆமை . 

அம்மாமை- செரியாமை. ஆமை. :-- இ. றட. 

அம்மாமை பார்க்க, 806 ஊ௱ரோவ்.



ஆமை 

ஆமை” amai, Gu . (n.) அரச இலச்சினைகளுள் 
ஒன்று (த. சொ. அக.); 0௨ ௦4 the symbols of a 
king. 

பல்வேறு விலங்குகளும் பறவைகளும் அரச இலச் 

சினைகளாக இருந்தாற்போல் ஆமையும், ஓரரசனுக்கு 
கொடியின்கண் அல்லது திருச்சின்னத்தில் இலச்சினையாக 

இருந்திருக்கலாம்... 
ஆமை 4, பெ. ௫.) ஒருவகை மணம் (த . சொ. 

அ௧.). ௨1/0 01 48080௨. 
[ஒருகா . தோய் காரணமாக எழும் ஒருவகை 

மணத்தைக் குறித்ததாகலாம் . ஆமை - தோய் 
ஆமை” பார்க்க; 966 ௮” .] 

ஆமை”, பெ.(.) பச்சையானது, பழுக்காதது, 
வேகாதது; that which is raw, unripened, uncooked, 

unboiled. 

/அம் - ஆம் > ஆமை.] 

ஆமைக்கட்டி ஜோவ-ப்கம், பெ.(.) காய்ச்சலுக்கு 
ஏற்ற மருத்துவம் செய்யாததாலும், அடிக்கடி 
காய்ச்சலேற்படுவதாலும், மண்ணீரல் சுரந்து 
கட்டியைப் போலத் தோற்றுவிக்கும் ஒருவகை 
வீக்கம், இதனைக் 'காய்ச்சற்கட்டி' என்றும் கூறு 
வர். இது, நாட்பட, வலிதோன்றாமல் பருத்துக் 
கனத்து இடப்பக்கம் மந்தமான வலியை 
யுண்டக்கும். இது குழந்தைகளுக்குச் சில 
நேரங்களில் வயிற்றின் பாதியளவு பருத்து, 
சூணவயிறு 4 MUL & Sg coor om Gib ;the enlargement 
of the spleen which is the result of repeated attacks of 
acute congestion - chronic congestion ; It is also 
known as ‘Ague cake '. It comes on so gradually and 
painlessly, that if it is long left unattended to, until at 

length the enlarged organ excites fullness, weight and 

dull pain in the lettside. 

Some times it is so protuberant that it fills up half 
the cavity of the abdomen developing in children a 
condition known as pot-belly (சா. அக. ). 

[ஆமை * கட்டி. ஆமை 4 பார்க்க 59 உ௱வ் 2 ஏ 

(மைக்கல் ஊல--௮), பெ . (ஈ. ) தரையிற் பதிக்கும் 
அறுகோணமுடைய கல் ; hexagonal tile or stone for 

flooring. 

[ஆமை * கல்.] 

ஆமைச்சுரம் Amai-c-curam, Gu. (n.) AgWerooar 
களுக்கு ஆமைக்கட்டியினால் வரும் ஒருவகைக் 
காய்ச்சல்; fever common in children due to the 
enlargement of the spleen — recurrent fever; relapsing 
fever. 

[ஆமை சுரம். 

ஆமைச்சூலை ௮-௦-விவ், பெ. (ஈ;) செரியாமையால் 

தொப்பூழைத் துளைத்து. -நடுநரம்பு -புண்போல் 
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வலித்துப் புளித்த ஏப்பம், நாவறட்சி, உடம்பு 
வெளுப்பு முதலிய குணங்களோடு கூடிய 

ஒருவகைச் சூலைநோய்; a disease arising from 

intestinal indigestion. It is marked by gripping pain in 

the naval region, sour belch, dryness of the tongue, 

bodily pain and bloodlessness - Sabbural colic. 

[ஆமை* சூலை.] 

ஆமைச்சொறி ஊோவ/-௦-௦00, பெ. (௩. ) ஆமை உருவு 

டைய வெண்ணிறமான தோருயிரி ; 10710166 5௮௨௦ 

white coloured animal living in the water. 

[enw + Ger B.] 

ஆமைத்தாலி amai-t-tali, பெ. (ஈ.) ஆமை வடிவில் 
செய்யப்பட்ட தாலி; gold tali, in turtle-shape. 

""ஆமைத்தாலி பூண்ட” (பெரியாழ் , 1,7,2). 

ம. ஆமத்தாலி 

[ஆமை * தாலி. ] 

ஆமைதவழி amai-tavali, Gu. (n.) ஆமை நட 
மாட்டத்தால் ஆகாதென்று விலக்கிய நிலம்; |8ா௦் 

given up in consequence of a _ tortoise having 

crawled “உடும்போடி ஆமைதவழி 
புற்றும்'” (8.1.4, 35). 

[ஆமை /* தவழி. தவழி- தவழ்ந்து சென்றதால் 
குற்றம்பட்ட நிலம் . தவழ் * இ - தவழி. இகரம் 
உடைமைகுறித்த ஈறு. ] 

over ௩. 

ஆமைநங்கூரம் ஊ௱வ- கர்ப, பெ. (ஈ.) ஆழமில்லாக் 
கடற்பரப்பில் கப்பலை நிறுத்துவதற்குரிய நங் 

&.9); a kind of anchor which is used in less deep 

sea. 

/ஆமை* நங்கூரம்.] 

  

  

        போன்றதும், சிவந்த முட்களும் மஞ்சள் நிறமும் 
கொண்டதும், அலைமோதும் கட்ற்கரையோரத்தில் 
வாழ்வதுமாகிய ஒருவகைக் கடல் நண்டு:௮522-௭2ம்



 



ஆமைதெய் 

resembling a turtle found on the sea-shore frequented 
bywaves. Itis yellow in colour with red spikes. (e1..915.). 

ம. ஆமநண்டு. 

[ஆமை -- நண்டு. . 

ஆமைநெய் Amai—ney, Gu. (n.) syns கொழுப் 
பினின்றும் காய்ச்சியெடுக்கும் நெய்; ௦41 extracted 
ர்௦ா 86 ரீல் ௦4 பறி - பாரி ல். 'ஊனாமைநெய் 
மூலமோட்டும்” (பதார்த்த. 151). 
[ஆமை - தெய்./ 

ஆமைப்பலகை Amai-p-palagai, Glu, (n.) ஆமை வடிவிற் 
செய்யப்பட்ட மணை; 1௦% wooden seat, shaped like 
a tortoise. 

ம. ஆமப்பலக 

/ஆமை * பலகை.[ 

ஆமைப்பூட்டு ஸஃ/-ற-ஐப8ப, பெ. (ஈ.) ஆமை வடிவில் 
செய்யப்பட்ட பூட்டு; றக3ி௦௦%, 1ஈ the shape of a turtle 
(4). (தஞ்சை. வழ.). 

ம. ஆமத்தாழு, ஆமப்பூட்டு 

/ஆமை * மட்டு. / 

ஆமைமடி ஷஹோல்-௱க், பெ. (.) 1. பால்சுரப்புக் 
குறைந்த பெரியமடி ; 619 படவி 163 ஈரி... 2. 

பால் நிரம்பச் சுரக்கும் சிறுமடி (வி.) ; ௦௦030 udder 
yielding much milk (W.). 

/ஆமை மடி. ஆமையென்னும் அடைமொழிபால் 
சுரப்பின் மிகுதி காட்டும் ப(ருமைப்பொது./ 

ஆமைமுதுகோடு amai-mudugodu, Qu. (n.) ஆமையோடு 
LuTN&&; see amai-y-odu. 

/ ஆமை + PHS + GO-] 
ஆமையடி Amai-y-adi, Qu. 1.) ஆமையின் பாதத்தைப் 

போல் தோன்றும் ஒருவகைப் புண் ; ப௦ (25260 
the foot of a turtle. (&7.918.). 

/ஆமை * அடி. அடி 
ஆமையின் அடியபோன்ற புண்.] 

ஆமையடிச்சிலந்திவாளை  — amai-y-adi-c-cilandi-valai, 
பெ. (ஈ.) ஒருவகைச் சிலந்தி நேர்ய்; ஷஹா॥/4௦ (652௱- 
bling the impression left by a turtle foot. 

[ஆமை + 919 + Fev 5B + aurreoer.] 

ஆமையாழ் amai-yal, GIL. 

kind of jute. -(W.).. - 

[ஆமை * யாழ்.] 

ஆமையோட்டுப்பொடி ோ௮-00ப-ற-ற௦0், “பெ. (ஈ.) 
ஆமையோட்டினின்றும். செய்த. wii Gun; white 

_ talcined powder prepared out of turtle - shell. 

(ஆமை * ஒடு பொடி... 

பாதம். ஆமையடி - 

(ஈ.) செவ்வழி யாழ்த்திறம்:3 
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ஆமையோடு ஸொவ்ட-50, பெ. (ஈ.) ஆமையின் முது 
கோடு; 8! ௦4 ௨ 107௦15 called caret. 

/ஆமை* ஒடு. 

ஆமைவேளா 8௮-95, பெ. (ஈ.) ஆமையைப் போன்ற 

உருவமுடைய வேளாமீன் (தஞ்சை.மீ.வ.) .. 07௦15௦ 
shaped sea fish. ் . 

[90010 + Geverr.] . 

ஆய்'-தல் ஷ-,2 செ.கு.வி, (/4.) 1. நுணுகுதல்; ௦ - 

ொய்ரள், 10 06 60ப060. 'ஓய்தலாய்தல் ... உள்ளதன் 
நுணுக்கம்” (தொல். சொல்.330).2. அழகமைதல்; 

to be or become beautiful. “ois Cun p or 

வான்” (சீவக. 2395). ் 

௧. ஆய் ம 

(ஐ - ௮ம் - ஆம். ஐ- அழகு, நுண்மை. 

ஆய்£-தல் ஷ...2. செ.கு.வி. (4) 1. முன்னாற்சாய்தல், 
(perGleeed; to lean forward, to go forward. 2. 

(55 HIS; to suffer pain. “wands gw Atlseasr 

செல்லாள்”' (திணைமாலை. 17). 3. அசைதல்; to 
82/6. “ஆய்மறியே” (திருக்கோ. 125 உரை). 4, 

படர்தல், பரவுதல், உருகுதல், கலத்தல்; 4௦ 5ற2௨௦, 

ராவ், ஈம். 5. வருதல்; 4௦ ௦0௦6, arrive, 

ம., ௧., தெ. ஆய்; து. ஆயுனி; பாலி. ஆய் (ஊதியம், 
இலாபம்) 

/ஊ - ஓ - ஆ(முன்செலற்கருத்து) ஆ - ஆய். 

ஆய்” “தல் 3ூ-, 2 செ.குன்றாவி. (4.) 1. ஆராய்தல்; 

தேடுதல்; (௦ 922ள், ஒரரப்6, 14251021௦. “ஆய்ந் 

தாய்ந்து கொள்ளாதான்'' (குறள். 792). 2. 
சிந்தித்தல் (பிங்.) 1௦ ௦௦180௪. 3. தெரிந்தெடுத்தல்; 

1௦ 561601, 966% ௦0. கீரையை ஆய்ந்தாள். (உ.வ.). 4. 

கொண்டாடுதல்; to celebrate, to extol. “ஆயும் 

ஆடுதிறலாற்கு' (பு.வெ.16). 5. பிரித்தெடுத்தல், 

திரட்டுதல், சேர்த்தல்; 1௦ 960க௭16, 84%, ௦௦1120. 6. 

கொய்தல்; ௦ pluck, gather. 7. snbysserge; to 

nip off. 8. @FHSe0; to stab. “ans scm mers 

சூலத்திலாய்ந்தது'' (தேவா. ). 
௧. ஆய், ஆயி; து, ஆயு, ஆயுனி; குட. ஆய்; பிரா. 

ஆச்; கோண், ஆச்ன; கூ அஸ்க்; குவி, ஆசலி; குருக். 
ஆதா; மா. ஆதே; 8௨18. 8௦. 

/ஆ ஆம். ஆ. * மூன்னூக்கல், அசைத்தல், 
பிரித்தல், ஆராய்.தல்.] தது 
ஆய் 1 ay, Glu. (n.) 1. அழகு; மப௫ு. “ஆய்பொறி 

யுழுவை'' (கலித். 46.4). 2; மென்மை: softness, 

ளோ. “ஆய்கரும்பின் கொடிக் கூரை” (புறநா. 
22.15). 3. நுண்மை; 402௦௨8, minutness. “94 15 

தொடி யரிவையர்' (புறநா... 11710) 4. சிறுமை;



ஆய் 

ஹுவிா288; 'ஆய்நுதன் மடந்தை” (புறநா. 249: 10). 

5. gistrub (91&.01.); suffering, pain. 

ம., ௧., தெ. ஆய். 

[ea 5௮ம். ஆம். ஐ. - நுண்மை, அழகு, 
மென்மை, சிறுமை. த. அசை (வருத்தம்) - அயை - 

அயா - ஆய் (வருத்தம்)./ 

ஆய் 5 ஆ, பெ. (ஈ.) 1. தாய் ; ஈஊ்௭. ''அம்முலை 

நல்கிய வாயென உவந்தனன்''(ஞானா.35,10).:2 
பெண்கள் பெயருடன் இணைத்துச் செல்லும் 

wusiygaysGene; honorary feminine suffix. 3. 

பாட்டியின் தாய்; ஈள்௭ ௦4 080௨. 

ம., ௧. ஆய்; தெ. ஆய (பெண்பாற்பெயரீறு); துட. தோய்; 

கோத. ஆய (பெண், மனைவி); குட. தாயி (பாட்டி); து.தாயி; 

ஆயல், ஆயி; நா. அய்ம (பெண்); கூ. BOW, oy. Bayer. 

குரு. அயோ; மா. அய்ய; பிரா. அய், அயி; கோண். யாய்; 
கொண். ஆய்; குவி. ஈய; குவி. ஆஈ (தாய், மகள், 

உடன்பிறந்தவள்); கொலா. ஆய; ஒல். அய்; கொங். ஆய்; 

இந். ஆயா; வங்., ஒரி., குச்., மரா. ஆயீ, ஆய; சிந். ஆய்; 

உரு. பார. அர. தாய். 8. ஷக்; ரர். வ௨. ஆத், ஓயி (பெண்.) 

[ஐயன் (ஆ.பா.) - ஐயை (பெ.பா). ஐயை - 

அய்யை - ஆய். பெண்பால் உயர்வுப் பெயரான ஐயை 

- ஆய் எனத் இரிந்தபின் தாய், தமக்கை, பெண், மகள், 

பாட்டி ஆகிய பெண்பாற் பெயர்களாயின.] .. 

ஆய்? ஷூ, பெ. (ஈ) 1. இடைக்குலம்; ௦௦௧௨0 caste. 
"மாறுபட மலைந்தாய்ப்படை- நெக்கது'' (சீவக. 

426). 2. கூட்டமாக வாழும் ஆடுகள்; 80220. 

ம., ௧., தெ. ஆய். 

/ஆ - முன்செலல், சேர்தல், கூடுதல். ஆ - ஆய் 

. கூட்டம் கூடிவாழ்வோர். ae BT: ஆய் - ஆயம் 

(ம்ம ‘ 

ys" ay, Gu. (n.) 1. முன்மை; ௬௦. 2. முதன்மை; 
first, foremost. _ 

௧. ஆ; தெ. ஆய். அ 
[sm - ஆ. ஆய். தெ. இயில்லு = 

முதன்மையானவீடு, நடுவீடு:க. ஆ தலை - முதற்பக்கம், 

முன்பக்கம். இச் சொல்லாட்சிகள் பழங்காலத்தில் “ஆ' 

என்னுஞ் சொல் “ஆய்'. என — ‘a Bas pes 
_— 

ஆய்” ஆ பெ. 6.) ஒரு வள்ளல்” (5.167); name of a 

philanthropic chief. “syitcu perGumyf யாயும்” 

_ (சிறுபாண்... 99). 2... குடிப்பெயர். (றநா. =a 
name of a clan.or family. 

fe = முதனிலை, முதன்மை. ஆ 
மு 'தன்மையானவன், "உயர்ந் தவா a றப்புடையவன். 

ஆய்க்குடி = சிறப்புடையகுடி ஆய்" பார்க்க, 966 ay.] 

“114 

* ஆய் -   

ஆய் 

ஆய்” ay, இடை. ((ஈ௦.) 1. ஓர்வினையெச்ச ஈறு; ௨ஸ். 
ப. நன்றாய்ப் பேசினார் (உ.வ.). 2 முன்னிலை 
ஒருமை allow or (Lp  O! F I; pronominal term. suffixed 

to verb second pers. ௭0. வந்தாய். 3. ஏவலொருமை 

வினைமுற்று ஈறு; Imperative term. suffixed to verb 

second pers. sing. “ஏகாய் இவ்வயின் நிற்றலும் 

ஏதம்” - (கம்பரா.). 4. அருவருப்பைக் குறிக்கும் 

குறிப்புச் சொல்; interjection denoting dislike. ஆய்! 

போ, (உ.வ.). 5: வியப்பிடைச் சொல்; interjection 

denoting surprise, wonder. 

ம., க., தெ. ஆய். 

[1. ஆகி - ஆம். 2.3. ஐ. - ஆ.ய். ,த ஆய் - ஆம். 

- ஒலிக்குறிப்புச் சொல்./ 

ஆய்? ay, Gu. (n.) 1. பெரிது; 6/9. ஆய்ந்த வலை. 

(முக. மீனவ. வழ.). 2. வலிமை, ஆற்றல்; 9421, 

ஐ௦ஊள. 3. முயற்சி; ஊு௦ரு. ஆயமில்லாத ஆண் 

பிள்ளை (இ.வ. தரும.). 

ம. ஆய (வலிமை; ௧. ஆயதிகெடு (வலிமை குன்று) குச். 

ஆய் (துணிவு, வலிமை) 

[ஆ -ஆய்.ஆ -முன்செலற்கருத்து வேர்ச்சொல். 

முன் செலற்கருத்தினின்று ஊக்கக்கருத்தும், ஊக்கக் 

கருத்தினின்று வலிமைக் கருத்தும் தோன்றும். ஒ.தோ : 

ஊங்கு -* ஊக்கு - ஊக்கம். ஊ = முன் செலற் கருத்து 
வேர்./ 

'ஆய்' வலிமை குறித்த வேர்ச்சொல்லாதலின் உடலில் 

வலுவுள்ள வரை வாழும் வாழ்நாட்காலம் ஆயுள் எனப்பட்டது. 

ஆய் * உள். ஆய் (வலிமை) உள்ளனவும் வாழ்நாள்) என்.று 

இச்சொற் கூட்டு தெளிவாகப் பொருள்படுதல் : காண்க. 
it. : 

ஆய் ay, Glu. (n.) 1. அளவு, முறை; ௫௦85, 00௦. 
2. ஒழுங்கு; கட்டளை ; 00௦1116895, 0௦௱௱௮ா0. 

௧. ஆய். ் 

ப [ஆள் - அம் * ஆம். ஆள் - நெருங்குதல், 
பொருந்துதல், அளவா.தல், முறையா தல், ஒழுங்கு 
ore ஆணை... 

ஆய்!” ay , Glu. 6) 1. உள், மருமம் (இரகசியம்) ;1ஈ 
inside, secret. 2. கருத்து, பர கன்ட idea, thought. 

டம, _க.,தெ. ஆய். 

/ஒருகா. அக ' - அகழ் * அகன் - அகய் - ஆம். 
அகழ் - உள், உட்பகுதி, உட்கருத்து.]: ் 

13 தக! ட் 
“வுட பெ. (0-1. 968) (uedl); comfort. :2. 

GlunGSs5w; relevance. 3. QvdsG, குறிக்கோள்: 
aim, goal. 

க, தெ. ஆய், 

நீ a= முன்செலற் கருத்துவேர். ஆ. ஆய் - 
முன்னுள்ளது, (குறிக்கோள் ன றக ஜடா து. 
ஏ.ந்து (வசதி) பொருத்தம்:]- :



ஆய் 

ஆய் பூ ay, Gu. (.).1. வெண்மை; ஏரா, 2. 
வெண்மையாய் இருப்பது; ஈஸ which, is white. 

/ஆ - மாடு. ஆய் - அட்டன் நிறம், வெண்மை, 

வெண்மையாயிருக்கும் பொருள் அல்ல து உயிரி.] 

ஒ. நோ. பா = offer. பாய் = விரிக்கக்கூடியதாய் 

இருப்பது, இ - உடைமை குறித்த ஈறு, இ ய் எனதி திரிந்து 
பெயரீறு ஆயிற்று. 

யகரமெய்யீற்றுப் பெயர்ச்சொற்கள் பண்டைக்காலத்தில் 

இகரவீற்றனவாக இருந்தன என்பதற்கு நாய் - நாஇ என 
_ தக்க சான்றாகும். 

ஆய்” ஷு, பெ. ஈ.) 1. அழுக்கு; வர். 2. பவ்வீ 

(QLés7LSG); excreta. ஆய்பிள்ளை, ஆய் 

குழந்தை. (குழந்தைமொழி). | 
[மாய் > yids. மாய் - மாசு, அழுக்கு. / 

ஆய்அண்டிரன் ஆ-வாரொகா, பெ, (.) 1. கடையெழு 

வள்ளல்களுள் ஒருவன்; ௦௨ of து last seven 

philanthropic chiefs of sangam age. “ஆஅயண்டிர 

னடுபோ ரண்ணல்”' (புறநா. 129.5). 

[ஆய் * அண்டிரன். ஆய்” பார்க்க 5663 ; 
ஆண் * திறம் -ஆண்டிறம்-- ஆண்டிறன் * அண்டிரன் 
- அண்டிரன் - ஆண்டிறலோன், ஆண்டகை . ஒ.தோ. 
தெ. அண்டி (ஐயா) ஏமண்டி - என்னவய்யா. . அட்டு! 

செப்பகண்டி - அவ்வாறு சொல்லாதீர்கள். த. 

ஆண்டை - தெ. அண்டி../ 

ஆய்எயினன் ஆ-ஷாரவா, பெ. (£.) கடைக்கழகக்காலப் 
புரவலன் (அக நா. 148.); ௨ 88௱ஏவா௱ ௭௦௦16. 

(ஆய் த எயினன். / ; 

ஆய்க்குடி Ay—k—kudi, பெ. (ஈ.) இடைச்சேரி, ஆயர் 
களின் குடியிருப்பு, ஆயர்பாடி ; hamlet of the cowherd 

caste. , 

/ஆய் * குடி. ஆய் - ஆயர்..] 
LEG ஆவியர், பெ. (n.) மெதுவாய்ப் 
பறக்கும் குறுங்குருவி (நெல்லை.) ; ரூ 61ம் ரடிரா௦ 
slowly. 

/ஆம் * குருவி.] 

ஆஙய்க்குழல் ஷூ விவ, பெ. (ஈ.) ன் பார்க்க; 
. $ee Aya~k—kulal. 

[pug + Sipe - 'ஆயக்குழுல் > ஆய்க்குழல். டீ 

BUCH. ay-kudi, Glu. (n. ) பொதியமலைச்சாரலிலுள்ள 

ஆய்வள்ளலின் aatit, native town of the philanthropic 

Tamit chieftain Ry, on the slope | of the ‘hill Podiyamatal 

ஆய்ச்சல் ஜவ, பெ. ௩] விரைவ, விரைவுணர்ச்சி, 

. வேகம் (செ.ஐக. 11 imputse, heat. "வந்த ஆய்ச் 

é "elas" (wk pa.). oe , 

(eae பாய்ச்சல் - mere ரத 
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_ cowherd casie.   

ஆய்த்தியர் 

ஆய்ச்சல்” ஷ௦௦வ, பெ. (ஈ.) பாட்டம், முறை; 4பாஈ, bout. 

ஆய்ச்சல் ஆய்ச்சலாய் மழை பெய்கிறது (வின்.). 

[ஒருகா. அச்சல் -* ஆய்ச்சல்.] 

ஆய்ச்சல்” 3௦௦௮, பெ. (ஈ.) பறிப்பு, அசைவு (கதி.௮க.); 

plucking, shaking. 

[ஆய் - ஆய்ச்சல்.] ஆய் f பார்க்க, 586 ay”. 

ஆய்ச்சாலிகம் ௦௦59௨, பெ. (ஈ௩.) வெண்மிளகாய்; 

white chilly — (&1. 9)6.). 

/ஆ - மாடு, ஆய் = மாட்டின் நிறம், வெண்மை. 
ஆய் * சாலிகம்.] 

ஆய்ச்சி! ayeci, Glu. (n.) 1. sm; mother. (FM. 6. 

1:4) . 2. பாட்டி! ராகா . 3. மகளிரை மதிப்புர 
வாக அழைக்கும் விளி (இ.வ. 1 hon..expr. for woman 

(Loc.). 

ம. ஆச்சி. 

[ஆய் - ஆய்ச்சி./ 

ஆய்ச்சி 3௦9, பெ. (ஈ.) இடைக்குல மடந்தை; ௫௦௱வா 

of cowherd caste. 

ம. ஆச்சி, ஆச்சியார். 

/ஆய் - ஆய்த்தி - ஆய்ச்சி.] 
ஆய்த்தி பார்க்க; 59௦ நாம், 

ஆய்ச்சூரி ' ay-c-curi, Glu. (n.) வெண் கடுகு; ஈர் 
mustard. ் ் (சா.அக.). 

/ஆய். சூரி. ஆய் - வெண்மை./ 

ஆய்ச்சூரிகம் ஷ௦௦0ர0 க, பெ. (ஈ.) ஆய்ச்சூரி பார்க்க: 

see ayccuri. 

[ஆய்ச்சூரி - ஆய்ச்சூரிகம்./ 

ஆய்ச்சேவகம்3-௦-௦௭/௨0௨, பெ. (ஈ ) வெள்ளெருக்கு; 
white flowered giant swallow — wort. (er. ௮௧. ). 

[ஆய் * சேவகம். ஆய் ில்வினிவாப் 

ஆய்ஞன் aynan, பெ. (ஈ.) ஆராய்பவன்; ரவடகளை 

(தொல். எழுத். 29 உரை). 

/ஆய்நன் -- ஆய்ளுண்./ 

ஆய்த்தி ஷம், பெ. (ஈ..) ஆயன் என்பதன் பெண்பால், 

இடைக்குலப் பெண்; _ woman of cowherd caste, fem. 
of ayan. : 

ஆம், * ஆம்த்த.... 
ஆய்த்தியர் ayttiyar, Qu. (n.) இடைச்சியர்; ஒள ௦7 

. மாமருண் டன்ன வழைந்கண்கிற் 

நாய்த்தியர்" (கலித். 108. 46)... 

{%2 ஆம்! -.ஆய்த்தி* அர்..]



ஆய்தக்குறுக்கம் 

ஆய்தக்குறுக்கம் ஷ௨ே/யரப/க௱, பெ. (ஈ.) (இலக்.) 
தனக்குரிய மாத்திரை யளவில் குறைந்தொலிக்கும் 

ஆய்தவெழுத்து; (௨) 2 ... ‘K’ shortened in 
delivery when it is substituted for sv ‘I’ or ot "I" before 
& 't’ in combination, as in 60 +8g) - 6.9 BI, (pat 
* தீது - (p-.leg! and one of ten sarbeluthu, q.v. 

மாத்திரை குறுகிய ஆய்தம் (நன், 97, உரை.). 

/ஆய்தம் * குறுக்கம்./ 

ஆய்தசாலை ஆ8£வில், Gu. (n.) படைக்கலக் 

Gantiped; armoury, arsenal. “ஆயுதசாலையி 

லவுணர் கோன் wast” (கந்தபு. முதனா. 20). 

ம. ஆயுதசால, ௧. ஆயுதசாலெ 

/ஆய்தம் - சாலை./ 

ஆய்தத்தொடர்க் குற்றியலுகரம் 3/02-14-1004--1பாநு/2- 

பவ, பெ. (ஈ.) ஆய்தம் மொழிக்கு ஈற்றயலாக 

நிற்க, ஈற்றில் வரும் வல்லெழுத்துகள் ஆறனுள் 

ஒன்றன் மேலூர்ந்து தன் மாத்திரையிற் குறைந் 
தொலிக்கும் உகரம்; 8%௦78௭௨0 'ப' which stands as a 

vowel with the final six hard consonants being preceded 

by the letter, ‘ak’ known as aydam. 

எஃகு, ௧..சு. 

/ஆய்தம் * தொடர் * குற்நியஓகரம்.] 

ஆய்தத்தொடர்க் GPa ayda-ttodar-k-kurrugaram, 
பெ.(ஈ.) ஆங்தத்தொடர்க்குற்றி 

t-todar-k-kurriyalugaram. 

[ஆய்தம் * தொடர் * குற்றுகரம். குறு - உகரம் - 

குற்றுகரம்./ 

ம் ர்க் க: avd ITT & see ay a 
இதி ஈது பதில் 

ஆய்தநஞ்சு பகொகி]ப, பெ. (ஈ.) ஆய்தம் பட்டதனால் 

உடம்பில் ஏற்பட்ட.நஞ்சு; ஜ0150 86% 1ஈ 1௨ ஷர 

ட ௦0௭20 (சா.அக.). 

[ஆய்தம் * நஞ்சு... 
ஆய்தநோட்டம் வுகொ்க௱, பெ. (ஈ.) ஆய்தத்தைப் 

பயன்படுத்திப் புண்புரையை நோட்டமிடுதல் (பரி 

Genglésev); examination of a wound cavity by a 

0௦66. (சா.அ௮௧.). 

[ஆய்தம்  நோட்டம்.] 

ஆய்தப் பயன்படுத்தம் ayda—p-payanpadu-t-tam, Glu. 

(n.) கத்தி முதலிய கருவிகளை அறுவைமருத்துவம் 

செய்யும் போது உடம்பின் பகுதியில் செலுத்துதல்; 

use of surgical instruments in treatment. (em. 25). 

/ஆய்தம் *- பயன்படுத்தல். / 

ஆய்தப்பயிற்சி 202-2-ஐல0), பெ. (ஈ.) படைத்துறைப் 
Lui 41; military exercise. 2. Aleobub முதலியவற்றிற் 

uu; practice in the art of fencing etc. 3. 

116. 

  

ஆய்தம் 

UML SSW ules; military exercise, training in 

the use of arms. (&1.28.) 

ம. ஆயுதசிக்ச. 

[ஆய்தம் - பயிற்சி./ 

ஆய்தப்புள்ளி ஷச்௨ஜ-றய॥, பெ. (.) என்னும் 
ஆய்தவெழுத்து; letter  '8%'. 'குறியதன் முன்னர் 

ஆய்தப்புள்ளி'' (நன். 90). 

[ஆய்தம் * புள்ளி. புள்ளி - மெய்யெழுத்து. முப் 

புள்ளிகளாலாய எழுத்து./ 

BWigusirHeud aydapanduvam, Glu.(n.) கத்திமுதலிய 

கருவிகளினால் அறுத்துக் குணப்படுத்துதல்; 8பா- 

gical operation to which the human body is subjected, 

for curing disease; surgical treatment. (€7..9)8). 

[ gut 5b + LiséorGeurn. J 

Apwlisumesflaydapani, Glu.(n.) msuled ஆய்தம் ஏந்திய 
ai6st;man who has weapon in his hand. (¢7.9|6.). 

[ஆய்தம் * பாணி. 

aweGermeriGug: Aayda-pillai-p-péru, Gu. (n.) 

Germorty CubmMerCurg ஆய்தத்தை உட்செலுத் 

திக் குழந்தையை வெளிப்படுத்துதல்; ரிச் ம் 
facilitated. by the use of instruments such as forceps 

61௦. (சா.அக),. 

[ஆய்தம் -- பிள்ளை - பேறு./ 

ஆய்தபூசை ஆ08றம$வ, பெ. (ஈ.) படைக்கலப் பூசை. 
கன்னி (புரட்டாசி)த் திங்கள் வளர்பிறை முதனாள் 

முதற்கொண்டு அலைமகள் கலைமகள் மலைமகள் 

ஆகிய முத்தேவியரையும் மும்மூன்று நாளாக 

ஒன்பது நாள்வரை படைக்கலங்களும் பொத்த 

கங்களும் படைத்துச் செய்யும் பூசை. இக்காலத்துத் 

தொன்மி (நவமி) நாளில் மட்டும் செய்யப் 

Ulm &; worship of weapons, tools, books etc. on 

the ninth day of navarathri. 

[ஆய்தம் * பூசை./ 

ஆய்தம் aydam, Glu. (n.) .சார்பெழுத்துகளுள் 

ஒன்றானதும், நுணுகி ஒலிப்பதும் மெய்யெழுத்து 

எனக் கொள்ளப்படினும், மெய்க்கும் உயிர்க்கும் 

இடைப்பட்ட தன்மை யுடைமையால் தனிநிலை 

யென்று பெயர்பெற்றதுமான :. என்னும் ஆய்த 

வெழுத்து;எ6 164௭ :. 50 ௦வ1௦0 from the indistinctness 

of its sound, or form the peculiarity and minuteness of 

its form. Itis chiefly a consonant but sometimes occurs 

as a vowel, yet it cannot be confounded with another 
letter (W). ட 

/ஆம் - ஆய்தம். ஆய்தல் - நுணுகுதல். மொழி 
முதலாகாமையின் உயிரெழுத்தாகக் கொள்ளப்படாத 
தும், உயிரேற இடந்த.ரந்து உயிர் மெய்யெழுத்தாகக்



ட . 

ஆய்தம் 

கொள்ளப்படாததுமாகய . ஆய்த. வெழுத்து ' ஓசை 
யினிமை ௧௬இ நுணுகி (௮) ஒலித்தவின் ஆய்தம் எனப்பட்டது.] 

ஆய்தம்” 30௨, பெ. (ஈ.) 1. மயிரையும் இருபிளப்பாகச் 
செய்யத் தகுந்தவாறு மிகு கூர்மையுடையதாகவும், 
பிடி சரிவர அமைந்ததாகவும் உள்ள அறுவை 
மருத்துவக் கருவி, நுண்ணிய சிறு கத்தி: ஸூ 
surgical instrument, knife well-shaped, well~ground and 
fitted with a convenient handle. it should be so sharp 
as to be capable of cutting or splitting a hair. 2. 
படைக்கலம்; 46800, வாக. “ஆயுத மனேகவித 
மானவை யெனப்பலவு மழகுற வியற்றியும்'' 
(பாரதவாரணா.57).3, 319 ovr & & (1, al; tool, imple- 
ment, instrument. . 

ம். ஆயுதம்; ௧. ஆயுத; தெ. ஆயுதழு. 8/4. 302. 

/ஆ - ஆம் -ஆய்தம்.] 
ஆய்தல் - நுணுகுதல், சிறுத்தல், கூர்மையாதல். ஆய்தம் - 
நுணுகக் கூராக்கப்பட்ட கத்தி அல்லது படைக்கலம். வட 
மொழியிலுள்ள ஆயுதம் என்னும் சொல் (ெப0) போருக்கு 
உதவும் படைக்கலம் என்னும் பொருளில் ஆளப்படுகிறது. 
எனினும் அது கூர்மையின் வழிப் பிறந்த தமிழ் “ஆய்தம்' பெற்ற 
திரிவடிவே (ஆய்தம் - ஆயுதம்) ஆகும். போரிடத் துணைபுரியும் 
குதிரை, யானை முதலிய உயிரிகளும் தேர், மெய்ம்மறை (கவசம்) 

போன்ற அ;:.நிணைப் பொருள்களும் ஆயுதம் (8-ப00) என ' 

வழங்கப் பெறாமையின், போருக்குத் துணைக் கருவி எனப் 

பொருள்படும் வடமொழி ஆயுதம் வடமொழிக்கு மூலச் 

சொல்லன்று என்பதும் தெளிவாகிறது. அதுவுமின்றி அத்திரம் 

"(கைவிடுபடை), சத்திரம் (கைவிடாப்படை) என்னும் இரு 

வகைக்கும் ஆயுதம் பொதுப் பெயராக இருத்தலும் காண்க. 

ஆய்தமிழுக்குமலை aydamilukkumaiai, Glu. (.) இரும்பு 
\0s6; mountain containing the iron ore. (€1..9)8). 

/ஆய்.தம் * இழுக்கும் * மலை.] ys 

Big aydal, Agr. Gu. (vbi.n.) 1. ஆராய்தல்; லட 

கார்வி.  “பல்லோராய்ந்த நூல் வெள்ளங் 
கடந்தனன்'' (பாரத. குருகுல. 87). 2. காய் 
முதலியவைகளைப் பிரித்தெடுத்தல்; 90௦/0, ௦௦1- 
19௦019. 3. தெரிந் தெடுத்தல்; 5௮௦௦4௦. ''அணங்கு 

கொ லாய் மயில் கொல்லோ” (குறள். 1081). 4. 
சிறிதாதல்; reduction. “quis லாய்தல்”” 
(தொல்.சொல், 330). 5. வருந்துதல்; : வர6ரஈஐ : 
(திணைமாலை, 17). 6. g3mE560; movement. 
"ஆய்மறியே” (திருக்கோ.125உரை).7.சோதனை 
செய்தல்; ௦௨௦, ‘search. 8: கொண்டாடுதல்; 
ஸ்வ. ''ஆயுமடுதிற லார்க்கு” (பு.வெ. 4, 16). 
9. கொய்தல்; ௦9. 10. காம்பு களைதல்:(8௱௨- 
ரா) 82. 11. குத்துதல்; எனா ''அரக்கன்றனைச் 

சூலத்திலாய்ந்தது'” (தேவா.). 
ம. ஆயுக; ௧. ஆய்கெ; து. ஆயுளி. 

/ஆய் 4 தல். 
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 ஆய்பு 

ஆய்தூவி ஆயா, பெ. (.) 'சூட்டுமயிர்; crest, ‘plume. 
"ஆய்தூவியனமென”' (கலித்.56--14). 2. அழகிய 
#\) (6; handsome feather. : 

[ஆய் * மயிர்.] 

tbs Soy aynda-kirai, Gu. (n.) காம்புகளைந்த 

கீரை; leaves from which the stems or the pedicles are 

nipped off. a, : 

/ஆய் - ஆய்ந்த* €ரை.] 

ஆவ்ந்த வலை Ayndavalai பெ. ௬) மீன்பிடிக்கும் 

GlUGMSsr aise; a kind of fishing net with loose 
௦/௯. (முகவை. மீனவ.) 

[ஆய் - பெரியது. ஆய் - ஆய்.ந்த-* வலை. / 

ஆய்த்துயர் காந்தி ஜாட கா், பெ. (£.).கற்காவி; 

(Stone —ochre) red ochre which contains much oxide 
of iron. (&1.918.). 

/ஆய்ந்து * உயர் * காந்தி. 

ஆய்ந்துயர்காவி ஷால், பெ. (ஈ.) ஆய்ந்துயர் காந்தி 
Umfié&; see aynduyar-kandi. 

ஆய்ந்தோர் ஆம, பெ. (ஈ.) 1. அறிஞர் (dlaur.); wise 
men, those who have studied deeply. 2. yout 
(த.சொ.அ௧.); 90645, scholars. 

[ஆய் - ஆய்.ந்தோர்.] 

ஆய்நலம் ஆவி, பெ. ௩.) 1. அழகிய நலம் 
(ஐங்குறு.) ;1046/08%. 2. மெலிந்த அழகு (ஐங்குறு. ; 
grace, elegance. 

ஆவ்துதல் பகி, பெ. (n.) அழகுறைந்த நெற்றி 
(6 g).); lovely forehead. ன சூத 

/ஆம் 4 நுதல். | . 
Buus Ay-p-padi, Qu. (n.) sqywiumy, இடையரூர்; 

hamlet inhabited நூ. ௦௦௭௦5.  "சீர்மல்கும் 
ஆய்ப் பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்'” (திருப்பா. 1) 

ம. ஆயம்பாடி. ஆய்ப்பாடி ் 

[ஆய * பாடி..]. 3 

ஆய்ப்பு ஷய, பெ. (ஈ.) 1. அசைப்பு (கதி. ௮௧.); 
movement. 2. aiés (&g).915.); blowing, throwing. 
3. அடி சுருங்குதல்; 640 12000௨2011 circumstances, 

“power, energies. “தேய்ப்புண்டவனும் Ae Aw 
கணை யாலாய்ப் புண்டவனும்”” (கம்பரா. அதிகா. 
10). 4. வருத்தம்; ௨௦ஈ௦௭. 

[ஆம் ஆய்ப்பிப] 
ஆய்பு வப, வி.எ. (30) . (இலக்) செய்பென்னும் 

வாய்பாட்டான் வந்த வாய் பென்னும் இறந்தகால 
வினையெச்சம் (கதி. அ௧.); 3. shaving searched. 

(ஆம். - ஆய்பு...]



ஆய்மகள் 

ஆய்மகன்)-ஈ29வு பெ. (ஈ.) இடைக்குலப்பெண் ;00-ள௪- 

[ஆய் * மகன். 

ஆய்மகன் ay-magan, Glu. (n.) இடையன்; cowherd. 

[ஆம் * மகன். 
ஆய்மதி ஷுகர், பெ. (ஈ.) 1. நுண்ணறிவு (க்தி. அ௧).; 

ஈ*௪!199௭௦௪. 2. ஒளியற்ற நிலவு (த.சொ. அக.) ; பே! 

௱௦௦ஈ. “ஆய்மதி மொய்கொள் பூமி . முளைப்பது 
, போலவே: (சிந்தா. 345). 

[ஆய் மதி] 

ஆய்மயில் dymayil, Gu! (n.) 1° sypélw wuld; beautiful 
0680001. ''அணங்கு கொல் ஆய்மயில் கொல்லோ". 
(குறள். 1081). 2. விசை. குறைந்த-மயில் (த.சொ. 

௮௧.). “அஃகிய மதுகை தன்னா லாய்மயி லூரு 

மாங்கண்” (சிந்தா. நாமக. 270). 

ஆய் மயில். 

ஆய்மலர் ஆ-௱வ5, பெ. (n.) 1. தாமரை மலர்; 1௦05 

 ரீ00௪. 2. தெரிந்தெடுத்த மலர்; 6௦58௩ ௦ 05௦௨௦ 

flower (681. 9j5.). 3. காம்பு களைந்த மலர்; 1௦௪2 

from which the pedicle is nipped off. (7.216.). 

[ஆய் * மலர்./ 

ஆய்மை aymai, பெ. (ஈ.) 1. ஆராயுந்தன்மை; spirit of 

றமல. “ஆய்மையின் மந்திரத்தறிஞானம்”” 

(கம்பரா. சடாயுகா. 5). 2. நுண்ணிய பொருள்; 
$ப006 ஈவா. (திருவாலவா. நகர. 11). 

ஆய்வா" (வரு)-தல் aya-,.18 செ.கு.வி. (9..) 1: கூடி. 
வருதல், மேம்பட்டு வருதல் (இ.வ.); to bring good 

|ப௦ (௦௦.) ஆய்வந்த வீடு (தருமபுரி). 

2 £ BO + eur — ஆடவா > ஆய்வா (கொ. வ.) 

ஆடவா- தல் பார்க்க, see agiva-,. J 

ஆய்வா” (வரு)-தல் ஷு௨,.15. செ. குன்றாவி. (41) 

ஆராய்தல்; 1௦ 174/6510246, scrutinise, do research in. 

 தண்டமிழாய்வந்திலார்' (பரிபா. 9. 25). 

[git eur] 

ஆய்விடு“தல் ஆடர்ம், 16. செ.குன்றாவி. (4) 
ஆராய்தல்; 1௦ investigate, scrutinise. “தாங்கித் தேடி 

யாய்விட்டுப் பிரமனழ” (திருவிளை. விருத்த. 29). 

[ஆய் - விடு. 7 

ஆய்வு ஆப), -பெ. (ஈ:): 1. ஆராய்கை; ரவி! study, 

ர்வ ஸ்௦ா, 76520, 'ஆய்வரும் பெருவலி யரக்கர் 

நாமமே” (கம்பரா: ஆரணி. அகத்தி. 5).-2. "அகலம் 
திவா.) ; width, கமம். 3. நுணுக்கம்; ஈ/ரப12285, 
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ஆயக்காரன் 

diminution, reduction. 4. 1}, distress, suffering. 

5. SIpG; beauty. 

[ஆய் > ஆய்வ | 

ஆய்வுளி ayvuli, Qu.(n.) மின் கடத்தியில் மின்னோட்ட 

முள்ளதா வென்பதையறியவுதவும் சிறு கருவி; 

tester. 

[ys t+ goth J. 

ஆய்வை ஜவ, பெ. (ஈ.), துயிலிடம் (பிங்.) ; 5௦290௦ 

place. : 

[ஆய் - ஆய்வை .] 

ஆயக்கட்டு ஆ௨/-௮ரப, பெ. (ஈ.) 1. குளப்புரவு (௦.6); 

entire extent of land 19420 ரூ கரகா!... 2. சிற்றூரின் 

மொத்த நில அளவுக்கணக்கு (0.6); ற£8யஊா? 

of land determining the boundaries of a village, old 

settlement register. 3. QumwGlumifl (aSlesr.) ; deceitful 

fabrication, false statement. (W.). 

[ஒருகா. ஆகிய கட்டு - ஆயக்கட்டு, கட்டு - பரப்பு. 

ஆகிய - மொத்தமான. ஆயக்கட்டு: - மொத்தப் 

பரப்பளவு 3. ஆயக்கட்டு = முழுமையான 

கட்டுக்கதை, பொய்.] 

BWSSLH woreeflund aya-k-kattu maniyam, Gu. (n.) 

அரசினர் வழங்கிய உரிமைப்... பட்டயத்தின் 

வண்ணம் பணமாகப் பெறும் .மேரை; money al- 

lowance claimed under Government. sanads (R.T.). 

[ஆயக்கட்டு *- மானியம்:/ 

ஆயக்கம் ஷுூலர்கா, பெ. (ஈ.) மொத்த வெண் (இவ); 

total number (Loc). , 

[ஆய் - ஆயக்கம்./ 

ஆயக்கர் ஐலா, பெ. (௩) சி ற்றூர்ப் பொதுப் 

பணியாளருள் மேரை பெறும் தகுதியுடையவர்கள்; 
class of village servants who for their services to the 

village community; are entitled to a portion of the crop 

(RT). 

[ guth > ஆயக்கர்.ஆயம்--விளைச்சல், வருவாய்.] 

ஆயக்கல் ayakkal,, பெ. (n.), காரக்கல்,. ஆய்க்கல்: a 
_ kind of caustic, mineral stone. (W).... -. . 

். ரீ ஆய்ர்கல்-ஆம்க்கல் - ஆயக்கல்].. 

ஆயக்காரன், 3௮02, Qu. {n.): வரி வாங்குபவன்; 

120016௦101. 2. (கிறித்.) விடுதியின் உரிமையாளர்; 

publican (Gle. 218.). 

[ஆயம் * காரன்]



ஆயக்காரி 

ஆயக்காரி வூவரகர, பெ, (ஈ.) விலைமகள், பொது 

மகள்; 0௩. “கொள்ளுமாயக் காரிகள்” (திருப்பு. 
571). 

[ஆயம் - வருவாய். ஆயம் - ஆயக்காரி 7. 

ஆயக்கால் வூஸ்வு, பெ. (ஈ.) 1. பல்லாக்கு,.ஊர்வலத் - 
திருமேனிக்குரிய சப்பரம் . போன்றவற்றைச் 

சுமந்து செல்வோர் சிறிது நேரம் முட்டுக் 

கொடுத்து நிறுத்த உதவும், அணிகம் (வாகனம்) 

தாங்கும் கவைத்த .முட்டுக்கால், குத்துக்கால்; 

forked stick on which a palanquin or: the vehicle 

of an idol may rest when carried in procession 

through the streets. 2. (pL@& Gaenhds 

2H SLML, (PL HMSSne; prop to a wall or 

roof. 

, [ஆய் - வலிமை. ஆய் - ஆய கால் ஆயக்கால்./ 

ஆயக்குழல் ஷப, பெ. ௬.) புல்லாங்குழல் 
(புதுவை); 1ப16 ௦4 16 ௦௦8805 (௦ஈ0.). 

ம. ஆயக்குழல் 

/ஆயர் * குழல் - ஆயர்குழல் -- ஆயக்குழல்.] 

ஆயக்கோல் Reith பெ. (.) ஆயக்கால் பார்க்க; 996 
aya—k-kal. 

/ஆயக்கால் - ஆயக்கோல்./ 

ஆயச்சாவடி 38-0-02௨01/, பெ. (ஈ.) சுங்கத்துறை 

(வின்.) ; ௦05105 ௦170௦ (W.). 

[ஆயம் ர் சாவடி. ஆயம் - வறி./ 

Syweib aya¥am, Gu. (n.) 1. Gy; iron, ferrus. 2. 
-.. இரும்புக்கருவி; iron weapon. 3. இதுவவ 

iron clothing. (5. சொ. ௮௧.), 

ம, ஆயச 

[ஒருகா. ஆயம் - ஆயாசம். | 

ABUsSUUG—sed ayatta—p-padu-, 20 ae. கு. 5.09) 6. i) 

அணியமாதல், (தயாராதல்) (கதி. -அக.); 1696 

ready. , 

[ஆயத்தம் - படு./ 

ஆயத்தம் ayattam, பெ. (.) 1, கூர்மை; sharpness. 2. 
சீற்றம்; anger. 3. தள்ளுகை; rejection. 

[ஆம் ” > guise] 

த. ஆயத்தம் > Skt. ayasta. 
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quae. 

ஆயத்தம்” ஆஷ்கு, பெ...(0.) -1: முன்னேற்பாடு; 
- preparedness. 2....அணியம். - (தயாரி. : [9801௩885. 

“மோக்குமுன் வாலுகமெழற்.காயத்த.மென்னின் 

(தைலவ.பாயிர.43).3. போருக்கு அணியமாயிருத் 
_ $8; warlike preparation, equipment. (SibugT GUS. 

77). 4. முயற்சி (த.சொ. AS); effort, preseverance. 

தெ. ஆயத்தழு; து.,.ம.ஆயத்த. . 
/ஆய் 7 - ஆயத்தம். ] 

ஆயத்தம்” ayattam, “Glu. (n.) (இசை.) இசைக் 

- கிளையில் ஒன்று (Guay ஆனாய. 26:உரை); 

(Mus.) musical mode. 

[ஒருகா. ஆயம் - நுண்மை, மென்மை. ஆயம் - 

ஆயத்தம் - நுண்ணிய இசை வகை../ 

ஆயத்தலம் 1 வலவ, பெ... (ஈ.) : ஆயத்துறை; 

customs department. 2. #maé en ap. (aMletr.): cus- 

toms office (W.). 

[ gund+ Sevrb. guiid— eugeuTis, uff, aif தண்டும் 
துறை. 56. 90௮/௨. 2 த. தலம்./ 

ஆயத்தலம் £ ayattalam, Glu. (n.) உடம்பில் மருமப் 

UG sl; vital part of body. . 

தெ: ஆயமு 

[guid + தலம். ஆயம் - மென்மை. 84. sthala > த. 

gourd. ] 

Busser ayattan, Gu. (n.) 1. அடிப்பட்டவன்: ex- 

‘perienced person.’ 2. Sn fiomioiy ei omeuéor; “intelligent 

௱கா. 3. தள்ளப்பட்டவன் (சப்த. Su); one who 
is neglected or rejected. 

/ஆயத்தம் - ஆயத்தன்.] 

ஆயத்தார் ஆலு, பெ. (ஈ.) தோழியர் கட்டாம, female 

companions, female attendants of, a lady. ஓங்கிய 

வாயத்தாரு மேறினா ருடனத்;, திண்டேர்”. (திரு 
விளை. திருமணப். 8). 

[ஆயம் - ஆயத்தார்.]. 

Bush ayatti, யெ. (.) 1. Brent; day. 2. எல்லை; 

boundary. 3. 3\6iTy; affection. 4, வலி; strenght, "5. 

தன்: வயப்படுத்தும்' திறன்; ‘power of fascinating. 

(செ. ௮௧.). 6. Beiter ML; good conduct? 7. f arid: 

length. (Glen. 918.). 

டடக், ஆயதி...... 

[ ஆயம் -- ஆயத்தி.]: :



  

ஆயத்துய்த்தல் 120 ஆயம் 

ஆயத்துய்த்தல், ஆ(௰)-ராவ, தொ. பெ. (vbI.n.) திரிகோணம் - வட்டமெனப் - பாய நான்கும் 

தலை வியைப்:.பாங்கி முதலிய மகளிர் கூட்டத்தில் 

விடுதல்; |6வராற the heroine to the company of lady 

attendants. 

[ஆயும் 4 அத்து 4 உய்த்தல். ஆயம் = 
தோழியர்கூட்டம். “அத்து சாறியை. உய்த்தல் - 

செலுத்துதல், செல்ல விடுதல்./ 

ஆயத்துறை ஆகபவ, பெ. (ஈ.) தீர்வைத்துறை 
(&meéEt alte); custom house, place where tolls are 

collected. “ஆயத்துறையிற். பிறந்தந்தணர் பால் 

குடித்து” (தனிப்பா. 4.16,34), 

/ஆயம் * துறை./ 

ஆயதம் ௨0௨, பெ. (n.) 1. அகலங் குறைந்து நீளம் 
கூடியிருக்கும் வடிவம்; ௦0/90 £20்காறு6. 2. நீளம் 

(சூ.நி.); 1ஊஜு*ு. 3. அளவிற் பெருமை; big in mag- 

nitude. 

[ஆ -ஆம்” - ஆயத்தம் * ஆயதம்.] 

ஆயதி ஆகி, பெ. (.) 1. பொருந்துகை; connection, 

fitting. 2. ugmaneib; future. 3. f orb; length. 4. 

GuG ew Cuobut@ dignity. (Qe. 96.).5. அடைதல்; 

reaching. 6. && IU; junction, meeting. 7. 

wer aL ssid; politeness. (gn.Gen. g8.). 8. 

osm est oil; wife. 

[ஆயத்து ஆயத. 
ஆயத்துக்குள்ளே மாயம் . ayattu —k —kullé —mayam, 

பெ...) சிறுவாணிகத்தில் கிடைத்த சிறு ஊதியம் 

(கதி. அக,); ஊவி ஒஸ் in a small trade. 

/ஆயம்.*. அத்து கு உள்ளே * மாயம்.] 

ஆயம் - வருவாய். 

ஆயந்தி ஸலாம், பெ. (ஈ.) தமையன் மனைவி (இ.வ.); 
elder brother's wife (Loc.). 

[ஒருகா. ஐயன் * தேவி - ஐயந்தேவி - 

ஆயந்தேவி - gw.) ் ் 

ஆயந்தீர்-த்தல் ஷல-ள்-, 4 செ.கு.வி. (vt) auf 
செலுத்துதல்; 1௦ ஐஷ 4௦1 2 ஈஸ (8.). 

/ஆயம்* தீர்... 

ஆயப்பாலை aya—p—palai, Glu. (ஈ.) (இசை). நால் 

வகைப் பாலையுள் ஒன்று; 006 of the four modes of 

16 கோர் காரி றக. அது. 'ஆயஞ். சதுரந்   

பாலையாகும் என்பதனாற் பெறப்படும்' (சிலப். 17, 

ஆய்ச்சியர். எடுத்துக்காட்டு - உரை, பக். 4052). 

[ஆயம் * பாலை (ஆயம் - செவ்வகம் 7 

ஆயப்பாலை” aya—p--palai, Gu. (n.) Garguursme; 

green wax—flower. (#1. .9)5.). 

[ஆயம் 4 பாலை. 7 

ஆயபய்பொருத்தம் ஆ௨-ற--ற0பவ, பெ. (ஈ.) ம்னைப் 

பொருத்தங்களுள் ஓரமைப்பு; ௦ஈ6 ௦4 16 ஐ ௦7 

suitability in designing a house according to traditional 

practice. 

[ஆயம் பொருத்தம்./ 

மனையின் நீள அகலங்களைப் பெருக்கி வந்த குழியை 

எட்டால் வகுக்க மீதி எண் ஆயமாகும். எட்டால் வகுக்க மீதி 

இல்லை 'எனில் மிகுதி எட்டு என்று கொண்டு பலன்காண 

வேண்டும். கருட ஆயம், புறா ஆயம், சிங்க ஆயம், சுவான ஆயம், 

௬ப ஆயம், காக்கை ஆயம், யானை ஆயம், கழுதை ஆயம் என 

எட்டாகும். இவற்றில் 1,3,5 நன்றாம். (மனைநூல்.) ஆயம் 

பார்க்க. 886 நு௨௱. 

ஆயம் 1 ஆவா, பெ. (ஈ.) 1. நீளம் ;1891. (அக.நி.). 2. 

மக்கள் தொகுதி, கூட்டம்; 80ம் ௦4 09௦016, 

“ஆயமெல்லாமது சொல்லிப் போக” (நீலகேசி, 2); 
“வெற்பராயமோடி'” (பெரியபு. கண்ண.77). 3. 
Camp, Carfluit a. UL; female attendants of a 

lady. “சூழுடை யாயத்தை நீக்கும் விதி” 

(திருக்கோ.7). 4. மாட்டுமந்தை; herd of cows. 

(சிலப்.17.உரைப்பாட்டுமடை.5). 

ம. ஆய; க. ஆய்; து. ஆயு; குட. ஆய்; பர் ஆர்ச்; கோண். 
ஆகாணா, ௯, ஆச்சு; குவி. ஆத; மா. ஆதெ; குருக். ஆத; 
மா. ஆதெ. 

[ஆ -* ஆயம். ஆ - முன்செலற் கருத்துவேர், 

முன்செலல், கூடுதல், இரளூ, தல் பொருளில், இச்சொல் 

புடைபெயரும்.] 

2 ayam, Qu. (௬.)“1. 34 விரல் (அங்குலம்) 
ஆழமுள்ள குழி (சர்வா. சிற். பக். 21): ௫34” 6622, 

Standard of measurement. 2. மந்தணம் (இரகசியம்) ; 

secret, “உன்னாலல்லது : துவ்வாயம் '- வெளிப் 

பட்டிருக்குமோ'' (குருபரம். 126). 3. உடம்பின் 

மருமமான பகுதி; most delicate part of the body. 
பறவையை ஆயம் பார்த்து அடித்தான் (உ.வ.). 

ம. ஆயம்; ௧, து ஆய; தெ. ஆயமு:: 

/ஒருகா. ஆழம் -- ஆயம்./



ஆயம் 

ஆயம் 3 ayam, Qu. (n.) 1. பொன்; 9016. (திவ். 
பெருமாள்,6,4,வியா.);2.தேட்டம், தேடியசெல்வம்; 
வு 2வகம். (த.சொ.அ௧க.). 

க. ஆய. 

/ஆயம் - கூடுதல், இரளுதல், இரட்டிய செல்வம், 
பொன். 

ஆயம் “ஆலா, பெ. (ஈ.) 1. eu aur; income, revenue. 
“பொருளாயம் போஒய்ப் புறமே படும்” (குறள். 

933). 2. ஊதியம் (த.சொ.௮௧.) (இலாபம்); 98, 
profit. 3. e176; income, receipt. 

ம. ஆயம்; ௧, ஆய; தெ. ஆயமு. 86. ஆல; மரா. ஆய. 

/ஆய் - ஆயம். ஆய்தல் - சேர்த்தல், “திரட்டல், 

வறிவாங்குதல், தண்டு தல். ஆயம் -: தண்டிய பணம்.] 

ஆயம் ° ayam, Glu. (n.) «stb; distress, suffering, 

விரவி. “ஆயமின்றிப்போ யண்டமாள் வதற்கு” 
(தேவா. 648,7). 

[ஆய் - ஆயம். ஆய்தல் - நுணுகுதல், சிறுத்தல், 

குறைபடல், துன்புறல்./ ் 

ஆயம் 5 ayam, பெ. (ஈ.) 1. குடியிறை (பிங்.). சுங்கம்; 

1ல, 101. “இந்நேரமென்றிலை யுடற் சுமைய தாகவு 

மெடுத்தாலிறக்க வென்றே யெங்கெங்கு மொரு: 

தீர்வை யாய முண்டாயினும்” '(தாயு. சுகவாரி.5). 
2. கடத்தக்கூலி; *கா800ரு் charge. 3. தாய 

ஆட்டக்காய்; தாய எண் அல்லது பணையம்; 

ரகா, 0106, ௩௨0௭. 'உருளாயம் ஓவாது கூறிற் 
பொருளாயம் போய்ப் புற மே படும்” (குறள்.933) 

ஆயத்திற்கஞ்சி ஆற்றில் நீந்தினது போல் (பழ.). 
/.தாயம்- ஆயம். வ. ஆய. ((இ.வ.)./ 

ஆயம் 7 ஆவா, பெ. (n.) Sm; mother. 

ம. ஆயம்; மரா. "ஆய, 

/ஒருகா. ஐயை - ஆய் - ஆயம். ஐயன் (ஆ.பா.) 

ஐயை (பெ.பா.) ஐயன் - தந்ைத. (கொங். வ.)./ 

ஆயம் “ஷ௨. பெ. (ஈ.) 1.சூதுகருவி;:௦.2.சூதாட்டம், 
கவறு; வாபா). “அடையாவா மாயங் கொளின்” 

(குறள். 939). 3. கவற்றிற்றாயம்; ௦861 ௦4 0109 1॥ ௨ 
9௨௨. (கலித். 136, 5). 

ம. ஆயம். 

[ஆயம் - கூட்டம், தொகுதி, கூடியிருந்து ஆடும் 
ஆட்டம்./ 

ஆயம்” ஆ, பெ. (n.) 
அதிகமான நீளம்; ௦௦1010. 

௧. ஆய. 
/ஆ - முன்செலற்கருத்து வேர், ஆ - ஆயம் 

(.நீளுதல்)./ 

அகலத்தினும் மிகவும்   

121 ஆயம் 

ஆயம்? ஷு, பெ. (ஈ.)1. மல்லரி (பம்பை மேளம்) 

(கதி.அக.); ௨/௦ ௦4 ரெ௱. 2. மேகம்: ௦1௦ப0. 

[ஆய்தல் - நுணுகுதல், நுணுகி ஒலித்தல். ஆயம் - 
இன்னியம், மேகம்./ 

ஆயம் ' yam, Gu. (ஈ.) 1. வழக்கமாக ஆண்டுதோறும் 

மாதந்தோறும் நாடோறும் அரசனுக்குரியவாக 
வரும் பொன், ஆநிரை, நெல், குதிரை முதலிய வரவு 

(&&4lgs .); routine income of a king, in the form of 

cattle, gold, horses, paddy ete. (9)19.416.).2. Am omit 

பணியாளர்க்குத் தரப்படும் தவசம்;1௦00 912/5 0/௨ 
to the village servants after harvest. 

ம. ஆயம்; ௧., து. ஆய; தெ. ஆயழு; 

[ஆய் - அம். 

ஆயம் 125 yam, Gu. (n.) ipso (6H). 916.); custom, 
habit. 2. (pemm; order. 3. QapmIG; regularity. 4. 

விளத்தம் (விவரம்) ; details, particulars. 

௧, ஆய; தெ. ஆயழு. 

(ஐ - அழகு, ஐ - ஆய் - ஆயம் - அழகு, ஒழுங்கு, 
முறை, வழக்கம்./ 

ஆயம்” ஷு, பெ. (6) உதயத்துக்குப் பதினோரா 

மிடமாகிய ஓரை, ஊதியம் பெருகுதற்கடை 

யாளமாகிய: இடம்; 11th asterism of the Zodiac. 

ம. ஆயம் 

[ஆய் * அம்./ 

உதயந் தனமுடனே பிறப் பொண்டோ ழமைமகவு 
சிதையும் பகை பெண்டிர் தேய்வுறுஞ்சாவு செழும் 

OT COMET 
மிதமொன் றியகன்ம மாயம் வியமெனு மாறிரண்டும் 
விதமொன்றிய வோரைப் பேரெனச் சான்றோர் விதித்தனரே 

(விதான.மரபி. 4), 

ஆயம் 4 லவா, பெ. (£.) வில்லின் நாண்; 65௦6-0. 

[ஆயம் - நீட்சி, நீளமான நாண். / 

ஆயம் 15 ayam, பெ. (ஈ.) 1, பயன்; ளளிட 2, பேறு; 
boon. ''முனியாயமாய தமிழ்” (மருதூரந். 79). 3. 

Q|WIS SW; appointment. 

க. ஆய 

[ஆகு * ஆகம் * ஆவம் -* ஆயம். 

ஆயம் i ayam, பெ. (ஈ.) 1. கடமை (இ.வ.); பு, 

௦1924௦ (௦௦.. அவனாயத்தை அவன் கழித்து 

விட்டான் (உ.வ.). 2. முயற்சி; preservance. 3. 
cusicoww, Fm sn, 4 hm 6v;_power, talent, strength. 

க. ஆய 

/ஆ - ஆய் - வலிமை, வலிமையொடு செய்யும் 

தொழில் இறன்./ 

1



  

i 
122 

ஆண் 
ஆயம் 

ஆயம் ர் வூவா, பெ. (ஈ.) வெண்மை; white. வெருட்டுதல்; scaring away birds from the crops, by 

[ஆ - ஆயம்./ 
women shouting. 

ஆயம் 18 ஷண, பெ. (ஈ.) வகுக்கப்பட்ட எண்ணின் 

15 £); remainder after dividing a number. 

/அழியம் - ஆயம். அழியம் - எஞ்சியது./ 

ஆயமலர் ஆகாவில,பெ. (ஈ.) தாமரை; 10408. (சா.அக.). 
[ஆய் - வெண்மை. ஆயமலர் -- வெண்டாமரை. ச 

ஆயமானம் ஆுஹாோக௱, பெ. (ஈ.) 1. உயிர்நிலை; என்கி 

ஊர். 2. மந்தணம் (இரகசியம்) ; 5806. 

[ஆவும் -ஆயமானம்./ 

ஆயமேரை ஆவாள், பெ, (ஈ.) சிற்றூர்ப் பணி 

wit on t& (G dh I F1d; portion of the crop assigned 

to the village servants, at harvest time (R.T). 

[ஆயம் - மேரை./ 

ஆயர் ஷூ, பெ. (ஈ.) இடையர்; 960216 of cow herd caste. 
“ஆயர் வேட்டுவ ராடூஉ த்திணைப்பெயர்” (தொல். 

பொருள். அகத். 23). 

ம. ஆயர், 

[ஆயம் - ஆயர்.] 

ஆயர்குலம் . ஷூ௭- ப, பெ. (n.) இடையர்குலம்; 

cowherd caste. 

Apwiums ayar—padi, Glu. (n.) இடையரூர், village of the 

௦௦௧௭05. ஆநிரை புரக்கு மாயர்பாடியி லொளித்து 
வைகும்” (கூர்மபு. கண்ணனவ. 17). 

ம. ஆயன்பாடி. 

/ஆயர் * பாடி./ 

ஆயர்பிரான் ஷூவ- ஜவ, பெ. (ஈ.) கண்ணன்; டமா 

Krisna. 

[ஆயர் * (பெருமான்) பிரான்./ 

ஆயல் 'ஆவ,பெ.(ஈ.) 1. 9,915 6 jreaserch, examination, 

991॥யரிரர. 'ஆயோதனத்துக்குறுநீர்மைகளாயற்றார்” 

(பாரத, வெளிப்பா. 30). 2. நுண்மை; ஈர்பர8ா255. 
3. Ggflge; knowing, learning. 4. தெளிதல்; 

clea-ring, comprehension. 5. ஊழ்கத்திலிருத்தல் 

(Slur evfl $360); being in meditation. 

[ஆய் - ஆயல்./ 

ஆயல்£ ayal, Glu. (m.) 1. ualsS60; plucking, cutting, 

collecting. 2. Sears sia) 560 ; removal, taking away, 

3. தெரிந்தெடுத்தல்; 59904௦. 

[ஆய் - ஆயல்./ 

ஆயலோட்டல் aya—lottal, Ggsr.Gu. (bln) பயிர் 

விளைந்த நிலத்தில் மகளிர் பறவைகளை   

[ஒருகா. “ஆயோ' என ஒலி யெழுப்பிப் பறவை 

களை விரட்டுதலால் வந்த வினையாகலாம். ஆயோ * 

ஓட்டல் - ஆயலோட்டல். ] ஷர 

ஆயவன் ayavan, Glu. (n.) 1. அவன்; he, that man. 

"நெற்றி நாட்டத்தாலாயவன் சுடருதவியோர்'' 

மதலையாயமாவானேயினான்' (கந்தபு.துணைவர். 

2.). 2. அத்தகையவன்; $ப0ர ௨ ௦ஈ9; 'ஆயவனோர் 

பகல்' (கம்பரா? திருவவ.]). ் 

ம. ஆயவன்; தெ. ஆயன. 

[ஆ (சேய்மைச்சுட்டு) * அவன் - ஆயவன்./ 

ஆயவன் “ஆலை, பெ. (ஈ.) வலுவுள் ள வன்; 847009 ஈாலா. 

ம. ஆயவன் 

[ஆய * அவன் - ஆயவன்./ 

ஆயவியயம் ஆஉஞ்லுவா, பெ. (.) ஆயச்செலவு பார்க்க; 

see aya-c-—celavu. 

[ஆயம் - 54. ஸ்வுவா.] 

ஆயன் ஆகா, பெ. (£.) இடையன்; 604 1860௭ ௦4 40௦ 

cowherd caste, herdsman. 2. Sevsrontest; name of 

Krishna, as a herdsman — ninth incarnation of Visnu. 

[ஆ -ஆயன்.'அன்'ஆண்பாலீறு.ஆ-மாடு(பசு)./ 

ஆயா aya, Glu. (n.) காஞ்சிமரம். இலைகளடர்ந்து 

பெரிதாக வளரும் இம்மரத்தின் இலைகளை 

வதக்கிக் கட்டிக்கு வைத்துக் கட்டுவர், இதன் 

வித்தினின்று எண்ணெய் எடுக்கப்படும்; 14௦1௦0- 

telea integigrifolia alias Elums integrifolia. It is a large 

tree with dense dark green foliage. Crushed leaves are 

applied to boils and an oil is extracted from the seeds. 

/ ஆய் ஆயா.] 

2.2 a 
ஆயா ~ ayaGlu. (n.) utp; grand mother. 2. Qeailed 

(கொ. வ.); ஈபா86, lady's chamber maid (0௦100). 

ம.ஆய; ௧. ஆயி (அம்மா); கொலா. அய், ஆய்; பிரா. ஆய் 

(அம்மா) 6௦1. 818. : 

Hind. aya (waiting woman maid) Beng. ayi, ayi; sind, 

ayi, Mar. agi 

/ஆயாள் -ஆயா. ஆயா என்பது விளிவடிவம் இது 

இன்று உலகவழக்கில் வழுவமைதி பெ ற்று எழுவாயாக 

வழங்கிவருகிறது என்பதும் ஏலாது. ஆயாள் என்னும் 

எழுவாய் கொச்சைவழக்கில் ஈறு குறைந்து நிற்றலின் 

“ஆயா' எழுவாயேயாம்./ 

ஆயாள் பார்க்க; 996 ஷூ,



ஆயாசம் . . 

ஆயாசம் " ayagam, Glu. (n.) 1. sememrtiy; fatigue, 
weariness. THT SG QuTsoTuIlGsslm gs (உ.வ.). 

2. worugGssb (Genr.eu.); mental worry. Gres 
சொன்னது உனக்கு ஆயாசமாயிருக்கிறதா? 3. 

துயரம்; 856. அந்தச் செயல் ஆயாசம் மிக 
அதிகம் (உ.வ.) 4. இளைப்பு; ௨௱௮0வ௮௦ஈ. 

ஓர். ௨-3/85௨. ம, ஆயாசம். 

[gun > ஆயா - ஆயாசம். அயா - களைப்பு, 

வருத்தம், துன்பம். அயாயம் பார்க்க, see ayayam.] 

ஆயாசம்? ayagam, பெ. (.) முயற்சி (த.சொ.அக.); 
effort, exertion, earnestness. 

[gun > ஆயா - ஆயாசம். அயாயம் பார்க்க. see 

ayayaM வருத்தத்தைக் குறிக்கும் 'அயா' வினின்று 
வருத்திச் செய்யும் உழைப்பாகிய முயற்சியும் ஆயாசம்” 
எனப் பட்டது./ 

ஆயாதி ayadi, பெ. (.) மரவேலை அல்லது கட்டட 

வேலையில் அளவமைத்துத் திட்டமிடுதல்; கு 

the work in carpentry or building construction. 

/ஆயம் * ஆதி. 

ஆயாநெல் ayanel, Glu. (n.) தூற்றாத நெல்; பா£/160 

paddy. (W.). 

[gun 3 + One. ] 

ஆயாள் ஆலு, பெ. (£.)1. தாய்; ௦௭. 2. பாட்டி; காப 

mother. 3. முதியவள், மூதாட்டி; 06 woman. 4. 

GealelS srw; foster mother, nurse. 

Sind. ayal 

[ஆய் - ஆயாள். ஐயை - ஆய் -ஆயாள். ஐயன் - 
த.ந்த (கொங். வ.) ஐயை - தாய்./ 

ஆயான் ஆ, பெ. (ஈ.) 1. ஆகியிருப்பவன் ; 006 ஈற்௦ 
has 0௦௦௦௨. 2. தமையன் (தஞ்.) ; 02 6௦1௭ (1].). 

3. ep S Hass; elderly person. 4. 15 6g (G).au.); father 

(Loc.). 5. கார் காத்த வேளாள வகுப்பினன் 

(Gp 6veneo); member of the Kar Katta Vellala 
Community (Tn.). 

தி ஆகியவன் => ஆகியான் - ஆயான். 2, 3, 4. ஆ 

> gu > ஆயான். ஆ - முன்செலற் கருத்துவேர். 

முன்ன வன், பெறியோன், மூத்தவன்./ 

ஆயி 1 ayi, Qu. (n.) 1. SMW; mother. 2. gm ums 

தெய்வம் (சத்தி, காளி.) ; goddess. “Sayrfl Ger od 

யாயி பண்ணவி தனருளினாலே'' (தாயி. சித்தர் 

கண.4). 3. மாரியம்மன் தெய்வம்;(0000695 1/ வருவா 

௱கா.'ஆயிமகமாயி' (உ.வ.).4.மகளிரைக்குறிக்கும் 
மதிப்புரவுச் சொல்லீறு; ௨18௱ ௦7 (8$0 604, affixed to 

awoman’s ஈவ௭௱உ. சின்னாயி, பொன்னாயி (உ.வ.). 

ம். க. ஆயி, 

/ஆய் - ஆயி. £இ' பெ. பா. ஈறு./ 
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ஆமி” ayi, Glu. (n.) aun! பார்க்க; 92௨ aya! 

HAC ayittu, Qoor, (conj.) ஆகையால்; therefore. 
“அத்துவித மென்ற சொல்லே அந்நிய நாத்தியை 
யுணர்த்து மாயிட்டு'' (சி.போ. 2, 1 வார்த்திக.). 

'ஆயிட்டு இவளை வேண்டா என்றன்றோ கொடு 
புக்கதென்கிறாள்' (ஈடு. 6, 5, 3). 

/ஆயிடலால் - ஆயிட்டு. ஆயிடலால் பார்க்க, 566 

ayidalal.] 

ஆயிடல் ஆல, பெ. ௫.) 1. தோன்றுதல், ஆகுதல் 

(த.சொ.அ௧.) ; 660௦ஈ/௭0, ஈஷா, ராஸ்ஈ. 

[ஆய் * இடு * அல்./ 

ஆயிடலால் ஆவ, இடை. (6௦ர.) ஆகையால்; 1௨- 

fore. “இனி மழைபெய்து குளம் நிறைந்த தென் 

புழிப் போல ஆயிடலாலென்பது ஆயிட்டெனத் 

திரிந்த தென்றலு மொன்று' (த.சொ.அ௮௧.). 

/ஆய் * DO + அல் * ஆல்.] 

ஆயிடை ayidai, பெ. ௫.) அவ்விடம்; 2 0௮௦௪. 

“இனியாயிடை வந்திடும் அரசர் செய்கையும்” 
(கந்தபு. தெய்வ. 162) (சூ.வ.357). - கு.வி.எ. 
(௨0...) 1.அக்காலத்து; 2 2 1௪. (சீவக.219). 2. 
அவ்வளவில்; போரு ரல் உ. “ஆயிடை ஆரஞர் 

உற்றனகண்”' (குறள் - 1179). 

ம. ஆயிட; பட. ஆயொடெ. 

/ஆ-* இடை. ஆ - சேய்மைச்சுட்டு. இடை - இடம், 

காலம்./ 

AwMsediger ayira—k—kadiran, Gu. (n.) கதிரவன், 

சூரியன் ; 5பா. 

/ஆயிரம் * கதிரவன்./ 

ஆயிரக்காலி ஷுாக-1:- 10, பெ. (n.) 1. மரவட்டை 

(வின்.); ஈர/8606, ॥4/£1௦0௦0௨ (44). 2. துடைப்பம்; 

brcom. 3. செவ்வட்டை; உ ௭௨௦ புகாஸ்ு ௦4 18/1 ௮000. 

(சா.அக). 
  

  

    ஆயிரக்காவி         ம. ஆயிரக்காலன் 

[ஆயிரம் * காலி./



ஆயிரக்கான்மண்டபம் 

ஆயிரக்கான்மண்டபம் ஆர்2-6-180-௱0்கா, பெ. 
(௩.) ஆயிரந் தூண்களுள்ள கோயில்மண்டபம்; வ! 

of 1000 pillars, a distnctive feature in large South Indian 

temples. 

ம. ஆயிரக்கால் மண்டபம். 

[ஆயிரம் * கால் + மண்டபம்./ 

ஆயிரக்கிரணன் ஷரா2-:ள்88, பெ. (n.) ஆயிரக்கதிரன் 

umité&; see ayira-k-kadiran. 

[ஆயிரம் * ஒல். ரலா௨/ 

ஆயிரக்குண்டலி ஆகபவ], பெ. (ஈ.) செவ்வட்டை; 
400௦010056. (சா.அ௧.). 

[ஆயிரம் * குண்டலி.] 

ஆயிரங்கச்சி ஷுகர்-1200), பெ. (ஈ.) அடுக்கிளநீர்) க 

variety of cocount. (&1..9|&.). 

[ஆயிரம் 4 (காய்ச்) கச்சி .] 

ஆயிரங்கண்ணன் ariran—kannan, Glu. (n.) தொன்மக் 

(புராண) கதையின் வண்ணம் ஆயிரம் கண்ணு 

டையவனாகக் கருதப்பட்ட இந்திரன் ; Indra, repre- 

sented as having 1000 eyes. 

ம. ஆயிரக்கண்ணன். 

[ஆயிரம் * கண்ணன்./ 

ஆயிரங்கண்ணி ஆ்கா- வாறு, பெ. (ஈ.) பலாப்பழம்; 

jack ரபர். (சா.அக.). 

[ஆயிரம் * கண்ணி. கள் - கண் - கண்ணி. கள் - 

முள் திரட்ச./ 

ஆயிரங்கண்ணுப்பானை ஷுகர் -1காரப-ற-ரவவ், பெ. 

(ஈ.) திருமணத்தின் போது அரசாணிக்காலருகில் 

வைக்கப்படும் வண்ணப்பானை (நெல்லை); 
painted. pot, used by certain castes, in marriages (Tn.). 

[ஆயிரம்  கண்(ணு) - பானை./ 

ஆயிரங்கண்ணோன் ஆகர்-1வார, பெ. (ஈ.) ஆயிரங் 

கண்ணன் பார்க்க; 886 ஆகர்- காகா. 

/ஆயிரம் 4 கண்ணோன். கண்ணான் - கண் 
ணோன்./ 

ஆயிரங்கதிரவன் வாகர்- கரவா, பெ. (n.) பகலவன், 

சூரியன் ; sun. 

[ஆயிரம் - கதஇிரவன்./ 

ஆயிரங்கதிரோன் ஆகர்-1ச0ொ0, பெ. (ஈ.) கதிரவன்: 

8பா. “மதியொடு திகழ் மீனாயிரங் கதிரோன்வரக் 

கரந்தவா றதுபோல்” (கந்தபு. மூன்றா. 109). 
[ஆயிரம் * கதிரோன். கதிரவன் - கதிரோன். 

ஆயிரங்கதிரவன் பார்க்க; 566 ஆ/கர்/அளொவலா. 
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ஆமிரங்காய்ச்சி" ஷுகர் -1ஆூ௦௦,ப0. (.) 1.மிகுதியாகக் 

காய்க்கும் தென்னை, பலா, மா போன்ற மரவகை 

(௪ெ.௮௧.); பு productive tree esp. coconut, jack or 

ஈகா௦௦. 2. மிக அதிகமாகக் காய்க்கின்ற ஒரு 

குறிப்பிட்ட தென்னை வகை; ௨ 0000பார 166. 

“வயிற்றுவலியுந் தொலையும் ஆயிரங்காய்ச் 

சிக்கறி”” (பதார்த்த. 70). 
/ ஆயிரம் காய்ச்சி. காய்ச்சி-- காய்க்கின் ற மரம். 7 

ஆயிரங்காய்ச்சி ayyiran-kaycci, uQ.. (n.) துடைப்பம் 

(௪௪. அக.) . broom. ் 

[ஒருகா. ஆயிரங்காற்சடை > ஆயிரங்காய்ச்சி.] 

ஆயிரங்கால் தூண்டில் ஆள்கர்டவ/-100॥, ப. (n.) us 

முள் பிணைத்த தூண்டில் அல்லது தூண்டிற்கயிறு; 
fishing tackle which has many hooks. (Gp cose. 

மீன.). 
[ஆயிரம் * கால் + தூண்டில் . / 

ஆயிரங்கால் தூண்டில் வள்ளம் ஆரகர9வ/-பரளி- அவிகா 

uQ. (£.) ஆயிரங்கால் தூண்டில் மரக்கலம்; ௦௦2 

fastened with many hooked fishing tackle. © 

[ஆயிரம் * கால் * தூண்டில் + வள்ளம்./ 

ஆயிரங்காற்சடைஷுாவர்98-௦80வ, பெ. (ஈ.) துடைப்பம்; 

(இ.வ.) broom (Loc.). 

ஆயிரங்கிரணன் ayiran—kiranan, Glu. (ஈ.) ஆயிரங் 

கதிரவன் uTTs&; see ayirankadiran 

[ 997d + Skt. Krana.] 

ஆயிரஞ்சோதி ஆகர்-)௦0, பெ. (ஈ.) கதிரவன் ;சூரியன் ; 

sun. 

[ஆயிரம் 4 Skt. joti.] 

ஆயிரத்தளி ayirattali, Gu. (n.) கங்கை கொண்ட 

சோழபுரம், திருச்சி மாவட்டத்திலுள்ள பழைய ஊர். 

Gangai konda chola puram. ancient town in the Tiruchi 

District ''ஆயிரந்தளி கூடின விடம் ஆயிரத்தளி'” 

(வீரசோ. தொகைப். 3). 

/ஆயிரம் * தளி( தளி -- இவலிங்கம்)./ 

BuigssreirG ACL yirattandu-cittam, Gu. (n-) 

ஆயிரமாண்டுகளான இரும்புச்சிட்டம்; 1௦ப5கா௦ 

years old hydrated oxide of iron. 

/ஆயிரம் * அத்து * ஆண்டு * சட்டம்./ 

ஆயிரநாமன் ஆகா, பெ. (ஈ.) ஆயிரப்பெயரன் 

பார்க்க; 586 ayira-p-peyaran “9, ug BMWs sever over 

லனையவன்வன்மை காணா” (கந்தபு. நகரழி.11). 

/ஆயிரம் * Skt. nama + அன் (ஆ.பா.ஈறு./



ஆயிரப்பணாமுடி 

ஆயிரப்பணாமுடி Ayira-p-pana—-mudi, Gu. (n.) gss 
1 1 &t06H60; mountain containing zinc ore. 

/ஒருகா. ஆயிரம் * பணா (பணம்) முடி. பணம் 
- படம், படமெடுக்கும் பாம்பு, நாகம் என்னும் பாம்புப் 
பெயரிலுள்ள மாழை (உலோகம்)./ 

ஆயிரப் பெயரன் ayira~p-peyaran, பெ. (£.) சிவன்; 
திருமால்; 52, 42ஈப. 

/ஆயிரம் -- பெயரன். 

ஆயிரம் ஆகா, பெ. (ஈ. )1. பத்துநூறுகளைக்் கொண்ட 
ஆ (1000) என்னும் எண்; 16 ஈபாம்எ 1000. 
“ஆயிரம் வருவழி உகரங் கெடுமே” (தொல். எழுத். 
391). 2. இவ்வளவு என்று கணக்கிடப்படாத 
எண்ணிக் கை; ஈபாாஉ0ப5. 3. பல; many. 

ம. ஆயிரம்; ௧., பட. சாவிர; தெ. வெய்யி, வேயி. து. சார. 
சாவிர; கோத. சாவ்ரம்; துட, சொபெர்; குட. ஆய்ரெ, ஆயிர. 

Skt. Sahasra, Sahasram; H.pers, hazar. 

[அயிர் - அயிரம்- ஆயிரம்.அயிர்- நுண்மணல்./ | 

வடமொழியில் 'ஆயிரத்தைக் குறிக்கும் 8ஊ்ஷாக என்னுஞ் 

சொல்லுக்கு ‘Sahas’ -(strength, power, victory, light)— 

என்பவை மூலமாகலாம் என்று மானிய௰ர் வில்லியம்சு 

கூறுகிறார். சொல்லின் பொருளுக்கும் காட்டும் மூலத்திற்கும் 

எவ்விதத் தொடர்பும் காணப்படவில்லை. meta ஆயிரம்” 
ணுப்பெ )யருக்கு, ச்ணிச் ர்த்த 

நண்பனைக் குறிக்கும் * “அமிர்” என்னுஞ் சொல் மூலமாக 

அமைந்திருப்பது மிகவும் பொருத்தமாகவுள்ளது. பத்தின் 

பத்தாகிய நூறு (100) என்னும் எண்ணுப்பெயர் பொடியாதல், 

தூளாதல்என்று பொருள்தரும் “நூறு” (நூறுதல் - 
தூளாக்குதல், அரைத்துப் பொடியாக்குதல்) என்னும் 

வினைமுதலிலிருந்து பொருட்பாடு பெற்றிருத்தலை ஒப்பு 

நோக்குக. இன்றும் தெலுங்கில் நூறுதல் அரைத்தல் எனப் 

பொருள்படுகிறது. வெள்ளமும் ஊழிப் பெருக்கும் 

பேரெண்களுக்குப் பெயரா யிருத்தலைக் காணலாம். 

ஆயிரம்பரிக்கோற் சேவக சோழன் ஆ்க௱ pari-k-kore - 

Sérvaga Cholan, Gu. (n.) சுந்தரேச பாத சேகர 
பாண்டியனுடன் போரிட்டு மடுவிலிறந்த சோழன் ; 

a Cola king who died in a deep lake wer having fought 

withthe Pandiya King, Sundaresa-pa 

(அபி. சிந்.). 

[ஆயிரம் - பரி - கோல் * சேவகர் - சோழன். 

பறிக்கோற்சேவகர் பார்க்க, 566 வரி மா5வவமா.] 

12 gy Pandiyan. 

ayuinin QuuGgresr ayiram-peyaron, Glu. (n.) திருமால் 

(lt.); Visnu, as having 1000 names. 

[ஆயிரம் * பெயர் * (ஆன்) ஒன்./ 

ஆயிரமுகத்தோன் ஆக௱ப9க0, பெ. (ஈ.) வீரபத்திரன் 

(பிங்.); Virabhadra, represented as having 1000 faces. 

[ஆயிரம் * முகம் * அத்து * (ஆன்) ஒன்/ 
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ஆயில் 

QwigaugGLrusserGyib  ayira-varuda-manduram, Glu. 

(ஈ.) ஆயிரம் : ஆண்டுகளான இரும்புச்சிட்டம்; 

thousand years old hydrated oxide of iron (€1..9)5.). 

[ஆயிரம் * வருடம் * wide Skt. Varsa. த 
வருடம்./ 

ஆயிரத்தாண்டு சிட்டம் பா£க்க; 599 ஆர்வி பபெ-௦1- 

tam. 

QwivanG ayiravagu, Gu (n.) முருகனின் படைத் 

FMOOVUTK EH ET Sh aseot; one of the commanders in 

the army of God Muruga. (9ysfl. ls .). 

[ gu8 71d + ourre.] 

QwAnaurecr(@ Canby  ayiravandu-vembu, Glu. (n.) 
1000 ஆண்டுகள் சென்ற வேப்பமரம்; ஈவ9052 1166 

of 1000 years old. (#7. 916.) 

[ஆயிரம் 4 ஆண்டு - வேம்பு. / 

இதன் பட்டை இனிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.. 

ஆயிரவாரத்தாழியன் ஷுாவயக-(-(ய)௨நுகா, பெ. (n.) 

உயர்வும் சிறப்பும் உணர்த்தும் ஆயிரம் ஆரக் 

கதிர்களைக் கொண்ட சக்கரம் போன்ற பாதவரை 

(ரேகை) களை யுடைய புத்தபெருமான்; 8ப0௮, 1 

the sole of whose foot there was a disc with 1000 lines, 

a sign of extraordinary greatness in a man. “ 9,uily 

வாரத் தாழியன்”' (மணிமே. 5,104). 

/ஆயிரம் * ஆரம் * அத்து (சாரியை) 4 ஆழி - 

அன்./ Skt. Sahasrara chakra reka. 

UIT Cousd ayiraveli, Qu. (n.) 1. SmouUnow gn ors He 
செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் அதியமான் என் 
னும் சிற்றரசனைப் பொருது வென்ற இடம்; 68106 
field where Talaiyalankanattu-c-ceru-venra Nedun- 
celiyan defeated the chieftain Adiyaman. ஆயிரவேலி 
அயிரூர் 2. பாரதப் போரில் 14-ஆம் நாள் 
அருச்சுனனால் இறந்தவன்; ஈவா6 04 உகார (41160 
by Arjuna on the 14th day of Bharatha war. (911.415, .). 

/ ஆயிரம் *-வேவி./ 

ஆயில் ' ayil, Glu.. (n.) sda gree Ser umidés; see 

Kawai-nan-min.  “ElomGans கவ்வைபணி 

யாயில்”' (உள். உடை.16) (த. சொ. ௮௧). 
(ஆம்" > udev. J 

ஆயில்” ayil, Glu. (n.) 1. wSSefl Casdy; Chittagong 

ood, 1+tr., Chickrassia tabuiaris. “a qmamre wrulle 

மருதும்'' (சைவச. பொது.27)..2. செவ்வகில்; ௨0 

cedar or indian mahogany. 3. &1 6541; jungle 0௦1௨1௦6 

(சா.அ௮க), 4, அசோகு (நாமதீப,); 89௨ ௭8௦. 5. 

ஆயிற்பட்டை; 68% ௦4 10௨ ஸர் 186. (தைல.104). 

ம ஆயல், ஆயில் 

[ஒருகா. ஆ - ஆய் - ஆயில். ஆ - முன்னூக்கல், 

BLA, உயரம். ஆயில் -- உயரமான மர:வகை.]



ஆயில். 
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ஆயில் > ஆரி பெ...) இரும்பு ; ௦ஈ. 

ம..அயிர் ௧ அதிரு; து. அதீர் 
[ஆய் "?--ஆயில்..] 

ஆயிலி ஆர், பெ. (£.) தாயிலி; ௦௪1285. 

[ஆய் * இலி: ஆய் - தாய். இல்லி > Qt = 

இல்லாதவன், இல்லாதவன். 

ஆயிலியம் ayliyam, Glu.. (n.) 57 & tog 1b; common black 

plum. 

[ஆயில் -ஆயிலிய௰ம்.7 ் 

ஆயிலியம்” ayiliyam, Gu. (n.) இருபத்தேழு .நாண் 
Hsrsencr gerugsto prevrifer; ninth naksatra 

கவ்வை ; “மாசிலாயிலி யத்திற் காமமுண்டாம்'' 

(கூர்மபு.19-வது சிராத்தமு. 5). 

ம, ஆயில்யம்; பிரா. ஆசிலிய; ஒர. 251258 

[ஆயில் 4 இயம்./ 

ஆயிலியமரம் ayiliyamaram, Glu. (n.) Gm sg ;common 
black plum, jambolin (&7.9)6.). 

QyIRuer ayiliyan, Gu. (n.) sume (ஆயிலிய) 
Breve cores oi mt Seuss; one who was born on 
ayiliyam nakshatra. 

[ஆயிலியம் - ஆயிலியன். ர. 

பிறந்த நாண்மீனும் ஓரையும் கருத்திற்கொண்டு 
குழந்தைக்குப் பெயரிடுதல் பழந்தமிழர் வழக்கம். ஆவூர் 
மூலங்கிழார், ஆதிரையான், நல்வெள்ளியார், பணயக் 

என்னும் பெயர்களை நோக்குக. 

ஆமிழை ஆரிவ, பெ...) 1.தெரிந்தெடுத்த nadleonr, 
selected or the choicest கார். 2. ஆராய்ந்த 
அணிகலன்களையுடைய பெண் ; woman, lady, dam- 
sel, literally one adorned with choice ornaments. 

“அம்பல மடைந்தன ளாயிழை”' (மணிமே. பதி.67). 

ம. ஆயிழ 
[ஆய் * இழை.] 

ஆயிழை க் ayilai, பெ. (ஈ.) 1. அரிவாள் நுனி; ஐவ 
edge of a sickle. 2. கன்னி ஓரை (ராசி): 49௦ ௦1116 
zodiac. ' 'அலவன்றடி விடை பிழை விற்றுலை ” 
(விதாந. பஞ்சா. 14). 

[ஆய் + இழை. ஆய் - நுண்மை, கூர்மை, இழை - 
இழைத்துக் கூராக்கப்பட்ட அரிவாள் நுனி. அரி 
வாளைப்போன்று வளைந்த அல்லது ஒளிஎ௫ந்தும் 
கூர்மை தொடர்பாக இச்சொல் கன்னி ஒரையைக் 

குநித்திருக்கலாம். ] 
ஆயிளை ayiiai, Glu. (n. ) கொடுவாள்தலை (கதி.அக.).; 

sharp edge or tip of cutting knife. 

[ஒருகா. ஆயிழை -- ஆயிளை. அரிவாள் அல்லது 
கொடுவாளின் ௨௪9 அலகு நுனியைக். குறித்த சொல் 
அதன் கூறிய தலைப் பகு.இயைக் கு றித்திருக்கலாம்./   

ஆயினிமேனி 

ஆயிளைப்புற்று ஷூரிவ/-ஐ-றபாப, பெ. ர.) அகன்ற 
கண்ணையுடையதாய் . வடவடக்கை போன்று 

கறையான் மொய்த்திருக்கும் ஒருவகைப் புற்று; 8 

kind of ant—hill which has big holes (Loencor nyt eb). 

[gut + Qioner புற்று..] 

ஆயின் ஷா, இடை. (conj.) 1. ஆனால்; ஐப், if 

“விளக்கு மிருள்படுவ தாயின்”: (பழமொ. கல்வி. 

3). 2. ஆதலால்; ௭௭௦16 (பதிற்றுப்.). 

ம. ஆயில்; பட. ஆலெ 

Lae + Ber ௮ அ௫ன் - ஆயின்./ 

ஆயின் “ ஆர, வி. ௭. (30) ஆராய்ந் S160; if examined, 

looked into, made research. (கதி.அக. 4 

[ஆய் * இன்..] 

ஆயின்மேனி ஆர, பெ. (.) 1. மரகதக்கல்லில் 

ஒருவகை (ailer.); a kind of emerald. 2. 

UFMEFEH OSH; a sort of green sapphire, altogether 

different from occidental emerald. (1. 2)8.). 

[ஐ - அழகு, ஒளி. ஐ - ஐன் - அயின் - ஆயின் 
* மேனி. அழகானது என்பதை ஐனானது, அயினானது 

என்பது இன்றும் கொங்கு தாட்டுப் பேச்சு வழக்கு.] : 

1 ஆயினி வாற, பெ. (ஈ.) 1. ஈரப்பலா; bread fruit tree. 
  

  

7 
அபினி - ஈரப்பலா       

2. காட்டுப்பலா: 1பஈறு6 1௧௦௨ 

ம. ஆயினி. 

[ஆய் - (ஈரம்) - ஆய் + ஆயினி./ 

ஆமினிமேற் புல்லுருவி ayinimer—pulluruvi, Glu. (n.) 

ஈரப்பலாவின் மேல் முளைத்திருக்கும் புல்லுருவி; 

parasite plant found grown on bread—fruit tree. 

(சா.அக.). 

/ஆயினி 4 லே* புல் *உருவி./ 

ஆயினிமேனி ஆர-ஈ£ங், பெ. (ஈ.) ஆயின்மேனி பார்க்க; 
see ayin—meni. 

[ஆயின் - ஆயினி 4 மேனி.



ஆயு 

ஆயு ஷப, பெ. (n.) 1. வாழ்நாள், 24 WsiT; lifetime, natural 
88 ௦1 (76. “ஆயுவழியு மதிக மிலிங்கமெனின்”” 
(சைவச. பொது. 109), 2. சமண நூலின்படி, 
வினைப்பயனுக்கேற்ப (கர்மானுசாரத்தின்படி) 
வரையறுக்கப்பட்ட, எண்வகைக் குற்றங்களுள் 
& 60T J; (Jain.) duration of period considered as a flow, 
as determined by karma (சா.அக.). 3. ஆயுமான் 
என்னும் நித்திய ஓகம் (யோகம்); yoga known as 
ayuman. (Gurgaon, Angas 4). 4. சந்திர மரபில் 
புரூரவா என்னும் அரசன் மகனாகிய ஓரரசன்; king, 
son of Pururava of the moon dynasty. “ஆயுவென்் 

றொரு செம்மலை யம்மக னளித்தான்”” (பாரத. 

குரு.13). 
௧. ஆயு 

/ஆம் > gue -- ஆயு (கடைக்குறை). ஆய் - 
வலிமை, ஆற்றல், உயிர், வாழ்நாள்.] 

வடமொழியில் ‘ay’ (to go) என்னும் வேரினின்றும் 
வாழ்நாளைக் குறிக்கும் 8ப5' என்னும் சொல் தோன்றிய 
தாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலையாரிய மொழிகளில் இச்சொல் 

மிகுதியாகப் பயிலப்படாமையானும், இந்திய மொழிகள் பல 

வற்றுள்ளும் பயிலப்படுதலானும், வடநாட்டின்கண் வாழ்ந்த 
வடதமிழர் வழக்கில் பெருகி வளர்ந்த சொல்லாகத் 
தெரிதலானும், 'ஆய்' என்னும் தமிழ் வேரினின்றே திரிந்த 
வடபுலத்தமிழ்ச் சொல்லாகவே கொள்ளத்தகும். 

ஆயுட்கோள் ஷி, பெ. ௫.) பிறப்பாளனின் 
(சாதகனின்) வாணாளை வரையறுப்பவனாகக் 
கருதப்படும் காரி (சனி)க் கடவுள் (நாம்தீப.) ;52பாஈ 
said to determine the length of a man’s life. 

[ஆயுள் + கோள். கோள் - கோளம் (இரகம்)./ 

YL Gur GS sb ayut-poruttam, பெ. (£.) மணப்பொருத் 

தங்களுள் ஒன்று. அது, பெண்ணின் நாண்மீன் 

முதல் ஆணின் நண்மீன் வரை எண்ணின 

தொகையையும், ஆணின் நாண்மீன் முதல் 

பெண்ணின் நாண்மீன் வரை எண்ணின 

தொகையையும், தனித்த * ஏழிற் பெருக்கி 

இருபத்தேழுக் கீந்த எச்சம். பெண்ணின் நாளிஸீ 

தொகை குறையின் ஆயுட்பொருத்தம் பொருந்தும் 

stot & Glaneitouit, astrological match — making with 

reference to life's duration of the bride and the 

bridegroom as assessed from their horoscopes. 

/ஆயுள் * பொருத்தம். 

ஆயுதசாலை 308-514, பெ. (n.) ஆங்தசாலை பார்க்க. 

see ayda-salai. 

/ஆயுதம் * சாலை. 

Busses ayuda-Sigiccai, Qu. (n.) ஆங்த பண்டுவம் 
பார்க்க; 896 ayda-panduvam. 
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“ஆயுள் 

ஆயுத நஞ்சு ayuda-nanju, பெ. (ஈ.) ஆங்தநஞ்சு பார்க்க 
see ayda—nanju. 

[ஆயுதம் * நஞ்சு.] 
ஆயுத நோட்டம் ஆப02-ஈ௦112௱, பெ. (௩) (சா. ௮௧.) 

ஆய்த நோட்டம் பார்க்க, 522 3௨௦1. 

/ஆய்தம்- ஆ தம்* தோட்டம். ] 

ஆயுதப் பயன்படுத்தம் 3ப45-ஐ-ஐஷுலா-ஐ௨0ப((2ா, 
(சா.அக,) ஆங்தப்பயன்படுத்தம் பார்க்க; see ayda—p- 
payan—padu-t-iam:. 

[ஆயுதம் 4 பயன் + படுத்தம்./ 

ஆயுத பயிற்சி பக்கர், பெ. (n.) ஆங்தப் பயிற்சி 

umfé&; see ayda-p-payirci. 

ம ஆயுதசிக்ழ 
ஆயுத பரிட்சை ayuda-parirtcal, பெ. (ஈ.) ஆங்த நோட்டம் 

umité&; See ayda nottam. 

ஆயுத பாணி ayuda-pani, Glu. (n.) ஆங்தபாணி பார்க்க, 
see ayda-pani 

BUYS WMsF ayuda-pusai, Clu. (n.) giisyme uniss; 

see aydapusai 

ஆயுதம் ஷுபோ, பெ. (ஈ.) ஆங்தம் 2பார்க்க ;see aydam* 

ஆயுதம் ayudam, Glu. (n.) வேலமரம்; tree of the 

acacia genus - Acacia arabica. (சா.அக.). 

[ _ = euchlenio. sur > guj ud. ] 

ஆயுதம்” ayudam, Glu. (n.) கூத்துப் பயிலிடம் 

(த.சொ. 218.); learning centre for dance and drama. 

/ஆம்தம் - ஆயுதம். ஆய்தல் - நுணுகுதற் 
பொருளோடு அழகுப் பொருளும் தருதலின் கூ த்துக்கு 

ஆயிற்று. ] 

ஆயுள் ர ஆப!, பெ. (ஈ.) வாழ்நாள்; 1146 8௪, போஃி௦ஈ of 
life, term of life. 

ம. ஆயுர்தாயம்; ௧. ஆயு, ஆயுரவதி; தெ. ஆயுவு; து 
ஆயுர்தாம் 

[ஆய் * உள். ஆய் - 

இடப்பெயரீறு. ஆயுள் - 

எல்லை. ஒ.தோ. பையுள்./ 

வடமொழியாளர் ஆப, ayus, என்னும் வாணாளைக் 

குறிக்கும் சொல் லூ - (to 90) என்னும் சொல்லி லிருந்து 

பிறந்ததாகக் கூறுவர், மேலையாரிய மொழிகளில் இச்சொற்குத் 

ர்வழி இனச் சொற்களி னும், ந்தியமொழிகளில் 

எட்டும் காணப்படுதலாலும் பை - பையுள் என்றாற்போன்று, 

ஆய் - ஆயுள் என்னும் தமிழ்ச் னைப் வடமொழி 

ayus eran வேண்டும். 

ஆயுள் “ஆயு, ofl. st. (adv.) அப்பொழுது; then, at that 
16. “சொன்ன வாயுளே” (சீவக.415). 

வவிமை. உள் = ஒரு 
வவிமையோடு வாழும் கால



ஆயுள் 

ஆயுள் ayul, Gu. (.) நோய் தீர்ப்போன்; 006 ௨௦ 0ப85 

01668595. (கதி.அ௧.). 

[ஆருள்வேதன் - ஆயுள் (ஈற்றுச்சொற்குறை)./ 

ஆயுள்” ஆப, பெ. (ஈ.) ஆ (பசு) வாகிய உயிரிருந்து 

வாழும் 2.Lby; referring to the body, the abode of 

உ ஐப1.(சா.அக.). 

[ஆ (பசுவாகிய ஃயிர்)* உள். உள் - உள்ளிருந்து 

வாழ்வதற்கு இடமா௫யது. உடம்பு. 

ஆயுள் ஒழுங்கு (ஆயுள் கிரமம்) ஆய/-01பர்ரப, பெ. (ஈ.) 

ஊதை (வாத) பித்த. சில்மத்தைக் கருதி வாழ் 

நாளைப் பிரித்த முறைமை; ௦0 1ஈ வர்॥0், 06 806 

is classified according to the three humours (Doshas) 

in the system. 

[ஆயுள் * ஒழுங்கு 514. ஈவா௨- த.கிரமம்./ 

ஊதை பித்த சில்மம் மூன்றும், உடம்பில் வாணாள் முழுதும் 

நிற்கும் முறைமையை மருத்துவ நூலார் பின்கண்டவாறு 

வகைப்படுத்துவர். 

தானவனும் அமைத்தபடி வயதுநூறு 

சகலருக்கும் இளமையிலே சிலேத்துமமாகும் 

ஆனநநடு வயது பித்தம் அப்பால் வாதம் 
ஆறஞ்சி மூவாண்டு மாதம் நான்கு 

ஈனமற மூவருமே மூன்று பங்காய் 

இப்படியே நடந்துகொள்வர் முறையோன் முன்னாள் 

ஏனமுற அமைத்த வண்ணம் ஆண்டு மாதம் 

இயைவான நாள்கள் தப்பி மறிப்பதாமே 

(வைத்திய.சதகம்.). 

ஆயுள் கிண்ணி ஆயர், பெ. (ஈ.) 16 பலம் நிறை 
யுள்ள செம்புக் கிண்ணியில் ஆவின் (பசுவின்) 

நெய்விட்டு அதனுள் தோன்றும் மாந்தனுடைய 

நிழலைக் கொண்டு ஆயுளைக் கணக்கிட்டு 

வரையறுக்கும் ஒரு Jord; basin specially made of 

16 palams of copper and used for determining the age 

of a particular person by examining his reflection in the - 

cow's ghee contained in that vessal. (¢7.9)6.). 

ஆயுள்நூல் ஆய-ஈமி, பெ. (௬) 1. உயிரிருந்து வாழும் 
உடம்பு என்னும் பொருள் கொண்டு அவ்வுடம்பைக் 

காப்பாற்றி உயிரை நிலைபெறச் செய்யும் மருந்து 

களைக் கூறுகின்ற நூல்; 42 நாகா of science 

dealing with medicines as are useful for the preservation 
௦11176. 2. வாழ்நாளைப்பற்றிக் கூறும் நூல்; 36205௦ 
on age, the duration of life and death of human beings. 
(சா.அக.).ஆயுள்மறை பார்க்க: 89௦ ayul-marai. 

/ஆயுள் * நூல்.] 
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ஆயுள் வேதம் 

ஆயுள் பெருக்கம் ayul—perukkam, பெ. 6.) வாணாள் 

நீடித்தல்; ஆயுள் நீட்டிப்பு; றா௦1௦19240ஈ 07 (16, 1௦ஈ- 

gevity. - 

/ஆயுள் - பெருக்கம்./ 

ஆயுள் மறை ஆப-௱ஊவ், பெ. (ஈ.) மருத்துவநூல் ; book 
௦ ௪௦௭௨. “ஆயுமறை வானவர் மகாரும்” (பாரத 
வெளிப்பாட்டுச். 3) (சா.அ௧.). 

[ஆயுள் * மறை../ 
ஆயுள் வேதம் ayul-vedam, பெ. (ஈ.) 1. வடநாட்டில் 

வளர்ந்ததும், ஆயுர்வேதம் எனப் பெயர் பெற்றது 

மான இந்திய மருத்துவமுறை; Indian medicine 
system developed in North India and known as Ayurveda. 

“வைத்தவாயுள் வேதந் தனுர்வேதம்'' (நல்.பாரத. 

அரசநீதி. 216). 2. நான்முகன் வழியாகப் 
பலர்க்கும் கற்பிக்கப் பட்டதாகத் தொன்ம 

(புராண)க் கதை வழங்கும் வடமொழி இந்திய 

மருத்துவ நூல்; 15060 Sanskrit medical work. The 

authorship of the Ayurveda is ascribed to Brahma who 

is said to have imparted this knowledge to Daksha, one 

of the progenitors of mankind. It consists of several 

parts, such as, physiology, pathology, Materia Medica, 

Pharmacy etc. From the writings of Charaka and Susruta 

and their commentators, it is learnt that the Ayurveda 

originally consisted of 100 sections, each a 1000 stanzas 

making up a lakh’s (1,00,000) of verses arranged into 

. 8 books viz - 

1, eeoeSwid — art of extracting extraneous substances 

forced into the human frame. 

2. ereon&swib — art of curing external organic affections, 

such as, diseases of the ears, eyes, etc. 

3. smut WGFgeud (Fléléeme)— art of application of 

healing to body in general. 

4. பூதமருத்துவம் (வைத்தியம்) -- ௨௩ ௦4 951024௦ஈ of 

faculties from a deranged state, due to demonaical 

possession. 

5. Goring Gifs sud — care of infants and treatment 

of puerperal disorders in mothers and rurses. 

6. அகதம் - art of administering antidotes to poisons. 

7. இதளியம் - (இரசாயனம்) - (கிரு ௦ alchemy. 

8. மாந்த இனப் பெருக்கம் (வாஜீகரணம்) - (௭௦௨௨5௨ ௦4 
the human race. 

All the recent medical works on Ayurveda are based on 
the works of Charaka and Susruta. Susruta re — arranged



£வேதர் 

் 1008 01528685 (சா.௮௧.). “ஆயுள் வேத 

)டையாரும் இவை கால்களாக நடக்கும் என்பது 

/ற்றிப்பாதம் என்றும் ”(குறள்.950.பரிமே.உரை.). 

ம. ஆயுர்வேதம்; ௧. ஆயுர்வேத; தெ. ஆயுர்வேதமு. Skt. 
1. A 

/ஆயுள் * வேதம். வேதம் -நூல்.] ஆயுள் நூல் 
பார்க்க, 806 ஜெப-ஈ((. 

இந்திய நாடு முழுதும் பரவிய பண்டைக்கால மூலிகைப் 
பச்சிலை மருத்துவம் ஒன்றே யெனினும் வடபுலத் 

தில் இம்மருத்துவ முறை ஆயுள்வேதம் அல்லது ஆயுர்வேதம் 
என்று பெயர் பெறுவதாயிற்று. வேதம் என்னும் சொல் இங்கு 

நூல் என்றே பொருள் தரும். இஃதறியாதார் இதனை ஆரிய 

நான்மறையோடு சார்த்தி, இருக்கு அதருவண மறைகளில் 

இம்முறை முதன்முதல் கூறப்பட்டது என்று ஒரு சாராரும், 

அஃதன்று, ஆயுள்வேதமே ஐந்தாம் வேதமாகக் கொள்ளத்தக்கது 

என்றும், : பலபடப் பன்னியும்- பின்னியும் உன்னித்துரைப் 

பாராயினர், இது குறித்து வடமொழி அகரமுதலி பின்வருமாறு 
கூறுகிறது.: 

“the more modern Atharvaveda — (Samhita), on the 

other hand, is, like the Rig veda, a real collection of original 

hymns mixed up with incantations, borrowing little from the 

Rig, having no direct relation to mere ritual or sacrifices. But 

supposed by mere recitation to produce long fife, to cure 

disease (generally in connection with the use of some plant 

or drug gifted with magical properties) to obtain success in 

love or gambling, to effect the ruin of enemies etc. 

(M.S.E.D.). : 

ஆயுள்வேதம் ஆரிய நான்மறைகளொடு சிறிதும் தொடர் 

பற்றது. கந்தருவ வேதம் தனுர்வேதம் ஆயுர்வேதம் ஆகியவை 

துணை நூல்கள் (உபவேதம்) என்றே பல்லோராலும் ஒப்புக் 

கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மருத்துவக் கலைக்குத் தெய்வத்தன்மை 

சேர்ப்பதற்காக வடமொழி வேதங்களொடு சார்த்தியுரைக்க 

வேண்டுவதில்லை. 

ஆயுள் என்ற சொல்லே மருத்துவனைக் குறித்து வழங்கி 

வந்துள்ளது. :ஆயுள்வேதம் என்பது மருத்துவனின் கையேடு 

அல்லது அடிப்படை நூல் என்னும் பொருளில் உருப்பெற்று 

நாளடைவில் மருத்துவநூல் என வழக்குப் பெற்றுள்ளது. 

வாழ்நாளை மிகுவிக்கின்ற நூல் என்பது அச்சொற்குச் 

சுமத்தப்பட்ட பொருள். ஆயுள்நூல் - உள்ளபடி உடலின் 

உட்பகுதிகளை ஆயும் நூல். ஆயுள்வேதம் வாழ்நாளை 

மிகுவிக்கும் மருந்துகளைப் பற்றிக் கூறுவதாயின், அது 

தமிழர்களின் காயகற்ப மூலிகை மருத்துவமாகிய சித்த மருத்துவ 

மன்றி வடநாட்டு மருத்துவமாகாது. ஆயுள்வேத மருத்துவத்தில் 

அனைத்து நோய்களுக்கும் மருந்து ஆயப்படுதலின் வாழ்நாளை 

நீட்டித்தற்கேயுரிய தனி மருத்துவ முறையன்று. வாழ்நாளை 
நீட்டிப்பதாயின் நூறாண்டுகளுக்கு மேலும் வாழ்தற்கேற்ற 
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முறைகளை மட்டும் கூறி ஆற்றுப்படுத்தும் நூலாதல் வேண்டும். 

அல்லாக்கால் அதற்கு அப்பெயர் பொருந்தாது. 

ஆயுள்வேத மருத்துவத்தின் முன்னோராகக் கூறப்படும் 
சாரகரும் ௬ுசுரகரு ம் கி.பி.முதலிரு நூற்றாண்டினர், அவர்கள் 

காலத்தில் இம் மருத்துவம் வடமொழியில் எழுதப்பட்டதேயொழிய 
அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப் பட்டதன் று. 

இந்தியா முழுவதும் பரவிய தமிழ்ச் சித்தமருத்துவமே 

வடபுலத்தில் ஆயுள்வேதம் என்று பெயர்பெற்றது. ஆயுள் 
வேதத்தின் தாயாகிய தமிழ் மருத்துவம் பல்லாயிர ஆண்டு 

களுக்கு முன்பு இம்மண்ணில் தோன்றி வளர்ந்த 

பெருமையுடையது, ஆயுள்வேத மருத்துவ - முறையிலுள்ள 

சொல்லாட்சிகளும் மூலிகைப் பெயர்களும் தமிழ் வேர்ச் 

சொற்களிலிருந்து தோன்றி யனவாயிருப்பது இக்கருத்துக்கு 
அரண்செய்வதாகும். 

ஆயுள்வேதர் ஆப-/602, பெ. (ஈ.) மருத்துவ நூலோர்; 

those who are skilled in ayurveda system of medicine. 

“ ஆயுள் வேதரும் காலக்கணி தரும்” (சிலப்.544). 

ம. ஆயுர் வேதிகன்; க ஆயுர்வேதி. 

/ஆயுள் * வேதர்./ 

ஆயெறும்பு ஷபாப், பெ. (ஈ.) ஒருவகை எறும்பு 

(நெல்லை.); 8 (4௦ ௦4 காம் (Tn.). 

/ஆய் * எறும்பு. 

ஆயோ ௦, இடை (ஈ.) குறிஞ்சி நில மகளிர், பறவை 

களை விரட்டும்போது எழுப்பும் ஓசை (திவ். இயற். 

4150955. 10); exclamatory expression intended to 

frighten away birds from nibbling of the ripe corn and 

used by the women folk of the hilly tracks who usually 

guard millet fields. 5 

/ஆ-* ஒ- ஆவோ -ஆயோ. ஆகார ஓகாரங்கள் 

ஒலிக் குறிப்பு] 
ஆர்'-தல் ar—, 2. Oé.6.09. (vi) 1. நிறைதல்: ௦ 

become 1ப!. ''ஆரப்பருக”' (திவ்.திருவாய். 10,10,5). 

2.பரவுதல்; 105206௨0௫௪. 'போதாரி வண்டெலாம்'' 

(திணைமாலை. 95, உரை). 3. மனநிறைவாதல்;1௦ 

06 5845160. 'ஆராவமுதாம்”' (திவ். திருவாய். 2, 5, 

5). 4. பொருந்துதல்; 4௦ ௦௦1௪ ரர், belong to. 
“சீரார் செழும்பந்து” (திவ்.இயற்.சிறியதி, 11, 
கண்ணி). 5. தங்குதல் (திவா.); to abide by, stay. 
- 2. செ.குன்றாவி (௩) 6. உண்ணுதல்; 1௦ eat, to 
ர. “அமலைக் கொழுஞ்சோ றார்ந்த பாணர்க்கு” 

(புறநா. 34, 14). 7. நுகர்தல்; 4௦ experience. “ay it 
வுற்றார் நெஞ்சமழிய'' (கலித். 42, 13). 8. ஒத்தல்; 
1௦ 78586. “மணியார் கண்டத் தெம்பெருமான்”” 
(பெரியபு. திருநா. 314). 9. அணிதல் (பிங்); 
wear, put on. 10. Glu mg60; to get, obtain. “ஆர்கினற 
தின்றோ ரலரே”' (கந்தபு. தேவரையே.11).
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ம. ஆர்; ௧. ஆர், ஆரு; தெ. ஆரு; து. ஆருனி ; கூ. சார். 
[ஆல் * ஆர். ஆதல் - நிறைதல், ஆர்.தல் - 

நிறைதல். நிறைதல் பொருளிலிருந்து தங்கற் 
பொருளும், வயிறு நிறைதலாகிய உண்ணுதற் 

பொருளும், நுகர் தற்பொருளும் தோன்றும்./ 

ஆர்”-தல் 8-, 2. செ.கு.வி. (91) 1. ஒலித்தல்; ௦ 
99௦ப், 1௦2, 6௦௧. ''அலைகடற்றிரையி னார்த்தார்த் 
தோங்கி'"(திருவாச.3,151).2.போர்புரிதல் (திவா. ; 
to fight, make war. -, 4. செ.குன்றாவி (vt) 3. 
SL@se; to pat oneself. “'மார்பார்த்தல் 

(இன்னா.19). 4. உடைத்தல்; to break into two. 5. 
அலர்தூற்றல்;4௦ 880, ஏிரு. “முனியவந் தார்ப்பது 
போலும்” (கலித்.33,14).6.நெருக்குதல், கட்டுதல்; 

1௦610, 1௪,970. 'பாம்பொன்றார்த்து'' (தேவா.16,11). 

7. பூணுதல் (திவா.) ; to put on, wear. 

ம. ஆர்க்குக; ௧. ஆர், ஆர்ச்சு; தெ. ஆர்ச்சு; து. ஆர்குனி, 

ஆர்ப்புனி; கோத. ஆர்; குட. ஆர்; கூ. ஆர்; பிரா. ஆர். 

/ஆல் - ஆர். ஆஒ!தல் - ஒலித்தல், ஆர்.த்தல் - 
ஒலித்தல், ஒசைமிகப் பொருதல், தட்டுதல்.ஊர் முழுதும் 
பேச்சொலி மிக அலர் தூற்றல். ஆஓுதல் - சேர்த்தல், 
பொருத்தல், இணைத்தல். ஆல் - ஆர். ஆர்த்தல் - 

கட்டுதல், பூணுதல். அல் -* ஆல் - ஆர். பொருந்துதல், 
மோதுதல், தாக்குதல், போர்புரிதல்./ 

ஆர் 3 ar, Qior. (part) 1. umiuTmuLiéms ro; 
‘ epicene pluralising pronominal suff. to verbs as in— 

வந்தார். 2. மதிப்புரவு குறித்த பன்மை FM; 3rd pers. 

௦ஈ௦4௦ இ]. உபர், ௨ ரா தகப்பனார். 3. எதிர்மறை 

யிடைநிலையின்றி வினைமுதலொடு நேரே 

யிணைந்து எதிர்மறைப் பொருளுணர்த்தும் பலர் 

பாலீறு; பரி. ௦/௪. “கல்லார் நெஞ்சில் நில்லான் 

ஈசன்” (௨.௨). 4. அஃறிணையொருமை 
உயர்வுப்பன் மையீறு; honorific suff of non—human 

singularnouns. "உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர்" 
(திருமந்.) நரியார் வந்தார், 

ம. ஆர், அர், ஓர் ௧. ஆரு , ௮௬, ஆரெ, ரி, ௬; தெ. ஆரு, 
அரு; து. எர். கோண். ஒர்; பிராகு. ஏரெ, உரெ. 

E. er. suff. used to form nouns denoting an agent, as 

in, hatter, ruler, teacher, —ME. ere, er. fr. OE. —ere, rel. to 

OS. eri, ON. ari, Dan., Du. —er, OHG. —ari, ari, —eri, MHG. 
—ere, G. —er. Goth. —areis, fr. OTeut. —arjo—z, which 
derives fr. L. —arius (K.C.E.D.E.L.). E. or suff. denoting an 
agent or an instrument —— (1) ME. —or, —our, fr. OE. 
—eor, (F—eur) fr. L. —Orem, acc. of —or, a suff. added to 
the pp. stem of verbs (cp.e.g. actor, author); (2) ME. -or, 
-our, fr. -eor, eur (F.eur) fr. L. -atorem, acc. of -ator {cp.e.g. 
donor, see -tor, -ator. Cp. the agential suff. -er. According   
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to the general rule, -or is added to words of Latin -er to those 

of English origin — (K.C.E.D.E.L.). 

/ஆர்.தல் - பொருந்தல், சேர்தல், ,நிறைதல். 
.நிறைவுப்பொருள், பெருமைப் பொருளில் ஆளப்பட்டு 

உயர்வுப்பன்மை பொருள் தரும். எ-டு: கண்ணனார்.] 

ஆர்" 5, இடை. ரர்) அசைநிலையாக வரும் ஓர் 

இடைச்சொல்; ஓழு!61/6 particle. “பெயரினாகிய 

தொகையுமாருளவே”' 'எல்லாவுயிரொடுஞ் செல் 

லுமார் முதலே'' 

[/ஒருகா. அரோ-*: ஆரோ -ஆர்/ அரோ பார்க்க; 

see ard. ] 

ஆர் Sar, Qu. (n.) 1. நிறைவு (பிங்.); *ப!ஈ255, 

completeness. 'கொழுதிய லார்செய் குழன் மடவீர்' 

(வாணன்.7). 2.நிலம்;. ஊர். 'திருவாரணங்கு' 

மணமகன்”' (மறைசை.1.). 3. கூர்மை; 8வாறா655, 

௦௦16835. “ஆரெயிறழுந்தினர்' (சிலப்.5,124). 

4. அழகு (ஆ.நி); 6680. 5. மலரின் பொருத்து 

வாய்; ௦௮% “பூ....ஆர் கழல்பு '' (குறுந்.329). 

ம. ஆர், ஆர; ௧. ஆர்; து. அருனி; கூ. சார். 

/ஆர்தல் - பொருந்தல், நிறைதல், தங்குதல், 
நிறைதல், பொருளிலிருந்து அழகுப்பொருளும், 
தங்குதல் பொருளிலிருந்து ‘Berd’ பொருளும், 
பொருந்துத ற் பொருளிலிரு ந்து கூ ர்மைப்பொருளும் 

தோன்றும். ஓ.தோ: கூர் - பொருந்தல், கூர்மை./ 

muita, Qs0.. (interrog.pron.) wirit; who. “1 rear n Gly er 

னுள்ளமார்” (திருவாச. 10,2). 

ம். ஆர்; ௧. ஆர், ஆரு; தெ. எவரு, ஏரு; துட. ஆர்; குட. 

ஆரி; து. ஏரு; கொலா. ஏர்; பிரா. ஏர். பட. தார 

/யாவர் - யார் - ஆர்.] 

ஆர் £ ar, Glu. (n.) 1. 9,%8lu7b; common mountain 

ebony. “ஆரும் வெதிரும்'' (தொல்.எழுத். 363). 2. 

Sluts wow; holy mountain ebony. “தேங்கடி 
யாரர வார் சடையர்" (கம்பரந்.8). 

ம. ஆர்; க. ஆரெ; து. ஆரெ. 

/ஆர்த்தி - ஆத்தி. ஆர் - சேர்தல், பொருந்தல், 
தெருங்கல். ஒருகா. நெருங்கக் காய்க்கும் இயல்பு 
பற்றி இப்பெயர் பெறற்றிருக்கலாம்./ 

ஆர்” ar, Glu. (n.) 1. 2,966; spoke of a wheel. 
"ஆர்கெழு குறடுசூட் டாழிபோன்று"' (சீவக.828). 
2. அச்சுமரம்; ல46. “வீணா தண்டென் confer” 
(ஞானா. 7,15).3.தேரினகத்திற் செறிகதிர் (பிங்.) ; 
AEE Geurewfl; central bolt of a car." agit Seer 
உருவழிந்தன அச்சழிந்தன” (பாரத.முதற்.45) . 4.
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உருளையில் அச்சடையும்-துளை; ல fixing hole in 
the wheel. 

/ஆர் - சேர், பொருத்து . சேர்த்துப் பொருத்தும் 
பொருளில் ஆரக்கால், அச்சுமரம், 6 Shere $5) 

செறிகதிர் ஆகியவை சொல் வடிவம் பெ .ற்றன./ 

ஆர்” 2, பெ. (௬) 1. செவ்வாய் (விதான. பதி. 18, 
உரை) ;9வால!/8%. 2. சுடரொளி (Gel) brightness, 
ரில. 3. வெல்லப்பாகு, சீனிப்பாகு (த.சொ.அக.) 
boiled jaggery or sugar.- 

[27 > 20> அல் - அர் ௪ எறி நிறம். ஒருகா. 
சிவப்புப் பொருளில் செவ்வாய்க் கோளையும், 
சுடரொளியையும், : Aarts S வெல்லப்பாகினையும் 
சுட்டியிருக்கலாம்./ 

ஆர்'? ar, Gu. (n.) சரக்கொன்றை (மூ.௮.); ஈகா 
laburnum. Skt. aragvadha. 

[ஒருகா.உல்- அல்- அர் ஆர் -எறிதற்கருத்தில் 
தோன்றும் செந். நிறப் பொருளில் சரக்கொள்றையைக் 

குநித்திருக்கலாம்./ 

ஆர்'' வ், பெ.எ. (80[.) அருமையான, அரிய; (86. பெ. 
(ஈ.) அருமை; [2880885, fineness. “அரும்பெறற் 
பாவாய் ஆருயிர் மருந்தே'' (சிலப். மனையற.75). 

[47 = நிறைதல், மிகுதல், மேலா தல், மேன்மை, 
இட்டுதற்கருமை./ 

ஆர் ஐ, பெ. ர.) 1. அண்மை (அக.நி.); ஈ௦வா685, 

proximity. 

ம. ஆர். 

/ஆர் - பொருந்தல், நெருங்கல், அண்மை./ 

ஆர் ar Gu. (n.) 1. 15 Se0rlb; sandal wood. 2. (pS Hy; 
pearl. 3. UEMESSov; emerald. 4. 2. vs; world. 

11 14 
(ஆர் ஆர்] 

iesemGarcesr arkkan-kodan, பெ. (n.) கொல்லங் 

கோணக் கொடி (மு.அ.) 0 பம். 

ஆர்க்கண்ணியன் 

Chola king. 

ar-k-kanniyan, Glu. (n.) Gener, 

/ஆர் * கண்ணி - அன் . ஆர் - ஆத்தி . கண்ணி - 

மாலை./ : 

ஆர் க்கப்பொடி செய்-தல் 

கு.வி. (4) 

அரைத்தல் to powder a 
are well mixed. (&1.9)6.). 

arkka-p-podigey, 1. Ge. 

ஒன்றோடொன்று கலக்கும்படி 
that 9 

ஆர்க்கம் arkkam, பெ.(௩.) ஊதியம் (இலாபம்) (யாழ்ப்.) ; 

profit (J.), benefit. 

/ஆர் - ஆர்க்கம். ஆர்தல் - நுகர்தல், பயன் 
பெறுதல், பயனாக விளைந்த ஊதியம்./ ் 

131 

  

ஆர்க்கை 

ஆர்க்கம் ௧1/௮௭, பெ. (ஈ.) 1. அரத்தம்; 61௦௦8. 2. நீர்க் 
கடம்பு; water cadamba. (&7.918.). 

[97 55d > அரகம் - ஆர்க்கம்.] 

ஆர்க்கம்” வர்ண, பெ. (ஈ.) 1. அகில்; 88916 ௬௦௦0. 2. 
சந்தனம்; 880வ (சா.அக.). 
is Ai ் 

ஆர்க்கம் "வாவ, பெ. (ஈ.) பித்தளை ;0ா858. (சா.அக.). 

/ஆரகுடம் - ஆர்க்குடம் - ஆர்க்கம்.] 

Vis arkkaram, பெ. (ஈ.) கப்பட்டி மரம்; 1196 பன்ர 
a milky /ய/0௨ (பார்சொர்60), (சா.௮க.). 

ஆர்க்காடு வப, பெ. (ஈ.) 1. ஆர்மரங்களடங்கிய 
&M(); forest of Indian |ஸ்யாப௱ 12௦5. 2. தமிழகத்தில் 
சில மாவட்டங்களில் பயிலும் ஊர்ப்பெயர்: ஈலா6 ௦4 
town or village located in some of the districts of 

Tamilnadu. 

/ஆர் ஈகாடு-ஆர்க்காடு. ஆர்-ஆத்திமரம்.ஆத்தி 
மரங்கள் நிறைந்த ஊர் ஆர்க்காடு. எனப்பட்டது. 

ஆர்க்காடுகிழார் மகனார் வெள்ளைக் கண்ணத்தனார் 

ark —kadu -kilar —maganar -vellai -k— kannattanar, 

பெ. (ஈ.) கடைக்கழகப்புலவர் (அகம்.64) ; 8வாரலா 
poet. 

AieA arkki, Gu. (n.) is UNIS; see arkadi. 

ஆர்க்கிநார் வாரல், Gu. (n.) ஆர்க்கிமரப்பட்டை 
யிலிருந்து உரிக்கப்படும் நார். 46£ஊ 1100 08% of the 
arkki tree. கூரைவேயும்போது கட்டுப்போடப் 
பயன்படும் ஆர்க்கி நார். (செங்.வழ). 

[ஆர் - ஆர்க்கி.] 

ஆர்க்கியம் வஷ்வா, பெ. (ஈ.) காட்டுத்தேன்; ஈ௦ஈஷ 
obtained from the forest. 

/ஆர் - ஆர்க்கியம்./ 

ஆர்க்கு ' arkku, Glu. (ஈ.) 1. ஒருவகை மீன்; ௨1/0 ௦4 
ரி5ர. 2. ஒருவகைக் கிளிஞ்சல்; ௨ 806085 of shellfish 
01 16 ௦0016 1480. (சா.அக.). 

[ஆர் - ஆர்க்கு./ 

ஆர்க்கு” கபே , பெ. 0.) இலைக்காம்பு; stem of a leaf. 
(சாஅக.). 

/ஒருகா. ஈர்க்கு - ஆர்க்கு..] 
ஆர்க்கு வவை,பெ.(.) 1.எருக்கு:பா-ஜஊ, (சா.அக.). 

“மேன்மதிலார்க்கிலைத்த மாலகிமத்த முதிர்சம்ப 
மாதுலங்கத் திரதமும்”' (தைலவ.தைல.9). 2. 
எருக்கின் பட்டை; 68% 04 5பா- இவா. ் 

/ஒருகா. எருக்கு - ஏர்க்கு - ஆர்க்கு.] 

ஆர்க்கை arkkai, Gu. (n.) 1. SL @; bandage. 2. 
வாரணம்; 84760 ௦4 ௨றவ௱- 1௨௦. 3. துரும்பு; ஊலச, 

splinter, sliver. 

பிணைத்தல்./ 

ஆர்க்கை, ஆர்த்தல் * கட்டுதல்,



  

ட்டு 132 ஆர்த்தர் 
ஆர்கதம் 

சேர இருந்து காக்கும் பாதுகாவல், அன்பால் 
wisgid argadam, Gu. (n.) ஆருகதம் பார்க்க; see 

aru-gadam. 

ஆர்கதன் argadan, Gu. (n.) ஆருகதன் பார்க்க; 586 

aru-gadan. 

ஆர்கதி வஊறகமி, பெ. (n.) திப்பிலி; 1௦9 ஐ£0எ. 

[ஆரகத்தி- ஆர்கதி./ 

ஆரகந்தி பார்க்க; 996 878080(. 

ised ' argali, Qu. (n.) 1. பெருமுழக்கம், பேரோசை; 
loud noise, roaring, bustle. “ஆர்கலியுலகத்து 
மக்கட்கெல்லாம்'” (முதுமொழி.). 2. கடல்; 968. 

'""ஆர்கலியுலகின்"” (வேதாரணியபு. மேன்.32). 3. 
மழைவெள்ளம்; 1௦௦4. “பொய்யா வானம் புதுப் 
பெயல் பொழிந்தென வார்கலி முனைஇய 

கொடுங்கோற் கோவலர்” (நெடுநல். 3). 
/ஆர் ர கவி.ஆர்- நிறைவு, மிகுஇ.கலி - கவித்தல், 

ஒலித்தல், முழக்கமிடு தல்./ 

ஆர்கலி = argali, Gu. (n:) Ade; long pepper. 

[ஆரக,ந்தி - ஆர்கஇ --ஆர்கலி.] 

ஆரகந்தி பார்க்க; 566 878-080. 

ர்கலிவாரணம் argalivaranam, Glu. (n.) ஐராவத 

wit sneot; elephant known as iravadam, the vehicle of 

Indran. 

[ஆர்கலி- கடல்.வாரணம்-- யானை. தொன்மக் 

கதையின்படி ஐராவத யானை கடலிற் தோன்றிய 

தாகக் கருதப்பட்டது./ 

Gang argodam, Gu. (n.) சரக்கொன்றை; Indian 

laburnum. Skt. aragvadha. 

ஆர்ச்சவம் ஊவா, பெ. (ஈ.) 1. உண்மை; truth. 2. 

நேர்மை; ஈ௦ஈ83%.. 3. பகைவனையும், நண்பனையும் 

சமமாக எண்ணும் மனப்பாங்கு; ஈச! 6௮௨06, 

treating friend and foe alike. “Qeulfla Ce மித்திர 

களத்திராதி யிடத்துந் தெவ்விடத்து மயர்விற் றன் 
னான்மாவிடத்துமமையச் சம பாவனை வைத்தல் 

வயிரமறு மார்ச்சவ மென்றே வகுப்பர்” (சூத.ஞான. 
13:9). 

LF * ஆர்த்தம் - ஆர்த்தவம் - ஆர்ச்சவம். 
ஆர்தல் - பொருந்தல், சறியாயிருத்தல். ஆர்த்தம் - 
பொருத்தம், உண்மை, நேர்மை. பொருந்த நோக்கும் 

மனப்பாங்கு./ 

ஆர்ச்சனம்" arecanam, Gu. (n.) 1. வருமானம்; 

(#uTS1Sse) acquision, earning, savings. “#laumité 

சன மார்ச்சனமாகில்”” (கோயிற்பு. வியாக். 4). 2. 

பாதுகாத்தல்; protection. 3, விருந்தோம்பல்: 
hospitality. Skt. arjana. 

[ஆர் - ஆர்த்து - ஆர்.த்தனம் - ஆர்ச்சனம். ஆர் 
- பொருந்து, சேர். ஆர்ச்சனம் - சேரும் வருமானம்,   

நெருங்கும் விரு ந்தோ ம்பல்./ 

ஆர்ச்சனம்” Arccanam, Gu. (n.) அருச்சித்தல், வழி 
பாடு, போற்றுதல், வணங்கி அருமைபாடுதல்; 

adoration, worship. “வருவது மார்ச்சனமே மருவியற 
மார்ச்சனமே” (விருத்தாசலபு. பாயி. 11). 

Skt. arcana. ட 

[ஆர் - ஆர்த்து - ஆர்.த்தனமி' - ஆர்ச்சனம் - 
அன்பால் நெருங்கி வழிபடும் போற்றிப் பாடல். 7 

ஆர்ச்சி-த்தல் 8௦0-, 4.செ. குன்றாவி (94.) ஈட்டுதல் 
(சம்பாதித்தல்); 1௦ 8வா௱, 800ய6. “பன்னருந் 

தனமார்ச்சித்து”” (நல். பாரத. தரும சாத்திர. 13). 

[ஆர் - ஆர்த்து - ஆர்.த்இத்தல் - ஆர்ச்சித்தல்./ 

ஆர்ச்சிதம் 2௦௦10௨, பெ. (ஈ.) 1. திரட்டுதல், ஈட்டுதல், 
கையகப் படுத்தல், வருமானம், தேட்டம் (சம்பாத் 

Glwib) ; acquisition, earnings. 2. பாதுகாத்தல்; 
protection. 3. aij GSmWUS; paying host. 

Skt. arjita 

[47550 = பொருத்தல், சேர்த்தல், திரட்டல், 
ஊட்டுதல் (உண்பித்தல்). ஆர்.த்திதம் - ஆர்ச்சிதம்./ 

ஆர்சா 855, பெ. (௭.) ஆர்த்தம்” பார்க்க; 886 ட்ப 

ஆர்த்தம்' arttam, Glu. ஈ.) நிறைவு, நிறைதல்; 6௨- 

coming full, completion. 

ஆர்த்தம்” உறவா, பெ. (ஈ.) கட்டுதல்: binding; tying. 

/ஆர்- ஆர்த்தம்.இச்சொல்ஆர்த்தம் - ஆர்த்தா 
> ஆர்சா எனத்திறரிந்து முகவை மாவட்டத்தில் 

கட்டடச்சாரத்தில் மரக்கொம்புகளைச் சேர்த்துக் 

கட்டும் கயிற்று முடிச்சு வகையைக் குறிக்கிறது./ 

ஆர்த்தம் arttam, Glu. (n.) 1. 660461; unhappiness. 2. 

GIs; distress, affliction. “2155 Quwer Om mor 

யாளுகந் தானை”' (தேவா.157.4.). 
Skt. arta 

[ஆர் - ஆர்த்தம், ஆர்த்தல் -. கட்டுதல், 
பிணித்தல், நோயுறச் செயதல், ஒ.நோ. பிணி - 
பிணித்தல்.] ் 

ஆர்த்தர் உள, Gu. (ஈ.)1. எளியவர்; poor people. 2. 

நோயுற்றார்; ஊி/௦௦0. “தில்லைப் பல்பூம்பொழிற் 

செப்பும் வஞ்சினமு மார்த்த ரங்கஞ் செய்யுமால்”” 

(திருக்கோவை.187). 3. பெரியோர்: நூ. 

[ஆர் - ஆர்த்தம் - ஆர்த்தர். ஆர்த்தம் £ 
பார்க்க, 866 arttam?. 7 

ஆர்த்தர் டட Glu. (n.) பெரியோர்; 9122௮௱௭, wise- 
ற. 2. முனிவர்; sages. 

[ஆர் - ஆர்த்தல் - ஆர்த்தர். 
நிறைத்தல், நிறை பண்புடைய 
ஆர்த்தம்” பார்க்க. 8586 arttam'. 

ஆர்த்தல் - 
சான்றோர் .



ஆர்த்தல் காவ, தொ.பெ.(க1ஈ.)1. அணிதல்;4௦கரா19, 

decorating. 2. 216; making one to eat. 3. 
51550; hiding. 4. ஒளி 68 4) Ll str 9) 560; lightning. 

5. GurG@gse; fighting. 6. Gurgsse; fixing. 

(கதி.அ௧.). 
[QF - ஆர்த்தல். ஆர்தல் - பகுத்தல், 

பொருத்துதல், ஒளித்தல், மோதுதல், மேகம் மோத 

அதிர்.ந்து விளக்கும் மின்னல், தாக்குதல், பொருதல். ] 

ஆர்த்தார்கோன் ஊன் 16, பெ. (ஈ.) ஆத்திமாலை 

யணிந்த சோழன் (திவா); Cola king, who wore the 
characteristic atti garland. 

/ஆர் * தார் *- கோன். ஆர் -ஆத்திப்பூ. தார் - 

மாலை. கோன் - அரசன். 

ஆர்த்தி ் artti, Qu. (n.) மனத்துன்பம், வேதனை : ௨411௦- 

tion, வாடுபர8ர், ராவாக! 8001. “தீவினை யார்த்தி 

நீங்குதி'' (கந்தபு.. கந்தவி. 100). 2. அழிவு; destruc- 

1௦ஈ. 3. துன்பம்; 5$பர*2ரா£. “ஆர்த்தி யாவுநீ யகல” 

(கந்தபு. இந்திராணிமறு.18). 4. ஐந்து சத்திகளுள் 

6% J; (phil.) one among five 81. “ஈசானி பூரணி, 

ஆர்த்தி, வாமை, மூர்த்தி என்னும் பஞ்ச சத்தி 

புறவுருவுடைத்தாய்'' (சி.சி.1; 56. ஞானப்). 5. 

நட்டுவக்காலி ; big species of black scorpion-lobster 

mouthed legged, scorpion (€1.9)8.). 

/ஆர் - ஆர்த்தி. ஆர் த்தல் - நெருங்கல், தாக்கல், 

துன்பம் விள த்தல், அழித்தல், அழிவத் தெய்வம். 

ஆர்த்தி” artti, Gu. (n.) 1. பட்டறிவு (அனுபவம்); ட 

perience. 2. 2) feulb; eagerness, enthusiasm. 3. 

விருப்பம்; 8631௪. 4. வில்லின் நுனி, விற்குதை; end 

of a bow. 

/ஆர் * ஆர்த்தி - ஆர்தல் - நுகர்தல், 
விரும்புதல், பொருந்துதல் பொருந்தும் வில்லின் நுனி. / 

ஆர்த்திகை arttigai Glu. (n.) துன்பம், றவ, suffering. 

“ஆர்த்திகையுறாதவுள்ளத் தரிமுதல மரர் யாரும்” 

(கந்தபு.திருவவ. 114). 
/ஆர்த்தி*கை./ 

ஆர்த்து-தல் . 8௱ப-, 5. செ.குன்றாவி 
கொடுத்தல்; to 9௫௨, “பெற்றவை பிறர்பிறர்க் 

கார்த்தி” (பொருந.174). 2.நிறைத்தல்; 4௦1 பற, 1௦ 

றவ 1. 3. நிறைவேற்றுதல்; to fulfil, to execute, 

complete, finish, bring to an end.— 11.041. {v.caus.). 1. 

ஊட்டுதல்; 1௦ feed. “கறவை கன்றார்த்தி” 

(மணிமே.12,9). 2. நிறைவித்தல்; to fill, complete. 

“வருநிதி பிறர்க் கார்த்து மாசாத்து வானென்பான் 

(சிலப். 1, 33). 3. நுகர்வித்தல்; to cause, to 
ஓருவ/௭௦ஈ. ''நசையுநர்க் கார்த்து மிசைபேராள'' 

(திருமுரு.270). 
[ஆர் - ஆர்த்து..] 
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vt); 1.   

ST, 

ஆர்த்துபம் வொபட்வா, பெ. (.) 1. அரத்தைச்செடி; 

9விவாவ. 2. பேரரத்தை; 92௨ ஐவிவாதவ். 

/ஒருகா. அரத்தை - அரத்துவம் -: ஆர் த்துபம்./ 

ஆர்ப்பதம் றற, பெ. (ஈ.) 1. ஈரம்; ஸா . 2. 

SON sy; fertility. பச்சையாயிருத்தல், பசுமை; 24 

which is green and fresh, 

/ஆர் * பதம்./ 

ஆர்ப்பரவம் ஊறற(ம)வாவள, பெ. (ஈ.) 1.ஆரவாரம், 

பேரோசை, இரைச்சல்; ௦வ, 84௦0). “வார்கலை 

களார்ப்பரவஞ் செய்ய'' (திருவாச.7,1). 2. போர் 

(2)6.1.); war. 3. 21645555 Qe; frightening 

sound. “gmujus தெங்கிருந்தாரும் வெருவ” 
(சேதுபு.தேவிபுர.24). 

/ஆர்ப்பு* அரவம்.] 

ஆர்ப்பரித்தல் ஊற, 4, செ.கு.வி. (04) 1. ஆர 

வாரித்தல்; (௦ 8/0பர், 02, 7260பா0. ''மறைகளார்ப் 

பரிப்பும்'' (மச்சபு, திரிபுரநிருமாணவ.14). 2. 

தொடங்குதல்; ௦ 6௨9ஈ. (கதி.அக.). 

/ஆர்ப்பு * அறி.] 
ஆர்ப்பரிப்பு வாறறகாறறப, பெ. (n.) ஆரவாரிப்பு; ௦௨, 

1௦பர885, 88௦0. “போற்று நான்முகமு மறைக 

ளார்ப்பரிப்பும்'” (மச்சபு. திரிபுர நிருமாண.14). 

[ஆர்ப்பு * அரிப்பு. 
ஆர்ப்பாட்டம் ஊற (ப)-ஊக௱, பெ. (ஈ.) 1. ஆடம்பரம், 

வெற்றாரவாரம், இடம்பம்; great show, boisterous 

behaviour, useless display, foppishness 2. 9H eungiD, 

கூச்சல், இரைச்சல்; பறா௦ன, 1௦00 ௦. 

Qs. out. Skt. arabhata. 

[ஆர்ப்பு * ஆட்டம்./ 

ஆர்ப்பாட்டம் என்னும் செந்தமிழ்ச் சொல்வடிவம் 

'ஆர்ப்பாடம்' எனச் சென்னை அகரமுதலியிற் குறிக்கப் 

பட்டிருப்பது தவறு . இது தமிழிலும் திரவிட மொழிகளிலும் 
இன்றும் உலக வழக்குச் சொல்; 

ஆர்ப்பு ’ arppu, Qu. (n.) 1. பேரொலி; 1௦00 — tumultuous 

noise. “ ஆர்ப்புக் கொண்டு கைவிசைத்தெறி 
மணிக்கல் வந்தணைய”' (கந்தபு.நாட்டு.45). 2. 
போர் (பிங்.); 626. 3. சிரிப்பு (Mr.); laughter. 4. 

மகிழ்ச்சி; joy, exultation. "4S A யார்ப்புறக் 

கண்டனன் -...... திருக்கோயில்'” (குற்றா. தல. 

மந்தமா, 110). ர 

தெ. ஆர்பு. 
tar * ஆர்ப்பு. ஆர்த்தல் - மிக்கொலித்தல்... 

ஆப்பபு £ காஜ, பெ. (ஈ.) (இசை.) மாத்திரை கடந்த 

ஒத்தொலி (சுருதி ), ஓங்கவிசைத்தல்; ஐய் 

pitch of a lute string. “இன்னிசை வழியதன்றி



a 

யிசைத்தல் செம் பகையதாகும்,சொன்ன மாத்தி 
ரையி னோங்க விசைத்திடுஞ் சுருதி யார்ப்பே 

(பஞ்சபாரதீயம், சிலப். வேனிற். 29). 

ஓங்கவிசைத்தலாகிய 'ஆர்ப்பு' யாழின் நால்வகைக் 

குற்றங்களுள் ஒன்றாகும். இது மரக்குற்றத்தால் உண்டாவது 
என்று திருவிளையாடற்புராண உரைகாரர்குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

ஆர்ப்பு $ வறறப, பெ. (ஈ.) 1. கட்டு, பிணைப்பு; 68௦, 

fastening, ligature. ''ஆர்ப்பரிய காயந்தன்னை” 

(சி.சி.4,94). 

[ஆர் - ஆர்ப்பு.ஆர்.த்தல்- சேர்த்.தல், கட்டுதல். ] 
ஆர்ப்பு” arppu, Glu. (n.) 1. mietor esoflus gs; minute thing. 

2. முள்ளின் கூர்மையான பகுதி; 5ள்காற ற் ௦4 & 

௦. 3. தைத்த முள்ளின் ஒடிந்த கூர் (யாழ்ப்.); 

piece of thorn broken off in one’s flesh (J.). 

/ஆர் - ஆர்ப்பு..] 

ஆர்ப்பு  காறப, பெ. (ஈ) மேற்பூச்சு,குற்றம்(திவ்.அக); 
defect. 

ஆர்பதம் arpadam, Glu. (n.) 2 esr ey; food. “Gig csr 
அம்பண வளவை விரிந்துறை போகிய வார்பத 

நல்குமென்ப ”' (பதிற்றுப்.66,9). 

[ஆர் *பதம். ஆர்தல் - உண்ணுதல். பதம் - 

உணவு] 

ஆர்பதம் வறக, பெ. (௩.) நிழல் (அக.நி.); shade 
[ஆர் * பதம். 

ஆர் பதம்” கறக, பெ. (.) வண்டு (பிங்.); small 
beetle. 

/ஒருகா. அறுபதம் -- ஆர்பதம்./ 

ஆர் பதன் வழக்கா பெ. (ஈ.) உணவு; 4௦௦0. “தேரிற் 

றந்தவர்க் கார்பதனல்கும் ” (பதிற்றுப்.55). 

/ஆர்பதம் - ஆர்பதன் (ஈற்றுப் போலி).] 

ஆர்மதி 1 சாகம், பெ. (ஈ.) கடக ஓரை (ராசி); ௦8௦ 
in the Zodiac, house of the moon. 

/ஆர் * மதி. ஆர்.தல் -பொருந்தியிருத்தல், தங்கு 
தல். மதி - நிலவு] 

ஆர்மை எவ, பெ. (௱.) 1. கூர்மை; ஸ்வரா. 2. மதில்; 

fort. 

[ஆர் > Brow. ஆர்தல் = சேர்தல், சேரக் 

கூடுதல், கூர்மை, சேரக்கூடும் (வளைந்து ஒன்று 
கூடும்) மதில்../ 

ஆர்வக்கோழிக்காரகம் 3௩௨1-51-௨௨, பெ. (n.) 

ஆர்வக்கோளிக்காரகம் பார்க்க; 59 arva —koli—k— 

karagam. 

efleesmgeih Arvak-koli-k-karagam, Glu. (n.) 
கேளாது விருப்பாய்க் கொடுக்கப்பட்ட 

134 

  
ஆங்வம் 

ஆங்வம் 

ஆர்வலன் 

ஆர்வலல் 

பொருளை விரும்பி ஏற்றற் பொருளில் நான்காம் 

வேற்று மையில் வரும் பெயர் (வீரசோ.உபகாரக.3); 

(dative case) accepting willingly some thing given 

unasked. 

[ஆர்வம் * கோளி * காரகம். கொள் - கோள். 

இது கோளிக்காரகம் மூன்றனுள் ஒன்று. இச்சொல் 

'இராவிட மொழிகளில் கோசுகர எனத் இறி.ந்தது./ 

ஆர்வம்" arvam, Glu. (n.) 1. அன்பு;1006, 24720140௦௭. “ஆர்வ 

நெஞ்சமொடு" (தொல். பொ. 40). 2. விருப்பம்; 
desire. 3. ஆசை; ॥//9. “வண்டார்வஞ் செய்து 

மதுவுண்டு” (நைடத. அன்ன. தூ. 65). 4. 
புணர்ச்சியைக் குறித்துண்டாகும் ஆசை; sexual 

desire. 5.பெறக்கருதிய பொருண்மேற்றோன்றின 

பற்றுள்ளம் (மதுரைக்.489) ; ஈவா). 6. பத்திமை 
(பக்தி); 9௦4௦௭. '“அடியார்தமார்வத்தாற் கூறிய” 

(திவ். இயற். 1, 35). 7. கடைப்படு கொடை ஏழனுள் 
ஒன்று; one of the seven kinds of donation. 

“ஆர்வமாவது அன்பு முதலியவற்றானளித்தல்'' 

(த.சொ.அக.). 

[ஆர் - ஆர்வம்../ 
ர்வம் > arvam, Qu. (n.) ge (5.Gem.215.); sound. 

“ஆர்வத் தோடி வயல்புகும்” (கந்தபு. ஆற்று. 35). 
/ஆர் - ஆர்வம். ஆர்.தல் - ஒலித்தல். 

3 3௨, பெ. (ஈ.) சீலை (த.சொ.அ௧.) ; 58௨. 

/ஆர் - ஆர்வம். ஆர்.த்.தல் - கட்டுதல், உடுத்தல்./ 
கலா, பெ. (ஈ.) நிரயம் (நரகம்) ஏழனுள் 

ஒன்று (பிங்.); hell, one of the seven. 

[ai - ஆர்வம். ஆர்தல் - கட்டுதல், கட்டுப் 

பாட்டுக்குள்ளாக்கல்./ 

ஆர்வமொழி arva-moji, Gu. (n.) ஆர்வமொழிய 
பார்க்க; 522 arva—moli—y—ani. 

ஆர்வமொழியணி 8௭௦1-3) -ஹு, பெ. .ஈ.) (அணி.) 

உள்ளத்து நிகழும் ஆசையை மிகுதியாக வெளிப் 

படுத்தும் சொற்களாற் சொல்லும் ஒரு செய்யுள் 
அணிவகை; (8௭௪.) 1ஜ2580160 !வாடப806 ௦௦5௭ 1௦ 

express one’s intense love, figure of speech 

"“ஆர்வமொழி மிகுப்ப தார்வ மொழியே'' (தண்டி. 
67). 

[ஆர்வம் * Gump + அணி, மொழிதல் 
சொல்லுதல். / 

ஆர்வலர் கவல, பெ. (ஈ.) அன்பர், ஈடுபாட்டாளர்; 

க 

lovers, fans, devotees. 

/ஆர்வு - ஆர்வல்* அர். 

arvalan, Qu. (n.) 1. அன்புடையவன் ;:14ஈ0 
affectionate person, lover. “sy itueoit புன்கணீர்



ஆர் வலித்தல் 

பூசல் தரும்” (குறள். 71). 2. கணவன் (பிங்); 

husband. 3. urfl#levsét; one who seeks a present from 

a prince ௦ றண்௦ஈ. “இனிய செய்திநின் னார்வலர் 
முகத்தே”' (புநா.12). 4. நண்பன்: 4/2. 

/ஆர் - ஆர்வம் -: ஆர்வலன். ஆர்வல் பார்க்க; 
see arval.] 

ஆர் வலித்தல் ஊவ-, 4. செ.கு.வி. (9..) 1. அன்பு 

கூர்தல்; 1௦ 1046, 1௦ 06 ஒன்களு kind, affectionate. 

“சிந்தை யாரவார்வலித்து'' (தேவா. 997, 5). 2. 
மிகவிரும்புதல்; regard with strong affection, to desire 
passionately. 

/ஆர் -ஆர்வல் 4 இ - ஆர்வலி.] 

ஆர்வு ! கப, பெ. (ஈ.) 1. நிறைவு; 1ப11885, abundance. 

2. LET EBHIMS, UGGS; eating and drinking. 3. 

2 (MG; feeding. 4. ஆசை; 0௨86. “ஆசினி 
கவினிய பலவி ஸனார்வுற்று'' (புறநா. 158,22), 
“ஆர்வுற்றார் நெஞ்சமழிய விடுவானோ” 
(கலி.42). 

[ஆர் - ஆர்வ. 
ஆர்வு” arvu, Glu. (n.) ஆராய்தல் ;investigation, research, 

critical study. 

/ஆர் * ஆர்வ] 
ஆர்வை 3ல், பெ. (ஈ.) கோரைப்பாய்; 2 ௫௨06 ௦7 

rushes (W.). 

[ஒருகா. ஆர் - ஆர்வை - ஆர அல்லது நெருங்கப் 

பின்னிய கோரைப்பாய்./ 

ஆர 38, வி.எ. (&0..) 1. நுகர;1௦ enjoy, benefit. “BrLaT 

நன்கிழிதரும்'' (மதுரைக்.82).2.மிக, நிறைய;*படு, 
ஊ்யாகொடு. 'ஆரப்பருக'' (திவ்.திருவாய், 10, 10, 

5). “வாயார வுண்ட பேர் வாழ்த்துவதும் நொந்தபேர் 
வைவதுவும்” (தாயு. சச்சி. 8). -, இடை. (ஐ௨௩.) ஓர் 

உவமச்சொல்;1எ௱ ௦01௦00௮150 (தொல். பொருள். 

286, உரை). 

[ஆர் - ஆர. ஆர்தல் - நிறைதல், நிறைவின் 
அடிப்படையாகத் தோன்றும் அனைத்து வகை 

ஒற்றுமை, ஒற்றுமைபற்றி வந்த உவமைச்சொல்./ 

ஆரஅமர 3௨-வ௱ஊ௭, வி.எ. (adv.) 

(G&nru.es) having patience 

[ஆர் - g7 + அமர] 

ஆரக்கம் வலக, பெ. (ஈ.) 1. அகிற்கட்டை; 68016 

wood, 2. செஞ்சந்தனம்; 60 sanders-wood. 3. 

பித்தளை; 61855. 

[ஆர் - ஆரக்கம் (சிவந்தது)./ 

ஆரக்கம்பி ஊக) லாம, பெ. (n.) 

சக்கரத்திலுள்ள கம்பி; 006 500185. 

பொறுமையாக 

மிதிவண்டிச்   
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/ஆரம் + ain.) 

BVESQSH ara—k—kalutti, பெ. (ஈ.) கழுத்தில்தீய 

கோடுள்ள (ரேகை) பெண்; 9௦௱8௨ ஈள்௦ ௨ 1ஈவப52- 

ciouslines onher neck." 9495 SSH) QI9 cor smn & 

காகாது” (பழ.). 
/ஆரம் * கழுத்தி. ஆரம் - ஆரம் போன்றுள்ள 

கோடுகள். / 

ஆரக்கால் வப, பெ. (ஈ.) சக்கரத்தின் ஆரம்; 

spoke of a wheel. 

ம. ஆரக்கால் 

/ஆரம் * கால்./ 

BISGUGW arakku-vadam, Glu. (n.) சரக்கொன்றை 

(\Siru.); Indian laburnum. 
Skt. aragvada. 

[ஒருகா. அரக்கு * வதம். அரக்குவதம் - 
ஆரக்குவதம். அரக்கு - சிவப்பு. / 

மறுவ. ஆரகுவதம், ஆரகோதம், ஆரகோரம். 

ஆரகட்டம் Ara-kattam, Glu. (n.) ஆழமான கிணறு; 

well. 

/ஒருகா. ஆழகட்டம் - ஆரகட்டம். கட்டம் - 

கட்டுமானம் அமைந்த கணது./ 

ஆரகம்" வகர, பெ. (£.)1. அரத்தம், குருதி ; 51௦௦0. 

2. சந்தனம்; 88௭0௮] wood. 

[ஒருகா. அரக்கம் -ஆரகம்(வப்பு நிறமுள்ள து)./ 

ஆரகம்” 8808, பெ. (.) 1. பிரிக்கும் எண்; செள 

ஈபாட்௪. 2. கீழ்வாயெண்ணில் (பின்னத்தில்) கீழே 

TPSLUOW srevor; denominator of a fraction, divisor 

(pond.). Skt. haraka. 

[ao > ஆரகம். ஆர் -மோது, 

உடைத்துவிடு, பிரி, பகு, பகுக்கும் எண்... 
தாக்கு, 

ஆரகன் 37808, பெ. (ஈ.) 1. அழிப்பவன்; 05/0. 

“ஆரகனதிகனென்னாது'' (சிவதரு. சிவஞான 

யோ.31). 2. கள்ளன்; (௪. 3. கொள்ளைக்காரன்: 

robber. 4, சூதாடுபவன்; gambler. 5. அணாப்பு 

Gaines; deceitful person, cheat. 

ம ஆராச்சார். 

Skt. haraka. 

[ஒருகா. அரக்கன் - ஆரகன்.] 

ஆரகுடம் 8௨-0௨, பெ. (ஈ.)-பித்தளை (செ.அக.); 

brass (S.1.1.V, 213). , 
10 ~ . .10 . [ஆர் - ஆர* குடம். ஆர்” - வெப்பு... 

YBIFLb ara-kudam, Glu. (n.) ஆரகுடம் பார்க்க; 966 

ara-kudam.



ஆரங்கம் பாக்கு 

[ ஆரகுடம் - ஆரகூடம் (பிங்.).] 

ஆரங்கம் பாக்கு காகர்லா, பெ. (ஈ. ) துண்டு 
துண்டாக வெட்டி வேகவைத்த பாக்கு; 8௭20௨4 

sliced and boiled, impoves மர் 898809 (சா.அ௧.). 

[ஒருகா. ஆர் *- அங்கம் 4; பாக்கு. ஆர் - மோது, 

தாக்கு, உடை, பிள.] 

ஆரஞ்சாகி sran-cagi, Gu. (n.) Gaisitusme; white 
species of portulaca or Indian spinach. 

[ஆரம் * சாக. 50. 580 சாகம். சாட - இலை, 

தழை. ஆரம்* முத்து, முத்துப் போன்ற வெண்மை. 

ஆரஞ்சார்த்து சோழன் 2கா-கோய-08, பெ. (ஈ.) 
திருவானைக்காவிலுள்ள சிவஇலிங்கத்திற்கு 
முத்தாரம் சார்த்திய சோழன் (அபி.சிந்.) ; 061௨ (00 
who placed a garland of pearls on the Sivalinga at 

Thiruvanaikka shrine. ரம் கொண்ட எம் 
மானைக்காவுடை ஆதியே” (சுந். தேவா.). 

[ 47 + (சார்த்து) சாத்து * சோழன். 

ஆரணங்கு aranangu, Gu. (n.) அரிய தெய்வப் பெண்; 
celestial woman, heavenly damsel. '' ஆரணங்குடனே 
காழி யடைந்ததே”' (கந்தபு. வீரவாகுசய. 20). 2. 
அரிய தெய்வம்; 8 ௦4 ஈ/96் ௦02. “ஆரணங் 
குயர்ந்தோ ரல்லோர் புள்விலங்கு'' (அகப்பொ. 
அகத். 19). 3. ஆறுதற்கரிய வருத்தம்; பா௱/02416 
sorrow.’ “Roots காரணங்காகிய மார்பில்” 

(புறநா.14). 
ஆர் * அணங்கு. ஆர் - அரிய. அணங்கு - 

தெய்வப்பெண், தெய்வம், வருத்தம்./ 

ஆரணத்தான் வகா, பெ. (ஈ.) நான்முகன் ;பா2்௱&, 

the source ௦4 16 ௦026. “ஆரணத்தான் அருள்பார்'” 

(தஞ்சைவா.265). 

/அரண் - அரணம் : ஆரணம் *ஆத்து * ஆன்-- 

ஆரணத்தான்./ 

ஆரணம் ேவக௱, பெ. (.) 1. ஒரு நூலின் முதற் 
செய்யுளைத் தொடங்குதற் கேற்ற முப்பத்திரண்டு 

மங்கலச் சொற்களுள் ஒன் று;௦ு6௦11/6 32 8ப50101௦ப5 
words used as a beginning in a poetical work. 3. wsmm 
Ie (Cog); veda, by synecdoche. ' ஆரணத் 
துறையுளாய்”” (கம்பரா.தாடகை.2). 2. வேதத்தின் 
ஒரு பகுதி ; scared mystic part of the vedas, portion 
௦4 1௨ 4602. “ஆரணங்காண் என்பர் அந்தணர்” 
(திருக்கோ- தனியன்). 4. பழந்தமிழ் மருத்துவ 
நூல். (சா.அக.); 8௭௪4 ௱௪௦்1௦வ work of Indian 
medicine. 

ம. ஆரணம். 

[அரண் - அரணம் -- ஆரணம்.] ் 
பாதுகாப்பு என்று பொருள்படும் அரணம் என்னுஞ் 

சொல்லே, போற்றிக் காக்கத் தக்கதும் தம்மைக் காக்க 

வல்லதுமான மறை (வேத) நூல்களுக்கும், அதன் பகுதி 
களுக்கும், து. பாதுகாப்பும் மங்கலமுமாகக் 
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ஆரணி 

கருதப்பட்ட, சீர், எழுத்து, பொன், பூ, திரு, மணி, யானை, தேர், 
பரி, கடல், மலை, புகழ், மதி, நீர், ஆரணம், சொல், புயல், நிலம், 

கங்கை, உலகம், பரிதி, அமிழ்தம் என்னும் 32 மங்கலச் 
சொற்களுள் ஒன்றாக “அரணம்' இட்ம் பெற்றிருப்பது ஒப்பு 

நோக்கத்தக்கது. 

ஆரணமுனிவர் கவ8க௱பாங்ல, Glu.  (n.) 
முனிவரின் பெயர் (அபி.சிந்.) ; ஈவா௱6 ௦4 ௨ 5806. 

[ஆரணம் * முனிவர். ] 

ஆரணவாணர் arana-vanar, Glu. (n.) 1. அந் தணர் 
eofleult, — saints. "ஆரணவாணர்க் கென்றுங் 

கேளான மெளற்கல்லியன்'' (பாரத. திரெள. 73). 
2. ummiunit, Brahmins. 

[ஆரணம் * வாணர். வாழ்நர் -- வாணர்./ 

ஒரு 

ஆரணவுருவார் 38788-/-பாய/ள், பெ. (ஈ.) 1. சிவன்; Siva. 
“ஆரண வுருவார் தில்லையம்பல மெய்தப் 
பெற்றோர்” (கோயிற்பு. இரணிய.74). 2. திருமால்; 
Visnu. 

[ஆரணம் - உருவார். உருவார் - வடிவினர்./ 

ஆரணன் ' aranan, Glu. (n.) 1. மருத்துவ நூலில் 
வல்லவன்; 006 வர௦ 18 6!| 427560 1ஈ 1ஈ0வா medicine. 

2. மறை (வேத) நூல்களில் வல்லவன்; ௦௨ ௬௦ 15 
well versed in sacred books. 

[ஆரணம் --அன்./ 

ஆரணன் £ 88, பெ. (ஈ.) 1. சிவன்; 8௨ "ஆண்டவ 
னாரணன் கம்பனென் றேத்த'' (கம்பரந்.30). 2. 
திருமால்; ப. “ஆரணனே யரனே” (பாரத. 
கிருட்டிண. 209). 3. நான்முகன்; Brahma. 
'ஆரணன் றனது மைந்தர்க் கரும்பெறன் ஞான 
போதம்” (கந்தபு. மேரு.18). 4. பார்ப்பான்; Brahmin. 

ம. ஆரணன் 

[ஆரணம் - ஆரணன்./ 

ஆரணி! arani, பெ. (n.) 1. வடஆர்க்காடு மாவட்டத் 
Slayer or git eet; name of a town in North Arcot 
district. name of a village. 2. g@f 9m; name of a 

river. 

[4.01 + 9008. 4 Doo > ஆரணி..] 
ஆரணி” வாவர், பெ. (.) 1. மாந்தருடம்பில் ஆறாதாரங் 

களுள் நான்காவதாகிய நெஞ்சத் தாமரையில் 
உள்ள அநாகதத்துக்குரிய பன்னிரண் டிதழ்களுள் 

ஓரிதழில்நிற்கும் அதிதேவதை (சி.சி.௮:21.மறை); 
celestial goddess seated in one of the 12 petals of the 

lotus of heart. (§.Glem. 96.). 2. ematl; goddess Kali 
3. உமையவள், பார்வதி; 9௦00655 63௩௮01. ஆரணி 
சடைக்கடவுளாரணி யெனப்புகழ்'” (தாயு. மலை 
வளர். 5). 

ம. ஆரணி. 

- [ஆரணம் --ஆரணி, ஆரணம் - பாதுகாப்பு, 

பாதுகாப்பளிக்கும் தெய்வம். / '



ஆரணி 

ஆரணி” 82, பெ. ௫.) சுழல் காற்று (த.சொ.அ௧.); 
whirl wind. = 

/ஆர்.தல் - சுற்றுதல், 91091500. 45 - ஆரணி... 

ஆரணிய அறுநாள் araniya-arunal, Gu. (n.) wat 
பேற்றுக்காகப் பெண்டிர் கடக (ஆடி)த் திங்கள் 
வளர்பிறை ஆறாம் நாளில் உமையவளை வேண்டி 
நோற்கும் நோன்பு; 1251 observed by women for the 
sake of offspring, on the sixth day following new moon 
in the month of Adi. 

/ஆரணி - ஆரணிய (கு.பெ.எ.) ஆரணி - 
உமையவள்./ 

ஆரணிய ஓரை கரட் உவ, பெ. ௬.) மடங்கல் ஓரை 
(சிம்மராசி) ; 6௦ of the zodiac. 

ஆரணியம் araniyam, Glu. (n.) 1. &1@; jungle, forest. 

“ஐந்துபெரும் பார்த்திவரோ டாரணியம் புகுந்த 

பிரான்”' (பாரத. பதினெட். 243). 2. காட்டிலுள்ள 

கோட்டை (துருக்கம்) ; 677255 18 ௨ 1012௨1. 
[அரண் --அரணம் - அரணியம் - ஆரணியம், 

அரணியம்--5/2.வவு௨. அரண் - காவற்காடு. அரணம் 
* காடு, பாதுகாவலான காட்டுப்பகுத.] 

வடமொழியர்ளர், “ரு () - செல், ரூ - அரண 

தொலைவான, அயலான; அரண -£ அரண்ய - தொலைவான 

அல்லது அயலான இடம், காடு, அடவி, பாலை” எனப் பொருள் 

கூறி மூலங் காட்டுவர், செல்லுமிடமும் தொலைவான இடமும் 

காடாகவே இருத்தல் இயலாமையின் அவர் காட்டும் வேர்மூலம் 

பொருந்தாது. 

காவற்காட்டுக்கு “அரண்” என்றே பண்டைத் தமிழில் 

வழக்கு நிலை பெற்றிருத்தலானும், அரண் (பாதுகாப்பு) நாடி 
காடு புகுந்தார்க்கு அதுவே அரணமாதலினாலும், “காவல் 

வேல் காவற் காடிவை யரணே” என்றும், “காடும் எயிலும் 

கவசமும் அரணம்”” என்றும் பிங்கல நிகண்டு கூறுதலானும், 

“அரண்” என்பதே ஆரணியத்திற்கு மூலம் என்பது வெளிப்படை. 

ஆரணியம் 2 araniyam, Qu. (n.) WL mse, அரிமா; tion 

/அரண் - அரணம் - அரணியம் -* ஆரணியம் 
* காடு, காட்டரசனாகிய அரிமா./ 

ஆரணியராசி வடு ௨2அ, பெ. (n.) ஆரணிய ஒரைபார்க்க; 
see araniya—Orai. 

BIS5O arattam, Qu. (n.) 359); fig tree. (en. ௮௧.). 

/ஆர் - ஆர்த்தம் - ஆரத்தம்.] 

ஆரத்தி ஊக, பெ. (ஈ.) 1. மணமக்கள், மாண்புமிகு 
பெரியோர், அரசர், சமயத்தலைவர் ஆகியோர் உலா 

வருங்கால் அல்லது மங்கல நிகழ்ச்சிகளின் போது 

கண்ணேறு (திருஷ்டி) கழிப்பதற்காக மஞ்சளும், 
சுண்ணாம்பும் கலந்து சிவந்த ஆலநீர் கரைத்தும், 

சில நேரங்களில் சோற்றுருண்டை வைக்கப் 
பட்டதுமான தட்டில் விளக்கேற்றி வலமுறையாக 

வோ இடமுறையாகவோ சுழற்றி நெற்றியில் 
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ஆரந்தாங்கு பாண்டியன் 

QurLye@tbs smu; waving of light, of water mixed 

with lime and turmeric or saffron coloured rice-balls, 
before important personages such as newly wed couple, 

a ruler, or a spiritual head, in processions or on other 

auspicious occasions. 2. Aswags திருமேனியின் 

முன் காட்டும் பதினாறு வகை வழிபாட்டுச் 
செயல்முறைகளுள் ஒன்றான திருவிளக்கு அல்லது 

கற்பூரவிளக்கு (தீபாராதனை) வழிபாடு; ௦8௨ ௦4 
sixteen acts of worship, consisting in the waving of a 

light or camphor in circular motion before an idol. 3. 

45%HUuTL @; song sung during aratti cererrony. 

ம. ஆரத்தி; இந். ஆரதீ; ௧. ஆரதி; து. ஆரதி . 

ஆலத்தி பார்க்க; 566 81240 

/ஆல் - ஆலத்தி > ஆரத்தி. ஆஓுதல் - சுற்றுதல், 
சுழற்றுதல்./ 

41SHS6 Giy, 0b aratti-k-karuppuram, Gu. (n.) Gurgs 

UOMSES SGHULLGW; ordinary camphor. 

[ஆலத்தி - ஆரத்தி* கருப்பூரம். 

ஆரத்தியம் ஊடு வா, பெ, ௫.) ஒழிவு (த.சொ.அக.); 

interval, rest, leisure. 

/[ஒருகா. அறுத்தியம் - a7 S5Bub. 9939 = 
Boor Gach, ofa, ] 

ஆரதக்கறி 3208-12, Qu. (n.) 1. மரக்கறி (யாழ்ப்); 

146961201௦ ௦ரு (0.). 2. மீனில்லாத காய்கறி யுணவு; 

curries of vegetables only without fish, and c. (W.). 

f * அருகம் * அருகதம் - ஆருகதம் - 
BI Sb + கறி.] 
ஆரதம் aradam, Gu (n.) 1. புலால் தவிர்ந்த தூய 
உணவு (யாழ்ப்.); pure vegetarian meal without meat 

(0). 2. மரக்கறி உணவுக் கோட்பாடு, தூய 

சிவனியம் (சுத்த smeaud); vegetarianism, habit of 

taking food purely cooked, according to Hindu notions, 

without flesh, eggs, etc. Skt. arhata. 

/அருகன் -அருகதம் - ஆருகதம் - ஆரதம். 
ஆர.தம் - சமணசமய தெறிப்படி புலால் உண்ணாத 

இயல்பு] 

ஆரதி ஊகம், பெ. (ஈ.) ஆரத்தி பார்க்க; 926 வல். 

| [ஆலத்தி - ஆரத்தி - ஆர. 

Bissitnygd aradi-karppuram, Gu. (ஈ.) ஆரத்திக் 

SGuyob UNT&&; see aratti-k-karuppuram. 

[ஆர.த்திக்கருப்பூரம் - ஆர இகர்ப்பூரம்.] 

ஆரந்தாங்கு பாண்டியன் 3கா(£ர்றுப ஹரே, பெ. (ஈ.) 
உக்கிரகுமார பாண்டியன் ; (14/2 Kumaran, a Pandya 
King. 

/ஆரம் '- முத்துமாலை. ஆரம் * தாங்கு + 
பாண்டியன்.



ஆரநாலகம் 

yugpresib Sra-nalagam, Gu. (ஈ.) ஆரநாளகம் பார்க்க) 

see ara—nalagam. 

ஆரநாளகம் 38-8/808௱. பெ. (ஈ.) இனிப்புள்ள பழம், 

அரிசி, சருக்கரை முதலியவற்றினின் று எடுக்கப் 

பட்டு, எதனின்றெடுக்கப்பட்டதோ அப்பெயரிட்டே 

அழைக்கப்படுவதுமான USD, SM; vinegar, It is 

animpure acetic acid made by the acetous fermentation 

of sweet fruits, rice, sugar, etc. and is specifically named 

after the substance from which it is derived. 

எ-டு: அரிசிக்காடி, திராட்சைக் காடி (சா. ௮௧.). 

ம. ஆரநாளம்; ௧. ஆரநாளாம்பு (அரிசிக்கஞ்சி) 

[ஆர நாளி அநாளகம். நாளி--கள்,புளிப்பேறிய 

நீர்மம். ஆர - நிறைய, ௮இகமாக./ 

வடமொழியாளர் 322/௨ என்பதற்கு மணமற்றது என்று 

பொருள் கூறுவது பொருத்தமில்லை. நாளி என்பது தமிழில் 

கள்ளைக் குறித்த சொல். நிறைவாக மூங்கிற் குழாயிலிட்டு 

அரிசிக் கள்ளைப் புளிக்கச் செய்யும் பண்டைத் தமிழர் மரபும், 

வடமொழியில் 'ஆரநால' என்னுஞ்சொல் சிறப்பாக அரிசி 

யினின்றும் எடுத்த கள்ளையே குறித்தலானும் ஆரநாளி - 

ஆரநாளம் - ஆரநாளகம் என்பவை முற்றுந் தமிழ்ச் சொற்களே 

என்பது தேற்றம். 

ஆரநாளி உகர, பெ. (ஈ.) 1. கள்; 1௦04. 2. புளித்த 

காடி; 602. 

[ஆர * நாளி. ஆர - மிக. நாளி - கள், புளித்த 

காடி, நீர். 

Buy ara-padi, Gu. (n.) 1. பொருள் பொருளாக 
வீரன் தலைவனாக வரும் நாடக வகை; ௨18௦ ௦4 

drama depicting acquisition of wealth and adoring the 

achievements of great heroes. (#lot.3,13, 2 sy). 

2. துணிவு; ௦௦பா809. 

Skt. arabhati. 

[ஒருகா. ஆர்ப்பாட்டம் - ஆர்ப்பாட்டி - ஆரபடி../ 

ஆரம் வவ, பெ. (ஈ.).1. சந்தனமரம்; sandal-wood tree. 

“வன்னிகொன்றை வழைசண்பகமாரம்” (பெரியபு. 
தடுத்தாட்.94).2.நறுமணப்பொருள்களுள் ஒன்று; 
sandal-wood, one ௦4 ல்டர்பறவகாவா. 3. சந்தனக் 

குழம்பு; 88! 8516. “அரைத்த வாரமும்” (பாரத. 

நிரைமீட்சி. 29). 4. கடம்பு (மூ.அ.);) common 
௦8080௨. 5. கோடக சாலைச்செடி (மூ.அ.); உரு 
ஊவ।வ(.6. தோட்டம் (பிங்.) ;9௮0௪. 7. காட்டாத்தி 
(Slaur.) ; common mountain ebony. “24, 51 & ctor soofl & 
சோழன்” (சிலப். பதிக.12). 

[ஆர்,தல் - பொருந்துதல், நிறைதல், பரவுதல், 
மணம் வீசுதல். ஆர் * ஆரம் - மணம் வீசும் பொருள், 

சந்தனம், சோழர் மார்பில் பொருத்தும் அணியாக 

ஆத்தி சூடு தலின் ஆத்தியும் ஆரம் ஆயிற்று . ஆர்,தல் - 
சார். தல், அணிதல்./ 
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ஆரம் 

ஆரம்” வவ, பெ.. (ஈ.) 1. மணிவடம் (பிங்.) ; 60120௦ 

of pearls or gems. 2. THe (சூடா); garland of 

flowers. 3 மாதரணிவடம்; necklace. 4. USSSD 

(திவா.) ; pendant. a breast-plate, as an ornament. 5. 
அணிகலன் (பிங்.); ஊகார. “அம்பையாரஞ் 
செறியாகர்” (மரு. தி. 16.). 6. புறா, கிளி 
போன்றவற்றின் கழுத்திலுள்ள வரி; ஈ£பாலி ring 

round the neck of doves, lines on the necks of parrots 

௨௦ ௦0௭ மாக. “ஆரமோககிளி”' (திருப்பு. 748). 
7. ஆடு மாடுகளின் கழுத்தில் தொங்கும் தசை; 

membrane hanging from the neck of cattle and goats. 

8. மாலை; 98180. 'செம்பொனாரமதாயிற்றம்மா'' 

(கந்தபு. 93). 9. படப்பொறி;.80018 0ஈ 146 ஈ80% ௦4 

the cobra, de-capella. 

ம. ஆரம் 

[ஆல் - ஆலம் (சுற்று வட்டம்) - ஆரம்./ 

ஆரம்” வவ, பெ. (ஈ.) 1. ஒரு செய்நஞ்சு (அஞ்சன 
பாஷாணம்) (மூ.அ.); ௨ 140 ௦4 ஈக(/6 arsenic. 2. 
களிம்பு, காளிதம்; oxide of iron, verdigis. 3. S&aS 
கிட்டம், இரும்புக் கிட்டம்; 500178 ௦4 10ஈ, .100-07055 

(4). 

[ஆர் * ஆர்த்தல் - 
இரட்டல், ஆர்- ஆரம்./ 

ஆரம்” ஊக, பெ. (ஈ.) பித்தளை; 255. 

[ஆர் - சேர்த்தல் -- கலத்தல், ஆரம் - கலப்பு 
மாழை./ 

ஆரம்” aram, பெ. (ஈ.) 1. ஒரு அம்பு (பாணம்); ௨14௦ 
௦வா௦4. 2. கோணம்; 3106. 3. நுனி;*ற, 8ரவாற 6006. 
4. aGSGwW steer; denominator of a fraction. 5. 
பிரிக்கும் எண்; 94480 in arithmetic. 6. போர்; 62416. 

[ஆர் > grb] 

ஆரம்” வாஸ, பெ. (ஈ.) 1. முத்து; ௦. “ஆரமணிந்து 

விம்மும் பாரக்கு சங்கள்” (பரந்த. சுக்பவ. 55). 2. 
கண்ணீர்; 2௨௭௦2. 'விழிகளாரஞ்சொரிய''(பாரத. 
கீசகன்வ.17). 3. முத்தினாற் செய்த கச்சு; 815 10 
095 092516, ௮06 ௦4 ௦815. “ஆரந்தாங்கிய 
வலர்முலையாகத்து”' (நெடுநல். 136). 4. முத்து 
மாலை; 98180 ௦1 ற6818. “கழூ௨ விளங்காரங் 

கவைஇய மார்பே” (புறநா. 19). 

“ [ஆல் - ஆலக்கட்டி, நீர்த்திரள், நீர்த்துளி, ஆல் 

பொருத்தல், சேர்த்தல், 

*.ஆர் * ஆரம் - நீர்த்துளி போன்ற முத்து, கண்ணீர், 
முத்துமாலை. 

ஆரம்” aram, Gu. (n.). Geustet sm; whiteness. 

[ஆரம்-முத்து,முத்தனைப்போன் றவெண்ஃஃ.] 
ஆரம்? aram, Glu. (n.) 1. செவ்வாய்க்கோள்; ஈ3௩. 2. 

காரிக்கோள்: 82/பா£. 

[ஆர் * சேர்தல், சேர்த்தல். ஆர் - ஆரம் - 

குறிப்பிட்ட நிலையில் சேரும் கோள்.]



ஆரம்பம் 

ஆரம்பம் 1 arambam, Glu. (n.) 1. (puma; effort, 

exertion. 2. Gl&mL&&b; commencement, beginning. 
3. YSaIs; preface. 4. afleng ay; speed, 5. GSE; 

pride,arrogance 3,5 bUS GevrLi’ (C5e.372,8). 
6. பதட்டம்; ௮516, 

/ஆர்தல் - நிறைதல், மேலுறல், எழும்புதல், 
மிகு தல், விரை தல். ஆர் - ஆரம்பம்./ 

ஆரம்பம்” லாம், பெ. (ஈ.) உழவுத்தொழில் (தரும.); 
agricultural performances (Loc.). 

பட. ஆரம்பு 

[ஏர் - opis ஆரம்பம 

ஆரம்பம்” வாலாம்வா, பெ. (ஈ.) 1. பேரொலி; loud roar, 
shout. 2. Gamene; murder. ் 

[ஆர்.தல்- ஒலித்தல். தாக்குதல். ஆர் - ஆரம்பம். ] 

ஆரம்பவாதம் 3லா௦௨௮80௨௱, பெ. (ஈ.) முதற் காரணம் 
இல்லாமலேகாரியம் தோன்றும்என்னும்கொள்கை 

(41.Gur.um.); doctrine of creation which postulates 
that the world is made out of nothingness (effect without 

cause). 

/ஆரம்பம் வாதம். வாள்--பேசு.வாள் -வாளம் 

௮ வாதம்./ 

ஆரம்பித்தல் arambi-, 4. செ.குன்றாவி. (4.) 

GgsTL_WGPSexv; to begin, enter upon, undertake. 
“புறத்தொழி லிலாரம்பித்து” (ஞானவா.புண்ணி. 
33). 

ம. ஆரம்பிக்குக; ௧. ஆரம்பிசு. 

[ஆர் > ஆரம்பு (வடதமிழ்ச்சொல்) - ஆரம்பி 

- ஆரம்பித்தல். ஆர் - பொருத்து, தொடங்கு.] 

ஆரம்விழுந்தகிளி ஊக௱-எிபா0௨-0]. பெ. (ஈ.) கழுத்தில் 
வரையுள்ள கிளி; parrot with a natural ring around its 

neck. 

[47 = eucnerrey ] 

ஆரமரோட்டல் aramarcttal, Gu. (n.) வெட்சித் 
Hlencsoruled QW ZIM; classificationin Vetci-t-tinal. 
(தொல். பொருள். 60). 

[ஆர் * அமர் * ஓட்டல்./ 

ஆரமரோட்டலாவது, குறுநில மன்னருங் காட்டகத்து 

வாழும் மறவரும் போர்த்தொழில் வேந்தரைப் பொருது புறங் 

காண்டல், . 

Qyyuomudais ara-mayigam, Qu. (n.) வெண் புளிச்சை; 
a species of puliccai, acid-leaved marool. (சா.அக.). 

[47 tb = வெண்மை. ஆரம் * ஆயிகம்./ 

ஆரரி அலர, பெ. (ஈ.) கதவு; 0௦0. 
/ஆர் * அரி./ 

139 ஆரவடம் 

ஆரல்" வல, பெ. (ஈ.) 2, gm éot5 edt; brownish or greenish. 
8816-௦9, “நுண்ணாரல் பருவரால்”' (புறநா. 18.). 
  

  

    
  

ம.*ஆரல்; து. ஆரொள்யீன். 

[ஆர் - ஆரல்./ 

ஆரல் 2 aral, Gu. (n.) 1. நெருப்பு; 16, 2. கார்த்திகை 

நாண்மீன்; 1/9 ஈவிண்க. ''அரவுக் கண்ணணியுற 

ழாரன்மீன் றகையொப்ப”' (கலித். 64,4.). 3. 
செவ்வாய் (திவர்.); ஐவ 1426. “ஆதித்தனோ 

டம்புலியாரல்'” (அரிச். இந்திர. 27.). 4. அழற் 

5; gastrobilious fever. 5. 15350; bile. 

[ஆர் - ஆரல். உல் - அல் - அர். ஆர். (உறிதல் 
கருத்துவேர்.) ஆர் ௪ பார்க்க, 806 சா “7 

ஆரல் ன் aral, Glu. (n.) 1. wgled; wall. “ஆர லோங்கிய 

வயோத்திமா நகரி”' (அரிச். 9. விவாக. 283 ). 2. 
சுவரின் மேல் அமைக்கப்படும் மறைப்பு; ௦௦/0 ௦7 

உவ. ஓட்டாரல் (உ.வ.). 
[ஆல் - ஆர்(வளைதல்) - ஆரல் --சுற்றுமதில்./ 

ஆரல் ப aral, Glu. {n.) 1. ஆரைக்கீரை; ஜிகா containing 

901016 83/68. 2. காக்கணங் கொடி; hair creeper, 3. 

ஒரு பூண்டு; இலார். 

[ஆர் -ஆரல்.ஆர்-உறுதல், நிறைதல்,செழித்தல், 
தழைத்தல்.] 

ஆரல் = aral, Gu. (n.) Safliby; verdigris. 

ஆரல் 6 aral, Gu. (n.) நல்ல தண்ணீர்; 425 water. 

(சா.அக.). 

[அறல் - ஆறல் - ஆரல்.] 

ஆரல் 7 வல, பெ. (ஈ.) பூசல்; ரிய. 

/ஆர்- ஆரல்..] 
ஆரலம் லிவா, பெ. (ஈ.) பகை; enmity. 

[ஆரலர் - பகைவர். ஆரலம் - பகை, பகைமை./ 

ஆரவடம் 8-480வே௱, பெ. (ஈ.) முத்துவடம்; ஊர்£து of 
06315. (தண்டி. 47, உரை).   [ஆரம் -- வடம்.]



ஆரவம் 

ஆரவம் வவ, பெ. (ஈ.) ஒலி; 50பா0. “ஆரவ மிகுந்த 
பல்புள் ளகழி சூழ் புரிசை” (பாரத. திரெள.17). 

ம. ஆரவம்; ௧. ஆரவ 

/அரவம் - ஆரவம்./ : 

ஆரவரியம் aravariyam, Gu. (n.) {9 #7; peepul tree. 

ஆரவலர் ஊ2/வ/, பெ. (ஈ.) காட்டாத்திப்பூ (தைலவ. 

ge. 98); flower of a tree. . 

ஆரவாரம் 1 வகவா, பெ. (ஈ.) 1. பேரொலி; ।௦ப0 ஈ0156, 

9/௦ ப, 10கர0, 60506. “ஆரவாரஞ் செய் தணுகி 
னானரோ” (கந்தபு. காவிரிநீ.). 2. ஆடம்பரம்; 
show, pomposity (W). 

ம. ஆரவாரம்; ௧. ஆரவார; தெ. ஆரிவேரழு; து. அரபாயி 

/ஆர்.தல்-.ஒலித்தல். ஆர் - ஆரம். ஆரம் ஆரம் 

- ஆரவாரம். வகரம் உடம்படு மெய்./ 

ஆரவாரம்” வலவ, பெ. (ஈ.) துயரம் (Mm); grief, 

distress. 

ம. ஆரழல் (மிகுதுயரம்) 
/ஆர்- கட்டுதல், பிணித்தல், தோயால் தாக்கு தல். 

ஆர்* ஆரம் - ஆரஆரம் - ஆரவாரம்.] 

ஆரவாரி-த்தல் வால-, 4. செ.கு.வி. (4) மிக் 
கொலித்தல்; 1௦ 102, 81௦0. (திவ். பெரியாழ். 1, 7,1). 

ஆரவாரிப்பு ஊவவர்றறய, பெ. (n.) ஆர்ப்பு; 1௦ப௦ 10155, 
bustle. 

/ஆர்.த்தல் - ஒலித்தல். ஆர * ஆரிப்பு] 

ஆரற்சுவர் Ararcuvar, பெ. (ஈ.) மேலே மறைப்புடைய 
சுவர்; ல எரர் ௦௦019. 

[ஆரல் - சுவர்.] 

ஆரன்மீன் ஊர, பெ. (ஈ.) ஆரால்மீன் பார்க்க; 999 
aral—min. 

ஆரா 88, பெ. (0) பாம்பைப்போன்ற தோற்றமுடைய 
i 6st; fish resembling snake. 

/ஆராங்கு --ஆரா.] 

ஆராங்கு ே£ற்றய, பெ. (ஈ.) 1. நெல்போல் உள்ள 

ஒருவகைக் களை;௨140 6௪௦௦௦0. 2. அயிலைபோல் 
உள்ள ஒருவகை மீன்; a Kind of marine fish. 

டம, ஆராங்கு. 

/ஆர் - ஆங்கு.ஆங்கு-போல. ஆர்-பொருத்தம்./ 

ஆராட்சி ' 5219, பெ. (ஈ.) பழைய வரிவகை;3 கச 
லட (8.14, 96.). 

[ஒருகா. ஆராய்ச்சி - ஆராட்சி. (கொ. வ.).] 

ஆராட்சி“௮5,பெ.(.) ஆள் நடமாடுமிடம் (தஞ்சை); 
place where people frequent. 

[ஆள் *ஆட்சி - ஆளாட்சி -ஆராட்சி.(கொ.வ.)./ 
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Bm Oso arattudal, தொ.பெ (௩்.ா.) தாலாட்டு 

$6; dandling a child. 

/ஆலாட்டுதல் - 

ungés; see alattudal.] 

ஆராட்டுதல். ஆலாட்டுதல் 

ஆராத்தொட்டி ௨௨-1-ம0, பெ. (.) மினிக்கி மரம்; 

tree. 

Qyriiug#Hund ara—p-pattiyam, பெ.. (௩) 1. கடும் 

us Hlwid; very rigid diet. 2. 9)utb; very trifling thing 

(Ww). 
/அரும்பத் தியம் -- ஆராப்பத்தியம்./ 

ஆராமை aramai, Glu. (n.) 1. நிரம்பாமை; incomplete, 

unfilled. “qgralupms geun sole '' (குறள் 

370). 2. பேரன்பு; 0824 211200௦ஈ, 10௨. “என்ற 
மிழினுக் கின்னல் -பகராதுலக மாராமை மேலிட்டி. 

ருத்தலால்”' (தாயு. சித்தர்க. 8). 
/ஆர் * ஆ (௪.ம.இ..நி.) * மை (ப.பெ.ஈறு) ஆர்.தல் 

- நிறைதல். ஆராமை - நிறையாமை, நிறையாது 

மேன் மேல் மீதூரும் அன்பு./ 

ஆராமைசோராமைவவ2-50றவ், பெ. (ஈ.) தள்ளாமை 

(@).eu.); exhaustion, weariness. ் 

[/ஆராமை * சோறாமை. எதுகை மரபிணைச் 

சொல்./ ் 

ஆராய்-தல் எஷ்-, 1. செ.குன்றாவி. 4.) 1. ஆய்ந்து 

பார்த்தல், நோட்டமிடுதல் (சோதித்தல்) ; 1௦ 18095- 

119816, 50ப4/26, ஐவோரா6, ௨41016. 2. கலந்தாய்தல், 

உசாவுதல் (ஆலோசித்தல்) ; 4௦ ௦௦௩5102, செக் 

upon. 3. 63 (150); to seek, search for. 4. ஒத்தொலி 

(சுருதி) Geiss; to set the pitch of a musical 
instrument. “pobilet ... ஓசை செவியுற வாராய்த 
லாராய்தல்”' (கூர்மபு. கண்ணன்மண. 148). 

ம். ஆராச்ச; ௧. ஆரய்; து. ஆரய்சு; தெ. ஆரயு, ராசு . 

/ஆர * ஆம்./ 
ஆராய்ச்சி ? வஜ௦௦, பெ. (ஈ.) 1. ஆய்வு, திறனாய்வு; 

research, critical study. 2. நோட்டம், கூர்ந்தாய்வு 

(Gemngemem); ‘overseeing, investigation, examination. 
scrutiny. 

ம். ஆராய்ச்சி; க ஆரய்கெ; து. ஆரிகெ, ஆரைகெ; தெ. 
ஆரயிக. 

/ஆராய் - ஆராய்ச்9.] 

ஆராய்ச்சி” 2௨௦௦, பெ. (ஈ.) தலையாரி (யாழ்ப்.); 

sheriff, bailiff, one who has the command over the 

inferior officers in a court or office, a superintendent 

(J.). 

[ஆராய் - ஆராய்ச்சி, தனக்கட்ட பணியை 
ஆய்ந்து செவ்வனே செய்பவன். 7



ஆராய்ச்சிமணி 

ஆராய்ச்சிமணி 813௦0-ஈ௨ா), பெ. (ஈ.) முறை வேண்டு 
வோர் அசைக்கும்படி அரண்மனை வாயிலிற் 

கட்டப்படும் மணி; bell which is used at the palace 

gate of a king so that any subject may seek justice.; 

“ஆரு மனதில் விசாரத்தா லாராய்ச்சி மணியைத் 
தொடாமலே” (இராமநா. பாலகா.4), 

ஆராய்ச்சியார் ஊர்ல, பெ. (௩) 1. 'கணக்குத் 

தணிக்கையாளர் (பரிசோதகர்); ௨௦% (4.௨௩. 

1926-7 .85). 2. கொலைத் தண்டனையை 

Bloom Gaus giueuit (5165.); executioners (Nanj.). 3. 
சொத்து வழக்கு முறை மன்றத்து அதிகாரி 

(யாழ்ப்.); 1884 ௦4 a civil court (J.). 
; [garni > grisea + ஆர். (௨.ப.ஈறு.)./ 

ஆராய்தல் ஊக, பெ. ௫.) 1. ஒத்தொலி (சுருதி) 

G56; tuning a musical instrument. (flew. 7, 1. 

அரும்). 2. பண்ணல் முதலிய கலைத்தொழில் 
எட்டனுள் ஒன்று; 0௬6 ௦4 6 61044 ஷு 060100 ௦7 

the 1பாச. (கூர்மபு. அட்டமூ. 1, உரை), 

மம. ஆராயுக; ௧. ஆரய், 

[ஆர * ஆய்.தல் (பொருந்திவர ஆய்.தல்)./ 

யாழ் நரம்பினுள் நின்றொலிக்கும் ஓசையை யாராய்தல், 

ஆளத்தி நாளத்தி (ஆரோகண அவரோகண) வகையால் 

இசையைத் தெரிதல் என ஆராய்தல் இரு வகைத்து என்பர். 

ஆராய்வு 82, பெ. (£.) 1. நுண்ணறிவு; 1்2!192106. 

2. உசாவுதல் (விசாரணை) ; enquiry, spirit of enquiry. 

[ஆர * ஆய்வு./ 

ஆரார் arar, Gu. ௬.) பகைவர்; 82/85. 

திரிபுரங்கள் நீறாநோக்கு மனலாடி” 

296,1). 

“ஆரார் 

(தேவா. 

[ஆர் * ஆ (எ.ம.இ.நி.) + ao. arse = 
தெருங்குதல். ஆரார் - பலர்பாலீற்றின் முன்னுயிர் 

கெட்டுப் புணர் ந்தது. 
ஆரால் 84, பெ. ஈ.) 1. ஆரால்மீன் (செ.௮௧க.); 

brownish or greenish sand—eel. 2. Gemmmgred 8 str; 

rich brown thorny-backed- eel. 

ஆரால் மீன் மங்கல் (கபில) நிறம் அல்லது பச்சை 

நிறமுள்ள தாயும் வயிற்றுப் பகுதி மஞ்சளாயுமிருக்கும். 

சற்றொப்ப 15 விரல (அங்குல) நீளமுள்ள இம்மீன் மண்ணிற் 

புதையும், பாம்பு மீன் என்றும் அழைக்கப்படும். தண்ணீரில் 

மேற்கிளம்பாமல் அடிப் பகுதியில் காணப்படும். காற்றுப்பை 

தலையினின்று வால் வரை யிலுமிருக்கும்; 8 brown or green 

sand —eel, It is yellowish along its abdomen. ttis also called 

life giving fish, snake fish or lampery. It conceals itself in 

mud. It is found through out the deltas of large rivers. 

It is sometimes 15 inches length. It seeks the bottom 

if placed in water. ft has the air—vessel, from the head 

to the tail. The different species are: — 
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rich brown thorny — backed eel. 

sand-eel, pencalus. This is a common 

species and much smaller. 

1. சேற்றாரால் . - 

2. சிற்றாரால் - 

3. பேயாரால் - snake-eel,Marmoratus. 

4. கல்லாரால் - stone lamprey,. Itis so called from its 

adhering to stones and rocks. 

5. Sipmangre -  stout-eel, itis a variety common at 

112025. (சா.அ௧.). 

[ஆழல் - ஆரல் - ஆரால் - நீரின் ஆழத்தில் 
வாமும் மீன். 

'ஆராலிகன் வவ, பெ. ஈ.) பாகஞ்செய்வோன், 

சமையற்காரன் ; ௦௦0%. 

I ஆர : ஆளுவோன் * ஆராளுவன் - ஆராளுகன் 

- ஆராளிகன் -* ஆராலிகன்./ 

சமையற்காரனைக் குனிந்து நின்று தொழில் செய்வோன் 
என்று வடமொழியாளர் கருதுவர். 'ஆராலிக' என்னும் வட 

சொல்லை இதற்கு மூலமாகக் காட்டுவது பொருந்தாது. 

ஆராவம் 33௨, பெ. (ஈ.) அரவம், பேரொலி;8௦ப30, 
1௦00 ஈ௦196. “ஆராவ முடனிட்ட கவசம்” (பாரத. 
ஐந்தாம்.11). 

ம, ஆர்வம், ஆரவம், 

[அரவம் -- ஆரவம் --ஆராவம்./ 

ஆராவமுது ஊ2--வ௱பபே, பெ. (ஈ.) உண்ணுந்தோறும் 

இன்னும் உண்ண வேண்டும் என்னும் வேட்கை 

G09 Gt 2g; divine meal which kindles un- 

quenchable desire to eat more of it. “SyonapCs 
அளவிலாப் பெம்மானே” (திருவாச.1,67). 

[ஆரா * அமுது.] 

ஆராவுணங்வு உட்ப, பெ. 6.) சிற்றறிவு; 

knowledge.  “ஆராவுணர்வா லறிவுற்றயரா”' 

(கோயிற்பு.வியாக்.27). 

/ஆரா * உணர்வ ஆரா - நிறையா த.] 

ஆரி 1 37, பெ. (ஈ.) 1. 2196 ; beauty. (e7.9)8.). 2. 
மேன்மை; excellence, eminence. “ ரியாக 

வஞ்சஞ்சாந்தந் தளித்தபின்” (சீவக. 128) 3. 
அருமை; rarity, பொரிய. “ஆரிப்படுகர்” (மலை 
படு.61). 

[9G 7 BF > BA] 

aif? வா, பெ. (ஈ.) ஆர் எனப்படும் ஆத்தி மாலையை 

அணிந்த சோழன் (சூடா.); 0018 1/9, 85 ஈலராற (0௦ 
bauhinia for the royal flower. 

/ஆர் * ஆரி. ஆர். ஆத்திமாலை. இ - ஒருமை 

குநித்த ஈறு.]



ஆரி 

ஆரி” ari, பெ. (0) கதவு (சூடா.); 3௦௦. 

[ஒருகா. ஆரரி - ஆரி. ஆர்,த்தல் - சார்.த்து,தல். 
அரி- அரிகால். “அரிகாலொடு பொருந்தச் சா ர்த்தும் 

கதவு 
ஆரி” Ari, Qu. (n.) 1. கொற்றவை; (81, 9000688. 2. 

2 soloweust ; Parvathi, the consort of Siva. 

[45 + Q. (Quinny). A= நிறைந்த, வீரம், 
ஆற்றல், ௨7 ண்பு கொண்டவள். 

ஆரி 5 ari, Gu. (n.) தோல்வி (த.சொ.அக.) ; defeat. 

[ஆள் * இறி. ஆளிரி -ஆரி - படைஞர் இறிந்து 
(அஞ்சி) ஓடுதலால் ஏற்பட்ட தோல்வி. 

ஆரி 8 5, பெ. (0) வழுக்குநிலம்; ௮120 ground. 

[அரு - ஆர் -* ஆரி (,நடத்த.ற்கறிய நிலம்). 

ஆரி-த்தல் 2-,செ.கு.வி. (v.i.) 1. @ 01S Bed; to sound. 
கொக்கரித்து ஆரவாரித்துப் போருக் கெழுந்தனர் 

(உ.வ.). 

[அறி - ஆறி. அறித்தல் - ஒலித்தல். அரிரத்தல் 
ungée; see arirattal. / 

சென்னைப் பல்கலைக்கழக அகரமுதலியில், சிலப்பதிகார 

மேற்கோள் வரியில் 'ஆரிக்கும்' என்னும் சொல்லுக்கு, ஒலிக்கும் 

எனப் பொருள் காட்டியிருப்பது தவறு. அவ்வரி ஆரிரக்கும் 

என்றிருப்பதே சரியானது. 

ஆரிட்டம் காரக, பெ. (6.) காக்கை; ௦௦4. (சா. அக). 

[ஒருகா, ஆலி - ஆரி .-ஆரிடு - ஆரிட்டம். 

BAG SH = ஒலித்தல், கரைதல், இரைச்சவிடுதல். / 

ஆரிடம் ' : aridam, Qu. (n.) 1. முனிவர்கள் பாடிய 
Breve; knowledge and wisdom communicated by 

sages in books, books compiled by sages. “a, (flL 

மாகிய கரணம்” (தொல். பொ.. 146 உரை. 

“ஆரிடத்துத் தானறிந்த மாத்திரையின்” 
(ஆசாரக். 1). 2. கல்வி; 16வாரா£ற. 3. மறைநூல் 

(வேதம்), (த.சொ.௮க.); Veda. 3. பூசை 
(த.சொ.அக); ௬௭. 4. ஆகமம்; றவ, ௦௦06, 
teligious and judicial knowledge (W.). 

/ஆரிதர் > afta > afr] 

ஆரிடம் 2 aridam, Glu. ௫.) வழுக்கு நிலம் (சூடா.); 
slippery ground. 

[95 747 + இடம் - ஆரிடம் - அரிய நிலம், 

தடத்தற்கரிய வழி./ 

ஆரிடம் ஆரி எனவும் வழங்கும் . ஆரி? பார்க்க; 596 31. 

ஆரிடம்” 318௨௱, பெ. (ஈ.) 1: ஆவையும் ஆனேற்றையும் 
ஒப்பனை செய்து அவற்றிடை மணமக்களை 

நிறுத்தி நீர்வார்த்துக் கொடுக்கும் திருமணம், 

ஆரியர் வகுத்த எண்வகை .மணமுறைகளுள் 

ஒன்று (தொல். Gur. 92, 2.5); one of the eight 
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forms of marriage as enunciated by the Aryans; marriage 

in which the bride and the bridegroom are placed 

between a cow and a bull well decorated and the union 

sanctifield by pouring water. . 

[ஆரு - ஆர் * ஆரிடம் - ஆறிய நூல், மறைநூல், 

மறை நூலில் சொல்லப்பட்ட இருமணமுறை. J 

வடமொழியில் ஆ * ரிஷி - முனிவர் தொடர்புடையது 

என மூலங் காட்டி, முனிவர் வழி வகுத்தாளப் பட்ட மணமுறை 

என இதற்குப்பொருள் கூறப்படுகிறது. ஆர்வுஎன்னும் வடசொல் 
தமிழில் ஆரிடம் எனத்திரிந்ததாகவும் கூறுகின்றனர். “ரிஷி 

என்னும் சொல் 'ஆர்ச்', ரிச்' (புகழ்தல, பரவுதல், பாராட்டல்) 

என்னும் மூலங்களிலிருந்து தோன்றியதென மற்றொரு 

சாராரும் கூறுகின்றனர். தமிழில் 'அருக்குதல்” என்னுஞ் சொல் 

புகழ்தல், பாராட்டல் எனும் பொருள் தந்து நிற்றலானும் 

தவவலிமையான் செயற்கரிய செய்ய வல்லவரும், அரிய 

பண்பாட்டுச் செல்வம் நிறைந்த அருளாளராகவும், புகழ்ந்து 

போற்றத்தக்க அந்தணாளராகவும், விளங்கிய தமிழ் முனிவரே 

அருமையர் - ஆரியர் - ஆரிதர்' - ஆரிடர் எனப் பல 

வகையானும், இத்தேய முழுவதினும் அழைக்கப், பெற்றிருத்த 

லானும், இன்னும்கொங்கு வேளாளர்க்கு மங்கல நிகழ்ச்சிகளில் 

போற்றிப்பாடும் பூசகன் அருமைக்காரன் என அழைக்கப் 

படுதலானும், பாராட்டத்தக்க பெருமையுடைய பெண்ணுக்கு 

அருக்காணி எனப் பெயரிடுதல் தமிழரிடை இயல்பாக 

இருத்தலானும், வடமொழிக்கண் வழங்கும் ஆரியர், ஆரிடர், 

ரிஷி (இருடி) போன்றவற்றுக்குத் தமிழ்ச் சொற்களே 
மூலமென்க. 

ஆரிடம்" 318௨௱, பெ. (ஈ.) ஆவும் ஆனேறும்பரிசமாகப் 

பெற்றுக் கொண்டு கன்னியைத் தீ முன்னர்க் 

கொடுக்கும் ஆரியத் திருமணமுறை (நம்பியகப், 
117, உரை); Aryan practice in which the father gives 

his daughter in marriage before the sacred fire, after 

receiving a cow and a bull or two pairs as a present. 

(செ.௮௧.). 

[ஆ *ஆரி (ஆநிரை) - ஆரிடம்.] 
பெண்ணுக்குப் பரிசமாக மாப்பிள்ளை தரும் ஆவும் 

ஆனிரையும் தமிழ (திரவிட) நாகரிகம் தழுவியது. பெண்ணின் 

பெற்றோர் மாப்பிள்ளைக்குத் தருவது ஆரியர்களின் வழக்கம். 

ஆரியர்வகுத்த எண் வகை மணங்களுள் தமிழர்நாகரிகக் கூறும் 

ஒருசார் இடம் பெற்றிருந்தது என்பதற்கு இது சான்றாகிறது. ' 

ஆரிடர் aridar, Glu. (n.) 1. முனிவர்; 58085. ''ஆரிடர் 

நிலைமைதன்னை” (கந்தபு. மேருப். 17).2. சமணர்; 
Jains. 

[அரு -ஆர் - ஆரி - ஆரிதர் - அ.ரிடர்.7. 
அசுரர், இயக்கர், சித்தர் முதலியவர்களால் நிறுவப்பட்டது 

ஆரிடலிங்கம் (த.சொ.அக;) எனக் குறிக்கப்படுதலால், தமிழ 

முனிவர்கள் பண்டைக் காலத்தில் ஆரியர் - ஆரிதர் - ஆரிடர் 

என அழைக்கப் பெற்றமை தெளிவாம். ஐயனாரிதனார் (ஐயன்' 

* ஆரிதன் * ஆர்) என்னும்புலவர்பெயரும் இதற்குச் சான்றாம்.



ஆரிடர் 

ஆரிடர்“ 8142, Gu. (n.) Gus g16tr Lb; distress, misery 
affliction. 

[ஆர் * இடர். ஆர் - மிகுந்த. இடர் - துன்பம்.] 

ஆரிடை aridai, Gu. (n.) செல்லுதற்கரிய பாதை, 
அரியவழி; difficult route or rugged path. “புலம்பு 

கொள் ஆரிடை” (கலித். 4.), 

/ஆர் * இடை. இடை - வழி.] 

ஆரித்திரம் ஊராக, பெ. (ஈ.) 1. மஞ்சள் நிறமுள்ளது; 
that which is yellow. 2. s_tiutogb; Cadamba tree, 
(er. 916.). 

. /ஆர் 2.த, எறிநிறம், சப்பு, மஞ்சள். ஆர் ஆரி 
- ஆறித்திரம்.] 

ஆரிதம்" aridam, Glu. (n.) Gust ereorf; indian oleander, 

(alba). (€7.28.). 

[ஆர் - வெண்மை, ஆர் - ஆரி - ஆரிதம்.] 

ஆரிதம்£ aridam, Gu. (ஈ.) பதினெண்வகை அற 

நூல்களுள் ஒன்று; 006 ௦ 1௨ 911660 codes 

of law. 

[HG > BF - ஆரியம் - ஆரிதம். ஆரியம் - 
அறியநூல்./ 

ஆரிதம்” வாவ, பெ. (ஈ.) துறவு, துற வுநிலை; 88081௦, 

asceticism. 

[HG ஆர் - ஆரி. ஆரிதம் ( உயர் நத இயல்பு)./ 

ஆரிப்படுகர் 37-ஐ-ஐக0ப0ல, பெ. (ஈ.) இழிந் தேறும் 

வழி, அரிதின் முயன்று ஏறியும் இறங்கியும் 
Geead Syw (tome) afl; difficult (mountain) 

path with ascents வார் 09502(8. “அலங்கு 
கழையாலும் ஆரிப்படுகர்ச் சிலம்பு” (மலைபடு. 
161). 

/அரு -ஆர் - ஆரிர் படுகர். ஆரி - அறிய. படுகர் 
* பள்ளத்தாக்குகள் அமைந்த மலைத்தொடர்.]/ 

ஆரிய ௨, கு.பெ. er. (adj.) சிறிய; ஊவ!. “ஆரிய 

விடைதன் மாண்டவழகினைக் காட்ட”' (திருவிளை. 

மாயப். 21). 

/அரு - ஆர் * ஆறி - ஆரிய. ஆரிய- அறிதா தல், 
சிறிதா தல்./ ட. 

ஆரிய அண்ணல் Arya-annal, Glu. (n.) கடைக்கழகக் 
காலப் பெருமகன்; noble man of the sangam age. 

“ஆரிய அண்ணலை வீட்டி” (பதிற்று. 5.). 

/ ஆரியன் * அண்ணல்./ 

ஆரியக்கூத்து Ariya-k-kuttu, Gu. (n.) 1. smps HHH; 
curious kind of dancing with poles on ropes, acrobatic 
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feats. "ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் 

கண்ணாயிரு” (பழ.). : 

ம. ஆரியக்கூத்து. ‘ 

[ஆரு - ஆர் - ஆரிய* கூத்து. ஆரிய - அரிய. 

அறிய கூத்தே ஆரியக் கூத்தாயிற்று.] 
நிலத்தின் மேலன்றிக் கழைமேலேறி யாடும் அரிய 

கூத்தாதலின், இது ஆரியக் கூத்தாயிற்று. வடபுலத்தாரியர்க்கும் 
இக்கூத்துக்கும் எவ்வகைத் தொடர்புமில்லை. ஆரியர் என 

கழைக்கூத்து 

(acrobatic feats of an aboriginal tribe called Ariyan) எனச் 

சென்னை யகரழுதலி குறிப்பது ஏற்கத்தக்கதன்் று, அரிய (கடிய) 

மலைப் பள்ளத்தாக்குப் பாதை “ஆரிப்படுகர் என 

மலைபடுகடாத்தில் சுட்டப்படுதல் காண்க, 

ஆரியகம் ~“Aariyagam, Qu. (n.) ApEeM cen; small 
Indian inecacaunha. 

மறுவ, ஆலிகம். 

[௮௬ - ஆர் - ஆறி - ஆரியகம். ஆரி - சிறிய.] 
ஆரியகாசம் ariya 1883, பெ. (௬.) 1. வெள்ளலரி; 

Indian oleander. 2. Glaisiter6v6S; white Indian water 
-lily. 

[ஆர் - வெண்மை, ஆர் - ஆரி ஆ ஆரிய * காசம்./ 

ஆரியகுச்சரி ஊரு ௨/வ௦கர, பெ. (ஈ.) (இசை.) மருத 
WITLpS Fm cusm s (iWru.) ; (Mus.) secondary melody-type 

of the agricultural tracts. i 

[flu > ஆறிய * குச்சரி./ 

ஆரியச்சி ௨௫/௨௦௦, பெ.(ஈ.) ஆரியத்திபார்க் ௧ ;9௦௦ வாடு ௭1. 

[ஆறியன் (ஆ.பா.) - ஆரியத்தி - ஆரியச்சி 
(பெ.பா.)./ 

ஆறியத்தி கருக், பெ. (ஈ.) ஆரியப்பெண்; ௭௦௱கா 
of Arya race, 

[aflucr > 9 fugs9.] 

ஆரியத்திரிவு ariya-t-tirivu, பெ. (ஈ.) (இலக்.) தமிழில் 
திரிந்து வழங்கும் வடசொல் (தற்பவம்); (8ாக௱.) 
loan-words from Sanskrit occurring in Tamil with altered 

1௦5, (உரி. நி.). 

[ஆரியம் * இரிவ. ஆரியம் - வடமொழி./ 

ஆரியநாடு ௨80, பெ. (ஈ.) 1. தண்ட காரணி 
யத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு GTO; a region including 

Dandakaranya. (uglobmud. 6. ugl. ang). 2, 
இமயத்துக்கும் விந்தமலைக்கும் இடையில் 

ஆரியர்கள் வாழ்ந்திருந்த நாட்டுப் பகுதி; 82% of 

country in India lying between the Himalayas and the 

Vindhya mountains, the so called sacred land of the 
Aryas. 

[ஆரியர் -- நாடு.]/



ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் 

ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் 30/2-0-0௨981- 

kadanda-Nedunceliyan, Glu. (n.) sen é6poS காலத்தில் 

ஆரியப்படைகளை வென்றவனும், நன்னெறி 

பிறழாதவனும், கோவலனை ஆராயாது கொல்வித் 

ததால் தன்னுயிர் நீத்து அரசு கட்டிலிற் றுஞ்சிய 

பாண்டியன் எனப் பெயர் பெற்றவனும், சிலப் 

பதிகாரக் காப்பியக் கதை நிகழ்ந்த போது வாழ்ந் 

தலனுமான புகழ்பெற்ற பாண்டிய மன்னன் ; 6980- 

dary Pandiyan King (of Sangam age) who conquered 

Aryan army and well known for his justice and good 

administration, but fell dead from the throne hearing 

that he had corfimitted a blunder in sentencing to death, 

Kovalan, hero of the Tamil epic Silappadigaram. 

[ஆரியர் படை * கடந்த * நெடுஞ்செழியன். 

ஆரியர் - வடவர். படை கடத்தல் - வென்று நிற்றல்./ 

ஆரியப்பப்புலவர் 8௫௨௨-ல், பெ. (ஈ.) திருக் 

"குடந்தையில் (கும்பகோணம்) பிறந்தவரும், பாக 

வதத்தை 4970 விருத்தப் பாக்களால் பாடியவரும் 

ஆன தமிழ்ப்புலவர்; *வ௱ரி poet born in Tirukkudandai 

(Kumbakonam,) said to have composed 4970 poems of 

Bagavadam, in viruttappa metre. (Ll. £1f,.). , 

[ஆரியன் 4 அப்பன் * பூலவர்./ 

ஆரியப்பாவை 8&௫/௨-௦-வவ,பெ.(ஈ.) பாவைக்கூத்து 

6usm&; a kind of puppet show (W.). 

[அர - ஆர் - ஆரிய (அறிய) 4 பாவை. பாவை 

₹* மரப்பதுமை அல்லது தோற்பதுமைகளைக் 

கூத்தாட வைக்கும் கலை./ 

ஆரியப்பாவை என்னும் பாவைக்கூத்தும் ஆரியக்கூத்து 

என்றாற் போல், அரிய பாவைக்கூத்து என்றே பொருள் 

படுதலானும், பாவைக்கூத்து இன்றும் பொம்மலாட்டம் எனப் 

பொதுமக்களிடை நின்று நிலவுதலானும், வடவாரியப் பண் 

பாட்டுக் கூறுகள் எதுவும் எள்ளளவும் காணப்படாமையானும் 

ஆரிய என்னும் சொல் அருமை குறித்ததே. ் 

2h flucny remo ariya—p-pu-malai, Gu. (n.) 1. andé sau 
TTweTr wssresuilest Gluwit; gay, young, unruly wife 

of Kattavarayan. 2. 9) MENU. காத்தவராயன் 
மனைவி போன்ற இயல்புள்ளவள்; 8ப0801௦ப5, 1ஈ- 

subordinate woman, any woman like the wife of 

Kattavarayan. 

/ஒருகா.ஆரிய--அறிய,சிற ந்த. ஆரிய பூமாலை. 

ஆரியப்பேடி ariya-p-pédi, Glu. (n.) ஆரியக் கூத்தரிற் 

பேடி (மணிமே.); a hermaphrodite among rope- 

dancers. 

[அரு -ஆர் - ஆதிய* பேடி..] 
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ஆரியம் 

ஆரியப்படலம் 8௫/2-2-0௮04/௨, பெ. (n.) முதனூலாற் 

பெயர் பெற்ற ஒரு பழைய நூல்; வா வாளர் treatise 

named after its original work (G60. 48, wuflsne). 

[ஆரிய * படலம்./ 

ஆரியம் ! வருவ, பெ. (ஈ.) 1. அழகு; 0௨௫. 2. நல்லது; 

00௦6 ஈராறு. 3. நற்குலமுடையது (த.சொ.அக௧க.); 

animate or inanimate thing of blameless origin. 4. 

வழிபடப்படுவது; 1424 சர்ர் is venerated and wor- 

shipped. 

[QF > gflund. 95 50 = நிறைதல். ஆரியம் - 

சால்வ, நிறைவடையது, நல்லது, போற்றத்தக்கது./ 

ஆரியம்” கர்வ, பெ. (.) 1. செல்வம்; வி், treasure. 

2. தேட்டம், தேடிய பொருள்; ஊரு. 

[ஆர் - ஆரியம். ஆரியம் - நிறைவடைய செல்வம், 

தேடி நிறைவ பெற்ற செல்வம்./ 

ஆரியம்” நடுவ, பெ. (.) பொன்; 9௦0. (சா.அக.). 

[ஆர் - ஆரியம். ஆரியம் - நிறைதல், அழகா தல், 

அழகுள்ள பொன்./ 

ஆரியம்" ariyam, Glu. (n.) மேன்மை, சிறப்பு, உயர்வு; 

excellence, elegance, that which is superior. » 9) flw 

விடைதன் மாண்டவழகினைக் காட்ட'' (திருவிளை. 
மாயப்,21). ‘ 

[அரு -ஆர்- ஆறியம்.ஆரியம்--அருமையடையது, 
சிறப்புடையது, உயர்வுடையது./ 

ஆரியம் 6 வருண, பெ. (.) கேழ்வரகு (தரும.); ௦82௮, 

‘ragi, cleusive coracana (0.8௨.01,217). (செ.௮௧.). 

[BG > BA > gflund. gflurd = 9 GRE 
சிறுத்தது, வடிவில் சிறுத்த தவசம் கேழ்வரகு./ 

வடிவில் சிறுத்த தவசங்களுள் 'அரிசி' என்னுஞ் 

சொல்லுக்கும், வித்தினைக் குறிக்கும் அரிசி, அரி என்னுஞ் 

சொற்களுக்கும் 'அர' என்பதே வேராதல் காண்க. இனி, 

அர், -ஆர். ஆரியம் - சிவப்புக் கேழ்வரகைக் குறித்த 

தெனின், அதனைக் கேப்பை என்றும்,.சிவப்பு ஆரியம் என்றும், 

மக்கள் பிரித்தே வழங்குதலானும், ஏனைத் திரவிடமொழிகளிலும் 

"ஆரியம்', சிவப்புக்கேழ்வரகைத் தனித்துக் காட்டும் வழக்கு 

இருந்ததற்கான அடையாளம் தெளிவாக உறுதிப்படாமை 

யானும், முன்னையதே ஏற்புடையதாகத் தெரிகிறது. 

ஆரியம் ப ariyam, Glu. (n.) 1. இமயத்திற்கும் விந்தத் 

திற்கும் இடைப்பட்ட 51Q; country from eastern to 

the western sea and bounded on the north and south 

by the Himalaya and Vindhya mountains respectively. 

“ஆரியவாசிவாணிகர் போலவே” (திருவாத.குதிரை. 

2). 2. ஆரிய நாட்டில் குடியேறிய வடவாரிய வேத 

ள்
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நெறியாளாரின் தாய்மொழியாகிய வடமொழி; | national name comprising worshippers of the gods of the 
Sanskrit language of the Aryans. “ ஆரிய நூன் Brahmans; earlier Arianis f.L. Arianus or Aria (F.GK.Areia 

முழுதுணர்ந்தீர் ” (சேதுபு.பிரமகத்தி.3). 68567 ௦௨181௨ (0.0.0.). எனத் தெளிவாகக் கூறப்படுதலால் 
இகபர. தாம் குடியேறிய வடஇந்திய நிலப் பெயராலேயே ஆரியர் ப் 

ன். பெயர்பெற்றனர் என்பதும், அவர்கள் மொழியும் ஆரியம் 
[HG > BA > gud > gy fund] எனப்பட்டது என்பதும் வெள்ளிடைமலை. அதற்கு அரிய, 
[ஆரியம் - அருமை, பெருமை, சிறப்பு. அப் அரியன், ஆரியன் - ஆரியம் என்னும் சொற்கள் உலகின் 

பண்புகளின் ப்பிடமாகிய நாடு அல்லது மொழி.] பல்வேறு மொழிகளில் பொருள் தந்து நிற்கும் சூழலையுணரப் 

அரியநாயகம், அரியமுத்து , அரியநாதன் என்று இன்றும் 

தமிழ் மக்கள் பெயரிட்டுக் கொள்வதைக் காணலாம். அரியநாடு 

என்பதே ஆரியநாடு என வடநாட்டிலும், அருவாநாடு எனத் 

தமிழகத்தின் வடவெல்லையிலும் வழக்கூன்றியது : வடமொழி 

யில் ஆரியம் என்னும் சொல்லும் அரிய (2௫௨ -ரூல) என்னும் 

மூலத்தினின்றே திரிந்துள்ளது. கடற்கோளும் வற்கடமும் (மழை 

பெய்யாமையால் தோன்றும் வறுமைநிலை, பஞ்சம்) தோன்ற 

இடமின்றிக் கங்கை போன்ற வற்றாத ஆறுகளோடும் 

வளமான நாடு, அருவா நாடு, அரிய நாடு என்று பண்டைக் 

காலத்துச் சிந்துவெளித் தமிழராலும் தென்னகத் தமிழர்களாலும் 

சுட்டிச் சிறப்பிக்கப்பட்டு நின்று நிலைத்த பெயர்கொண்டு, 

வேதநெறி யொழுகும் பார்ப்பனர் வந்து பெருமளவில் 

குடியேற்றங்களை அமைத்த பின்னும் அதே அரிய நாடு அல்லது 
ஆரியநாடு (ஆரியாவர்த்தம்ற என்றே அழைக்கப்பட்டது. 

“அப்பொழுது தென்னகம் அவர்களால் பரததேசம் கடலால் 

(பரவை) சூழப்பட்ட தீவக்குறை (தீபகற்பம்) என்று 

அழைக்கப்பட்டது. எனவே, வட மொழியான சமற்கிருதமும், 

அம்மொழி அல்லது அதன் முந்து மொழியான வேத மொழியும் 

பேசிய பார்ப்பனர் இனமும் தாம் குடியேறிய நிலப் பெயரால் 
“ஆரியம்' எனக் குறியீடு பெற்றன. 

ஆரியம் 7 ariyam, பெ. ௫.) 1. ஒருசிலரால் இந்தை 

ரோப்பிய மொழிக்குடும்பங்களனைத்தையும் குறிப் 

பிடவும், ஏனையோரால் இந்திய ஈரானிய மொழிக் 
குடும்பங்களை மட்டும் குறிப்பிடவும் பயன்படும் 

Glenedeont 41; applied by some to family of languages 

(@lso called Indo-European, or indo-Germanic) that includes 

Sanskrit, lranian, Greek, Latin, Celtic, Germanic, Slavonic, 

with their modern representatives, by others only to 

the indo-tranian portion of these (C.O.D.). 

Skt. arya, arya 

E.Aryan, L. Arianus of Aria GK. Areia (eastern persia) 

/அரு - அறியம் - ஆரியம்.] 

இந்தைரோப்பிய மொழிகளை நாம் ஆரியம் எனப் 

பெயரிட்டழைப்பினும் மேனாட்டார் அதனை ஏற்காது இந்தை 

ரோப்பிய மொழிகள் என்று தாம் குறிப்பிட்ட பெயராலேயே 

அழைக்கின்றனர். வடமொழியாகிய சமற்கிருதத்துக்கும் 

அதனொடு நெருங்கிய தொடர்புடைய ஈரானிய மொழிகளுக்கு 

மட்டும் ஆரியம் என்னும் குறியீடு பொருந்துவதாக அவர்கள் 

நினைக்கின்றனர். தீரு 2 Skt. arya noble (in earlier use a   

பின்வரும் சான்றுகள் உதவும். 

Malay. arwah - soul. Pali, aria, noble, distinguished; 

noble man, one who has attained higher knowledge.aru — 

old wound, sore. arukaya — heap of sores. aruna — dawn, 

reddish colour , redness. 

Chinese. rang — fertile soil, rich soil. roo — rich, 

plentiful. ren — human being, man, person. ren — edge of 

a knife, sword. rui — sharp, acute, recognise, know, identify 

re —sun. 

E. Ariyan — pertaining to Arius or to his doctrines one 

who adheres to the doctrines of Arius, who held Christ to 

be a created, being inferior to God the Father in nature and 

dignity, though the first and noblest of all, created beings 

and also that the Holy spirit is not God; but created by the 

Holy spirit is not God; but created by the power of the son. 

Arius who was a priest of Alexandria, promulgated his 

doctrines in the early part of the fourth century. They are 

authoritatively condemned by the Council of Nice in 325 

(Imperial Dictionary) ் 

E. Aria —- a song, an air, tune. It. aria, from L. aer, the 

air. Russ. Arian —- respectable person. GK. Aryos - 

lazy, idle Sinh. Ariya — one of the highest orders of the 

Buddhist ascetic. Arya — term of high respect or veneration; 

name of Buddha, but particulary applied to the priests of 

Buddha. 

Persn. arwah — soul. arghawani — red. arbab — lords, 

masters, possessors. arab — being skilled arish — clever. 

Guj. argva — straight forwardness, flattery, pressure 

with flattering words. 

Pkt. ariha — deserve, be deserving of worship, worthy, 

fit. arihanta — one worthy of final liberation, a 

Tirthankara. 

ஆரியம் ௫ ariyam, Glu. (n.) ஆரியமொழிக் குடும்பத் 

Horie uPleupleuss Glwedy; hereditary qualities 

of the people of Aryn family of language. @lencu @lemau 

ஆரியம் எனக் காண்பது எளிது (உ.வ.). 

[ஆரியர் - ஆறியம்.]



ஆரியமம் 

ஆரியமம் சஞுக௱க௱, பெ. () பகலில் வரும் பதினான்காம் 

முழுத்தம் (முகூர்த்தம்) (த.சொ.அ௮௧); 
[7அரியமம் - ஆறியமம்./ 

ஆரியமாது 8௫௨- ஈ80ப, பெ. (n.) நன்னாரி; ஈகா sarasa 

(சா.அக.). 

[அறிய - ஆரிய மாது./ 

ஆரியமொழி — ariya-moli-, பெ. (n.) வடமொழி, சமற் 

(5; Sanskrit. 

[ஆரியம் * மொழி./ 

ஆரியர் ் aryar, Glu. (n.) 1. அறிஞர்; learned people. the 

914௪. “ஆரியரு மாரியரை யல்லாரைக் குலப் பழுது 

மறைவரேயோ”' (சிவதரூ.சிறப்.6). 2. ஆசிரியர்; 

teacher. 3. செயலாளர்கள் ; 8201௦441125. “முறைமுறை 

வணங்கி நின்ற வாரியர் முகத்தை நோக்கி” 

(திருவாத.மண்சுமந்த.17). 4. குரவர், குருமார்; 
preceptors, spiritual teachers. 5. yoveur, poets . 6. 

மருத்துவர்; ஆயுள்வேதியர் physicians. 

[946 - ஆர் - ஆறியர்- மேலோர், சிற ந்தோர்../ 

parilla. 

ஆரியன் 1 பார்க்க; 509 ariyan’. 

ஆரியர்” ariyar, Gu. (n.) 1. வடநாட்டிலிருந்து பரத 

கண்டத்தில் வந்து சரசுவதி ஆற்றுப்படுகையில் 

வாழ்ந்தவர்கள் (அபி.சிந்.); 4௦58 பர்௦ ௦௨௨ 6௦ 

the north and finally settled on the banks of the river 

Sarasvathi. 2.வடக்கிலிருந்து வந்து இராமே 

சுவரத்திற் குடியேறிய பார்ப்பனப் பிரிவினர்; 8601 ௦74 

Brahmins from the North, 

(.M.P.Rd.108). 

[அரு * அறி > of > gfug.] 

ஆரியர்” கடல, பெ. (ஈ.) பழனிப் பகுதியில் வாழும் 
வேளாளப்பிரிவினர்; ௨ 960 ௦7 Velalars in and around 
the Palani hills. (9). 9/6). 

/அ௬ - அறி - ஆரி --ஆரியர்.] 

living at Rameswaram 

ஆரியவரசன் wimp Agugssser ariyavarasan-yal-pirama- 

tattan, Gu. (n.) பத்துப்பாட்டுளொன்றாகிய 
குறிஞ்சிப் பாட்டைத் தமிழின் சிறப்பை அறி 

வுறுத்துதற்குக் கபிலர் பாடியதை உணர்ந்து தமிழ் 
பயின்று சங்கத்தாரோடு பாடும் திறமையடைந்து 

குறுந்தொகை 184 ஆம் பாடல் இயற்றிய புலவர்; 

a poet of Sangam age who was facinated towards Tamil 

by Kabilar's Kurinji pattu and he authored 184th song 
of ‘Kuruntogai’. 

/ஆரிய*அரசன் 4 யாழ் 4 பிரமதத்தன்./ 
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ஆரியன் 

ஆரியவராடி 8௨- வகர், பெ. (ஈ.) ஒரு பண்வகை, 

மூவகை வராடி வகைகளுள் ஒன்று; ௨ ஈவரண்ு ௦4 

varadi, a melody type, a class of musical mode. 

[ஆரி வராடி. வராளி - வராடி./ 

ஆரியவேளர்கொல்லி 8ர௫௨62-01, பெ. (ஈ.) செவ்வழி 
யாழ்த் திற வகையுளொன்று (பிங்.) ; (14ப68.) a secon- 

dary melody-type of the pasture tract, a class of musical 

mode or tunes, sub-division of Kolli (W). 

[. ஆரியவேளர் -- கொல்லி. கொல்லி = amen 

acne. ] 

ஆரியவேளாகொல்லி ariya-vela- kolli, Glu. (n.) ஆரிய 
வேளர் கொல்லி பார்க்க; 866 8ஙுவக - kolii, 

ஆரிய வேளாளர் 8௫௨--59]வ, பெ. (ஈ.) ஆரியர்” பார்க்க; 
see ariyar. 

[ஒருகா. அரையர் 
இருங்கோவேள் மரபினர் ஆண்ட பகுதி sane 

கண்னை எனப்பட்டமை காண்க./ 

ஆரியர் + வேளாளர். 

ஆரியன் ' ariyan, பெ. (£.) 1. அறிவுடையவன் ; 6௮௦0 

man. 2.67 ue, 6G; priest. “ureurb uhm ms sv 

பாரிக்கும் ஆரியனே'' (திருவாச.1,64).3. புலவன்; 
poet. 4.GuGarest; superior. 5.QuflGumest; worthy 

respectable man. “2 llucrmuonenctteuts 5)” (#1.41.8,28). 
6. கழைக்கூத்தாடி; juggler. 7 .0s Faust; physician. 

8.ஆசிரியன்; 16800௭. “ஆரியனாயினும் அப்பொழு 

தொழிக''(இலக்.கொத். 8). 9. ஐயனார் (சூடா.); 
900 தட்டு 10. தலைவன்; ௦4/௪, 16௨0௪. 11. சிவன்; 

88. "ஆரியன் குலாலனாய் நின்று” (சி.சி.க.18.). 
12. நண்பன்; 7௦. 13. புத்தன்: Buddha. 14. 

கதிரவன் ; $பா. 15. வியாழன்; Jupitor. 

ம., ௧., தெ., து. ஆர்ய 

[அரு - அறி - அறியன் ஆரியன் .] 
Guji., Nep., arya. Pali. ariya (noble) the other pali 

formsare ariya and ayya (vedic arya) of uncertain Etymology. 

The early Buddhists had no such ideas as we cover with the 

words. Buddhistand Indian Ariyado not exactly meaneither. 

But it often comes very near to what they would have 

considered the bestineach (Pali Dictionary). ster பாலி 

அகரமுதலியில் கூறப்பட்ட செய்தி, ஆரியன்: என்னும் சொல் 

அரியன் என்னும் தமிழ் வேரிலிருந்தே பிறந்தது . என்பதற்குச் 

சான்றாதல் காண்க, ஆரியன் என்னும் சொற்கு உழவன்” 

என்று பொருள் கொண்டு ல என்னும் இலத்தீன் சொல்லை 
மூலமாகக் காட்டினார். மாக்சுமுல்லர், உழவுத் தொழிலில் 
முதன்முதற் சிறந்தவர் தமிழராதலானும், வ என்னும் இலத்தீன் 
சொல்லும் 82 என்னும் ஆங்கில சாக்சனியச் சொல்லும், 'ஏர்'



ஆரியன் 

என்னும் தமிழ்ச் சொல்லின் திரிபாதலானும், வேத ஆரியர் 

ஆ சொத் rad » DD ஷயம், 

“ஆரியர் மிலேச்சர்” என்று திவாகரம் கூறுதலானும் 

உயர்நாகரிகத்திற்கு அடிப்படையான உழவுத்தொழிலுக்கு 
அநாகரிகர் (மிலேச்சர்) என்னும் பெயர் பொருந்தாமையானும், 

கி.பி. 2-ஆம் நூற் றாண்டில் இயற்றப்பட்ட மனுதரும 
சாத்திரத்திலும், “சிலர் பயிரிடுதலை நல்ல தொழிலென்று 

நினைக்கிறார்கள். அந்தப் பிழைப்புப் ' பெரியோர்களால் 

நிந்திக்கப்பட்டது. ஏனெனில், இரும்பை முகத்திலேயுடைய 
கல்ப்பையும்மண்ெ பட் டி ாஈனபலப்பல 

ஜெந்துக்களையும் வெட்டு கிறதல்லவா?” (இராமா நுஜாசாரியர் 

மொழிபெயர்ப்பு.) - என்று கூறியிருத்தலானும், ஏரைக் குறிக்குஞ் 

சொல் இந்திய ஆரியத்திலின்மையானும், ஆரியன் என்னும் பெயர் 

முதன் முதல் வேத ஆரியனுக்கே இந்தியாவில் ஏற்பட்டதாகத் 

தெரிதலானும், அவர் கூற்றுப் பொருந்தாது. 

வடநாட்டார் ஆரியன் என்னும் பெயரைத் தமக்கு இட்டுக் 

கொண்டனர். மானியர் வில்லியம் சமற்கிருத - ஆங்கில 

அகரமுதலியில் ஆரிய (ஆர்ய) என்னுஞ் சொற்கு “a respectable 

or honourable or faithful man” ster g) பொருள் கூறி, 'அர்ய' 

என்பது மூலமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 'அர்ப' என்னுஞ் சொற்கு 

“kind, favourable, R.V; attached to, true, devoted, dear, R.V. 

excellent, (L)” stir) பொருளும் ஆட்சி நூலுங் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

‘oi’ என்பதற்கு 'ர௬' என்பதை வேராகக் காட்டுவது 

எத்துணையும் பொருந்தாது. 

அருமை என்னும் தமிழ்ச் சொற்கு எளிதாய்க் கிடையாமை, 

பெருமை, மேன்மை என்பவற்றொடு பேரன்பிற்குரிமை (endear- 

னா என்பதும் பொருளாயிருத்தல் . கவனிக்கத்தக்கது. 

இச்சொல்லின் முதனிலையான 'அரு' என்பது 'ஆரி' என்றுந் 

திரியும். 

ஆரி - 1. அருமை. ''ஆரிப்படுகர்” (மலை படு. 161). 

2. மேன்மை. ''ஆரியாகவஞ் சாந்தந் தளித்த பின்” 

(சீவக.129). 3. அழகு (சூடா.). 

“ஆரி' என்னுஞ் சொல் 'அன்” வீறு பெற்று ஆரியன் 

(மேலோன், உயர்ந்தோன்) என்றாவது, மிக எளிதும் இயல்புமாகும். 

இச்சொல் ஆரியமொழியில் 'ஆர்ய' என்ற வடிவே ஏற்கும். 

ஆயினும் சிந்து வெளியிலிருந்த ஆரியனுக்குத் 
தென்னாட்டுத் தமிழ்ச் சொல்லால் எங்ஙனம் பெயர் அமைந் 

திருக்குமென்று பலர் ஐயுறலாம். ஆரியர் வருகைக்கு முன்பும் 
வட இந்தியாவில் திரவிடரே பெரும்பாலராய்ப் பரவியிருந்தனர் 

என்பதையும், வேதப் பெயரும் வேதப் பிரிவின் பெயரும் தென் 

சொற்றிரிபே என்பதையும், இந்தியாவிற்கு வருமுன்னரே வேத 

ஆரியரின் முன்னோர் மொழியில் தமிழ்ச் சொற்கள் 

கலந்திருந்தன என்பதையும், வேதகாலத்திலேயே ஆரியர்க்குத் 

தமிழரொடு தொடர்பு. ஏற்பட்டு. .விட்டது என்பதையும் 

உணர்வார்க்கு, இதில் எள்ளளவும் ஐயத்திற்கிடமில்லை யென்க. 

டியும்பூ 

இராமன் சிறந்த அரசனாகவும் திருமாலின் அல்லது 

இறைவனின் தோற்றரவாகவும் கருதப்பெற்றதனாலேயே ற் 
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ஆரியை 

அவனை ஆரியன் என்று குறித்தனர் புலவர். அவன் ஆரிய 

இனத்தினன் என்னுங் கருத்தினாலன்று, '“அஞ்சிலே 

யொன்றாறாக ஆரியற் காகவேகி'” - தனியன். ஆரியன் 

உரைப்பதானான் அனைவரும் அதனைக் கேட்டார்” (கம்பரா. 

விபீடண. 106.). 

இராமன் கதிரவக்குல அரசனாதலின் சோழர்குடிக் 

கிளையாளனே. :ஒரு மொழிக்கு, அதைப் பேசும் மக்களால், 

அல்லது அது வழங்கும் இடத்தினால், அல்லது அது எழுதப் 
பெற்ற நூலினால், அல்லது அதன் எழுத்து வடிவினால், அல்லது 
அதன் ஒலிச்சிறப்பியல்பால் பெயர் ஏற்படும். இவற்றுள் முதல் 

வகையால் ஆரியன் மொழி ஆரியும் எனப் பெற்றது. (வ.மொ.வ, 

22-25). 

ஆரியன் £ 8ர௫ூகா, பெ. (ஈ.) 1. ஆரிய வகுப்பினன் ; ௦0௦ 

whois an Aryan by race.“ ap flwet aor mw siflipsst 

seir_mi” (Geen. 844,5). 2. aflu gripe 

inhabitant of Aryavarta. 

படைகடந்து”' (சிலப்.23, கட்டுரை). 

(ஈ.) 1. இழிந்தவன் (பிங்.); 

வாழ்பவன்; “வடவாரியர் 

ஆரியன்” 

barbarian, foreigner. 

ariyan, Glu. 

[9@47. அல் * ஆரியன் - அல்லாறியன் - 

அலாரியன் - அனாரியன் - ஆரியன். 

ஆரியன்” 8ர்ஸ, பெ. ௫.) 
adi-vidayam. 

அதிவிடயம் பார்க்க; 866 

ஆரியாங்கனை அநுகர்சவால், பெ. (ஈ.) சமணரிடை 

இல்லறத்தில் கணவனோடு வாழும்போதே துறவு 

பூண்ட தவப்பெண்; Jaina woman who renounces and 

enters the order of ascetics even as she is housewife. 

“கணவனிற் றுறவின் மன்னும் 

கனைகள்”' (திருவிளை. சமணரை, 17.). 

ஆரியாங் 

/ஆரிதம்- துறவு. ஆரிதம்--ஆறியம்* அங்கனை./ 

ஆரியாவர்த்தம் வர௫ுடேவர்கா, பெ. 

பார்க்க; 896 காடு/2-௱80ப. 

(ஈ.) ஆரியநாடு 

[ஆரியம் * வர்த்தம்./ 

ஆரியை! ariyai, Gu. (n.) 1. கொற்றவை; 0பார௨. 2. 

உமையவள்: Parvadi. “ஆரியை , தவஞ்செய் பதி 

யாதியன”' (கந்தபு. அடிமுடி. 15)-3. காளி; Kali. 

[9G > BA> BA - ஆறியை./ 

ஆரியை 2 ariyai, Qu. 
பெண்பால்; 

(ஈ.) 1. ஆரியன் என்பதன் 

feminine of கங்கா. 2. பதுமையின் 

தோழி (பெருங்.) ; கஸ் க48ஈ081 ௦1 "கபக். 

[ஆரியன் - ஆரறியை./



ஆரிரடத்தல். 

ஆரிர-த்தல் 8ா௨-,3. செ.குன்றாவி (௩) சோழனின் 

ஆத்தி மாலையைத் தருமாறு வேண்டிக் கொள்ளுதல். 

ஆர் இரத்தல்; to beg the attti garland from the 

Chola king. "4 

/ஆர் * இரத்தல். ஆர் - ஆத்தி. 

"பாவைமார் ஆரிக்கும் பாடலே பாடல்” (சிலப்.). என 

உ.வே.சா. பதிப்பில் காணப்படுவது தவறாகும். 

ஆரிராரோ 8௧௦, இடை. (௦ர்.) தாலாட்டில் வரும் 

அசைச் Glens; an expletive in a lullaby. 

[/ஆரி*ஆரி*அரோ.-ஆரிராரோ-ஆரிராரோ- 

தாலாட்டு ஒலிக்குறிப்பு. / 

ஆரிழை arilai, Qu. (n.) ஆராய்ந்த அணிகலன் களை 

went Guest; woman adorned with ornaments 

(சேரநா.). 

ம. ஆரிழ. 

ஆயிழை பார்க்க; 596 ஷூரிவ 

[ஆயிழை -* ஆரிழை./ 

ஆரின்கண்ணியன் arin-kanniyan, Glu. (n.) சோழன் 

(\Mru.); Chola King, so styled because he wore the 
royal bauhimia flower. 

[ஆர் * இன் - கண்ணி -- அன்./ 

ஆரின்மாலையன் 8ா-௱விஷ், பெ. (.) ஆரின்கண்ணியன் 

umfié6; see arin-kanniyan 

/ஆர் * இன்  மாலையன்.] 

aie arini, Gu. (n.) &@arQ@; cremation ground. 

(சா.அ௧.). 

[ஆர் - ஆரி- தீ, எறி. ஆர் - ஆரினி.] 

ஆரீதம் கரண், பெ. (ஈ.) கரிக்குருவி; 612914. 
'கறியிலை தரும் இருளில் ஆரீதம் புக்கு' (இரகு. 

திக். 119). 2. பச்சைப்புறா; 3௦8 pigeon. 

[ஆரி - ஆரிடம் - ஆரீதம்] 
ஆரீரம் , ஊீரவா, பெ. (.) சிற்றீரம் (சா.அக.). ௨ 0௨ ௩௨ 

/அர * ஈரம்- ஆரீரம். ௮௬ - இறு.] 

ஆரு" சாப, பெ. (ஈ.) 1. நண்டு; எல். 2. பன்றி; 99, 

domestic hog. 3. (§L.L; pot. 

[அள் - ஆள் - ஆர் - ஆரு - Oe B56]. 
உ ல 

ஆரு வப,பெ.(.) ஒருமரம் (இ.வ.);௭௦.(த.சொ.அக.), 

[ஆர் * ஆரு..] 
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ஆரு 3 எம, பெ. (ஈ.) யார்என்பதன் மரூஉ; 6௦ஈப£1 10௱ 

of yar (who) ஆரு வந்தாங்க? (கொ.வ.). 

/யார் - யாரு - ஆரு.7 

ஆருகதம் arugadam, Glu. (n.) நாவல்மரம்; ௦௦௱௦ 

black plum, Jamboline. (7. 3/5) 

[ஆரு ஆ ஆருகதம்./ 

ஆருகதம்் வபர வொ, பெ. (ஈ.) மூவகை இறை மறுப்பு 

மதங்களுள் ஒன்றான அருகசமயம்; £61910ஈ ௦4 11 

Jains. 

அருகன் பார்க்க; 586 ப 

[அருகன் -* அருகதம் - ஆருகதம்./ 

AGSser arugadan, பெ. (n.) சமணன்; பவா. (குறள். 

256, 2. om). Skt. arhata. 

[அருகன் - அருகதம் > HHS ST > ஆருகதன்./ 

ஆருங்காணாசலநதி arun-kanagalanadi, பெ. ௫.) 

கருப்பத்திலுண்டாகும் பனிக்குடத்து நீர்; ॥/9ப/4 1ஈ 

which the foetus floats, amniotic fluid Liguor amni. 

(சா.அக.). - 

/யாரும்- ஆரும்* காணாதர* சலம் * நத./ 

ஆருணிநாடு ஊயர/-ஈ80ப, பெ. (.) பஞ்சாபு , அரியானா 

மாநிலத்தின் பழைய பெயர்; ௦/4 ஈச பார்ஹ் வா 

Hariyana. 

[AG > அருணி - ஆருணி. ஆருணி - அறிய, 
சிறந்த, உயர்ந்த ஆரிய நாடு எனினும் ஆருணி 

நாடெனினும் ஓக்கும்./ 

ஆருணி யரசன் 8-௭ -, பெ. ௫0 உதயணனால் 

கொல்லப்பட்டவனும் பாஞ்சால தேசத்தரசனுமாகிய 

பாஞ்சாலராயன் (பெருங்.); (ஈ9 ௦4 ஐவரி லபர்,, 

now known as Punjab and Haryana. (A"20) 

[/ஆருணி * அரசன்./ 

ஆருணி நாடு பார்க்க; 866 aruni- nadu. 

ஆருத்திரை ஊபாராவ், பெ. (ஈ.) திருவாதிரை பார்க்க: 5௦௦ 

“Tiruvadirai. , 

ஆருந்தின்னாமூலி aruntinna-miuli, Gu. (n.) Wed; 
bile. . 

[யாரும் - ஆரும் * இன்னா 4 மூ£லி./ 

ஆருயிர் எபூர்,பெ. (.) 1. அருமையான உயிர்;றா600ப5 

life. 2. je YS Elwes, beloved, darling. 

ம. ஆருயிர் 

[அருமை * உயிர்.]



ஆருயிர் மருந்து 

ஆருயிர் மருந்து ஊழ - marundu, பெ. (.) 1.சோறு, 
உணவு; 10004, 80 ௦வி60 because it sustains life. 
"ஆங்கதிற் பெய்த வாருயிர் மருந்து” (மணிமே. 
11,48).2. உயிர்பிழைப்பிக்கும் Whi; SI; any medicine 
that restores life. 3. smuw&Mub; a medicine taken by 
siddhas for prolonging life. (€m..918.). 

/அருமை* உயிர் + WG 5H.) 

ஆருவம் aruvam, Glu. (n.) 1. i, water. 2. egy: juice 

from the leaves of a plant. 

(வார் - ஆர் - ஆருவம்.] 
ஒ.நோ.வார் * வாரணம், நீர், நீர் நீறைந்த கடல். 

AGPSMOUUGS ar—ulaaip—padu—, 20 e601. 

(8...) 1. நீர் வேட்கையால் வருந்துதல்; 66 tormented 

எஸ் ரஜ. 2. கதிரவனின் வெப்பத்தால் தாக்கப் 

படுதல்; be affected by sun—stroke, be scorched by 

heat. 

[47 + 21pm + UG.) ° 

ஆரூடம் வங்க, பெ. (.) 1. உதயம், உதித்தல்; rising. 

2. J M6; arisen or ascended. 3. Gil Cal Gung, 

டைய ஓரை நிலை (ராசிநிலை-உச்சம்) கொண்டு 

கூறும் கணியம் (சோதிடம்); ௦8 astrology, the 

point with reference to the Zodiac, where a person 

stands to consult the astrologer or the sign designated 

by that mentioned at the time - one of the three parts 

in divination made by the astrologers. (W.). 4. 

முன்னறிவித்தல்; 1024151119. 

மறுவ. குறி, விரிச்சி, குறிப்பு. 

/ஏர் 4 இடம் - ஏரிடம் - ஆரிடம் - ஆருடம் - 

ஆரூடம்./ 

Skt. arudha. 

வடமொழியில் ஆரூடம் கூட்டுச் சால்லாகவன்றித் தனிச் 

சொல்லாக வாராமையின் இது தமிழ்ச் சொல்லே. 

ஆரூடம் பார்-த்தல் ஊப்கொ-ரவ-, 4 செ.கு.வி. (0...) 

கணி கூறுதல்; 1019181 16 future. 

ஆரூடன் பொ, பெ. (ஈ.) 1. ஏறினவன்; 102, 06 

who has mounted or climbed up. “இடபாரூடன் 

(செய்.வ.) . 2. மெய்யுணர்வில் தேர்ந்தவன் ; ௦06 ௩௬௦ 

is liberated from the trammels of wordly existence even 

பேர்டு 76. “ உலகநிலை தோன்றாமல் தன்றிகழ் 

ஞானத்தா லுண்மை முத்தனா மவனே யாரூடன்” 
(வேதா. சூ.15) - (சா.அக.). உயிருடைமையாளன் 
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(சீவன் முத்தன்), அதாவது உலக வாழ்க்கையிலும், 

உலகப்புலனங் (விஷயம்) களிலும், மாயையிலும், 

கட்டுப்படாமல் உலகத்தார்க்கு நன்மையே புரிந்து 

கொண்டு ஆதனாற்றலை (ஆன்மசக்தி) யடைந்த 

மேலோன். இத்தகைய மெய்யுணர்வு (ஞான) 

முதிர்ச்சியை யடைந்தவர்கள் உலகப் பற்றுப் பரிவு 

களினின்று விடுபட்டு, சமயம் வாய்த்தபோது 

இப்பூதவுடம்பினின்று பிரிந்து முத்திநிலையை 

யடைவார்கள்; ௨ wiseman who is most indifferent to 

all concerns of life and hidden in the mood of the 

thought of atman. He is always actuated by a cosmic 

sense to do good to others and so his action is stimulated 

by the one and only desire of service to others. 

Persons of this class are types of liberated souls who 

move freely without any sense of restraint in the career 

of their lives and when occasion arises, they enter the 

deep and forsake the flesh and the acquired personality 

(S.D.). 

[ஒருகா. ஆறு * ஊார் ந்தோன் - ஆறூர் ந்தோன் 

* ஆரூதன் - ஆரூடன். ] 

ஊர்தியில் இவர்ந்து செல்பவன் என்னும் தெளிவான 

பொருளில் தோன்றிய இம்மூலச்சொல் வடமொழியில் ஆரூடன் 

எனத் திரிந்திருப்பதால், கூட்டுச்சொற்களிலன்றி தனிச் 

சொல்லாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. இஃ.தொன்றே இது 

தமிழின் திரிபு என்பதைக் காட்ட வல்லது. ஆரூடன் 
என்பதனோடு இதற்குத் தொடர்பில்லை. 

Skt. arudha 

ஆரூர் arur, Gu. (n.) Acyeumenit (Gseur.690,1); Thiravarur 

in Thanjavur district. 

/ஒருகா. ஆர் * ஊர். ஆர் - ஆத்தி. ஆரூர் - 
சோழனுக்குரிய அடையாளப்பூவான ஆத்தி மலிந்த 

(ஆத்திமரம் நிறைந்த) ஊர். ் 

ஆருர்க்கால் 8-௮), பெ. (.) ஒருவகைக் கருப்பூரம்; 

௨ (480 ௦4 கோழர்மா. (சிலப்.14-12, ஊரை). 

ஆரூர் மன்னன் 8ஙா-௱வந்ஸ், பெ. (ஈ.) வன்மீகநாதன் 

(511.Guomf)..2)6.); Vanmiganadan. 

ஆரூரன் ஊக, பெ. 0.) நம்பியாரூரன் என்னும் 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் (தேவா.); 8௨ 5வர் Sun- 

daramurtti-nayanar, so called because he was a resident 

of Arur. 

[ஆரூர் * அன். 

ஆரெயிலுழிஞை areyilulina, Qu. (n.) வாள்வீரர் 

தம்மைப் பணியாதாருடைய உய்ந்த புரிசை (மதில்)



ஆடீரவதம் 

யின் தன்மையைச் சொல்லும் 

(பூவெ.மா)); theme of minor literature grouped under a 

purattinai, describing sword-men's statement regarding 

the inaccessibility of enemy's fort-wall. 

[9 + எயில் 4 உழிை./ 

ஆரேவதம் ஊக்க, பெ. (n.) 

|ஈளிகா (ஸ்யாப௱ “சம்புமா கமுகு தாழை நற்புன் 

காரேவதம்'' (தைலவதைல. 135,60-61). 

சரக்கொன்றை; 

/ஆரே + Sktvada + த.வதம். - நம்பிக்கை. தோய் 

நீங்கும். என்னும் ம்பிக்கை விளைத்தலால் வந்த 

பெயர் (த.சொ.௮க்:]]. 

ஆரை arai, Glu. (n.) 1. bonsm7&&ong; aquatic cryp- 
togamusplant,usedforgreens. ''ஆரையடா சொன்னா 
யது” (ஒளவை தனிப்பா). “ஆரையாம் பள்ளத்து 

ஊடே வாழினும்” (வெற்றிவேற்கை). 2:புற்பாய்; 

(\ru.). mat made of grass or rushes. 3. புளியாரை; 

sour greens. 4. sueveomsng; Indian penny wort. 
“வல்லாரை உணர்ந்தனம் மற்றும் கையாந்த 

கரையும் நாடுவமே'”' (ஒருதுறைக் கோவை, 5. 

செவ்வாரை; four leaved plant of a red colour, found 

on hills. (w.). 6. வறளாரை; நிகாம் on dry soils used 
forfodder.7.ydarney g1005) OE OG 15 ; fragrant 

cherry nutmeg. 8. Gleusit ort ong ; lance-leaved mercury. 

9.கடலாரை; & ரிம் species of the Marsilea genus 

found on the 568-௭௦௪. 10. கல்லாரை அல்லது 

காட்டாரை; rare plant on the slopes of mountains, 

capable of consolidating mercury. 

/ஆர் 4 ஆரை. ஆர் -பொருந்து, நெருங்கு 
ஏற்றதாயிரு./ 

ஆரை” arai, Glu. (n.) 24%); common mountain 

ebony. 

௧க., து. ஆரெ. 

[ஆர் -ஆரை.] 

ஆரை? 3, Glu. (n.) 1. cult; roundness. 2.6m ent. 
wled; fort wall, surrounding wall. 

[ஆல் -ஆர் - ஆரை... 
4— | ஆ : s ப ட. . ஆரை 'உவ்பெ. (ஈ.) அச்சுமரம்;ல5. ''ஆரைச் சாகாட் 

டாழ்ச்சி”' (புறநா. 60). 

[ஆர் - ஆரை.] 
லட க. 4. = BOT arai, Gu. (n.) 1. mg Qwedy; shorter and 

smaller of the two bones of the fore-arms, radius. 2. 
AOTPGugidy umiés; see ara-y-elumbu. 

[ஆர் - ஆரை.] ஜு ee 
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ஆரைச்சேவிதம் 

ஆரை?வவ்,பெ. (ஈ.) தோல்வெட்டும் உளி (நாநார்த்த.) ; 

leather cutting ௦4/56. (செ.அ௧.). 

ஆரைக்கல்பாறை 314-44௮ - ஜல், பெ. (ா). நாமக்கல் 

என்னும் ஊரின் பழைய பெயர்; ௦/6 ஈ8௱6 ௦ 1௦4 

ட்ப 11 

[ஆரை 2 வட்டம், கோட்டை மதில். ஆரை * கல் 

* பாறை./ 

ஆரைக்காலி 3௮௨4-௨0, பெ. (n. தாழைக்கோரை, 

கோரைப்புல்; (சங்.அக) ௨1/0 04 01855, 86006. 

[ஆரீ - ஆரை * காலி./ 

ஆரைக்கிளவி araik-kilavi, Glu. (n.) உயர்வுப் பன்மை 

u§ gi ;an honorific suffix. “Qu mGluwuit (pet crit 2 ops 

கிளவி பலர்க்குரி எழுத்தின் வினையொடு முடிமே” 

(தொல். சொல். இடை-22) (எ.டு) மருதனார், 

தொல்காப்பியனார். 

[ஆர் * ஐ. * களவி - ஆர் என்னும் இடைச் 

“சொல் ஆரைக்கிளவி எனப்பட்டது./ 

ஆரைக்கீரை arai-k-kirai, Gu. 6.) நீராரை: 460612001௨ 

green. 

[gong + Beng. ] 

இது குளம், குட்டை, வாய்க்கால் நீரோடைகளின் 

ஓரங்களில் தண்ணீரிலமிழ்ந்து முளைத்துக் கிடக்கும். இலை 

நான்கு பிரிவினையுடையது. வட்டமாயும் சிறிதாயுமிருக்கும். கறி 

சமைத்துண்டால் சற்று இனிப்பாயிருக்கும். இரவில் மூடிக் 

கொள்ளும் இதன் இலைகளுக்கு நீண்ட காம்புண்டு. பித்தநோய், 

அதிழூத்திரம் (அரத்தமேகம்) (இரத்தப் பிரமேகம் ) முதலியவற்றைக் 
குணப்படுத்தும். இதனால் சூதவெண்ணெய் இறுகும், நீற்றும் 

(பற்பமாக்கும்). புண்ணில் நீரைக் கொல்லும். தண்ணீரைச் சுருக்கி 

நீர்க்கோளைப் (சலரோகம்) போக்கும். (சா.அக.). 

ஆரைக்குலகம் வவர, பெ. (ஈ. ஆரைக்குளகம் 

UN&&; see arai-ktulagam. 

ஆரைக்குளகம் araik-kulagam, Glu. (n,) வெள்ளவரை; 

white beans. ் 

[aor + Gora. goog = வெள்ளை, குளகம் - 
இலை, &ரை..] 

BOsCTAsin araiocévidam, Gu. ௫.) வெள்ளை 
Gwe; white sesamum. , , 

[ஆரை * சேவிதம்.]



ஆரைத் துடுப்பு மீன் 

240 HiMOY Ber araittuduppu-niin, Gu. (.) ஒரு 
வகைக் கடல் மீன்: kind of sea fish. 
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/ஆரை - துடுப்பு மீன்./ 

ABOILUp PH arai-p-parri, Glu. (n.) 2. Guy (கதி.அக.); 
double tongued lizard, guana. ட 

[ஆரை * பற்றி. 

ஆரையிலை 3௨ல், பெ. (.) ஆரைக்கீரை பார்க் க: 5௦௦ 

வல் 10௨. 

ஆரையெலும்பு வஷ்-அபாம்ம, பெ: ௫) முன்னங்கை 

யெலும்பு இரண்டினுள் பெருவிரல் பக்கமாயுள்ளது. 

முன்கைச் சிற்றெலும்பு; 6௦0௨ ௦ஈ 146. ௦012 ௦ the 

thumb side of the fore arm, the shorter and smaller of 

the bones of the fore-arm. 

/ஆரை * எலும்பு. 

ஆரோசை 863, பெ. (ஈ.) (இசை.) ஏற்றிப்பாடும் இசை; 
அமரோசைக்கு எதிரானது. ([4ப8.) high pitch, opp. 

to amarogai. ‘9, Conome யமரோசைகளினமைத் 

தார்” (பெரியபு. ஆனாய.24). 

/ஏர் ஓசை - ஏரோசை *ஆரோசை.ஆரோசை 

> skt. arohana. /] 

ஆரோசையை ஆரோகணம் என்றும், அமரோசையை. 

அவரோகணம் என்றும், வடமொழியாளர் திரித்துக் 

கொண்டனர். 

ஆல்" வி, 14 செ.கு.வி. (4.). ஒலித்தல் -; 1௦ 50பாப. 

'இருங்குயிலாலுமரோ””. 2. அகலுதல்; 4௦ spread, to 

ஈ/௨. ஆல்வட்டு, ஆல்வட்டம் : (அகன்றதட்டு) 

(இ.வ.).. 3. சுற்றுதல்; to wave: round, to rotate. 
ஆலாத்தி எடுக்க வேண்டும் (உ.வ.). 4. அசைதல், 
முன்னும் பின்னும் ஊக்குதல்; to move, to rock as a 
98016. ஆலாட்டு (ஆராட்டு). 

(அல் - ஆல். அல்- அசைதல், ஒலித்தல். ஆல் - | 
ஒலித்தல், சுற்றுதல், பரவுதல். ]   

ஆல் 

ஆல்” வி, பெ. (ஈ.) 1. நீர் பல. “ஆலின் மேலால 

- மர்ந்தான்'' (திவ். திருவாய். 9,10,1,ஈடு). 2. 

வெள்ளம்; 1௦௦0. (மாற.962,பக்.466).3. குளிர்ந்த 

i tr, cold water. 

ம. ஆல்; ௧. ஆலீநீர் (குளிர்ந்த நீர்) 

/அல் - ஆல், அல் - அசைதல், ஒலித்தல். ஆல் - 
ஒலித்தல், ஒலிக்கும் நீர்ப்பெருக்கு./ 

ஆல்“ 5, பெ. (.) 1. ஆலமரம் (திவ். இயற். 159): ஐல 
Species of banyan tree which casts roots from its 

மாவால். “ஆல்போல் தழைத்து அறுகு போல் 

வேரோடி மூங்கிற் போல் சுற்றம் முசியாமல் 

வாழ்ந்திருப்பீர்” (சொல.); 1/ஷு 4௦0 ரியர் 85 ௮ 

banyan tree, put forth roots and spread as the creeping 

stems of the arugu grass, and prosper, being encircled 

by kinsmen as thickly crowed. 2. குறுவால மரம்; & 

species of tree, Subs errate bamboos (W). Rhombold 

leaved fig, Ficus gibbosa (tuberculata). 

ம., கோத. ஆல்; ௧. ஆல், ஆல; குட., கோண், ஆலி: 

து. ஆல; பர். ஏல் 

/ அகல் > ஆல். அகற்சட்டிமம் ஆலமரமும் 
- அகன் நிருக்கும் இயல்பான் பெயர்பெற்றன.] 

ஆல் “௮, பெ.(ா.) ஆரல்; கார்த்திகை நாண்மீன்: ௨ 
third naksatra. 'அகலிரு விசும்பினால் போல” 

(மலைபடு. 100). 

[ஆரல் - ஆல்.ர/ 

ஆல் 3 8, பெ. (ஈ.) 1. பொன்னாங்கண்ணி: 8 60101௦ 

வர. 2. கரிசலாங்கண்ணி; .miedicinal plant, 3. 

அழிஞ்சில்; வரது. ௭௭, (சா.அக.): 

ஆல் 5 al, Gu. (n.) Bebe; poison. “amu seg 
தினான்'' (இரகு. மாலை. 41). 84. வில 

[ஆலம் -” ஆல். ஆலம் என்பது 'அம்' கெட்டு நின்றது.] 

ஆல் 7 al, Qu. (ஈ.) பத்து வகைத் துவர்களுள் ஒன்று; 

being astringent in taste and quality, astringence, as 

one of-the ten. 

ஆல் 8 ௮, பெ, (ஈ:) இடை. (ஐ௨ர.)- அல்லவென்னும் 

பொருளில் வரும் இடைச் சொல் (அக.நி.); word 
meaning no. ் = 3 

[அல் - ஆல்./ 
ஆல்” வி, வி.எ. (௮9.) ஆமெனல் (சூடா.); 310 ௦1 

affirmation, for yes. This definition though given in 

Saduragaradi and Nigandu, is not proved by examples 

(83. ன



ஆல் 

ஆல்? al, இடை. (£ஸி வியப்பு, இரக்கம், தேற்றம் 
இவற்றைக் குறிக்கும் இடைச்சொல்; ஐவ106 6௦ 

pressive of surprise, pity or certainty. 

[அல் > ஆல்.ஆல்- ஒலித்தல், ஓசை தொடர்பாக 
வியப்பு இரக்கம் முதலிய உணார்ச்சிகளைக் காட்டும் 
இடைச்சொல்லா௫ியிருக்கலாம்.] 

ஆல் ! 2, இடை. (9௨௩) மூன்றாம் வேற்றுமையுருபு; 
chief form of the third case, or instrumental ablative 

implying cause. agency, instrumentality, by means of, 

with, by way of, in consequence of (W.) வாளால் 

வெட்டினான் (உ.வ.). 

ம., பிரா, கோண். ஆல் 

[அல் - ஆல். அசைதல், சுற்றுதல், நீளுதல் 
பொருளில்வரும் ஆல் என்னும்வினையடியின் சார்பாக 
அவ்வவ் வினைகளுக்குரிய துணைக் கருவிகளைச்சுட்டி 

தொழிலுக்குத்துணையாகும் இயல்பான், துணைக் 
கருவிகளைச் சுட்டிய பொதுப் பெயரே இடைச் 
சொல்லா௫ியிருக்கலாம். 

ஓ.நோ: உழை - ஒடு - உடன் என்பவை 
பக்கத்துணைப் பொருளில் முதலில் ஆளப்பட்டுப். 
பிறகு இடைச் சொல்லானமை தேற்றம்.] 

ஆல்? ௮, இடை. (ூ௨ர.) 1. ஓர் அசைநிலை; ௦௭. 

expletive affixed to nouns and finite verbs. and also 

ப9£பேம் அற்று, அன்று, ஆம் ."யாதானு நாடாமால் 

ஊராமால்” (குறள்.397). 2. வினையெச்ச ஈறு; ௨ 
form of the subjunctive, joined to the gerund or in 

poetry, to the infinite verb, expressing if. UL. அலெ; 

கன், அடெ, அரெ, ஒடெ. வந்தால், கேட்டால், 

இருந்தால் (உ.வ: ). 3. வியங்கோள் வினைமுற்று 
FQ! ; an optative termination expressing may, let. 

“Or Qu தொராஅல்'' (தொல்.சொல்.443). 4. 
எதிர்மறை வியங்கோளீ று ; 8 ஈ6989ி46 form of the 

௦0180௨.ஒரால் (செய்.வ.).5.ஒரு தொழிற் பெயரீறு; 
verbal ending.  “அழால்”' (அழுகை) 
(புறநா.46). “opm Gur வண்டிவர் 

பூந்தொடை"'(தணிகை.வள்.59).6.அற்று, அன்று, 
ஆம் இவற்றுடன் பயிலும் ஓர் அசைநிலை; 8 
expletive affixed to aru, ஊாப, 8. “வாழ்வார்க்கு. 
வானம் பயந்தற்றால் (குறள் 192.). 

[அல் - ஆல் துணைக்கருவிப் பொருளில் வரும் 
சொற்கள் நாளடைவில் அசை,நிலைகளாகும்; வினை 
முடியாப்பொருளில் வினையெச்ச ஈறுகளாகும் தொழிற் 
பெயர்களில் 'அல்' என்னும் தொழிற்பெயரீறே “ஆல்! 
என நெடுமுதலாகும். “அல்' என்னும் எ இர்மறை இடை 

,நிலையே எ.இர்மறை வியங்கோளீறாகும்.] 

noun 
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ஆலக்கோயில் 

ஆல்கெழு கடவுள் 51-/அ1ப-180வ/ப! பெ. (n.) சிவன் (திரு 

முருகு. 256); (௦830௨. 

ஆல்கொடிச்சி 8/4௦8௦0, பெ. (ஈ.) அரிதாரம்; yellow 

orpiment. 

[ஆலக்கொடிச்சி - ஆல்கொடிச்ச.] 

ஆல் வரு தல் 8]வ/ப-, 18.செ.கு.வி. (44.) சுற்றி 
(GH; to go round, 

/ஆஇதல், சுற்றுதல். ஆல் * வரு / 

ஆல்வாட்டு-தல் 814 5 செ.கு.வி. (4). ஆல 
வாட்டு-தல் பார்க்க; see ala-vattu-, 

[ஆலவாட்டு - ஆல்வாட்டு.] 

  

ஆல்வாட்டு 8 2110, பெ. (ஈ.) ஆலவாட்டு பார்க்க; 586 

alavattu. 

[/ஆலவாட்டு -* ஆல்வாட்டு.] 

ஆல்வு aivu, Gu. (ஈ.) அகன்றிருப்பது; ஸல் எரர் 6 
(௦௨. 'ஆல்வாய்ப் போகிற நதி'' 

[அகல் - ஆல் -ஆல்வு/ 

ஆலக்கட்டி கபயர், பெ. (ஈ.) துரிசு (மூ.௮) ; ௦௦௦௦௭ 
acetate; commonly referring to copper sulphate. 

(சா.௮௧.). 

[ஆலம் * கட்டி.] 

ஆலக்கரண்டி la-k-karandi, Gu. (ஈ.) வாயகன்ற 
611g; broad spoon in which a small quantity of 

medicated oil, electuary etc, are prepared, ladle. 

[அகலக்கரண்டி - ஆலக்கரண்டி. ] 

ஆலக்கொடி ௨௨ம், பெ. (n.) 
umité&; see ala-k-kodicci. 

ஆலக்கொடிச்சி 

ஆலக்கொடிச்சி 8௨1-௦௦9, பெ. (ஈ.) அரிதாரம்; 

yellow orpiment or sulpheret of arsenic in its natural 

51816. (சா.௮௧.). 

மறுவ. ஆலக்கொடி, ஆலக்கொடிஞ்சி, ஆலக்கச்சி, 
ஆல்கச்சி. 

[ஒருகா. ஆலம்*கொடிச்சி. ஆலம்- நஞ்சு. 

ஆலக்கொடிஞ்சி ௨-ல், பெ. (ஈ.) ஆலக்கொடிச்சி 
பார்க்க; 99௨ ala-k-kodicci. 

/ஆலக்கொடிச்சி - ஆலக்கொடிஞ்ச..] 

BOSCamMD ala-k-koyil, Qu. (n.) கோயில் அமைப்பு 
& OH t oer gy;an exclusivedesignoftemple construction 

as found in Thirukkachur-in Chengai-Anna district. 

[ஆலை - oud + Garuder]



 



ஆலகண்டன் 

ஆலகண்டன் Ala—kandan, Gu. (n.) 1. Aus; Siva. 2. 
வாசுகி என்னும் uimtby; the snake, Vasugi. 

ம. ஆல்கண்டம் 
[ ஆலம் * கண்டன். 

ட ட் 

ஆலகண்டனி இலவ, Gu. ௫.) இளமை காத்து 

வாழ்நாள் நீட்டிக்கச் சித்தர் பயன்படுத்திய இது 

வரை அறியப்படாத ஒரு மருந்துச் சரக்கு, நீலஞ் 

Geng); an unknown drug said to be used by Siddhas 

to prolong life and to maintain youthfulness. (¢.916.). 

[ஒருகா. ஆலகண்டன் -: ஆலகண்டனி. ஆலமுண்ட 

சிவனைப் போல் சாவை வெல்வதற்குறிய மருந்து 

என்னும் பொருளதாகலாம். ஈற்று இகரம் உடைமை 

குநித்த ஈறு. 

sid Alagam, Gu. (n.) 1. Gigs; indian goose 
berry, emblic myrobalan. 2. sve); lily plant. 3. 

Gen; anisee—seed, pimpinella anisum. 

[ஒருகா. ஆல் > 'ஆலகம். ஆல் 12 நீர். ஆலகம் - 
நீர்க் கோப்புள்ள து./ 

ஆலகமாதிதம் 80௨80௨, பெ. (ஈ.) வெற்றிலை 

வள்ளிக் கிழங்கு; 6ஸ-)வா. (சா.௮௧.). 

/[ஒருகா. ஆல் -- ஆலகம் - நீர். ஆலகம் * மா.இதம். 

ீர்ப்புள்ள அல்லது சாறுள்ள வள்ளிக் கிழங்கு என்னும் 

பொருளதாகலாம்./ 

ஆலகாலம் வ விவா, பெ. (.) 1. கொடிய நஞ்சு; 068007 

poison, animal ற0150. “ஆலகாலமு மஞ்சனக் 

குன்றழும்'' (இரகு. இலவண,6).2. பாம்பின் நஞ்சு; 
poison ejected by snakes. . 3. flames; Tinnevelly 

8௨. 4.நச்சுச் செடி (வசநாபி) ; ௨௦6. (சா.அக:) . 

[ஒருகா. ஆலம் ay ஆலம் 

ஆலகாலம் 2 skt. alahala. sub > gard. gv = 

வளைந்த தேட்கொடுக்கு, தேட் கொடுக்கிலுள்ள 

ஆஞ்சு. 

ஒ.நோ: அலம் - அலவன் - வளை நீத முூன்கைக் 

கொடுக்குள்ள து./ 

வடமொழியில் “ஆலம்' என்னும் சொல்லுக்கு 

உடம்பினின்றும் வெளி வந்தது என்று பொருள் கூறுகின்றனர். 

வெளிவந்த தனைத்தும் நஞ்சாகாமையின் அது பொருந்தாது. 

நஞ்சு முறிக்கும் இயல்பால் நிலவாகையும், வசநாபியும் இப்பெயர் 

பெற்றிருக்கலாம். 

> ஆலவாலம் > 

ஆலகாலம்போக்கி விலட, பெ. (ஈ.) நிலவாகை 

பார்க்க; 826 ஈரி௨- ௮80. 

ட்நஞ்சு முறிக்கும் ஆற்றலுடைமை 

நிலவாகை இப்பெயர் பெற்றிருக்கலாம். | 
பற்றி 
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ஆலங்காடு 

ஆலகாலவிடநிறம் வல 2-4/க வ, Gu. (௩) 

கருப்புச் சித்திர மூலம்; blue— flowered lead wort. 

[ஆலகாலம் oft_in+ 8 mid.] 

கருங்கொடி Cah uTTSS; see karungodi—vell. 

ABOSTOAL 1D alakala-vidam, Gu. (n.) 1. சாகாவுப்பு; 

a prepared salt intended for immortalising the body. 

(Although it may be considered to be a figment of 

imagination, yet the subject is very commonly dealt 

with in Siddha's science. The process is stated to have 

been held secret. 2. esuaigtb; corrosive sublimate. 

(சா.அக.). 

[ஆலகாலம் * 5. 4152௨2 த. விடம்.] 

ஆலகாலன் வ, பெ.ர௫.) சிவ பூதகணத் 
தலைவருள் ஒருவன் (அபி, சிந்.): ௦06 ௦4 1௨ ரச 

attendents of Siva. 

[ஆலகாலன் - சவன், சவனடியான்.] 

ஆலகாலி அவர், பெ. ஈ.) காளி; (சர. “அந்தரி 
யாமளை மயலை யால காலி'' (அரிச்சந்.பாயிர. 7). 

/ஆலகாலன் (சிவன் ) மனைவி ஆலகாவி./ : 

ஆலங்கட்டி 1 alan-gatti, Glu. (n.) 1. wmpéaod; hail— 

stone. ஆலங்கட்டிகளைப் -பொறுக்குகிறார்கள் 

(உ.வ.). 2. கல்மழை; 4௦28 0005 ௦1 ஈவு. நேற்று 

ஆலங்கட்டி பெய்தது (இ.வ.). 

க., து. ஆலிகல்; ம. ஆலிப்பழம்; குட. ஆலிகய்; பட. 

ஆனிகல்லு. ் 

[ஆலம் -* கட்டி./ 

ஆலங்கட்டி” alan-gatti, Gu. (n.) ஆலக்கட்டி பார்க்க; 566 

ala—k—katti. 
[ஆலக்கட்டி - ஆலங்கட்டி... 

ஆலங்கண்டனி 88-10, ,பெ. (ஈ.) ஆலகண்டனி 
umité &, see ala-kandani. 

AOMSIM LMT» alangatt(u)—andi, Gu. (n.) als 

கூத்துவகை (சில.3,13, உரை); ௨ 850067௨0௦௨ 
dance. ன க 

[ஆலங்காடு * அண்டி - ஆலங்காட்டாண்டி.] 

ஆலங்காடு ௮70200, பெ. (ஈ.) திருவாலங்காடு (தே 

eurl.); an ancient Siva shrine in the North Arcot District. 
“ஆலங்காட்டு லாம்அத்தனே”' (தேவா. 1:45:1). 

[ஆலம் * காடு. ஆலம் - ஆலமரம். ]



ஆலங்காய்க்கிரந்தி 

ஆலங்காய்க்கிரந்தி விகர்9ஷ--6-/ள்காள். Qu. ௫.) 

gowsniiyen UMTS S; see alangay—p—pun. 

ஆலங்காய்ப்புண் alangay—p—pun,G@u.(n.)GuaGpmu 

தொடர்பாக உடம்பு முழுவதிலும் கழற்சிக் காயைப் 

போல் புண்களுண்டாகி ஒவ்வொன்றாக 

வெடித்துக் குருதி வெளிப்பட்டுத் துன்பத்தை 

யுண்டாக்கும் நோய்; ௨ 914 affection, as in tertiary 

syphilis, marked by tumors of the shapes of bonduc 

nuts all over the body with an unbearable pain. (சா. 

௮௧.) 
மறுவ. ஆலக்கொடி, ஆலக்கொடிஞ்சி, ஆலக்கச்சி, 

ஆல்கச்சி. 

/ஒருகா. ஆலம் கொடிச்சி. ஆலம்- நஞ்சு./ 

ஆலங்கானம் alanganam, Gu. (n.) 1. தலையாலங் 

கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் போர் 

புரிந்த போர்க்களம், இப்பொழுது தலையாலங் 

காடென்று வழங்கப்படுகிற து (புறநா); name of a 

battle field of the Pandya king Nedunjeliyan, now known 

as Tala-y—Aalangadu. 2.o9f Fw மலை யடுத்த 
நருமதையாற்றங்கரையிலுள்ள ஓர்இடம் (பெருங்.) 

place on the bank of the river Narmada, near Vindya 

hills. 3. விபுலகிரியின் பக்கத்திலுள்ள ஓர் இடம் 

(பெருங்.) ; ௨ றா௮06 ஈ63 "பிகரா... 

[ஆலம் * கானம். ஆலம் - ஆலமரம்./ 

ஆலங்குடி வெகர்கப0, பெ. (£.) சோழ நாட்டிலுள்ள 

ett; native place of the ancient Tamil poet Alangudi 

Vanganar, in Thanjavur Dist: 

/ ஆல்*அம்ர்குடி. / 

AOUGlp cumisermt  Aalangudi-vanganar, Gu. (n.) 
FOLSSPSU Yoo, a Tamil poet of the Sangam 

age. ் 

[ஆலங்குடியில் பிறந்த என்னும் 
இயற்பெயரினர். ஆலங்குடி வங்கள் -* ஆர்.(உ.ப.ஈ.று.) 
இவர் பாடினவாக நற். நிணையில் 230, 330, 400, குறு ந். 

45, ௮௧. 059, புறம் 310 ம் இடைக்கின்றன./ 

வங்கள் 

ஆலச்சுவர் ala—c—cuvar, Glu. (n.). 1. ஆள்மட்டச் 
சுற்றுச் சுவர்; compound wall (C.E.M.). 2. enmyé 

& cull, retaining wall of the foot of a slope (C.E.M.). 

[1-007 *ஆரரசுவர்-ஆரச்சுவர்- ஆலச்சுவர். 

2: அகலம் * சுவர் - அகலச்சுவர் -- ஆலச்சுவர்.] 

ஆலசுந்தரர் விஃ-8பாவேல, பெ. (.) ஆலால சுந்தரர், 

one of the names of Siva. “oak sot W550 sys 

சொற்பழி யாளர்” (வெங்கைக். 238). 

/ஆலம் * 514. $பாம்௨2 த. சுந்தரன் - சுந்தரர் 

(அர்-௨.ப.ஈறு).] ° 
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ஆலத்தி 

ஆலடி! aladi, Qu. ௬.) 1. ஆலமரம்; (கா tree. 2. 

Ler; poonga—oil tree, 3. wraileoG; lingam tree. 

(சா.அக.). 

அகல் - ஆல் ர் அடி - ஆலடி. மரம் அகன்று 

விரிந்திருப்பதால் அடி.நிழல் தரவல்லது என்னும் 
பொருள தாகலாம்./ ் 

ஆலடி” இலரி, பெ. (ஈ.) ஊர்ப்பெயர்; ௧௦௨ ஈவா. 

(ஆல் * அடி./ 

மரங்களின் ' அடியில் சில குடியிருப்புகள் தோன்றிப் 

பின் ஊரானது. 

ஆலத்தி வெம், பெ. ௫.) 1. வழிபாட்டின்போது 

மங் கலப் பொருளாக வலமுறை சுற்றிக் காட்டப் 
படும் கருப்பூரத் திருவிளக்கு; 082௦௫ of waving 

lighted camphor. 2. கண்ணேறு (திருஷ்டி) 

கழிப்பதற்காக முன்னால் நின்று இடமுறை 

யாகச் சுற்றப்படும் மஞ்சள்நீர் மங்கலத்தட்டு. 

அல்லது மஞ்சள் நீரிடை விளக்கிட்ட மங்கலத் 

3); ritual of waving turmeric water—plate to avert 

the blight of the eyes of unlucky persons on marriage 

or other special occasions, also in front. of the idol, after 

the procession, it is taken into the temple 

(83. ட 

/ஆல்*ஆற்று-ஆலாற்று -ஆலாத்து -ஆலாத்தி 
> ஆலத்தி. இனி ஆலாத்தி - ஆராத்தி -ஆரத்தி 
என்றுமாம். ஆலாற்றுதல் - சுற்றச் செய்தல்./ 

before 

ஆலத்தியெடுத்தல் என்னும் சொல்லாட்சி பொதுவாகச் 

சுற்றுதல் என்று பொருள்தரினும் வலஞ்சுற்றுதலையே மங்கல 

நிகழ்ச்சிகளில் குறிப்பதாகும். வலம் வருதல், வலஞ்சுற்றுக் 

கொடிகள், வலம்புரிச்சங்கு, வலக்கால் எடுத்து வைத்தல் 

என்னும் தொடராட்சிகள், நன்மை வெற்றி ஆகிய பொருள் 

களைக் குறித்தன. இடஞ்சுற்றுதல் தீமையின் அறிகுறியாகக் 
கருதப்பட்டது. இயந்திரங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள திருகு 
மரைகள் வலம் சுற்றும் போது மரையேறுவனவாகவும், 

இடஞ்சுற்றும் போது” கழல்வனவாக்வும் அமைந்துள்ளமை 

காணலாம். ௬ ் 

உலகம் தன்னைத்தானே வலமர்க்ச் சுழன்று 

கொள்கிறதென்பதும் அனைத்துக் கோள்களும். கதிரவனை 

வலமாகக் சுற்றுக்கின்றன என்பதும் மக்களின் மரபு வழிப்பட்ட 

நம்பிக்கை,நக்கீரனாரும் '“வலனேர்பு திரிதரு” எனப்பாடுகிறார். 

கோயிலை அல்லது கருவறையை வலம் வருதல் இத்தகைய 

நம்பிக்கையால் வளர்ந்த வழக்கம். 

ஒன்றை வலம் வருதல் என்பது வலம் வரவேண்டிய 

பொருளை நோக்கித் தம் வலது தோள் இருக்குமாறு 

முன்னோக்கி வட்டப்பாதையில் இயங்குதலாகும். _-



ஆலத்திகாட்டு--தல் 

ஆலத்திகாட்டு--தல் அவ் - kattu—, 5 செ.கு.வி. (94) 

ALLSF) & i gs; wave the plate of turmeric water 

or lighted camphor. “udencit_midlmed 6 

கிற்பது மாலத்தி காட்டு கிற்பதும் வேந்தர்க்கே 

.. கடனதாயிற்று ” (இரகு. குறை. 6). 

[ஆலத்தி காட்டு./ 

ஆலத்தியெடு-த்தல் 8௮4-7-60ப-, 4 செ.கு.வி (9.) 
ஆலத்திகாட்டு--தல் UNiSS; see alatti - kattu. 

[ஆலத்தி* எடு.] 

ஆலத்திவழி--த்தல் வண்-பக!-, 4 செ.கு.வி, (1) 

ஆலத்தியெடுத்தல் (இ.வ.); ல 190௩ 61௦., 66700௨ 

an idol or important personage. “வெறும்புறத்திலே 

ஆலத்தி வழிக்க வேண்டுங் ' கையிலேயிறே 

திருவாழிதரித்தது'” (ஈடு, 1,8,9). 
[ஆலத்தி * வழி./ ் 

ஆலத்தூர்கிழார் வலயப், பெ, (.) கடைக்கழகப் 

ysceuit, a Tamil poet of the Sangam age. Glatt 

பாடியவை குறுந்தொகை. 112,350, புறம் 34,39, 

69,225,324 ஆகிய பாடல்கள். 

ஆலப்பழுப்பு ala—p —paluppu, பெ. (ஈ.) ஆலம்பழுப்பு 

LiTté&; see alam-paluppu. 

/ஆலம்பமுப்பு -ஆலப்பமுப்பு ./ 

ஆலம் ‘alam, Qu. (ஈ.) 1. நீர்வள. 'ஆலஞ்சேர் கழனி 

யழகார் வேணுபுரம்” (தேவா. 71,7). 

(பிங்); 592, ocean. 3. மழை (அக.நி.); ஈவா. 4. 

பூவின் நீர்த் துளி; 8005 ௦4 பகர் 0590081180 ௦ 16 

petals of flowers. 

2. கடல் 

ம. ஆலம் 

[ஆல்] ஆலம்./ 

ஆலம்” alam, Gu. (n.) 1. அகலம். (இ.வ.) ; breadth, 
width. (Loc.). &F. 91.7. 2. 9,609; banyan tree. 

“சிறியதோர்வித்தின் ஆலம்” (கந்தபு. கூரனமைச். 

125). 3. ஆலம்விதை; 6வாடுலா 8660. 4. மலர் (பிங்.); 

blossom, blown flower. 5. cue; sky. “ஆலத்தி 

னுடுக்கள் காட்டியருந்ததி காட்டுவார்போல்'' 
(கைவல். தத்துவ.25). 6. புன்கு (பச்.மூ.); ஈகா 
0௦௦௦. 7. மாவிலங்கம் (பச்.மூ.) ; 198 ௭௦௨. 

ம. ஆலம்; க. ஆல 

[அகல் - ஆல் - ஆலம். ஆலம் - அகன் நிருப்பது./   
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ஆலம்” இவா, பெ. (ஈ.)1. கலப்பை (பிங்.) ; ஐ௦ப9. 2. 

கலப்பைப் படை (ஆலாயும்) (கந்தபு. தாரக. 157); 

weapon shaped like a plough. 

[அலம் - ஆலம். அலம் - வளைந்தது, வளைந்த 

வடிவுள்ள கலப்பை./ 

ஆலம்" alam, Glu. (n.) 1. கருமை; 610௨55, 
“ஆலக்கோலத் தினஞ்சு” (தேவா. 111,3).2.நஞ்சு 

(திவா.); 0800. ''ஆலந்தான் உகந்து : அழுது 

செய்தானை”. (சுந்ததேவா.) 3. நச்சுயிரி 

களினின்று வெளிவரும் நஞ்சு; வர 015046 ௦4 

poisonous matter from venomous animals or creatures 

such as snakes. 4. $M6T&W; yellow arsenic, orpiment. 

5. பாம்பு; "வ. (ஆனந்தலகரி-24), 

ம. ஆலம், 

£1. காளம் - ஆளம் - ஆலம் (கருமை). 2, 3, அலம் 

> ged. அலம் - தேளின் கொடுக்கு./ 

ஆலம்” வண, பெ. ௬. 1. ஈயம் (பச், மூ); 1௦௧0. 2. 

துரிசு (சங்,அக.); 610௨ 110. 

[ஆல் - ஆலம்./ 

ஆலம் alam, Glu. (n.) ep evi, 2. 60 &tb; world, universe. 

(௪௪.௮௧.). 

ம. ஆலம். 

[proud > gerd. Arab. alam.) 

ஆலம் ற alam, Gu. (n.) 1. அம்புக் கூடு; பெங்ள, 

2. மழு; 6வி£-லடீ. 'ஆலங்கணை யங்குலிசாயுத 

மாதியாக”' (கந்தபு. தாரக, 157). 

/ அலம் + ஆலம். அலம் - வளைவு அல்லது 

வட்டம்./ 

ஆலம்” விவ, பெ. (ஈ.) மஞ்சளும் சுண்ணாம்பும் கலந்த 

Gr, 2,068) oi turmerictime water being waved 

before idol or at important function. 

[Be > gerd. 90 = 67.) 

ஆலம்பம் | alambam, பெ. (ஈ.) 1. தூக்கம்; 8, 2. 

நச்சுத் தன்மையுள்ள இலைகளைக் கொண்ட ஒரு 

cum &1t LL); a species of plant with poisonous leaves. 

(சா.௮௧.). ட 

ஆலம்பம் = alambam, Glu. (n.) 1. um M461 @; support. 

- 2, வரி;1ல3. புகலிடம்: ஷபா. (கதி.அக.). 

[ஆல் - ஆலம்பம்./



ஆலம்பழுப்பு 

ஆலம்பழுப்பு Alam-paluppu, Gu. (n.) பழுத்த ஆலம் 

lene; yellow ripe leaves of the banyan tree. 

[ஆலம் * பழுப்டி ஆலம் - ஆலமர tb. J 

ஆலம்பால் ௨ொ-2வ, பெ. (n.) 1. ஆலமரத்தின் பால்; 

milky fluid extracted from the stem of the banyan tree. 

..2, தூய நீர் pure water. 3. weniph i, rain water: .4. 

QYOWSL ig ules. f 7; water from the melting hail— 

stones. 5. usflé(6§L 5g) Hi, the amniotic fluid -dis- 

charged from the uterus. 

[ஆலம் * பால், ஆலம் - ஆலமரம், குளிர்ச்சி, 

குளிர் ந்த நீர்./ 

ஆலம்பி - இகாம்!, பெ. (n.) ஆலக்கொடி பார்க்க; 996 

ala-k-kodi. 

QonGufléenssernit alamberi—c—cattanar, Glu. (n.) 

FMLAEGPSY Louchet sph oult; a Tamil poet of the 

Sangam age. , 

/ஆலம்பேரி*சாத்தனார்.இவர் பாடியவை. நற். 

152, 255, அகம் 47, 81, 142, 1757 

ஆலம்பொழில் விக௱-ற௦1॥, பெ. (£.) ஆல மரங்கள் 

செறிந்து விளங்கும் ஓர்ஊரின் பெயர் ௨1306 ஈவ௱ச.. 

“ஆலம் பொழில் அமர்ந்த பெருமான்”: 

/ஆலம் * பொழில். 

ஆலம் விழுது alam-viludu, Gu. (ஈ.) ஆலமரத்தில் 

தொங்கும் விழுது; root hanging down from the 

branches of the banyan tree. ் 

/ஆல் -* ஆலம் * விழுது.] 

ஆலமர்கடவுள் alamar—kadavul, Gu. (n.) Fleussr (Fleur); 

iva, as Daksinamurti, seated under a Kallal tree. 

“எங்கள் ஆலமர் கடவுளன்றி யமரரில் யாவரம்மா”” 
(கந்தபு. ததீசி. 20). 

[ 93,60 +. LT + Saxir.] 

ஆலமர் செல்வன் alamar-Seivan, Glu.(n.) gyeotise ayer 

uTié&; see alamarkadavul. 

ow alamaram, — Gu. (1.) இகன்று ப்ரவும் 
இயல்புடைய பெரிய மரம். இதன் விழுது நிலத்தில் 

ஊன்றிப் பருத்துத் தூண்களைப் போல் மரத்தின் 

சுற்றிலும் காணப்படும். வித்து மருந் துக்குப் பயன் 

படும். பாலும் பட்டையும் துவர்ப்பானவையா 

யிருத்தலால் பல்வலிக்கும் பல்துலக்கவும் பயன் 
படும். வெடித்த காலுக்குப் பாலடிப்பர், தொழு 

நோய்க்கும் நீரிழிவுக்கும் ஊதை (வாத) 
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நோய்க்கும் இதன் பட்டை மருந்தில் சேர்க்கப்படும். 

கட்டிகளுக்கு இலையை வதக்கிக்: கட்டுவர். இதன் 

பிசினில் எண்ணெய் கலந்து காதுப் புண்களுக்குப் 

பயன்படுத்துவர்; 6வாடுகா 1186 It is an immense tree 

with branches spreading far 

common everywhere and it is remarkable for the singular 

property of letting a gummy kind of rootlet fail from its 

branches. These grow gradually down to the ground 

and from natural supports to the larger branches of the 

parent tree, forming a vast assemblage of pillartike 

and wide. It is 

stems covering a considerable distance ‘all around the 

original trunk. In old specimens it will be found that 

this is grown by the side of the peepul tree, when they 

will be regarded with great reverence by the people. It 

is the Hindu emblem of immortality.. . 

The seed of the fruit is medicinally cooling and a 

tonic. The white glutinous juice from the stems is applied 

in tooth ache and also to the soles of ‘the feet when 

cracked and inflamed. The. bark given in infusion is a 

tonic used in diabetes. A bath using :the bark of the root 

and the stem, is efficacious in leprosy and in mitigating 

pains in the limbs. Heated leaves from good poultices to 

abscesses, rootlets from the branches are used as 

tooth-brushes. The gum of this tree mixed with oil is used 

for lesion in the ear and for deafness. 

The following are the different varieties:— 

1. Seems ~Stone banyan (title from the hardness of 
the wood), 

‘2. (Meu — short banyan. 

3. இச்சியால் (Q@SsHwned) -chinese banyan. 

4. #lfmmT6& —small banyan. 

5. கொடியால் - ௦8600 banyan. 

6. சீமையால் - foreign banyan (title from being 

introduced, from the Eastern peninsula) Indian caout 

chouc. 

7. &(Gefluime> — another variety.. 

8. கோளியால் -- 18106 leaved yellow fig. 

9. பேரால் - large or common banyan. 

10. காட்டால் - ஏஸி banyan. 

11. நீரால் -- ஈவா 1680௦0 110. 
(சா.அ௧க.). 

ம. ஆலமரம்; க. ஆலமர; தெ. ஆலமானு; துட.ஆல்மேம். 

/அகல் - ஆல்* மரம் - ஆல்மரம் -- ஆலமரம்./



ஆல்முண்டோன் 

ஆலமுண்டோன் ala-mundon, Gu. ௬.) நஞ்சுண்ட 
சிவபெருமான்; Siva, as having swallowed the deadly 

poison. 

[ஆலம் * உண்டோன்.] 

ஆலயம் alayam, Gu. (ஈ.). கோயில்: 12௨. 

[ஆலையம் - ஆலயம்./ 

ஆலல் 81, பெ. (ஈ.) 1. ஒலி (சூடா.); 5௦பா6, ரூ. 2. 

மயிலின் குரல் (பிங்.) ; screech of the peafowl. 3. 

ஆடல்; கொள. “அணிக்குல மஞ்ஞைக எளகவி 

யாலுவ” (சேதுபு. கந்த; 3, 4.). 4. ஆரவாரித்தல்: 
$௦பர9, ர0வர9, 6ப516. “மகிழ் சிறந்தாலும் பீலி 

மஞ்ஞையி னிகலி” (பெரும்பா. 330). 

- /ஆல் * அல். ஆல் - அசைதல், ஒலித்தல்./ 

ஆலல்£ 8ல், தொ.பெ. (1.ஈ.) 1.சேருதல், பொருந்தல்; 

சொர்க, ராடு. “தேராலும் எழுபரியோன்'” (சூத. 

சிவமா. 7,10). ் ் 

இ [ஆல் * அல். ஆல் - அசை, பொருந்து./ 

ஆலலம் விவி, பெ. (ஈ.) திருமணத்தின் போது 

மணமகன் மணமகளுக்குத் தரும் கூறைப் புடவை; 

a garment (saree) given by the bridegroom to the bride, 

at the time of marriage (W.). 

/ஆலல் - ௮ம்./ 

ஆலவட்டம் Alavattam, Gu. (n.) 1. பெருவிசிறி, 

கால்செய் OULL1D; circular fan made of cloths, fragrant 

roots or palm leaves, carried in procession before idols 

and great ற௦5008065. 'படுவேய் வெள் வளையழுந் 

தண்பட் டாலவட்டமும்” (பாரத. காண்ட. 14), 2. 
விசிறி; ஸுவ! 18. “வீசாலவட்ட மரிவைய ரேந்தி 

யாற்ற”” (சீவக. 839). 

ம. ஆலவட்டம் Skt. alavarta 

[அகலம் - ஆலம் * வட்டம் - ஆலவட்டம்./ 

ஆலவருமுத்து Ala-varu-muttu, Glu. (n.) 2 witums 

(~S SI; superior ciass of pearls. 

ஆலவன் alavan, Gu. (n.) 1. திருமால்; (கந்தபு. 

G5 er onwé. 43); Visnu, as lying on a floating banyan 

leaf at the submersion of the universe. by flood. 

2. s§16064; moon, as one who came out of the sea. 

[1- 40 + அவன்: - ஆல இலையில் இருக்கும் 

இருமால். 2. ஆல்-- ர், குளிர்ச்சி, ஆலவன் -- குளிர் ந்த 

பாற்கடலில் தோன் நிய நிலவ. / 
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ஆலவாட்டு-தல் அிஉவப-, 5. செ.குன்றாவி- (4) 

சிறிது காயச் செய்தல், காயப் போடுதல்: 4௦ சந a 

little in the sun as boiled grain, dry to sufficient degree. 

[90 > 
காயச்செய்தல். 

ஆல் * வாட்டு... வாட்டுதல் = 

ஆல = அகலமாக, பரவலாக, 

மேம்போக்காக, பதமாக, குறைவாக, சிநிது நேரம் 
மன்றம் 

Boal ® alavattu, Gu. ௩.) வெயிலிற் பதமாகக் 

SMUG USS; drying of a thing in the sun. (w.). 

ஆலவாட்டுப் பதத்திலே எடுத்து நிழலில் வை. 
(உவ.). 

[அகல-: ஆல *வாட்டு.- ஆலவாட்டு./ 

ஆலவாட்டு-தல் பார்க்க; 52௨ ala—vattu-, 

உலகவழக்கில் ஆல வாட்டுதல்-- ஆல் வாட்டுதல் எனக் 

"கொச்சையாக வழங்கி வருகிறது. 

Boa Oougid alavattu-p-padam, Gu.(n.) uswTss 

SMU UHH; being suitably dried. 

/ஆலாவாட்டு*பதம்./ 

Boom alavay, Glu.(n.)1. umiby; serpent, as having 

"poison in its mouth. “Cuo@ésGanly secumis 

AGOsgremt Ucip” (Agailemor. Cempeneor.13). 2. 
மதுரை (தேவா.) ; 1//அபபாவி the capital city of Pandya, 

encircled by a coiled serpent which brought its mouth 

and tail together to indicate the boundaries of the city. 

(௪ெ.௮௧.). ட் 

[ஆலம் வாய் ./ 

ஆலவாலநண்டு alavala-nandu, Gu.(n.) uweog cor; 

crab found in the fields: 

[ஆலவாலம் * நண்டு./ 

ஆலவாலம் ala-valam,Qu.(n.)1. ups sip ul uss: 

a trench for water,round the foot of a tree (.w.). Ww. 

ஆலவாலம். 2. சிறுபாத்தி; வாள 6605, ௦ 21215 

made with ridges round them so as to retain water 

Ww). ஆலவாலத். தவிர்மதியாற் புனல் . கால 

வாய்ந்த கதிர்மணி முல்லையின்” (நைடத. அன்ன. 

தூது.40).3. வயல்; ௦.11. 4. விளைநிலம் 
(GL. ); cultivable field. 

Skt. alavala. 

/ஆலம்*வாலம். ஆலம்- நீர். வாலம் - நீண்டது, 

வளை ந்தது./
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ஆலவிடம் ala-vidam, பெ.(ஈ.),ஆலகால . நஞ்சு; 

alahala poison. 

E ஆலம் விடம். 84.15 த. விடம். 7 

BOA (pecorLmssrai@ alavidam-undan-vidu, | பெ. (ஈ.) 
கயிலைமலை; ௱௦யா% (6வி2௧5, 116 ௨௦06 ௦7 Siva. 

[ ஆலவிடம்* உண்டான் * வீடு. ] 

ஆலவிருக்கை Alavirukkai, Gu.(n.)1. 25010910; banyan 

௭. 2.,ஆதொண்டை; ௨ 0௦0௫ ௦82௭. (சா. அ௧.). 

[ஒருகா. ஆலவிருட்சம் ஆலவிருக்கை. 

94. ரப/6௨2- த.விருட்சம்-மரம். / 

ஆலவூணி வவறு, பெ. (ஈ.) உமையவள்; Parvathi, 

௦0507 .௦1 8௨. குணவதி யாலவூணி .யபிராமி'' 
(திருப்பு. 393). 

[ஒருகா. ஆலம் ஊண்*இ - ஆலவூணி-ஆலத்தை 

(,நஞ்சு) உண்டவன். சிவபெருமானின் உடம்பில் 

பாதியாக இருக்கும் இமையவள் . சிவன் உண்ட 

நஞ்சைத் தானும் உண்டவளா தலால் பெற்ற பெயர். ] 

ஆலன் வில, பெ (ஈ.) 1.சிவன்; ௪. 'ஆலனிவ்வழி 

போந்த வதிசயம்'” (தேவா 2. கூடலையா. 9.). 2 

சாலிவாகனன், சாதவாகனன் ; 8அ/8/வா௨ வ(2 

Sathavahana. 3.qgUusLwet, ueognwet ; Balarama, 

having plough as his weapon. 

[ஆலம் *அன் - ஆலன் - நஞ்சுண்டவன், சிவன். 

2. சாவி வாகன மன்னன், ஆலன் என்னும் சிவன் 

பெயரை, இயற்பெயராகக்கொண்டி ருந்திருக்கலாம். 3. 

அலம் --ஆலம். அலம் - கலப்பை, ஏழ். / 

Boorpsoeer alanandalan, Glu. (n.) ஆலிலையில் 

gies m §1GwMed; Visnu, as having slept.on a floating 
banyan leaf, during great deluge. 

[ஆல் * அன ந்தலன். /. 

ஆலா 89%, பெ. (ஈ.).1. ஒரு பெரிய கடற்பறவை. இதன் 

தலை, கழுத்து, அடிவயிறு . முதலியன தூய 

வெள்ளையாயும் சிறகுகள் வாலிற்குமேல் நீண்டு 

மிருக்கும். கடற்பாம்பு இதற்கிரையாகும்;' 120௨ 

water-bird found in sea-coasts, white—-bellied and 

greybacked sea eagle. It lives on sea-snakes. 2. Qc, - 

நீர்ப்பறவை; '(பட்டினத்தடி. திருவொற்றி. 8). 
water-bird found near marshy soils and living on insects. 

(சாக. அக௧.). 

[ஒருகார். ஆல் - ஆலா- மீன் பிடிப்பதற்காகச் 

சுற்றிப் பறக்கும் பறவை ../] 

ஆலாத்தி 

  

  

         WH. a 
Zp yp 

  
  

  

ஆலாகதம் 9/8080௨௱, பெ. (௫) வெண்மாதுளை; ஈர॥16 

species of pomegranate. | 

[ஒருகா. ஆல் * ஆகம்- ஆலாகம் --ஆலாகதம். ஆல் 

5 நீர், வெண்மை. ஆகம் - உடம்ப ஆலாகதம் - 

வெண்மையான தோலுடையது அல்லது தோற்ற 

மூடையது. யாக்கை - ஆக்கை -' ஆக்கதம் --ஆகதம் 

-(உடம்பு).. 
ஆலாகலம் 38/89 வ௨,பெ. (ஈ.) 1. ஆலகாலம் பார்க்க; 522 

க/கஐக/௨ஈ. “கடியதோ ராலாகலவெள்ளம் போலக் 

கக்கினான்'' (திருவிளை. நாக.17). 

[ ஆலகாலம் --ஆலாகலம்./ 

Skt . halahala 

ஆலாங்கட்டி alangatti, Qu. (n.) qomalip uTIdS; 

see alangatti. “Guiiuwssyb Cuié 6b sé Gur 
லாங்கட்டிகாண்” (பதார்த்தகுண.12). 

ஆலாட்டம் alattam, Gu. (n.) அழைத்தல், ஒலித்தல்; 

விர), 80௦0ல் (சேரநா.). 

௧. ஆலாட. 

ஆலாட்டுதல் ௨௨௭1ப-, 5. செ. குன்றாவி. (v.t.) தவசங் 

களை நிழலிற் காய வைத்தல் பன்னை: to dry 

‘grains in the shade. (Tn.). 

/ஆலவாட்டு - ஆலாட்டு.] 

Boss alatti, Qu. (n.) 305861GuHSs0; camphor 

light, or turmeric 4ime-water in a ime, waved before 

an idol or any important personage. “ஆலாத்தி oe ற்ற 

லென்கோ”' (செளந்தரி,103).. 

[30 * ஆற்று - ஆலாற்று * இ - ஆலாற்றி - 
ஆலாத்தி- சுற்றச் Rehan eb Oe fie g Benen. 

ஆலத்தி பார்க்க; 866 alatti.] -



ஆலாத்து 

ஆலாத்து alattu, Qu. (n) 1. அம்மாறு, கப்பலின் 

பெருங்கயிறு; ௦41௨, large ௭0௦6. 2. ஒரு பறவை; 

- மாமி. 3. கப்பல்; எற. 4. வெளவாற்கொடி முடியும் 

கயிறு (த.சொ..அக.) ; உ௱௮ஈ. 

(ஆல். * ஆலாத்து. ஆல் - பறத்தல், நீளுதல், 
் செல்தல். ஆலாத்து - அவ்வியல்புகளுடைய பெருங் 
கயிறு, பறவை, கப்பல். 

ஆலாப்பற -த்தல் வ8-ஜ-0௨௭௨, 3. செ.கு.வி. (4) 1. 

ஆலாப் பறவையைப் போலச் சற்றேனும் ஒழிவும் 

களைப்புமின்றித் திரிதல்; -ப5௨௦ ரிபாஸ் 1௦ ற 

who wander about restlessly as ala bird. 2. ஆலிலை 

் காற்றில் பறத்தல்போல, உணவின்றித் துயருற்றுத் 

&lscor Lm (61360; to be in utter distress, to wander about 

like a dry banyan leaf to and fro by the wind. (e1..918.). 

ம. ஆலாபறக்குக. 

[ஆல் - ஆலா* பற. ஆல் - சுற்று, இரி, பற..] 

ஆலாமசுந்தரர் alala-sundarar, Qu. (nn) சிவன்: Lord 

Siva, enshrined at Madurai Temple. (கதி. அ௧.). 

ஆலாலம் alalam, Glu. (n.) 1. நஞ்சு, கடலிற் பிறந்த 

1 @5&; poison, poison produced at the time of the 

churning of the ocean. “ஆலால முண்டான் அவன் 

சதுர்தர் னென்னேடீ” (திருவாச.11.8). 2. 

வெளவால்; 62418 ௦௦௱௱௦ஈ. 3. துரிஞ்சில் என்னும் 

வெளவால்; 8௮ house—bat. 

ம. ஆலாலம். 5/4. ஈவிஹ்வ்கா. 

[ஆல் ஆலம் - ஆலாலம். (தன்மை பற்றி வந்த 

:அடுக்குச்சொல்.) [. ஆல்- நீர் , நீர் நிலை, நீர் நிலையின் 
நிறமான கருநீலம், கருநீல நிறமுள்ள நஞ்சு. கடலில் 

தோன்நிய நஞ்சு. 2, 3. ஆல். - பறக்கும் இயல்புள்ள 

பறவை. ் 

ஆலாலர் & கிவி, பெ. ஈ.) ஆலாலசுந்தரர்,. Lord Siva. 

_ஆலாலர் தோற்றரவு'”' (சி.சி.1,61 சிவஞா.). 

ர் ஆலாலம் -* ஆலாலன் --ஆலாலர்./ 

ஆலி! த்தல் 81-, 4 செ.கு.வி. (4/.) 1. ஒலித்தல்; 6௦ 

வ ௨௦௦௨௦௮. “வெங் கூற் றாலிப்ப”' (பு.வெ.4,4). 
_ 2. Bigrajse; to spray water. “1565 sural 

கண் மீண்டே யுறுகாலை”' (கந்தபு.சூர.401). 3. 

களித்தல்; 1௦ 7901௦6. 'ஆலிக்கு மந்தணர் வாழ் 

கின்ற” (திருப்பல்.9:8.) 4. செருக்குறுதல்; 1௦ 68 
proud. “uéeeu னோடிகல் செயக்கருதி யிருடிரண் 

டாலித் தெழுந்தன” (அரிச். விவாககா. 11) (த.சொ. 

அ௧.). 
ம. ஆலிக்குக; ௧. ஆலிடு; தெ. ஆலின்சு. 

[ஆல் ஆ ஆலி./ 
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ஆலி 

ஆலி, பெ. (ஈ.) 1. மழைத்துளி (சூடா.); raindrops. 

2. ஆலங்கட்டி; ஈவி.. “ஆலிபோல்...முத்திற்கும்'” 

(சீவக.2766).3. தலைப்பெயல் மழை (பிங்.) ; ௦௦௦- 

ing shower of the rainy season. 4. 9)((pgsw, nector. 

(த.சொ.அக.). 

௧. ஆலி, ஆணி, ஆரி; பட, ஆனிகல்லு; கோத. அரகசு; 

தெ., கர. மால்., குட. ஆலி; து. ஆலிகல்லு; குவி. ஆஜி. 
பர். ஏதிர், ஏயிர், 

[ஒருகா: ஆலித்துப் (ஒலித்து) பெய்யும்மழை தீரும், 
ஆலங்கட்டி மழையும் ஆலி எனப் பெயர் பெற்றிருக் 
கலாம். மழைநீர் அமுதம் எனப்படுவது மரடு. “தான் 

அமிழ்தமென்று உணரற்பாற்று” -குறள்.] 
ஆலி, பெ. ௫.) 1.காற்று (அக. நி.) ; எ/0. 2. பூதம்; 

a goblin, ghost. 

[அகல் > gd - ஆலி:-பரவி வீசும் காற்று, 
பெருத்துப் பருத்துக் காணப்படும் பூதம்./ 

ஆலி” ali, Glu. (n.) eugiby; low mud ridge put up to 

separate the fields. 

skt. ali 

[ஆல் - Bem SH. ஆல் > ஆலி - நீண்ட வரம்டுப/ 

ஆலி” ali, Gu. (n.) 1.தோழி; maid attendent. 2. 
தொடர்ச்சி; ஊரிஈயநு. 3.கூட்டம்; group, crowd. 

(த.சொ.அ௧.. 
Skt. ali 

[ஆல் - சுற்றுதல், சூழுதல், கூடுதல், தொடர் தல். 
ஆல் - ஆலி - தலைவியைச் சூழ்ந்திருக்கும் தோழி 
மார், பின்தொடரும் தோழியர் ஆட்டத்தில் ஒருத்தி, 

கூட்டம்./ 

ஆலி? ali, பெ. (n ) 1. கள்; “toddy. “Ggqquom edu 
sles Fi ACw” (ei Su. அசுரயாக. 71). 

[ அல் -*ஆல்--குளிர் ந்த நீர்.ஆல் “ஆலிகுஸிம் 
புளித்த கள்./ 

ஆலி” ௨4, Glu. (n.)} 1.686; scorpion. 2. Oat: bee. 3. 
&6i60U; plough. ° 

Skt. ali 

[916 > 96 - ஆலி - வளைந்த கொடுக்குள்ள 

தேள், தேனீ, வளைவான கலப்பை. ஒ.நோ: அல் - 

் அலவன்; வளைந்த காலுள்ள ரண்டு./ 

ஆலி ali, பெ. (௩. 1. கண்மணி; றபறரி ௦4 ரஉஷக. 2. 

குண்; 18614. 3.கண் எரிச்சல்; inflammation of the 

eye. (கருநா.) | 
க. ஆலி 

[ஆலல் - சுழலல். ஆலி, - உருண்டது, இரண்டது. 

உருண்டவடிவ நீர்த்திவலை, உருண்ட வடிவுள்ள கண்/



ஆலிகன் 

ஆலிகன் 8108, பெர்.) 1. உழவன் ; (1/2. 2. கலப்பை 

போன்ற ஆய்தம் கொண்டு போர் செய்பவன்; one 

who fights with a weapon like plough. (3. Gen. 96.). 

7அல் > அல அலவன் -- ஆலவன் > ஆலிவன் - 

ஆலிகன்./ 

ஆலிகாசம் 81/9௨, பெ. (ஈ.) பச்சைக்கடலை; raw 

bengal gram. (&1. அ௧.). 

[ஒருகா. ஆல் * காசம். ஆலி - சரமுள்ள, 

பச்சையான காய் . காய்ச்சம் - காசம். (முற்றியது, 

இரண்டகாய்)./ . 

ஆலிகை தவ, பெ. 6.) அகலியை (கம்பரா.நட்புக்.6); 

Akalya. , 

[sacdens > gcSens. Skt. Akalya/ 

த. அகலியை 2: அகலிகை, 

ஆலிஞ்சரம் Alinjaram, Glu. 6.) நீ T&SMlp ; water-jug, 

water—pot. , 

[ஆலி - நீர். ஆவி - ஆலிஞ்சரம்./ 

ஆலிடம் 3/88௱, பெ. (ஈ.) தெருச்சிறகு (திவா.) ; 8௭௦ 

row. 

[ஒருகா.. அகல் | இடம் - அகலிடம் -* ஆலிடம்./ 

ஆலிந்தகி alindagi, Gu. (ஈ.) அணில்; 80. 

[ஒருகா:ஆவி-- ஆலி ந்தக--தேதேட்கொடுக்குப்போல் 

வளைநதந்தவாஇள்ள து. . 

ஆலிநாடன் 81-ஈ804, பெ. (£.) திருமங்கையாழ்வார் 

(திவ். பெரியதி. 3,410) ; *ஙாரயாகர்கவ அக், எஸ்௦ 

was the chief of the region about Tiruvali in the Chola 

Kingdom. 

/ஆலிநாடு - ஆலி நாடன். ஆலிநாடு பார்க்க, 

see ali-nadu.] 

AOE ali-nadu, Gu(n.) சீர்காழிக்கு அண்மை 

ula eet 261}; town near Seerkali in Tanjore District 

[ஆலி * நாடு. தஇருமங்கையாழ்வாரால் ஆளப் 
பட்டபகுதி./ 

ஆலிநீர் வறர, பெ. (ஈ.) 1. குளிர்ந்த நீர் ; ௦௦19 மள. 

2. மஞ்சின் நீர் (மழை); வுஈ. 3. கண்ணீர் ; 1287. 

௧. ஆலிநீர் ன ர 

[ஆலி - ஆலங்கட்டி, குளிர் ந்த நீர். ஆலி + BF] 
ஆலிப்பு வ1றறப, பெ. (ஈ.) 947 «m7; great noise, uproar. 

“ஆலிப்பாலடுத் தந்நூல்களும் விரித்தே” (தாயு. 
ஆகார. 9). 

ம. ஆலிப்பு; ௧. ஆல், ஆலு, ஆர் 

[ஆல் -- ஆலி - ஆலிப்பு... 
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ஆலின்மை 

ஆலியகம் aliyagam, Gu. (n.) Ages een (மூ.அ.); 

edible and medicinal creeper. 

£ீஒருகா. ஆரி ஆ ஆரியகம் ஆ ஆலியகம். NH > HA 

ஆரி அருியது, குறுகியது, சிறியது./ 

Sweep aliya-p—parai, பெ. (.) தாழ்த்தப்பட் 

டோருள் ஒரு வகுப்பார் (வின் . ) ; 0488 01504௦0ப60 

Caste. . 

[ஆல் - ஆல நாடு./ 

ஆலியார் ஈடன், பெ. (ஈ.) கடைக்கழகப் புலவருள் 

ஒருவர்; one of a poets of Sangam age. 

[ஒருகா. ஆலி என்னும் மரினராகலாம். இவர் 

பாடியது புறம் 298./ 

ஆலிலைத்துமின்றோன் lilai-ttuyinron, Gu. (n.) 1. 
ஒருவகை செய்நஞ்சு, காய்ச்சற் பாடாணம்; ௨ (4௦ 

௦4 ஐாஏற2கம் ௨52/௦. 2. கண்ணன்; 'சி8ாப. . 

[ஆல் * இலை * துயின்றோன். 7]. மருத்துவர் 

இட்ட குமூ௨க் குறிப் பெயராகலாம். 2. ஆலிலையில் 

துயின்றவனாகக் கருதப்படும் கண்ணன். / 

ஆலிலைபோலொட்டல் alilai-pol-ottal, பெ. ௫) 

வயிற்றுக் கழிச்சலுக்குப் பிறகு வயிறு ஆலிலை 

போல் ஒட்டிக் காணப்படுதல்; (௫ஐபாவ்௭கட) 8௦௱௧௦ 

appearing quite flat and incurved after a prolonged 

diarrhoea. (En. 3&.). 

[400 + Bonn + Gure * ஓட்டல்./ 

ஆலின்மேற் பள்ளி கொண்டோன் ௮ - ஈ௭ - ஐவ - 

konddn, Glu. (n.) 1. ஆலிலைத்: துயின்றோன் பார்க்க; 

see alilai-t-tuyinron. 2. & soot soot cot; Visnu. 

[ஆல் * இன் * மேல் * பள்ளி கொண்டோன். 

ஆலின்மேற் புல்லுருவி வா - ஈன் - pulluruvi, Glu. (n.) 

108 கற்ப மூலிகைகளுள் ஒன்றானதும், நச்சுப்பாக 

நோயைத் தீர்க்க வல்லதும், தன் வயப்படுத்த 

உதவுவ தாகக் கரூதப்படுவதுமான ஆலமரத்துப் 

புல்லுருவி; 11௪ ஈர்விள௦6 ௦4 196 நகாடுக௩ ௭௦6 . It is 

classified as one of the 108 drugsintended for rejuvenati 

(சா.அக.). 

[ஆல் * இன் * மேல் புல்லுருவி./ 

  

ஆலின்மை. அ௱வ், பெ. (.) இடம்புரிக்காய்; plant 

with screw-like capsules. (¢7.9)8.). 

[ஆல் - சுற்றுதல், வலமாகச் சுற்றுதல். ஆல் * 

இன்மை - வலமின்றி இடமாகச் சுற்றுதல்]



ஆலீடம் 

BSL alidam, Gu. (n.) நால்வகை விற்போர் நிலை 

களுள் ஒன்று, இடக்கால் முந்துறுத்து வலக்கால் 

மண்டலிக்கும் வில்போர் நிலை (பிங்.); ஐ௦814௦ஈ of 

an archer in which the left leg is put forward and the 

right knee is bent, one of the four vilpor — nilai. 

“வலக்கான் மண்டலித் திடக்கான் முந்துறு மதன் 

பெய ராலீட நிலையதாகும்”' (திவா.). 

[ஆல் * இடு - ஆவிடு --ஆலீடு - ஆலீடம். ஆவிடு 
* வளை தந்திடுதல், கால் மண்டலித்திடுதல்./ 

ஆலு "-தல் விப-,5செ.கு.வி. 4.) 1. ஒலித்தல்; raise a 

noise, cry aloud. “அன்னச் சேவல் மாறெழுந் 
தாலும்” (புறநா. 128,4). 2. களித்தல்; 4௦ rejoice. 

(திவ். திருமாலை, 14. வியா.). 3. ஆடுதல்; கோ௦£. 

“கரை நின்றாலு மொருமயில் தனக்கு” (மணிமே. 

4,11). 

ம. ஆலுக 

[ஆல் > 4G] 

ஆலு-தல் விப, 5 செ.கு.வி. (44) 1. நிறைதல் 

(த.சொ.அக.) ; 1௦ 6௦௦௨ *ப!|. 2. தங்குதல்;8010௦, 

(கலித். 36,2,உரை). 

[ஆல் -- ஆஒ! - சூழ்தல், நிறைதல், தங்குதல்./ 

ஆலு 3 atu, Qu. (n.) நீர்க்குடம் (வின்.); 94௦0௪, க 8௱வி 

water jar (W.). 

ம., க.,.ஆலு. 

/ஆல் * ஆஇ!. ஆல் - நீர். 

ஆலு 4 அப, பெ. (n.) ஆந்தை (சா. ௮௧.); ௦ர். 

ம. ஆலு 

[ஆல் - ஆஇ! - ஒலி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கும் 

பறவை, ஆந்தை... 
ஆலு” இிய, பெ. (ஈ.) 1. கருங்காலி wy; ebony tree. 

2.பல்; 1௦௪0. 3.கிழங்கு; புனர். 

ம.ஆலு | 
/ஒருகா. ஆல் - ஆஓ?--வளைவுடையது.வளை ந்த 

மரம், வளைந்த கோரைப்புல், வளை ந்த கழங்கு./ 

ஆலுகம் பவ, பெ. (£.) 1. அறுசுவைகளுள் புளிப்புத் 

தவிர்ந்த ஏனை, இனிப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு, கைப்பு, 

துவர்ப்பு எனும் ஐஞ்சுவைகளின் கலப்பு; & ஈ்யா£ 

of five of the six tastes excepting sour viz. sweet, 
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ஆலை 

saltish, pungent, bitterand astringent. 2.2. err oT god 5 

Q(% Slips; an esculent root. 

[ஒருகா. 1. ஆல் > BO > HMad. gO 5H 

௪ சூழ்தல், நிறைதல், கலத்தல். 2 ஆலு” பார்க்க; 506 
எ! 

ஆலேசிதம் /230௨௱, பெ. (ஈ.) இறங்கழிஞ்சில்; 889௨-. 
leaved alangium. ர் is so called from the notion 

that when the fruits fall, they scatter far and 

wide. (é1.9)&.) 

[ஒருகா. ஆல் - ஆலே - ஆலேசிதம். ஆதல் - 

சுற்றுதல், சிதறுதல். முற்றிய காய்கள் சிதறும் இயல் 

புடைய இறங்கழிஞ்சில். / 

ஆலை வல், பெ. (ஈ.) 1.கரும்பாலை; 8பலா - cane 

0858. "ஆலை நீள் கரும்பன்னவன் றாலோ”' (திவ். 
பெருமாள். 7,1). 2. கரும்பு; 89௨-௦௨௨. ஆலை 
யஞ்சிலைவேள்'' (கந்தபு. காமத்க.90). 3. கருப் 
பஞ்சாறு; juice of sugar-cane. 

௧. ஆலெ. ம.ஆல; குட. ஆலெ 

[ஆல் - ஆலை. ஆல் - சுற்று, சுழற்று. ஆலை - 

கரும்பாட்டுதற்காகச்சுற்றும்பொ றி.அதன்வாய்ப்பட்ட 

கரும்பு, அதன் சாறு./ 

ஆலை” வில், பெ. (ஈ.) கள் (பிங்.); toddy, spirituous 

liquor, fermented liquor. 

Skt. hala 

/ஆல் * ஆலை. ஆல் - குளிர்ந்த நீர், குளிர்.ந்து 
புளித்த கள். 

ஆலை” alai,Qu, (n.) 1. &msm6v; hall, apartment. 

“ஆலைசேர்வேள்வி” (தேவா.844,7).2.யானைக் 

கூடம்; elephant stable. "களிறு சேர்ந்தல்கிய 

.வழுங்கலாலை” (புறநா. 220,3). 

ம.ஆல ௧. ஆலான, ஆளான . 

[ஆலை - ஆடு மாடுகள் அடைத்து வைக்கும் 

தொழுவம், யானையைக் கட்டுந் தநி./ 

ஆலை” வில், பெ. (ஈ.) ஆலமரம்; 6வாடிலா 1166. 

௧. ஆலெ 

[அகல் > Be > ஆலை,.] 

ஆலை > விவ், Glu. (n.) தொல்லை, துன்பம்; எரி, 

distress. ‘ 7 

[BX > gow = & HSM, HPQ 50, wars 
சுழற்சி, கவலை, துன்பம், தொல்லை. ]
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ஆலை 8 ல், பெ. (௩) நீராரை (இ.வ.); 80ப84௦ 

crotogamus plant (Loc.). 

[ஆல்- ஆலை. ஆல் - நீர். 

ஆலை. 8௨, பெ, (ஈ.) ஒருவகைக் கிட்டித் தண்டனை 

(வின்.); 8 kind of torture. 

[அலை - ஆலை,.அலை - துன்புறுத்து./ 

ஆலை 8௮, பெ. (ஈ.) 1. கொல்லைப்புறம்;*வா௱ 0ப86. 

2.செங்கற் சூளை; 6. (சேரநா.). ் 

ம. ஆல 

[ அகல் - ஆல் - ஆலை. 

ஆலை” alai, பெ. (ஈ.) மதில்; 600௦16, ரவ௱ழவர். 

திருச்சுற்றாலை மண்டபம் (உ.வ.); றவர்(0ஈ.. 

/ஆஒஇதல் - சுற்றுதல். ஆல் - ஆலை./ 

ஆலைக்கரும்பு Alai-k-karumbu, Gu. (n.) வெண் 

& (hi; white variety of sugar—cane. 

[gnu + amity gow = B87, BF Cure 

தெளித்த வெண்மை./ 

ஆலைக்குழி விவர, பெ. (ஈ.) கரும்பாலையில் சாறு 

SUG B~SSo1b; receptance for the juice in a 

sugar—cane press. 

/ஆலை * குழி. 

ஆலைத்தொட்டி விவ, பெ. (ஈ.) கருப்பஞ்சாறு 

காய்ச்சும் சால்; 0ப1070ஈ 101 boiling sugar—cane juice. 

[ஆலை -- தொட்டி. 

ஆலைநிம்பம் விவ - ஈரஈம்வா, பெ. (ஈ.) சருக்கரை 

வேம்பு; margosa tree characterised by its sweetness 

after a lapsé of 100 years. This is one of the 108 drugs 

intended for rejuvenation according to Tamil medical 

science (&1. 9&.). 

/ஆலை- நிம்பம். ஆலை--கரும்பின்சாறுபோன் ற 

இனிப்டி நிம்பம் - வேம்பு./ 

ஆலைபாய்-தல் வவ, 2 செ.கு.வி, (4) 1. ஆலை 

யாட்டுதல்; 1௦ work a sugar—cane mill. “ஆலை 

பாயோதை” (சேதுபு.நாட்டு.93).2. அலைவுறுதல்; 

to 09) 1085 85 உளற. 3. மனஞ்சுழலுதல்; 1௦ 6௦ 

பா0௦01060, பகவா. “நெஞ்சம் ஆலைபாய்ந்   

ஆலையாட்டு-தல் 

துள்ள மழிகின்றேன்'' (திருவருட். விண்ணப்பக் 

கலி. 406). 

[ஆலை - கரும்பாலை. ஆலைபாய்தல் = 

கரும்பாலைபோல் மனம் ஓய்வின் றிச் சுழ.ஓ தல்./ 

ஆலைமாலை அலிரகில், பெ. (6) 1. அலைச்சல், 

வருத்தம்; 951255, பலம். 2. மயக்கம்) bewilderment 

(4. 

[1. அலை > ஆலை. மலை - மாலை. 2. ஆலை 

மாலை -ஈ சுற்றுவது போன்ற மயக்கம். எதுகை 

மரபிணைச் சொல்./ 

ஆலையடி-த்தல் வில---௧௨0-, செ.கு.வி. (84.) ஆலை 

unt @-pe LTS S; see alai-y—attu-. 

ஆலையம் விஷ்ண, பெ. (.) 1. திருச்சுற்றுகளைக் 

(சுற்றுமதில், சுற்றாலை) கொண்டபெருங்கோயில்; 

temple having prakars. (&).9)&.). 

ம. ஆலயம் (கோயில்) 

[ஆல்' - ஆலை - சுற்றிவருதல், சுற்று மதில், 
மதிலகத்துக்கோயில். ஆலை - ஆலையம். Bou = 

கோயிலின் சுற்றுமதில்./ 

ஆலையம் க் விஷ்வா, பெ. (.) 1. நெடுங்கூடம்; ஈ॥. 

2 வீடு; ௦086. 3. நெடிய: வீடு; 1௦) house. 4. 

தங்குமிடம்; ஈவா) place. 5. நகரம் : நூ. 6. 

யானை கட்டுமிடம்; ஐஷ்உீ for elephant. 7. 

யானைக் கூட்டம்; ஈம் of elephants. (6). 

௮௧.). 

[ஆல்” * ஆலை - ஆலையம். ஆல் - நீள், 

நெடுகச்செல். நீண்ட கூடமும், நெடிய வீடும் ஆலையம் 

எனப்படும். யானை கட்டும் நெடுந்தறியும், அங்குத் 

இரளாகக் கட்டப்பட்டிருக்கும் யானைக் கூட்டமும் 

இடவாகுபெயரால் சுட்டப்பட்டன..] 

பெ. ௫.) மூச்சிழுத்தல், 

149d; scientific inhaling or drawing of breath. 

(சா.அக.). ் 

ஆலையாட்டு-தல் alai-y-attu-, 15. Ge.6.al. (v.i.) 

கரும்பாலைச் சுழற்றுதல், இயக்குதல்; to work a 

sugar—cane press. , 

ஆலையம் 9 விஷ்வா, 

௧. ஆலெயாடு 

/ஆலை * ஆட்டு..]



ஆலையோட்டு-தல் 

ஆலையோட்டு-தல் 84-)-01ப-, 15 செ.கு.வி. (4) 
ஆலையாட்டு-தல் பார்க்க; 986 alai-y—attu-. 

[ஆலை * ஒட்டு./ 

ஆலோடி 8௦ம், பெ. (௩) ஆளோடி பார்க்க; 996 81௦9. 

ஆலோலம் ௮9௨, பெ. (ஈ.) 1. நீரொலி (அக.நி.) ; ௨௦பஈப 
of இெ8/று மல. 2. புள்ளோச்சும் ஒலிக்குறிப்பு; 
repeated notes or expression employed 

awaybirdsfrom corp. “WU ousmet Qemat ym umen 

ளாலோலம்”' .கந்தபு.வள்ளி.54). 3. அசைதல், 

அலைதல் (த.சொ.அ௧.) ௦06, /௭௦௪.4.நடுங்கல், 
(wT Mb; trembling, agitation (W.). 

ம. ஆலோல 

[ஆல * ஓலம். 7. ஆல் - நீர். 3,4. அல் - ஆல் - 

அசைதல், நடுங்கு தல்./ 

ஆலோன் alon,Gu. (n.) நிலவு (சந்திரன்); 

“கிளைக்கடல் வளைவு 

வளைவும்” (இரகு.குறை.9). 
ர் ஆல்" * ஆலோன்.ஆல்--குளிர்ந்த.நீர், ஆலோன் 

குளிர்ந்த நீர் போன்ற தன்மையடைய நிலவ] 

ஆவ ௨, இடை. ர்.) 1. இரக்கக்குறிப்பு; term 

expressive of இந, “நாயினேனை யாவ வென் 
றருளுநீ'” (திருவாச. 5.74.) 2. அடைக்கலக் 

moon. 

மாலோன் கிளருடு 

குறிப்பு; 12 expressive of பாச. “நஞ்சமஞ்சி 

யாவ வெந்தாயென் றவிதாவிடு நம்மவர்” 

(திருவாச.5,4). 

/ஒருகா.ஆ *ஆ -ஆவா - ஆவ. 'ஆ' - துள்பம், 

தோவு ஆகியவற்றையுணர்த்தும் குறிப்பு இடைச் 

சொல்./ 

ஆவஞ்சி வார், பெ. (.) (இசை.) இடக்கை என்னும் 

ஒருவகைத் தோற்கருவி; (சிலப். 3,47) (1405.) ௦௨- 

cussion instrument known as idakkai, a drum made of 

cow hide. 

மறுவ: இடக்கை, ஆமந்திரிகை. 

[ஆ * வஞ்சி. ஆவின் (பச) வஞ்சித் தோலைப் 

போர்த்தலால் இந்த இசைக்கருவி ஆவஞ்சி எனப் 

பெயர் பெற்றது. வஞ்சி- வயிறு. பருவமெய்.தி கன் நீனு 

மூன் இறந்த இளம் ஆவின் வயிற்றுத்தோல் இதற் 
குறிய தாயிற்று... 

ஆவட்டங்கொட்டு-தல் வஷ்கர்-௦01ப-, 15. செ.கு.வி. 

Vi) இல்லையென்று சொல்லித் திரிதல் (யாழ். 

2\&.); to go around denying something. 

/ஆவட்டம்- கொட்டு ஆவட்டம் - பெறிய வட்டம். 

ஒன்றுமில்லையென்னும் குறிப்பு. / 
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ஆவணம் 

ஆவட்டேசுவரம் avattesuvaram, Glu. (n.) spud 

ASLA Alact CanuUidraenet get gs; one of the 

1008 Siva temples. 

[ஆயிர த்தெட்டு - ஆவட்டு - ஈசுவரம். 

ஆவட்டை வண்ல், பெ. (ஈ.) ஒரு பூண்டு; a plant. 

(த,சொ.அக.). 

[ ஆவட்டம் -- ஆவட்டை./ 

ut wor Ceran_eo avattai - Sovattai, Qu. (n.) Ger itey, 
goriéél; weariness, exhaustion. அவன் ஆவட்டை 

சோவட்டையிட்டு வந்து விழுந்தான் (2.0). 
“ஆவட்டை சோவட்டை' எதுகை குறித்து வந்த 

மரபிணைமொழி. 

[ஆவட்டை - ஒன்றுமில்லை./ 

ஆவடி avadi, Gu. (n.) 1. மாட்டுமந்தை, மாடுகள் 

தங்குமிடம் (செ. ௮௧.); pen for cattle. 2, 

தங்குமிடம் ;19510206, ௨௭௦௨ 1௦05௦. 3. வழிப்போக்கர் 

SHGW Cur gail; a choultry, a place of shetter, 

lodging for travellers. 4. Amon Gurgwemer, 

சாவடி; 9௧06 where the chief of a village holds his 

௦ாவவ%. 5. பொருள்கள் வைப்பிடம்; 0820. 

ஆளேற்றுகிற ஆவடி (இ.வ.) 6. சென்னைக்கு 
அருகே 2 stot esti; name of a suburb of Madras city 

[ஆர* அடி - ஆவடி. ஆ- ஆனிரை, மாட்டுமந்தை. 

அடி - நிலையம், தங்குமிடம்./ 

ஆவடுதுறை 8/80ப-(பால், பெ. (ஈ.) தஞ்சை மாவட்டத் 

திலுள்ள திருவாவடுதுறை, சிவன் கோயில் 

கொண்ட ஊர் ; 8 Siva shrine in Thanjavur district. 

“அதுவோவுன தின்னரு ளாவடு துறை யானே” 
(தேவா.திருஞான.1.) 

/ஒருகா.ஆ* ஆடு* துறை. திருமூலர் திருமந்திரம் 
இயற்றிய ஊர்./ 

ஆவணக்களம் ௮௨-38, பெ: (£.) ஆவணப் பதிவு 

அலுவலகம்; 2024௦ 014௦6. “ஆவணக் களத்தே 

அறக்கொண்டு விற்று” (8.1.1.14.108). 

[ஆவணம் - களம்./ 

ஆவணக்களரி காகக், பெ. (௩.) ஆவணக் களம் 

பார்க்க; 586 வுவா௨/ட(௨௱. “ஆவணக் களரியே 
காட்டிக் காப்பிட்டு'” (சோழவ.68). 

[ஆவணம் * களரி./ 

ஆவணம் ' avanam, Glu. (n.) 1. Uf 6d; booth, temporary 

9௦0. 2. கடைத்தெரு (பிங்.); bazaar, market.



ஆவணம் 

“குறுகியாவணஞ் சித்திரகூட நாற்சந்தி” (திர 
விளை.என்வியம்.7). 3. தெரு (திவா); 8௨௦. 4. 

கழை (புனர்பூச) நாண்மீன் (திவா) ;5$ வம் ஈ2620௨, 

as resembling bazaar. “UMMOWT UERTL புரை 

கொண் மூங்கில் புனர்பூசம்” (உள்ள முடை. 

கவி.16). 5. கடை (கதி.அக.); 8400. 

ம. ஆவணம். 86. apana. 

/காவணம் - ஆவணம். காவணம் = சோலை, 

சோலைபோன்ற பந்தல், கொட்டகை, கடை, கடைத் 

தெரு, ஆலமரத்தடியிலும் தோப்பிலும் சந்தை கூடு 

வதும் அங்காடி : வைப்பதும் பண்டை வழக்கம். 

தெருபோன்ற தோற்றமுடைய. புனர் பூச நாண் மீன் 

ஆவணம் எனப்பட்டது. ] 

ஆவணம் ர avanam, Glu. (n.) 1. உரிமை ஓலை); |69வ/ 

000ப௱ார், 6௦10, 0960. ''ஓராவணத்தால்..... எனை 

யாஞளுங் கொண்ட நம்பிரானார்” (தேவா. 977.5). 

2, உரிமை (பிங்.); right to property, ownership. 3. 

அடிமைத்தனம்; ரு, bondage, service. 

இராவணன் திண்டோளிருபது நெறிதரலூன்றி 

ஆவணங் கொண்ட்.... வண்ணல்'” (தேவா. 
869,8). 4. g\sLwmenb; identification mark, sign. 

[ஆ (கு) வண்ணம் - ஆவண்ணம் -* ஆவணம். 

ஆ(கு) தல் - உதவுதல், ஊழியஞ்செய்தல், வண்ணம் - 

எழுத்து. ஆவணம் - ஊ ழிய ஒப்பந்தம், அடிமை 

யோலை, ஊழியம், அடிமைத்தனம், அடிமைத்தனம் 

குறித்த அடையாளம்./ 

ஆவ ம்? வாண, பெ. ௬) 1. தேர் மொட்டுப் 

பொருந்திய பீடம்(த.சொ.அ௧.) ; 1ஈள றகர ௦4 ௨ ௦, 

in which idol is placed. 2. 45 5°@ (.2)6.).); flower 
ஸு. 3. கோழி (சேரநா.); 1௦81 (62.). 

[ஒருகா. காவணம் + ஆவணம். காவணம் - 

சோலை. பூஞ்சோலை போல் பொலிவுற அமைத்த 

பீடம் அல்லது தட்டுப்பகுத. கொண்டையும் வாலும் 

பொலிந்து தோன்றும் சேவலும், கோழியும் சேர 

நாட்டுப் புள்ளுவர் (மருத்துவர்) வழக்கில் ஆவணம் 

எனப்பட்டன../ 

ஆவணமாக்கள் வலாஉ௱௰ர௮, பெ. ௫.) உரிமை 

அல்லது கடமைச்சூள் வாங்குவோர்; 1086 who 

administer oath of office etc. “பொறிகண்டழிக்கும் 
ஆவண மாக்களின்” (அகம்.77). 

[ஆவணம் * மாக்கள்.] 

Buse avana-vidi, Gu. (n.) கடைத்தெரு; 62222. 

“ஆவண வீதிப் பூவணம்” (திருவிசை.கரு.7,1). 

[ஆவணம் * வீதி. 
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ஆவது 

ஆவணவோலை avana-v-olai, பெ. ௫.) உரிமை 

யாவணம்: 4௦-09௦௦. 'அண்ணலோர் விருத்தன் 

போல்வந் தாவண வோலை காட்டி” (கந்தபு. 

வழிநடை.12). 

[ஆவணம் -* ஓலை. 

ஆவத்தனம் avattanam, Glu. ௫.) எதிர்காலத் 

தேவையுணர்ந்து பாதுகாத்து வைக்கப்படும் 

2 SL SWS EI; property etc. reserved for future needs. 

“ஆவத்தனமென்று .... சேவித்திருக்கும்.”” (திவ். 
பெரியாழ்.4,2,6).814. a-vad-dhana. | 

[ஒருகா. ஆவத்து * தனம் - ஆவத்தனம். ஆவத்து 
- துன்பம், கேடு. தனம் - செல்வம்./ 

2usgi avattu, Gu. (n.) துன்பம், கேடு; 018285, 

critical time, affliction, sorrow. (@bugT. @Mu.86). 

Skt. a—-pad. Pkt. avat. 

[3168 — அவியத்து - ஆவத்து. அவி.தல் - கெடுதல், 
கேடுறல், துன்பமுறல். இச்சொல் ஆபத்து எனவும் 

வழங்கும்./ 

ஆவது வப, பெ, 6.) ஆகவேண்டியது, செய்ய 

வேண்டிய செயல்; 48/00 1௦ 06 0௦1௨. “ஆவதாகிய 

பரிசெலாம்'' (கந்தபு.திக்குவி.3). 

ம. ஆவது. 

[ஆகுவது - ஆவது./ 

ஆவது 2 320ப, இடை (08௩) 1. பின்வருஞ் செய்தியைச் 

&ly& GSE Gene; affix indicatting that ex- 

planation follows, that is to say. dGaradmaounagl 

(8.1.14. 103.). 2. எண்ணொடு வரும் சொல்; ௨41 of 

ordinal numbers. Gly scr tugs! UTD, மூன்றாவது 

வீடு (௨.வ.). 3. .ஆகினும்; வ if 80௦. அதை 

விற்றாவது கொடுத்துவிடு (உ.வ.). 4. குறிப் 
பிட்டதல்லாத, பொதுப்படையான ; 8௫/9 400 1166, 

ஈ௦% 1௩ ஐவற்ய/லா. ஏதாவது கொடு (௨.வ.) 5. 
அசைமொழி; 8௭ ஓ11௨௦44/௨. அதாவது (உ.வ.). - 
இடை. (Con) விகற்பப். பொருள்தரும் ஓர் 

இடைச்சொல்; எ௪....... அப்படியாவது இப்படி 

யாவது செய் (உ.வ.) 

ம. ஆவது. 

/ஆகுவது.- ஆவது. ஆ௫ன்ற அது எனப் பொருள் 

S55 வினையாலணையும் பெயரே சொல்லீ ‘Dev 

இடைச் சொல்லாயிற்று. ஒன்றைப் பிரித்துக் கூறும் 

பொருளில் துணைச் சொல்லாக நாளடைவில் துணைச் 

சொல் தன் பொருளிழந்து இடைச் சொல்லாயிற்று;



ஆவநாழி 

இடைச்சொல் தன் பொருளிழந்து பி 'றபொருள் பயந்து 
ிற்பதும் எப்பொருளும் குநியாதபோ து பொருளிலா 
வறுமொழியாய் அசை நிலையாவ தும் உண்டு.] 

ஆவநாழி கால், பெ. (n.) அம்பறாத்தூணி; பெப். 
(தேவா.531,8). “ஆவநாழி தானொன்று மருள 
வடைந்தே”” (வேதாரணியபு.) 

ம. ஆவநாழி; 814. 6௨ (வில்) 

[ஆவம் * ( நாளி) நாழி./ 

ஆவநாழிகை வகாவல் பெ. (ர) அம்புக்கூடு, 
அம்பறாத் தூணி; பெ. 'சேடாலு நாழிகையிற் 

படைதிரண்டு” (சீவக.176). 

/ஆவம் * (நாளி) நாழிகை] 

ஆவம் 1 avam, பெ. (.) 1. வில்லின் நாண் (பிங்); 6௦௨ | 

90. . 2. அம்பறாத்தூணி; 0௫௪. “புற்றாகுமாவ 

முறைவாளிப் புயங்க முண்ண” (mers. 

அன்னத்தைத்தூ. 71). 

/ஒருகா. அவ்வு- ஆவு- ஆவம் - Skt. capa./ 

ஆவம் 2 avam, Glu. (n.) 1. GHG wow; fragrant tree 

- (சா.அ௧க.). ஆவகம்பார்க்க; 892௨௨. . குங்குமம் 

(சங்.அக.); வி. 3. கபிலப்பொடி; (894 

(சா.அக.). 4. சிவப்பு நிறம்; redishness. 

/ஆவம் - குங்குமம் போன்ற சிவப்பு நிறம்./ 

ஆவயின் பஷ, பெ. (ஈ.) அவ்விடம்; ௨. ''ஆவயின் : 
மகிழ்ந்தவை யளித்து” (சீகாழி. சூரியன். 12.) 

-வி.எ. (adv.) அவ்விடத்தில்; in that 

(தொல்.சொல். 432). 

[at ander. ௮ - ஆ (சுட்டு நீண்டது). வயின் - 
இடம்./ 

ஆவர்வல, வினா பெ. (ர், pron.) யாவர், யார்; ஸர௦. 

“ஆவரிவை செய்தறிவார்' (திவ். பெரியதி. 3.3.7). 

௧. ஆரு. 

/ யாவர் - ஆவர்/ 

place. 

ஆவர்த்தகம் avarttagam, Glu. (n.) 1. e1pq71H6v; rotating, 

revolving. 2. &iphanrig (.Gen.g\6.); whirlwind. 

3. குதிரை மயிர்ச்சுருள் (த.சொ.௮௧க.); ஈகாஈ. 4. 

தலைமயிர்ச்சுருள்; ௨ ௦! ௦4ல். 5. மனக்கலக்கம்; 

agitation of mind. 6. gm L&T); a plant (unidentified). 

(சா.அக.). 7. ஒரு நச்சுப் பூச்சி; ௨140 ௦7 42௭௦௱௦ப5 

insect. 

[QGST. B+ AGSO> ஆவருதல் - ஆவருத்தனம் 
* ஆவர்த்தனம் - ஆவர்த்தகம். ஆவரல் - முன்வரல், 
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ஆவரணம் 

மேலெழுந்துவரல்,சுற்றிவரல்.மறித்து வரல், பீண்டும் 

மீண்டும் வரல். ஆவருத்தகம் - வட தமிழ்ச் சொல்/ 

ஆவரகம் 4 avaragam, Glu. (n)2.c Ggmev; the thin cellular 

layer which lines the internal cavities and canals of the 

body, such as the mouth, the nose, etc. (சா.அக). 

[gag > சுற்றியிருப்பது, 
மூடியிருப்பது./ 

ஆவரகம் = 

ஆவரணச்சுவர் பவகா8-௦-௦ய/ல, பெ. (௩.) உள்ளகம் 

மறைக்கும் கோவில் திருமதில்; 12/௨ வி ஸண்்ள் 

surround the interior. 

[ஆவரணம் - சுவர் - ஆவரணச்சுவர் ] 

ஆவரணசத்தி வலக 824, பெ. (n.) முதற்பொருளின் 

(மூலப்பிரகிருதியின்) இருண்மை (தமோ குணம்) 

யிலுண்டான இரு ஆற்றல்களிலொன்றானதும், 

அறிவத்தை (ஞானத்தை) மறைப்பதுமாகிய மாயை 

யின் வல்லமை, வீடுபேற்றிற்குரிய வழியின்ன 

தென்று தெளிந்த மாந்தரின் அறிவையும் மறைத்து 
உலகியலில் மூழ்கச் செய்யும் இயல்புடையது; power 

of illusion, that which veils the real nature of things. It 

is this power which makes men so utterly blind that 

they cannot get out of worldly attachment in spite of 

straight path available to them for spiritual progress. 

[gcugeorts — Skt. sakti> 5.658). ] 

இறைவன், உயிர், கட்டு (பதி, பசு, பாசம்) மூன்றையும் 

ஒன்றற்கொன்று வேறுபாடு தெரியாவண்ணம் அறிவைத் 

திரிபுறுத்தி மறைக்கும் வல்லமை ஆவரண சத்தி (எஞ்சாமல் 

சுற்றி வளைத்தல்) எனப்பட்டது. 

ஆவரணதேவதை வேலாலா௨ (வக0வ், பெ. (ஈ.) பரிவார 

தேவதை (த.நி.போ.247) (த.சொ.அக.); ஈரா 

deity. 

/ஆவரணம் * தேவதை/ 

(தேய்: தெம்- தெய்வம் > Agia த்ம்- 

தேவதை./ . 

ouyorCgsriio avaranatodam, Gu. ௫) ஒரு 

குற்றத்தால்மறை க்கப்படும் மற்றொரு குற்றம்;௫௦- 

bid affliction which is being covered up by another or 

similar affliction. (€1. 9)&.) 

[ஆவரணம் + Skt. Dosa. > த. தோடம்.] 

ஆவரணம் ' 

screen, 

avaranam, Glu. (n.) 1. wenmiiy; shelter, 

covering. “ஆவரணந் தானே பாழ்” 
(கைவல்ய. தத்துவவி.53) 2. ஆணவ மலம்; ௦6 ௦4 
the three evil passions. 3. ¢ sm (@5L1.); shirt, coat,



ஆவரணம் 

9வ௱ள(.4. ஆடை (பிங்.) ;9௦4.5.கோட்டை (சூடா.); 

fort, fortification. 6. UmGaio; fence. 7. Gamuile 

திருச்சுற்று (பிரகாரம்); ௨௦௨௦௨. 8. அணிகலன் 

(நாநார்த்த); சாவா. 9. மேற்புடவை (ஆ. ௮௧.) 

upper portion of the saree. 

Lo. Q,uyenrid, s,cujenrld > Skt. a—varana. 

[ஆல் * வரு .- ஆவரு * அணம் - ஆவரணம் -- 
சுற்றி வருதல். ஆலுதல் - சுற்றுதல். ஆல்வருதல் 
பார்க்க, 966 அ/லாப-.] 

ஆவரணம்” avaranam, Glu. (n.) 1. மூடுதல்; ௦௦80. 

“இலிங்கசிரசுண ஆவரண மில்லாமல் சூனிய 

மாயிருந்தால்”” (சி.வி.கிரி. 1 உவை). 2. தடுத்தல், 

SL (@L1.); obstruction, hindrance. 3. GaL_as, 

கேடயம்; ௨ 50/௮0, ௨ 00௦/௪. 4. ஈட்டி; (37௦௦. 

[ஆல் * வரு - ஆவரு - அணம் - ஆவரணம் - 

சுற்றி வருதல், மூடுதல், தடு.த்.தல்.] 
நதெடிற்கீழ்லகரமெய் கெடுதல்கூட்டுச்சொ .ற்களில் 

ஒரோ வழிக் காணப்படும். ஒ.தோ. கால் படி. - காபடி,; 

கால் மானம் - காமானம் (இ.வ.) 

aug contd > Skt. a—varana. 

வடமொழியில் ஆவரணம் என்னும் சொல்லுக்கு 5- 
பவாலாவ, உர் என்பவை முன்வடிவங்களாகக் காட்டப் படினும் 

'ஆ' முன்னடையாகவும் வட்டம் என்பதன் திரிபான “416 

பின்னடையாகவும் சேர்ந்த கூட்டுச் சொல்லாகவல்லது தனிவேர் 

முதல் வினையாகக் காட்டப் படாமையின், ஆல்வருதல் (சுற்றி 

வருதல்) என்னும் வினைவடிவே, வடமொழிச் சொல்லுக்கு 

மூலமாதல் தெளிவாகும். கூட்டு வினைச் சொற்களில் 

முன்னடையாக வருவன பொருளில்லாது வாரா. இதன் 

விளக்கத்தைச் சொற்பிறப்பியல் நெறிமுறைகளில் காண்க. 

ஆல்வரணம் பார்க்க; 966 வ/வலாலா. 

ஆவரி-த்தல் வலா/-, 14. செ. குன்றாவி. (4.) மறைத் 

தல் (சி.சி. 4.19. சிவாக்); ௦௦1௦௦௮. (செ. அக.). 

/ஆல் * வரு - ஆல்வரு - ஆவருதல் - சுற்றி 

வருதல், ஆவறி- த்தல் - மறைத்தல்/ 

ஆவரி வலா, பெ. (ஈ.) அம்பு ( 218. Bl. ) arrow. 

[ஆர் வரல்--ஆவரல் - முன்வரல்,வெளிப்படுதல். 

ஆ வரு -ஆவரு --ஆவரி-விரைந்துவெளியேறும் 

அம்பு. ஒ.நோ. ஆகாட்டு - வாய்திறந்து (வெளிப்பட ) 

காட்டு./ 

ஆவர்த்தனம், ஆவரணம், ஆவிர் பாவம் (வெளிப்படல்) 

போன்ற பல சொற்களையும் வடசொல் வடிவங்களாகக் 
காட்டுவோர் அம்பைக் குறிக்கும் “ஆவரி' என்பதை வட 
சொல்லாகக் காட்டாமை அறிக. ் 
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ஆவரிக்கை avari-k-kai, Glu. (n.) wen 3 Hed; concealing. 
“இந்தக் கலாதி தத்துவங்கள் விபுவாயிருக்கிற 
ஆன்மாவை இலிங்க சரீர மாவரிக்கையால்” 

(சி.சி.2.55: சிவாக்.). 

[ஆவறரி- ஆவறிக்கை./ 

ஆவரு-தல் வவப-, 18 செ.கு.வி. (1.1. சுற்றி வருதல்; 

to go 0பா0. 2. உடுத்திக் கொள்ளுதல்; 1௦ 0௦85. 3. 
அணிதல்; 1௦ wear. 

[ஆல் * வரு - ஆல்வரு - ஆவரு / 
ஆவரை வல், பெ. (ஈ.) 1. ஆவாரை, ஆவிரைச் செடி 

(தைலவ. தைல. 135); 1௭5௨2. நிலவாகை; 

Tinnevelly senna. 

ம. ஆவர. 

[ஆவிரை - ஆவரை / 

ஆவிரை பார்க்க; see avirai. 

ஆவல் 4 aval, Glu. (n.) 1. Gugmene; craving, great desire, 

eagerness, eamestness. “3, cupGugemlern soomm 

கின்றேன் '' (கம்பரா. சூர்ப்ப; 127). 2. விருப்பம்; 

desire. “ஆவலாலெமக் காமலர் மரங்களாக்கல்'' 
(வாதவூர. திருப்பெரு. 69). 

ம. ஆவல். 

[அவாவல் - ஆவல்/ 

ஆவல் ன் aval, Glu. (ஈ.) வளைவு (௮௧. நி.); bend. 

/ஒருகா * ஆல் * ஆ! : ஆவு - ஆவல். ஆல! 
- சுற்றுதல், வளை தல்./ 

ஆவல் 3௨, வி.மு. (88.) ஆவேன் எனப் பொருள்படும் 
ஒரு தன்மையொருமை வினைமுற்று;151 2616. 89. 

finite verb - future சா. 'கயிலைக்கிணை யாவ 

லென்றே சிந்தித்தது கொல்'' (கந்தபு. அகத்தி.6). 

/ஆகு + அல் ஆகுவல் --ஆவல். *அல் 
உடன்பாட்டுத் தன்மையொருமை வினைமுறந்றீறு./ 

ஆவல்லி வலர, பெ. (ஈ.) சீந்திற்கொடி (மூ. அக. ); 
gulancha, the moon creeper. (1. 9{5.). 

> 

  

  

  Based ட சிந்இிற்கொடி     

/ஒருகா. ஆவு -* வல்லி - 
் வளைதல். வல்லி - கொடி../ 

ஆவல்லவி. , ஆவுதல்  



ஆவல்லிவாழை 

ஆவல்லிவாழை வலர் வில், பெ, (௩) வெண்கதலி 

(Qing sre) aincntp; a species of plantain with good 

colour and taste, chumpa banana. , 

[ஒருகா. அரு * அல்லி - அருவல்லி > ஆவல்லி -- 
வாழை. அர - அருமை, சிறப்பு அல்லி-- அல்விபோன் று 

அழகு. “அல்லி', அழகு குறித்த அடைமொழி. 

us Cunemd avalaga polam, Gu. (ஈ.) சிவப்புக் 

குங்கிலியம் (சா. 916.): red dammer. 

[ஆவலகம் * போளம். ஆவலகம் - சிவப்பு குறித்த 
அடைமொழி./ 

ஆவலங்கொட்டு-தல் ஊலுகர் 606ப-, 15 செ.கு.வி. (91) 

ஆர்த்து வாய் கொட்டுதல், வாயாலார்த்து ஆடுதல்; 

to shout with the mouth, patting it-at the same time 

with the hand, as a sign of triumph, of defiance. 

“மேவலன் றனதுசென்னி மெல்லிதழதுக்கி 

விண்மே லாவலங் கொட்டிச்செல்ல” (கந்தபு. 

சிங்கமு. 438). 7 

/ஆவலித்தல் - வாய்இறத்தல், ஒலியெழுப்புதல். 
ஆவலி -* கொட்டுதல் - ஆவலங்கொட்டுதல்./ 

BuouCuss avala-p-peccu, Gu. ௩.) வலிவற்ற 

Guée, Garmin Guéa, Geum mits ysowbusd; vain talk. 

/அவலப்பேச்சு - ஆவலப்பேச்சு./ 

ஆவலம் " avalam, பெ. (ஈ.) ஆவலிக்கும் ஒலி, வாயால் 
எழுப்பும் ஒசை; ஈ0156 made with the mouth. - 

[ஆவலி - ஆவலம்./ 

ஆவலம் 2 Svalam, பெ. (ஈ.) கொல்லை, சிறுதோட்டம்; 

garden. 

[ஒருகா. ஆவலி > 

வேலியிடப் பட்ட பகுதி.] 

3 

ஆவலம் - சுற்றிலும் 

ஆவலம். avalam, Glu. (n.) 1. நூல் சுற்றும் படை மரம் 

என்னும் நெசவுக் கருவி (இ.வ.); rod round which 

yarn is wound (Loc.). 2. கூறை, புடவை (௮௧. நி.); 

saree. 

[gard > ஆவலம் - நூல் சுற்றும் கருவி, சுற்றி 
உடுக்க்ப்படும் புடவை./ 

ஆவலர் வேலி, பெ. (ஈ.) 1. உற்றார், உற வினர்; (924/௨. 

2. கணவர்; ஈபகா௨. 3.காதலர் (பிங்); 1௦௪. 

(த.சொ.அக.). 

[ஆவல் - ஆவலர். ஆவல் = ஆசை, அன்டி] 

ஆவலாதி avaladi, Gu. (n.) 1. அடங்காத 2,06; great 
desire. 2. 9)mieeomisy; lamenting out of jealousy. 3. 
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ஆவவலிப்பு 

GOO Fo. HF (918. 1); complaint, grievance. 4. 

STH OS, 2\ugM Mm; slander,defamatory statement 

(௫. 5. பயனற்ற பேச்சு; ப561655 121. 

ம. ஆவலாதி, a ae 

[ஆவல் அ.தி- ஆவலஇ”*ஆவலா இ. ௮இ- மிகுதி. 

ஆவலாதி - ஆவல் மிகுதஇ, அடங்கா தஆசை மிகுதியான் 

தான் எண்ணியது ஈடேறப் பிறரைத் தாழ்த்தி 
முரைத்தல், உணர்ச்சி கொப்புளிக்கும் வீண்பேச்சு./ 

மன்னன் * அதி * மன்னன் - மன்னாதிமன்னன் 

என்றும்,சூரன் * அஇ-சூரன் - சூராதிசூரன் என்றும் 
வரும் தொடராட்சிகளை ஒப்பிட்டு நோக்குக. 

AuorHhMsangjer avaladikkaran, Gu. .(n.) போக்கிரி, 

Glamp wWieuest ; rogue, scandalous fellow (R.) 

/ஆவலாதி * காரன்/ 

ஆவலி Diss த்தல் வல!-,4 செ. கு.வி. (94) 1. அழுதல், 

புலம்பல்; 1௦ 6௨௦, ரூ, உஊ௱சார். ''ஆவலித் தூற்றுறு 

கண்ணினன்” (கம்பரா. பள்ளி. 57). 2. ஆசைப் 
படுதல்; 1௦ 028106. 

]/அவலி - ஆவலி./ 

ஆவலி த்தல் வ்வ!-,4 செ.கு.வி. (1) 1. கொட்டாவி 

விடுதல்; 4௦ நல. 2.வாய் திறத்தல்: 1௦ 608 1௦ 

mouth. “gymg@érer பரிசனங்கள் ஆவலித் 

திரங்கிசூழ'' (திருவிளை. .வன்னியும். 12). து. 
ஆவல். 3. பட்டினிகிடத்தல்; to be starving. 4. 

பசியாயிருத்தல்; 1௦ 66 ஈபாறுநு. 

/ஆ * வலித்தல் * ஆவலித்தல் - வாய் இறத்தல், 
பசியால் வாய் விடுதல்./ 

ஆவலி கர, பெ. (ஈ.) 1.வரிசை, ஒழுங்கு;105 (80௦6, 
52165. “மஞ்சுளரோமாவலி'' (கம்பரா.76).2.கீற்று, 

இரேகை; 80££௭00.1106. 3. கூட்டம், ஆள் திரள் : ௭௦௩௦, 

(சரநா.) கு 

ம. ஆவலி 

[ஆவளி - ஆவவி./ 

ஆவளி £ பார்க்க: 59௦ வவ £ ட. 

ஆவலிப்பு வெகரறறப, பெ. (ஈ.) 1. பேராசை; keen desire, 

091202. ''ஆவலிப் புடைமை கண்டாய். அரங்கமா 

நகருளானே” (திவ். திருமாலை. 1) 2. செருக்கு; 
pride, arrogance. 3. éusmet ey; curve, bend, turn. | 

ம. ஆவலிக (சிறிது வளைந்த) ன ரு 

[ஆவல் - ஆவலிப்பு = பேராசை, ஆசையான் 

தோன்றும்செருக்கு, மனக்கோட்டம், பி 'றழ்வு; வளைவு /



ஆவளி -த்தல் 

ஆவளி 1_த்தல் வவ-,4.செ.குன்றாவி(மர.) ஒழுங்கு 

படுத்துதல்; 1௦ regulate, order 4. 

[ஆகு 4 வழி - ஆகுவழி -ஆவழி -ஆவளி. 
ஆவளித்தல் - ஆகுநெறியில் (செவ்விய முறையில்) 
செலுத்துதல், ஒழுங்கு படுத்துதல், வறிசைப் 
படுத்துதல். பழி- பழித்தல் என வினையாவது போல 

வழி- வழித்தல் என வினையாகும்./ 

வடமொழியில் ஆவளி என்னும் சொல்லின்மையும், ஆவளி 

என்னுஞ் சொல்லே வடமொழியில் ஆவலி எனத் திரிந்திருத் 

தலும் அதுவும் வினைச் சொல்லாக ஆளப்படாமையும், ஆ * 

வல் எனப் பிரித்துப் பொருள் புணர்த்தி வட நூலார் 

இடர்ப்படுதலும் ஆவளித்தல் தமிழ்ச் சொல்லே என்பதைக் 

காட்டும், ் 

ஆவளி 2 avali, Glu. (n.) 1. வரிசை; 104, (8006, 881185. 

2. ஒழுங்கு; ௦0௪. 3. கொடிவழி, வழிவழி வரும் 

மரபு, தலைமுறை ; continuous line, lineage, dynasty. 

4. கைவரை, இரேகை (நாநார்த்த.); ஈகா, 85 0 

the body or palm of hand. 

[ஆகுவழி - ஆவழி - ஆவளி..] 

ஆவளித்தல்.பார்க்சு, 526 8/௮. 

ஆவளி ப் avali, Gu. (n.) வளி என்னும் சிறு கால 

Qyor oy (Ewer); small division of time. (Jaina.) 

[ஒருகா. ஆவளி - ஒழுங்குறுத்திய கால அளவ... 

ஆவளி” avali, Gu. (n.) 2 gsluilestenw; doubtfulness, 

uncertainty, undecisiveness. 9 efluGuée. (R.). 
[அவை - அவல் - அவலி - அவலி - ஆவளி. 

அவைத்தல் - குற்றுதல், இடித்தல், குறைபடுத்தல், 
உறுதியிழத்தல்./ 

ஆவளிச்சேவகம் ௮1-0-0/௨0௨, பெ. (ஈ.) நிலையற்ற 

வேலை, உறுதிப் பாடற்ற பணி ; 907 பொ£பி௦ service, 

temporary work (R). , 

[gycuchl + Skt. sevaka > g Geers. ] 

ஆவற்காலம் avarkalam, Glu. (n.) 1. பெருந்துன்பம் 

நேரும் காலம்; 4௦ ௦4 பன௦85. 2. வாழ்நாளின் 

இறுதிக்காலம்; 18814 days. “SRK parser 

யாவற்காலத்திலிவன் செவியிற் eee ney” 

(சிவரக. சிவநாம.45). 
[அவல் - ஆவல் * காலம். ess 'தல் -கெடுதல்./ 

ஆவறி avari, Gu. 

(த.சொ.௮௧.). 

[அவா - ஆவல் - ஆவறி./ 

ஆவறியாவறியெனல் - வவ்விடி அளிப், பெ.. (.) 
பேராசை குறிதீத் அ அடுக்குத்தொடர்; ௨௦. லஞா., 

(n.) அவா, ஆசை; 0288. 
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ஆவாகை 

signifying greed, eagerness, avidity. ஆவறி 

யாவறியென்று ஓடுகிறான் (வின்.) 

[ஆவறி * ஆவறி. ஆவறி - பேராசை குறித்த 
ஒலிக்குறிப்பு... 

ஆவாவ£, இடை (1௩) 1.இரக்கக்குறிப்பு; வலம வி0 

of pity. 'ஆவாவெனக் கொடுங் கூற்றென 

வொருசார் வரும்” (கந்தபு. சூரபன்.416). 2. 

வியப்புக்களிப்புக் குறிப்பு; வா exclamation of surprise 

or joy. “ஆவா குறவர்தவ மாரளக்க வல்லாரே'' 

(கந்தபு.வள்ளி. 45). 3. வியப்புக் குறிப்பு: கா 6 

“ஆவா .இருவர் அறியா 

அணிதில்லை அம்பலத்து” (திருக்கோ). 

ம. ஆங்கா; Skt. aha 

[ஆ* ஆ - ஆவா. - ஒலிக்குறிப்பு இரட்டைக் 

இளவி./ 

clamation of wonder 

ஆவாகனம் 3808௭, பெ. (ஈ.) 1. ஒரு பொருளில் 

அல்லது படிமத்தில் எழுந்தருளும்படி மந்திரம் ஓதி 
தெய்வச் தை யழைத்தல் ;11/௦08401௦ 08 by mantras 

to be present in an object. (meae. Gung. 525) 2 

தீக் கடவுளுக்குக் கருப்பலி செலுத்துதல்; 1௦ ௦4 

௦061581௦௭௦ 11௨ 000. (கதி.அக.). 

[ஆவருதல் - முன்வரல், எழுந்தருளல். ஆவருத்து 

தல்- ஆவாகித்தல் - ஆவாகனம்./ 

ஆவாகி-த்தல் பார்க்க; 566 88௮01-, 

ஆவாகான முத்திரை ௮௨௦8௨ யால், பெ. (ஈ.) வழி 

பாட்டுக் கைழமுத்திரை வகைகளுள் ஒன்று 

(கதி.அக.) ; ஈகா 9086 in worship. (Qe. 10.425). 

[ஆவாகனம் * முத்திரை / 

ஆவாகி-த்தல் 8/809/-, செ.குன்றாவி. (0 எழுந்தருளு 

மாறு மந்திரத்தால் தெய்வத்தை அழைத்தல்; 1௦ 

invoke a deity by mantras to be present in an object. 

“சிவன் றன்னை யாவாகித்து'' (திருமந். 1825). 
(த.சொ.அக.). 

[ஆர் வருவித்தல்- ஆவாவித்தல் - ஆவாகித்தல். 

ஆவருவித்தல் - முன்னால் வந்திருக்கச் செய்தல். “ஆ! 

முற்படுத்தக் குறிப்புச் சொல். ஆவருவி - ஆவாவி - 

<geur&) > Skt. a-vahana. / 

Qos avagai, Glu. (n.) sleveursme (ep. 9}.); Tin- 
nevelly senna. : ் 

[அரு* வாகை - அருவாகை - ஆவாகை./ 

பிஞ்சு காயாகும் வளர் நிலைகள் கட் புலனாஃா” 

வகையில்விரை ந்துநடைபெறுதலின்பெற்றபெயராம் 

என்பர்.



ஆவாசம் 

ஆவாசம் வேகா, பெ. (ஈ.) 1. நகரம் (பிங்.) ; town. 2. 
மருதநிலத்து ஊர் (GL L1.); agricultural town. 3. 
YSOlLtw, o§@); shelter, asylum, house. 

/ஆ * வாசம். ஆ -* முன்னிற்பது, முதன்மை 
யானது./ 

ஆவாட்டு வரய, பெ. (ஈ.) ஆலவாட்டு பார்க்க: 99௦ 
alavattu. 

/ஆலவாட்டு - ஆவாட்டு.] 

ஆவாப்பம் 230௨, பெ. (ஈ.) 1.கூடுதலாகச்சேர்மானப் 
பொருள்களைச் சேர்த்தல்; throwing additional in- 
gredients into any mixture in the course of its 
preparation. 2. ails ungsl; seed bed. 3. Fit 
நிற்கும்படி மரத்தைச் சுற்றிலும் கிண்டிவிடும் 
பாத்தி; trench for water around a tree. (Qe..9)5.). 4. 
வளையல்; 62௦16. (த.சொ.௮௧.). 

/ஒருகா.. ஆல் * ஆர்ப்பு அம்- ஆலார்ப்பம். ஆ + 

ஆர்ப்பம் - ஆவார்ப்பம் - ஆவாப்பம். ஆலுதல் - 

பொருந்தல், சேர் த்.தல்,ஆர் த.தல்-கட்டுதல், சேர் த்தல். 
ஆவார்ப்பம் - சேரச்சேரக் கட்டுதல், பொருத்தல். 
ஆவாப்பம் - 5. ஊற. / 

ஆலாபனை என்னும் சொல்லை இதனுடன் 
ஒப்பிட்டு நோக்குக. 

ஆவாபம் அம்லா, பெ. 6.) ஆவாப்பம் பார்க்க; 56௦ 

avappam. 

AAUMUSSFI-GO avay kattu-, 15 Ge.6.09. (vii.) 

இல்லையென்று சொல்லித் திரிதல் (யாழ்.அக.) ; ௦ 
go about denying. 

‘ /ஒருகா.ஆவாய்-- இற ந்தவாய், இல்லையென்னும் 
குறிப்பு: கத்துதல் - வெளிப்படுத்தல்./ 
ஆவாயம் வவ, பெ. (ஈ.) 1. பேறுகாலத் துன்பம், 

மகப் பேற்று வேதனை; pangs of child-birth, labour 

றவ. 2. கடுமையான பிள்ளைப்பேறு, அல்லற் 

UMS gs Vet smorciGum); painful child birth. 

/அரு * பாயம் - அருபாயம் > ஆபாயம் > 

ஆவாயம். பயத்தல் - பின்ளை பெறுதல். பயம் - 

பாயம். குடகு மொழியில் இன்றும் பிள்ளைப்பேற்றை 
(பிரசவத்தை)“பாயம்”என்பதை,ஒப்பிட்டுநோக்குக.] 

Bumps avaragam, Glu. (n.) wm; that which 

covers, screen, 461. 'சர்வான்மாக்களுக்கும் ஆவாரக 

மல்ல” (சி.சி.2.80 சிவாக்.). 
/ஆவரகம்- ஆவாரகம்./ 

ஆவாரங்கரி வகர, பெ. (.) ஆவாரைவிறகை 

யெரித்து அதனின்றும் எடுத்த கரி ; ௦2௦௦௮] ௦01240௨0 

by burning the avarai fuel. (¢7.9)5.). 

[ஆவாரை -* கா?.] 

169 ஆவாரைப் பஞ்சகம் 

ஆவாரம் வாவா, பெ. ௫. )1. ஆவாரகம் பார்க்க; see 

வேனாக0வா. 2. ஆவாரைச் செடி: tanner's senna. 

ஆவாரம்பூச்சம்பா வலவ ஜ0-௦-௦௨௱௦8, பெ. ௩.) ஐந்து 

மாதத்தில் விளையும் சம்பா நெல்; ௨140 ௦4௨0 ஐகப்நு 

reaped in five months (&7.9)6.). 

/ஆவாரை-ஆவாரம்-பூ-சம்பா.செம்-செம்பை 
- செம்பா - செந்நிற நெல்./ 

ஆவாரமூலி கய், பெ. (ஈ.) ஒரு கொடி வகை; 

௭660௭ (சா.அக.). 

[ஒருகா. ஆவாரை - மூலி./ 

ஆவாரை வளவ, பெ. (ஈ.) 1. ஆவிரைச் செடி (பதார்த்த. 

240); tanner's ௨. “ஆவாரை மூலியது”' 

(பதார்த்த. 254). 2. நிலவாகை; *1ஈஈ வு 99௨ 

3. ஆவாரை வேர் ; 48ா௱6'8 root 

௧. ஆவரி; ம. ஆவீரம். 

[ஆவிரை - ஆவரை -: ஆவாரை./ 

ஆவாரை ஐந்து ேகாவ-வாஈபபே. பெ. (ஈ.) ஆவாரச் 

செடியின் இலை,பூ, வித்து, பட்டை, வேர் என்னும் 

25S! WGESIF 76; the five medicinal products 

of tanner’s senna viz, leaf, flower, seed, bark, root. 

  

  

        ஆவாரைநெய் அவ் பெ. (ஈ.) ஆவாரை 

வித்தினின் றும் எடுக்கும் நெய்; ௦॥ ஓன்க௦1௨03 1௦௫ 

the seeds of the plant avarai. 

[ goureng + Osu] 

Burwojl ugsesid  avarai-p-panjagam, Gu. (n.) 

ஆவாரை ஐந்து பார்க்க; 506 வளவ வப. ஆவாரைப் 

பஞ்சகங் கொளத்தி சுரந் தாகமும் 

(பதார்த்த.392). 

ney, 

போம்” 

/ஆவாரை * பஞ்சகம்]



ஆவாலம் 

ஆவாலம் avalam Glu. (n.) ஆலவாலம் பார்க்க; 8596 

alavalam 

[/ஆலவாலம் - ஆவாலம்./ 

ஆவாவிரை வலவ, பெ. (ஈ.) ஆவாரைச் செடி ;18ரா௭ 

senna. . 

/ஒருகா. ஆகு + Beng? ஆகுவிரை - ஆவுவிரை 

- ஆவாவிரை - ஆவிரை - மருந்துச் சரக்காக ஆகும் 

விரை அல்லது வித்துச் செடி./ 

ஆவி"-த்தல் 8/-,4 செ.கு.வி. (9.)) 1. வாய்விடுதல், 
வாய்திறத்தல்; to open the mouth so as to express 

some thing loudly. 2. Gumeapée ase; to sigh, 

as expressing grief. 'இரும்பசியது கூர வரவமா 

விக்கும்” (திவ். பெரியதி.*,2,8). 3.கொட்டாவி 
விடுதல் (பிங்.) 1௦ 9௮6, 1௦ $ல-ஈ. 

. ௧. ஆகலிசு (வாய்திற), ம. ஆவிக்குக; தெ. ஆவுலின்சு 

(வாய்திற); து. ஆவளு; கோத. ஆவச், ஆய்வ; து.ட ஒபள்யு, 

ஓய்யு; குட. ஆவளிச்; பர் yp, ஆவு; கட. ஆழு; குரு. ஒளவி, 

ஆனா; மா. ஆலொலெ; பிரா. ஆவானிங். 

/ஆவித்தல் - வெப்பமூட்டுதல் என்னுஞ் சொல், 

இருவகை வேறினின்று இளைத்த சொல். இஃது இட 

வழக்குக் கேற்பப் பொருள் திரிபற்றது./ 

ஆ- வாய்திறத்தல் ஒலிக்குறிப்புச் சொல். ஆகாட்டு - வாய்திற. 

ஆ என்னு - ஆன்னு (கொச்சை) வாய்திற. ஆவித்தல் = 

வாய்திறத்தலால் வெளிவரும் வெப்ப ஆவி, வெது வெதுப் 

பூட்டுகை, வெப்பமூட்டுகை. ஆவித்தல் - வாய்விடுதல் (சீவக. 

3124), பெருமுச்சு விடுதல். ''இரும்பசியது கூர வரவமாவிக்கும்”” 

(திவ். பெரியதி. 1,2,8) ''உயிர்த்தன ளாவியே”” (கம்பரா. உலா. 

30). 

ஆவி£-த்தல் ௨4- 4. செ.குன்றாவி, (4) 1. வெளி 
விடுதல்;10(940ப1,108௱016. ''தூப பாத்திரம் ஆவித்த 

புகையைச் சுழற்றி” (சீவக.2426, உரை) 2.6 வக 

வைத்தல்; 1௦ 6௦4, ஊக... 3. வெப்பமூட்டுதல்; ௦ 

heat. 

[ஆ - அவு- முன்செல், மேலெழும்பு. அவு > 

ஆவி - மேலெழும்பி வரும் நீராவி அல்லது புகை. 

மேலெழும்பி வரும் கருத்து வெளியிடும் பொருளும் 

பெறும். மேலெழும்பி வரும் ஆவி வெப்பமூட்டும் 

இயல்பால் வேக வைத்தல், வெப்பமூட்டுதல் பொருள் 

தீரும்./ 

ஆவி £-த்தல் ௨, 4' செ. குன்றாவி (94) அழிதல், 
கெடுதல்; 1௦ 080, 1௦ றர. 

OF. avarice; Sp. averta; Pg., It. avaira; Du. avarij; 

G.hauarie; Arab. awanja - damaged goods. F.arwar- 
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/ ஆவி 

damage. E. ave rage — apportionment of loss of ship cargo, | 

freight, through unavoidable accident. 

[/அவி-த்தல் - ஆவி-த்தல். ஆவித்தல் - அழிதல் 
பொருளில் மேலையாரிய மொழிகளில் வேரூன்றி 

யுள்ளது. 
ஆவி-த்தல் avi? Ge. Gearmrel. (vt) ஆரத். 

தழுவுதல்; 1௦ மாக. “ஆவிஆவிஆவிஆவி 

அன்பருள்ள முற்றதே'' (சிவவாக்.). 

ஆவி” avi, Qu. (n.) 1. மூச்சு, உயிர்ப்பு (திவா.) ; மாஉவ். 

2. பெருமூச்சு, நெட்டுயிர்ப்பு; 00. “உயிர்த் 

தனளாவியே” (கம்பரா. உலா. 30).3. கொட்டாவி; 
yawn. (€016.1572). 4.60; steam, vapour. 

(பெரும்பாண். 469, உரை). 5. புகை; 80. 

““நாவியங் காரகி லாவியுந் தோய்குழல்'' (தஞ்சை 
வா.20). 6. புகையிலை; tobacco. “கடுபுளி 

பாறயிர்கைப் பாவி கண்டு'' (தைலவ.பாயிர.58). 
7. நறுமணம்; ராகராகா௦6, ௦0௦0. “கள்ளாவி நாறுங் 

கமழ் கோதையின்'' (சீவக. 20). 8. பிட்டு (பிங்); 
a kind of cake dressed in steam. 

ம., ௧. ஆவி; தெ.ஆவி, ஆவிரி; பர், ஆகுப், குட. ஆய்வ; 

துட. ஒய்ய. 

ஆவு-முன்செல், மேலேறு. ஆவி--நீராவி,புகை. ஆவித்தல் 

- ஆவி வெளிவரச் செய்தல், புகை வெளிவரச் செய்தல், புகை 

மேலெழும்பச் செய்தல், வேகவைத்தல். (ஒ..நோ; ஆவு - வாவு 

(தாவு). ஆவுதல்- வாவுதல், வாவல்- வெளவால்). ஆவு என்னும் 

வேரினடியாக உலகமொழிகளில் இச் சொல் மேகம், பறவை 

என்னும் பொருள்களில் புடைபெயர்ந்துள்ளது. Skt. avi-bird. 

Lvavis — bird. (vf. a.iation, avion - aeroplane) 

ஆவி? avi, Gu. (n.) 1. உயிர்; 176. 'பதுமகோமளை 

யெனுந் திருமங்கையாவி நீங்கினள்'” (கந்தபு. 

இரணிய புல.2). 2. இறந்தோர் உயிர்கள்; 991715 ௦7 
10௨ 0680. 3. ஆதன் (ஆன்மா); 80ய. '“ஆவியு முடலு 
முடைமையெல்லாமும்'' (திருவாச.33.7). 4. மனம்; 
ஈா௨்.''என்னாவிமலர்மேன் மிதித்து" (சீவக.1588). 

5. தூய ஆவி (கிறித்.); பிஷ் ஹார். 6. வலிமை; 
strength, power. “ஆவியில் மனிதர்தம்மை”' (கம்பரா. 

நிந்தனை. 69). 7. உயிரெழுத்து; 
. “ஆவியுமொற்றும்” (நன். 101). 

[oy - ஆவி.முன்செலல், மேலேறுதல், என்னும் 
பொருளில் ஆவியென்னும் சொல் மேலெமும்பி 
கண்ணுக்குத் தெறியாமல் போய்விடும் உயிரையும், 
உயிரின் வேறு பிரித்தறியாத ஆதனை (ஆன்மா]யும், 
குறித்தது. உயிரைச் செயற்படுத்தும் மனமும், 
உயிர் துலக்கத்தின் அடையாளமாகிய உடல் வலிமையும் 
ஆவியென்றே பெயர் பெற்றன. உயிர் போன்றே 

மொழியினியக்கத்திற்கு உயிரான எழுத்தும் ஆவி 

எனப்பட்டது./ 

vowel.



ஆவி 

ஆவி ? avi, பெ. (n.) 1. வேளிர் தலைவருள் ஓருவன், 

வேள் 9,09; name of an ancient chiet of the vel tribe. 

“நெடு வேளாவி” (அக.1,61). 

[ஆவு - ஆவி, முன்செலல், மேலேறுதல் என்னும் 

அடிப்படைப் பொருள் தரும் ஆவு என்னும் வேரினடி 

யாகப் பிறந்த ஆவியென்னும் சொல் மூற்படல், 

மேம்படல், மூதன்மையுற்று விளங்குதல் என்னும் 

பொருளில் (முதன்மையும் தலைமையும் பெற் றவன் 

என்னும் பொருளில்) மன்னன் ஆவியையும் அவன் 

குடியையும் குநித்தது. ் 
பேகனளை வையாவிக்கோ பெரும் பேகன் என்றும், 

பதுமன் தேவியின் தந்ைத வேளாவிக்கோமான் 

என்றும், வேளாவியின் மலை (பொ தினி) ஆவிமலை, 

ஆவி.நன்குடி எனவும் வழங்கப் பெற்றுள்ளதைக் 
காணலாம். ஆவி மரபினர்க்கு ஆவிநன்குடி என்பது 

மலையும் வையா(வி)பூரி தலைந்கரமுமாம்.] 

ஆவி 39, பெ. (ஈ.) 1. வெப்பம் (கதி.அக.); ஈ௨௯. 2. 

மட்பாண்டங்களைச் சுடும் சூளை; 48. 

ம.,பட. ஆவி.; ௧. ஆவெ, ஆவி, ஆவிகெ; து. ஆவெ; 

தெ. ஆவி. ௧. ஆவிகண்ணு - செங்கண், சூட்டுக்கண். குட. 

ஆவலிச்; கோத. ஆவச்; துத. ஒபுல்ய; ப் ஆள, ஆள்குட்; கட. 

ஆய்; ஒல். ஆம்; குரு. ஒலஆனா; மா,ஆவொலெ; பிரா. 

ஆவானிங்; மரா. ஆவா; இந். ஆவா; சீன, ஆவொ - 
கொதிக்கவை, வேகவை, கஞ்சிகாய்ச்சு, மலே. அவன்) 

மேகம்.பாலி. ஆவொப்ப-மட்பாண்ட சூளை, அடுப்பு, ஆவொட்ட 

- குழி, பள்ளம், 

/ஆவு- ஆவி.] 
வாய் திறத்தலாகிய ஆவித்தல் என்னும் வினையினின்று 

தோன்றிய புகைப்பொருள் தரும் ஆவி என்னும் பெயர்ச்சொல் 

மடிந்து மீண்டும் வினைச் சொல்லாகி வெப்பமூட்டும் பொருள் 

தந்து பீண்டும் பெயராயிற்று... 

ஆவி 9 avi, Qu. (ஈ.) நீர்நிலை, குளம்; 1காஈ .''ஆவியம் 

புன லறா தமரும் (கந்தபு. சயந்தன் புல.8.). 

Skt. Vapi - large, oblong pond, an oblong reservoir of 

water, pool or lake (M.S.E.D.). 

ம. ஆவி; ௧. ஆவெய குண்ட்டெ - ஆவிக்குளம். 

த. ஆவித்திறை - குயவனின் சூளைக்கு வாங்கப்பட்ட வரி, 

/ஆவு - ஆவி. ஆவி - சூளை, சூளையிருந்த 

பள்ளத்தில் தேங்கிய நீர் நிலை./ 

ஆவித்தல் - வேகவைத்தல், எரித்தல், அழித்தல் 
பொருள்களிலும் ' எரித்தல், ஒளிர்தல் பொருள்களிலும் 

இடந்தோறும் காலந்தோறும் வேறுபட்டு வழங்கிவந்திருக்கிறது. 

ஒளிவிடற்பொருளில் வடவனலை (3பா௦1௨0083118) ஆவியனல் 
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ஆவிக்குளம் 

என்னுஞ் சொல்லாட்சி பண்டு குறித்திருக்கிறது. அதன் 

விளைவாக ஆவி - பா௦ என மருவி மேலையாரிய மொழிகளில் 
இன்றும் வழங்கி வருகிறது. 

aurora — luminous atmospheric (prob. electrical) 

phenomenon radiating from earth's northern (borealis) or 

southern (—australis) magnetic pole; dawn; colour of sky at 

sunrise: (L. = dawn, goddess of dawn) (COD) 

ஆவித்தல் - அழித்தல் பொருளில் மேலையாரிய 
மொழிகளில் வேரூன்றியுள்ளது. ' 

OF. avarice. Sp. averta. Pg., It. avaira. Du. avarij. G. 

hauarie. Arab. awanja—damaged goods. F.awar—damage. 

E. average — apportionment of loss of ship cargo, freight, 

through unavoidable accident. 

ஆவி எழும்புதல் avi - elumbudal, Gu. (n.) Sonai 

ANNE) YS CrGlev ip $6; rising of steam or smoke. 

/ஆவி 4 எழும்பு] 

ஆவிக்கண் ஊர, பெ. (£.) சூட்டினால் சிவந்த கண்; 

eyes becoming red because of heat. 

௧. ஆவிகண்ணு. 

[ஆவி கண்/ 

ஆவிக் கப்பல் 3௮-1௮, பெ. ௩.) நீராவிக் கப்பல் 

(Geqgn.); steam ship (Ker.). 

[ஆவி * கப்பல்/ 

ஆவிக் கலம் வரிரவி௨, பெ. 6.) வெள்ளாவிப் பானை 

(சேரநா.); களா 6௦௭ (2). 

/ஆவி * கலம்./ 

ஆவிக்காட்டு-தல் ௨/-6-811-, 12 செ. குன்றாவி, 

(vt) தெய்வப் படையல் செய்தல் (நிவேதனம் 

செய்தல்) (திவ். பெரி. 3.3.8. வியா. பக். 580.); 

make offering of food to a deity. 

[ஆவி -* காட்டுதல்/ 

ஆவிக்குளம் வரிய/க௱,பெ.(.)மட்பாண்டச் சூளையி 

லிருந்த ust eri: large pit dug out by potters converted 

in to a village tank. 

க.ஆவெய குண்ட்டெ 

[908 -* குளம். ஆவித்தல் - வாய்திறத்தல், 

கொட்டாவி விடுதல், வெப்பமூட்டுதல், வேகவைத்தல், 

மட்பாண்டத்தொழிலாளர் பெருமளவில் மட்பாண்டங் 

களைச் செய்வதால், குழித்த நிலம் பெரும் பள்ளமாக 

மாறி அதுவே பக்கப் படிக்கட்டுகள் கட்டப்பட்டு 

நிலைத்த நீர் நிலையாக மாற்றப்படும் வழக்கம் 

இந்தியாவின் பலவிடங்களிலும் பின்பற்றப்பட்டு



ஆவிக்கொழுக்கட்டை 

வத்திருக்க வேண்டும். ஆதலால், மட்பாண்டச் 

சூளையிலிருந்த பெருங்குழிகள் நீர் நிலைகளான 

போது ஆவிக்குளம் என்றும் பெற்றன. 

மட்பாண்டச் சூளைக்கு 'ஆவி' என்பது பரவலான 

பெருவழக்குச் சொல். ஆவி என்னுஞ் சொல்லே நாளடைவில் 

வகர முன்மெய் சேர்க்கப்பட்டு வாவி என்றும் வடமொழியில் வாபி 

(Vapi) என்றும் வழங்கத் தலைப்பட்டது. ஒ.நோ: ஆவு 

(முன்செலல்) - வாவி (தாவு). ஆவல் - வாவல் (வெளவால்), 

வடமொழியில் வாபி என்னும் சொல்லுக்கு வேரில்லை. ஆவி 

என்னும் சொல்லும் வடமொழியில் இல்லை. வாவியை வடமொழி 

தமிழிலிருந்து கடன் பெற்றிருக்கிறது. வடமொழி யிலுள்ள வாபி 

(48) நீள்சதுர வடிவமுள்ள குளத்தையே குறிக்கிறது. 
தில்லையிலிருந்து சென்னைக்கு வந்துள்ள இளம் 

பொறியாளர் திரு. சோமசுந்தரம் தில்லை கிழக்குக் கோபுர 

யாகசாலையடுத்த திருக்குளத்தை உள்ளூர்மக்கள் ஆவிக்குளம் 

என்று வழங்குவதாகவும், பழங்காலத்தில் அக்குளமிருந்த 

இடத்தில் மட்பாண்டத் தொழிலாளர் சூளை வைத்திருந்ததாக 

நிலவும் செவிவழிச் செய்தியையும் கூறினார். இந்திய மொழிகள் 

பலவற்றிலும், குறிப்பாக வடபுலமொழிகளில் மட்பாண்டத் 

தொழிலாளர்களின் சூளை 'ஆவி' என்றே குறிக்கப் படுகிறது. 

வேகும் தொழிலை முழுவதும் ஏற்காமல் வெப்பமுறுதல் மட்டும் 

ஏற்கும் சலவைத் தொழிலாளரின் அழுக்குத் துணி வேக 

வைக்கும் அடுய்பு 'வெள்ளாவி' (வெள் - வெறுமை, இன்மை) 

எனப்படுதலை ஒப்பு நோக்குக. (கருங்களமர் - வயலில் 

உழைக்கும் வேளாளர். வெண்களமர் - உழுவித்துண்ணும் 

வேளாளர். வெண்மை - செயற்பாடின்மை). 

ஆவிக்கொழுக்கட்டை ௨-ல், பெ. ௫) 

நீராவியினால் வேகவைத்த இனிப்பு;பர்- 11௨ ஐ; 

dressed in steam. 

[908 + Qarapéaecor 

ஆவிக்கோ avikko, Gu. (n.) கடைக்கழக கால 

வள்ளல்களில் ஒருவன்; philanthropical chief in 

Sangam age. Guse® LITI&&; see pegan. 

aman avaikattal, Gu. (n.) வேது பிடித்தல்; ௦ 

have steam bath, to expose to vapour. 

[ஆவி * காட்டல்/ 

ஆவிகிளம்பல் ஊரிரஏிலாம்ல, பெ. (.) காய்ச்சலால் 

உடம்பில் அதிக சூடுண்டாகி ஆவிகிளம்பல்;ப8௦யா 

arising from the body as a result of excessive 

temperature due to fever. 

[908 + இளம்பல்./ 

ஆவிகை 39ல், பெ. (.) பற்றுக்கோடு (த.சொ.அக௧.); 
hold, support. “ஆகாயம் போவார்க்கு மாவிகை 
யோ” (ஒழிவி.கிரியை.5.). 

[ஆவி கை./ 
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ஆவிபறிதல் 

ஆவிச்சேர்-த்தல் ௨4-௦-௦-, 9 செ.குன்றாவி. (vt) 

கட்டியணைத்தல்;1௦ ஊ௱மாக௦௨. ஆவிச்சேர்த்து முத்த 

மிட்டான். (இ.வா.). 

[908 சேர்த்தல்./ 

Famed avi-ivajam, Gu. (n.) உடல் பொருள் 

. 1081; one’s goods, body and soul. “ஆவிச்சீவாள 

மெல்லாம் வாங்கி விடுகிறான்”' (இராட்.). 

[08 + சீவாளம். ஆவி (உயிர்) முதலாகச் 

சீவித்தற்கு (வாழ்.தற்கு) வேண்டியவை.] 

ஆவிடை ௨0வி, பெ. (ஐ) ஆவுடையாள் பார்க்க; 526 

avudatyal. 

[ஆவுடை - ஆவிடை/ 

ஆவிடையார் ஊ0ஷ்சா, பெ. (ஈ.) ஆவுடையாள் பார்க்க; 

see avudaiyal. 

BASHA avi-t-tirai,Gu. (n.) Gucucefl eo சூளைக்கு 

இடப்பட்ட வரி; tax collected on kiln. 

[ஆவி + Bong. ] 
ஆவிதம் avidam Glu. ற.) 1. துறப்பணம், துளைக்கும் 

ஊசி (த.சொ.அக.); ளட 1௦௦௦16, செரு 6. 2. 

திருகூசி; 5028. 

/ஒருகா. ஆழி- ஆளி- ஆவி - ஆவிதம்/ 

ஆவிநன்குடி வர்கா/யல், பெ. (ஈ.) 1. வேள் ஆவியின் 

ene; hill of Vel Avi. “ஆவிநன்குடி அசைதலு 

முரியன்”” (திருமுருகா. 176). 2. பழநி என்னும் 
ஊர்.; Palani, a town. 

/ஆவி * நன் * குடி 

ஆவிநீர் ஊரா, பெ. (£.) நீராவியைக் குளிரவைத்து 

உண்டாக்கும் நீர்; distilled water, or water obtained 

by condensing steam. 

[aA + BF] 

ஆவிப்பதங்கம் avi-_p-padangam, Glu. (n.) 1. seis 

e766 (s.Glen.9)%.); a prepared nedicine.. 2 

பதங்க முறையாற் செய்யுமோர் வகை மருந்து; 

medicine prepared by the process of sublimation. 

[909 + பதங்கம்/ 

ஆவிப்பு றறப, பெ. (ஈ.) கொட்டாவி; 4/0. 

[ஆவி - ஆவிப்பு] 

ஆவிபறிதல் வரறவாவே, பெ. (ஈ.) 1. உயிர் நீங்கல்; 

dying. 2. B grail ctapiblyssv; rising of steam. 

[ஆவி * பறிதல்] ட்



ஆவிபிடி-த்தல் 

ஆவிபிடி-த்தல் வர்ற்00௮), 4. செ.கு.வி. (4) 1. வேது 

Sip. Hd; to have a vapour bath. 2. 9 Mant_Qgseo; 

steam bath generally taken in cases of cold, fever, etc. 

(சா.அக.). 

[ஆவி* பிடி] 
ஆவிபிரிதல் ஊற்றாக, பெ. (.) சாதல்; ஞ்ர்ற. 

/ஆவி - பிரி. 

ஆவிபோக்கல் ஊறல், பெ. ௬.) 1. உயிர்நீ க்குதல்; 

1விரொடு ஊரே 1786, (௩0. 2. பேசிப்பேசிக் களைத்தல், 

மிகுதியாகப் பேசுதல்; wasting of energy by excessive 

talk. 

/ஆவி* போக்கல்] 

ஆவிபோதல் 3/0௦0வ, பெ. (௩) உயிர் நீங்கல்: ஷ்ர்ட. 

[908 + Gur ga] 

ஆவியம் ௨ர/வா, பெ. (ா.) 1. உயிர்; 16. 2. உடல்வலிமை; 

ஹவர். 3. உடம்பு; 6௦7. (சா.அக.). 

[ஆவி * அம்/ 

ஆவியர் வங்ன, பெ. ா.) 1. வேளாவியின் மரபினர்; 

descendantsofVelavi or Pegan. ”அதுமனெம்பரிசில் 

ஆவியர் கோவே” (புறநா.147). 2. வேளாளர் 

(அக.நி.); ௮௮. 3. வேடர் (அக.நி.) ; ஈயார். 

[9408 + 95] 

ஆவியர்குலம் வர்ல (ய/வ, பெ. .) வையாவிக்கோ 

பெரும்பேகன் (வள்ளல்களில் ஒருவன்) தோன்றிய 
(lp. ; name of class to which Vaiyavi-k-ko—Perum Pegan 

belongs. 

/ஆவி > ஆவியர் * குலம்/ 

ஆவியர்கோ அருவா, பெ. (£.) வள்ளல் பேகன் ; Pegan, 

a philanthrophic king. “ 9,oMwiCan” (yms59.147). 

[98 + 97 + Gar] 

ஆவியர்கோமான் aviyarkoman, Gu. (n.) ஆவியர்கோ 

UN&&; see aviyarko. 

[98 +949 +Gantres ] 

ஆவியர்பெருமகன் aviyar perumagan, Glu. (n.) பேகன் 

(சிறு.பா.86)1608 ஆவியர்கோ பார்க்க; 566 aviyarko. 

[ஆவி * அர் *- பெருமகன் / 

ஆவியாடு aviyadu, Gu. (n) பள்ளாடு, குறியாடு 

(சேரநா.) ; ௮1/04 of goat: (Ker.). 

/ஆவி* ஆடு.] 
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ஆவிருந்து 

ஆவியாதல் அர்க், Gu. (n.) ஆவியாய்ப் போதல்; 

evaporating. 

/ஆவி * 9.56] 

ஆவியிறக்கம் ஊரவிக௱, பெ. (ஈ.) வடித்தல்; 015 

tillation. 

[ஆவி * இறக்கம்] 
ஆவியேகல் அ்சரவி, பெ. (ஈ.) ஆவியாதல் பார்க்க; 522 

aviyadal. 

[ஆவி -- ஏகல்./ 

ஆவியேற்றம் வருவா, பெ. (ஈ.) பெருமூச்சு, மூச்சை 

AILSAlMUS Gl Galen; condition in which the 

respiration is held up and retained. (&1. 915.) 

/ஆவி* ஏற்றம். 

ஆவிரங்காய் ஊ௱கர்தஷ, பெ. (ஈ.) ஆவாரைக்காய்; *பர் 
of tanner's cassia (W.). 

/ஆவாரை - ஆவிரை - காய்/ 

ஆவிரதம் வக, பெ. (ஈ.) சுழற்சி (நாபதீப); whirl. 

[ஒருகா : அலையுது -* ஆவூறு 
ஆவிர.தம்/ 

ஆவிரம் வாவா, பெ. (௩.) 1.நிரயங்களுள் (நரகம்) ஒன்று 

(நாமதீப.); ௦0௨ ௦4 வலி லி. 2. இடையர்சேரி; 

village of herdsmen. 

/ஆவீரம்- ஆவிரம்./ 

ஆவிருந்து வபா, இடை. (லர) ஒரு நிகழ்கால 

இடைநிலை; 8858ம் tense marker. ‘2 sist soon 

விருந்து” (நன். 145, இராமானுச. உரை). “கரும 

மாராயா விருந்து” (8.11. 14. 135. 

ஆ. * இருந்து- ஆவிருந்து. செய்யா என்னும் இறந்தகால 
வினையெச்ச வாய்பாட்டின் ஈற்றெழுத்தும் வினையெச்சத் 

தொடரின் வருமொழியும் (செய்யா விருந்தான்) சேர்ந்த வடிவம். 

நன்னூல் இயற்றிய பவணந்தியார் சமண நெறி சார்ந்த: வட 

புல மொழிகளில் தேர்ச்சி பெற்றவராகையால் செய்யா என்னும் 

வாய்பாட்டு வினையெச்சத்தின் ஈற்றெழுத்து ஆகாரத்தை 

வருமொழியுடன் புணர்த்து நிகழ்கால இடைநிலையென்று 

காட்டி விட்டார். காட்டிய மேற்கோள் 'உண்ணா விருந்து' 

என்பதும், 'ஆவிருந்து' என்னும் இலக்கண வகைமையுட் 

உண்மையில் நிகழ்காலம் காட்டுவனவல்ல. ஆயிரு, (ஆயிருக் 

கின்றான்), உண்ணாயிருக்கின்றான் என எடுத்துக்காட்டு. 

தந்திருப்பின் பொருத்தாமாயிருந்திருக்கும். 
நன்னூலார்க்கு முந்தைய இலக்கண ஆசிரியர்கள் 

தமிழிலுள்ள தொடர் நிகழ்காலம், தொடர் இறந்தகாலம் 

ஆகியவற்றை முற்றாக எடுத்துக் காட்டவில்லை. தொடர் இ, ந்த



ஆவிரை 

காலத்தை இறந்தகாலம் என்றும் தொடர் நிகழ்காலத்தை 

நிகழ்காலம் என்றும் குறித்துச் சென்றுள்ளனர். 

உண்டான் - இறந்தகாலம். 

உண்ணாநின்றான்- (உண்டுகொண்டிருந்தான்), தொடர் 

இறந்தகாலம். 

உண்ணா நிற்கின்றான் - 

கின்றான்) தொடர் நிகழ்காலம். 

(உண்டு கொண்டிருக் 

உண்ணா நிற்பான் - (உண்டு கொண்டிருப்பான்) தொடர் 

எதிர்காலம், 

செய்து, செய்பு, செய்யா, செய்யூ, செய்தென என்னும் ஐந்து 

வாய்பாடுகளும் இறந்தகாலம் காட்டுவன. செய்து 

இடைநிலையாலும் ஏனையவை இறுதி நிலையாலும் இறந்த 

காலம் காட்டும் (ஆறுமுக நாவலர் உரை.) 

செய்து செய்பு செய்யாச் செய்யூ 

செய்தென செய-செயின் செய்யிய செய்யியர் 

வான்பான் பாக்கின வினையெச் சம்பிற 

ஐந்துமொன் றாறுமுக் காலமு முறைதரும் (நன். 343) 

நன்னூலார் இவற்றை முக்காலம் காட்டுவனவாகப் பிரித்தாலும் 

தொல்காப்பியர் பொதுப்பட வினையெஞ்சுகிளவி (வினை 

யெச்சம்) என்றே கூறியிருக்கிறார். தொல்காப்பியர் 'செய்யா் 

என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சத்தைக் குறிப்பிட 

வில்லை, ் 

"செய்து செய்யூச் செய்பு செய்தெனச் 

செய்யியர் செய்யிய செயின்செயச் செயற்கென 

" அவ்வகை ஒன்பதும் வினையெஞ்சு கிளவி” 

(தொல். சொல். 228. சேனா. உரை). 

இத்தகைய வினையெச்சங்கள் வேறுபட்ட பல இலக் 

கணத்தையுடையன குறிப் 

பிட்டிருக்கிறார். 

“வினையெஞ்சு கிளவியும் வேறுபல் குறிய” 

(தொல். சொல். 457) 

ஒரு சீரான செய்யுள் வழக்கும், இடத்திற்கு இடம் மாறும் உலக 

வழக்காகிய செந்தமிழ் வழக்கு, கொடுந்தமிழ் வழக்கு, திசை 

வழக்கு ஆகியனவும் நாடி ஆய்ந்த தொல்காப்பியர் அனைத்துத் 
திரிபுகளுக்கும் பொதுவான நூற்பா யாத்திருக்கிறார். மேற்கூறிய 

பலவாய்பாடுகள். உரையாசிரியர்கள் காலத்திலேயே தமிழில் 

காணப்படவில்லை. அவை பழங்கால வழக்குகள் என ஒதுக்கப் 
பட்டன. 

திரவிட மொழிகள் பலவற்றையும், சிந்துவெளி தமிழர் 

பேசிய சொல்லாட்சிகள் வடபுலமொழிகளில் விரவிக் 

கிடத்தலையும் ஒப்பிட்டு நோக்கின் மேற்கண்ட வாய்பாடுகள் 

இன்றும் நின்று நிலவுதலைக் காணமுடிகிறது. 

என்றும் தொல்காப்பியர் 
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ஆவிரை 

செய்யூ என்னும் வாய்பாடு தெலுங்கு மொழியில் தொடர் 

கால (௦௱ஙிாப௦ப5) வினையெச்சமாய் உள்ளது. 

அடுகுதூ உண்டாடு - வினவிக் கொண்டிருக்கிறான் 

(தொடர் நிகழ்காலம் -- றா6$20* ௦௦41 ப௦ப5) 

அடுகுதூ உண்டெனு - வினவிக் கொண்டிருந்தான் 

(தொடர் இறந்தகாலம் --ற351 ௦௦14ப௦ப5) 

அடுகுதூ உண்டுடு - வினவிக் கொண்டிருப்பான் 

(தொடர் எதிர்காலம் - ரீபர்பா6ீ ௦௦ஈ111ப௦ப8) 

தொடர்கால வினையெச்சம் 

கன்னடம், இந்தியுள்ளிட்ட 

செய்யா என்னும் 

வடதமிழ்நாட்டுப் பேச்சுவழக்கு, 

வடபுல மொழிகளில் உள்ளன. 

தமிழ் ; போ(த்)தா இருந்தான் (தொ.இ.கா.) (வடதமிழ்நாட்டுப் 

போ(த்)தா இருக்கின்றான் (தொ.நி.கா.) பேச்சு வழக்கு) 

போ(த்)தா இருப்பான் (தொ.எ௭.கா.) 

கன்னடம் :கேளுத்தா இத்தெனு - கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் 

கேளுத்தா இருத்தானெ - கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் 

கேளுத்தா இருவனு - கேட்டுக் கொண்டிருப்பான் 

இந்தி : பட்தா ஐ - படித்துக் கொண்டிருக்கிறான் 

இது தொடர் நிகழ்காலமாயினும் வெறும் நிகழ்காலமாக 

வழக்கூன்றி விட்டது. - 

ஆதலால், செய்யா என்னும் வாய்பாடு தொடர்காலங் 

குறித்த (continuous tense) வினையெச்சமே என்பதும், அதன் 

ஈற்றெழுத்தை (ஆ) தனியாகப் பிரித்து வருமொழி வினை 

யெச்சத்துடன் சேர்த்து. இறந்தகால எச்சமாக வுரைப்பது மரபுக்கு 
ஒவ்வாது என்பதும் தெளிவாகும். 

உண்ணாவிருந்தான் (உண்டு கொண்டிருந்தான்) 

என்பதற்கு 'செய்யா இரு' எனவும், வாராநின்றான் (வந்து 

கொண்டிருந்தான்) என்பதற்கு 'செய்யாநில்' எனவும் 

தொடர்காலப் பொது கூட்டுவினை வாய்பாடாக்கி யுரைப்பது 

பொருத்தமாயிருக்கும். இதனை எளிதில் தொடர் 

முக்காலத்திற்கு செய்யா நிற்கின்றான், செய்யா நின்றான். 

செய்யாநிற்பான் என புடைபெயர்த்துக் கொள்ளலாம். “ஆநின்று' 

என்பதை மட்டும் வாய்பாடாக்கியுரைப்பின் ஊ நின்று (செய்யூ 

வாய்பாடு) , புநின்று (செய்பு .வாய்பாடு ) து நின்று (செய்து 

வாய்பாடு) எனப் பிற வாய்பாடுகளுக்கும் கூறவேண்டிய 

இடர்ப்பாடு நேரும், மொழியமைப்பில் ஏற்கனவே அமைந்து 

கிடக்கும் தொடர் முக்காலத்தை இலக்கண ஆசிரியர்கள் 

குறிப்பாகக் கூறியிருப்பினும் அவற்றைத் ”” தெனிகாக 

வரையறுத்துக் கொள்வது இன்றியமையாதது. 

ஆவிரை வோல், பெ. (ஈ.) 1. ஆவாரைச் செடி: 181௦5 

08388, 2. ஒரு மரம்; ௨/௦ ௦1 166. “வானளாவின 

வார்கனி யாவிரை”' (காஞ்சிப்.சுரகர். 12). 

ஆவாரரச் செடி, இச் செடி இளங்கிளைகளையுடையது, 
எங்கும் விளையும் இச்செடி மொசுமொசுப்பாகவும், இலை



ஆவிவண்டி 

வரிசைகள் 8 முதல் 12 இணைகள் உள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு 
இணையின் நடுவிலும் கோளங்கள் உள்ளதாகவுபிருக்கும். 
மேற்பக்கம் வழவழப்பாகவும், அடிப்பக்கம் சொரசொரப்பாகவும் 
கிளைகளின் நுனியில் பூங்கொத்துகள் உள்ளனவாயும் காய்கள் 
தட்டையாகவும், பூங்கொத்தில் 3 முதல் 5 மஞ்சட்பூக்கள் 

உள்ளதாகவும் இருக்கும், 

இதன் பட்டைக் கருக்கு (கசாயம்) மிகவும் துவர்ப்பாதலின் 
வாய் கொப்பளித்தால் புண் ஆறும், இதன் பூவை நீரிழிவுக்குக் 
கருக்கிட்டு (கசாயம்) பருகுவர். இலைகளை இடித்து உச்சி முதல் 

பாதம் வரையில் உடம்பில் ஊறும்படித் துவாலையிட்டால் சூலை, 
ஊதை (வாதம்) புண் முதலியவை குணமாகும். மூத்திர எரிச்சல் 

நீக்க யூனானி மருத்துவர் பூவிலிருந்து மருந்து செய்வர், இதன் 

பொடி (சூரணம்) மருந்தாகப் பயன்படும், இதன் வேர் எஃகுக் 

காய்ச்சிப் பதப்படுத்த பயன் படும்; 81204௦858௨, Tanner'scassia 

It is a shrub with tender branches; petioles and pen- 

duncies pubescent; leaf lets 8 to 12 pairs with a gland 

between each pair; upper side glabrous, under slightly 

pubescent; legumes compressed and flowers 3 to 

together, and of bright yellow colour. 

The plant is commonly found largely in plains and 

sterile tracts. The bark which is highly astringent in effect is 

used for gargles, enemas etc; the seeds are used for 

3221102401 1ஈ 8016-8 (புளிச்சைக் கண்). Flowers are used 

in decoction for diuresis and diabetes. 

Crushed leaves are applied for cure in arthritis and 

rheumatism. Unani doctors prepare syrup from flowers and 

prescribe it for stranguary and burning heat in the system. 

The powder of this flower is useful in urinary disorders and 

it strengthen the seminal fluid. The rootis used fortempering 

1681. (சா. ௮௧.) 

ம. ஆவர; ௧. ஆவரிக்கெ; கோத. ஆவரம். 

ஆவாவிரை பார்க்க; 896 வலர்2. 

[ஆவாவிரை - அவிரை/ 

ஆவிவண்டி ஃங்லாள், பெ. (£.) நீராவி வண்டி, தொடர் 

வண்டி இயந்திரம் (சேரநா.); 8468௱ 8௨ (௪). 

steam train. 

ஆவிவாங்குதல் avivangudal, Glu. (n.) 1. உள்ளே மூச்சு 
இழுத்தல்; ரஈற்வா9. 2.மூச்சு வாங்குதல்; நாகவரத 

hard. 3. larsdgigs; killing. 4. G50; retaining 

breath, suppressing breath. 5. a(§581560; giving 

trouble, annoying. 

[ஆவி வாங்கு / 

ஆவிவிடல் 3௨/0௮, பெ. (ஈ.) 1. மூச்சு O60; exhaling. 
2. உயிர் துறத்தல்; பிள்த. 
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ஆவுடையார் கோயில் 

ஆவி வீசு-தல் 84 45ப-, 5 செ. குன்றாவி. (6) 1. 
மணம் பரவுதல்; 1௦ 5006௨0 ௨01௨௦௨.2.முடைநாற்றம் 
பரவுதல்; 1௦ 806௮0 as odors, to become diffused as 

an unpleasant smell (W.) 

[908 + Sa] 

ஆவின் குளம்படி avin kulambadi, Gu. (n.) 1. TL OS 

@MTWulp; impression teft by the hoof of the cow. 

2. @@ UFElomov; a kind of plant, the leaves of which 
resemble the hoofs of cow. 

/ஆ* இன்* குளம்பு * அடி. 

ஆவின் பொகுட்டி ஊ/ஈ ற௦9பற், பெ. (ஈ.) இருப்பவல் 

sts jb Gl&ip; Indian everlasting plant. The root is 

prescribed in decoction for cachexia, scrofula and 

syphilis. (€7..3)8.). 

/ஆ* இன் * பொகுட்டி/ 

ஆவின்னுருவி வபாய், பெ. (n.) 

sd a1, 081; honey suckle mistletoe. 

/ஆ *.இன் * உருவி./ 

ஆவினன்குடி ஊகார, பெ. (ஈ.) முருகன் கோயில், 

ulpesfl; Muruga’s shrine. Palani “ஆவினன்குடி வரும் 

அமலற் போற்றுவாம்'' (கந்த 4, கடவுள் வா.14). 

ஆவிநன்குடி பார்க்க; 592 வரவால், 

ஆவின்மேற் 

aiid aviram, Glu. (ஈ.) இடையரூர்; village of sheperds. 

[4875 - ஆவீரம்.] 

acijer aviran, Gu. (n.) Qleotwiesst; sheperd. 

[ஆ வீரன்] 

ஆவு!-தல் வ்ப-,5 செ.குன்றாவி (/4.) விரும்பு;1௦ 82816. 

ம.ஆவேற்றம்(பேராசை) 

/அவாவு- ஆவு/ 

ஆவு 7 வய, பெ. (.) காற்று; ஸாம. 

ஆ-ஆவு. 

ஆவு 9 வப, பெ. (£.) 1. குன்றி (மூ.அ.); ஈ2்'$ ௩. 2. 

ஆச்சா மரம்; எ௦௦ரூ (186. 

/ஆவு - சிவப்பு] 

ஆவுடையார் வெபரஷ்ன், பெ. (£.) ஆவுடையாள் பார்க்க: 

see avudaiyal. 

[-gaporwirei — goyeorurrg.] 
ஆவுடையார் கோயில் avudaiyar koyil, Qu. .) தஞ்சை 

மாவட்டத்திலுள்ள திருப்பெருந்துறைக் கோயில்: 

Siva shrine in Thanjavur District. 

[ஆள் * உடையார் ஆவடையார் - அடியார் 

,தம்மை ஆட்கொண்ட இறைவன்..]



ஆவுடையாள் 

ஆவுடையாள் அபரஷ்லி, பெ. (.) வல்லமை (வல்லபை 

- சக்தி) யாகிய இறைவி உமையவளைக் குறிக்கும் 

இலங்க (இலிங்க) அடிவட்டம், பீடம்; pedestal rep- 

resenting divine energy on which the Linga is placed. 

“ஆவுடையாளுஞ் சிவலிங்கமும் ஒன்றை 

விட்டொன்று நீங்காமல்” (சி.சி.1,69, நிரம்ப.). 

ம. ஆவுடையாள். 

[ஆள் * உடையாள் - ஆளுடையான் (ஆ(ன் d+ 
உடையாள்) - ஆவுடையாள் - உ௰ிர்களை ஆட் 
கொள்ளும் அருளுடைய தேவி உமையவள். இனி, ஆயு 
- ஆவ - வலிமை, வல்லமை (சத்த), ஆற்றள்ளவள் 
என்றுமாம்./ 

(வல்லமை இருப்பதன் காரணமாக) உயிர்களை 

ஆட்கொண்டருளும் திறம்பெற்றிருத்தலான் வல்லமையும், 

வல்லமையைத் திறம்பட ஆளும் வல்லமையும் பெற்றவள் என்றே 

இச்சொல் பொருள் தருகிறது. 

முதலும், முடிவும் இல்லா இறைவன் படைத்தல் காத்தல் 
அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் என்னும் ஐந்தொழில் புரிய 
அடிப்படையான ஒளிப்பிழம்பான இலங்க (இலிங்க) ஷிவுக்கு 

நின்று நிலைத்த நிலைக்களமாகவும், அருளுக்கும் அமைதிக்கும் 
பற்றுக் கோடாகவும், வல்லமையின் பிறப்பிட மாகவும் உலகத் 

தோற்றத்திற்கும் ஒடுக்கத்திற்கும் இருப்பிடமாகவும் முதலும் 
முடிவும் வரையறுக்கும் சிறப்பிடமாகவும், காலமும் இடமும் 
கணக்கிடவொண்ணாப் பெருவெளியில் கோள அமைப்பைக் 

காட்டும் வட்ட வடிவமாயும் கற்பின் திண்மை எனப் பாவலர் 

உரைக்குமாறு போல வல்லமையின் திண்மைக்கு ஷிவு 

கொடுத்தாற் போன்று அடிப்பீடமாயும் ஆவுடையாள் வடிவம் 

அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

ஆற்றலே ஆற்றலாய் முகிழ்த்து பல்வேறு வடிவு கொண்டு 
உருமாறி அழிந்து மீண்டும் ஆற்றலுள் அடங்குதலான், 
ஆண்மை பெண்மையென்னும் வேறுபாட்டுக்கு அறவே 

இடமின்மையின் அம்மையப்பன் என்று இறைவனை முழுமுதற் 

பொருளாக்கி வழிபடுவது சிவனியக் (சைவ) கோட்பாடாகலின், 

ஆவுடையாளைப் பெண்மைக்கும் இலங்கத்தை (இலிங்கம்) 

ஆண்மைக்கும் குறியாக்கியுரைப்பது வெற்றுரையும் சிவனியக் 

கோட்பாட்டைப்பமிக் க்கும் ் i ர் Pee OS + ட Ww 
ஐ 0.9: as 

இலங்க வடிவு ஒளியின் தோற்றமாய் ஆற்ற றுமுகிழ்க்கு 
ஆற்றலையே குறித்ததென்க. ஆற்றலுக்கு அடிபணிவதே சிவ 
£௨ழிபாடாம். 

ஆவுதல் ஊலே, தொ.பெ. (41.ஈ.) விரும்புதல்; 8289. 

“செந்நெலங்கழனிச் செய்வேட் டாவிய மறை 

யோன்” (உபதேசகா. சிவத்துரோ.120). 

/அவாவுதல் -: ஆவுதல்.]/ 

ஆவுதிலயம், பெ. (.) ஆகுதி பார்க்க; 5௦௦ ஜெயன். '' ஆவுதி 

மண்ணி யவிர் துகின் முடித்து” (மதுரைக்.494). 

[ஒருகா. அவி - ஆவி - ஆவத] 
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ஆவுரிஞ்சி வபர்ர், பெ. (0) ஆவுரிஞ்சுதறி பார்க்க; 5௦ 

avurinjutari. 

ஆவுரிஞ்சுதறி avurinju — tari Glu. (n.) 24 (ue) Psy 

கால்நடைகள் உராய்ந்து கொள்வதற்காக நடப் 

பட்ட மரக்கட்டை, ஆதீண்டு Gas (Flaur.); rubbing 

post for ௦௦௯5. 'அறுசமயத்தோர்க் குணவோடா 

வுரிஞ்சுதறி”” (திருநெல். அறம் வள.33). 

[ஆர் உறிஞ்சு *தறி.] 

ஆவுறுபித்தம் பெபாப றாவ, பெ. (ஈ.) உடல் வெதும்பிக் 

கொக்கரித்துக் கூவிக் கூத்தாடும் குணமுள்ள 

Gr, mu; a nervous disease marked by a peculiar cry like 

that of a cock’s crow and a dancing mania, chorea. 

(சா.அக.) 

/ஒருகா.ஆ* உறு* பித்தம். ஆவுறல்-வாய் இறந்து 
கொக்கறித்தல். பித்தம் - பித்த முதவியவற்றான் 

விளையும் தோய்./ 

ஆவூர்க் காவிதிகள் சாதேவனார் avur—k-kavidigal 

ரவா; பெ. ௫.) கடைக்கழகப் புலவர்; 88ா௦௨௱ 

poet. 

/ஆவூர் 4 இரவிதிகள் * சாதேவன் * ஆர்./ 

ஆவூர்கிழார் வஙாளில் பெ. (.) கடைக்கழகப்புலவர்; 

sangam poet. 

[ஆவூர் * கிழார்] 

ஆஷூுர்கிழார் மகனார் கண்ணனார் பாரி ஷலா 

kannanar, Glu. (n.) கடைக்கழகப்புலவர்; 880 

poet. 

[4.955 + Bipr 5 + wscr + ஆர் 4 கண்ணன் - ஆர் 

‘BT உயர்வுப்பன்மையீ று/ 

ஆவூர் மூலங்கிழார் வாகில், பெ. (௩) கடைக் 
கழகப் புலவர்; 5௭௦௮ poet. 

/ஆவூர் * மூலம் - கிழார். மூலம் -- நாண்மீன்/ 

ஆவெருது வப, பெ. (n.) stoner; bull 

[ஆர் எருது- ஆவெருது./ 

ஆவெனல் அவ, இடை. (part) 1. வாய்திறத்தற் 

@ Huy; onom. expr. signifying opening the mouth. 

“காசினிக்கும்வெண்ணெய்க்கும்செம்பவளமா 

வென்றான் ”(அட்டப். திருவேங்கடமா. 16). 2. 
AYMSS Gly; onom. expr. signifying crying. 

“ஆவென்றலற”(தேவா.70,8).3.இரக்கக்குறிப்பு; 

onom. expr.signifying pity. 

[ஆ * எனல். ஆ - வாய்துறத்தல் குறிப்பு 
வாய்திறத்தலே அழுகையும் இரக்கமும் குறித்தது.
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ஆவேரி ௨0, பெ. (ஈ.) ஒருவகைக்கடல்மீன்: ௨1/6௦ 

௦4 99௨. (சேரநா.) 

ஆவேறு 3௨60, பெ. (ஈ.) காளை: ய, 6௨. “Gag 

யர்த்தோன்”' ( உபதேசகா. திருமால்.16). 

[ஆ ஏறு.] 

ஆவோ 94, இடை. (௭.) வியப்பு, இரக்கம், வருத்தம் 

உணர்த்தும் குறிப்புச் சொல்; 12 expressive of 

wonder, pity, distress. 

ம. ஆவோ. 

/ஆ*ஓ-ஆவோ..ஆ,ஓ இரண்டும் வியப்புகுறித்த 
இடைச் சொற்கள்.] 

ஆழ்'-தல் ௮, 1. செ. குன்றாவி .(/.) அகழ்தல்; ம dig. 

“ஆழ்ந்து காணா ருயர்ந்தெய்த கில்லார்” (தேவா. 

1153.9). -2 செ.கு.வி. (94.) 1. மூழ்குதல்; 1௦ எட, 

plunge, 046. ''ஆழ்கலத் தன்ன கலி” (நாலடி.12). 

2. அழுந்துதல்; 1௦ 6௨ absorbed, immersed, over- 

whelmed. “goog றழுங்கி நெஞ்சிற் கட்டியங் 

காரனாழ்ந்தான்'' (சீவக. 438). 3. தாழ்தல்; 1௦ 9௭ 

lowered. "இன்னலங் கடலுளாழ்ந் திறக்குமே 

கொலாம்'' (ரழைடத. அன்-கண்.68).4. ஆழமாதல்; 

to 0682 ௦ஈ. ஆழ்கடல். 5. பதிதல்; 4௦ ஊர், 01௦௦6. 

“ஆளிக எளன்னவை.... நிறத் தினாழ்பவே”' 

(கம்பரா. நகர. 64). 6. விழுதல்; to fall down. 

“கைம்முதல் துணிந்து களிறாழ” (சீவக. 282). 7. 
சோம்புதல் (திவா.); ௦ be idle, lazy. 8. வருந்துதல் 

(பதினொ. காரைக். திருவிரட்டை.6); ம sutfer. 9. 

மனம் ஒன்றி . GUL; to show interest; get 

involved. 

ம., க.ஆழ்; தெ. ஆடு 

[உல் (துளைத்தல்)- உள் - உளு - உழு- ௨௫ - 
குள் - அகள் - அகழ் - ஆழ்./ 

ஆழ்“-த்தல்9-7.செ.குன்றாவி.(94.) 1. அமிழ்த்துதல்; 

to sink, immerse, plunge. “gistUSs ளாழ்த்தல் 

முறையோ” (தாயுமா. 61.11). 2. தாழ்த்தல், 

குறைத்தல்; to lower, minimise. “aj Gommerw 

செருக்காழ்த்தி'' (நன்னெறி.7) 3. கட்டல்;0௦ bind. 

ஆழ் ' பார்க்க; 9 al’. 

[அழ் '-ஆழ்”]   

ஆழ்கடல் மீன்கள் alkadal mingal, Gu. (n.) கடலின் 
  

  

      

ஆழமான பகுதிகளில் வாழும் மீன்கள்; 588-1௨5 

whic. dwell in deep sea. 

[ஆழ் * கடல் * மீன்கள் / 

ஆழ்கடற்றுயின்றோன் alkadarruyinron Gu. (n.) se 

மேல் துயிலுங் கோலத்தமர்ந்த திருமால் ;179ஈப, 81௦22- 

ing on the deep ocean. 

[ஆழ் * கடல் * துயின்றோன்./ 

ஆழ்த்து-தல் விர்ப-, 12 செ.குன்றாவி .(௩.6) அமிழ்த்து 

6; to sink, immerse, plunge, caus. of Bip ° 

[32 - ஆழ்த்து] 

BlucrehssipwuG. alvaliikkilangu, பெ. (ஈ.) மரவள்ளி 

um&&; see maravalli:. 
  = 

  

      

[ஆழ் *வள்ளி * கழங்கு./ 

ஆழ்வார் ர alvar, Glu. (n.) 1. தெய்வப் பண்புகளிலும் 

வழிபாட்டிலும் ஆழ்ந் துஈடுபடுகின்ற இறையடியார்; 

one who is deep in meditation on the attributes of the
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$பறாஊச 8சா. (திவ். இயற். நான்மு. 14). 2. 
ஆழ்வார்கள், திருமால் அடியார் /வதாவக canonised 

saints whose hymns in praise of Visnu are regarded as 

sacred scriptures. 3. சமண பெளத்த துறவி 

SOHFSGMw Sor. Compl; title of Jain and Buddhist, 

saints. 

ம,, ௧. ஆழ்வார்; தெ. ஆள்வாரு. 

[ஆம் - ஆழ்வார். 'ஆர்' ௨.ப. ஈறு./ 

இறைவன் நினைவிலேயே ஆழ்ந்த திருமர்லடியார்களை 

'ஆழ்வார்கள்' என்பது மரபு, தம் இயற்பெயரோடு ஆழ்வார் 

என்னும் சிறப்புப் பெயரையும் அடைமொழியாகப் பெற்ற 

பொய்கை யாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசை 

யாழ்வார், நம்மாழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார், பெரியாழ்வார், 
தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், திருமங்கை 

யாழ்வார் என்னும் பதின்மரும் ஆண்டாளும் மதுரகவியும் ஆக 

பன்னிரு வரும் ஆழ்வார் எனச் சிறப்பித்தற்குரியர், சமண 
Gl lore a G) 4 O?, tf) 5 i, த்திரி ழ் ர் 

ஆழ்வார். அடைமொழியொடு அறியப்பட்டனர். சமய வேறு 

பாடின்றித் தவநிலையும் தொண்டும் கருதி இச்சொல் மதிப்புரவு 

அடைமொழியாயிற்று. 

ஒக 

ஆழ்வார் 2 alvar, பெ. (ஈ.) 1. உடையவர், ஆட்கொண்ட 

'எம்பெருமான், கடவுள்; டமார். 2. திருமால்; Visnu. 

“ஆழ்வார் திருவரங்க தேவர்” (8... 14. 150) 

[ஆள்வார் - ஆழ்வார். அடியாரை ஆளும் 

(ஆட்கொளளும்) இறைவன். இனி, ஆழ்வாராகிய 

அடியார் உள்ளத்திலாழ்ந்துள்ள திருமால் என்று 

மாம்./ 

ஆழ்வார்கன்மி ௮ ஹாம், பெ. (ஈ.) திருமால் கோயில் 

பூசகன் (S.1I. ili, 150); priest of a Visnu temple. 

/ஆழ்வார் * (கருமி)-கன்மி. ஆள்வார்- ஆழ்வார் 
- திருமால்./ 

ஆழ்வார் திருநகரி வகர்பாஷகர், பெ. (ஈ.) நெல்லை 

மாவட்டத்தில் ஊள்ள ஊர்; ஐ௮06 ஈ௨௱உ. நம்மாழ்வார் 

பிறந்த ஊர், 

[ஆழ்வார் 4 இருநகர் 4- QJ 

ஆழ்வார் திருநாள் உ tirunal, பெ. (ஈ.) திருமால் 

- கோவிலில் விழா தொடங்குவதற்கு முன்பு 

முளைப்பாலிகை தெளிக்கும் (அங்குரார்ப்பணம்) 

திருவிழா (திவ். திருப்பல். 3. வியா); ௦92௱௦ர௫ூ of 

seedling in a vessel prior to the commencement of 

festival in a Visnu temples. 

/ஆழ்வார் 4 இரு நாள் - விழா.   

ஆழம் 

ஆழ்வான் 8, பெ. (ஈ.) சூரியன்; வா. “ஆழ்வான் 
சேய்காரி'” (சினேந். தாது காண். 102). 

/ஒருகா. ஆழ் - ஆழ்வான் - மோலைக்கடலில் 

மறையும் சூறரியன்./ 

ஆழ்வி ௭, பெ. (ஈ.) 1. தலைவன்; 1௦10. 'திருவான் 
பட்டியாண்டார்க்கு நம் ஆழ்விக்கு” (8.11. 4. 84). 

2. தலைவி; கஸ். 

[ஆம் - ஆழ்வி.] 

ஆழ்வு 814/ப, பெ. (ஈ.) ஆழம்;82ர். “ஆழ்வினிற் பதிந்த 

தாயினும்'' (இரகு. திக்கு. 26). 

[ஆழ் - ஆழ்வு]/ 
ஆழங்கால் லல, பெ. (.) 1. அதிக ஆழமில்லாத 

நீர்நிலை; shallow water. “Cue வாழங்கா லெனக்கு 

முதல் நீச்சே'' (குருகூர்ப் பள்ளு.பக்.7). 2. பலகை 

தாங்குவதற்காகச் சுவரிற் பதிக்கும் கட்டை 

(இ.வ.); wooden prop inserted in a wall to support 
ashelf (ட௦௦.). 3. பல்கால் பழகி பட்டறிவும் ஈடுபாடும் 

மிகுதல்; ஒளிறு 117014௨0 வர் 1௦0 experience. 

/1- ஆழம் * கால். காலளவு, அதாவது கால் 

நிலைகொள்ளும் ஆழமுள்ள நீர் நிலை. 2. ஆழமும் கால் 

- ஆழங்கால். கால் - மரக்கட்டை ர. கால் - அடிப்பகுதி 

ஆழமாக வேர்பதிதல், பிடித்தம் மிகுதல், உரன் 

உறுதல், பட்டறிவு மிகுதல்./ ர? 

ஆழங்காற்படு-தல் 3ிகர்98-ஐ௨0ப-, 2 செ.கு.வி. (..) 

அழுந்துதல்; to be immersed in, become abserbed 

in, get involved. “usags - விஷயத்தில் ஆழங் 

காற்பட்டு”' (ஈடு.4.3.6). 

/ஆழம்- கால்- படு./ 

ஆழநீளம்பார்-த்தல் விகர்ரிவா ௦௨, 9 செ.குன்றாவி. 

vt) தனியொருவனின் இயல்புகளை அல்லது 

ஆற்றலை நுட்பமாகவும், தந்திரமாகவும் ஆய்ந் 

தறிதல்; to test one's ability or character minutely and 

பேர்டு. 'எப்படிப்பட்டவரையும் அவன் ஆழநீஎளம் 

பார்த்து விடுவான்' (உ;வ.). 

/ஆழம்* நீளம் * பார்.] 

ஆழம் பெ. (௫) 1. ஆழ்ந்திருத்தல்;ஷெள். 'இந்தக் 
கேணி அதிக ஆழம்' (உ.வ.), 2, நிலத்தில் 

மேற்பரப்பினின்று கீழே போகும் அளவு, மேலிருந்து 

கீழே தாழும் அளவு; ஈஈ888பா2௱ளர் from top down. 

“உள்ளுற வாயிர வாயிர யோசனை யுறுநீளங் 

கொள்வதோ ராழமும்'” (கந்தபு. அசுரயாக.42), 

3.ஆழ்ந்த கருத்து; depth of thought. “ஆழமன்னோ



ஆழம்பார்-த்தல்- 

உடைத்திவ் வையர் வார்த்தை” (திருக்கோ. 61.).4. 
Sompwb;depth of water. "ஆற்றில் ஆழம் பார்த்து 
இறங்கு' (உ.வ.).5. உளவு, மந்தணம், (இரகசியம்) ; 
990164. 6. மனத்தின் ஆழம்; depth of mind, 2jcusneor 
யாரும் ஆழம் கண்டறிய முடியாது (௨.வ.). 7. 
அறிதற்கு அருமை; மிரரி௦பிநு of understanding, in— 
comprehensible. ‘215) purer Gews, 2 or set 
புரியாது' (உ.வ.). 8. தாழ்வு ; 6௦4௦௩. 'வாளி 

ஆழத்தில் இருக்கிறது, எடுக்க முடியாது' (உ.வ.. 
9. நீர்நிலை; ற௦01, 44௩. 10. பெருமிதம் (கம்பீரம்) ; 

pride, dignity. 11. wenm fs gicit or 9) Hm 6d; potentiality. 

ம. ஆழம்; ௧. அழ, ஆழி. தெ.லோது; து., குட., பட., 
ஆள்; கோத. ஆளம். 

[ஆழ் *ஆழம்.] 

ஆழம்பார்-த்தல் பொழல-, 14. செ.கு.வி, (4) நீர் 

நிலையின் ஆழத்தை அளந்தறிதல்; 1216 90பா௦95, 

measuredepth. 4செ.குன்றாவி.௫4.) ஒருவனறிவு 

ஆற்றல் பண்பு முதலியவற்றை ஆய்ந்தறிதல்; to 
sound, examine, test, as one's learning, one's depth of 

mind. . 

[ஆழம்--பார்-] 

ஆழமுடைத்தாதல் விவாப0/-4-80ே, பெ. (ஈ.) நூலுக் 

குரிய பத்து அழகுகளுள் eestm ; profundity of 

thought, terse but suggestive in meaning, one of ten 

essential qualities of agood book. “ஆ ழமுடைத்தாதல், 

அஃது, அரிதுணர் பொருளதாதல்” (நன். பொதுப். 

13). 

[ஆழம் உடைத்து (உடையது) * ஆதல்./ 

ஆழமோழை alamolai Gu. (n.) உள்ளே சுழித்துக் 

கொண்டு போகிற சுழியையுடைய கீழாறு (திவ். 

Glurflwip. 3,7,4.) depth of a river with whirling water. 

/ஆழம் *(மூழை) மோழை. 

ஆழல் 1 விவிபெ. (ஈ.) 1. ஆழுதல், முழுகுதல் ;3ப0௱ எ, 
வாரா. 2. ஆழமுடைத்தாதல்; 81216 ௦4 6௨0 0௦22. 

3. FFQUL 6; being involved. 

[98 - ஆழல்./ 

ஆழல் £ 9௮, பெ. (ஈ.) கறையான்; ஸர்6ீ வார். (பிங். 
2538). 

/ஒருகா. ஆழ்- ஆழல்-- மண்ணில்முமுக வாழ்வது, 

மண்ணில் ஆழ்ந்து செல்வது./ 

ஆழா-த்தல் ௮௨- 11. ௪. குன்றாவி. (4.) 1. முகத்தல், 

_ முகந்து அளத்தல்; 1௦ ஈ௦8ப௪. 2. ஆழ்ந்து சிந்தை 
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ஆழி 

செலுத்துதல், கருத்தூன்றி ஈடுபடுதல்; 19 6௨ 1௱- 

௪560, 2௨௦0௦௦, “அருளின் பெருநசையாலாழ்ந்து 

(திவ். திருவாய். 2,1,8). 

/ஆழ * ஆக்கு - ஆழஆக்கு - ஆழஆ - ஆழா - 
ஆழுமாறு செய்./ 

ஆழாக்கு ௮௦, பெ. (.) உழக்கு, அரைக்காற்படி; 

1/8 of a measure, dry or liquid measure known 

otherwise as ulakku. 

ம். ஆழக்கு; ௧. ஆழாக்கு 

[அரையுழக்கு - ஆழாக்கு] 

ஆழாங்கு alangu Gu. (n.) ஆழங்கால் பார்க்க; see alangal 

ஆழாரம் வ, பெ. ௫.) பண்டைத் தமிழகத்தில் 

இறந்தவர்களைப் புதைப்பதற்காகக் கற்களால் 
கட்டப்பட்ட 8 அடி முதல் 10 அடி வரை விட்டமுள்ள 

ULLUTeT YsMs fl; circular stone pit of ancient 

Tamils, 8 to 10 ft. in diameter containing cinerary urns 

and bones, Indian cromlech (M.M.). 

/ஒருகா. ஆழ் * ஆரம். ஆழ்த்தல் - 
ஆரம் - வட்டம், வட்டமான புதைகுழி./ 

பெருங்கல் (1480 ௮(4/4௦) காலம் என்னும் தொன்முதுகால 

நாகரிகத்தில் இறந்தவர்களைத் தாழியிலிட்டோ, தனித்தோ 

புதைத்த குழியின் மேல் மண்குவை அல்லது கற்குவை இட்டு 

அதனைச் சுற்றிலும் வட்டமாகக் கற்களை வரிசைப் படுத்தி 

வைப்பது வழக்கம், இதற்குக் கல்வட்டம் அல்லது கற்கிடை (௦௮ 

circle) என்று இக்காலத் தொல்பொருள் ஆய்வாளர் 

பெயரிட்டுள்ளனர். பண்டைத் தமிழர் அக்காலத்திலேயே இதனை 

"ஆழாரம்' என வழங்கியிருக்கின்றனர். 

புதைத்தல். 

கல்லறை, கல்திட்டை, கற்பதுக்கை, கற்குடை, கற்கிடை 

குடவரைக் கல்லறை என்னும் பலவகை புதைகுழியமைப்பு 

முறைகளும், புதைகுழிகளில் பிணத்துடன் அல்லது எலும்புடன் 

கருப்பு சிவப்பு நிறமுள்ள மட்பாண்டங்களும், 53 வகை எழுத்து 

வேறுபாடுள்ள குறியீடுகளை எழுதியுள்ள முறையும் தென்னகம், 

சிந்துவெளி, பாரசீகம், மொசபதோமியா, எகுபது ஆகிய 

நாடுகளில் ஒன்று போலவே இருப்பது குமரிக்கண்ட தமிழர் 

நாகரிகம் குவலயம் முழுதும் பரவியதற்குச் சான்று பகர்கிறது. 

ஆழாரை ல், பெ. (.) ஆழாரம் பார்க்க; 896 82௨. 

/ஆழ் * ஆரை - ஆழாரை...] 

ஆழி 8 ali, Gu. (n.) 1. மோதிரம்; ராத. “ஆழிவாய் 

விரலில்'' (சீவக.833). 2. சக்கரம் (பிங்); ர்வ, 

லோ/க0௨ ௨௪. 3. மட்பாண்டம் செய்ய உதவும் 

சக்கரம்; ௦185 ௨௪. “மட்கலத்தாழியென்ன”” 
(கம்பரா.வாலிவ.37). 4. கணவனைப் பிரிந்த 
மனைவி இழைக்குங் கூடற் சுழி; curved line of



ஆழி 

loops drawn on sand by a woman to divine whether 

her ‘husband will return in safety, the sum of,which if 

even, indicating the safe return and if odd” failure to 

(ஜீபா. 'ஆழியாற் காணாமோயாம்”' (ஐந்திணை. 

ஐம். 43). 5, யானைக்கைந்நுதி (சா. ௮௧.) 1 ௦1 

elephant's trunk. 6. சக்கரப் படை; 0150ப5 1628௦. 

“ஆழியழச் சங்கும்: வில்லுமெழ'' (திவ். திரு 

வாய்,7,4,1). 6. அரசனின் ஆணைச்சக்கரம் 

என்னும் அரசு ஆளுமை, royal power, as symbolised 

by the discus weapon. “94 iflGeu ser” (#bugT. 

தைல.70). 7. கட்டளை; rule, command. ''ஆழி 

நிற்குதி நிற்குதி யல்லையேற் பழிவரும்'” (உப 
தேசகா. சிவவிரத.16). 8. வட்டம் (பிங்.); ௦06. 9. 

தேர் உருளை; ஸர் ௦4 16 ள்லா௦. ஆழித்தேர் 

வலவன்" (சேதுபு.தேவிபுர.50). 10. பூமாலை 

(கருவி.); தவாலா0 (2). 

_ ம,;க. ஆழி;தெ. ஆணி (வட்டம்.) 

[ஆல் - ஆள் - ஆழி. 
ஆனந்தவிகடன் அகராதியில் “ஆழி' என்னும் 

சொல்லுக்குக் குயவன் என்று பொருள் கூறப்பட்டிருப்பது 

பொருத்தமாவதாகத் தோன்றவில்லை. ஆழி - குயவன்,திகிரி, 

என 'குயவன்' சொல்லை அடுத்து இடப்பட்ட காற்புள்ளி அச்சுப் 

பிழையாக இருக்கலாம். . ் 

ஆழி ali, Glu. 6.) கடல் (பிங்.);.868) 26 16 0885. 

“ஆழிநீத்த மதொத்தது மதிற்புறத் தகழி" (கந்தபு. 
திருநகர.9). 2. கடற்கரை; 898016. “பெருங்கடற் 

காழியனையன்” (புறநா.338). 3: குளம்; 120௩. 

க., ம. ஆழி 

[ஆழ் - ஆழி..] 

ஆழி” 24, பெ. (.) தீக்குழி (சேரநா.); 4 ஈர். 
ம. ஆழி 

[ஒருகா. ஆழி- வட்டம், வட்ட வடிவமான தீக்குழி.] 

ஆழி 5ல், பெ. (£.) 1..ஏமாற்று (கருநா.) ; &ப0, 0௨௦. 

2. விடாப்பிடித்தனம்; ஈஃபறாரா25. 3. உளவு, 

(இர.கசியம்) ; 860௭. ் 

க.ஆழி. 

[ஆழ் * அழி - ஆழ்ந்த அல்லது மறைவான 
உள்நோக்கம், ஏமாற்று, உளவு, விடாப்பிடித்தனம்.] 

ஆழி © ali, au. (n.) குன்றி (பச்.மூ.); crab’s eye, red 
bead. ் 

[ஆழி “- ஆழி £/ 
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ஆழிக்கொடி ௨/1, பெ. (.) பவளம் (யாழ்.௮௧.); 
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[aif + கொடி - ஆழிக்கொடி - கடலில் 

கொடிபோல் படரும் பவளம்./ fey 

ஆழிச்சுழி alii-c-culi, Gu. (n.) காலிலும் கையிலும் 

அரிதாகக் காணப்படும் சக்கர வடிவுடைய சுழி; 

wheet shaped lines in the palm of hands or legs. 

ஆழிசங்கம் ali sangam, Gu. (n.) (ஓகம்), ஆதனுக்கு 
(ஆன்மா) ஏற்பட்ட ஐந்நிலைகளுள் ஒன்றானதும், 
தன்னைச் சுற்றிலும் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை 

அறியமுடியாமையுமாகிய சுழுத்தி நிலை; (79ல் 

0௪௦4 (06 ரி states of the soul, i.e., deep sleep in 

yoga with total insensibility to surroundings. (¢1.9)6.) 

- [ஒருகா. ஆழிசங்கம் = அலைகடலில் அசைவற்று 

உள்ளுறங்கும் சங்கு போன்ற மனநிலையைக் 

குநித்ததாகலாம்./ 

- ஆழித்தீ alii, பெ. (ஈ.] வடவையனல்: submarine 

fire, aurora borealis . 

/ஆழி- தீ] 

ஆழித்தேர் alit-ter, பெ. (ஈ.) 1. வட்டக்காலாற் சிறந்த 

தேர்; car made strong by choice wheels. (புறப். 

வெண்.). 2. சக்கரப்படை வடிவிலமைந்த திரு 

sure iéGsiT; temple car at Tiruvarur, as shaped like 

809005. "ஆழித்தேர்வித்தகனை”"'(தேவா.699.7). 

/ஆழிர* தேர்.] 

ஆழிதிருத்து-தல் வுர்பர்ப-, 15 செ.கு.வி. (44) கூட 
லிழைத்தல்; 1௦ லா on sand a circle of loops for 

divination about the safe return of one’s’ husband 

“ஆழிதிருத்திச் சுழிக்கணக் கோதி” (திருக்கோ. 

186). 

. /ஆழி* இருத்து]:



ஆழிதொட்டான் 

- ஆழிதொட்டான் 81018, பெ. (௩) ஏனாதிமோதிரம் 
அணிந்த படைத்தலைவன்; general of an army, as 
one wearing the ring on his finger enatimodiram (சீவக. 
2167). 

/ஆழி- மோதிரம். தொடுதல் - அணிதல். 

ஆழிநுரை ali nurai, Gu. (n.) கடல் நுரை; sea-troth, 

- /ஆழிர் நுரை.] 
BPuredassoy alimalvarai, Gu. (n.) (தொன்ம) சக்கர 
வாள மலைத்தொடர்; (ர். range of mountains 
believed to be encircling the orb of the earth. “ a umd 

வரைக் கப்புறம் புகினும்” (புற றத். ஆசிரிய மாலை), 
/ஆழி * மால் + வரை. மால் - பெறிய. வரை - 

மலைத் தொடர் / 

கடலுக்கு அப்பால் உலகத்தைச் சுற்றிலும் நெடிய மலைத் 

தொடர்களிருப்பதாகக் கருதி சக்கரவாளகிரி என வட 

மொழியாளர் புனைந்த தொன்மக் (புராண) கதையைப் பற்றுக் 

கோடாகக்கொண்டது இச்சொல். பழந்தமிழர்உலகம் உருண்டை 

என அறிந்திருந்ததாலும் ஞாலமுதல் சுற்றுக் கடலோடிகளாக 

(16 ரிர5ர் ரய ஈவ/[924015 ௦41௨ 14/01) விளங்கியதாலும் 
அவர்க் கிது உடன்பாடன்று. 

Bp Canes alimurakon, Gu. (n.) காமன், மன்மதன் 
(@Lt.) (cupid) Kama, for his drum is the sea. 

/ஆழிமுரசோன் - கடலையே தன் முரசாகக் 
கொண்டவன், காமன் / 

Peapod ali millam, Gu. (n.) ஒருவகை மூலநோய், 
இது, நீண்ட வள்ளிக் கிழங்கைப் போல் நிமிர்ந்து, 

சீழும் குருதியும் ஒழுகி ஒரே முனையாகக் காணப் 
UG); (uy. 800); form of piles in which the enlarged 
veins in the mucous lining ‘of the rectum push the 

membrane to such an extent as to assume the shape 

of along root. itis accompanied by a purulent discharge. 

(சா.அ௧.). 
/ஒருகா. ஆழிமூலம் - 

முற்றிப்போன மூலதோய்./ 

ஆழிமூழையாய் 3 milai-y-ay, @.0fl.. (adv.) மிக 

விரைவாக, அதிக வேகமாய்; with great speed. 
“தடை யற்றால் ஆழிமூழையாய்ச் செல்லத் தட்டில் 
லையிறே” (திவ்.திருநெடுந். 19 வியா). 

/ஆழிமூழை - எதுகை குநித்த 
மொழி. ஆழி - சக்கரம், சக்கரச் சுழற்சி போன்ற 
வேகம்./ 

ஆழ்,.ந்து அல்லது Berge 

ஆழிய கடல் விழுது Aliya ka dal viludu, Glu. tahoe athcs 

பேராழத்தை அறிய உதவுங் கயிறு; 0662-568 1680- 

line (M.Navi.71). Oo 
[918+ 9 (2.29.90 GDS 5 9, mer 2-54) + கடல் 

+ விழுது (விழுதுபோல் கடலில் இறங்கும் கயிறு.)./ 
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மரபிணை :   

ஆழிவித்து 

ஆழியளித்தோன் ali-y-alitton, Qu. (n.) Feuetr: Siva. 

(ஆழி * (அளித்தவன்). - .அளித்தோன். 
சிவபெருமான் கண்ணனுக்கு ஆழிப்படை (சக்கர 
ஆய்தம்) கொடுத்தான் என்னும் தொன்மக் கதை 
தழுவிய செய்த. 

ஆழியன் 
868-000. 

நக. பெ. (ஈ௩.) வருணன்; Varuna, the 

/ஆழி - ஆழியன் - கடல் தெய்வமாகிய வருணன் 
எனப்படும் வாரணன்./ 

ஆழியான் Aliyan, Gu. (n.) 1. Awe; Visnu, as 

wielding the 915008. 'ஆழியானென்று மாழமோழை 

யிற் பாய்ச்சி'' (திவ். பெரியாழ். 3,7,4). 2. அரசன்; 

09, ஊழ. 3. வருண்ன் ; /வாயாக, (௨ 862-000. 4. 
ஏமாற்றுபவன் : 6௨௦4. 

ம. ஆழியான். 

[ஆழி - ஆன் (ஆ. பா. ஈறு). சக்கரப்படைமடைமை 
யால் இருமாலையும் ஆட்சிச் சக்கரமுடையவன் 
என்பதால் அரசனையும், கடல் தெய்வமாக 
வழிபடப்படுவ.தால் வருணனையும், வளைவு, சுழிப்பு, 
சூழ்ச்சி எனஷம் 'ஆமி' பொருள் தருதலால் சூழ்ச்சி 
செய்யும் ஏமாற்றுக்காரனையும் இச்சொல் குறித்தது./ 

ஆழியிழை-த்தல் வி-॥வ-, 4.செ.கு.வி, (9/4) கூட 

லிழைத்தல்; to draw on sand a circle of loops for 

divination about the safe return of one’s husband. 

(சீவக. 1037). "வெண்முத்த 

லன்றாங் கணியிழை 

(சீவக. குணமா. 187), 

வார்மணல்மே 

யாளாழியிழைத்தாளே'' 

மறுவ அஆழிதிருத்துதல், கூடலிழைத்தல், 
[ஆழி * இழை. ஆழி - வட்டம். இழைத்தல் - 

செய்தல். கண்ணால் பார்க்காமல் விரலினால் நிலத்தில் 
சுழிக்கும் சுழி வட்டமாகப் பொருந்துமாயின் தலைவ 
னோடுகூடுதல்இயலும்என் 3௮ நித த்காகர்யழுங்கானிம் 
பெண்டிரின் நம்பிக்கை./ ' 

ஆழிரேகை 5 regai, Gu. (௩) ஆழிச்சுழி பார்க்க; 586 

ali-c—culi. ் னு 

ஆழிவலியான்மணி ali valiyan mani, Qu. (n.) மிளகு 
(தைலவ. தைல. 135) : 6௦௱௱௦ pepper. “சோடசத் 

தொன்றாக் காழிவலியான் மணி பிளவு” (தைல்வ. 

தைல. 135). 

, /[ஒருகா. ஆழி * வலியான் 4 மணி. உருண்டதும் 
தோய் தடுத்து நலஞ்சேர்க்கும். வலிவுடையதும் ஆதிய 

சிறிய மணிபோன்ற வடிவினது./ 

ஆழிவித்து alivittu, Qu. (n.) முத்து (வி 
the seed of the sea. ன ச 

[ஆழி *கடல். ஆழி * வித்து]. 

ன்); pearl, as
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ஆழிவிரல் ஆள் 
ஆழிவிரல் விவி, பெ. (£.) மோதிர விரல்; ர£ற ரிா9௪. (திரூவாச.38,2). 9. வளர்ந்த ஆள்; person, adult, 

[ஆழி * விரல்.] sturdy 121108... அந்தப் பையனும் பெண்ணும் 

ஆழு--தல் விப- 2 செ.கு.வி. (vi.) 1. அழுந்தல்; 1௦ be 

immersed, absorbed. 2. sMipaev; to be lowered. 

“சொல்லரும்பிறவியுட்டுன்பத் தாழுவார்” (கந்தபு. 

காசிபனு. 21). 3. முழுகுதல்; 1௦ ௨/0) 0146. 

[ஆழ் > Be] 

ஆழும்பாழுமாய் Aalum-palum-ay, @.ofl.st. (adv.) 1. 
aloo &: in-vain, uselessly. 2. €iC Ss mw; in a ruined 

condition, wastefully. 

/ஆழும் பாழும் * ஆம். குறித்த 
மரபிணைச் சொல். ஆழ்தல் - முழுகுதல், பாழ்படுதல்./ 

எதுகை 

ஆள் “தல் al, 10. செ.குன்றாவி (4.)1. கைக் 

கொள்ளுதல்; to 1010, ஈவார்வா, “நாணாள்பவர்” 

(குறள். 1017). 2. கையாளுதல்; 1௦ ஈவாிஉ ௦ வ 

ப56 ௦1, எடுத்தாளாத பொருள் உதவாது (உ.வ.). 3. 

SULpHI(G Hed; to use a word in a particular sense and 

80 0144௦ ௦பார2ர்ர 40 1, 1௦ உற; சான்றோரால் ஆளப் 

பட்ட சொல் (உ.வ.) 4. ஆட்கொள்ளுதல்; 1௦ 1௮ 

charge of, cherish, give shelter to, “9, srdletmn 

னாழியான்'' (திவ். திருவாய், 10, 4:3). 5. அடக்கி 
யாளுதல்) 1௦ ௦40!, manage as a household. 

6. அரசு செய்தல்; 1௦ 116, ரஜா வள, ரள. "வைய 

மெல்லாம் அரசாகி முன்னாண்டவரே'' (திவ். 
பெரியதி. 6, 2:5). 

ம., க. ஆள்; தெ. ஏளு; கோத. ஆண்; துட. ஒள்; 

து. ஆருனி; குட. ஆள். 

/ஆஒஇதல் - ஒலித்தல், ஆடுதல், வினையாற்றல். 
ஆல். * ar = வினையாற்றுதல், செயற்படுதல், 

சுற்று தல், சுழற்று தல், அடக்கியாளு தல். / 

ஆள் = al, Qu. (n.) 1. Am corereir; stalwart, capable 

man, manly person. “ஆளல்லான் செல்வக் குடியுட் 

பிறத்தலும்'' (திரிக.7).2. ஆண்மகன் ;௱கா. “நல்லா 

ளிலாத குடி” (குறள். 1030).3. கணவன்; ஈப£௦கா6.. 
“ஆளில்லாத மங்கைக்கழகு”” (வாக்குண். 3). 4. 

வீரன்; ஈவார், “பிள்ளை கடுப்பப் பிணம்பிறங்க 

ஆளெறிந்து” (பு.வெ.2,7). 5. காலாள்; வயிர கா 
801012, 808. “ஆள் வெள்ளம் போகவும் 
போகான்” (பு.வெ.7,13).6. ஊழியன் servant; slave: 

labourer. “ஏதிலார்க் காளாய்”' (நாலடி. 122), 7. 

ஆட்செய்கை; 80 86 ௨ 9௮௨.'ஆளரிக்கு மரி 
தாய்” (திருக்கோ. 225). 8. தொண்டன் : devotee. 
"நின்னாளானார்க் குண்ணார்ந்த 'வாரமுதே”   

இப்போது ஆளாய் விட்டார்கள் (உ.வ.). 10. ஆள் 
மட்டம்; ஈலா'$ height as a standard measure. 9/5 3& 

கேணி எத்தனை ஆளாழம்? (2.0), 11. 

Gun giiurerfl; person responsible for something, an 

agent. அதற்கு நான் ஆளல்ல (உ.வ.). 12. மாந்தன்; 

man, person, individual. 9/55 iLips oer Medonev 

(உ.வ.). ் 

ம., ௧. ஆள்; து. ஆளு; கோத. ஆள்; 

துட. ஓள்; குட. ஆளி; குரு. ஆல்; குரு. ஆலீ (பெண்). 

L. Aner; Aust. Atua.; Skt. alf (maid); 

Heb. Adam; GK. Andros. 

[ஆல் - அள் - வினையாற்றுபவன், செயல் 

திறவோன்./ 

முதலில் வினைப்படுதலைக் குறித்த ஆள் என்னும் 

முதனிலைத் தொழிற்பெயர் : வினையாற்றுதலில் வல்ல 

திறவோனையும், ஒரு குறிப்பிட்ட வினையின்கண், அல் வினை 

வல்ல தொழிலாளர் பலரையும், நாளடைவில் ஒவ்வொருவரும் 

ஏதேனும் ஒரு வினையிலாயினும் -தேர்ச்சி யுடைமை கருதி 

மாந்தரனைவரையும் குறித்த உயர்திணை இருபாற் பொதுச் 

சொல்லாய் வழக்கூன்றியது, 

ஆள், முதலில் செய்தற்பொருள் வினைச் சொல்லாகவே 

குமரிநாட்டுத் தமிழில் வழங்கியதாகல் வேண்டும் என்பதற்குச் 

சான்றான இதே வினை மகரமெய் முன்னெழுத்துப் பேறு பெற்று 

(ஆள் - மாள்) மாள் - மாடு (செய்) எனக் கன்னடத்திலும், 

ஆள் - மாள் - மள் (செய்) எனத் துளுவமொழியிலும் வழங்கி 

வருகிறது. பெயர்ச் சொல்லானபோது இருபாற்பொதுவின் 

நீங்கிப் பெண்பாற் பெயராகத் தெலுங்கிலும் வடமொழியிலும் 

குருக்கத்திலும் நிலைபெறினும் ஏனை உலகமொழிகளில் 

ஆண்பாற் பெயராகவே ஆட்சி பெற்றுள்ளது. 

மேலையாரிய மொழிகளில் ,/2ஈ, Alaric, Allison, Albert 

என இயற்பெயர் முதனிலையாகவும், கர என ளகரவீறு 

டகரவீறாகத் திரிந்த திரிபாகவும், இந்தி உருது போன்றவற்றில் 

ஆத்மி (மாந்தன்) எனத் தகரமெய்யீறு பெற்றும் வழங்கி 
வருகின்றது. 

சேர மரபினர் ஆதன் (தலைவன்) எனப் பெற்ற மரபுப் 

பெயரும், ஆளன் * ஆடன் - ஆதன் என்னும் பழநிலைத் 

திரிபின்பாற்பட்டதாதலின் எபிரேய மொழிகளில் ஆடவனைக் 

குறித்த 8 என்னும் சொல் குமரித் தமிழின் பரவல் ஆகலாம். 

ஆள் அ), பெ. (௩) 1. @ustr; female. 2. மனைவி; 
wife; , 

தெ. ஆள்; குரு. ஆலி... 

[ஆள் - ஆளப்படுபவள் /



ஆள் 

ஆள்” 8), இடை (2௨௩) 1. பெண்பாற் பெயரீ று: noun 

ending of the third pers. fem. sing. as in இல்லாள். 2. 

பெண்பால் வினைமுற்றீ று; எம் ending of the third 

pers. fem. sing. as in ab sei. 

&. AGS 

ஆள் - இருபாற் பொதுமையின் நீங்கிப் பெண்பாற் 

குறித்த பெயர், “ஆள்' என்னும் பெண்பாற் பெயர்ச் சொல்லாகி, 

நாளடைவில் அடத். குறித்த வினையீறும் பெயரீறும் 

—_— 

ஆள் 5௮, பெ. (ஈ.) இருபாற் பொதுப்பெயர்: ௦௱௱௦ 

noun for masculine and feminine. 

ஆள்காட்டி 8-8], பெ. (ஈ.) மாந்தரைக் கண்டவுடன் 

கூச்சலிடுங் குருவி, ஆற்றோரங்களில் காணப் 

படும். மல்லாந்து படுத்துக் காலையுயர்த்திக் 

கொண்டு தூங்கும் இயல்புள்ளது; (ஈவா + pointer), 

red wattled lapwing, sand piper.. It is so called from its 

screeching at the approach of man by night and is very 

numerous on sandy banks and shores of rivers. It is 

said to sleep on its back with its legs turned upwards 

the sky as if to protect itself from the falling sky. 

(சா.அ௧.). ' 

ம. ஆள்காட்டி. 

மறுவ. ஆட்காட்டி, ஆக்காட்டி. 

[ஆள் * காட்டி - அளைக்காட்டிக் கொடுக்கும் 

இயல்புள்ள பறவை./ 

ஆள்காட்டி வேலை 4i-kattivelai, Qu. ௫.) ஏமாற்று 

Ceusneo (wHl.667.11, 72); betrayal, double-crossing, 

duplicity. 

ஆள்கை algai, Glu. (n.) ஆளுதல்; 90089, 1ப6. 

“பயங்காய்ந் தென்னை யாள்கைக்கு” (மரு.தி.22). 

(த.சொ. ௮௧.). 
௧. ஆள்கெ, ஆளிகெ, ஆவிகெ. 

i ஆள் -* ஆள்கை J 

ஆள்சுணங்கி 5]-$பாகர்று, பெ. (ஈ.) தொட்டாற்சுருங்கி; 

touch —me—not plant. 

மறுவ. தொட்டால் வாடி, தொட்டாற்சுருங்கி, தொட்டால் 

சிணுங்கி, ஆள், ஆள்வணங்கி 

[ஆள் * சுணங்கி. சுணங்குதல் - வாடுதல், 

சுருங்குதல். ஆள் அணங்கி என்னும் சொல் “ஆள்' எனக் 

குறுகியும் வழங்கும்./ 

183 

  

ஆள்மட்டம் 

ஆள்சொக்கு--தல் 3)-80/0ய-, 15 செ.கு.வி. (4) 1. 
தூங்குதல் 105120. 2.மயக்கம் அடைதல்;1௦ 6௨௦௦௫௨ 

unconscious, be ensnared. 

[ஆள் * சொக்கு. 

ஆள்தள்ளுதல் 5)-(|॥ -, 5 செ.குன்றாவி. (94) 
குறிப்பிட்ட தோரிடஞ்சென்று செய்தி சொல்லி 

வருமாறு வேண்டியவரை அவ்விடத்திற்கு அனுப் 

புதல்; 1௦ 8900 ௨௱௦$958ா0௦. (முகவை. மீன்) 

[ஆள் * தள்ளு .] 

ஆள்திட்டம் 8]-48க௱, பெ. (ஈ.)1. ஓர் ஆளுக்குரிய 

| &4; quantity that is required or fixed for an adult. 

2. ஒருவரை இன்னாரென்று தெரிந்து கொள்ள 

உதவும் உறுப்பு அடையாளம்; features for recog- 

nising a person. 

[ஆள் * தட்டம். இட்டம் - அளவு, அ.நிகு நி.] 

ஆள்தூண்டிவிரல் ௮1-03 ல, பெ. (ஈ.) சுட்டுவிரல்; 

forefinger. 

[ஆன் * தூண்டி + ATHY. sromO se = ays 

காட்டுதல்./ 

ஓர் ஆளையோ ஒரு பொருளையோ சுட்டிக் காட்டுவதற்கு 

உதவுவதால் இதற்கு இப்பெயர் அமைந்தது. 

ஆள்நெல்லு 8-ஈ௦1ப, பெ. (ஈ.) வரிவகை (s.i.i.vi.155); 

tax. 

[ஆள் * நதெல்./ 

ஆள்பிடியன் 81-08, பெ: (ஈ.) ஆட்பிடியன் பார்க்க; 

see atpidiyan 

ம. ஆள்ப்பிடியன் 

'ஆள்மட்டச்சுவர் 8-௱வ12-௦-௦யள, Gu. (n.) 1. 

ஆளுயரமுள்ள மதிற்சுவர் (இ.வ.); 60ஈ0௦ய0 ரவ 

of a man’s height (Loc.). 2. m&UGipé சுவர் (இ.வ.); 

parapet. 

[ஆள் * மட்டம் * சுவர். மட்டம் -- அளவு, உயரம். ] 

ஆள்மட்டம் 8]-ஈண்க, பெ. (.) ஒரு மாந்தனின் 
2wy 967 a\;man's height, asa measure for reckoning 

the depth of water or height of walls, trees, etc. 

கிணற்றின் ஆழம் மூன்று ஆள்மட்டம் இருக்கும் 

(உ.வ.). 

க. ஆளுமட்ட 

[ஆள் * மட்டம்.]
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ஆள்மநறித்தான்புல் 

ஆள்மறித்தான்புல் 8/-ஈவாஈகோ-றய, பெ. ௬) இரா 

வணன் மீசைப்புல்; & (860 of grass resembling 

Ravana's whiskers, found on the sea—shore. (&1. 2)6.). 

[ஆன் * மறித்தான் * புல். ஆள்மறித்தல் - 
இடுக்குடச் செய்தல், அச்சுறுத்தல், வடிவமைப்பில் 

பெரிதாயிருத்தல். 7 ் 

ஆள்மாகாணம் aimaganam, Gu. (n.) wSsatl eer திரள் 

கூட்டம், இனத்தார் அல்லது நட்பினர் கும்பு 

(@tbus); dependants, persons at one's command. 

அவனுக்கு ஆள்மாகாணம் அதிகம் (இ.வ.). 2. 

AMUOSSS Qistor cit FL; personnel of an 

office or establishment. 3. glum ast Gasman 

செய்யுமிடம்; 0௦யற ௦4 ௦1815, labourers (.9),..9).) 

ம. ஆள்மாகாணம் 

[ஆள் * மாகாணம். மாகாணம் - பெறிது , 

அதிகம். மா * கணம் - மாக்கணம் - மாக்காணம் - 

மாகாணம்./ 

ஆள் மாறாட்டம் 8௱31க௱, பெ. (ஈ.) ஒருவன் தன்னை 

வேற்றாளாகக் காட்டி WM h M50; personation. 

ம். ஆள்மாறாட்டம். 

/ஆள் * மாற௩ட்டம்./ 

ஆள்மிரட்டி வர்ல, பெ. (ஈ.) மந்திரித்து மை செய் 

வோர் பயன்படுத்தும்ஒரு மூலிகை; நிகாம் 560 1ஈ 

magic for preparing collyrium. (¢1.9)8.). 

[ஆள் * மிரட்டி. மிரட்டு - இ 

அச்சுறுத்துவது, அடக்குவது, தன்வயப்படுத்துவது./ 

- மிரட்டி - 

ஆள்வணங்கி வ8கர்று, பெ. (.) 1. அரச ww; peepul 

௦6. 2. தொட்டாற்சுருங்கி; 1௦ய௦-௱௨-௱௦1- இலார். 3. 

கல்லத்தி; 840௨-49. 4. மலைச்சருக்கரைவள்ளி; 

ற௦1௦, (சா.௮௧.) 5. மாமரம்; 

mango.6. 94481; common mountain ebony. 

(௪௪.௮௧.). 7. கல்லத்தி (த.சொ.அக.); 8006 19. 
8. வேப்பமரம். ஈ௦௦௱ 48. (கதி.அ௧.). 

mountain sweet 

[ஆள் * வணங்கி./ 

"ஆள்வரி Alvari, Qu. (n.) sSemsvreurfl; pool-tax (Ins.). 

ஆள்வள்ளிக்கிழங்கு lvalli-k-kilangu, Gu. (n.) மர 
வள்ளிக் கிழங்கு; ௦௦% of cassava plant, wild yam, 

இது தென்னிந்தியாவில் பொதுவாக எங்கும் பயிராக்கப் 

படும். திருவனந்தபுரத்தில் மிகுதியாய்க் கிடைக்கும். இதிலுள்ள 

நச்சுத் தன்மையை நீக்கிய மாவுக்கு 'டாபியோகா' என்று பெயர், 

குழந்தைகள், நோயாளர், வலிவற்றோர் ஆகியோர்க்கு .இம் 

மாவினைக்கஞ்சிகாய்ச்சிக் தருவர், கொப்புளம், சிலந்திமுதலிய   

ஆள்வாரிதி 

புண்களுக்கு இதன் வேர்ப்பட்டை மேற்பூச்சு மருந்தாகப் 

பயன்படும். . 

தென்னமெரிக்காவிலுள்ள செவ்விந்தியர். இக் கிழங் 

கிலுள்ள நச்சுநீரை (௩்௦0/2ா/௦ ௨010) வடித்தெடுத்து அம்பின் 

நுனியில் தடவுதற்குரிய கொடிய நஞ்சை (80018 poison) 

உண்டாக்குகின்றனர் (சா.அக.). 

/ஆழ்வள்ளி > ஆள்வள்ளி - இழங்கு./ 

ஆள்வாடைத்தட்டி 3080-1142, பெ. (ஈ.) நோக்கு 

நோக்கி; ௨ றகர (பார்சொ20) (சா.அக.). 

[ஒருகா. ஆள்வாடையை உணர்ந்து கொள்வது 

அல்லது ஆள்வாடை படுவதால் வாடிப்போவதாக 

இருக்கலாம்./ 

ஆள்வார் வள், பெ. (ஈ.) கடவுள்; 8 25 supreme 

£ப1எ. 'திருத்தீக்காலி ஆள்வார் கூத்தப்பெருமான் 

அடிகளுக்கு' (6.1... 1, 103). 

[ஆள் - ஆள்வார்--எல்லா உயிர்களையும் ஆளும் 

கடவுள்..] 
ஆள்வாரம்' விவ, பெ. (ஈ.) பண்ணையில் பணி 

யாற்றிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக் 

கைக்கு ஏற்ப அக்குடும்பத் தலைவனால் பண்ணை 

யாளுக்குத் தரும் வாரம் அல்லது பங்கு (இ.வ.); 
system of crop—sharing’in which the tenant's portion 

is determined by the number of labourers employed 

from his family (Loc.). 

௧. ஆளிவாறு (ஒருவகை வரி) 

[ஆள் * வாரம்./ 

ஆள்வாரம் 3 விவக, பெ. (ஈ.) தட்டை முதலியன 

அடுக்கிய . படப்பில் பொதியமையும் பகுதியின் 

இருபக்கத்திலும் உள்ள இடம் (முகவை.); ஐல be- 

tween two stacks of hey 

[ஆள் * வாரம்.] 

ஆள்வாரி 808, பெ. (ஈ.) ஆளோடி; 08/60 ஐ258206 

௦ர்உ/ள 506 01176 வவ ௦1 ௮1லா1..' தீர்த்தக்கரை 

மதிலும் மண்டபமும் மன்னுபுடை சுற்று மாள் 
வாரியுடன்”' (பூவண.உலா. 101). 

௧. ஆள்வேரி, ஆளுவேரி (கோட்டைச்சுவர்) 

[ge + eur fl (eur > ug) ~ our ft] 

ஆள்வாரிதி பவள், பெ. (ஈ.) அரசமரம்: peepul tree. 

[ஆள்வார் - ஆள்வாரிதி. ஆள்வார் = ஆளுகின் ற 

அரசர். அரசமரம். என்பதற்குக் குறிப்பான் வேறு 

பெயராக. நாட்டு மருத்துவரும் சித்தரும் கையாண்ட 

குழமூ௨க்கு றிச்சொல்./ ்



ஆள்வாரிநிலம் 

செடி கொடி மரம் முதலியவற்றுக்கும் இன்றியமையாத 
மூலிகைகளுக்கும் இத்தகு வேறு பெயர்கள் பல வழங்குவதைக் 
காணலாம். .. ் 

ஆள்வாரிநிலம் கரி, பெ. (ஈ.) கோட்டையுள் 

மதிற்புறமாக ஆள் சுற்றிவருவதற்குரியவழி (பிங்.); 
paved passage along the walls within a fortification. 

/ஆள்வாரி - நிலம். Berar fl = ஆள் வருவதற் 

குறிய வழி. ஓ.நோ: வாரிப்புறம் போக்கு - மக்கள் 

வருவதற்குறிய அல்லது போக்கு வரத்துக்குறிய 
புறம்போக்கு நிலம்./ 

ஆள்வாரில்லாமாடு வகர உ௱3ுிய, பெ. (ஈ.) 1. கோயில் : 

மாடு (வின்.); 6௦8 0 bull belonging to a temple. 2. 

கட்டின்றி மேய்ந்து திரியும் பட்டி மாடு; ஷு 

cattle. 

/ஆள்வார் * இல்லா 4 மாடு. ஆள்வார் = 
. மேய்ப்பவர்.]/ 

Berard wt@  aivarili madu, பெ. (ஈ.) மட்டிமாடு; 

straying cattle. “ஆள்வாரிலி 

(திருவாச. 21.7). 

[ஆள்வார் * இலி, -- மாடு. இல்லி 

இல்லா .க./ 

ஆள்வாரில்லா மாடு பார்க்க; 566 8/1 madu. 

மாடாவேனோ'' 

ஆள்விட்டுப்போ-தல் 1ப-2-௦௦-, 8 செ.கு.வி. (4. 

உடம்பு இளைத்தல்; 66௦௦௱௦ weak and lean. Gunes 

மாதம் பார்த்ததைவிட இப்பொழுது மிகவும் 

ஆள்விட்டுப் போய்விட்டான் (உ.வ.). 

[ஆள் * விட்டு - போ./ 

ஆள்விடு--தல் 3/0ப-, 20செ.கு.வி. (44.) ஆள் 
வாயிலாகச் செய்தி அனுப்புதல்; (ஈடும். 1 .அவ.) 

to send a person, as a messenger. 

[ஆன் - விடு./ 

ஆள்விழுங்கி வஸிபர்று, பெ. (:;) நீண்ட அங்கி. 

(கதி.அக.); 1009 90௨. 

[ஆள் -- விழுங்க..] 

ஆள்வினை aivinai Gu. (n.) 1. (pwihél; manly effort, 
enigrprise. ((6m sr. 618). 2. 21S 51; enthusiasm. 3. 
துணிவு; 6௦ப80௨. 4. பணிவிடை; 88௩0 410 16 

1௨௨05. “சுந்தர விடங்கன்தன்னை ஆள்வினை 

யன்பும் தானும் வைகலும் அடைந்து தாழ்ந்து” 
(திருவிளை: அங்கம். 3.). 

[ஆன் * வினை. ஆள் - ஆள்இறன். வினை - 

செயல். ஆள்வினை - ஆள் இறன் ஆகிய செயல், முயற்சி, 

ஊக்கம்./ 
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ஆளத்தி | 

ஆள்வினையுடைமை alvinai—y—udaimai, Gu. (n.) 

இடைவிடாத மெய்ம் முயற்சி யுடையவனாதல்; 46- 

less effort. ((@m6T. 98). 62). 
/ஆள் * வினை உடைமை./ ' 

ஆள்வினை வேள்வி விவ் பலர, பெ. (.) விருந்து 

புறந்தருதல் (பதிற்றுப், 21, 13, 2.7); hospitality to 

~ ‘guests held to be as meritorious as a sacrifice. 

[ஆள்வினை -- வேள்வி./ 

ஆள்வு அ, பெ. (ஈ.) ஆளுதல்; £யஈ).” அவனினி 

திருந்திவ் வேழுலகாள்விடம்'' (கம்பரா. நகர. 5). 

௧. ஆள்தன, ஆளு விகெ. 

[ஆள் > ஆன்வூ/ 

ஆளகம் 8], பெ. (n.) 1. சுரைக்காய் (மலை); 
calabash,bottle gourd. 2. ௬ரைக்கொடி; 6௦10௨ 9௦00 

௭8௦0௭. (சா.அக.). 

_ தெ. ஆணுகமு, ஆணுகு 
[ஆல் * அகம் - ஆலகம் -5 ஆளகம். ஆல் - நீர் 

ஆளகம் - நீர்ச்சுரப்புள்ளது. ஒதோ. சுரை - 

சுரப்புள்ளது, நீர்ப்பொருள் சுரந்து பருத்தது. 

ஆளடிமை விகரி௱வ், பெ. (.) அடிமை, நிலைத்த 

isoofl iter est; slave, permanent servant. “' 24 sui 

செய்ததவ முண்டில்லை யென்பதற் காளடிமையே 

சாட்சியாம்'' (அறப். சத. 52). 

ம. ஆளடியான். ் 

[ஆள் * அடிமை./ 

ஆளடியான் 

see aladimai. 

aladiyan, Gu. (n.) ஆளடிமை பார்க்க; 

[ஆள் -* அடியான் / 

ஆளத்தி' வி், பெ. (ஈ.) (இசை.) பண்ணிசைக்கும் 

போது மூலாதாரம் தொடங்கி வருமெழுத்தின் 

go; improvised introduction to a melody. (#leu. 

3, 26, உரை) (கூத்த, 
௧. ஆளத்தி (பாடுதல்) 

: [gered > grsB = ஒரு பண்ணை ஆண்டு 
பாடுவது. ஆளல் - பாடிப்பாடிப் பழப் பண்படுத்திக் 
கொள்ளுதல், ஆளத்தி - பாடிப்பழகி இனிமை 
மிகுவிக்கப்பட்ட ஒசையழகு.] 

இது அச்சு, பாரணை என்று இருவகைப்படும். அச்சுக்கு 

எழுவாய் குற்றெழுத்து, பாரணைக்கு எழுவாய் நெட்டெழுத்து, 

அச்சு தாளத்துடன் நிகழும். பாரணை கூத்துடன் நிகழும். 

ஆளத்தி செய்யுமிடத்துத் தென்னா என்றும், தெனா என்றும் 

இரண்ட சையும் கூட்டித் தென்னாதெனா என்று பாடப்படும்.



ஆளம் 

இவைதாம் காட்டாளத்தி, நிறவாளத்தி, பண்ணாளத்தி 

என மூன்று வகைப்படும். இவற்றுள் காட்டாளத்தி அச்சுடன் 

நிகழும். நிறவாளத்தி நிறம் குலையாமல் பாரணையுடன் நிகழும். 

பண்ணாளத்தி பண்ணையே கருதி வைக்கப்படும், பின்னும் 

மற்றொரு வகைக் குற்றெழுத்தாலும் நெட்டெழுத்தாலும் 
ஆளத்தி செய்யப்படும், மற்றும் மெய்யெழுத்துப் பதினெட் 

டினுள்ளும் மல்வும் நவ்வுத் தவ்வும் என மூன்று எழுத்துகளும் 
இனமுமல்லா மற்றை எழுத்துகள் ஆளத்திக்கு வரப்பெறா. 

இவற்றுள் மவ்வினம் தூய்மை (சுத்தம்)க்கு உரித்து. நவ்வினம் 

சாளத்திற்கு உரித்து. தவ்வினம் தமிழிற்கு உரித்து. இங்ஙனம் 
மூலாதாரம் தொடங்கி எழுத்தின் ஓசை (நாதம்) ஆளத்தியாய்ப் 

பின்னிசை என்றும் பண் என்றும் பெயராம். பல இயற் 

பாக்களுடன் நிறத்தை இசைத்தலால் இசை என்று பெயராம். 

பெருந்தானம் எட்டனுள் செய்வு (கிரியை)கள் எட்டாலும் 

பண்ணப்படுதலால் பண்ணென்றும் பெயராயிற்று, பெருந் 

தானம் எட்டாவன; நெஞ்சு, மிடறு, நா, மூக்கு, அண்ணாக்கு, 

உதடு, பல், தலை, என்பவை. செய்வுகள் (கிரியை) எட்டாவன; 

எடுத்தல், படுத்தல், நலிதல், கம்பிதம், குடிலம், ஒலி, உருட்டு, 
தாக்கு என்பவைகளாம், 

“மகரத்தி னொற்றுச் சுருதி விரவும் 

பகருங் குறினெடில் பாரித்து - நிகரிலாத் 

தென்னா தெனாவென்று பாடுவரே வாளத்தி 

மன்னாவிச். சொல்லின் வகை” 

முதல் பாடுமிடத்து மகரத்தின் ஒற்றாலே ஓசை (நாதம்) 

யைப் பலுக்கும் (உச்சரிக்கும்) மரபு பகரில் பாரித்து முற்கூறிய 

ஓசை (நாதம்) யினைக் தொழில் செய்யுமிடத்துக் குற்றெழுத் 

தாலும் நெட்டெழுத்தாலும் செய்யப்படும் (சிலப்.) (அபி.சிந்.) 

amd alam, Gu. (n.) ஆளத்தி (ஆலாபனம்); 
elaboration of a tune. “sti sTmact ஆளம் 
வைக்கும் அரங்கமே'' (திவ். பெரியாழ் .4,8,6). 

[40 > ஆலம் -* ஆளம்./ 

ஆளமஞ்சி கார், பெ. (ஈ.) கூலியின்றிச் செய்யும் 
SLUM Ceuenev (S.1.1.1.103); forced labour, gratuitous 

supply of labourers. 

/அமைந்த ஆள் - அமஞ்சியாள் - ஆளமஞ்சி. 

கால்வாய்-வாய்க்கால் என்றாற் போன்ற இலக் கணப் 

போலி. அமைந்த ஆள் - இன்ன பணி இலவயமாகச் 

செய்தாக வேண்டு மென்னும் கட்டாயத்திற்குட் 

பட்டவன். அமைதல் - கட்டுப்படல்./ 

ஆளரவம் லவா, பெ. (.) மாந்தரின் நடமாட்டத் 

தால் உண்டாகும் ஓசை; noise of people moving 

about. “ஆளரவம் சற்றேயடங்கியபின்”' (பத்ம. 

தென்றல் விடு.122). 

[ஆன் * அரவம்./ 

ஆளரி வகர, பெ. (ஈ.) 1. ஆண் அரிமா (சிங்கம்) 
(பிங்.) 1௦1, 2.நரவரி (நரசிம்மம்) யாகத் தோன்றிய 
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glume; Visnu in his incarnation of man-ton. 

(திருக்கோ.225 உரை). 
[ஆள் * அரி. அரி- அரிமா, சிங்கம்./ 

ஆளல்! alal, Qu. (n.) 1. 946568; ruling. 

[ஆள் * அல் (தொ.பெ.ஈறு)./ 

ஆளல்£ alal, Gu. (n.) மீன்வகை; a kind of fish. 

“கோளையாள லொஞ்சான் பஞ்சான்”' (குருகூர்ப் 
பள்ளு. பக். 7). 

[ஒருகா. ஆரால் -* ஆரல் - ஆளல்./ 

ஆளல்” alal, Glu. (n.) SsoMw6T; white-ant. 

[ஆழல் -* ஆளல்.] 
ஆழல் பார்க்க; 566 வில. 

ஆளவந்தார் வல, பெ. (ஈ.) 1. ஒரு மாலியக் குரவர் 

(வைணவ ஆசாரியர் ; வாவ Acarya in Srirangam 

who was the immediate predecessor of Ramanuja. 

(அட்டப். ' சீரங்கநாய, ஊசல், 18). 2. தமிழ் 
ஞானவாசிட்ட 9, éflwit, a Brahmin poet, author of 

the Tamil Nanavasittam. 

/உயிர்களை ஆளவந்த 
இறைவன் என்று பொருள்படும் கடவட்பெயர், அத்தகு 
அருளாளராகிய அடியார் இட்டுக் கொள்ளும் 
இயற்பெயராயிற்று./ 

ஆளவந்தார்கலியாண்டு 4017, தாதுஆண்டு கடக (ஆடி) 

மாதம் அறிவன் (புதன்) கிழமை வீரநாராயணபுரத்தில் ஈசுர 

முனிக்கும் அரங்கநாயகியம்மைக்கும் மகனாகப் பிறந்தார். ஈகா 

பாசிய பட்டரின் மாணாக்கர். ஆக்கியாழ்வான் என்னும் 

அரண்மனைப் புலவனுக்குக் கப்பம் கட்டவேண்டுமென்று மகா 

பாசிய பட்டருக்குத் திருமுகம் வந்தது கண்டு சினந்து தரசன் 
அனுப்பிய தண்டிகையிற் சென் று, அரசமாதேவியாகிய திருவரங் 

கத்தம்மையால் என்னை யாளவந்தவர் எனப் புகழப் பட்டவர். 

ஆக்கியாழ்வானை வென்றதால் அரசனால் பாதி அரசைப் 

பெற்றவர். மணக்கால்நம்பிக்குப்பின் வந்ததிருமாலிய ஆசானாக 

விளங்கியவர் (குரு பரம்பரை), 

அருளாளனாகிய 

ஞானவாசிட்டத்தைத் தமிழிற் செய்யுளாகச் செய்த ஆள 

வந்தார் பாண்டிநாட்டு வீரையூரிற் பிறந்த தமிழ்ப்புலவர் 

(அபி.சிந்.). 

ஆளவந்தாராண்டான் alavandarandan,@u. (n.) எழு 
பத்து நான்கு அரியணை ய்திகருள் (சிம்மா 

சனாதிபதி) ஒருவர் (குரு பரம்பரை); ௦6 ௦4 46 

seventy four great men in the Vaisnava religion. ் 

/ஆளவந்தார் * ஆண்டான். 

ஆளவந்தாராழ்வார் விவாக, பெ. (ஈ.) திரு 
வரங்கப் பெருமாளரையரின் வேறு பெயர்: ஈவா ௦ 

Tiruvaranga-p-perumalaraiyar. 

[ஆளவந்தார் + ஆழ்வார்.]



ஆனளறி-தல் 

ஆளறி-தல் 987-2.செ.கு.வி.(/.1.) ஆள் அடையாளம் 

அறிதல்; to idntify. 

[ஆள் + 9 A] 

ஆளறி சான்று ப, பெ. (.):ஆள் இன்னார் 

என்று காட்டும் Fr6ir My; identification certificate 

/அஆள் * அநி* சான்று.] . 

gorse alaridal, Gsr.Qu. (vbl.n.) g,mner gsr 

wirerid &1_ (56; identification. 

[ஆள் * அறிதல். 

ஆளறிஞர் Alarinar, Gu. (n.) இவர் இன்னார் என்று 
அடையாளம் காட்டுபவர்; /8சொய்ரிஎ. 

[ஆள் 4: அறிஞர் ] 

ஆளறுதி பர், பெ. (ஈ.) தனிமை; 501006. ''இக்காம 
நோய்க்குத் துணையாவதோர் ஆளறுதியிலே” 

(கலித்.144, உரை). 

[gor + அறுதி. அறு.இ- அற்ற நிலை. ஆளநுதி - 
_ துணையாகும் ஆள் எவரும் இல்லா த நிலை, தனிமை../ 

ஆளன் 818, பெ. (ஈ.) 1. அடிமை; 8௨/6. ''ஆளராய்த் 

'தொழுவாரு மமரர்கள்” (திவ். திருவாய். 9.3,10). 
2. சிற்றூரில் பரம்பரையாய்ப் பாகவுரிமை உள்ள 

6u6ot; proprietor of a hereditary share in a village (R.T.). 

3. ஆளுபவன், அரசன்; £பிஎ, (0. 4. தலைவன், 

முதலாளி; ௦/௪, 6௦3. 

[ஆள் - ஆளன்./ 

ஆளன்” - இலா இடை. (0௨௩) ஓர் ஆண்பாற் பெயரீறு; 

௨௱5. ஈ. வரி. கண்ணாளன், மணாளன் (உ.வ.). 

ம. ஆளன்; ௧, ஆள்ம, ஆண்ம 

/ ஆள் 5 ஆளன்./ 

ஆளா(கு)-தல் 8/2(0ம)-, 9. செ.கு.வி. (44) 1. அடிமை 

யாதல், அடியவனாதல்; to become a servant or 

devotee. (திவ். பெரியதி, 11.7.9). 2, 
பெருமையடைதல்; become eminent, distinguished. 

ஊரில் அவர்தான் ஆளாயுள்ளவர்(உ.வ.).3.மகளிர் 

Uh ULM ged attain puberty, used only with reference 

1௦ 9175. அந்தப் பெண் ஆளாகிவிட்டாள் (உ.வ.). 4. 
SLLOMOG SF 2 Lodleorstn ss; attain well built body. 

பையன் நல்ல ஆளாய்விட்டான் (உ.வ.). 

[ஆள் * ஆகு* தல் - ஆளாகுதல் - ஆளா தல்./ 

ஆளாங்கு வி£ர்தப, பெ. (ஈ.) ஆழங்கால் பார்க்க; 596 
_ சிலாறல். 

/ஆழங்கால் - ஆழாங்கு - ஆளாங்கு/ 
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ஆளாபம் ஸ்வா, பெ. (ஈ.) ஆளத்தி, (ஆலாபனம்); 

improvised introduction of a melody. (fas. 1959 

உரை). ஆளத்தி பார்க்க; 59 alatti. 

ஆளாமை வல், பெ. (ஈ.) ஆளானம் பார்க்க; see alanan 

கதிரைவேற்பிள்ளை அகராதியில் ஆளாமை என்பதற்கு, 

கட்டுத்தறி, கலப்பை எனப் பொருள் வரைந்திருப்பது தவறு. 

இது ஆளானம் என்னும் சொல்லைப் பிறழக்கொண்டு பதிப் 

பித்ததால் நேர்ந்த பிழை. 

ஆளாழம் ௮௨, பெ. (ஈ.)ஓர்ஆள் அளவுள்ள ஆழம்; 

depth equal to the height of a full—sized man. 3/5 5S 

கிணறு எத்தனை ஆளாழம் (உ.வ.). 

[ஆள் *ஆழம்.] 

ஆளானம் வ, பெ. (௩. 1. தூண் (பிங்); ஐல, 

௦௦/ப௱ா. 2 யானை கட்டுந்தறி; 51819, 9௦% 4௦ எர்ர்ள் 

வா ஏறக் 15 160. “இருகோட்டுக் குன்றங்கன்றி 

யானை மதிற் பிணிப்புண்டு'' (இரகு. குறை. 55). 

3. கட்டுத்தறி; நரா post. 4. aevtiemu; plough. 

ம. ஆளானம் 

[ஆல் > ஆலானம் 5 ஆளானம்.. ஆதல் 

சுற்றுதல், சுற்றிக் கட்டுதல், பிரித்தல், இறுகக்கட்டுதல், 
கட்ட உதவும் கட்டுத்தறி,. கயிற்றால் நுகத்தொடு 
பொருத்திக் கட்டக் கூடிய கலப்பை./ 

ஆளி! ali, Glu. (n.) 24,6 G ourrsit ;one who rules or controls. 

““அரங்கமாளி என்னாளி”' (திவ். பெரிய 7.3.4) 

[ஆள் * இ..] 

ஆளி 8॥, இடை. (வாமி வில்லாளி, உழைப்பாளி, 

முதலாளி, தொழிலாளி, கொலையாளி (இ.வ.). 

sing. ending of rational nouns—denoting master or 

possessor of etc. 

ம. ஆளி; ௧. ஆளு. 

[ஆள் * ஆளி. 

ஆளி? ali, Qu. (n.) wremectumefl; fabulous animal 
with a proboscis like an elephant. “ 2) «ffl 5 edt Lom oor over HL 

குடைக் குருளை “(பொருந. 139).2. அரிமா:1௦ஈ.”” 

“ஆளிக்கொடி யேந்திய தங்கை'' (தணி கைப்பு. 

நாட்டுப். 60). 3. அரிமா ஓரை (சிம்மராசி); ௦௦, 

fifth sign of the 2௦0180. 4. யானை; elephant. 5. Ggeir; 

800210. (சேரநா.). 6. உயிர்ப்பு, வாழ்வு, வலிமை 

(துளு); மாஉவிர், ॥76, வார். 

ம. ஆளி. 

[/ஒருகா. அள்ளி - ஆளி - செநிந்த 

வலிமையுடைய விலங்கு. /



ஆளி 

ஆளி” ali ௬.) 1. தோழி (நாநார்த்) ; female companion. 

2. மனைவி (ஆந்); ஈ/16. 

ம., ௧., தெ. ஆளி;ஆ; குரு., கோண். ஆலி. 

[ஆல் -ஆள் = ஆளப்படுபவள், 

கொள்ளப் படுபவள் த. ஆளி 2 514. 811./ 

ஆளி” ali, பெ. (ஈ.) 1. தூயகருத்து; honest thought. 2. 

ஒழுங்கு, வரிசை;௦௭. 3. பாலம்; ௦1006. 4. வரம்பு; 

limit. 5. Qeuiseng; bank of a river or the bound of a 

lake. 

ம. ஆளி. 

/அளி * ஆளி] 

ஆளி? ali, Qu. (n.) 1. சீனதேசத்துச் செடி வகை; 

115660 இல, 2. ஒருவகைக் கீரை; ௦885, 3. ஆளி 

oils; seed of common flase plant. 

துணை 
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ஆனி - சனதேசத்துச் செடி.       

ஆளி” 8], பெ. (ஈ.) வைத்தூற்றி; *பராச. 

[நாளி - ஆளி. நாளி - உட்டுளையுடையது./ 

ஆளி”, பெ. (ஈ.) 1. கிளிஞ்சில் போன்ற சிப்பி; ஷு(எ, 

084788. 80ப15. 2. உடம்பு கருப்பாயும் தலை கபில 

நிறமாயுமிருக்கும் ஒருவகைக் கழுகு; *$லக/ரூ/ 68016, 

It has a black body and a brown head and it subsists 

on or by robbing other birds of prey. (€1..9)8.). 

/ஆல் - gf > gofi] 

ஆளி” 2], பெ. (ஈ.) 1.வழுக்கல் (நாமத்ப.) 5190 ள12௨. 
2. பயனின்மை; ப5௫168801686. 

[yb > ஆழி - ஆளி] 

ஆளி! ali, பெ. (ஈ) Agept. sr; bundle. 

[அள்ளி - ஆளி] 

ஆளி! வ], பெ. (ஈ.) வண்டு; bee. 

ம. ஆளி 

[ஆளி ஆளி]   

ஆளிவிதை : 

ஆளி"? ali, பெ. ௫.)உருப்படிவம் (மாதிரி), முன் 

வரைவு; $8௱!6, ௦௦௪, ஜவா, (ஆந்.). 

[அளவு - ஆளி.] 
ஆளிட்டான் காரு littan 1480, பெ. (ஈ.) பழைய 
நாணயம்; காம் ௦௦. (பணவிடு.115). 

/ஆளிட்டான் + are. ] 

ஆளிடு-தல் 8)/0ப-, 18 செ.குன்றாவி (94.) மாற்றாக 

வேறொருவரை அமர்த் துதல் ;1௦ 882 ப16 2525ப0544ப16. 

“"யோக்கியராயிருப்பாரை ஆளிட்டு” (6.1.1.4. 254). 

[ஆள் * இடு. 
ஆளிந்தம் 310௨௱, பெ. (ஈ.) திண்ணை ; raised platform 

in front of the house. (6.Gleér. 28.) 

ம. ஆளிந்தம் 

[ஆனி ” - ஆளிந்தம்..] 

ஆளிமுகன் alimugan, பெ. (n.) சூரபதுமனுக்கு 
உள்ளடங்கி இலங்கையின் சிறு பகுதிக்குத் தலை: 

வனான சிற்றரசன் (அபி.சிந்.): small chieftain of 

Sri Lanka under the rule of Surapaduma. 

/ஆளி போன்ற முகமுடையவன் என்றும் ஆயிரம் 

யாளி முகம் உடையவன் மிகுவலியன் என்றும் தொல் 

கதை வழங்குகிறது. 

ஆளியூந்தி வர-பாள், பெ. (ஈ.) அரிமாவின் மீதமர்ந்த 

காளி; Durga, riding on lion 

[ஆளி ஊர் இ./ 

ஆளிவித்து ரப, பெ. (ஈ.) ஆளிவிதை பார்க்க; 596 
alividal. 

/ஆளி* வித்து] 

- ஆளிவிதை Alivida, Qu. (n.) சிறு சணல் வித்து 
(பதார்த்த.780). இது தொடக்கத்தில் சீன 

நாட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டது. கடுகுடன் 

சேர்த்துக்குளிர்காலத்தில் பயிரிடப்படும். வெளிறிய 

மஞ்சள் நிறமுள்ள இதனை அகத்தி வித்துக்குப் 
பகரமாகப்பயன்படுத்துவர்.எல்லா மருத்துவர்களும் 

பயன்படுத்தும் இவ்வித்தினை அவிசி விதை 

யென்றும், ஆழிவிரையென்றும் கூறுவர். கட்டி 

களின்மேல் களிபோல் கிண்டி வைத்துக் கட்டுவர், 

இருமல், குருதிகக்குதல், குளிர்வயிற்றுப் போக்கு 
(சீதபேதி), நீர்ச்சுருக்கு, அதிசாரம், வெள்ளை 

முதலிய நோய்களுக்கு மருந்துகளுடன் கலந்து 

சூரணமாகத் தரப்படும். இதன் எண்ணெய்க்குப் 

புண்ணாற்றும் குண முண்டு; 8960 ௦4 60ஈ௱௦௱ ரில:



ஆளிவிரை 

plant. Formerly it was imported from China. Itis cultivated 
with mustard plant in cold weather. 

The powdered seeds are used in the treatment of 
cough, dysentery, strangury, diarrhoea and other visceral 
obstructions. The oil extracted from the seeds is aperient 
and is used in the preparation of a liniment for burns 
(சா.அ௧.). 

[ஆனி விதை. வித்து - விதை] 

ஆளிவிரை வெல், பெ. (ஈ.) ஆளிவிதை பார்க்க; 506 
lividai. 

[ஆளி ள் ர்விதை - விரை. த-ர போலி. ஓ.தநோ..] 

ஆளு -தல் 8ப-, 10 செ. குன்றாவி (4) ஆள் -தல் 
பார்க்க; 996 வ' ” 

ஆளுகை பவ, பெ. (௫) ஆள்கை பார்க்க 59 அவ 
ஆளுங்கணத்தார் வபர்--வாண்ல, பெ. ௬.) ஊர்ச்சபை 

அதிகாரிகள் (146. 76. 725); executive members of 

the village assembly. 

/ஆளும் 4 கணம் 4 அத்து - ஆர்./ 

ஆளுங்கணம் பர்-18வ௱, பெ. (ஈ.) ஊராட்சி புரியும் 

&60U (T.A.S.iv.24); governing body, as of a village. 

[ஆளும் * கணம். 

ஆளுஞ்சரக்கு Alun—carakku, Gu. (ஈ.) 1. நெருப்பிற்கு 

நில்லாமல் புகைந்தோ ஆவியாகியோ எழும்பிப் 

போகும் £746; mineral substance which evaporates 

on being exposed to fire as fictitious cinnabar. 2. 

மருந்துச்சரக்கு; 8ப08. (சா.௮௧.) 

[ஆளும் * சரக்கு.] . 

ஆளுடையதேவர் பபர்ஷ்ல்வள, பெ. (ஈ.) திருஞான 

சம்பந்தர்; (1148.7ஐ.31); ஈவா ௦4 $வ்ர் Tirunanasam- 
bandar. 

/ஆளுடைய* தேவர். / 

ஆளுடைய நம்பி 5]பரெவாவாம், பெ. (ஈ.) சுந்தரமூர்த்தி 

நாயனார்; $ஊ்ர் 8. “ஆளுடைய நம்பி 

ஸ்ரீபுராணம் கேட்டருளா நிற்க” (8.1.14.494). 

[ஆளுடைய * நம்பி.ஆளுடைய - ஆட்கொள்ளப் 
பட்ட./ 

ஆளுடைய Aersoerwnit aludaiya pillaiyar, பெ. (ஈ.) 

HG Grex Fuss Sir; Tirunana Sambandar, as a ruling 
son of Siva. ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவந்தாதி. 

[ஆளுடைய -- பிள்ளையார். 
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ஆனைபபறறி! 

ஆளுடையவரசு விபஷ௨-வஷப,பெ. (.) திருநாவுக் 

கரசுநாயனார்; 8வார் Tirunavukkarasu. 

/ஆளுடைய * அரசு.] 

ஆளுடையான் பெ...) 1. அடிமை 

. கொண்டவன்; 00௨ who has accepted a person as 

58ஙவர. (திவ்.திருவாய்.5 ,1,10). “எம்மை யாளுடை 

யன் அன்பர் இதயதாம அரைக ளெல்லாம்” 

(திருவாத.மந்.).2.தலைவன் கடவுள் :டமா், 8பஜாஊா6 

௦9. ''ஆளுடையார்திருவனேக தங்கா பதமுடைய 

மகா தேவர்க்கு”' (8.1.1.॥.392.) 

aludayan 

[ஆள் * உடையான்.] 

ஆளுயரம் வலக, பெ. (ஈ.) ஓராள் உயரமுள்ள அளவு; 

man’sheight,asameasure. இந் தமரம் இரண்டாளுயரம் 

இருக்கும். 

[ஆள் 4 உயரம்./ 

ஆளெழுத்துச்சேலை 8)-6ப1ப-௦-௦8வ, பெ. (ஈ.) சித்திர 

மெழுதிய சேலை வகை; 8140 04 5816 with pictures 

௦160 ௦ெர் ॥ ௩. “ஆளெழுத்துச் சேலையிலே 
யாறேழு” (விறலிவிடு.672). 

[aa + எழுத்து 4 சேலை. சேலையில் 

உருவங்களின் முத்திரை குத்தாமல் கைப்பட ஓவியங் 
களாக வரை தலால் இப்பெயர் பெற்றது./ 

ஆளெனல் 812௮, பெ. (ஈ.) நாயின் கதறற் குறிப்பு; 

onom. expr. signifying a dog's howling. (Fas.936. 

உரை), 

[வாள் எனல் > ஆள் எனல்./ 

ஆளேறுந்துலா aledruntula, Gu. (n.) usoit குறுக்கு 

மரத்தில் ஏறி முன்னும் பின்னும் உலவ, கூந்தற் 

பனைவடிவிற் குடைந்த சாலில் ஒருவர் நீரிறைக் 

கும் பெரிய ஏற்றம் (வே.க.251). 1௮௦௨ ௮ 9 
pivoted on a fulcrum worked by one person with several 

persons walking up and down the long crossbar attached 

to it. ட் 

[ஆள் ் ஏறும் * துலா./ 

ஆளை ௮, பெ. (ஈ) அறுகு (ep.9).); Bermuda 91255 

(த.சொ.அ௧.) 5  & 

/அள் -- ஆள் - ஆளை. அள்: - செறிவ/ 

ஆளைக் கொடு-த்தல் 81௮/-4-100ப, 4. செ.குன்றாவி. 

(4) ஆள்விடு-தல் பார்க்க: 996 alvidu. 

Beoortiupp alai—p—parri, Qu. (n.) 2 wy; guana. 

/ஆளை * பற்நி.]



ஆளையடிச்சான் 

ஆளையடிச்சான் alai~y—adiccan, Glu. 0.) புளியமரம்; 

tamarind tree. 

[ஆளை - அடித்தான் - அடிச்சான். / 

ஆளொட்டி 81010 பெ.*.) 1. காவற்கூடு (வின்); 

sentry —box, retiring place. 2. மறைவு; 54௨20 for hiding. 

ம. ஆளொட்டி 

[ஆன் * ஒட்டி... 
ஆளொதுங்கி 

see alotti. 

[ஆள் * ஒதுங்கி./ 

ஆளோட்டி ௮௦ம், பெ. (ஈ.) வேலை வாங்குபவன்; 
overseer, taskmaster, superintendent. 

[ஆள் * ஓட்டி... 
ஆளோடி 8008, பெ. (ஈ.) 1. நீர் நிலையின் மதில் 
உட்புறமாக மக்கள் நடமாட்டத்திற்காக விடப்பட்ட 

வ ழி ; paved passage along the inner side of the parapet. 

2. வாயிற் பெருநிலைக்கதவின் உட்சிறு கதவு, 

S| tp uT €6d. small door within the compass of a large 

one. 

[ஆள் * ஓடி..] 

ஆளோலை ௮-9, பெ. (ஈ.) அடிமையாவணம்; 6௦௦6 

ofa slave. “எழுதுமாளோலை வாங்கி (பெரியபு. 

தடுத்தாட். 45). 

[ஆன் -* ஓலை./ 

ஆற்பதம் றக்க, பெ. (ஈ.) 1. சாரம்; 6859006. 2. 

பற்றுக்கோடு; ௬௦0. “எறும்புக்கு மாற்பதமில்லை 

கண்டாய்” (தமிழ்நா. 191). 

/ஆல்* பதம் - ஆற்பதம் - 3/6. 950208. ஆறுதல் 

- பொருந்துதல். ் ் 

al—odungi, Glu. (n.) ஆளோட்டி பார்க்க; 

ஆற்பலம் றவ, பெ. (ஈ.) ஆறுபலம் (கொ.வ.); six 

palams. in weight (0௦1௦0). “பட்டிடா வெருமைத் 

தயிராற்பலம்”' (தேவா. 100). 

/ஆறுபலம் - ஆற்பலம். இக்கொச்சை வடிவைக் 

கற்போர் ஆளார். எனினும் செய்யுள் இரிபாக வந்த 

விலக்கெனக் கொண்டு கடைகணித்தல் வேண்டும்./ 

ஆற்ற 88, வி.எ. (80) 1. மிக; நூ2ஷடி. 2. முழுவதும்; 

உங்௭ு. "ஆற்ற அனந்தல் உடையாய் அருங்கலமே”' 

(திருப்பாவை) 

ஆற்றங்கவடி a rr an-karai, Qu. (n.) 9,Cmmywb; bank 

of a river. “ஆற்றங்கரையின் மரமும் அரசறிய” 

(நல்வழி. 12) 

[ஆறு * கரை - ஆற்றங்கரை. ] 
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ஆற்றங்கரைத்தேவை 3-ல் (வல், பெ. (ஈ.) ஒரு 
வகை வரி: ௨ 140 ௦4 1ல: (0ப0ெ. Ins. 399). 

[ஆற்றங்கரை * தேவை./ 

ஆற்றடம்பு arradambu, Glu. (ஈ.) ஆற்றடப்பங் கொடி; 

a kind of bind-weed. 

[ஆறு - ஆற்று * அடம்பு.] 
ஆற்றமாட்டாமை ஊா௱க(வ, பெ. (ஈ.) 1. முடியாமை; 

ரரஷ்ர/ந 1௦ ௦௦06 கர் ௭௦1:..2. வலிமையில்லா மை; (80% 

் ofstrength.3 . 94, 667 sm ous ett 0 ;absenceofmanliness. 

4. தாங்கழுடியாமை, பொறுத்துக் கொள்ள 

Qlweor sm; inability to bear. (ET. 918) 

[ஆற்றுதல்- செய்தல். மாட்டாமை- இயலாமை. ] 

ஆற்றரசு ரோல85ப, பெ. (ஈ.) ஆற்றுப் பூவரசு பார்க் 2 ; see 

arru—p-puvarasu 

ஆற்றல் ' arral,Glu. (n.) 1. வலிமை (திவா.); ௦௦௧௪, 

strength, prowess, ability. 2. (owhél (slaur.); en- 

deavour, effort. 3. 6) 64) (.Slnis.); abundance, copious- 

ness. 4, SLUM», 2 mF); determination. “* 94 Hm yy 

மவள்வயி னான”' (தொல். பொ. 129).5. ஆண்மை 

(பிங்.) ; ஈன।1ஈ255, 0௦0806. 6. வெற்றி: (பிங்.) ;பால௦ரு. 

7. வாய்மை (பிங்.); எபர். 8. இன்னசொல் இன்ன 

பொருளுணர்த்தும் என்னும் அமைவு (நியதி) 

($«}&& 6th); power inherent in a word to express a 

particular sense, connotative power of ‘a word. Q. 

அறிவம், காட்சி, ஞானம் (பிங்.) ;1504௦0, 11௦௦1௦௨006. 
10. பொறுமை, பொறை ;8போவா௦6, 1௦000௪. ஆற்று 

வாராற்றல் பசியாற்றல்”” (குறள். 225) 11. ஒழிவு, 

ஓய்வு (இ.வ.) 165பாஉ (௦௦.). எந்தக் காரியத்தையும் 

ஆற்றலிலே செய்ய வேண்டும் (நெல்லை). 12. 
பெருமை; ராகா, greatness. “94 mieur 

ராற்றல் இகழாமை” (குறள். 191). 13. நீங்குதல்; 

16). 'அன்னைமூப்பழிதர ஆர்கொ லாற்றுவார்” 

(நைடத. அன்.கண். 68). 14. வல்ல ராந்தன்மை; 

capability, being able and efficient. “9;  meungm m6 

பணிதல்” (குறள். 985). 15. தணித்தல்; ௦௦௦19. 

/ஆல் * ஆ! - ஆறு - ஆற்று - ஆற்றல். ஆல் - 
அசை,சுற்று,செயற்படு. ஆற்றல்-செயற்படுதற்கேற்ற 
வலிமை, தஇறன்../ : 

ஆற்றல்” மோலி, பெ. (ஈ.) 1. கூட்டல் (பிங்.); ௧௦0௮. 

“ஆற்றிய மெய்ச்செல்வத்தால்”” (பாரத. சிறப். 21), 
2. தாங்குதல்; 5பஜற௦ங்ா). 3. நிலைபெறுதல்; 924/9 

established, everlasting. “ஆற்றலேயுடைய தாகி” 
(சி.சி.க.22).4.ஒத்திருத்தல், உவமையாயிருத்தல்;
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resembling, being equal “வையகமும் வானகமும் 
ஆற்றலரிது” (குறள். 101). 

/ஆல் * ஆஇ! * ஆறு - ஆற்று - ஆற்றல். ஆலு- செய், சுழற்று. செய்- நடுங்கச் செய். ஒ.தோ: நீள் - நீடு 
நீட்டு. BIO > BH + By > Boy] 

ஆற்றல் 3 வாலி, பெ. (ஈ.) பித்தளை: ௦865. (சா.அ௧.). 

/ஒருகா.ஆஓ! - ஆறு - ஆற்று - ஆற்றல்.ஆலுதல் 
* கட்டுதல், சேர்த்;தல். ஆற்றல்- கூட்டிச் செய்யப்பட்ட 
மாழை ( உலோகம்)./ 

தகரம் துத்தநாகம் போன்ற தாழ்ந்த மாழைகளுடன் செம்பு 
சேர்த்துச் செய்யப்பட்ட கலவையே பித்தளை என்றழைக்கப் 
படுவதால் இஃது 'ஆற்றல்” எனப் பெயர் பெற்றிருக்கலாம். 
செம்பும், தகரமும் 2:1 என்னும் சேர்மானத்தில் சேர்க்கப்படும். 

ஆற்றலங்கல் 8௮20௮, பெ. (ஈ.) காட்டுப் பூவரசு ;:129 
ரா 166. (சா.அ௧.). 

/ஆறு - ஆற்று. ஆறு (ஆற்று) * அலங்கல். 

ஆற்றலரி சாலக், பெ. (ஈ.) 1. ஆற்றுச் சவுக்கு அல்லது 
கோடைச் சவுக்கு; ௦௦௩௭௦ கா௱க86.. 2. சுடலைப் 
பூச் செடி; ௨140 ௦7 flower piant with tubular stipules 

3. முதலைப் பூண்டு; alligator's nose. 4, 

சேங்கொட்டை மரம்; ஈவாள்து ஈபா 126, 

/ஆறு ( ஆற்று) * அலறி..] 

சேங்கொட்டை என்னும் பொருள் சில அகராதிகளில் 
செங்கொட்டை என்று கூறப்பட்டிருப்பது அகரமுதலி 
தொகுப்பாளர் பிழையாகவோ, அச்சிட்டோர் பிழையாகவோ 
இருத்தல் வேண்டும். 

ஆற்றறு -த்தல் ஊாவப-,4 செ.குன்றாவி(/.1) இடையிற் 

கைவிடுதல்; 4௦ 405216 0ஈ 1௪ ஸு, 06997 1ஈ 00௨ 

middle. “அமரகத் தாற்றறுக்கும் கல்லாமா”' (குறள், 

814). 

/ ஆநு- (ஆற்று) * அறு. ஆறு - வழி. அறுதல் - 
துறத்தல், விட்டு நீங்குதல். ஆற்றறு.த்.தல் - நடுவழியில் 
விட்டுப் போய்விடுதல்./ 

ஆற்றறு“-த்தல் போலாப-, 4 செ.குன்றாவி (4) வலிய 

றுத்தல்; 1௦ undermine or sap one’s strength of mind. 

“அற்றத்திட்டாற்றறுத்தான் மார்பு'' (கலித். 144. 
66). 

/ஆற்றல் * அறு - ஆற்றலறு - ஆற்றறு. இனி, 
ஆற்று * அறு எனினுமாம். ஆற்று - ஆற்றும் வலிமை./ 

ஆற்றறுகு ொலாபறப,பெ. (6) ஆற்றங்கரையோரம் 
வளரும் அறுகம்புல் வகைகளுள் ஒன்று; ௨ 4௦ ௦4 

90885 010/1) ஈ௦2 1௨ ங்ன 806. (சா.௮௧.). 

/ஆறு (ஆற்று) * அறுகு./ 
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ஆற்றாக்கேடு 88--1௫0ப, பெ. (ஈ.) கொடிய வறுமை; 

extreme poverty (W.). 

[ஆற்றாத கேடு, “த' ஈறுகெட்ட து.] 

ஆற்றாச்சண்டி arra-c-candi, Glu. (ஈ.) வறுமையின் 

கொடுமையால் விடாது பிச்சை கேட்பவன்: 1௬௦- 

tunate beggar (W.). 

[D007 5 > ஆற்றா (ஈ.க௧.எ.ம.பெ.எ.) 4 சண்டி] 

ஆற்றாத்தனம் 81௮௨, பெ. (ஈ.) செய்யமாட்டாமை; 

irritability, insatiableness (W.). 

[ஆற்றாத -* தனம்./ 

ஆற்றாமை வாவ், பெ. (ஈ.) 1. பொறுக்க முடியாத 

நிலைமை; inability to bear, excitability as excessive 

hunger, thirst, pain 80. (திவ். திருவாய். 2.1.7). 2. 

உடம்பின் தளர்ச்சி; infirmity. 3. முடியாமை, 

செய்யமாட்டாமை: ஏகா% ௦4 capacity, lack of ability to 

ஊர. . “அஃதாற்றா தெழுவாரை எல்லாம் 

பொறுத்து” (குறள். 1032). 4. துன்பம், துயரம்; 

sorrow, distress, ௦0௦8. 5. மனநிறைவின்மை: 

voracity, voraciousness, insatiableness. 

[ஆற்று * ஆ (௪.இ..நி.) * மை. (ப. பெ. ஈறு).] 

ஆற்றாலின் சத்து ோக/ஈ 82௮, பெ. (ஈ.) கற்சத்து 

(சிலாசத்து), கல்மதம், வேனிற்காலத்தில் 

பாறையின் கொதிப்பினால் கல்லிலிருந்து ஒழுகும் 
மதம்; gelatinous substance secreted from the sides 

of the rocks when they become heated by the rays of 

the sun, bituman. (¢7.3)6.). 

[ஒருகா. 400+ Qed + gen MUTed — 4D pre — 
இன் * சத்து. அறை - பாறை.] 

ஆற்றார் மோச, பெ... (ஈ.) 1. வறியவர், ஏழையர்; (௦ 

poor, the affilicted (P.). 2. Usnseumt, those who envy 

one, foes, opponents, rivals. 3. வலியரல்லாதார்; 105௦ 

who are unable (to do some thing) or incapable of. 

“ஆற்றாருமாற்றி யடுப”' (குறள்.493). 4. தோற்ற 

வர்கள்; 6 8௪1221௦4. 5. வருந்தியவர், துன்புற்றோர்: 
afflicted people. 

/ஆற்று * ஆ (௪எ.ம.இ..நி.) * ஆர் (ப.பா. ஈறு).] 

ஆற்றான் ஊோகா, பெ. (ஈ.) 1. வலிமை யில்லாதவன்: 

one who is without strength and ability. “ஆ ற்றானை 

யாற்றென் றலைப்பானும்”' (திரிகடு. 45). 2. ஏழை; 

poor man. 

/ஆற்று * ஆ (௪.ம.இ. நி.) * ஆன் (ஆ.பா.ஈறு)./
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ஆற்றி 8, பெ. (ஈ.) 1. ஆறுதல் (த.சொ.௮௧.);501806. 
2. புண்ணை ஆற்றும் மருந்து; 06010௦ ௦82016 ௦4 

healing wounds, healing drug. (1..9)8.). 3. alm); 

fan. 

/ஆற்று * இ(வி.மு.ஈ.).] 

ஆற்றிக்கொடு-த்தல் 8/--1000ப, 4 செ. குன்றாவி. 

(ஏ4.) 1. சூட்டைத்தணித்துக் கொடுத்தல்; to give 

after ௦௦௦110 2. துணையாக உதவுதல்; 610 ௦ ௦106 

relief (W.). . 

[ஆற்றி கொடு. (து.வி.)./ 

ஆற்றிடு-தல் ஊா/பபே-,18 செ.குன்றாவி (14.) செய்தல்; 

1௦ ஜவர. “அந்நாள மலன் பணியாற்றிடலும்” 

(கந்தபு. காமத.26). 

/ஆற்று * இடு (து.வி.)./ 

ஆற்றிடைக்குறை arridaikkurai, Qu. (n.) a oMNors 

\_@; island formed by river or rivers. 

/ஆறு * இடை*குறை./ 

ஆற்றிடைப்படு-தல் 
vi.) 1. வழியிலிருத்தல்; (௦ be in the way. 2. 

curs)Gluglii cd; to meet in the way (W.). 

[ஆது * இடை * படு.]/ 

ஆற்றித்தேற்று-தல் வா ாப,12 செ.குன்றாவி.(.4.) 

1. மன அமைதிப் படுத்துதல்; 1௦ 50016, ௦015016, 

comfort. (Gé.9)6.). 2. நோயினின்றும் குணப் 

படுத்திய பிறகு, உடம்பை மெதுவாக வலிவடை 

யும்படிச் செய்தல்; 1௦ 6 01562585 and cause one to 

recover the normal state of health and strength. 3. 

புண்களை ஆற்றிய பின் உடம்பில் வலிமைசேர 

மருந்து கொடுத்துத் தேறப் பண்ணுதல்; to heal 

wounds and administer medicines to pick up strength. 

(7. 9)8.). 

[go9+ Gspn-] 
QOH CunpMs@ansrens Arci-p—porri-kkollal, Gu. 

(.) 1. உவந்து மிக்க மதிப்புரவுடன் விருந்தேற்றல்; 

treating guests with civility, cherish. 2. giottyi mn 

ரைக் காத்தல், புறந்தருதல்; helping one in distress, 

rendering aid, as to a sick person. (W). 3. wer 9, mse 

2461S 56d; consoling. 

/ஆற்நிபோற்றி* கொள்ளல்./ 

ஆற்றிலந்தை ஈாரிவாவெ, பெ. (ஈ.);ஒருவகை இலந்தை; 

a kind zizyphus. (é17.9)6.). , 

/ஆறு - (ஆற்று ) * இலந்தை. 
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ஆற்றிலுப்பை வாரியஹவ, பெ. (ஈ.) 1. ஒரு Get: glabrous 

Mohwah of the Malabar coast. (¢7..9)&.). 2. uJeuma; 

186 (ட). - (செ.௮௧.) 

[ஆறு (ஆற்று ) * இலுப்பை./ 

ஆற்றிறால் ஊாராவ),பெ. (ஈ.) நன்னீரில் வாழும் இறால் 

மீன்; ரீனா நாலா, 806018 ௦4 றவ. 
  

  

    
arrdai-p-padu-, 20 Ge.6.ail. | 

  
  

[ஆறு (ஆற்று ) * இதால்./ 

ஆற்றின் வித்து ஊா/ர-4ப, பெ. (ஈ.) கருப்பூரக்கற்சத்து 

(flo ¢ 5); foliated crystallised gypsum. 

[ஒருகா. அறை * இன் - அறையின் - ஆற்றின் * 
வித்து. அறை - பாறை, கல்./ 

ஆற்றினகடு 311ா௨080ப, பெ. (ஈ.) ஆற்றில் வெள்ளம் 

ஓடும் பகுதி; 1௦௦0 - prone channel in the river's course. 

(அபி. சிந்.). 

[ஆறு * அகடு./ 

ஆற்று -தல் வாப-,15. செ.கு.வி. (/.) 1. வலிவுறுதல்: 

1௦ 66௦௦16 811009, 2௦எ74ப!. 'ஆற்றாருமாற்றியடுப'' 

(குறள். 493). 2. செய்யக் கூடியதாதல்; 4௦ be 
ற௦881016: “ஆற்றுந்துணையும் பொறுக்க'' (நாலடி. 

75). 3. Gurglugsige; to be sufficient. “sl @ 

முட்டுவிற்று மாற்றாது'' (பணவிடு.225). 4. தப்பித் 
தல், 2s (Mm.); to escape, obtain deliverance, 

survive, , 

/ஆல் - ஆற்று.] 

ஆற்று“-தல் வாப-, 12. செ.குன்றாவி. (4) 1. தேடு 

GO; to seek, acquire. “ஆற்றிய மக்களென்று 

மருந்தவ மிலார்க ளாகில்''  (சீவக.2986). 2. 
செய்தல்; 1௦ do, ஜரா. "மகன் தந்தைக் 

காற்றுமுதவி” (குறள். 70). 3. உதவுதல்; 41௦ 04/6, 

8$ வார$, 10 வற, 888/81. “ஒரு வீரொருவீர்க் காற்றுதிர்”



ஆற்று “-தல் 

(4957.58). 4. 5.3156; to lead, guide, conduct. 
“அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை யாற்றின்” 
(குறள்.46). 5. பொறுத் தல்; 1௦ bear, as on the head 
௦ 800/8. "ஆற்று வாராற்றல் பசியாற்றல்” 
(குறள்.225). 6. சுமத்தல்; 4௦ $ப54க௱, கொறு. “படவி 

வைத்தாற்றிய ப.ஃ.றலைப் பாந்தள்” (கல்லா. 
முருக.துதி.). 7. கூட்டுதல்; 49 80௦ப௱ப!௨42, 85 wealth. 

8. உவமை யாக்குதல்; 4௦ make equal to, compare 

எஸ். “வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது” 
(குறள்.101). 9. சுதை மா வாற்குழம்பாகப் பூசுதல்; . 
to apply powder, etc. 

ம. ஆற்று; க.ஆறு; தெ. ஆந்து. ஆத்து; குட. ஆத். 

[ஆல் - ஆற்று..] 

ஆற்று “தல் நப-, 12 செ.குன்றாவி (4) 1. பசி 
முதலியன தணித்தல்; 1௦ 388ப206, 306256, வ12(419, 

௱ர்ப்021. 'அரும்பசி களைய வாற்றுவது காணான்” 

(மணிமே.11,86). 2. நீக்குதல்; 9 remove. “mow 

லாற்றிய குணத்து மாதவர்" (அரிச்.பு.விவாக.42) 

3. துயரம் முதலியன தணித்தல்; 4௦ ௦௦4௦7, ௦௦05016, 

soothe. அவன் துக்கம் ஆற்றினான் (உ.வ.). 4. 

வெப்பம் தணித்தல்; 9) cool. வெந்நீரை 

ஆற்றிக்கொடு (௨.வ.). 5. காலந்தாழ்த்துதல், 
ஆறப்போடுதல்; to delay, postpone. 6. 

ஈரமுலர்த்துதல்; to dry, as the hair. GeFlow 

ஆற்றின பின்பு ” (சீவக. 2422, உரை). 7. நூலின் 

முறுக்கு நெகிழாமலும் மடங்காமலும் இருக்க 
முறுக்கை வழித்துவிடுதல்; 1௦ 8௦௦4 out a 

twisted thread in order to keep it from untwisting or 

௦. நூலை முறுக்காற்றிவிடு (உ.வ.). 

/அகற்று, - ஆற்று./ 

ஆற்று ஊோப, பெ. (ஈ.) தலைவாயில், தலைக்கடை 
(%.Gen.9)6.); threshold, entrance of a house, court 
yard. 

/ஒருகா. ஆறு - ஆற்று. ஆறு = anf] 

ஆற்றுக்கட்டிக்கோலா போப 55, பெ. (n.) 

கொக்குமீன் ; 1௦4154 0126ஈ 9௨1௦, (சா.அக.). 

/ஆற்றுக்கட்டி கோலா..] 

ஆற்றுக்கால் பாப, பெ. (.) ஆற்றிலிருந்து 

பாசனத்திற்காக வெட்டிய smedveumis; channel for 
conducting water from a river for irrigation. 

/ஆறு (ஆற்று ) * கால்.] 

ஆற்றுக்காலாட்டியர் உப அரவ, பெ. (ஈ.) வயலில் 

பணியாற்றும் மருதநிலப் பெண்டிர்; ௩௦௭ ௦4 16 

193. ஆற்றுக்குலை 

agricultural tracts. “ஆற்றுக் காலாட்டியர் முகத்துக் 

கழிந்த கமலங்களை” (நல்.பாரத.நாட். 8). 

/ஆற்றுக்கால் 4 ஆட்டி (பெ.பா.ஈறு)-* ஆர் (ப.பா. 

ஈறு). ஆற்றுக்கால் - வாய்க்கால். நீர் நிறைந்த வயல்.] 

VBOHSSnoorgsngd arru-k-kaladaram,Qu.(n.) ஆற்றி 

லிருந்து வரும் அடிப்படையான நீர்ப்பாசனம், 

ஆற்றங்காற் umisser; irrigation by a spring- 

channel. 

[ஆற்றுக்கால் - ஆதாரம்./ 

ஆற்றுக்காலேரி ப, பெ. (ஈ.) ஆற்றிலிருந்து 

பிரியும் கால்வாய் நீரால் நிரம்பும் ஏரி; (௮1% 12௦ 

a water—course from a river (W.G.). 

[ஆற்றுக்கால் -* ஏரி./ 

BOHSEMH umeerd arru-k-kar—pasanam, Gu. (n.) 

BOS5rp unbsew UTES; see Apru-k—kar—payccal. 

[ஆறு (ஆற்று ) * கால் * பாசனம் ] 

ஆற்றுக்காற் பாய்ச்சல் ஊோப---03௦௦வ, பெ. (n.) 

ஆற்று வாய்க்கால் வழிபெறும் நீர்ப்பாசனம்; ஈ02- 

tion by a spring-channel. 

[3.0 (om )+ aré+ uriéee .] 

BoosMafeysleo Arru-k-kilinjil, Qu. 
Alin8 UTES; see arru-c—cippi. 

[ஆறு (ஆற்று ) * இளிஞ்சில்.] 

ஆற்றுக்குருவி ஊாப-யாயர், பெ. (ஈ.) ஒரு நீர்ப்பறவை; 

tern. 

(ஈ.) ஆற்றுச் 

  

ஆற்றுக்குருவி - நீர்ப்பறவை 

  

        [ஆறு (ஆற்று ) * குருவி.] 

BONDS Grooarru-k-kulai, Gu. (n.) 1. ஆற்றின் கரை; 

river bank (S.1.Liv.167.) 2.cuflaims; petty cess 

(S.L.Lv.241). 

[ஆறு - (ஆற்று )* குலை.]



ஆற்றுக்குள்ளழகிய மணல் 

ஆற்றுக்குள்ளழகிய மணல் arru-k-kul-alagiya-manal, 

Qu. (n.) கருமணல்; ரிஈ6 01௮0% 88௭௦ 10பஈப (ஈ 16 [ரள 

layers of river-beds. (1.2). ). 

[ஆறு (ஆற்று )*கு(4.வே.௨.) * உள் * அழகிய 

* மணல்.] 

ஆற்றுக்குறிச்சி ஊாப-ய௦, பெ. திருச்சி 
மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர்ப் GQuwit, place name in 

Tiruchirappalli district. 

/ஆறு - (ஆற்று) * குறிச்சி] 

ஆற்றுக்கெண்டை ஊாப வி, பெ. (ஈ.) ஆற்றில் 

வாழும் 6 அங்குல நீளமுள்ள சிறு கெண்டை மீன்; 

river carp or Nilgiri trout. 

[ஆறு * கெண்டை./ 

இதற்கு நீலகிரிக் கெண்டை என்றும் பெயர் உண்டு. 

சாம்பல் நிறமும் வெள்ளியைப் போன்ற பளபளப்பும் கொண்டது. 

முதுகில் 15 முட்கள் செங்குத்து வரிசையிலிருக்கும். முதுகின் 

பக்கமும், கீழ்ப்பாகமும், எருவாயிலும் (ஆசனவாயிலும்) சிறிது 
கருத்திருக்கும். ஆண் மீனுக்கும் சிறு மீன்களுக்கும் வழவழப் 
பான சிதல்கள் இருக்கும். நீலகிரியிலும் மலையாளத்திலும் இது 

மிகுதியாய் காணப்படும்; ் 
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ஆற்றுக்கொடி arru-k-kodi, பெ. (.) பேய்த் தும்மட்டி; 

0182-௨80௨. (சா.௮௧.) - (செ.௮௧.) 

கொம்மட்டி (சங்.அக.) ; ௦௦௦௭. 

/ஆறு (ஆற்று ) * கொடி..] 

ஆற்றுத்தும்மட்டி uniéss; See arru-ttummatti. 

பேய்க் 

ஆற்றுக்கொம்பொதி மரம் ஊாப-1-1௦௱௦0/-றவ, பெ. 

(ஈ.) பெரும் பூம்பாதிரி மரம்;1௦09-162௮/௦0 பற 1௦௦. 

(சா.அக.). 

ஆற்றுச்சங்கிலை ாப-௦-௦ர்0வ், பெ. (ஈ) மலை 

வட்டை மரம்; mountain 1வளகாக ௦1! ௭86. (சா.அக.). 

[ஆறு (ஆற்று ) - சங்கு - இலை..]   

ஆற்றுத்தும்மட்டி 

ஆற்றுச்சஞ்சலை arru-c-cancalai பெ. ௬.) ஆற்றுச் 

சங்கிலை பார்க்க; 996 ோப-௦-௦ற0॥வ். 

[ஆறு * (சங்கிலை.) -- சஞ்சலை.] 

ஆற்றுச்சவுக்கு ரோப-௦-௦ல-/6ய, பெ. (ஈ.) கோடைச் 
சவுக்கு, ஆற்றலரி; common tarnarisk. (L.). 2. 

வயிற்றுப் போக்கு மருந்துச்செடி; 9308 18215, 

it is useful in diarrhoea, dysentery 810. (சா.அக.). 

[ஆது (ஆற்று ) + சவுக்கு.] 

ஆற்றுச்சிப்பியாப-௦-ஜெ9/,பெ.(.) ஆற்றுக்கிளிஞ்சில்; 
bivalue or mussel found in beds of rivers. ் 

[ஆறு (ஆற்று ) * சிப்பி. 

ஆற்றுச்செருப்படி போப-௦-௦ஊயறற௨0, பெ. (ஈ.) ஆற்றுச் 
செருப்படை பார்க்க; see arru-c-ceruppadai. 

[ஆற்று * (செருப்படை) - செருப்படி../ 

&POFQeGuusr arru-c-ceruppadai, Gu. (ஈ.) 

ஆற்றுப் பகுதி நிலத்தில் வளரும் ஒரு பூண்டுச் 
செடி ; low spreading small water—plant found grown in 

river-beds. (&7.3)6.). 

/ஆறு (ஆற்று * செருப்படை). 

செருப்படை பார்க்க; 8686 5ப--0௨0 வ. 

ஆற்றுணா ோபா£, பெ. (ஈ.) நெடுவழிப்போக்கர் வழி 

யிடை உண்பதற்காக எடுத்துச் செல்லும் கட்டுச் 

சோறு , பொதி சோறு; food bundled and tied up in 

a cloth and taken while travelling along a river's course. 

"ஆற்றுணாக் கொள்ள” (சீவக. 1550) (சா.௮௧.). 
/ஆறு* உணா..] 

ஆற்றுத்தும்மட்டி Arru-t-tummatti, Gu. (n.) Guws 
கொம்மட்டிப் பூடு. ஆற்றுப்படுகைகளில் ஆண்டிற் 

கொருமுறை விளையும். மழைக்காலத்தில் கீழ்க் 

கரை மணற்பாங்குகளில் பூக்கும். இதன் செடிப் 

பகுதிகளனைத்தும் (சமூலம்) கசப்பானது. இதன் 

தூள் கண்ணிலும் மூக்கிலும் படின் நெடியேறும். 
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ஈரற்குலைநோய், மலக்கட்டு, குடல் நோய், பாண்டு 
முதலிய கழிச்சலால் (பேதியால்) குணப்படுத்தும் நோய்களுக்கு 
இதன் காயைமற்றச் சரக்குகளுடன் சேர்த்துக் கொடுப்பதுண்டு, 

சிதையைவறுத்து உட்பருப்பைத் தின்பர், விதையின் எண்ணெய், 
பாம்புக்கடி, தேள்கடி, குடல்நோய், காக்கை வலிப்பு முதலிய 
வற்றுக்கும், முடிவளர்ச்சிக்கும், நரை மாறிக் கருப்பாவதற்கும் 
பயன்படுத்துவர்; 61197 80216. tt is so called from its usual 
growth on the river banks. All parts of the plant are very bitter 

and the dust when dry, is very irritating to the eyes and 
nostrils. 

The fruit, particularly in combination with other drugs 

is very useful in constipation, hepatic and visceral conges- 

tions, dropsical affections and other diseases requiring 

purgatives. The kernal of the seed is eaten-after a slight 

roasting; the oil from the seed is used for snake—bites 

scorpion stings, bowel complaints, epilepsy etc., and also 

for blackening grey hairs. (1. 216.). 

மறுவ. பேய்த்தும்மட்டி, பேய்க்கொம்மட்டி, பேய்க்கும்மட்டி , 
ஆற்றுக் கொடி. 

/ஆறு (ஆற்று) * தும்மட்டி... 

ஆற்றுத்தும்மட்டிக்காய்ச்சத்து ஊோபஈ்பற௱211-1-1ஆ,-௦- 

cattu, Gu. (n.) ஆற்றுத்தும்மட்டிக் காயினின்று 

வடிக்கும் &5 8); compound extract of colocynth (in 

allopathy). (சா.அக.). 

[ஆறு (ஆற்று) * தும்மட்டி * காய் * சத்து./ 

ஆற்றுத்துவரை போப-(4பப/வல், பெ. (ஈ.) ஒருவகைச் 
செடி; wild tea (er. 918.). 

[ஆறு * துவரை. 

ஆற்றுத்தூம்பறுகு பபற பப, பெ. (ஈ.) உப்பறு 

W060; a kind of Barbuda grass found in brackish soils. 

/ஆநு (ஆற்று) * தும்பு* அறுகு.] 

ஆற்றுதல் போப, தொ. பெ. (41.ஈ.) 1. புண்ணைக் 

குணப்படுத்தல்; ஈவா) பழ ௭௦பா௦. 2.குளிரப் 

பண்ணுதல்; ௦௦௦19. 3. பசியைத் தணித்தல் ;80ஐ0625- 

ing பா. 5. ஈட்டுதல்; ஊா௱. 6. பொறுத்துக் 
கொள்ளுதல்; 6௦௨9, ஊது. “விதுரனும் வெஞ் 

சொலாற்றான் வில்லினை யிறுத்து நின்றான்” 

(பாரத. எட்டாம். போர்.14). 7. நடத்துதல்; ௦௦ஈ0ப௦1- 

ing, leading. “ஆற்றுதல் என்பதொன்றலந்தவர்க் 
குதவுதல்'' (கலித். 133). 8. சுமத்தல்; ௦. 

"புவிமுற்றும் ஆற்றிய பணிக்கிறை” (கந்தபு. 
அசுரேந்.42).9. செய்தல்;0/9. “ஆதலின் மைந்தர் 
காளறத்தை யாற்றுதிர்” (கந்தபு. காசிபனுப. 24.), 
10. அணிதல்; ஷர), 80௦9. “ஆற்று தொல் 

கருப்பத்துடன்”” (கந்தபு. துணைவ. 16). 11. நீக்கல்;   

ஆற்றுநீர்ப்பொருள் கோள் 

discarding, removing. “மையலாற்றிய குணத்து 

மாதவர்” (அரிச்ச, விவாக. 12). 12. பிரித்தல்; 

செள.  “சேற்றுவார் கதிர்சேரக் கொணர்ந்து 

வைத்தாற்றுவார்' (அரிச்சந். நாட்டு, 46). 13. 

உய்தல் 850809, 1/9. (பிங்.) .14. உதவுதல்; ஈத. 

“ஒருவீரொருவீர்க் காற்றுதிர்” (புறநா.58). 15. 
போதியதாதல்; Sutficng, ''தட்டுமுட்டு விற்று 

மாற்றாது” (பணவிடு. 225). 16. வலியராதல்; 6௨- 

coming strong. 17. %&L@gse (iw.); accumulating. 

18. ஈரமுலர்த்துதல்; ரு, 88 6௨ ஈவ். “குஞ்சியை 

யாற்றின பின்பு ' (சீவக. 2422 உரை). 19. நூலை 

(Y MH&SN H Hed; smothing out a twisted thread. 

[ஆறு -* ஆற்று - ஆற்றுதல்.] 

ஆற்றுநண்டு ரோப-ாலாபே, பெ. (ஈ.) ஆற்றில் வாழும் 

நண்டு; ஈஸ் மரற 18 ர/௦5. 

/ஆறு * நண்டு. 

ஆற்றுநத்தை ரோம ஈகஈ௮, பெ. (ஈ.) ஆற்றில் கிடக்கும் 

ஒருவகை நத்தை; வி *0பரா௦ in large fivers. edible 

snail. 

lgat 5305.) 

ஆற்றுநர் வாயால, பெ. (ஈ.) வழிப்படுத்துவோர்; 9ப/9௪. 

/ஆற்று * ஆற்றுர்..] 

ஆற்றுநீர்ப்பொருள் கோள் arcu-nir-p-porulgol, Glu. (n.) 

செய்யுளின் பொருளறிதற்குரிய பொருள்கோள் 

எட்டனுள் ஒன்று. செய்யுளில் சொல்லமைந்த 

முறைப்படி நிரலே பொருள் கொள்ளுமாறு ஆற்றொ 

முக்காக அமைந்த செய்யுளமைப்பு; ௱௦0௦ 04 ௦௦ஈ- 

structing poems, (one of eight porulkol.) in such a form 

as to assist comprehension of meaning by refering and 

juxtaposing with corresponding series from beginning 

to end. 

[ஆறு (ஆற்று) + Bo + பொருள் கோள். 

பொருள்கோள் - பொருள் கொள்ளும் முறை.] 

அடிதொறும் அற்றற்று ஒழுகும் ஆற்றுநீரைப் போல் 
கோர்வையாகப் பொருளுணர்தற்கேற்ற செய்யுளமைப்பு ஆற்று 
நீர்ப் பொருள்கோள் எனப்பட்டது. 

“மற்றைய நோக்கா தடிதொறும் வான்பொருள் 

அற்றற் றொழுகும.. தாற்றுப் புனலே”' (நன்.) 

“சொல்லருஞ் சூற்பசும் பாம்பின் தோற்றம்போல் 

மெல்லவே கருவிருந் தீன்று மேலலார் 

செல்வமே போற்றலை நிறுவித் தேர்ந்தநூல் 

கல்விசேர் மாந்தரின் இறைஞ்சிக் காய்த்தவே” 

(சீவக. நாம. 24.)



ஆற்று நெட்டி 

இச்செய்யுளில் நெல் எனப் பொருள்படும் “சொல்” 

என்னும் எழுவாயை முதலெடுத்து அதன் தொழில்களாகிய 

வினையெச்சங்கள் ஒன்றையொன்று கொள்ளும்படி முறையாக 

வைத்து அவற்றை முடித்த “காய்த்த” என்னும் பயனிலையை 

இறுதியில் வைத்தமையால் இப்பொருள்கோள் ஆற்று நீரொழுக் 

கிற்குச் சமமாயிற்று (நன். பொது, 61. உரை), 

ஆற்று நெட்டி ஊோப- ஈஸ், பெ. (ஈ.) வறட்சுண்டி, நீர்ச் 

சுண்டி (மூ. அ.); 88௭/4 plant, water mimosa. 

(சா. ௮௧.). ் 

[ஆறு * நெட்டி. 

ஆற்றுப்பசலி ோப-2வீவி, பெ. (ற) ஒருவகைப் 

பசலைச் Gleip; a kind of spinach. 

[ஆறு (ஆற்று) + ued. used = 

முடையது./ 

பச்சை நிற 

ஆற்றுப்பச்சைரோப-0-03௦0வ), பெ. (ஈ.) 1.நாகப்பச்சைக் 

கல், மருத்துவத் துணைச் சரக்குகளில் ஒன்று; 

inferior variety of green — stone forming one of the 120 

kinds of natural substances described in the Tamil 

medicalscience. 2.Ué 0 ¢ & & 60; greenstone, emerald, 

one of 9 gems. 

[ஆறு * பச்சை/ 

ஆற்றுப்பஞ்சு arru-p-panju, Glu. (n.) கடற்கொஞ்சி 

பார்க்க; 896 kadarkonjl. 

BogwuQews arru—p—padugai, Gu. (.) ஆற்றுப் 

பாய்ச்சலுள்ள அல்லது பாய்ச்சலுக்கேற்ற ஆற்றை 

WSs FE! eo; river bed, land adjoining a river and 

rich with its aliuvial deposit. 

[ஆது (ஆற்று) * படுகை. 

ஆற்றுப்படுத்து--தல் ோப--ற-ற௨0ப1ப-, 
குன்றாவி (94) 1. வழிச் செலுத்துதல்; 4௦ 01201 8 

the right way, esp. to direct a professional, as a bard 

or dancer to a liberal patron. “afm elow wim mit 
படுத்தன்று'' (பு.வெ. 9,31). 2. போக்குதல்; 1௦ 9 

tid of, “துணையணைப் பள்ளித் 

துயிலாற்றுப் படுத்தாங்கு'' (சிலப். 27, 209). 3. 

நன்னெறி யினுட் படுத்துதல்; 19 1680 1 a right 

ஸ். “ஆற்றுப் படுத்தபின்'” (கலித். 5) 4. வழிப் 

remove. 

படுத்துதல்; to set right in a desired way. 

“நெஞ்சாற்றுப்படுத்த நிறைதபு புலம்பொடு” 
(முல்லைப். 81). 

[ஆறு (ஆற்று) - படுத்து (பி.வி.) - தல்.] 
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ஆற்றுப்படை 

சென்னைப் பல்கலைக்கழக அகரமுதலியில் “ஆற்றுப் 

படுத்து--தல்' என இருக்க வேண்டிய பிறவினை வாய்டாட்டுக் 

கூட்டுவினையை ஆற்றுப்படு--த்தல் எனத் தந்திருப்பது தவறு. 

ஆற்றுப்பட்டான்,--படுகின்றான் போன் றுகூட்டுவினையாக்கிப் 

பண்டையிலக் கியங்களில் பயிலப்படாமை அறிக. 

ஆற்றுப்படை ஊாப-ற-ற80வ், பெ. (ஈ.) பரிசில் பெற்ற 

ஒருவன், அது பெறக் கருதிய மற்றொருவனைத் 

தனக்குப் பரிசளித்த தலைவனிடத்துச் செலுத்து 

வதாக அகவற்பாவில் பாடப்படும் சிற்றிலக்கியம்; 

form of panegyric poem generally in agaval metre in 

which the poet who has been rewarded with gifts directs 

another poet to the chief from whom the latter may 

also receive similar reward. (ustreofl(jum. 318, 319). 

[ஆறு (ஆற்று) * படை. படு - படை./ 

“ஆற்றுப்படு' என்னும் தன்வினை வாய்ப்பாட்டுக் 

கூட்டுவினை 'ஆற்றுப்படுத்து' என்னும் பிறவினை வாய் 

பாட்டுக் கூட்டுவினையாகவே பண்டையிலக்கியங்களில், 

(திருமுருகு. 244), (அக. 22, 71, 365) (குறுந். 241) (பரி. 4:2, 

3:10) (முல்லை. 22:11, 71:89, 365:2,81) (கலி. 5,85) (சிறு.39) 

ஆகியவற்றில் ஆளப்பட்டுள்ளது. ஆற்றுப்படுகின்றான், 

ஆற்றுப்பட்டான் எனத் தன்வினை வாய்பாட்டால் ஆளப்பட்ட 

தற்கான இலக்கியச் சான்றுகள் கிடைத்தில. ஆற்றுப்படைக்கு 

ஆற்றுப்படுத்துதல் என்பதே உரையாசிரியர்கள் கொண்ட 

பொருளாயின், அஃது ஆற்றுப்படுத்தமென்றே ஆளப் 

பட்டிருத்தல் வேண்டும். கொடை - கொடுத்தல் எனப்ஃபொருள் 

படுவதல்லது, கொடுப்பித்தல் எனப் பொருள்தருமாறில்லை. 

ஆற்றுப்படை என்பதும் இரவலர் சென்ற ஆற்றின்கண் 

படுவது (செல்வது) என்றல்லது படுத்துவது (செலுத்துவது) 
எனப் பொருள் படாது. பரிசில் பெற்ற ஒருவன் பெறறிற்கும் 

ஒருவனுக்கு வழிகாட்டுவது ஆற்றுப்படைகளில் கதையமைப் 

பாயினும் குறிப்பிட்ட வள்ளல் அல்லது தலைவன் வாழும் 

ஊருக்குச் செல்லும் வழியை, பிற வழிப்போக்கரோ, அல்லது 

வழியிடை ஊர்களில் வதியும் மக்களோ காட்டுவது இயல்பான 

நிகழ்ச்சி. 

ஆதலான் பரிசு பெறுதற்குரிய ஆற்றின்கண் படுவதே 

ஆற்றுப்படை எனக் கொள்வதே சாலப் பொருத்தம். 

“பரிசு பெற்று வருவார், கூத்தர், பாணர், பொருநர், 

விறலியர் என்னும் நால்வருட் பரிசிற்குப் போவார் ஒருவரை 

ஆற்றிடைக் கண்டு, சீர்த்தி (கீர்த்தி) 

முதலியவைகளைச் சொல்லி வழிப்படுத்துவதாதலின், இது 

கூத்தராற்றுப்படை, பாணராற்றுப் படை, பொருநராற்றுப்படை, 

பிற கப்படும்” (இலக். விளக். 

பாட்டி. 113) எனக் கூறப் பட்டிருப்பினும், கூத்தராற்றுப்படுவது, 

தலைவன் 

ியராற்றுப்படை ் 
aw oo Y 

் பாணராற்றுப்படுவது எனப் பொருள் கொளலே நேரிது. 

“பெற்ற பெருவளம் பெறா அர்க் கறிவுறீஇச் 

சென்று பயனெதிர ச் சொன்ன பக்கமும்''



ஆற்றுப்பாசனம் 

எனத் தொல்காப்பியர் கூறியது ஆற்றுப்படுத்துதல் 

என்னும் பிறவினை வாய்பாட்டதே யெனினும், தானே வழி 

வினவியறிந்து வள்ளலைக் காணும் ஆற்றுப் படையிலக்கியம் 

தொல்காப்பியத்திற்கு முந்தியதாகவும், பிறர் ஆற்றுப்படுத்தும் 
பாங்குற்ற பின்னைய இலக்கியம் அதே பெயரில் ஆட்சி 

பெற்றதாகவும் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. 

“செயப்படு பொருளைச் செய்தது போலத் 

தொழிற்படக் கிளத்தலும் வழக்கினு ளூரித்தே”' 

என்று கூறிய தொல்காப்பியர் பிறவினைப் பொருளைத் 

தன்வினை போலத் தொழிற்படக் கிளத்தலுண்டு என யாண்டும் 
கூறிற்றிலர். 

தமக்கேற்ற ஆற்றின்கண் படுதலைக் கூறும் நூல் 

ஆற்றுப்படை என்னும் பெயர் பெற்றது. நாளடைவில் 

ஆற்றுப்படையின் பாங்கு வளர்ச்சியுறத் தலைப்பின் பொருள் 
திரிபுற்றது என அறியலாம். 

ஆற்றுப்பாசனம் போாப--ரககோண,பெ. (.) ஆற்றுப் 

umbéea UTM; see arru—~p—payccal. 

[/ஆற்றுப்பாய்ச்சல் > ஆற்றுப்பாசனம். 

பாய்ச்சல் - பாசல் - பாசலம் - பாசனம்./ 

ஆற்றுப்பாசி ரோப-ர-0ை8, பெ, (ஈ.) ஒரு நீர்ப்பூண்டு; 
river-weed, Najas Indica alias caulinia Indica. 

[ஆறு (ஆற்று) * பாசி.] 

ஆற்றுப்பாட்டம் ஊரப-ற-றவ்ஹ, பெ. (.) பழங்கால 

வரி வகை; ௨௦ம் $ல: (8.1.1. 365). 

[ஆது (ஆற்று) * பாட்டம்.] 

ஆற்றுப்பாய்ச்சல் வொப-ர-றலவ், பெ, (௬) 

ஆற்றுக்கால்வாய்ப் பாசனம்; ரள irrigation. 

[ஆறு (ஆற்று) பாய்ச்சல்../ 

ஆற்றுப்பாய்ச்சி ஊாப-2--0வ௦, பெ. (£.) ஆறுகளில் 

கப்பல் செலுத்துபவன்; ஙு ஈல/0240. "ஆற்றுப் 

பாய்ச்சி கடற்பாய்ச்சி'” (Insc.) 

ஆறு (ஆற்று) 4 பாய்ச்சி. பாம் - பாய்ச்சி = 

செலுத்துபவன். / 

ஆற்றுப்பாலை arru—p—palai, Qu.(n.) 1. இலைகள் 

மாறிமாறியிருப்பதும், பூக்கள் அடர்த்தியாயில் 

லாததும், நீர்நிலைக் கரைகளில் காணப் 

படுவதுமாகிய சிறிய மரம். இதன் பட்டையைக் 

காய்ச்சலுக்குக் கருக்கிட்டுத் (கசாயம்) தருவர்; 

Indian willow, river panlay, It is a small tree; leaves 

alternate few flowered; peduncle 3 to 6 leaved. It is 

always found on river banks and near water. Leaves 

lopped and given to cattle, as fodder. Bark is a febrifuge. 

2. கவிழ்ந்து நீண்ட கிளைகளும், 50 அடி உயரமும், 
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12 அடி பருமனும், 3 விரலம் முதல் 6 விரலம் 

(அங்குலம்) நீண்ட இலைகள் கொண்டதும், 

கிளைப்பகுதிகள் கூடை முடையப் பயன் 

படுவதுமான பெரிய மரம்; 9-௦. 5௮% 

babylonica. Tree 50 ft. height, trunk 12 ft; in girth, 

flowering and leaping together; leaves 3 to 6 inches. 

Branches and twigs largely used for making baskets; 

long, slender, drooping branches. (41. 9)6.). 

[01 (£91) + Urrensn. ] 

ஆற்றுப்பிதலம் arru-p-pidalam, Glu. (n.) Hoss 

meaty BHond MASS ctedeme; line which 

separates land and river. (6.QéT. 915.), 

[ஆறு (ஆற்று) * பிதலம். பின்தலம் - பிதலம் 

(பின்னம்)./ , 

ஆற்றுப்பூவரசு போப-ற-றய்வாக$ப, பெ. (ஈ.) வெளிர் 

பச்சை நிறமுடையதும், சிறிய பூக்களுடையதும், 

கடற்கரை மணற்பாங்கில் காணப்படுவதுமாகிய 

செடிப் பூவரசு என்னும் பெரிய மரம்; 1806 118௨ மரம் 

small whitish-green flowers found in sandy places near 

the sea-shore. (&7..916.). 

[ஆறு (ஆற்று) * பூவரசு./ 

ஆற்றுப் பொடி arru-p-podi, Gu. (n.) s,m querer 
1 gyu5 sot & eit; river minnow. 

[ஆறு -- பொடி./ 
  

    
ஆற்றுப்பொடி - மீன் வசை ப] ம     
    ஆற்றுப்பொருவா ோப-ஜ-ஜ0ாயக பெ. (..) ஆற்று மீன் 

660; kind of river fish. , 

[ஆறு * பொருவா./ 

2 fogiueit arrubavar, Glu. (n.) ஆற்றலுடையவராய்ப் 

mit Gui Glecveunit, invader with superior might. 

“ஆற்றுபவர்க்கு மரண்”” (குறள். 741). (த.சொ. 
௮௧). 

/ஆற்று - ஆற்றுபவர்]



ஆற்றுமடை 

ஆற்றுமடை ோப-௱க0வ்,பெ. (ஈ.) வாய்க்காலின் முகம்; 

sluice of a canal. 

/ஆறு * மடை./ 

Bpgwo arrumari, Qu. (n.) 1.5 Guill ; bastard cyprus. 

2.பேய்க்கொம்மட்டி , ஆற்றுக்கொம்மட்டி ;௦௦1௦௫ா1ர். 

[ஆறு உமறி./ 

ஆற்றுமருது போப-௱காபபபே, பெ. (.) நீர்மருது; ஈவா 

leaved white winged myrobalan. (சா.அக.). 

ம. ஆற்றுமருது 

/ஆறு * மருது.] 

ஆற்றுமல்லிகை arru-mailigai, Gu. (n.) 1. ஒருவகை 

iB muy ever (6); water — plant with white flowers, river 

jasmine. 2. @(@ Waele s; a species of Arabian 

Jasmine. 

[aa + மல்லிகை./ 

ஆற்றுமீன் ஊோப-ாரர, பெ. (ஈ.) ஆற்றில் வாழும் மீன்; 
55 oor oof ir ett; river fish, as opposed to sea—fish, trout. 

It is a common name for various species of fish living 

. in fresh water. 

[ <9.) + Beir. ] 

Bodoysaf arcu-mulli, Qu. (n.) 1. கழுதை முள்ளி; 

holly leaved bear's breech. 2. SeorL Mas SHlifl; blue— 

flowered prickly night 80௧௦௪. (சா.அக.). 

[m1 + were] 

ABPwCwopA arru mélalagi, Qu. (n.) 1. ஒருவகைப் 
U@; common weed. 2. Geiby; a garden plant with 

esculent leaves. (&1.9)5:). 

[ஆறு - மேல் * அழூ.] : 

ஆற்றுல்லம் ரோய॥வ௱, பெ. (ஈ.) உல்லமீன்; 58416 ரி, ௨ 

variety of hilsa fish. 

[ஆறு - உல்லம்./ 

ஆற்றுவஞ்சி கோப பகர், பெ. (ஈ.) பூக்கின்ற ஒரு 

ums YO; flowering 85066, 2. ஒருவகை 

நீளிலைப் பூடு; 61104௦ 18௨60 ௦0௨0௦௨. (சா.அக.). 

ம. ஆற்றுவஞ்சி 

/ஆறு * வஞ்சி] 
ஆற்றுவரி ோப-ுலர, பெ. ௬.) ஆற்றைப் பொருளாகக் 
கொண்டு பாடப்பெறும் காமங் கண்ணிய இசைப் 

um); akind of ancient exotic song on a river. (flat). 

6, 35 உரை.). 

/ஆறு *வரி.வரி--காமங்கண்ணிய இசைப்பாட்டு. 
ஆற்றின் மேல் வைத்துப் பாடப்படுதலின் ஆற்று 
வரியாயிற்று./ 
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ஆற்றுவைப்பு 
ஆற்றுவாய்முகம் சொப- ஷப, Glu. (n.) ஆறு, 

கடலொடு கலக்குமிடம்; estuary, mouth of a river. 

“ஆற்றுவாய் முகத்திற் றேக்கி யுமிழ்வதே யொக் 

கும்'” (கம்பரா. இராவணன். கள. 25). 

ம. ஆற்றுவா. 

[ஆறு * வாய் - முகம்./ 

ஆற்றுவார் சாப-2, பெ. (ஈ.) எடுத்த பணியை முடிக்க 

eusdevault; capable persons who can accomplish the 

work undertaken or entrusted. 'ஆற்றுவா ராற்ற 

லிகழாமை”' (குறள்.891). 

/ஆற்று - ஆற்றுவார். 

ஆற்றுவாளை ரோப-வவ, பெ. (.) நன்னீரில் வாழும் 

வாளை மீன்; 4256-௭2 1180. 

ம. ஆற்றுவாளை 
  

  

      

[ஆறு * வாளை./ 

ஆற்றுவி--த்தல் ஊாப5-, 4 செ.குன்றாவி. (4:4.02ப5.) 

1. வலியைப் பொறுக்கும் படி மன உறுதி 

செய்வித்தல்; ஊற to bear or endure pains. 2. 

Sows Ge sed; to alleviate, 62. 3. செய்வித்தல்: 

cause to do. 

/ஆற்று (,த.வி.) - ஆற்றுவி (பி.வி.).] 

ஆற்றுவித்தம் ஊாபடர்ஈ்க௱, பெ. (ஈ.) ஆறுபாய்முகம். 

ங் 0௨0. (த.சொ.அக.). 

/ஆறு * வித்தம். வித்தம்- துளைக்கப்பட்டது.] 

ஆற்றுவைப்பு ஊபோப-பவறப, பெ. (ஈ.) ஆற்றின் ஒதுக் 

கத்தால் சாகுபடிக்குத் தகுதியான நிலம்; lands 

that have become cultivable owing to the natural change 

of the course of a river providing alluvial soil. 

ம. ஆற்றுவெப்பு, 

[ஆறு * வைப்பு.



ஆற்றுள்ளம் ஊோப-8௱, பெ. (n.) gpgeed unitss. 

(சா.அக.); 99௪ ஊோப!வஈ. 

ஆற்றுளுவை ஊோயயவ், பெ. (.) நன்னீருளுவை பார்க்க: 

see nanniruuvai. (&7.215.). 

BOAT WSS Arrolukku, Qu. (n.) 1. ஆற்றின் நீரோட் 

LW; course of a river, flow of a river or stream. 

2. இடையறாது ஓடுகின்ற ஆற்று நீரோட்டம் 

போல் தொடர்ந்து நிற்கும் நூற்பாக்களின் நூல் 

வகை, நூற்பா நிலைகளுள் ஒன்று; most natural 

order of words which clearly brings out the meaning, 

one of the four suttira nilai. 

[am + owae-] 

APADTQES Pow Arrolukku-nilai, Qu. (n.) gr 

பாக்களின் நால்வகை நிலைகளுள் ஒன் று; ௦௨ of 

the four suttira nilai. 

[ஆறு * ஒழுக்கு * நிலை.] 

ஆற்றொழுக்கு பார்க்க; 56 ரொ௦1ப1/ய. 

BDSELO—SH arak-kattu-, 15 செ.குவி. (94) 1. 
மேற்கொண்டு தீங்குசெய்து நலியாதவண்ணம் 

__ மந்திரம் முதலியவற்றால் பேய்க்கோளைத் 

தடுத்தல் (இ.வ.), (ச௪ெ.௮௧.); றார், ரூ ளவ 0 

spell, an evil spirit possessing a person from doing 

further mischief to the victim (Loc.) 2. yssr, Usp yster 

(இரணம்), கட்டி முதலியவற்றை ஆற்றுவதற் 
காகத் $65 மருந்து களையிட்டுக் கட்டுக் 

65; application of a bandage for healing a wound, 

sore, abscess etc. (சா.அக.). 

[ஆற (பெ.எ.) * கட்டு. ஆற- தீர, நலமுற./ 

ஆறடிவிருத்தம் ஊகரி-ராபஈவா, பெ. (ஈ.) கலிவிருத்தம், 

தரவு, கொச்சகம்; ௨ 1/6 ௦1 றா௦50010வ] ௦௦1841ப00௦, 

stanza with six metrical lines. 

/ஆறு* அடி * விருத்தம்./ 

ஆறத்தணிய arattaniya, afc. (adv.) அமைதியாய் 

(2.cu.); calmly, leisurely. 

[ஆற * தணிய./ 

ஆறதீகம் ஊலி9வ, பெ. (ஈ.) தீப்பற்றாக் குணமுடைய 
கல்நார் (மு.அ.); mountain flax, magnesium fossil 

found in Mysore. Its texture is delicately fibrous. It is 

also called asbestos which has the quality of resisting 

fire. 

/ஒருகா. ஆறு * தீகம்- ஆறுதீகம் - ஆறதீகம். தீ 
> Sab = தீயின் இயல்பு; ஆறதீகம் - தீயின் இயல்பை 

ஆறச் செய்யும் கல்நார். 
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ஆறவிடு-தல் 

ஆறந்தம் காலாக, பெ.(ஈ.) முடிவிலே உறுதி செய்யப் 
படும் தெளிவுரைகள் ஆறு; டவ)! disposi- 

tions to be 080060 ஊ் (௨ 80. 'ஆறந்தமாவன: 

நாதாந்தம், சித்தாந்தம், போதாந்தம், யோகாந்தம், 

காலாந்தம், வேதாந்தம் என்பன” (த.நி.போ.137). 

/ஆறு* அ.ந்தம்- ஆறந்தம்.] 

ஆறப்போடு-தல் 8௨-ஐ-௰ூ௦௦ப-, 19 செ.குன்றாவி. (43) 

காலந்தாழ்த்துதல் (உ.வ.); ௮1௦௪ ௨ 4௦7: 10 1056 115 

importance by postponing it (com.). 

/ஆற (பெ.எ.) * போடு. போக * அடு - போகடு 
* போடு./ 

ஆறல் Aral, Gu. (n.) 1. 2401560; healing, as does a 
wound.2. (6af1ig 60; cooling, growing cold. 

[ஆறுதல் -* ஆறல்..] 

ஆறல் பீறல் வவ - ஜ்வ,பெ. (ஈ.) பயனற்றது; 82 

which is useless. ‘gerGert@inss madmen 

யிருப்ப தொரு தேவதையைப் பற்றி (ஈடு, 7,4,8). 

[அறுதல் *அறல் - ஆறல். பீறுதல் = நெடுகக் 

கழிதல். ஆறல்பிறல் (எதுகை குறித்து வந்த 
மரபிணைமொழி) - அநுந்து கழிந்த துல் போல் 

பயனற்றது./ 

ஆறலை-த்தல் ஊவவ-,2 செ. குன்றாவி. (4), வழிப் 
பறித்தல் ;40 rob on the highway. “cust & ett sor TTL 1p 

விட்டாறலைக்கு மத்தம்'' (ஐந். ஐம்.34). 

/ஆறு* அலை.அலை- துன்புறு, துன்புறுத்து. ஆறு 
- வழி, நெடுஞ்சாலை. ] 

ஆறலை arala, Gu. (n.) வழிப்பறி, வழியினீடக் 
Genensner; highway robbery. “2mm கள்வரூர் 

கலக்கி''-(கந்தபு. ஆற்றுப்.14). 

[ஆறு * அலை./ 

ஆறலைப்பார் ஊவிவ-ர-ஜ௨, பெ. (ஈ.) வழிப்பறி செய்யும் 

"கள்வர்; ஈ/9ரவஷு 1000௪5. 

[ஆறு * அலைப்பார்.] 

ஆறலைப்பு ஊவிவறறப, பெ. (ஈ.) ஆறலை பார்க்க; 596 மோவிவ். 

[ஆது * அலைப்பு./ 

pag ara-v-amara, ofl.s. (adv.) அமைதியாய் 

(2..eu.); calmly and patiently. - ் 

[ஆற * அமர - ஆறவமர..] 

ஆறவிடு-தல் aravidu-18: செ.குன்றாவி. (vt) 

ஆறப்போடு-தல் பார்க்க; 592 ara—p—podu-. 

[ஆற * விடு.]



ஆறறிவுயிர் 

ஆறறிவுயிர் வரம், பெ. (ஈ.) ஐம்பொறியுணர் 

வோடு சிந்தித்தறியும் மனவுணர்வுடைய மக்கள்; 

human beings, as possessing six faculties viz. the five 

senses and the mind. “Wada. டாமே யாறறி வுயிரே” 

(தொல். பொருள். 588). 

[ஆறு அறிவு உயிர் / 

ஆறன்மட்டம் ஊகா-ஈகர்கா, பெ. (ஈ.) (இசை) தாள 

6606; (Mus.) a variety of time measure. (#levt.3.16. 

அரும்.). 

/ஆறு * அன் + மட்டம். அன் சாரியை./ 

ஆறாக்காரியம் அவகர, பெ. (n.) தேற்றம் 

(த.சொ.அ௧.) ; resolve. 

/ஆறாத-* ஆறா (ஈ.கெ.எ.ம.பெ.எ.) * காறியம்./ 

ஆறாக்குழிப்புண் ஊற, பெ.(ா.) தீராத 

ஆழமான புண் ;1ஈ0ப2416 deep sore such as carbuncle. 

[9075 - ஆறா * குழி புண். 

ஆறாங்காய்ச்சலுப்பு வ2ர்-1-ூ௦௦வ-யறறப, பெ.(ஈ.) ஆறு 

முறைகாய்ச்சி யெடுத்த வெடியுப்பு; ஈ11௨ 0௦1120 and 

11௪௨௦ 6 1௯. (சா.அக.). 

[orb + காய்ச்சல் * உப்பு/ 

ஆறாங்கூட்ட வெள்ளி aran—kuttavelli, Gu. (n.) aes 
மீன் தொகுதி, மீனவர் இரவுப் 

கணித்து, மீன்பிடிக்கச் செல்லவுதவும் விண்மீன் 

(முகவை. மீ.வ); 512 of stars, one that helps 

fishermen to surmise the time of the night and go for 

பொழுதைக் 

fishing. 

[ஆறாம் * கூட்டம் * வெள்ளி.] 

ஆறாட்டம் ஊரக, பெ. (ஈ.) அதிக நோயால் படும் 

பெருந்துன்பம்; 8900 from extreme sickness. 2. 

நோயாளிகளின் பினத்தல் (பினாத்துதல்), பிரட்டல் 

(PSOW HesTumSet; delirium, raving, restlessness 

etc., of the patient due to severe illness. (€1.98.). 

தெ. ஆறாட்டமு. 

/ஆறாத * ஆறா * ஆட்டம் - ஆறாட்டம்./ 

ஆறாட்டம் மாறாட்டம் ஊவா, பெ. (n.) 

ஆறாட்டம் பார்க்க; see arattam. முதியவர் 

சாகக்கிடக்கிறார். அவர் நிலை ஆறாட்டம் 

மாறாட்டமாய் இருக்கிறது (உ.வ.) 

a eat மாறாட்டம் = எதுகை குறித்துவந்த 
ணைமொமழி. 
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ஆறாதாரம் 

ஆறாட்டு வப, பெ. (ஈ.) விழா முடிவில் தெய்வத் 

திருமேனியை ஆற்றில் அல்லது குளத்தில் 

முழுக்காட்டி . அடியார்களும்: நீராடும் நிகழ்ச்சி 

(தீர்த்தவாரி 2 feeb); bath of an idol followed by 
the bath of the worshippers in a river or a tank at the 

close 04 உர்ஊங்லி. (குற்றா.தல.வடவருவி.37). 

ம. ஆறாட்டு 

[ஆறு * ஆட்டு. ஆட்டு - நீராட்டு தல். 

ஆறாடி வர், பெ. ௫.) 1. தெருத்தோறும் அலைந்து 
திரிபவன்; ஊர் சுற்றி, நாடோடி; புஷ். 2. 

lon eoGleL eucot; worthless fellow (W). 

(ஆறு * ஆடி. ஆறு - வழி. ஆடி - அலைந்து 
,திரிபவன்./ 

ஆறாடு--தல் ௨80ப-, 5. செ.கு.வி. (1) 1. விழா 

முடிவில் ஆற்றில் அல்லது ஓடும் நீரில் நீராடுதல்; 
to bathe at the close of a festival, said of a temple idol 

and its worshippers. “appre திருவிழாச் செய்து 

பங்குனிவியாகம் ஆறாடுவதாகவும்'” (7.&.8.1.49. 

1,6) 2. ame Fon@ sev; to bathe in a river. 

ம. ஆறாடு. 

/ஆறு* ஆடு./ 

ஆறாத்தவம் 88-1-1வுவ, பெ. (ஈ.) இடைவிடாமல் 

Gletiujit Sab; constant practice. of Yoga, prolonged 

penance. 

/அறாத - அறா- ஆறா* தவம்./ 

ஆறாத்தூறு 878-1- யாப, பெ. (ஈ.) அவதூறு (இ.வ)); 
slander, calumny (Loc.). 

[ஆறா * தூறு. ஆறாத்தூறு - அடங்காப் 
பழிச்சொல். / 

ஆறாதார நூற்பா ஊ8ொலாபாறவ, பெ. (ஈ.) ஏற்ற சித்தர் 

QluHmMu wGESseuwTsd; treatise on medicines by 

one Yetrasiddha. (&i.916.). 

/ஆறாதாரம் * நூற்பா] 

ஆறாதாரம் ஊவா, பெ. (ஈ.) உடம்பிற்கு அடிப் 

படையாகவுள்ள ஆறுவகை மெய்ம்மை (தத்துவம்) 

கள். அவை. யாவன: மாந்தவுடம் பிலுள்ளமைந்த 

பாலகம் (மூலாதாரம்), அகட்டகம் (சுவா 
திட்டானம்),. மூச்சகம் (மணிபூரகம்), நெஞ் சகம் 

(அனாகதம்), சழியகம் (விசுத்தி), உச்சகம்' 

(ஆக்கினை) முதலியவைகள் தாமரைக்கு ஒப் 

பாகச் சொல்லப்பட்டன. ஓகத்தினால் இம்மெய்ம்



ஆறாதூலு 

மைகள் வலுவடைந்து தத்தங் காரியங்களைக் 

காட்ட முயலும் போதுஓகியர் (துறவிகள்) பல 

சித்துகள் கைவரப் பெறுவர். அவற்றால் நரை, 

,திரை, மூப்பு, பிணி, சாக்காடு முதலியவைகளைக் 

கடந்து ஆதன்பேறு (ஆன்மலாபம்) பெறுவர். 

அவைசுழிமுனையினாலொன்றோ டொன்று 
Glgmt_inyi)m snes; The 6 nerve plexuses in the human 

ady as explained below. They are called in plain 

language lotuses with in which dynamic forces of life 

and energy are said to be stored. 

As vitality is flowing through and centred in each of 

the lotuses, their latent forces are awakened in yoga 

practice and the man attains super—natural ‘powers. He 

conquers death, infirmity etc., to which all mortals are 

liable and attains self —realisation. These different centres 

as mentioned below, are connected with one another by 

sulimunai, the nerve which is active in the yoga’s alone. 

1. பாலகம் — lowest region in the pelvic region. 

(Muladaram) It is the seat of semi intellectual 

sentiments - Sacral plexus. 

2. அகட்டகம் ~ corresponding to hypo - gastric 

(Swadistanam) _ centre wherein selfish sentiments 
are originated. 

3. மூச்சகம் — corresponding to the epigastric 

(Manipuragam) _ centre is the seat of selfish pro— 

pensities. 

4. நெஞ்சகம் — corresponding to the cardiac 

(Anagadam) centre, is the seat of domestic 

feeling. 

5. சுழியகம் — corresponding to carotid plexus, 

(Visutti) the seat of perceptiveness 

6. உச்சகம் — corresponding to medulla oblion- 

(Agginai) gata, the seat of higher mental 

functions and spirituality. 

(சா. அக. 

[ஆறு * ஆதாரம் . ஆதல் - ஆதலை - உதவி . 
ஆறா தலை எனின் முற்றும் தமிழாம். .நோ. ஆதலம் 

> ஆதரம் - ஆதரவு ஆதலை -- ஆதலம் * ஆதரம் - 
ஆதாரம் - உதவி, தாங்குதல், அடிப்படை, மூலம், 
மூலவவிமை. 7 

ஆறாதூறு வர்பாம, பெ. 0.) ஆறாத்தூறு பார்க்க; 59௦ 

ara—t—turu. 

ஆறாப்பசி ara-p-pasi, Gu. (n.) 1. ul @udl; voracious 

hunger. 2. அடங்காப் பசி, தீராப்பசி; insatiable 

hunger. (¢7.9)6.). - 

[gp75> apm + uA] 
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ஆறாரச்சக்கரம் 

ஆறாப்புண் 32-உறபர, பெ. 6.) சூலை நோயினால் 

THUG QGHuMs gs 1$ Yeo; incurable ulcer arising 

from arthritic condition of the body, chronic ulcer or 

sore. 

[ஆறாத ஆறா * புண்.] 

ஆறாமலெரித்தல் 3௱வகர(வ, பெ. (॥.) இடைவிடாமல் 

எரித்தல்; 4௦ burn continuously as is done sometimes 

in preparing medicines without leaving an opportunity 

to cool down during the process. 

[ஆறாமல் * எரித்தல்] 

ஆறாமீன் வாகா, பெ. (ஈ.)கார்த்திகை நாண்மீன்; 

pleiades, as containing six stars. 

[0 + ஆம் * பீன்- ஆறாம்பீன் -ஆறு ஆகிய 
மீன்கள், ஆறு நாண்மபீன்கள்./ 

ஆறாமீனறவோட்டு sraminaravottu, Gu. (n.) emis 

திகை நாண்மீனிடை கதிரவனின் செலவுக் 

குரியதும், கடலான் வரும் ஏதங்களைக் 

கடற்பயணம் செய்வோர் எதிர்பார்த்து அஞ்சக் 

காரணமானது மான காலம்; ற௮88806 of the sun 

through the segment of the Zodiac occupied by 

pleiades, when rough weather is to be anticipated. 

/ஆறு + ஆம்ர் மீன் * அறர் ஓட்டு. அற - 
முழுமையாக. ஓட்டு - ஓட்டம், செல்லுதல், போதல்./ 

ஓட்டு - அழிதல், கேடு, தோல்வி என்பதே இங்கும் 
பொருந்தும்... 

அறுமீனாகிய ஆறாமீனிடைக் கதிரவனின் செலவு 

கருதப்பட்டதால் 

அறவோட்டு எனப் பெயர்பெற்ற தாகலாம். 

ஆறாயிரப்படி சாஷுா2-0-ஐகர், பெ. (.) திருவாய் மொழி 

விரிவுரைகளுள் முதலாவது; 184 ௦௱௱ள௱ர்கரு on the 

Tiruvaymoli by Tiru-k-kurugai-p—piran pillan, containing 

6000 நூலார். (உபதேசரத்.41 வியாக்.). 

/ஆறாயிரம் - படி./ 

ஆறாரச்சக்கரம் வலா௨௦-௦வகறா, பெ, (n.) 

ஆரங்களைக் கொண்ட 

ஆறு 
சக்கர வடிவிலுள்ள 

கட்டங்களில் எழுதப்படுவதும் நான்கடிகளைக் 

கொண்டதும் ஆரத்திற்கு ஆரம் படித்துச் செல்லும் 

போது சில எழுத்துகள் மீண்டும் மீண்டும் 
வருவதுமாகிய மிறைப்பா வகைகளுள் ஒன்று 

(மாறன. 282. 2 emg); stanza of four lines so 
composed that it can be written in the form of a wheel 

' with six spokes, a variety of cakkara—pantam. 

/ஆறு* ஆரம் * சக்கரம்./



ஆறாறு 

ஆறாறு கப, பெ. ௫.) 1. ஆறுமேனி; 80 ௨௧௦. 2. 

ஆறும் ஆறும் பெருக்கிய தொகை; 59% 185 ஸ், 

thirty six. 

/ஆறு* ஆறு] 
ஆறானரம்பு ஊாவகாம்ப, பெ. (ஈ.) காது கேட்க உதவும் 

நடம்பு, (கடாட்ச நரம்பு); 8ப௦1௦ர ॥ஈ௨ (சா.அக.). 

[prem + நரம்பு. 
AMSip aridal, Gu. (n.) Qacrmeartiysr@; garlic 

consisting of 6 bulbs, Allium sativum. (&7.9)8.). 

[ஆறு * இதழ்./ 

ஆறிய கற்பு வரக 6காறப, பெ. (ஈ.) அறக்கற்பு; மறக் 

கற்புக்கு எதிரானது; chastity guarded with patience 

under affronts, dist.fr.siryakarpu. “ஆறிய கற்பிற் 

றேறிய நல்லிசை” (பதிற்றுப்.90,49; சிலப்பதி,42, 

உரை). 

[ஆறிய * கற்டி ஆறிய - அடங்கிய./ 

ஆறிருகரத்தோன் aArirukaratton , Gu. ஈ.) முருகக் 

& Layer; Muruga, who has twelve arms. 

/ஆறு * இரு * கரத்தோன். ஆறிரு - இரண்டு 
ஆறு, பன்னிரண்டு. ௧௬ -*த. கரம் 2 Skt. kara. ] 

ஆறிலொன்று 8॥0ரப, பெ. (n.) அரசனுக்குரிய ஆறில் 

ஒன்றாகிய பங்கு, நில வருவாயில் வரிக்காகப் 

பெறும் பாகம்; ௦06 ஜர் ௦4 8 crop, as the proportion 

due to the crown. “ஆறில் ஒன்றன்றோ புரவலர் 

கொள்ளும் பொருள்” (முத்தொள்ளாயிரம். 73.) 

/ஆறு* இல் * ஒன்று. 
“தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென் 

றாங்கு ஐம்புலத்தா றோம்பல் தலை” (குறள். 43.) என்னும் 

குறளில் இல்வாழ்வான் தன் வருவாயை ஐவகைப்படுத்திச் 

செலவு செய்யும் முறை கூறப்பட்டது. ஆறாவது பங்கு, 

அரசர்க்கு வரியாக அளிக்கப்பட்டது. இதனால்தான் இல்வாழ் 

வான் தன் வருவாயை ஆறாகப் பங்கிட்டு ஒரு பங்கை 

அரசர்க்குச் செலுத்த வேண்டுமென்ற மரபே வழக்கூன்றியது,. 

ஆறு--தல் 80, 10 செ.கு.வி. (41.) 1. நீங்குதல்; ௦ 66 

(21/வ/௦0. 'ஆறாவிட ரென்வயிறுக் கிணையால்” 

(கந்தபு. அக்கி. 235). 2. ஓய்தல் (கதி.அக.) ; 1௦ 66 
1160,1009886. அவன் ஆறி அடங்கிவிட்டான் (உ.வ.). 
3. அடங்குதல், குறைதல்; to be suppressed, to be 

reduced. “gbyogib ஆறியவர்களும்'” (கம்பரா. 
தேரேறு. 25). 4. புண் காய்தல்; 4௦ heal as a wound. 

“தீயினாற் சுட்ட புண் ணுள்ளாறும்”” (குறள். 129). 
5. அமைதியாதல்; to be preserved with patience, as   

ஆறு 

ர்ு. "ஆறிய கற்பு” (சிலப்பதி, 42 உரை). 6. 

வெப்பம் குறைதல், சூடு தணிதல்; 1௦ 808/6, ௦௦0, 

grow cold. ஆறின கஞ்சி பழங்கஞ்சி (பழ.). 7. 

குறைவாதல், 6001560; to be appeased, alleviated, 

(0260. உண்டதும் பசியாறியது (2.0.). 8. 

இளைப்பாறல் (கதி.அக.) ; (0186 1281. இப்பொழுது 
தான் வந்தீர்கள்; ஆற அமர இருந்து போங்கள் 

(உ.வ.). 

ம, க. தெ. ஆறு; து. ஆருணி; நா. ஆர்; 

பர் ஏர்; கோன். ஆரானா (தண்ணீர்; குவி. ஆச. 

Chinese — rong (dissolve, throw away). : 

[அறு - ஆறு. அறுதல் - நீங்குதல், விலகுதல், 
ஓய்தல், உட்படல், அடங்கல், குறை தல்./ 

அறு என்னும் அடிவினை rive — to break, asunder என 

ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்படுகிறது. ௩௨ - river அறுத்தல், 

அடித்துத் தள்ளிக் கொண்டு போதல், நீங்குதல், விலகுதல் 

என்பதே அடிப்பொருளாயினும் 

வழிநிலைப் பொருளால் ஓய்தல், உட்படல், அடங்குதல், குறைதல் 

என்றும் 

குறைதல், குளிர்தல் பொருள்களைத் தருகிறது. நீர்படியும் மலைச் 

சாரலில் விளையும் குளிர்ச்சி தரும் மருந்துச்செடி வடமொழியில் 

“ஆருக்' எனப் படுகிறது. 

அதனின்றும் கிளைத்த 

வினைப்பொருள் வளர்ந்து வெப்பம் தணிதல், 

aruk — a medicinal plant of cooling properties 

growing on the Himalaya mountains (M.W.S.E.D.). 

ஆறு "Bru, பெ. (ஈ.) 1. மழை வெள்ள நீரோடைகள் 

பல சேர்ந்து பெருக்கெடுத்தோடும் நீரோட்டம், 

யாறு; ரூ, 0௦௦. காவிரியாறு, வைகையாறு, 

பஃ.றுளியாறு (உ.வ.) 2. வழி, பாதை; way, road. 

“ஆறுசெல்வம்பலர்”.3.தலைக்கடை, தலைவாயில் 

(அக.நி.) ; ஈ௦ஈ(, entrance of a house. 4. வழிவகை; 

means, device." OMe Gs sruGsso” (emer. 

468).5. 2\mt; morality, virtue, path of righteousness. 

“ஆறன் மையின் முதியாரையு மெறியானயி 

லுழவன்”' (சீவக. 2261). 6. சமயம்; (819/0ஈ. “சைவ 

நல்லாறோங்க”(பெரியபு.சண்டேசு.57).7.பக்கம்; 

8106. “நாலாறு மாறாய்” (நாலடி. 383). 8. பயன்; 

125ப(1. “அறத்தா றிதுவென வேண்டா” (குறள்.37). 

9. இயல்பு; ஈ8(பாஉ. ''செயுநீர செய்யா தமைகலா 

our gs” (6m 67.219). 10. sms, of g1D; mode, manner, 

method. “smuflum cunmmmed” (Gedauf.. 10). 

போமாறு கூறினான் (உ.வ.). 11. ஒழுக்கம் 

(&).218.); discipline. 

மறுவ : யாறு , அருவி, உந்தி, ஒலியல், ஓணம், குடிஞை, 

சிந்து, கடினி, தரங்கிணி, திரை, தீர்த்திகை, துறை, துணி, புனல்,



ஆறு 

யாறு, வருபுனல், வேணி, துறையாறு, பீராறு, வழாறு, வாரி, 

புதுப்புனல் வரவு, தலையல், நீந்துபுனல், நீத்து (ஆ.அக.). புழல், 
பொழியல், தோடு, பொருநை , 

ம.; ௧., ஆறு; து. ஆரு; தெ. ஏறு; கோண் . ஏர் 
(தண்ணீர்); குவி. ஏசு (தண்ணீர் ). கோத. ஒய்ண (வழி). துட. 
ஓர் (வழி - புதர்க்கான நுழைவாயில்) 

Tamil. aru, yaru, (water) aral (water) aral (water) 

arai an aquatic plant. 

Eng. ore — (see-weed) (ore-weed) Basque — eri-on 

{to flow) ara, aranc valley)ur, (water). Assyrian — ara—du 

(to flow) Somali = hari (water) Sumerian — er (tear) ur, 

(water) Coptic - yar (water) Hebrew — yor (river) 

In England, of the rivers, Yare, Yarrow etc. The rivers 

in Iberia — Ar-ga, Ar-anda, Ar-agon Ar-an, Ara, —xes, 

Nubian — aru, are (rain) Names of streams in the Alps - 

Are, Ar, Ac, Arve, Aravo, Aronna. 

In Switzerland (names of streams) Aar, Arve. In the 

British Isles — Are, Arre, Arro, Aire, Aray, Ayr. 

In Sardinia — the rivers Arrai, Arralai, Arriaxiu — Dravidian 

Origins and the West (Dr.N.Lahovary) 
(An ancient element) in river names is ar — appearing in 

Aar, Arno — meaning river. In Great Britain - Ayr, Oare, 

Ore. —George R.Stewart. “Names on the globe” Page 

182-183. L. arere, GK. arassien, Chinese, rang to give 

way. F. eau (water) pronounced ‘a’ 

Malay. ayer (water) 

/அறு--ஆறு.ஆறுமண்ணைஅறுத்துச்செல்வதால் 
பெற்ற பெயர். மண்ணை அறுத்துச் சென்ற பகுதி 

காட்டுவழிப் போக்கர்க்குப் பாதையாய் அமைதலின் 

பாதைப் பொருள் ஏற்றது. நிலமுழுதும் சோலை 

யாயிருந்த முது பண்டைக் காலத்தில் ஆறுகளே 

வழிகளாயிருந்தன. கல்லும் முள்ளுமற்ற நல்வழி 

யாதலின் நன்னெறிப் பொருளும் பெறலாயிற்று./ 

மண்ணை அறுத்துச் செல்லுதலாலே 'ஆறு' பெயர் 

பெற்றது என்பதை ங் என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லாலும் 

தெளியலாம். rive-rend, cleave strike asunder, rive — river 

வடமொழியிலும் ய - to break up, loosen, tear out ster 

பொருள் படும். அறு -- ஆறு எனவும், அரி - அரிவி - அருவி 

எனவும் திரிந்து வழங்கும். நெடுக அறுத்தோடும் செயலால் 

பல ஓடைகள் சேர்ந்த வெள்ளப் பெருக்கு ஆறு எனவும், ஒரு 

குறிப்பிட்ட பாறையை அல்லது குறுகிய இடத்தை அரித்துச் 
செல்லும் சிற்றோடை அருவி எனவும் வழக்குப் பெற்றதென்க. 

நீரோட்டம் அல்லது வெள்ளப் பெருக்கின் இயல்புக்கேற்ப அவை 

பெற்ற பெயர் விளக்கத்தை ஆற்றின் மறு வடிவங்களாகத் 

தரப்பட்ட சொற்களின் கீழ்க் காண்க. கோட்டாறு, பொறையாறு 

என்னும் இடப்பெயர்கள் 'ஆறு' ஈறு பெற்றுள்ளன.   

203 
ஆடு 

ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் 

ஆற்றுப் பெயர்களும் இடப் பெயர்களும் 'ஆறு' என்னும் தமிழ்ச் 
சொல்லை வேராகக் கொண்டிருத்தலைக் காணலாம். அதுவே 

யன்றி வழி, வகை, இயல்பு, தன்மை என்னும் பெயர்களில் 

இடைச்சொல் புடை பெயர்ந்த போது பெயரீறுகளாகவும் 

மாறியுள்ளன. 0ர௱ள, danger, supper Gursitm GenacSnrs 

ஆறு - ஆர் வழங்குதலைக் காணலாம். 

ஆறு” வாய, பெ. (ஈ.) 1. ஆறு என்னும் எண்ணுப் பெயர், 

ஐந்தின் மேல் ஒன்று ; ஈபஈட்௪ ல. "ஆறறி வதுவே 

அவற்றொடு மனனே”' (தொல். மரபி. 27.) 2. நளி 

(விருச்சிகம்) எனப்படும் ஆரல் ஓரை; ௦௦5481124௦ 

pleiades. 

ம.,௧.,தெ.,கட.,பட., குறும்., எரு. ஆறு; குட. ஆறி; 

கோத. ஆறெ; துத. ஓர்; து. ஆசி; கொலா. ஆர்;கைக். ஆர்; 

கோண். சாருங்; நாய். சக; கூ. சோ; குவி, சச்சி; பிராகு. 

சாச்; மித்துன் நாக. ஆரொக்; Turk. alti; Sum. a—sh; Hung. 

hat; Gk. exi; Mag. hat; Mong. ot; Malay. anam. 

/ஆறு - ஆறு விண்மீன்களின் கூட்டத்தைக் 

குறித்த சொல், ஆறு என்னும் எண்ணுப் பெயரைக் 

குறிப்ப தாயிற்று./ 

ஆறுமீனாகியநளி (கார்த்திகை) நாண்பீன் கூட்டம், கிளை 
பிரிந்து கடலில் கலக்க வரும் ஆற்றின் வடிவாகப் பண்டைக் 

காலத்தில் கருதப்பட்டது. பின்னர் அதுமுன்கால்களை அகற்றிக் 

கொண்டியை உயர்த்தி நிற்கும் தேளின் வடிவாகக் கருதப்பட்டு 

நளி(விருச்சிகம்) எனப்பெயர் சூட்டப்பட்டது. ஆற்றின் வடிவாகக் 

கருதப்பட்டபோது ஆறு - ஆறல் - ஆரல் என்னும் பெயர் 

பெற்றது. கலித்தொகையிலும் ஆரல் என்னும் பெயரே 

பயின்றுள்ளது. “அரவுக்கண்ணணியுற ழாரன்மீன்றகை 

யொப்ப”” (கலித். 64-4), ஆறு மீன்களும் ஆறு கார்த்திகைப் 

பெண்டிராகக் கருதப்பட்ட காலத்தில் கார்த்திகை மீன் என்றும் 

அறியப்பட்டது. ஆறு --ஆறல் - ஆரல் என்னும் பெயர்கள் 

காலத்தால் மிக மிகத் தொன்மை வாய்ந்தன. கார்த்திகை நளி 

(விருச்சிகம்) என்பன மிகமிகப் பிந்தியன. 

பண்டைக் காலத்தில் கடல் வழி வாணிகரும் நிலவழி 

வாணிகரும் காடுகளில் கால் நடை மேய்ப்போரும் இரவில் 

திசையறிதற்கு விண்மீன் கூட்டங்களையே பெரிதும் 

நம்பியிருந்ததால் பன்னிரண்டு விண்மீன் கூட்டங்களாகிய 

ஓரைகளுக்கு இட்ட பெயர்களே மாதப்பெயர்களாக மாறிவிட்டன. 

ஆரல் அல்லது நளி என்றறியப்பட்ட மாதப்பெயர் கார்த்திகை 

எனப்பின்னாளில் பெயர் மாற்றம் பெற்றது. 

ஆறுபோன்றவடிவம் நோக்கிக் கல்லாதமக்களால் இடப் 
பட்ட ஆறு என்னும் பெயர் கணியர்களின் பார்வையில் ஆறு 
விண்மீன்களின் எண்ணிக்கை கருதி 'அல்' ஈறு பெற்று ஆறல் 
- ஆரல் எனத்திரிவதாயிற்று. பழங்கால மக்கள் ஐந்துக்கு மேல் 

எண்ணத் தெரியாதிருந்த காலத்தில் 6,7,8 போன்ற எண்களை 

ஐந்து ஒன்று, ஐந்து இரண்டு, ஐந்து மூன்று என்றே வழங்கினர். 
கணியர்களின் புதிய சொல்லாட்சி ஆறல் என்ற சொல்லைப்



அழ்மு! 

பெற்றுத் தந்தது. எனினும் கல்லாத மக்கள் ஆரல் மீனுக்குரிய 
ஆறு என்பதையே ஆறு என்னும் எண்ணுக்குப் பெயராக்கிக் 
கொண்டனர். ஐந்துக்கு மேல் எண்ணும் வழக்கமும் 

உருப்பெற்றது. 
சிறுவர் விளையாட்டுகளில், இன்றும், “அல்' ஈறு சேர்த்து 

எண்ணுப்பெயர்களை வழங்கும் முது பண்டைக் கால வழக்கம் 
நீடுநிலைத்திருத்தலைக் காணலாம். நாட்டுப் புறங்களில் கோலி 
என்னும் உருண்டை விளையாடும் சிறுவர் ஒக்கடை, இருவல், 
முவ்வல், நவ்வல், அஞ்சல், ஆறல் (அறுவல்), எழுவல் (ஏழன்) 
எட்டன், தொம்மன் என எண்ணுப் பெயர்களைப் பழைய மரபின் 
வண்ணம் கூறுகிஷ்றனர். ஆதலின், ஆறு - ஆறல் என்னும் 
எண்ணுப்பெயர் தோற்றத்தின் மூலத்தைத் தமிழ் மொழி தொன்று 
தொட்டே காத்து வந்திருக்கிறது என்பதைத் தெளியலாம். 

இனி, ஆறு என்னும் எண்ணுப் பெயர் திரவிடமல்லாத 
இந்திய மொழிகளிலும் ஏனைய மொழிக் குடும்பங்களிலும் 
ஊடாடியுள்ளது. முன்னெழுத்தொடு ககரம் சேர்த்துக் கொள்ளல் 
தகரம் சேர்த்துக்கொள்ளல் சகரம் சேர்த்துக்கொள்ளல் என்னும் 

மூவகை அடிநிலைத் திரிபுகளுற்று வடஇந்திய. நட்டாசிய, 
செமித்திய, ஐரோப்பியமொழிக்குடும்பங்களிலும், முன்னெழுத்து 

நீங்கி று, ௬ என்று ஈற்று வடிவிலும் ஈற்றெழுத்து து அல்லது 
லு வடிவிலும் ஆகமூவ்கைமுடிநிலைத்திரிபுகளுற்றுகிழக்காசிய 
மொமிகளிலம் பகி சலைச் ர் Nolo att 

வாயிலாகக் கிழக்காசிய மொழிகளிலும் கடல் வழி வணிகர் 
வாயிலாக ஏனைமொழிக் குடும்பங்களிலும் இச்சொல் இடத் 
துழிப்பரவல் (9609821௦8] 0/5ர்ரிடப்௦.) பெற்றிருக்கலாம். 

ஐந்துக்கு மேல் வரிசையாக எண்ணும் வழக்கம் 
தொன்முது நாகரிக நாடுகளில் மட்டும் முதலில் 
காணப்பட்டிருத்தலானும், உலக நாகரிகத் தொல்லிடங்களில் 
திராவிட நாகரிகமே மூன்றில் இருபகுதியினதாகவும் காலத்தால் 
முந்தையதாகவும் அறியப் பட்டிருத்தலானும் எண்ணுப் 
பெயர்களின் பரவல் உலகத்தில் மிகப்பெரும்பான்மையான 
மொழிகளில் ஒரே சீராக உள்ளது. : 

முதல்வகை அடிநிலைத் திரிபுற்ற (சகரம் சேர்ந்த) மொழிகள் 

(வட. இந்திய, நட்டாசிய, செமித்திய ஐரோப்பிய மொழிகள்.) 

Hin. che, cha; Sin. Chah; Uru. che; Guj. chha; Mar. 
Chah; Beng. Chay; Ori. chhaa; Punj. chhe; Kash. shah; 

Raj. shah. 

L. sex; G. sechs; Ita. sei; F. six; Port. seis; Dut. zes; 

Sp. seis; Lith. sheshi; OE. siex; E. six; Goth. saiks; Pol. 

szesc; Russ. shest; O.Egy.s-zsw; Rum. sase; Sw.sex; Dan., 

Nor. seks: Czec. sest; Skt. shash; Yid. seks. 

Heb. schischar; Iraq. sitta; Ar. siteh; Cer. shu; Akka. 

skesh; Bas. sei. Viet. sau; Ann. sau. Af. swa. snta; Berber. 

sez. 

மேற்கண்ட எண்ணுப் பெயர் பரவலின் வண்ணம் 
இந்தியாவின் வடபுல மொழிகளில் வல்லித்த சகர (0) 
முன்னெழுத்துச் சேர்ப்பும் நட்டாசிய, செமித்திய, ஆப்பிரிக்க 

மொழிகளில் வெறும் உரசொலியாக மாறிய முன்னெழுத்துச் 

சேர்ப்பும் பெற்றிருத்தலால் ௦1 ஒலிப்பு முந்தையது என்பதையும் 

$2 ஒலிப்பு பிந்தையது என்பதையும் அறிய முடிகிறது. 
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aD 

சிந்துவெளி நாகரிக்க் காலத்து வணிகர்களின் 
வாயிலாக நட்டாசிய ஐரோப்பிய செமித்திய ஆப்பிரிக்க 
மொழிகளுக்கு இச்சொல் அறிமுகமாயிருக்கலாம். 

இரண்டாம் வகை அடிநிலைத் திரிபுற்றவை (தகரமெய் சேர்ப்பு.) 

Nep. taruk; Sik. torak; Tib. druk; Bur. (Myanma). taru; 

Sant. turuyi; Kols. turiya. 

நேப்பாள, சிக்கிம், திபேத்திய, பருமிய மொழிகளில் ஆறு 

என்னும் எண்ணுப்பெயரோடு தகரமெய் முன்னெழுத்தாகச் 

சேர்ந்துள்ளது. சதிதான் எனக் மொழிகளும் இதனைக் காத்து 
இப்பழங்குடிகளின் 

Mee so 

மொழிகளில் சேர்ந்துள்ள தகர மெய்யெழுத்து சகர மெய் 

யெழுத்தினும் காலத்தால் முந்தையது. நிலவழி வணிகர்களால் 

வளர்ந்த இச்சொல்லாட்சியின் தகரமெய் சகரமெய்யெழுத்தாகத் 

திரிந்த காலம் பிந்தையது. 

மூன்றாம் வகை அடி.நிலைத்திரிபுற்றவை. (ககரமெய் சேர்ப்பு) 

Siam. karung; Fin. kusi; Beng. krok; Bur. kyok. 

வல்லித்த சகரம் (ரல) ககரமாகத் திரியும் என்னும் 

ஒலியனியல் நெறியின் வண்ணம்வங்காள, பருமிய, சயாம் கிளை 

மொழிகளிலும் தொலையுறவு துரானியக் குடும்ப மொழியான 

பின்னிசிலும் சகரம் ககரமாகத் திரிந்துள்ளது. இத்திரிபு சகர 

முன்னெழுத்துக் காலத்தினும் பிந்தையது. அதாவது சகர 

முன்னெழுத்தைக் கொண்டிருந்த ஒருசார் கிளை மொழியின ரே 

அதன் ஒலிப்பைக் ககர முன்னெழுத்தாகத் திரித்துக் 

கொண்டனர் என்பதாம். 

முதல்வகை முடிநிலைத் திரிபு ee ஆ' நீங்கி று' மட்டும் 
திரிந்து வழங்குதல்). 

‘Jap. roku; Nep. ruk, ru, rukka, re 

நேப்பாள சப்பான் all ae ae STL LAD Gy DEER 
திரிபுகல்லாதமக்களிடை பெருகி! 0 

முன்னசை பின்னசைகளை முன்பின்னாக மாற்றிக் கொள்ளும் 
இலக்கணப்போலி மரபு கிழக்காசிய மொழிகளில் 
காணப்படுதலால் இச்சொல்லும் அதன் வயப்பட்டு ஆறு -> or 

> றோ என இலக்கணப் போலியாகச் சொல்லாக்க ஈறு பெற்று 

புதிய வடிவுற்றது. ஆறு என்னும் எண்ணுப்பெயர் தகர அல்லது 
சகரமுன்னெழுத்துப்பெறாமல் உள்ளவாறே இலக்கணப்போலித் 
திரிபுற்றுப் ரவியதற்கு இவை சான்றாகும். 

இரண்டாம் வகை முடிநிலைத் திரிபு (முன்னுயிர் “ஆ” நீங்கி று 

-* து எனத்திரிந்து வழங்குதல்) . 
Bhut. tu; Tib. thu; Nep. tuk. 

குறிப்பாகத் திபேத்திய மொழியிலும் அதன் கிளை 
மொழிகளிலும் றகர ரகர ஒலிப்பு அருகியவை. இராமன் என்னும் 
பெயரை அவர்கள் லாமா என்றே ஒலிப்பர். ரகரம் 
தகரமெய்யாகவோ லகரமெய்யாகவோ மாறிவிடும். ஆதலால் 

ஆறு என்னும் எண்ணுப் பெயர் முடிநிலைத் திரிபுற்ற போது று 
-. து எழுத்தாக மாறிட்டது. நேப்பாள பூட்டான் மொழிகளும் 

  

- வணிகரின் ஊடாட்டத்தால் இச்சொல்லாட்சியைத்தத்தம் கிளை 
மொழிகளில் காத்துவரலாயின.



அத்தி 

மூன்றாம் வகை முடிநிலைத்திசியு (முன்னுயிர் 'அ' நீங்கி று- லு 
வழங்குதல்) என; 

- Chinese (கோஸ். (பர்; (Peking). lin; (canton). luk, liu; 
(sang). toh; Amo.lak. 

சீன மொழிக் குடும்பத்தில் றகர ரகர ஒலிப்புகள் 
அரியவை. ரகரங்கள் லகரங்களாகவே ஒலிக்கப்படும், ஆதலால் 
ஆறு என்னும் எண்ணவ் பெயர் இலக்கணப்போலியாகி ஆறு 
7 OT > நூ எனத் திரிந்த போது தானாகவே லூ, லா, லி, லியூ 
எனீத்திரிபுற்றது. தகரசகரமுன்னெழுத்துச் சோர்ப்புகள் நிகழாத 
பழங்காலத்திலேயே ஆறு என்னும் திருந்திய எண்ணுப் 
பெயராகவே கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு வணிகர் வாயிலாகப் 
பரவிய வகைமையைச் சீனமொழியில் காக்கப்பட்டுள்ள 
ஆறுக்குரிய எண்ணுப் பெயர்கள் நிலை நாட்டுகின்றன. 

வணிகர்களின் வாயிலாக ஆறு என்னும் 
எண்ணுப்பெயரை எட்டாத தொலைவான இடங்களில் வாழும். 

பழங்குடிமக்கள் குறிப்பிட தேர்ந்த போது ஒத்தும் ஒன்றும் எனக் 
கூட்டலாகவே பேசத் தொடங்கினர். இதனைக் கூட்டுச்சொல் 
எண்ணுப்பெயர் எனலாம். 

கூட்டுச்சொல் எண்ணுப்பெயர் (5-1) 

Burmese. khy-ok; Slam.h-ok; Loss. h-ok. Red Indians 

(Aztec). shek-wa-sle (5 and 1) Nehuati. chik-w-asin (5 and 

1) Thal. hok (5 and 1) 

மியான்மா எனப்படும் பருமிய நாட்டுக்கிளைமொழிகளில் 

ஐந்தைக் குறிக்கும் 'கை' யென்னும் சொல்லுடன் ஒன்றைக் 

குறிக்கும் “ஒக்' சேர்ந்து 'கையொக்' என்றாகி ஐந்தும் ஒன்றும் 
எனக் கூட்டுச்சொல் எண்ணுப்பெயராக நீடுநிலைத்து 

வழக்கூன்றியிருப்பது மொழி வளர்ச்சிப் படிநிலைகளை 

உய்த்துணர உதவுகிறது. ஐந்தும் ஒன்றும் என்று ஆறினைக் 
குறிப்பிடுவது முந்து பழந்தமிழ் மரபே என்பதையும் இது 
காட்டுகிறது. 'கை' என்றும் ஐந்தைக் குறித்த சொல்லின் 

முன்னெழுத்து க - ௪ எனத்திரிந்த நிலையை தமெரிக்கச் 
செவ்விந்திய மொழியும் நெகுவாதி மொழியும் எடுத்தியம்பு 

கின்றன. ் 

கலியாண்டுக்கணக்கு கி.மு. 3101 முதல் தொடங்கி 

யிருந்தலான் தமிழ் எண்ணுப்பெயர்கள் கி.மு. 4000 
ஆண்டளவில் வளர்ந்திருக்கலாம் என்றும் ஐந்துக்கு மேல் 
எண்ணத்தெரியாத காலம் கி.மு. 5000 ஆண்டுக்கு 
முற்பட்டதாகலாம் என்றும் கருதலாம். சிந்துவெளி நாகரிகக் 

காலத்து எண்ணுக் குறியீடுகளில் ஆறுக்குரிய குறியீடு ஐந்தும் 
ஒன்றும் எனக்கூட்டு எண் அடையாளமாகவே உள்ளது. ஆறு 

என்னும் எண்ணுப்பெயர் தோன்றுவதற்கு முன்பே வரை 
படக்குறியீடாக அது நிலவியது எனலாம். 

ஆறு என்னும் எண்ணுப்பெயர் துருக்கி அங்கேரியம் 
உள்ளிட்ட சித்திய துரானிய மொழிகளிலும் சுமேரியத்திலும் சீனம் 

திபேத்தியம் உள்ளிட்ட கிழக்காசிய மொழிகளிலும் இயல்பாகவும் 

அடிநிலை அல்லது முடிநிலைத்திரிபுற்றும் பரவியுள்ளது. வட 
இந்திய நட்டாசிய, ஐரோப்பிய செமித்திய மொழிகள் சகர 
முன்னெழுத்தைச் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அடிநிலை 

_ முடிநிலைத்திரிபுகள் உலகில் எல்லா மொழிகளிலும் காணப்படும் 
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ஆதுகழிச்சல் 

சொற்சிதைவுப் பொது நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவை. உயிர் 
முதற் சொல்லாயின் ஏதேனும் ஒருமெய்யெழுத்தை முன்னெழுத் 

தாகச் சேர்த்துக் கொள்வது ஒவ்வொரு மொழிக் குடும்பத்திலும் 
புதிதாகக் கிளைத்து வளர்கின்ற புதுமொழியின் சொல்லாக்க 

வழிமுறைகளுள் ஒன்றாகும். முன்னெழுத்தைச் சேர்த்துக் 
கொள்ளாத சித்திய துரானிய சுமேரிய சீன திபேத்திய மொழிகள் 
காலத்தால் முற்பட்டனவென்பதும் முன்னெழுத்துச் சேர்த்துக் 
கொண்ட வடஇந்திய, நட்டாசிய, ஐரோப்பிய, செமித்திய 
மொழிகள் காலத்தால் பிற்பட்டனவென்பதும் அறியத்தக்கன. 
நட்டாசிய ஐரோப்பிய செமித்திய மொழிகளில் பெரும் பாலும் 
ஒவ்வொரு சொல்லின் முதலசையும் வல்லெழுத்து அல்லது 
வல்லெழுத்து மெய்ம்மயக்க எடுப்பொலி விரவி வருதலைத் 
தலைமைப் பண்பாகக் கொண்டவையாதலின் உயிர்முதற் 
சொற்கள் பிறமொழிகளிலிருந்து கடன் கொள்ளப்படும் போது 

முத் துடன் சகரம் போன்ற மெய்யெழுத்தைச் சேர்த்துக் 
கொள்வதால் அவர்தம் தாய்மொழிச் சொல்லைப் போன்று 
பலுக்குவதற்கு எளிதாகின்றது. உயிர்முதற் சொற்களில் 
மெய்யெழுத்து சேர்வதற்கு ஞாலமுதன்மொழி வளர்நிலைப் 
படிகளில் பல்வேறு காரணங்களிருப்பினும் ஒரு குடும்ப 
மொழியிலிருந்து கடன் கொள்ளப்படும். உயிர்முதற் 
சொற்களுக்குக் கடன் கொள்ளப்படும் மொழிக் குடும்பங்களின் 
ஒலிப்புப்பாங்கு நெறி முறைகளே சொற்றிரிபுத் தன்மைகளை 
வரையறுக்கின்றன . என்பதற்கு இது இங்குச் சுட்டிக் 
காட்டப்பட்டது. 

ஆறு? aru, Qu. (௱.) நாரிசுக்கிலம் என்னும் மகளிர் 

வெள்ளை; 8௭ like discharge from the female 

genital. (e1.2)8.). 

[அறு - ஆறு. அறு.தல்- நீங்கு தல், வெளிப்படல். / 

ஆறுகட்டி aru kati, Gu. (n.) 1. ஆறு பற்களுக்குமேல் 

முளையாத மாடு (இ.வ.); 0௨௦0 of neat cattle that 

have not more than six teeth. 2. Flousefluiit (me oui) 

காதிலணியும் அக்கமணி (உருத்திராக்கம்) வடம்; 

pendant of six rudraksa beads, worn round the ear by 

Saivas. ° 

/ஆறு* கட்டி. 

பொதுவாக ஆனிரைகளுக்குக் கீழ்த்தாடையில் 20 
பற்களும் மேல் தாடையில் 12 பற்களும் இருக்கும். 

ஆறுகழிச்சல் ப ௮1௦௦௮, பெ. (ஈ.) ஆறுவகைப்பட்ட 
செரியாக்கழிச்சல் நோய்: loose diarrohoea or 

dysentery arising from six different causes and they 

are:— 

1. ஊதைக்கழிச்சல் (வாதக்கிராணி) - type of diar- 

rohoea arising from vitiated wind, flatulent diarrohoea 

2. பித்தக்கழிச்சல் (பித்தக்கிராணி) - dysentery 

caused by vitiated bile due to gastric disorders, 

Gastrogenic diarrohoea.



ஆறுகை. 

3. கோழைக்கழிச்சல் (சிலேட்டுமக்கிராணி) - 8௨- 

rohoea caused by vitiated phlegm, muscous diarrohoea 

alias dysentric diarrohoea. ் 

4, மூலக்கழிச்சல் (மூலக்கிராணி) - 61960௮ ஐரி8$ 

. due to excess of heat caused at the plexus veins around 

the lower rectum. 

5.மேகக்கழிச்சல் (மேகக்கிராணி) - dysentery caused 
from venereal complaints. 

6. சூட்டுக்கழிச்சல் (சூட்டுக்கிராணி) - chronic 

dysentery due to excess of heat in the body either 

constitutional, or due to climatic changes, such as sprue, 

etc. 

[ஆறு * கழிச்சல், Skt. grahani, > த கிரகணி 

கிராணி-- கழிச்சல். செரியாமையால் ஏற்படும் கழிச்சல், 

(அதிசாரம்)] 

ஆறுகை arugai, பெ. (ஈ.) மன ஆறுதல்; 
“மனமாறுகைக் கெம்மைவந்தானு நாதன்”: (மரு 

தூரந்.12). 
/ஆறு -ஆறுகை./ 

ஆறுசூடி acusudi, Gu. (n) கங்கையாற்றைத் 
ஷீ 

தலையில் கொண்ட சிவபெருமான் ;$/4418/7௦86 1680 

adorns the கோர. (நல். பாரத. மருத்து.94.). 

[ஆறு * சூடி. சூடு * இ. சூடி - . சூடியவன், 
அணிந்தவன். ஆறு - கங்கையாறு./ 

solace. 

ஆறுசூலை ப 8014, பெ. (ஈ.) ஆறுவகைச் சூலை 
Canwest, GSS Cums; diseases attended with 

acute pain said to arise from the following six different 

causes:— 

1. ஊதை(வாத)ச்சூலைஎன்னும்வயிற்றுவலி (குத்தல் 

நோய்) — acute pain due to disorders of the gas in the 

system, as in arthritis or gout. eusfl (cumuy) @sneo — 
wind colic. 

2.பித்த சூலை என்னும் வயிற்றுவலி (குத்தல் நோய்)- 

acute pain in the stomach through gastric disorders, 

as in Bilious colic or Gastric colic. 

3. சில்லச் (சிலேட்டும) சூலை என்னும் வயிற்றுவலி 

(குத்தல் நேய்) - ஊவா pain arising from phiegmatic 

causes. 

4.மேக சூலை என்னும் வயிற்றுவலி (குத்தல் நோய்)- 
excessive pain due to venereal or syphilitic causes such 

as, in gonorrhoeal or dyphilitic arthritis, gout, etc. 

பிரமேகசூலை -renal colic, nephritic colic. 
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5. கருப்ப சூலை என்னும் வயிற்றுவலி (குத்தல் 
நோய்)-5219 abdominal pain from some uterine 

disease or menstrual disorder, as in uterine’ colic, 

mentrual colic, etc. 

6. கண் (நேத்திர) சூலை (குத்தல் நோய்)- ௨001௪ 0 
lancinating pain in the iris of the eye, Irititis. It is due 

to syphilis, gonorrhoea, ௭4௦. (சா.அக.). 

[3,01 + GOW. GOU= GISOU, GOLFeayp Fou 

பொறுக்கொணாவலிமிகுக்கும் தோய்./ 

ஆறுதல் Arudal, Gu. (n.) 1. மனஅமைதிபெறுதல்; 

௦00500, 801806. 2. தணிதல், நீங்கல்; 1௦ 06 

விஷ. “ஆறா விடரென்வயி ஸனாக்கினையால்” 
(கந்தபு. அஞ்சி. 235). 3. வெப்பம் குறைதல்; to 
90௭௦௦(0. 'ஆறியபசுந்தண் காவினசை வொரீ இ” 

(பாரத. நிலைமீட்.109). 4. குணப்படுதல்; ௦ 68 
பொப். 5. புண் காய்தல்; 1௦ 23], 86 ௨ ௭0௦பற0 0 8018 

0௦௦5. 6. ஓய்தல், ஆறியிருத்தல், ஆர அமர்தல், 

கட்டுப்பாடின்றி ஓய்வெடுத்தல், நெகிழ்வாக 

அல்லது தளர்ந்திருத்தல்; 1௦ ல: 7. அடங்குதல், 

tobe subdued. ''ஐம்புலனுமாறி னார்களும்'' (கம்பரா. 
தேரரேறு.25). 

[ஆறு - ஆறுதல்./ 

ஆறுதிங்கட்காடி aru-tingat-kadi, Gu. (n.) ஆறு மாதக் 

காடி பார்க்க; 866 மயாா90௨-1-00. 

[ஆறு * திங்கள் 4 காடி./ 

ஆறுநோன்பு ஊம் ndnbu, Gu. (n.) பெரு நாளைத் 

தொடர்ந்து ஆறுநாள் நோன்பு மேற்கொள்ளும் 

முகமதியர் பண்டிகை ஒழுகலாறு; Muhammadan 

fast following perunai, and continuing for six days. 

[ஆறு * நோன்பு] 

ஆறுபரியான் ஊபஜருர,பெ. (ஈ.) ஏறுஅரவு (இராகு); 

850809 ஈ௦௦௨. 2. இறங்கரவு (கேது) ; descending 

node. (நாம தீப). 

[ஆறு * பறரியான். கதிரவன் ஏழுபறியான் எனப் 

படுதலின் இவை ஆற்றல் குறைவ சுட்டின./ 

ஆறுபருவம் aru-paruvam, Glu. (ஈ.) ஓராண்டின் ஆறு 

பகுதிகளான கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இள 

வேனில்,முதுவேனில் என்னும்பெரும்பொழுதுகள்; 

seasons or six divisions of a year, as there are four in 

England i.e. spring, summer, autumn and winter cor- 

responding to March to May, June to August, September 

to November and December to February. 

/ஆறு * பருவம்./
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ஆவணி, புரட்டாசி - கார்; ஐப்பசி, கார்த்திகை கூதிர், 

மார்கழி, தை - முன்பனி; மாசி, பங்குனி - பின்பனி: 
சித்திரை,வைகாசி - இளவேனில்; ஆனி, ஆடி - முதுவேனில் 

இவை வடமொழியில் முறையே வர்ஷ, சரத், ஏமந்த, சிசிர, வசந்த, 
கிரீட்டிம ருதுக்கள் எனப் பெயர் பெற்றன. 

ஆறுபுள்ளிவண்டு arupullivandu, Gu. (n.) smuerah 

asin ® Umié&; see Arupulli-vandu 

மறுவ. அறுபுள்ளிவண்டு. 

[ஆறு * புள்ளி * வண்டு.] 

ஆறுபொழுது8ப-ற0(பபெ, பெ. 6.) ஒரு நாளை, மாலை, 

யாமம், வைகறை, காலை, நண்பகல், எற்பாடு என 

ஆறுவகையாகப் பகுத்த சிறுபொழுதுகள்; six 

divisions of a day. 

ஆறுமுகநாவலர் 

மருந்தாகும். இதற்குப் 'பழச்சாறு' என்றும் பெயர்; 
matured vinegar obtained from water in which the boiled 

rice of black paddy has been washed and preserved 

in a pot kept with its mouth covered with a piece of 

cloth and exposed to the sun for six months for purposes 

of fermentation. It ig used medicinally for jaundice, 

incipient dropsy, etc. (ET. 3)6.). 

/ஆறு* மாதம் காடி.] : 

ஆறுமாதத்தண்டு aru—mada—t—tandu, Gu. (n.) 2,0) 

UTFMS HSH SG Songs Serr); common 

spinach which flowers after six months. (¢1,9)&.). 

[ஆறு * மாதம் * தண்டு. தண்டு - தண்டுக்கீரை 

வகை.ஆறுமாதத்திற்குப்பிறகு பூத்துமுதிர் ந்து வீடும். 
[ஆறு * பொழுது. பொழுது - காலம், தேரம்.] அதற்குள்ளாகப் பயன் கொள்ள வேண்டும் என்பது 

ஆறுமணிப்பூ Aru-mani-p-pu, பெ. (.) மாலையில் 
கருத்து./ 

மலரும் மலைப்பூ வகை (இ.வ.); வடு றாறா௦5௪, | ஆறுமாத்தாணி aru—mattani, Gu. ௬.) ஆறுமாற்றாணி 
for it blossoms at about 6 p.m. (Loc.). 

/ஆறு + weed + பூ./ 

ums &; see aru—marru(u) —ani. 

[ஆறுமாற்றாணி > ஆறுமாத்தாணி.] 

- ஆறுமலடு ரப-௱அ82ப, பெ. .) ஊதை (வாத), பித்தம், | ஆறுமாற்றாணி  aru—marr—ani, Gu. (n.) Smad 
கோழை (சிலேட்டுமம்),பூச்சி(கிருமி), மாதவிடாய், 

(சூதகம்) தசை (மாமிசம்) ஆகிய இவ் வாறு வகைக் 
காரணங்களால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் மலட்டுத் 

6m 600; sterility caused in women in six different ways 

namely 1-3. through deranged condition of the humours 

in the system, 4. action of bacteria, 5. menstrual 

disorders, and 6. corpulency. 

[ஆறு * மலடு. ஆறு - ஆறுவகை./ 

மலடு பார்க்க; 8௪௦௨ ஈ௮1௨0ப. 

AMUTIBSSEL Granger aru-mada-k-kadankaran, பெ. 

(.) சிற்றூர்களில் திரிந்துபண்டங்களைக் கடனாக 

விற்று ஆறுமாதங் கழித்து வந்து பணம் பெற்றுச் 
செல்லும் சிறு வணிகர்கள், குறிப்பாக முகமதிய 

| micucofl sit (Gl.cu.); tallyman, pediar, esp. among 

. Muhammadans who travel about from village to village 

selling household articles for credit, and calling again 

for collection after six months. (சா.அக.) 

[ஆறு * மாதம் * கடன்காரன்./ 

ஆறுமாதக்காடி arumadakkadi, Gu. (n.) சமைத்த 

கருங்குறுவை அரிசிச் சோற்றைப் பானையிலிட்டு 

வேடுகட்டிச் சூரியப் புடத்தில் புளிக்கவைத்து ஆறு 

மாதங் கழித்து வடிகட்டியெடுத்த காடி. இக்காடி 

கடையில் மாற்றறிவதற்காக வைத்திருக்கும் ஆறு 

மாற்றுப் பொன்னினாற் செய்த கம்பி, உரையாணி; 

touch —needle made of six marru gold used by shroffs 

for ascertaining quality (சா.அக.). 

[ஆறு * மாற்று * ஆணி./ 

ஆணிக்கோவை பார்க்க; 566 ௨1-14 (ல். 

ஆறுமுகக்குரு 8 ப-௱ப9௨--1யாய, பெ. (ஈ.) கொங் 

கணர்வாத நூலில் சொல்லப்பட்ட ஊதை (வா 

தம்)க்கு உதவும் ஒரு குருமருந்து; quintessence 

.Prepared as per process laid down in the treatise on 

alchemy by Konganava. (1. 9)5.) : 

/ஒருகா. ஆறு * முகம் * குரு.] 

ஆறுமுகநாவலர் arumuganavaiar, பெ. (.) யாழ்ப் 
பாணத்து நல்லூரிற் பிறந்தவரும் அளப்பரிய 

'புலமைக் கடலாகச் திகழ்ந்தவரும் தமிழும் 

சிவனியமும் (சைவமும்) தழைக்கப் பெரிதும் 
உழைத்தவருமாகிய தமிழ்ப் பேராசான்; born in 

Yalpanam, Arumuga Navalar was a versatile and dedi- 

cated Tamil scholar. He expended his efforts for the 

weal of Tamil and Saivism. 

[ஆறுமுகம் + நாவலர்./ 

ஆறுமுக நாவலரின் தந்ைத கந்தப்பிள்ளை, சேதிராய' 

மஞ்சட்காமாலை, பாண்டு முதலிய. நோய்களுக்கு | முதலியாரும் சரவண முத்துப் புலவரும் இவருக்குத் தமிழ்  



ஆறுமுகம் 

கற்பித்த ஆசிரியர்கள். சிவனியத்தைப் பழிப்பவர்களைப் 

பொறாதவம். தம் செல்வத்தைத் தமிழ்க்கல்வி வளர்ச்சிக்கே 
செலவிட்டவர். அராலி சித்தி விநாயகர் விருத்தம், நல்லை 

ப்பிள் ர் மக் நிருத்தம், இலக்கணச் சுருக்கம், 

பெரியபுராண உரைநடை, பால பாடங்கள் ஆகியவற்றை 

இயற்றியவர். சாலி வாகன சகம் 1745 சித்தி பானுவிற் 

பிறந்தவர். இராமலிங்க வள்ளலாரின் அருட்பாவை ஏற்க மறுத்து 

“மருட்பா” என்றவர், 

ஆறுமுகம் மெய௱பறவா, பெ. (ஈ. 1. ஆறுமுகன், 

முருகன்: டமார் சரபாாபறகா. 2. இயற்பெயர்; ற 

noun. 3. BAwoypedult ab; hexhedron 

[ஆது * முகம். 
ஆறுமுகவன் ஊப-௱ப0 வகா, பெ. 0.) ஆதுமூகன் பார்க்க; 

see arumugan. 

[ஆதுமூகம்* ஆன் -ஆறுமுகமன் -- ஆதுமுகவன்..] 
ஆறுமுகன் ேப௱மரவா, பெ. (ஈ.) முருகக் கடவுள் 

(சூடா); பங, ரவரற ல்டர209. “ஆறுமுகனைப் 

பயந்த நதி (பாரத. வாரணா. 85) 

ம. ஆறுமுகன் ; ௧. ஆறுமுக. 

[ & qpath > Skt. mukha. ஆது * முகன்./ 

ஆறுமுகனேரி வேயாபரவாகர், பெ. (ஈ.) நெல்லை 

மாவட்டத்தில் திருச்செந்தூர் முருகன் பெயரால் 

அமைந்த ஊர்; 91௮௦5 ஈவா. 
/ஆதூமுகன் * ஏா?.] 

ஆறுவகைப் படையல் Bru vagai—p—padaiyal, பெ. (ஈ.) 

கடவுளுக்குப் படைக்கும் ஆறுவகை உணவுகள். 

  

அவை; மஞ்சள் சோறு (அரித்திரான்னம்), 

சருக்கரைச் சோறு (பரமான்னம்), தேங்காய்ச் 

சோறு (முற்கான்னம்)), நெய்ச்சோறு (கிரு 

தான்னம்),தயிர்ச்சோறு (தத்தியன்னம்), உளுத்தஞ் 
சோறு (குளான்னம்) என்பன. (த.போ. 302); six 
kinds of rice-offerings to 66 0006. (த.சொ..அ௧.). 

[gant வகை + cena. ] 

odigh aru-viral, Qu. (n.) gfisns gaat me 

அல்லது காலில் ஐந்து விரல்களை யொட்டி நிற்கும் 

ஆறாவது விரல்; ஸ்ர ௦ ௦்ள ஊறளாபா ளு 100௭௩ 

or toes rarely seen in human beings. 

/ஆது * விரல்] 

ஆழெழுத்து aroluttu, பெ..(௩.) 1. ஓம், ந, ம, சி, வ, ய 

என்னும் மந்திர எழுத்துகள்; ஊ்டாரூ50௦ 1௪0௦7௩ viz. 

Om, Na, Ma, Si, Va, Ya; (சா.அக.) 2.ந, ம, கு, மா,   

ரா, ய என்னும் ஆறெழுத்து மந்திரம் (சடாட்சரம்) 

(AGw~Ge@. 186); sacred formula attributed to Muruga 

(Skanda), and consisting of six syllables. 

[ஆறு * எழுத்து./ 

ஆறெறிபறை areriparai, Gu. (n.) வழிபறிக்குங்கால் 

கொட்டும்பறை (சிலப்.வேட்டுவ.) ; drum beaten by 

robbers while waylaying. 

[ஆறு * எறி* பறை. ஆறு- வழி, பாதை.] 

ஆறோட்டம் ardttam, பெ. (௩) மட்டைப்பந்து (கிரிக் 
கெட்டு) விளையாட்டில் எதிராளி எறிந்த பந்தை 

அரங்கில் எல்லைக் கோட்டைத் தாண்டி விழுமாறு 

Qlp 60S; sixer in cricket. 

[ஆறு * ஓட்டம்./ 

ஆன்" 3, 11செ.கு.வி. (94.) பொருந்துதல்; 1௦ ௭௦ 6, 

ஈடா. நன்றாக ஆனிக் கொண்டு நிற்கிறது 

(கொங்்.வ.); செ.குன்றாவி. (௩4) 1. பொருந்துதல்; 

to connect, 1011. 2. பிடித்தல்; ௬௦. 3. தடுத்தல்; 1௦ 

மென்பர். 4. தடுத்து நிறுத்துதல், தடை செய்தல்; ௨ 

றாக. 5. எதிர்த்தல்; 1௦ ௦00056. 

௧. ஆன், ஆனு; தெ. ஆனு; கோன். ஆன்சானா. பெங். 
ஆன்ச்; கூட ஆன்கோ-பின் பிடிக்கும் வட்டக் கூடை 

[ஆல் -* ஆன்..] 

பொருத்துதல், பிடித்தல் பொருளில் வழங்கிய ஆல் 
என்னும் வேர்ச்சொல் தமிழிலக்கியங்களில் ஆர்-தல், ஆர்- 

த்தல் என வழக்கூன்றியது போல் ஏனைத் திராவிட 

மொழிகளில் ஆல் - ஆன் என ஈறு திரிந்து பெருக வழங்கும் 
வினையாக வழக்கூன்றியது. தடுத்தல் பொருளில் விரைவு 
குறித்த ஏவல் வினையாக ஆல் - ஆன் - அவ் எனத் திரிந்து 

தமிழக நாட்டுப்புறங்களில் வழங்கி வருகிறது. விரைந்து ஓடும் 
கால்நடைகளை உழவர் ஆவ் - அவ் அவ் எனத் தடுத்துநிறுத்தும் 
ஒலிக்குறிப்புச் சொல்லாகப் பயன் படுத்துவதை இன்றும் 

காணலாம். இது தெலுங்கில் di > ஆவு - ஆகு என 
வினையாகவும் ஆல் - ஆவு - ஆபு என செ. குன்றா 

வினையாகவும் திரிந்து வழங்கி வருகிறது. 

'தெ. ஆகு - நில். ஆகண்டி - நில்லுங்கள். 
ஆன் ன் an, Qu. (n.) 1. எருமை, இிபற்றம், மரை 

இவற்றின் பெண். (திவா.) ; 2௩௮ ௦4 ௨ பபரிய, 
௦௦ 0௦௭. 2. பெற்றத்திற்கும் காளைக்கும் 

பொதுப் பெயர்; ௬௭௭4, ௦௦௪ எ ய॥.3.பெற்றம்(பசு); . 

௦௦4.4.எருது;௦:'ஆன்முகத்தனடற்கணநாயகன்”” 
(கந்தபு. பானுகோ.95). 

ம. ஆன்;தெ. ஆவு; துட. ஆன் (பானை)



ஆன் 

OE.oxa. OS, OHG ohso,ON.uxi, oxi, Goth. ausha, f. 

Gme. ohsan, cogn. W. Skt. ukshan. 

[மா அமான் -ஆன். மா - விலங்கு, மாடு. னகர 

மெய் ஒருமை குறித்த ஈறாயிநு.] 

மா எனக் கத்தும் இயல்பு பற்றி எருமை, மாடு, மான், மரை 

ஆகியவை மா எனப்பட்டன. இச்சொல் நாளடைவில் விலங்கு 

களின் பொதுப்பெயராயிற்று. 

ஆன் 2, கு.வி.எ.(80.) அவ்விடம் (தொல். பொருள், 

216.24 .Glerib.) there, in that place. “oy 6 வழிக் 

கொள்ளும் வேதன வன்றனைப் பற்றி வல்லே 

யீன்வருகென்ன''(தணிகைப்.வீராட.89) 

/ஆ-சேய்மைச் சுட்டடெழுத்து. ன் - சொல்லாக்க 

ஈறு. De yo என்பதே அது எனப் பொருள் படும் 

சேய்மைச் சுட்டா தலின் அது நெடுமுதலாகிப் பின் ஆல் 

-ஆன் எனத் இரிந்ததென்க] 

ஆன்" க, இடை.(ஐ௨ர.) 1.மூன்றனுருபு; ஈண், ஊவா. 
“மண்ணானியன்ற குடம்'' (தொல். சொல்.75, 

உரை).2. ஆண்பாற் பெயரின் ஈறு; 30 ௦1. ௨50. 

ஏற. ஈவா: ஊரான், நாட்டாண் (உ.வ).3.ஆன் 

பாற் வினைமுற்றின் Ol; 3rd pers. masc. verbal 

ஊள்).வந்தான்,சென்றான் (உ.வ) .4.ஒரு சாரியை; 
euphonic increment, used with a modification of பத்து 

‘ten’, as in இருபான் (நன், 244). 5.ஒன்றன் 
ures gi; neut. 8௩0. ஊட. கறையான், .அகழான். : 

6. ஆயின்; 60.(செ.௮௧.) “தங்கண்ணரானுந் 
தகவில கண்டக்கால்” (பழமொ. அரசி.10). 

. ரீமூன் 'றனுருபுஆல்--ஆன்.ஆண்பாலீ று ௮ன்-*ஆன். 

(ger ere rh py ser > ase. enflenu அன் --ஆன்/ 

rach mankanru, Gu. (n.) ஆவின் (பசுவின்) கன்று; 
calf. cow-calf 

[மா மான் - ஆன் * சன்று] 

ஆன்காவலன் ஊ/வவக, பெ. (௭-.) 1. ஆனிரைகளைக் 
காப்பவன்; protector of the cow. 2. 

USM SMA Mest ct (smoFluet) (GL); vaisya. 

[om > மான் - ஆன் * காவலன்./ 

ஆன்பொருந்தம் ஊாற௦பாககோ, பெ. (ஈ.) கருவூரைச் 

சார்ந்த ஆறு ஆன் பொருநை; காறரபால், ஈ£2 

Karur, 

[ஆன் * பொருநை. பொருநை - பொருந்தம் - 

இரிபூ. வஞ்சி மாநகரத்தருஓுள்ள ஆறும், ஆன் 
பொருநை, ஆனி, வானி, ஆன்பொருந்தம் தண் 

பொருதை, எனப்படும் (அபி. ௫.்.)./ 

ஆன் பொருநை anporunai, Gu. (n.) 1. கரூருக்கு 

அருகில் காவிரியுடன் கலக்கும் சிற்றாறு; river 

209. 

  

ஆன்மெழுகு 

கரறரபற்வ் ஈன (வபா. 2.வஞ்சி மாநகரத்திற்கருகில் 

ஓடும் ஆறு-(ஆனி, வானி, ஆன் பொருந்தம், தண் 

பொருநை எனப் பிற பெயர்களாலும் சுட்டப் 

படுவது.) river near vanji 

[ஒருகா. ஆல் - ஆன் - ஆனுதல் - நிறைந்து 
விரிந்து செல்லுதல். பொருதரை - கரையபொருது 

செல்வது. ஆன் பொருநை - ஆன் பொருந்தம் - 

வெள்ளம் நிறைந்து விரிந்து கரைபொருது செல்லும் 
ஆறு. இனி, கான் பொருதை -* ஆன் பொருநை 

என்றுமாம்./ 

ஆன் பொருநை என்னும் பெயர் தமிழகத்துப் பல 

ஆறுகளுக்கும் பெயராக இருத்தலின் ஆற்றைக் குறிக்கும் 

பொதுப் பெயராகவே இதனைக் கொளத்தகும். 

ஆன்மா 88, பெ. (ஈ.) ஆனாகிய மா, (பசு.); 50ய. 

ஒ.நோ. அரிமா,கரிமா. முதன் முதலாய் மாந்தனால் 

வளர்க்கப்பட்ட விலங்கு ஆன்மா. 

(ஆ ஆன் *மா- ஆன்மா (ஒ.மொ.253)/ 

முதற்காலத்தில், இருதிணையுயிர்களும் ஒன்றாகவே 

கருதப்பட்டன, என்பது, மாக்கள் என்னும் பன்மைப் பெயர் 

இருதிணைக்கும், கணவன் அலவன் என்னும் ஆண் பாற் 

பெயர்கள் அ.ஃறிணைக்கும் வழங்குவதாலும், தொல்காப் 

பியத்திற் கூறும் விரவுப் பெயராலும் பிறவற்றாலும் 

அறியப்படும். 

“ஆன்மா” என்னும் பெயர் பிற்காலத்தில் இருதிணையு 

மயிர்களையும் குறித்தற்குரிய பொதுச்சொல்லாகக் கொள்ளப் 

பட்டது. ‘Lom என்னும் பெயர் (பசு) (மாடு) உயிர் என்று 

இருபொருள் தருவது போன்று ஆன்மா என்னும் பெயரும் தரும். 

ஆன்மாவைப் பசு என்று மொழிபெயர்த்துச் சிவனைப் 

பசுபதியென்றனர் வடநூலார். ஆரியர் இந்தியாவிற்கு வரு 

முன்னமே ஆன்மா என்னுஞ் சொல் தமிழர்க்கிருந்தது. 

L. animos, soul. ஆன்மா என்னும் வடிவமே பண்டைத் 

தமிழ் நூல்களில் வழங்கப்பட்டிருப்பதாலும், - அது வார்ரா௦5 

என்னும் இலத்தீன் வடிவத்தை ஒத்திருப்பதாலும் அச்சொல் 
ஆரிய மொழியிற் பிற்காலத்து வந்ததென்று மாக்சுமுல்லர் 

கூறுவதாலும் ஆன்மா, பசு என்னும் சொற்கள் ஒரு பொருள 

வாய் இருத்தலாலும், ஆரியர் வருமுன்பே சைவம் இந்தியாவில் 

இருந்ததினாலும் பிறவற்றினாலும் ''ஆன்மா'” என்பது தமிழ்ச் 

சொல்லேயென்பது துணியப்படும். (ஒ.மொ. 253). 

ஆன்மெழுகு ரோ௱ிப0ப, பெ. (ஈ) ஆனிரைகளின் 
சாணம்; 604பொ9 (தைலவ.தைல.) 

[ஆன் * மெழுகு. தரை மெழுகப் பயன்படும் 

சாணம் மெழுகு எனப்பட்டது.



ஆன்வல்லவர் 

ஆன்வல்லவர் ரேவ, Gu. (n.) ஆனிரைகளை 

மேய்க்கும் முல்லை leo WSs; inhabitants of forest 

pasture tracts, cowherds. (@L1.). 

[ஆன் * வல்லவர். வல்லவர் - செய்தொழில் 

இறன் பெற்றோர்./ 

ஆன் வல்லோர் 8 5வ॥0், பெ. (ஈ.) ஆன் வல்லவர் பார்க்க; 

see anvallavar.- 

[ஆன் * (வல்லவர்) -- வல்லோர். 

ஆன்ற 1 anra, Glu.sr. (adj.) 1. பண்புகளால் நிறைந்த, 

ஒள்ளிய, மாண்புற்ற; ஐ0௦எ]8ர், grand, splendid. 

"ஆன்ற தவச் செந்நெறி'' (பெரியப்.திருநாவு.41). 

2. அடங்கிய; ஈர grown calm, owing to deep 

|உவாரா9. “ஆன்ற பெரியா ரகத்து” (குறள்.694). 

ம, ஆன்ற. 

[ஆல் -ஆன்ற. ஆதல் = நிறைதல். ஆன்ற - 
தற்பண்புகளால் நிறைந்திருத்தல், நிறைந்து நிலை 
கொள்ளுதல், அடங்கியிரு த்.தல்./ 

ஆன்ற anra, Gu.ot. (adj.) 1. அகன்ற; (௦௪. “தூய 

தென்புனலாயான்ற தொல்கடல்''(கந்தபு.மூன்றா, 

167). 2. இல்லாமற்போன, மறைந் துபோன; ஈலரஈ0 

09856010 60084. ''அருவியான்ற வணியின் மாமலை” 

(மதுரைக்.306) 

[அகல் -அகன்ற - ஆன்ற. முதனீண்டு இடைக் 

குறைந்த இறிடி.௮௧.ஓ தல் - நீங்குதல், பரவுதல், விட்டுப் 
போதல், இல்லாமற் போதல்./ 

ஆன்றல் anral, Gu. (n.) 1. அகலம் (திவா.); ௨௫8௨௦, 

width, breadth. 2. f mugeed, vanishing. 

[அகல் -அகல்தல் -அகன் றல் -ஆன்றல் 7 

ஆன்றல்” anral, Gu. (n.) 1. மாட்சிமை (தி.வா;); 

greatness, dignity 2. flag] (glan.); abundance, 

copiousness. 

[3g 50 = நிறைதல், 
ஆன்றல்./ 

ஆன்றவர் நறொலல, பெ. ௬.) 1. அறிஞர், அறிவிற் 

சிறந்தோர், erudite scholars, nobel men wise 

061905. “ஆன்றவர் அடக்கம் கற்றுத்துறை போய 

சான்றோர்,” (கலித். 32) (மணி. 2,34). 2. தேவர் 
(பரிபா. 19,3); 9005, heavenly beings. 

மிகுதல். ஆல்தல் - 

ஆன்றார் ஷா, பெ.(.) ஆன்றவர்பார்க்க (குறள். 413) ; 
see an ravar. 

[/ஆன்றவர் - ஆன்றார்]/ 
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ஆனத்துமீன் 

ஆன்று Anu, of.6t. (vol. ppl.) 1. lon m ib 8); filled, having 

been full. 'பாடான்றவிந்த பனிக்கடல்'' (மதுரைக். 

629).2. aft gy; stretched out, extended. “@eenon 
யளவை யான்று” (கந்தபு. நகரழி.1). 3. நீங்கி;06 

‘removed. "ஒலி யான்று (கலித். 121). 

[அகன்று - ஆன்று. J 

ஆன்றோர் ரொ, பெ. (.) ஆன்றவர்பார்க்க15௦6 ஊஊ. 

[ஆன்றவர் > ஆன்றோர்./ 

ஆன்றோள் டு, பெ. (ஈ.) நற்பண்புகளால் நிறைந்த 

பெருமகள், மாண்புடையவள் ; |3] ௦7 exalted char- 

8௦௭. ''ஆன்றோள் கணவ'' (பதிற்றுப். 55). 

[ஆதல் - நிறைதல். ஆல் - ஆன்றோள்./ 

ஆன ana, #.Glu.ct. (dem.adj.) அந்த; ௭ல். “ஆன 

காலை யரியனாடொணா”' (கந்தபு. தெய்வ. 213). 

/௮- ஆ -* ஆன. அங்கண் - அங்ஙனே - ஆன 

என்றுமாம்./ 

ஆனகதுந்துபி Anagatundubi, பெ. (ஈ.) 1. போர்ப்பறை; 

war-drum. 2. கண்ணனின் தந்தைக்குரிய 

பெயர்களுள் ஒன்று) ஆனக துந்துபி முழங்க 

அவருடைய பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்ட 

மையால் பெற்ற சிறப்புப் பெயர் (பாரத.திரெள.58) 

Vasudeva, Krishna's father, whose birth was celebrated 

amongst celestials by the beating of drums. gers 

UMT&&; see anagam. 

[ஆனகம் * துந்துபி./. 

ஆனகம் Anagam, பெ. (ஈ.) 1: ஒருகண் பெருமுரசு, 

போர் (poe; drum with one side, “sre ue 

முழங்க'' (பாரத. சூது.56.) 2. துந்துபி, படகம் 
(பிங்); வி ளெ. 3. மேக முழக்கம்; ப ௦4 06 
clouds. ் 

[Qe > ஆன் - ஆனகம். ஆஇதல் - ஓலித்தல்./ 

MHS Ananju, Gu. ௬.) . ஆனைந்து பார்க்க; see 

anaindu. “இகவா னஞ்சு மாடி ”(கம்பரந். 25) 

[ஆன் * ஐந்து oss ஆனைந்து > ஆனஞ்சு./ 

ஆனத்துமீன்் வாஷ்பாள, Gu. (n.) 1, குழம்பு 

செய்வதற்குரிய மீன்; fish meant for cooking. 2. 
PTeTyole GipuULL Guflw esr; large fish caught 

in the net. (முகவை. மீனவ.) 

/ஆணம் * அத்து * மீன் .- ஆணத்து பீன் - 

- ஆனத்து பீன் (கொ.வ.] 

ஆணம் பார்க்க; 866 அகா.



ஆனதும்பி 

ஆனதும்பி கோவ்பால்,, பெ. (.) கடல் மீன் வகை; 
pinkish marine fish, Dactyleperus erientalis. 

ஆனந்தக்கண்ணீர் ananta-k-kannir, பெ, ௫) 
மகிழ்ச்சிப் பெருக்கின் அடையாளமாய் வெளிப் 

படும் கண்ணீர்; 9௨% ௦1/9. (செ.௮௧..) “உலப்பிலா 
வானந்தக் கண்ணீர் தருவரால்” (திருவாச.17,2). 

/ஆனந்தம் * கண்ணீர் - மகிழ்ச்சிப் பெருக்கால் 
கடைக்கண் விளிம்பில் சிலிர்க்கும் கண்ணீர்த்துளி 
ஆனந்தக் கண்ணீர் என்பர். ஆனத்தம்-வடதமிழ்ச் 
சொல்./ 

ஆனந்தம் பார்க்க 566 anandam 

வனங்கக் காப Deesnonda—k 
ஆனந்தக்கர ni (வாற பெ, ௬.) தின 

வெடுப்பதும் சொறிந்த பின் எரிச்சல் தருவது 

மாகிய ஒருவகைக் கரப்பான் நோய்; ஈ£பற!/௦ஈ which 

causes an agreeable sensations when it is scratched 

but a burning sensation soon atter. (Qe.2/8.) 

[ஆனந்தம் * கரப்பான். ஆன ந்ததோயால் 
விளையும் கரப்பானாக இருக்கலாம். ] 

ஆனந்தக்களிப்பு காக வ|ஜய, பெ. (.) 1. கழி 

பேருவகை, பெருமகிழ்ச்சி; 2௦௮௮௦]. (திருவா ௪.8, 

திருவம்மானைக் கருத்து). 2. மகிழ்ச்சிப் பெருக் 

கால் பாடும் இசைப்பாடல்; ௦௭ expressive of 

6051810 01910. (தாயு.) (செ.௮௧.) 3. சிவஞான 

முனிவர் இயற்றிய நூல் (திருவேகம்பர் ஆனந்தக் 

களிப்பு) ; சாண work by Sivagnana munivar. 

/ஆனந்தம் -* களிப்பு, (ஒருபொருட் பன்மொழி) 

களிப்பு. மிகுவிக்கும் தாள த்தொடும் பொருத்திய பாடல் 

வகையா தலின் ஆன ந்தக் களிப்பு எனப்பட்டது./ 

ஆனந்தகரம் பெ.௫). மகிழ்ச்சி 
தரக்கூடியது; that which delights or exhilarates. 

“பாடுவது ஆனந்த கரம்”. (பிராம.வ.) (செ.௮௧.). 

anandakaram, 

/ஆனந்தம் *கரம். கருத்தல் - செய்தல். கருத்தல் 

என்னும் செந்தமிழ்ச்சொல் வடபுலத்தில் மட்டும் 
வினைச்சொற் பெரருளில் ஆளப்பெற்று தென்ன 

கத்தில் நாளடைவில் விளைச்சொல்லாக ஆளப்பெறா 

வடபுலத்தி 
விருந்து தென் பால் குடியேறிய மக்கள் இச்சொல் 

லாட்சிகளைத் தொடர்ந்து ஆள நேர்ந்தது. மகழ்ச் 

சிகரம்என்னும்சொல்லாட்சியைஒப்புதோக்குக. மகிழச் 

செய்வது ம௫ூழ்த்தி - மூழ்ச்ச எனத் தஇறிந்திருத் 
தலான் மகஒழ்ச்சிகரம் என்னும் சொற்கூட்டு முற்றிலும் 

வேண்டா தது. இதுபோன்றே ஆன ந்தகரமும் தமிழுக்கு 

வேண்டாதசொ .ற்கூட்டு என்க./ 

மையின் வடதமிழ்ச் சொல்லாயி ற்று. 
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ஆனந்தப்பையுள் 

ஆனந்தகானம் ேகாகெரைவா,பெ.(.) வீடு Gum 

ளிக்கும் என நம்பப்படும் காசி மாநகர்; 89௮, 

as the place for attaining celestial bliss. (ச௪.அ௧.). 

"ஆனந்த கானந் தொடுத்திங்குளவான சைவத் 

தானம் பலவும்'' (திருவிளை.கல்லானை,8). 

[ஆனந்தம் * கானம். கானம் - சோலை, ஊர்.] 

ஆனந்தகுறுவை Anandakuruvai, Gu. (௩) ஒருவகை 

நெல்; ௨ 3 04 றக0ஸ். (செ.௮௧.). 

ஆனந்தத்தாண்டவம் Ananda-ttandavam, Glu. ௫.) 

தில்லைக்கூத்தனின் நாட்டிய வகைகளுள் ஒன்று; 

(கோயிற். பதஞ்..1, உரை) ; ௨0624௦ 8௦6 ௦4 8க, 25 

exhibited in the shrine at Chidambaram. 

(/ஆனந்தம் * தாண்டவம். 

ஆனந்த தீர்த்தர் Ananda firitar, Qu. (n.) வேதாந்தக் 

கொண்முடிபுகளில் துவைதம் என்னும் இருமைக் 

கோட் பாட்டினை வகுத்தருளிய மாத்து வாச் 

én flwin it; Madhvacharya, exponent of the Dvaita school 

of Vedantic Philosophy. (Qe. 9)&.). 

[ஆனந்தம் * தீர்.த்தர்.] 

ஆனந்தப்பையுள் ananda—p —paiyul, பெ. ௫, 1. 

கணவன் இறந்ததால் மனைவி மெலிந்து வருந்து . 
வதைக் கூறும் புறத்துறை (பு.வெ. 10,13); theme 

expressing emaciation and lament of a wife’ on her 

husband’s bereavement. 2. Uflane agi gb 

தலைவன் தலைவியர் துயரமிகு தியைப் 

பாட்டுடைத் தலைவனின் நாட்டுடனும் ஊருடனும் 

'சா£ாத்திச் சொல்வதாகிய நூற்குற்றம். (யாப். வி. 

96, U&. 523); fault in poetical composition, in which 

a patron’s city or country is associated with the place 

where the lover became separated from his mistress. 

(செ.௮௧.). (யாப். வி, 96, பக்.523) 

/ஆன ந்தம் * பையுள். (ஒரு பொருட்பன்மொழி) 

பையுள் - துயரம். ஆனந்தம் - கேடு, அழிவு, 

துன்பம். 

ஆனந்தம் 2 பார்க்க; 566 காரா. 

ஆனந்தக்களிப்பு என்றாற்போல் ஆனந்தப் பையுள் ஒரு 

பொருட்பன்் மொழியாய் ஒரு பொருளின் மேல் இரு சொல்லடுக்கி 

வந்தது. நந்துதல் என்னும் சொல் செழித்தல் கெடுதல் என்னும் ' 

முரண்படு பொருள் தருவது போன்றே ஆனந்தம் என்பதும் : 

முரண்படு பொருள் தந்தது. ஆல் - நந்தம் - செழிப்புடன் 

நிறைந்தது, கேடு அல்லது அழிவுடன் சார்ந்தது. (தீமை 
நிறைந்தது) என முரண்பொருள் தந்து நின்றது.



ஆனந்தபயிரவி 

ஆனந்தபயிரவி Ananda payiravi, Glu. (n.) பண்வகை 

HERE ser g; specific musical mode. 

[ஆனந்தம் 4 பயிரவி 

பயிர்தல் - அழைத்தல், விளித்தல், வேண்டு 
கோள் விடுத்தல் இப்பொருள்களில் பாடப்படும் பண் 

வகை, 

ஆனந்த பைரவம் ரோகாேறவ்வவ௱, பெ. (.) மருத் துவச் 

சூரணம், சிந்தூர வகை ; ௱6௦1௦2460 ஈர! 20௦0௭. 

(௪ெ.௮௧.) ஆனந்த பைரவம் வருதிரிதோசம் 

போகும். (பதார்த்த.1209). 

/ஆனந்தம் * பைரவம்./ 

ஆனந்த பைரவி காகா pairavi, Glu. (n.) பண் வகை 

களுள் ஒன் று; specific musical mode. (செ.அ௧.). 

/ஆன ந்தம் பைரவி, ஆனந்த பயிரவி பார்க்க; 

see annanda payiravi. / 

ஆனந்தம் A anadam, Glu. (n.) 1. பெருமகிழ்ச்சி, 

Gurfles ub; felicity, rapturous joy, bliss. “ 9, or su Gin 

யாறா வருளியும்'' (திருவாச.2, 106); 2. மிகுதி , 
பெருக்கம்; ௨0௦685, abundance. 

ம. ஆனந்தம்; தெ., ௧. ஆனந்த; பாலி. ஆனந்த 

[ஆல்* நந்து“-௮ம்- ஆனந்தம், அம்சொல்லாக்க 

” ஈறு. ஆஓதல் - நிறைதல், பொருந்துதல், பெருகுதல், 
ல் - நன்று - நந்து- பெருகுதல், செழித்தல். நன்று 
பெரிதாகும். (தொல்.) தநந்துதல் - . செழித்தல். 

ம௫ூழ்தல். “தீங்கனி மரம் நந்த” (கலித்.)./ 

நந்து, நந்தி, நந்தன், நந்தனார் என்னும் பெயர்களை ஒப்பு 
நோக்குக. ஆல் -* நந்து - ஆநந்து, இடையில் லகர மெய்த் : 
தொக்கது. நந்துதல் என்னும் செந்தமிழ்ச் சொல் வழக்கு வட 
தமிழில் பல்கி தென் தமிழில் சில்கியதால் வடசொல் போன்ற 
பொய்த் தோற்றம் தருகிறது. ஆதலின், ஆனந்தம் செவ்விய 
தமிழ் வழக்கே என்க, 

ஆல் என்பதனடியாகப் பிறந்த ஆருர் (பெரிய ஊர் . ஆர் 
* ஊரி ஆரோசை (ஏற்றிப்பாடும் இசை, அமரோசை என்பதன் 
எதிர்ச்சொல்) ஆகிய சொல்லாட்சிகளை ஆல் 4 நந்தம் என்னும் 
வழக்குடன் ஒப்புநோக்குக. 

இனி வடமொழியாலர் ஈகா எனச் சொற் 
கூட்டுவது பொருத்தமன்று, ' வடமொழியில் 'ஆ' என்னும் 
முன்னொட்டு எல்லைப் பொருளிலும் வெற்றசையாகவும், 
எதிர்மறைகுறித்தும்நிற்பதன்றிப்பெருக்கப்பொருளிலும்நிறைதற் 
பொருளிலும் வருதலின்றாம். ஆ பார்க்க; 3268; நந்துதல் பார்க்க; 

see nandu. , 

ஆனந்தம் £ anandam, Glu. (n.) 1. ¢rey, அழிவு (தொல். 

பொருள்.79, உரை) ;0220்,06௦ஷ.. (தொல்.பொருள். 
79, உரை). 2. பாடல்களில் - காணப்படும் 

அறுவகைக் குற்றம், யாப்பு வழு; ஜட/405 ௦4 fault 

or blemishes in poetry. (Glo. of. 887). 

212 ஆனந்தமூலி 

[ஆல் * நந்து + அம். அம்- சொல்லாக்க ஈறு. 

ஆதல் - நிறைதல், சேர்தல், து - ந.ந்து (கெடுதல்) 
.நதுத்தல் - அழிதல். நது.த்தல் - நைதல். பிரமாதம் 
என்னும் வடசொல் சிறப்பு, அருமை என்றும், தீங்கு, 
கேடு என்றும், எதிர்மறைப் பொருளிலும் ஆளப் 

படுதலை இதனுடன் ஒப்புநோக்குக.] 
பாடலில் நேரும் குற்றங்களை எழுத்தானந்தம், சொல் 

லானந்தம், பொருளானந்தம், யாப்பானந்தம், தூக்கானந்தம், 

தொடையானந்தம் என அறுவகைப்படுத்துவர். 

ஆல். * நந்து * ஆம் -ஆனந்தம் என்னும் சொற் 

புணர்வில் ஆல் முன்னொட்டாக நின்றது. இப்பொருள் அ. 

நிணை (அல் * திணை) என்பனவற்றில் இல், அல் 

முன்னொட்டாக நின்று எதிர்மறைப் பொருள் உணர்த்தியவாறு 

“அல்” (அல் - ஆல்). முன்னொட்டு லகர மெய் கெட்டு ஆ- 

ரோக்ய (நோயில்லாத, ரோகமில்லாத) ஆரோக்கியம் என 

எதிர்மறைப் பொருள் தருவது வடமொழி வழக்கு. ஆலுதல் - 

தடுத்தல், நிறுத்துதல், இல்லாமற் செய்தல் பொருளில் தமிழில் 

வழங்க வில்லை... இம்முன்னொட்டு வடமொழியில் வழங்கும் 

தமிழ்ச் சொல்லாகும், ' 

ஆனந்தம்” வக்ர, பெ. (ஈ.) அரத்தை பார்க்க; 595 
arattai (ep.3).). 

ஆனந்தமயம் Ananda mayam, Glu. (n.) 1. இன்பம் 

நிறைந்தது; ல் which is full of bliss, replete with 

ர்க. “ஆனந்தமயமான வாதியை” (தாயு. 
திருவருள்வி.3) 2. ஐங்கோசத்துள் (பஞ்சகோசம்) 

ஒன்று (ஆனந்தமய கோசம்); 1ஈ௱ள் ஈ௱௦54 sheath of 

10௨ 50ப!: (சி.சி.பர.மாயாடு). “போற்று மானந்த 

மயமல்லாது'” (த.நி.போ.பக்.284, பா. 264). 

[ஆனந்தம் | மயம். மய்யம் - மயம்] 

ஆனந்தமூலி ananada muli, பெ. (ஈ.) கஞ்சாங்குல்லை, 

மயக்கமூட்டும் கஞ்சா steed wus, hemp, for it 

produces joy by intoxication. (#m..9)6.). 
  

  

ஆனந்த மூலி - கஞ்சாங்குவ்னவ.         ... /ஆனந்தம் * மூலி.மூலி > மூலிகை. ம௫ழ்ச்சி வெறி 

கொள்ளச் செய்வதால் ஆன ந் தமூலி எனப்பட்ட துர



ஆனந்தவயிரவம் 

ஆனந்தவயிரவம் ஈோகாவேஷள்வவ, பெ. (௩.) மருத்து 

வப் பொடி (சூரணம்) சிந்தூ ரவகை: ௱௨01௦8190 

mineral powder, plumbi orcidumrubram (Ge. 2)5.). 

[ஆனந்தம் * வயிரவம். ஆனத்தம் - மிகுது, 
வயிரவம் - ஆற்றல் மிக்கது] 

ஆனந்தவருவி ஊோவாவெளபர், Gu. (n.) ஆனந்தக் 

கண்ணீர்ப் பெருக்கு. (செ.௮௧.) ; tears of joy. 

[ஆனந்தம் * அருவி] ன 

ஆனந்தவல்லி லாவி, பெ. (௩. கோழித்தலைக் 

SSS (eyp.9).); prepared arsenic.. 

[9400 5 SLD + வல்லி./ 

ஆனந்த வுவமை anandavuvamai, Gu. (n.) Hs Oils s 

பொருளுடன் ஒப்பிடுவதனாலாகிய 

குற்றம் (புறநா. 60. உரை).; 
great things with petty ones. 

உவமைக் 

fault of comparing 

/ஆளந்தம்* உவமை.ஆன ந்தம்-கெடுதி,குற்றம். 

ஆனந்தம்” பார்க்க, 596 காக] 

ஆனந்தன் கா, பெ. (ஈ.) பேரின்பத்தின் உறைவிட 
ட்ட 

மான. சிவபெருமான்; 548, 49௦110401௦ Supreme; 

188, “அத்தன் ஆனந்தன்” (திருவாச. 17.5). 2. 
அருகன்; ற்ல். (சூடா.). 

[ஆல் * நந்து*் அன்-ஆனந்தன். ஆனந்தம்" 
ung&e; See anandam'.] 

'ஆனந்தி-த்தல்ரோலாம்-,4 செ.குன்றாவி.(/4) மகிழ்தல்; 

to feel joyful, to be 9/0 (வின்), , 

[ஆல் * நந்து - ஆனந்து, ஆன ந்தி.] 

ஆனந்தை" anandai, Glu. (n.) 1. பேரின்பத்தின் வடி 

வான உமாதேவி; 0௦00285 88ம் as Supreme Bliss, 

2. குறிஞ்சி யாழ்த் திறத்தின் ஒன்று; 880080 

melody — type of Kurinji’ class. (பிங்.). 3. கொட்டைக் 

கரந்தை; Indian globe-thistle. “அதிற் பெய்நெய் 

யானந்தை யிரதம்” (தைலவ. தைல.39). 

[ஆல் * நந்தம்- ஆனந்தம் - ஆன ந்தை. 

ஆனந்தம் பார்க்க; 896 ரகக! 

ஆனம்! anam, இடை. (ஐ௨ர.) எழுத்துச் சாரியை; 80 

used to designate some letters of the Tamil 

alphabet for facility of pronunciation. (Game. Gens. 

296 உரை). 

/அனம் - ஆனம்./ 

213. 

  

ஆனவன் 

ஆனம் 2 anam, Glu. (n.) கள், மதுவகை; 1௦060, any 

intoxicating liquor. (W.). 

[ஆல் * அம் - ஆலம் - ஆனம். ஆல் - நீர், 

நீராளமாக இருப்பது. ஒருகா. பானம் - ஆனம்./ 

ஆனம் £ ஊேகாடஃபெ. (n.) 1. தெப்பம்; ௦8ம் ஈக4. 2. 
மரக்கலம் (திவா.); 8//ற, vessel, boat. 

/யா - பரத்தல், செல்ஓுதல். யானம் - ஆனம் . 

இயவூ- பாதை, செல்ஓுதல். இயவு - யா, இது ஏ, ஏகு 
எனவும் இறியும்.] 
ஆனம் ர க பெ. (.) பருமை, பெரியது; loftiness, 

that which is big. 

[அகல் --ஆல் * ஆலம் - ஆனம். 

ஆனமானத்திரி anamana-ttir, Gu. (n.) 1. சிறுவர் 

விளை யாட்டுவகை; ௨ 480 64 ஸ்ர play. 2. 

முறுக்கப்பட்ட சிறு துணியினாலாய திரி; 48 

twined cloth wick. 

[ஆனமானம் ௪ பெறியது. ஆனமானத்திரி - 

துணியை முறுக்கிப் பருமனான கயிறுபோல் செய்து 

விளையாடும் விளையாட்டு./ 

ஆனமானமாய் ரோவாவகது, பெ. எ. (வ0.) சிறப்பாக, 

பெருமளவுக்கு, நன்றாக; properly, in a proper 

manner. காரியத்தை ஆனமானமாய்ச் செய்ய 

வில்லை (இ.வ.) (செ.௮அ௧.). 

[gor + மானம் * ஆய். ஆனம்” + gor = 

பெருமளவுக்கு, மானமாய்--பெருமைப்படும் வகையில். / 

AMM ETA Anamanavan, Glu. (ஈ.) சிறந்தவன்; 

worthy, respectable person (W.). : 

[ஆனமானம் -- அன்:/ 

ஆனமை anamai, Gu. (n.) 24.67 § 6m «OW; condition or 

91819 ௦4 வரது 06௦௦௨. ''ஆனமையான் மேலான” 
(சி.சி.8.23.). (த.சொ.அக.]. 9 °° “ 

[46 > QP > ஆூயமை > yore’ 
ஆயினமை -'ஆனமை - தொகுத்தல் இறிபு./ 

ஆனவன் Anavan, Glu. (n.) 1. எழுவாய் வேற்றுமை 

ஆண்பாற் சொல்லுருபு; expletive ending of a masc. 

sing. ஈ௦ப. “தந்தையானவன்.. முனனரெய்தி'' 

(கந்தபு. மார். 8), 2. .நண்பன்; 4/2. உனக்கு 
ஆனவன் ஆகாதவன் கிடையாதா? (உ.வ.).. 

ம. ஆனவன். 

[ஆகியவன் - ஆயினவன் > ஆனவன். I



ஆனவாசி 

ஆனவாசி Bnavasi, af.cr. (adv.) ஆனதினால்; 806, 

for that 16850. அவன் புத்திமானானவாசி உன் 

சூதைக் கண்டுகொண்டான் (இ.வ.). 

[ஆய > aden > ஆன. வாய்ப்பு - வாய்ச்சி - 

வாசி (கொ.வ.)./ 

ஆனவாள் வலி, பெ. (ஈ.) தக்கார், ஈகாஷள (04 ௨ 
temple) (S.1.1. iv, 88... 

ம. ஆனவாள்; தெ. ஆனவாளு. 

/ஆ * ஆனம் - பெரியது , பெருமை. gerd + 

ஆள்... 
ஆனன் anan, Gu. (n.) ஆனேற்றை ஊர்தியாகக் 

கொண்ட சிவபெருமான்; Siva, the rider on the bull. 

(தேவா. 1029, 2). 

[cr + ger. gor = ஆனேறு, காளை./ 

ஆனா! ana, Glu. of. (adj.) 1. @ mang; unceasing. 

ஆனாத்துயரம். 

/அகலாத- ஆலாத- ஆனாத- ஆனா. 

ஆனா” and, Glu. ot. (adj.) 1. அடங்காத; 6௦பாரி688; 

“நம்பற்பாலானாப் பேரன்புமிக'' (பெரியபு. தடுத் 

தாட். 115). 2. Garmg; imperishable. “9, 607 

அமுதே” (கந்தரனு. 25). 
ம. ஆனா. 

[ஆதல் - பொருந்துதல், நிற்றல், அடங்குதல், 
தடுத்தல், கெடுத்தல், ஆல் 4 ஆ - ஆலா - ஆனா..] 

ஆனாமை" anamai, Qu. (n.) 1.6 mwatoow; notceasing. 
“ஆனாமை யாயகில் நிகிலபேதம் அனைத் 

தினுள்ளும் தானாகி” (தாயு. பன்மாலை.5). 2. 

@&LMonw; not decaying or perishing, perpetual. 

[sjeeTenLn > ஆலாமை - ஆனாமை./ 

ஆனாமை”ஊாளவபெ. (ஈ.) கடைக்குளம் (உத்திராடம்); 
21st naksatra (W) a 

ஆனாய நாயனார் anaya nayanar, பெ. (ஈ.) அறுபத்து 

மூன்று நாயன்மார்களுள் . ஒருவர்; ௦௦/96 8௭ 

Saint. (Quiflwy.) 

[gem + ஆயன் - ஆனாயன் -- நாயன் * ஆர்./7 

ஆனாயன் Anayan, 

இடையன்; ஆயன்; ஈர of the cow-herd ‘caste. 

“ஆனாயனா னானை? (திவ். பெரியதி. 5,6,3). 

ம. ஆனாயன் 

[ஆன் -- ஆயன்.] 
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பெ. (ஈ.) மாடு மேய்க்கும்   

ஆனித்தூக்கம் 

ஆனால் சாவி, இடை. (௦ர்.) 1. முதலில் சொன்ன 

பொருளுக்கு மாற்றாக வேறொரு பொருள் 

பின்வரும் என்பதனைக் காட்டும் இடைச்சொல், 

ஆயின்; 604. 2. ஆகையால்; ௦௦௦856. ''அருளலா 

தணுவுமசைந்திடாதானால்'' (அருட்பா, அருட் 

பெருஞ். ஆடி 976). ன ௭ 
[ஆன் - ஆயின் - ஆயினால் - ஆனால்./ 

ஆனாலும் ஊா2/ப௱, இடை. (௦௦0்.) ஆயினும் (தாயு. சுக 

cumifl. 5.); however, although, notwithstanding the fact 

that. 

[ஆ௫ன் - ஆயின் - ஆயினாலும் - ஆனாலும்./ 

ஆனி க ani, Qu. (ஈ.) கரூர்க்கு அருகிலுள்ள ஆன் 

பொருநை என்னும் ஆறு. (பிங்.); ஙா ஈ௦2 (சோபா. 

[/ஆன்பொருரை - ஆனி (மரூ௨ மொழி)./ 

ஆனி ர் ani, Glu. (n.) 1. தமிழ் ஆண்டுமாதத்தின்படி 

மூன்றாம் மாதமாகக் கருதப்படும் ஆடவை மாதம்; 

third month of the Tamil calendar (June-July). 2. epev 

நாண்மீன் (திவா.); 19 naksatra. 

ம. ஆனி 

[ஆனி - விளைச்சல் ஓராண்டில் முடிந்த ஒரு 
சுற்நினைக் குறிக்கும் சொல். ஆலு தல் - சுற்றுதல். ஆல் 

- ஆனி(ஒரு சுற்று) ஆடவை பார்க்க : See adavai.] 

ஆனி” வா், பெ. (ஈ.) தீங்கு, GEM; harm, injury; 

65401௦, பா. (ச௪.௮௧.). “நின் பிள்ளை மேனிக் 

கானி வந்திலது'”' (கம்பரா. இ ரணிய. 84). 

Skt. hani. 

[அல் -ஆல் -ஆவி - ஆனி] 
ஆடவைக்கருந்தலை பார்க்க; 866 303௮௮/---1கமா- 

dalai. 

ஆனிக்காலாவதி 8/1 1கிவுகர், பெ. (௩). ஆடவை 

(ஆனி) மாதத்தோடு முடிவடையும் கோடைப் பருவ 

A Mum. seo; harvest season which extends to 

the end of Ani. 

/ஆனி- காலம் அவ. ] 

ஆனித்தூக்கம் 8-1, பெ. (௩) ஆடவை 

(ஆனி) மாதத்தில் கடலில் காணப்படும் அமைதி 

(wmipts.); caim prevailing on the sea in the month of 
Ani. 

/ஆனி * தூக்கம். தூக்கம் - 

அமைதியானதோ ‘fw. | 

செயற்பாடற்ற



ஆனியம் 

ஆனியம் 1 aniyam, Glu. (n.) விடியலிலிருந்து மறுநாள் 

விடியல் வரை கணக்கிடப்படும் ஒரு நாள் (பிங்) 

solar day from sunrise to sunrise. 2. a5 Alls 

பொழுதிலிருந்து மறுநாள் அந்திப்பொழுது வரை 

கணக்கிடப்படும் ஒரு நாள்; பாள 8 (செ.அ௧க.). 

“பயன் கெழு வெள்ளி ஆனியநிற்ப” (பதிற்றுப்: 

69, 14). 

ஆலுதல் - சுற்றுதல், ஒ.தோ. ஆலவட்டம், 

[ஆ - ஆலி - ஆனி. (ஒரு நாளின் சுற்று).] 

ஆனியம் ச் வாந, பெ. (.) பருவம் (சூடா.); season. 

(செ.௮௧.). 

[ஆல் - ஆலு ஆலி - ஆனி - ஆனியம் - 

ஓராண்டில் சுழன்று வரும் பருவம்./ 

ஆனியம் 9 காருண, பெ. (ஈ.) ஆநியம் பார்க்க; 996 

aniyam. 

ம. ஆனியம். 

/ஆனி- நாள். ஆனியம் - நாட்படி/ 

ஆனிரை ஈவ், பெ. (ஈ.) ஆக்களின் மந்தை; ஈ௭0 ௦4 

௦௦௩5. ''ஆனிரை மேய்க்கநீ போதி” (திவ். பெரியாழ். 
2731). 

[ஆன் .நிரை-ஆனிரை. நிரை--கூட்டம்,மந்தை./ 

ஆனிலை விவ்,பெ.(ஈ.).1.ஆக்களைக்கட்டிவைக்கும் 
அல்லது அடைத்து வைக்கும் கொட்டில்; ௦௦-5060, 

௦௦ உவ. “ஆனிலை .... உமிழ் வோடிரு புலனுஞ் 
சோரார்” (ஆசாரக்.33). 2. கருவூரிலுள்ள சிவன் 
கோயிலின் பெயர்; name of the Siva shrine at 

வபா. (தேவா. 929. 6.). 
[ஆனிலை ₹ ஆக்களின் தொழுவமாக இருந்த 

இடத்தில் எழுந்த கோயிலும் அப்பெயர் பெற்றிருக் 

கலாம்./ 

ஆனிலையுலகம் Anilai-y-ulagam, Glu. (n.) ஆனுலகு 

பார்க்க; 596 க௱ப!கறப. மேல தானிலை யுலகத் 

தானும்” (புறநா.6). 
[ஆனிலை -- உலகம்./ 

ஆனீர் ஊர், பெ. (ஈ.) ஆவின் சிறுநீர், உச்சில் 
(கோழூத்திரம்);; urine of the cow. “gLefit 
கண்கமூ உக் காணப்பட்டான். ”(இரகு.யாக. 98). 

/ஆர் நீர்- ஆறீர் - ஆனீர்.] 

ஆனும் 1 பபற, வி.எ. (80.) ஆயினும்; ௨5௦, 8 1685, 
yet “ஐந்தை யனைத்தானு மாற்றிய காலத்து." 

(நாலடி. 329). 

/ஆயினும் - ஆனும்] 
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ஆனைக்கரடு 

ஆனும் “ சாப௱ Glu. (n.) Glow. (conj.) g,6u gH); either... 

0. 'எட்டானும் பத்தானும் இல்லாதார்க்கு'' (சீவக. 

1549). 

[ஆகு - ஆடனும் - ஆயினும் - ஆனும். 

ஆனுலகு 8௱ப80ப, பெ. (ஈ.) கண்ணன் வாழ்வதாகக் 

கருதப்படுவதும் கோலோகம் என்று குறிக்கப் 

படுவதுமாகிய மேலுலகப் பகுதி; part of heaven, 

called Gologam identified with Krishna's Heaven. (Ge. 

௮௧.). 

[ஆன் - உலகு./ 

ஆனேறு 3௭ப, பெ. (ஈ.) காளை, எருது; ய, male of 

16 ௦௦5. “ஆனே நூர்ந்தோன் '' (சிலப் .30,141) 

| [esr + oy. ஏறு - ஆணினம். ஆனேறு = 

ஆவினத்துள் ஆணினமாகிய காளை.] 

ஆனை 5ாவ்,பெ.(.) யானை :அஷாகா்..' ஆனையாய்க் 

கீடமாய்” (திருவாச. 8,14). 

ம. ஆன; ௧க.,து. ஆனெ; தெ. ஏனுக. ஏனை பார்க்க; 

see enai. ் 

[ஏனை - யானை - ஆனை. 

ஆனை ச் anai, Glu. எ. (0.) பெரியது என்னும் 

பொருளில் ஆளப்படும் பெயரெச்சம்; ஈ௦பஈ ப560 
as adj. in the sense of big, large, tall, great, etc. 

[யானை - ஆனை./ 

ஆனைக்கண் anai-kkan, Gu. (n.) அறப்பழுத்த 

அல்லது அளிந்து போன பழத்தின் மேல் காணப் 

படும் முட்டைக் கரும்புள்ளி ; 1௦, 51௮04-50012 ௨0௨- 

aring on fruits when they are over-ripe or spoiled. (W.) 

-பலாப்பழம், ஆனைக்கண் பட்டது. 

[ஆனை * கண். யானைக்கண் பார்க்க.] 

ஆனைக்கண்ணி வாவர், பெ. (ஈ.) அத்திமரத் 

தினிளந் தளிர்; 1800௦7 |88/68 04 284. (சா.அக) 

[ஆனை * கண்ணி. / 

ஆனைக்கரடு 8ல் லம, பெ. (ஈ.) யானையறுகு 
படர்ந்த கரட்டு நிலம். (இ.வ.) ; ஈம் 501! 0௦௦பற163 (ர 

large Bermuda grass. 

/யானை --ஆனை. யானை அறுகம்புல் சுருக்கமாக 

ஆனை என வழங்கும். ஆனை *கரடு-யானைக்கரடு 

யானையறுகு பார்க்க. ]



ஆனைக்கள்ளி முளையான் 

ஆனைக்கள்ளி முளையான் anai-k-kalli mujaiyan, Glu. 

(n.). இலைகளில்லாத செதும்புப் பூண்டு வகை; 
leafless fleshy plant. 

[urener - ஆனை * கள்ளி * முளையான். 

ஆனை” See anai” கள்ளிபோல் 

இலைகளற்றது. பூண்டுபோல் முளைத்த அளவில் 

படர்வது. யானைக்கள்ளி முளையான் பார்க்க, / 

பார்க்க; 

ஆனைக்கற்றலை anai-k-karralai,Gu.(n.) சாம்பல் நிறக் 

கடல் மீன் வகை; greyish marine fish. Umbrina 

macroptera. (Glé..9/8.) 

  

    அனைக்கற்றலை - மீன்   
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ர்யானை ஆனை * கற்றலை. ஆனை” பார்க்க, 

see anni?] 

ஆனைக்கற்றாழை 8ாவ- வாகில், பெ. (ஈ.) அமெரிக்க 

நாட்டு வகை சார்ந்த நீண்ட கற்றாழை; American 

aloe (m.sh.) Agave Americana. (Gié.9\6.). 
  

  

ஆணைக் சஜ்றாழை       

[யானை ஆனை கற் றாழை. ஆனை” பார்க்க. 

see anal’ /] 

ஆனைக்கா anai-k-ka, Qu. (n.) AGgauswasser 

அண்மையில் உள்ள சிவன் கோயில்; 8௨ ஊிர்ரச 0   

ஆனைக்குப்பு 

the island. of Thiruvarangam (Srirangam). திரு 

வானைக்காவல் (தேவா. 1185.2). 

/யானை - ஆனை * கா. திருவானைக்கா 

unipae; see Tiruvanaikka. / 

QyMons ET s Anai-k-kasu, GU. (n.) wr socor Glove Flow sor 

். பொறித்த பழங்காலச் செப்புக்காசு; 8 ancient 

copper coin bearing the impression of an elephant. 

(W.). 

/யானை - ஆனை * காசு. ஆனை” பார்க்க. 528 

காவ் / 

Gu. (n.) 

QuG@merud UTS; see anai-p-perungayam (W.). 

ஆனைக்காயம் லலா, ஆனைப் 

/யானை * ஆனை * பெருங்காயம் - ஆனைப் 

பெருங்காயம் - ஆளைக்காயம்./ 

ஆனைக்காரன் ஊவா, பெ. (ஈ.) யானைப்பாகன் ; 

elephant keeper, mahout. 

ம. ஆனக்காரன். 

/யானை - ஆனை காரன் - ஆளைக்காரன்./ 

ஆனைக்காரை வாவல், பெ. (ஈ.) ஒதி யமரம்; 9௦௦௱ 

pain (ப். ஒதி பார்க்க; 8686 Odi. 

யானை - ஆனை * காரை./ 

ஆனைக்கால் 8-6, பெ. (.) 1. யானைக்கால் 

Gio; elephantiasis, Cohin leg. 2. வீடுகளின் 

இறப்பிலும் (இறவாணம்) சுவரிலும் நெட்டு வாக் 

கில் பதிக்கப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் பெருந் தூம்பு; 

large tube fixed on the walls on roofs for rain water to 

drain. 

ம. ஆனக்கால்; ௧. ஆனெகாலு; தெ. ஏனுக காலு ; 

து. ஆனெகார். 

யானை * ஆனை * கால். 1. யானையின் கால் 

போன்று கால்வீங்கும் நோய். 9. ஆனை கீ பார்க்க. see 
கி க % a _— - 

anal “ wirensrsare ung se; see yanai—k—kal. ] 

ஆனைக்குப்பு anai—k—kuppu, Gu. (n.) egws 
விளையாட்டு; 0௦85, ஷீ ஈவு elephants for 

1006. “ஆனைக்குப் பாடுவாரைப் போலே” (ஈடு. 

10, 3, 9) 0 

[யானை > ஆனை ஈ* குப்பு: ஒருகா. குப்பி - குப்பி 

சதுரங்க விளையாட்டில் யானையைக் குறிக்கும் 

காய்களின் பெயர் விளையாட்டின் பெயராயிற்று.]



ஆனைக்குரு 

ஆனைக்குரு ஊன் டடம, பெ. (௩.) மரவகை; ஹ் 

of cinnamon - 

ம. ஆனக்குரு 

தானை - அனை * கசூரு ஆனை a பார்க்க; 966 

ஆனைக்குருகு வா பாமரப, பெ. (௩) அன்றில் 
(நாமதீப.); ஊரி மம். 

[ஆனை * சூருசூ../ 

ஆனைக்குருந்தோட்டி வாவ வபாய் பெ. (6. மயிர் 

wires wid; twiner with beautiful flowers, country 

matiow. 

[ஆனை * கூரு* தோட்டி... 

ஆனைக்குழி வல் பவர், பெ. ௫.) யானையைப் 
பிடிக்க அது வரும் இடங்களில் தோண்டி வைக் 

Gb Gy; ‘elephant-pit’, a pit for entrapping and 

ம. ஆனைக்குழி. 

Lager t+ op] 

ஆனைக்குன்றிமணி 
மஞ்சாடி; ஈ௩-௭000. 

anai-k-kunrimani Qu. (௩) 

  

  

  
    

/யானை -அனை * குன்றிமணி = ஆனை” 

பார்க்க; 596 வாவ்” / 

ஆனைக்கூடம் போவ வரவோ, பெ. ௫.) யானை கட்டும் 

இடம் ; யானைத் Agmapand ; elephant stable. 2. 

யானைத் தொழுவங்களின் மீது இடப்படும் வரி 

_ 01604; tax on elephant stable. (SILii 115). 

டம. ஆனைக்கூடம். 

ர்யானை ஆனை 4 கூடம்.] 

ஆனைக்கெளுத்தி வாவ்டுயம், பெ. ௫.) துதிக் 
கையால் வளைத்துப் பிடிப்பது போன்று தான் 
விழுங்க நினைக்கும் இரையைத் தன் உடலால் 

217 ஆனைச்சாத்தன் 

வளைத்துப் பற்றிக் கொள்வதாகக் கருதப்படும் 

sit aime ().c1.); fish which, it is believed, twins 

found its prey as an elephant's trunk round a tree, 

species of macrones. (Qe.215.). 

ர்யானை > gence + Bags 59.] 

wemsQsmbuct = anai-k-komban, Qu. (n) 1. 

வெள்ளிய நீண்ட நென்மணிக் கதிர்களைக் 

கொண்டதும் கன்னித் (புரட்டாசி) திங்களில் 

விதைத்து ஆறு திங்களில் அறுவடை செய்யப் 

படுவதுமாகிய நெல் வகை; 826065 of paddy sown 

generally in Purattaci and reaped in six months, and 

having long, thin, white grains. (G.Tn.D.153). 2. suomip 

வகை; a species of plantain. 

ம. ஆனைக்கொம்பன். 

யானை - ஆனை * கொம்பன். ஆனை”“பார்க்க, 
see anai* ] 

| ஆனைக்கொம்பு ரெல்/லாம்ய, பெ. (.) யானையின் 

கொம்பு பார்க்க; எஹர்கார் 4051. 

ஆனைக்கோடன்சுரை மவத்து மொவ், பெ. (.) 

யானையின் துதிக்கை போன்று நீண்டு காணப் 

படும் பேய்ச் சுரைக்காய்; bitter snake—gourd. bearing 

fruit resembling an elephants tusk (I.cl.). 

/ யானை -ஆனை * கோடன் * சுரை. கோடன் - 
வளைந்த துதிக்கை./ 

ஆனைக்கோரைவா வ் (லாவ, பெ. (.) பெருங் கோரைப் 

புல் வகை; [ஏறல் 07885. 

_ ழ் யானை -ஆனைர் கோரை. ஆனை” பார்க்க ; See 

anai”.] 

ஆனைச்சப்பரம் anai-c-capparam, Gu. (n.) ஆனை 

மேல் தவிசு; ௬௦௭௦-7 with canopy. 

[ஆனை -* சப்பரம்] 

ஆனைச்சாத்தன் ஊவ-௦-௦ஊ2, பெ. (.) கரிக்குருவி; 

(9 ௭௦௭. ''கீசுகீசென் றெங்கும் ஆனைச்சாத்தன் 

கலந்து” (திவ்.திருப்பா.7). 
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/யானை-ஆனை சாத்தன். சா.த்.தன்-- வணிகன். 

ஆனை” பார்க்க, 896 anal”. 

[ ஆனைச்சாத்தன் ௪ பெறிய வணிகன். கறிக்குருவி 

வலம் போனால் பெருஞ்செல்வராகலாம் என்னும் 
பழங்கால நம்பிக்கையால் கறிக்குருவியை ஆனைச் 

சாத்தன் என்றனர்./ 

, ஆனைச்சிரங்கு 8வ/-0-ள்கற்0ப, பெ. (ஈ.) பெரிதாகக் 

கொப்பளிக்கும் சிரங்கு வகை; ஷலா ௭£பற140. 

[யானை - ஆனை * சிரங்கு. ஆனை” பார்க்க, 966 

anai’. ] 

Qos Flogh anai-c-cilandi, Glu. (n.) ஒருவகை 

Gm; a kind of scabies. 

ம, ஆனைச்சிலந்தி (ஒருவகை அம்மை நோய்) 

[ஆனை * சிலந்தி] 
ஆனைச்சீரகம் 8ாவ-௦-ள்க0௨௱, பெ. (.) பெருஞ்சீரகம்; 

anise. 

/ யானை - ஆனை - சீரகம். ஆனை” பார்க்க, 586 

டி 7 

ஆனைச்சுண்டை anai-c-cundai, Glu. (n.) 1. wmové 

சுண்டைக்காய்; indian currant tomato. 2. awh UMS 

சுண்டைக்காய் (L); hairy night shade. 

ம, ஆனச்சுண்ட 

/யானை ஆனை * சுண்டை. ஆனை” பார்க்க; 

see கால் J 

Boor sls Mug. anai-c—ceviyadi, Gu. (n.) 1. gpsnoré 

செவி போன்ற பெரிய காது; உறவா 68, 

ஒர்வா௫5 1௦௦. 2. ஒரு பூண்டு; இலா. (சா.௮௧.). 

[ஆனை - செவி - அடி./ 

ஆனைச்சேவகன் anai-c-cevagan, GU. (n.) wrens 

வீரன்; elephanttrooper. uNMsTl UML SHO oss; 

commander of an elephant corps. (Insc.) 

[ஆனை - சேவகன்./ 

ஆனைசேனை 5ல் வ், பெ. ௬.) மிகுதி (வின்); 91824 
quantity. 

[ஆனை * சேனை./ 

ஆனைச்சொறி 8ால-௦-௦01, பெ. (.) பெருஞ்சொறி, 

19 1; virulent type of scabies. ஆனை” பார்க்க; 866 

ஹோல். 

[ஆளை * சொறி] 

AOTSS FEO  anai-ttadiccal, Gu. (n.) 1, 

மெல்லிலை படர்கொடி வகை (ட); 87000 122௨0 

ரிஸ் 6006 ரொ௨5. 2. புளி நறவை (மு.அ௧.); நாஜி   

ஆனைத்தூம்பு 

எர்ளில்உ உ. 3. புளி அரணைப்பூண்டு; ௨ (ஸ்ம of 

கா். (சா.அக.). 

[ஆனை * தடிச்சல். ஆனை” பார்க்க, see anai*.} 

ஆனைத்தடிப்பு ஈோல்-4-1801ற0ப, பெ. (n.) ஒரு பூண்டு 

வகை; இலம் (W.). ; 

[ஆனைர் தடிப்பு ஆனை a பார்க்க, 566 ட் எரி, 

ஆனைத்தாள் Anaittal, Gu. (n.) wG; sluice, 
“அகவாயிலுள்ளதுக் கெல்லாம் ஆனைத் தாளிறே 

திருக்கண்கள்”' (ஈடு,6,1,7). 

/யானை - ஆனை * தாள். யானைக்கால் 

போன்றவடிகால் மதகு யானைத்தாள் எனப்பட்டது. 

ஆனைத்திசை anai-ttisai, பெ. (.) திசை; பெருந் 
திசையாகக் கருதப்படும் வடதிசை (சங்.அக); 

north, as the great quarter (astrol.) 

[யானை > goncrt+ திசை.ஆனை £ பார்க்க; 

see anai a3 

ABOeTFHNIG Anai-t-tippili, Qu. (n.) கொடிவகை; 

elephant-pepper climber. 

/யானை -: ஆனை * திப்பிலி. ஆனை ச பார்க்க; 

see anai 2 i oo 

ஆனைத்தீ வாவ-1-, பெ. (ஈ.) எவ்வளவு உண்டாலும் 
அடங்காப் பசியைத் தூண்டும் யானைத்தீ என்னும் 

Grn; disease in which no amount of food appeases 

the hungar which is abnormal. (wewflGu. usl. 66). 

[பானை > ஆனை * தீ. ஆனை 2 

anai 2.] 

பார்க்க; 586 

ஆனைத் தும்பிக்கை ஊல-*-(பாமிவ, பெ. (௩) 1. 

யானையின் துதிக்கை; உரக! 4பா/, ௦௦5016. 

2. ஆனைத்தூம்பு பார்க்க; 896 anai—t—tumbu. 

/யானை - ஆனை * தும்பிக்கை . தூம்பு கை - 

தூம்பிக்கை - தும்பிக்கை. தூஃபு - துளையுள்ள நீண்ட 

குழல். 

ஆனைத்தும்பை anai—t—tumbai, பெ. (ஈ.) பெருந் 

Slibemu; large species of white deadnettle. 

[யானை - ஆனை *தும்பை. ஆனை சி பார்க்க; 

see anai த 

ஆனைத்தூம்பு 8ல-*-௱ம்ப, பெ. (ஈ.) யானையின் 

தலை வடிவிலமைந்த நீர் விழுங் குழாய்; 931901 

shaped like the head and trunk of an 

(௫௪.௮௧.). 

/யானை - ஆனை ர தூம்பு] 

elephant.



ஆனைத்தெல்லு 

ஆனைத்தெல்லு Anai—t—teliu, Gu. (n.) படர் கொடி 
வலக; ௦1ம்எ. Entada Scandens. 

/யானை - ஆனை * தெல்லு. ஆனை ் பார்க்க, 
See anai 7.7 

ஆனைத்தொழில் anai—t—tolil, Qu. (n.) செயற்கரிய 
Glug Ge wed; Herculian labour, mighty task. G)oustr 
“பெரிய ஆனைத் தொழிலைச் செய்யா நிற்க” 
(ஈடு, 7, 4,3). 

/யானை - ஆனை 4 தொழில். ஆனை வு ஈர்க்க 
see anai ay 

ஆனைத்தோட்டி Aanai—totti, பெ.(ஈ.) யானைத் துறட்டி 
(அங்குசம்) ; 9984-0080. 
யானை ஆ ஆனை * தோட்டி. துறட்டி - 

தோட்டி. 

ஆனைந்து anaindu, Gu. (n.) ஆவிடமிருந்து பெற்ற 
ஐம்பொருள்கள் (பஞ்சகவ்வியம்) ; five products of 
11௦௦௦. “ஆனைந்து மாடினான்”” (தேவா. 720,4). 

சாணம் என்பன. / 

ஆனைநார் anai nar, Gu. (n.) மரவகை (L.); elephanty 

rope tree. Sterculia villosa (1.tr.). 

[ureser > gener + pF. ஆனை ச பார்க்க; 596 

anai ச் பெரு. நார் வகையைத் தரும் மரமாயிருக்கலாம்.] 

ஆனை நெருஞ்சி கால் ஈளயாரி, பெ, ௫௬.) 

Glu GG (5416; small plant, Pedalium murex (S.sh.) 

(மூ.அ௧.). 

ம. ஆனயிருத்தி. 

[யானை - ஆனை * நெருஞ்சில் நெருஞ்சி. ட் 

யானை நெருஞ்சில் பார்க்க; 9566 ளால் nerunjil./ 

ஆனைநேர்வாளம் anainérvalam, பெ. (ஈ.) கழிச்சலுக் 

காகப் பயன்படுத்தும் ஒர் வகை நேர்வாளச் செடி; 

a kind of Indian croton plant used as a purgative. 

[ஆனை * தேர்வாளம்.] 

ஆனை நொச்சி ஊவா௦௦௦, பெ. (6.) கருநொச்சி; black 
notchy, willow leaved justicia. (en..9)8.). 

/ஆனை * நொச்ச.] 

AMoruGaer anai—p—paduvan, Gu. (n.) அக்கி 

Gm cums; a kind of scabies. (W). 
2 : = =,n:2 [ஆனை - படுவன். gener ~ ur Fé; see anai”.] 
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ஆனைப்பலா anai-p—pala, Gu. (n.) 

கொஞ்சில்; 410 பொகா (சா.அக.), 

மலைக் 
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[ஆனை * பலா./ 

ஆனைப்பனை Znaippanai, Gu. ௬.) கூந்தற்பனை; 

elephant's palm. (&1.218.). 

[ஆனை - பனை./ 

ஆனைப்பார்வை வற், பெ. (௩) யானை தன் 

பகைவனைத் தேடும் கீழ் நோக்கிய கூரிய பார்வை: 

downward glance, as of an elephant when bent on 

mischief. ~ 

/ஆனை *பார்வை./ 

ஆனைப்பிச்சான் anai—p—piccan,Gu.(njagycm@; 

-piant (W.). 

[ஆனை * பிச்சான்.]/ 

ஆனைப்பிடுக்கு 8ோவ-ற-ற0ப0, பெ. 6.) ஒரு 

வகை அண்ட நோய்; a kind of chronic disease. 

. (em, g8.). 

[ஆனை - பிடுக்கு.] 

ஆனைப்பிடுக்கு மரம் anai~p—pidukku maram, Glu. 

(n.) QGums WIb. Agseramis பெரியது; ௨140 ௦74 
18. (சா.௮௧.). 

[ஆனை - பிடுக்கு * மரம்./ 

ஆனைப்பிரண்டை  Aanaippirandai, Gu. (n.) ஒருவகைப் 
பெரும் பிரண்டை; a 

(சா.அ௧.). 
species ௦4.  pirandai. 

[ஆனை -* பிரண்டை.



ஆ ர் 

ஆனைப்புல் வாவ-ற-றப! பெ. (ஈ.) 1. ஆனைக்கோரை 

பார்க்க; 59௨ வமா. 2. சம்பங் கோரை; ௨ (00 

of grass. 

  

  

      
ம. ஆனப்புல் 

/ஆனை * புல். 

ஆனைப்புளி ஊவ்உ-ஐயர் பெ. (ஈ.) பப்பரப்புளி ; baobah, 
  

  

  

    

[ஆனை * புளி. ஆனை பார்க்க, 5௦௨ மவ 27 

ஆனைப்புளியாரை anai-p-puliyarai, Gu. (n.) பெரும் 

புளியாரை; sorrel plant. 

[ஆனை * புளியாரை...] 

ஆனைப்பெருங்காயம் வாவ் 2ஹஎபர்ஷுா, Qu. (n.) 

யானைகளுக்கான பெருங்காயக் கலவை மருந்து; 

medicinal preparation of asafoetida for elephants. 

(௫௪.௮௧.). 

[ஆனை -* பெருங்காயம்.7 

ஆனைப்பேன் anai-p-pen, Gu. (n.) sssflé Qey 
யிலுண்டாகும் பூச்சிவகை; றில் 10095, *0பாப் ௦ the 
brinjal plant. (W,). 

[ஆனை 4 பேன். ஆனை ௬ பார்க்க; 529 anai ட் 7   

220 ஆனைமுகன் 

ஆனைமஞ்சள் ஊவ௱வருவ, பெ. (ஈ.) ஒரு பூண்டு வகை; 

plant (W.). 

[ஆனை * மஞ்சள்... 

anai *.] 
ஆனைமடு anaimadu, பெ. (ஈ.) ஆழமான நீர் நிலை; 

2. ஊர்ப்பெயர்; place name. 

[ஆனை * மடு. 

ஆனைமடை ரேவ்௱கமல், பெ. (௩) செய்நஞ்சு (கெளரி 

TL esrb); a kind of arsenic. 

ஆனை £ யார்க்க; see 

[ஆனை * மடை../ 

ஆனையயிர்க்காப்பு வாவா பபறையய, பெ. (௩) 

யானையின் வால் மயிரால் செய்தணியும் காப்பு; 

bracelets made of the hair of an elephants tail. (W.) 

[ஆனை * மயிர் காப்பு../ 

ஆனைமல்லி ஊாவ்௱வர், பெ. (௩.) ஆனையல்லிகை பார்க்க; 

see anaimalligai. 
[ஆனை * மல்லி../ 

ஆனைமல்லிகை வின், பெ. (ஈ.) பெருமல்லிகை: 

௨00 ஸ் ௦4 .ஷார். (சா..அக.). 

[ஆனை * மல்விகை ../ 

ஆனைமலை வல் ஈவ், பெ. (௩) 1. மதுரைக்கு 

வடக்கில் யானை போன்று தோற்றமவிக்கும் ஒரு 

வறண்ட நீள்குன்று; ௮ 1௦௩௮, வ shapped 

tock near Madurai. (Caen. 858.1). 2. Cano 

மாவட்டத்தின் தென்புறத்திலுள்ள தொடர் குன்று 

கள்; 4ம் malais, a range of mountains in Coimbatore 

district. 

ம. ஆனமல 

[ஆனை - மலை./ 

ஆனைமீக்குவம் ல் ஈரிஸ்பாணா, பெ. (ஈ௩.) கருமருது 

6100 & ; leathery winged myrobalan. 

/ வானை -: அனை ர் மீக்குவம்.7 

ஆனைமீன் வ் ர, பெ. (௩) பெருமின் வகை 

(சூடா.); ௫00௨ ஈஸ். 

[ ஆனை * மீன். ஆனை ₹ பாற்க்க; 9௦௦ கோண” / 

ஆனைமுகன் வாவ் பய, பெ. (ஈ.) 1. பிள்ளையார்; 

Ganesa as the elephant ~ faced god. “unaer (pact 

ஆதியரை யர்ச்சிக்க'' (சைவச. பொது. 500). 2. 

யானைமுக அரக்கன்; வேக - ஈயர்ள்கு சிகபட 

ம. ஆனமுகன் 

[யானை -: ஆனைர் முகன்]



ஆனைமுனள் 

ஆனைமுன் மெவ்றய!, பெ. (ஈ.) ஒருமுட்செடி; 
Acacia latronum. 

ம. ஆனமுள்ளு. (பெரிய முள்ளுள்ள ஒரு காட்டுக் கொடி) 

ஆனையச்சு ஊவ்ர-௧௦௦, பெ. (௩) யானை இலச்சினை 

பொறித்த பொற்காசு; 994 ௦04௩ வர்ற ௭௨ ஐயா 

of an elephant (LM-P. Tp. 117). 

ம. ஆனயச்சு 

plant, 

/ஆனை * அச்சு. அச்சு - அச்சடிக்கப் பட்ட காசு... 

ஆணனைவடி anai-y-adi, Gu. (n.) நெடுகவும் கிடை 
யாகவும் சதுரங்க ஆட்டத்தில்  யானைக்காய் 

Qeeeud lene; vertical and horizontal movements, 

the movements of the elephant or rook in the game of 

chess. 

மி. ஆனச்சுவடி, ஆனையடி.. 

[ஆனை * அடி. அடி - ur Sib, ae] 

னையடிக்கிழங்கு வாஷ்கரிடபிவஜம, Qu. 

கருணைக்கிழங்கு; ௭ங்கார் 00% வாட. 

[ஆனை * அடி + F059] 

. ஆனைவயடிச்சிலத்தி வாஞ்சி விவாம், Qu. (௩) 

QuG@@ Fle 8; malignant growth of a cancer of 

black or deeply pigmanted colour. 

/ஆனை * அடி * சிலதஇ] 

ஆனையடிச் Ostism anaiyadiccengal, பெ. (n.) 
ou_Luner Gemisea; a kind of circular bricks used 

1 றி; தூண் கட்ட ஆனையடிச் செங்கல் 

வேண்டும். (உ.வ.). 

[ஆனை * அடி -- செங்கல்] 

ஆனையடிப்பச்சிலை anaiyadip-paccilal, Gu. (n.) 

ear ingas® UNS; see analyadi-p-pundu, 

னையடியப்பனம் anai-y-adi-yappalam, பெ. {n.) 
விருந்துகளில் இடப்படும் பெரிய அப்பளம் (இ.வ.); 

large meal wafer of the size of an elephant's foot (0௦௦). 

[ஆனை * அடி* அப்பனம்./ 

ஆனையர்க்குனா anai-y-arkkula, Qu. (n.) கடல் மீன் 
வகை? வக ஸ் (0௦௦.). 

[ஆனை * அறக்குளா - அர்க்குளா. அறக்குனா, 
மீன்களுள் சற்றுப் பெரிய வகை மீனாய் இருக்கலாம். 

வானை அறக்குளா பார்க்க; 9௦2)/வார் வாவிம்ப/ 

(௩) 

ஆனையரசாணை ana வலீகாவ், பெ. (௩) மண 
மேடையில் .அரசாணைப் பானைகளுக்கருகில் 
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ஆனைவணக்கி 

வைக்கப்படும் யானை குதிரை யாளி போன்ற 

களிமண் பொம்மைகள் (இ.வு.); 8ஷ 178085 ௦4 

elephant, horse, yali etc., to decorate marriage platform. 

(Loc.). 
[ஆனை * அரசாணை./ 

ஆனையறுகு மேவு வாபலப, பெ. (ஈ.) அறுகம்புல்லின் 
014; a species of grass. 

[ஆனை * அறுகு. ஆணை” பார்க்க; 5௦6 கவி5 / 

ஆணையறையும்புன் வொவருவூஹ்பாா pul, Gu. (n.) 
யானையைக் கொன்று தின்பதாகக் கருதப்படும் 

9@ Qugb uma; fabulous bird, said to be able 

to devour an elephant. (W.). 

[ஆனை * அறையும் * புள்./ 

ஆனையாடு-தல் ரோவர், 5. செ.கு.வி. (44.) 

குழந்தைகள் உடம்பை முன்னும் பின்னுமாக 

அல்லது பக்கவாட்டில் அசைத்தாடும் விளை 

wit_@; to move the body from front to back, from 

side to side like the elephant, a movement game for 

the babies. 

lq@wcr -* ஆடுதல். வானை பக்கவாட்டில் 

அசைவது போன்ற குழந்தை விளையாட்டு./ 

ஆணனையசன் வாவ்டு-வ, பெ. (ஈ.) யானை வீரன்; 6162ல் 

trooper (S.LL ii, 221). 

[ஆனை * ஆன் வயாணையான் பார்க்க; 568௦ 

yanaiyal. | 

sy mendign gy Fi ya anai-yiranji-p-pul, Qu. (n.) ஆனை 
வறைவயும் புன் பார்க்க; 5௦௦ anai-y-araiyum pul . 

ஆனையுண் GEE anai-y-un kurugu, Gu. (n.) gaa 
யறைவுள் புள் பார்க்க; see anai-y-rayum pul. (W.). 

ஆனையுதித்தோன் Snaiy-uition, Qu. (n.) மானைத் 
தோலுடுத்த சிவன் (தொன்ம.); ௬௨, ஹ்௦ 8௨0 2௬ 
elephant and wore its skin (four). ன 

யானை - ஆனை * உரறித்தோன்..]/ 

ஆணையேற்றம் மொவ்டிசாற, பெ. (ஈ.) ஊனையேற்றம் 

பார்க்க; 99௦ கடட சாகாஉ 

[யானை- அனைர் ஏற்றம்/ 

ஆனைவணக்கி மொண்ணாவிஸம், பெ. (ஈ.) ஆனைவணங்க் 

பார்க்க; ௨ கண்காகரலு (சா.அக.). 

[ஆனை * வணகூ./



ஆனை வணங்கி 

ஆனை வணங்கி anai vanangi, Gu. (n.) 1, தேட் 

கொடுக்கி (மூ.அக.); Indian turnsole. 

ம. ஆனவணங்கி. 

[ஆனை -- வணங்கி./ 

சாம்பசிவம் பிள்ளை இதனை ஆனைவண்க்கி எனக் 

குறிப்பிடுவார், ப்ட் 

ஆனை வாயன் கற்றலை Anai vayan karralai, Glu. (n.) 

1. சாம்பல் நிறக் கற்றலை மீன்; ௨ ரசிக ஈரா ரில். 
2.வெண்ணிறப் பொருவாக் கற்றலை மீன் ;&௨பு 

marine fish. ; 

/ஆனை * வாயன் - கற்றலை./ 

ஒருகா; வாய் பெரிதாக இருத்தலின் பெற்ற பெயராகலாம். 

ஆனைவாலிகை சாஃங்கரதவ், பெ. (ஈ.) தாமரை இலை; 

lotus leaf. - 

[ஆனை * வாலிகைர/ ' 

ஆனை வாழை 8ல் 4ல், பெ, (ஈ.) 1. நீண்ட குலை 

தள்ளும் நான்கடி உயரக் குட்டை வாழை வகை; 

Stunted plantain not more than four feet hight, and 

having its bunch of fruits hanging down like an 
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ஆனோன் | 

elephant's ராபா. 2. ஏரிகளின் முதன் மடையில் 

விளைவிக்கும் நெல்வகை; & 806085 of paddy cul- 

tivated in the bed of a tank. | 

/ஆனை -- வாழை. ஆனை சீ பார்க்க; 566 வால் “ J] 

அரசனுக்குரிய 

CT CTT UMHS FIO OT (tet Ep oul, one among eight 

counsellors of a king. 

[ஆனை - வீறர்./ 

ஆனை :வேக்கட்டான் ஊவா, பெ. (ஈ.) ஒரு நெல் 

uso; a kind of paddy. . 

[ஆனை * வேக்கட்டான்./ 

ஆனை வேணி வால், பெ. (ஈ.) பொற்கொன்றை 

அல்லது சரக்கொன்றை மரம்; ௦௱ஆ. (சா.௮௧.). 

[ஆனை * வேணி./ ் 

ஆனோன் 3௦, பெ. (ஈ.) ஆனவன்; ௦6/4௦ became, 

one who happended to be. “GubmalG@m குரவரா 

னோர்” (கந்தபு. மேருப். 45). 

[ ஆனவன் > ஆனோன். ]



  

இ* / பெ. (௩) பன்னிரு உயிரெமுத்துகளுள் மூன்றாம் 
உயிரெழுத்து; 1/0 1646 ௨0 vowel of the Tamil 
alphabet, the close high front unrounded short vowel 

௩ ஈசர். இற்றை மொழியியலார் இதைப் பிறப்பிடம் 

நோக்கி முன் அண்ணக் குவியா உயிர்க்குறில் என்பர். 

ம., ௧க., தெ., து., இ. 

இ” 4 இடை. (part) 

demonstrative. 

அண்மைச்சுட்டு; proximate 

/) S&Fet_(p); demonstrative base forming an integral 

part of a word denoting or pointing out a proximate 

person, place, or thing. 

(எ-டு) இவன், இங்கு, இது, இந்த. 

ii) புறச்சுட்டு; 0௦0542144௦ நாஸ் 

“இப்பால் உருட்டுவோன் எனவே” (சிலப்.1:6-68). 

(1) கண்டறிசட்டு; demonstrative prefix to a. noun, 

expressing proximity of a person, place or thing 

actually pointed out oy the hand. 

(எ-டு) இப்பையன், இப்பக்கம், இம்மரம். 

(2) பண்டறிசுட்டு; demonstrative prefix to a noun, 

its antecedent. 

(எ-டு) நீர்மேற் குமிழி கண்டீரே! இத்தகைத்தே இவ்வுடம்பு. 
ம., ௧., தெ., து., கோத., துட., குட., கொலா., 
நா.; பர்.) கூ., குரு., மால். இ; பிரா. தா. 

(3) உலகறி சுட்டு; 060௦௱ன்ல6 றாஜ் expressing 

world-wide eminence. 

** இப்படியன் இந்நிறத்தன் இவ்வண் ணத்தன் 
இவனிறைவன் என்றெழுதிக் காட்டொ ணாதே'' (அப் 
பர். 6-97-10). 

(4) ewsgyoom oG; demonstrative prefix expres- 

sing the power. to recollect. . 

(எ-டு) “௮ அவனும் இ இவனும் கூடியக்கால்''. 

இ” i Geo. (part) பல்வகையீறுகள்; ௱ப!(121005 

formations and suffixes. , 

i) OQuunfinyser; noun endings. 

(1) QuexsreureSiyy; feminine suff. 

(எ-டு) மறத்தி, குயத்தி, தமிழத்தி, தோழி. 
ம., ௧., தெ, து. இ. ் 

(2) பண்புப்பெயாறு; 20547201௦0 suff. 

(எ-டு) நன்றி, பெற்றி. 

(3) தெர்ழிற்பெயாறு; பாக! ௦௦0 suff. 

(எ-டு) வெற்றி, தோல்வி.   

(4) எதிர்மறைக் குறிப்பு வினையாலணையும் பெய 

fii; neg. implicit verb based noun suff. 

(எ-டு) நாணிலி, கண்ணிலி, தாயிலி, தந்தையிலி. '*தாயுமிலி 
தந்ைதையிலி தான்தனியன் காணேடி'' (திருவா. 
திருச்சா. 3). 

ii) வினையீறுகள், verd endings. 

(1) ஏவல் ஒருமை allemenrcupHiins; imperative sing. 

verb ending. 

(எ-டு) மலி, பொலி, அறி, குவி. 

(2) வியங்கோள் வினையீறு; 01514௦ ௪ ௭00. 

(எ-டு) நில்லி, செல்லி, உண்ணி. 

(3) இறந்தகால வினையெச்ச rrp; past adverb. 

ending. 

(எ-டு) ஆடி, ஓடி, எழுதி, எண்ணி. 
(4) எதிர்மறைக் குறிப்பு வினையெச்ச ஈறு; neg. 

appellative verb ending. 

(எ-டு) அன்றி, இன்றி. 
இ” i Q\oo. (part.) eafismuws; enunciative and connective 

particle. 

) மெய்யெழுத்து ஓலித்துணைச் emflenus; enunciative 

particle employed in Tamil grammar to designate 

certain consonants. i 

(எ-டு) க்-இக்; ச்-இச்; இக்கன்னா, இச்சன்னா எனலுமாம். 

ஆங்கிலம் கிரேக்கம் இலத்தீனம் செருமானியம் உருசியம் 
போன்ற ஆரிய மொழிகளில் 8, 0, 0, 6, £, * ஆகிய 

மெய்யெழுத்துகளுக்கு இகரம் ஒலித்துணைச் சாரியையாகி ப், 
ச்,ட்.ச்,ப்,ட் என்னும் மெய்யெழுத்துகளைப் பலுகக உதவுதல் ' 
காண்க. ஏனை ஆங்கில மெய்யெழுத்துகளுக்கு இகரம் எகர 
மாகி மெய்ம்முன் ஒலித்துணையாகும். (ஒ.நோ. ட, 4) 
மெய்யெழுத்தை எம்மொழியினரும்' உயிரெழுத்தின் துணை 
யின்றிப் பலுக்கவியலாது என்னும் மூலத்தாய் மொழியியல்பு 
பற்றி இஃது இவண் குறிக்கப்பட்டது. மூலத்தாய் மொழியியல் 
புகளை ஞாலச்சேய் மொழிகள் காத்துவந்துள எனற்கு 
இஃதொரு சான்றாம். 

fi) புணார்ச்சிச் சாரியை; 00006௦0146 ற௨ங்016. 

ஏவலொருமை வினையையும் செயவென்னும் வாய் 
பாட்டு வினையெச்ச ஈற்றையும் இன்னோசை பட 
இணைக்கும் ysoiéAs eiiflenus; euphonic augment 

used in combination of verbal root and participle ending 

காணிய வருவோள் - காண்*இ * (ய்)-௮ - காணிய. - 

தானாக் ஒலியாத மெய்யெழுத்தைச் சார்ந்து. தன்னோடியைத் 
“தொலிப்பது மெய்யெழுத்துச் சாரியை. 

காண வருவோள் என இக்ரச் சாரியை யின்றிப். புணர்வதே 
இயல்பாயினும் இன்னோசையும் சந்த இயைபும் பற்றிக் 
காணிய வருவோள் எண் புணர்ந்தது. 
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இ? ( இடை. (0௭1) குறிப்பொலி. 

(1) கிரிப்புணாச்சியைக் குறிக்கும் குறிப்பொலி; 
expression of (ரூ. தாழ்வுணர்ச்சியையும் குறிக்கும்; 

may also indicate inferiority. 

(எ-டு) இ என்று இளிக்காதே (உ.வ.). 

(2) இசைவைக் குறிக்கும் குறிப்பொலி expression 

07 approval. 

(எ-டு) ன் என்று கேள் (கொங்.வ.). சிரித்த முகத்துடன் 
மகிழ்த்து கேள் என்னும் இசைவுக் கருத்தினது. 

இ£ 4 இடை. (ர்) (1) வியய்பிடைச்சொல்; லமால5 00 

of exclamation. 

(எ-டு) 'இ: இதென்ன (இ.வ.). 

(2) வெறுப்பிடைச் சொல்; 3 expression of contempt 

(எ-டு) இ: தொடாதே (இ.வ.). 

இ” ( இடை. (ர) பொருளின்றி இருவகை வழக்கி 
லும் இசை திரப்ப வரும் ஓர் அசைச்சொல்; லமு௦0௦ 

used in dialectical and literary usage as enunciative 

particle. 

(எ-டு) ஈதொன்று கேளி. 

[கேள்-இ - கேளி. 

கேள் என்னும் ஏவலொருமைப் பொருள் வெளிப்படை... 

வியங்கோள் ஈறு போன்ற தோற்றம் தரினும் இகரம் ஒலித் 
துணையான அசைச்சொல்லே. வெறுப்பும் கண்டிப்பும் குரலில் 
வெளிப்படின் அசைச்சொல்லாம். கனிவும் மதிப்புரவும் 

வெளிப்படின் வியங்கோள் ஈறாம். 

இ? ; இடை. (ற௨1)- smyerens Ouusfgy; causative verbal 
noun suff. 

(எ-டு) வெட்டி. கொல்லி. 

இ” ( இடை. (part) அடிவினைத் திரிபீறு; ஸாம் base 
alternate ending. 

(எ-டு) ஒன்றித்தல். இல்லித்தல். 

இ*? ; இடை. (௦௨௩) மொழியிடைக் குத்றியலிகரம்; 
shortened ‘i in word combination. 

(எ-டு) நாகியாது. “*எனப்படுவ தியாதெனின்" (குறள்.291). 

(நாகு - யாது, எனப்படுவது : யாதெனின்./ 

GY i Qa. (part) 1. வடமொழிச்சொல் தமிழில் 
வழங்கும்போது வரும் மெய்ம் மயக்க ஒவித்துணை; 
enunciative particle used for Sanskrit loan words in Tamil 

to avoid unusual geminations. 

(a-@) eusdlgw < Skt. vag. 

வாக்கியம் < Skt vakya. 

2. மொழிமுதலாகாத ர, -ல முதலிய எழுத்துகளில்   

இ 

படும் ஒகபித்துணை; 2 enuncialive pattide used before 

Ce ee தத வாக்கி, வணக அசர் wa 1) aed 

(எ-டு) ராமன் - இராமன் 
லங்கா -- இலங்கை. 

[ஜு 4 இடை. (part) குறிலில் இறும் வண்ணப் பாட்டுச் 

க்களின் வண்ணக் குழிப்பு amiim_ eg); ending 

of rhythmic formulas of metrical feet ending in short 

vowel. 

(எ-டு) நன்னி நன்னி தனன நன்னி, 
திந்தி திந்தி-தினன திந்தி. 
தங்கட்டி தங்கட்டி தங்கட்டி தங்கட்டி. 

இ” ( இடை. (2௨௩) சொல்லாக்க ஈறு; 10ரமன்௦ றவ 606. 

(எ-டு) அர் - அசி. 

இ£* i Qu. (௩) 1. பறவை ஜத்தனுள் ஆந்தையைக் 
குறிக்கும் எழுத்து (பிங்); letter representing owl in 

five birds (pafca patci) (Astrol). 2. ayy sresrexyo 

srevsrentisitg@; a symbol of the number hundred 
3. காமணின் பெயர்களுள் ஒன்று; ௨ ஈவா ௦ the 
god of tove. , 

  

re 

வருவது கூவியுரைக்கும் அழகிய ஓட்பத்தால் 'ஆத்தையையும் - 
குறித்திருக்கலாம். மயில், கிளி, கழுகு. ஆத்தை, காகம் என்பன 

a i 

i Qoor. (part) 1. மெர்ழியிடை உகரத்தின் 

Aiflumer Geqid; derivative form of a ‘u' ending word. 

(எ-டூ) புல் - பில். 

2. ஈகார ஐகார அளபெடைகளின் அடையாளக் குறி? 

a sign to designate extra long vowels f and ai. 

(எ-டு) ஈ இதொன்று. ஐஇ வண்ணம். 

3. பிறவினை இறந்தகால இடைநிலை எழுத்துப் 

Gummy; an augment in causative past verb time marker. 

(எ-டு) உண்பித்தான். காண்பித்தான். கொடுப்பித்தான். 

4. ஒன்றன்பால் உரிமையீறு; ஈவர். 80. possessive 
ending. 

(எ-டு) கள்ளி, கள்ளி. 

5. செயய்படுபொருள் தொழிற்பெயராறு; எனம ௩௦0௩ 

ending. 

(எ-டு) கூலி. 

இ? ; இடை. (ர௨௩) அரையென்னும் எண்ணின் குறி: 
symbol for the fraction 1/2, which symbol is now usually - 
written as @ in Tamil arithmetics. 

/ஒருகா.. குற்றியலிகரம். அறை மாத்திரை பெறும் ஒப்புமை 
தோக்கி ‘BY அயிர்க்குறில் வரிவடிவம் அரை என்னும் 

எண்ணின் குறியாக ஆளப்பட்டிருக்கலாம்./ 

- இக்காலத்தில் இது ர எனத் தமிழ்க் கணக்கு நூலில் ஆளப்படுகிறது.



இஃகலாட்டம் 225 இக்காலம் 
  

இஸ்கலாட்டம் 8௪88௭, பெ. (௩) 1. இழுபறிப்போர்; 
ரப 04/8. 2. பகைமை; ஈர்பு, 

௧. எசலாட்ட; தெ. இக்கலாட்டமு. 

(இல் - கு - இஃகு- இகல் - ஆட்டம். 

இஃகு"-தல் 480) 21 செ.கு.வி. (1) இழுத்தல்; றப!, 
draw. 

க., து. இக்கு. 

(இல் - கு - இஃகு./ 

இஃகு” 880, பெ. (௩) எஃகு; 9199. 

(இல் - கு - இ.ஃகு (அழுந்தப்பற்றுதல், இறகுதல்) நன்கு 
இறுகிய மாழை. ] 

BroroB) ikdu #.Au. (pron.) இத, உயிர் முதல் 

சொற்களின் முன்னும் செய்யுளில் யகரமுதற் சொற்க 

எரின் முன்னும் வழங்கும் சுட்டுச் சொல்; (15, ப59௦0 
before words with vowel initials and occasionally before 

words with ‘y’ initials in று. இஃதாவது, இஃதாம்பல், 
இஃதியாதென்றான் (தொல். எழுத். 423 உரை). 

(இல் - து - இது. லகர மெய்யீற்றுத்திரிபு ஆய்தம். 

இ உது - இஃது எனப் புணர்க்கப்படாமை காண்க. ௮ இ 
௨ என்னும் சுட்டெழுத்துகளின் முந்து வடிவம் ஆ ஈ ஊ 
என நெடுஞ்சுட்டுகளாயினும். குட்டுச்சொல் வடிவம் அல், 
இல். உல் என்பனவே. அவற்றைத் திரவிடமொழிகளுள் 
கன்னடம் மட்டும் தக்க வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. தமிழிலும் 
மெல் -, மெது, பல் -, பது என்றாற்போல், இல் - இது 
எனத் திரியுமாயினும் அசையழுத்தத்தால் லகரமெய் ஆய்தமா 
யிற்று. . 

இஃதொத்தன் 00௪, பெ. (ஈ.) இவனொருத்தன்; 
146 ஈனா, “ஏஎ இஃதொத்தன் நாணிலன்'' (கலித்.62). 

(இஃது - ஒருத்தன். ஒருத்தன் -, ஒத்தன் (இடைக்குறை].. 

இஸ்தொத்தி ikdott, Gu. (n.) இவளொருத்தி; மட 

௦: “அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃதொத்தி என் 

செய்தாள் கொல்லென்பீர்'' (கலித்.143). 

(இது * ஐருத்தி, ஒருத்தி - ஒத்தி (இடைக்குறை)..] 

இக்கட்டு” 4௪; பெ. (௩) 1. இடுக்கண்; 1௦0016. 
சொரி. இக் கட்டாம் வருவதெல்லாம் (தண்டலை.88); 

2. நெருக்கடி; 9821060 ௦்௦பா5(81065. 3. இட நெருக் 

&lb; narrowness. 4. தடை; 0806, 00818016. 5. 

ஏழ்மை; 0௦16௫. 6. துன்பம்; 8174010௦. 

ம., ௧., தெ., து. இக்கட்டு. 

[இடுக்கண் - இடுக்கட்டு - இக்கட்டு./ 

இக்கட்டு” ikkattu, Qu. (n.) உருண்டை, வெல்லக் 

&L_ly.; jaggery; the coarse juice of sugar cane boiled 

and then allowed to cool. When it is hardened it is 

made into balls with the hand. 

(இக்கு - கரும்பு. இக்கு - கட்டி - இக்குக்கட்டி - இக்கட்டி 

> இக்கட்டு./   

இக்கணம் i-k-kanam, Gu. (n) இப்போது, இந்த 
திமயம், (பாரத. மணிமான்.74); 1/5 ௦ம், ௩௦. 

ம. இக்கணம் த. கணம் 5 8. 152௮, 

(இ - கணம். இ - அ௮ண்மைச்சுட்டு, சணம் - கணிக்கப்படும் 

பொழுது.] 

இக்கரி //கா பெ. (௩) புகைக்கரி, ஒட்டடை; soot, 
grime (Geyppr.). 

ம. இக்கரி. 

(இல்கரி - இக்கரி..] 

இல்கரி பார்க்க;”996 11147. 

இக்கரை” 4௪] பெ. (ஈ.) கடல் அல்லது ஆற்றின் 
ஒரு கரை; 1/5 8105 ௦7 the shore or bank (of a 

1/6, 18000, 610.) ''இக்கரையேறி'' (திவ்.பெரியாழ். 
5,3,7). 

"அக்கரை மாட்டுக்கு இக்கரை பச்சை'' (பழ.). 

ம. இக்கர; ௧. இக்கரெ. 

[இ ஃ கரை./ 

இக்கரை” //௪௪( பெ. (௩) இந்துப்பு, (ஆ.௮௧.); 
rock-salt, sodium chloride. 

(இளக்கு -- இளக்கரை -, இக்கரை. இளக்க இயல்பு அல்லது 
கரையும் இயல்புநோக்கி இளக்கரை என்னும் முந்துவடிவம் 
இக்கரை எனத் திரிந்திருக்கலாம்.] 

இக்கவம் .//ஸக௪௱, பெ. (௩) கரும்பு பார்க்க (மூ.௮.); 
see karumbu. 

[இக்கு - இக்கவம்...] ் 

இக்கன் ikkan, Gu. (n.) காமன் (மன்மதன்); cupid. 
(ஆ.அக.). 

(இக்கு - கரும்பு, இக்கன் - கரும்பு விற்கொண்ட காமன். இக்கு 
_. இக்கன்... 

இக்கா ikkd, Qu. (n.) 1. கொட்டாவி. 2. விக்கல்; 
hiccup. ் 

[T&G -- இக்கு - இக்கா. இக்குதல் - 
திரியும்./ 

இக்காசில்லம் ikkasillam, Gu. (௩) ஒருவகைக் 
கோழை தோய்; 8 (400 of disease. 

விக்குதல் எனவும் 

(இக்கா - சில்லம்.] 

இக்காபித்தம் /82/௪௱, பெ. (ஈ.) பித்தநோய் வகையு 
ளொன்று; 8 (000 04 01969356. (ஆ.௮௧.). 

(எக்கு -, இக்கு, இக்கா - பித்தம்.] 

இக்காலம் ikkélam, Gu. (n.) 1. இந்தக் காலம்; (௦ 
present 1௦. 2. இப்பொழுது, இப்பொழுதைய நேரத் 
தில்; 84 1015 16, in this period. 

ம. இக்காலம். 

(இ ஃ காலம் - இக்காலம்.



இக்கிடைஞ்சல் 

இக்கிடைஞ்சல் /0/7௪/9௮) பெ. (௩) 1. இடையூறு: 
obstacle, trouble. 2. @\Pa&aisorr; affliction. 

(இடுக்கு -, இக்கு - இடைஞ்சல்... 
இக்கியந்திரம் /£ர்காளிற பெ. (௩) ககும்பாட்டும் 
ஆலை (ஆ.அ௮க.); Crushing mill for sugar cane. 

[இக்கு - இயந்திரம்./ ் 

இக்கிரி பண் பெ. (௩) முட்செடி வகை (வின்.); 
a thorny shrub. 

/ஒருகா. இணுக்கு -, இக்கு - இலி - இக்கிலி -, இக்கிரி. 
இணுக்கு அல்லது பற்றி. ஒடிக்க இயலாத அளவுக்கு முள் 
ளடர்ந்த செடி... 

இக்கு” /4ய) இடை. (2௨1) தவறாகக்கொள்ளப்பட்ட 
ஓரு சாரியை, (தொல்.எழுத்.126); false euphonic 

augment, affixed usu. to names of months to denote 

the loc., as in 94.66% Carrer rest hence a misnomer. 

/ அக்கு' சாரியை பார்க்க. அதன் விளக்கமே இதற்கும் ஓக்கும். 
இகரவீற்றுச் சொற்களுடன் குகர உருபு சேர்தலான் இடையில் 
பெற்ற ககர எழுத்துப்பேற்றுடன் இது ஒரு தனிச்சாரியை போல் 
பொய்த் தோற்றம் அளிக்கிறது./ ் 

இக்கு” /4ம) பெ. (௩) 1. இடை; waist, middie. Mee 
முடிச்சு. (பே.வ.). 2. சீலையை இறுக்கிக் கட்டும் 
(4.6; tucking in of a woman's cloth "@&G muse 

மாடை வீழ”. (திருப்பு.375). 3. ஏதம் (சம்.அக.); 

danger, trouble. 4. gemz_; obstruction. (-%.<218.). 

ம., ௧., தெ. இக்கு. 

(இடுக்கு - இக்கு... 

இக்கு” ikku, பெ. (ஈ.) @perr; thom. 

(இல் - (குத்துதல்) கு - இக்கு...... 

இக்கு” ikku, Qu. (n) 1.° sii; sugar-cane. 

"இக்கொடு தென்னங்காயும்'” (கந்தபு.காவிரி.25). 2. 

epruclev; bamboo. 3. ser. (Sleur.); fermented liquor, 

1௦00. 4. கூட்டில் வைத்த தேன், (மாறன். 111, 

உதா.212) ; ஈ௦ஈவு 1௩ ம hive. 5. வெண்கரும்பு; வரர் . 
sugar cane. 

இந். ஈக்(கரும்பு). 
/இள் -, இளக்கு -. இக்கு. எளிதில் ஓடிக்கும் வகையில் இளக்க 
மானது, நீராளமானது... 

இக்குக்கொட்டு-தல் /4ய-/-010-, 15 செ.கு.வி. (41) 
ஓலிக்குறிப்பினா லொன்றை அறிவித்தல். 

(Gl5.<9}.6u.); beckon’ or draw attention by a cluck. 

ட இக், இக் என்பன ஒலிக்குறிப்பு இடைச்சொற்கள். இக்கு - 
கொட்டுதல் - இக்குக்கொட்டுதல். கொட்டுதல் - வித்தல், 
ஒ.நோ. லொச்சுக்கொட்டுதல்../ 

இக்குகந்தை /8ப-தா2௪ பெ. (௩) 1. நீர்முள்ளி; 
water thom. 2. நெருஞ்சி; ௦௦44௦1. 3. நாணல்; wild 
8008-0816. 4. வெள்ளி; 2; புகாரி. (சா.௮௧.). 
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இக்கெனல் 

(இள் -, இளக்கு -, இக்கு - கந்தை; கரத்தை - கத்தை. கரந்தை 
- தரவிபோல் பரந்த வோறுனைகளைக் கொண்ட' பூண்டு 

வகை./ 

QGaGipg.ss ikku-mudiccu, Qu. (n.) சீலையை 

இறுக்கிக் கட்டும் முடிச்சு. (இ.வ.); 1௭௦4 (560 407 

securely tucking in a cloth at the waist, especially in 

garments wom by women. 

(இடுக்கு * முடிச்சு - இடுக்குமுடி.சசு. இக்குமுடிச்சு; இடுக்குதல் 
- செறிவாகச் செருகுதல்..] 

இக்குவாகு” ikkuvagu Qu. (n) அயோத்தியை : 

ஆண்ட ஞாயிற்றுக்குல முதலரசன். (கலிங்.இராச. 

11); first king of the solar dynasty who ruled in 

Ayodhya. 

இக்குவாகு 2 Skt. iksvaku. 

(இறுக்கு - வாகு - இக்குவாகு. இறுக்கு - வனிமை. வாகு - 
தோள். பக்கத்திலுள்ளது பாக்கம் எனப்பட்டது போல வாக்கில் 
(மருங்கில்) அமைந்த தோள் வாகு எனப்பட்டது. இது 
வடமொழியில் பாகு எனத் திறிந்தது../ 

இக்குவாகு” /8பாஷய பெ. (௩. 1. குருந்துகுக்கம் 
பிசின்: (நாநார்த்த); ஙு ஈண்ட 2. பேய்சாறை 

(9.<416.); wild melon, cucamis trigonus. 

(இனக்கு - இக்கு - ஆகு - இக்குவாகு...] 

இக்குவிகாரம் 48 ஈரச்க, பெ. (௩) இக்குவிளை 
பார்க்க; 566 ikkuvilai. 

இக்குவில்லி ஈர பெ. (௩) இக்குவில்லோன் 
பார்க்க; 56௦ ikkuvillon. 

(இக்கு - வில்லி, இக்கு - கரும்பு... 

இக்குவில்லோன் 48பறிள பெ. (௩) asmosir; cupid. 

(ஆ.அக.). 

(இக்கு - வில்லோன் - கரும்பு வில்லைக்கொண்ட காமன்..] 

இக்குவிளை 440௧௧ பெ. (௩) சருக்கரை; 5பர5.. 

(இக்கு - விளை..] 

இக்குறி ரியர் பெ. (ஈ.) 1. இச்செலவு; this journey. 
2. இம்முறை; ம பா. இக்குறிகேட்போன். 3. இவ்வ 
டையாளம்; this mark or sign. (%.-918.). 

ம. இக்குரி. 

இக்கூறு /44ம; பெ. (௩) இக்குறி பார்க்க; 5௦௦ சிம்பரி 

(இ - கூறுப ட 

இக்கெனல் 482௮ பெ. (௩) விரைவுக்குறிப்பு; 
ராரடலமா. 04 00/0௦. இக்கென வினைய தீயோ 

னிறப்ப”(கந்தபு.வரவுகேள்வி.2). 

/இக், இச், இம் என்பன ஓலிக்குறிப்புச் சொற்கள். ஒலிக்குறிப்பு 
இங்கு விரைவு குறித்தது. ஓ.தோ. 'இம்மென்னும். முன்னே 
(காளமே.].7



. இக்கோ 

இக்கோ 44ட் இடை. (௩) வியப்பு, இரக்கம், துயரம் 

முதலியவற்றை உணர்த்தும் குறிப்பு (ஆ.௮௧.); 
exclamation of wonder, pity, grief, etc. 

/அக்கோ _ இக்கோ. ௮க்கோ - வியப்பிடைச்சொல்../ 

இக”-த்தல், 6௪-, 18 செ.குன்றாவி. (1) 1. தாண்டு 
ல். (திவா.): 10 (62 ௦௭, பாற 0௭. 2. கடத்தல், 

வரம்பிகந்தோடி (sidugt.5m_.9); to over flow, go 

beyond. 3. aig10Ly%t_g gov; to transgress, violate, deviate 

from a rule or 105406. ““நெறியிகந்து... .நீரலசெய்யும்'' 

(காசிகா. சிவகன்மாவாயு.28). 4. போதல்; 1௦ லர், 

90 பஷ. 5. தீங்குதல்; 1௦ 1௦8/6. '“முனிவிகந் துயர்ந்த”* 

(நன்.சிறப்புப்பா.) 6. நடத்தல்; ௦ வி: 7. புறப்படு 

தல்;10 ஸர. 8. விட்டுவிடுதல்; 220௦௩. 9. பிரிதல். 

“*இகந்துறைவ ரேதிலர்”” (குறள்.1130); 1௦ leave 

behind, go away ரா0ா. 10. பொறுத்தல். (பிங்.); to bear, 

endure. 

ம. இகய்க்குக; மரா. இக் (செல்லுதல்). 
இய, இக. இய - செல், நட. இகத்தல் - செல்ல நேர்வதால் 
பிரிதல், தீங்குதல், தாண்டுதல் பொருள் சுட்டியது. 

இக”-த்தல்; (ர௪-, 18 செ.கு.வி. (ம) 1. புடைத்தல்; 

to 08%. 2. காழ்த்தல்; 10௦ 0600௫ 180, mature. 3. 

65,5 345560; to be close together, ௦௨0. 4. பழித்தல்; 

10 80056. 5. மீறுதல்; 1௦ transgresse. 

(இகத்தல் - நீங்குதல், விரிதல், பகுத்தல், பரவுதல், பரவுதலால் 
ஒன்றனை நெருங்குதல், மோதுதல், . மீறுதல் பொருள்களில் 
புடைபெயர்த்துள்ளது.. 

இக” 05) இடை. (றவ) முன்னிலையசைச் சொல் | 

(தொல்.சொல்.276); ஐ௦௯் expletive of the 2nd pers. 

of verbs. 

/(இய - வியங்கோள் ஈறு. இய, இக முன்னிலையசைமொழிக 

ளாயின..7 

இகசுக்கு (2௦040, பெ. (ஈ) நீர்நூள்ளி (மலை..); ஈர 
long-flowered nail dye. (Qée..214.). 

((இனக்கு , இக்கு, இக - சுக்கு... 

இகசேபம் கணை பெ. (ஈ) எழுமுன்; லப்-5010௦0 
mulberry - (1.218.). ல் 

/(ஒருகா. இக்கு - சேபம்... 
இகடி முசி பெ. (ஈ.) கத்தரரி மஞ்சள்; round zedoary 

(சா.அக.): 

(இக்கு -, இக்குளி , இகுளி -, இகுடி > Hau] 
இகணை iganai Qu. in) ஒரு wos; a kind of 

tree. “இலையணி யிகணையும்” (பெருங். இலாவாண.9,8). 

ம. இகண. 

(இக்கு. இக்குணி. இகுணி., இகணை.... 
இகத்தாளம் சர்கக௱ பெ. (௩) ஏளனம். (தெ.ஆ.வ.); 

mockery. 
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இகரம் 

(இகத்தம் - இகத்தானம் - இகத்தாளம் - ஒருவனைப் பிரித்து 
வைத்துப் பேசுதல், எள்ளுதல்.] 

இகது சம், பெ. (௩.) கரும்பு; $பர2-081௦ (சா.அக.). 

/ஒருகா. இக்கு -- இகுது > Bags} 
இகந்துபடுதல் முகா றகர்! தொ.பெ. (ஸர) 1. 

கவறுதல்; ஊர. 2. முற்கூறிய விதியைக் கடத்தல்; 

transgressing. 3. பிறமுதல்; 512. 

Qe இகந்து (வி.௪.) - படுதல்.] 

இகந்துழி பசார் பெ. (௩) தொலைவான இடம் 
(பழ.175); far-off place. 

[Ba + Babs (M.cr.) + 2] 

இகப்பு முகறப, பெ. (1) பழித்தல்; 1ஈ5பர். 

(இக -, இகப்பு..7 

இகபரம் சகு பெ. (ஈ.) இம்மை, மறுமை; 4/5 

birth 8௩0 16 5ப0ற0௦5௦0 ௩ல் “இகபரமு மெண்டிசையும்"' 

(தேவா.48,3). 2. இவ்வுலகம் மற்றும் மேலுலகம்; 

this world and the supposed next, earth and heaven. 

[Qaw + ugw.] 

இகபோகம் igabégam, Qu. (n) இவ்வுலகவின்பம்; 
earthly enjoyment, mundane pleasures. 

த. போகம் - Skt bhdga. 

(இகம் - போகம். இகம் பார்க்க; புகு - புகவு - புகா (உணவு]. 

புசவு - புஜ் - போகம் - நுகர்வது. புக்குதல் - முக்குதல் 
- உண்ணுதல்../ 

இகம்" க, பெ. (௩) இவ்வுலகம்; 189 1௩ 1/5 வாரம். 
*இகமொடு பரமும்: (கந்தபு.திருவிளை. 105); 186 

4010. (செ.௮௧.). 

௧. இக; த. இகம்; 2 அ 1௨. 

(இ.- அண்மைச்சட்டு. இல், இழ், இகு - இகம் - இவ்வுல 
வாழ்வு, இவ்வுலகம், இப்பிறப்பு. இகு - கீழ். இகம் - 
கீழிருப்பது. மேலுலகம் என்பதின் எதிர். 

இகம்” ச, பெ. (௩) 1. சந்தனம்; 880! - 000 
2. GovorruGisng; a thorny 09௦0௭ (சா.அக.). 

இகமலர் ௪௪௭ பெ. (௩) விரிமலர் (பிங்.); 
full-blown flower. . ் 

(இகத்தல் - நீங்குதல், விரிதல், இக - மலர் - விறிமலர்...] 

இகரக்குறுக்கம் (௪௪-/-/பங//ண, பெ. (௩) குற்றிய 
சிகரம்; 1௦ 501௦௨0 4009), 1. (த.சொ.அக.). 

[இகரம் - குறுக்கம்./ 

இகரம் (ரக, பெ. (௩) :இ* என்னும் எழுத்து: the 
letter ‘i’. . 

ம. இகாரம். 

(இ சரம். கரம் - எழுத்துச்சாரியை./



இகல் 

இகல்” (லு) -தல் ௪/, 3 & 5 செ.குன்றாவி.(4.(.) மாறு 

படுதல்; 10 disagree, hate, be inimical. ““Q)érer srencvu4 

னெல்லைமைந்த ஸனிகன்று'' (சேதுபு. சேதுவந்த.12) . 2. 
போட்டி போடுதல்; (௦ vie, compete. “கோதை சுண்ண 

மாலை யோடிகலித் தோற்றாள்'' (சீவக.904); 3. ஒத் 

தல்; 10 06 எ௱ரிள ''குலிகமொ டிகலிய வங்கை'' 

(நன்.268, மயிலை). 

ம. இகற்றுக. 

(இகு - இக - இகல். நீங்குதலால் தோன்றும் மாறுபாடு, 
எதிர்ப்பு, பகைமை./ 

இகல்” ௪ பெ. (௩) 1. பகை (திருமுரு. 132); enmity, 
hatred, hostility. 2. Gumi; battle, war. ‘ 

(பரிபா.6,28. ம.இகல்). 3. வலிமை; றப/558006, 

strength, ண்க்ரு. “இலைப்பொலிதா ரிகல் வேந்தன்'' 

(.Gleu.4,14, Gam@5). 4. 44@; intricacy, obscurity, 

involvedness. “ஞான பாதப் பொருளி ஸிகலறுத்து'' 

(சி.போ.பா.மங்கல.1); 5. அளவு; இகவிரி கடங்கண் 

டால் (ஞானா.50,5); ॥ஈ॥1, 0௦யா0. 6. பூலவி; ௨௱௨(017௮! 

Strifes between husband and wife. ‘‘@lscSlel sbsrencr” 

(பரிபா.9,36). 

ம. இகல்; ௧, இக்கு; தெ. இங்கட; து. இங்கட, இச; குட. 
இச. 

(இகு - இக இகல், இகல் - பகை, வலிமையும் வரம்பும் 
துணைப்பொருள்கள்./ 

இகல்” 94 பெ. (௩) பெருங்காப்பிய உறுப்புகளு 
ளொன்று, (ஆ.௮௧.); ௨ part of an epic. 

/இகு- இக, இகல்.] 

இகல்வு joa, Qu. (௩) 1. எதிரிடை; contrariety. 

2. இகலுதல்; 00008110. (ஆ.௮௧.). 

[இகல் -, இகல்வு../ 

இகலடு கற்பு (ச௪ஸ்-/2ம பெ. (ஈ௩.) போர் வெல்லும் 
பயிற்சி; special training 10 புகாரீ. “ஆஅய் 

எயினன் இகலடு கற்பின் மிஞலியொடு தாக்கி'” (அகம். 
196). 

(இகல் - அடு - கற்பு. கற்பு = E009] 

இகலன் ௪8௩ பெ. (௩) 1. படைவீரன் (பிங்.); மலார்ம. 
2. தறி; 205, ''இகலன்வாய்த் துற்றிய தோற்றம்” 

(களவழி.28). 3. மூதுநரி (பிங்.); 010 jackal. 4. 
பகைவன்; ரர (ஆ.அக.). 

[இகல் -, இகலன்.. 

இகலாட்டம் (௪௪௭, பெ. (௩) 1. எதிராடல், 
aumuiGumni; controversy, disputation, altercation. ‘ “எந் 

நேரமும் இகலாட்டமாயிருக்கிறவன்''. (44.). 2. போட்டி; 
(W.); competition, rivalry. 3. Gumpm_w (2.218.); 

struggle. 4. QupumiCumn; tug of war. 

(இகல் - ஆட்டம் - இகலாட்டம். இகல் - ஆடுதல் - இகல் 
செய்தல். இஃ சலாட்டம் பார்க்க; 52௦ /42/208ஈ... 
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இகலாட்டி சர் பெ. (ஈ.) மாறுயாடுடையவன்; 
ற ளி. ''இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் 

எல்லாயான்”' (கலித்.108). (சங்.இலக்.சொற்.) . 

(இகல் + ஆட்டி../ 

ரஇகலாட்டு சச்ப்பெ. (௩) தடகளப்போட்டி; 5007. 

(இகல் - ஆட்டு. 

இகலி கர பெ. (ஈ.) பெருமருந்து (மலை.) பார்க்க; 
indian birthwort. (Qe.28.). 2. Mevevws (AGar_Gw); 

one of the three humours in the human system i.e. phlegm. 

[இகல் -, இகலி. 

இகலியார் igaliya, Qu. (n) பகைவர்; ௭6/65. 
“"இகலியார்புர மெய்தவன்'' (தேவா. 75,1). 

(இகல் -, இகலியார்./ 

இகலை ௪ பெ. (ஈ.) வெள்ளை; மர/16. (சா.௮௧.). 

[இளக்கு - இக்கு - நீர்ப்பொருள், நீர்மம், கள். நீராளமான 
பொருள். ஓரளவுக்கு வெளிதாகத் தோன்றுதலின் வெண்மைப் 
பொருள் பெற்றிருக்கலாம். 

இகலோகம் iga-légam, Qu. (n.) இவ்வுலகம் பார்க்க; 

see iwulagam. Skt ihal6ka. 

(இவ், இவ - இக - உலகம் - இகவுலகம் -, இகலோகம். 
வ. ௧, திரிபு. உலகம் - லோகம் என வடமொழியில் 

திரிந்தது... 
இகலோன் 9௪௬, பெ. (௩) பகைவன் (திவா.); 6௦௫. 

ம. இகலோன். 

[இகல் - பகைமை. இகல் - ௮ன் - இகலன் +> இகலான் > 
;இகலோன்..] 

இகழ்” -தல் (94/,, 4. செ.கு.வி. (44.) கவணிப்பின்மை; 

to be careless, negligent. “பிரியாரென விகழ்ந்தேன்'' 
(திருக். 340). 

இகழ்” -தல் (74/-, 4. செ.குன்றாவி. (44) 1. அவமதித் 
69; 10 slight, despise, opp. 1௦ புதழ். "இளையர் இனமுறையர் 

என்றிசழார்” (கூறள்696). 2. மறத்தஷ் ம forget 
“செய்யா திகழ்ந்தார்க் கெழுமையு மில்'' (குறள்.538). 

ம. இகழுக. 

(இக -, இகழ் - தாழ்தல், தாழ்த்தல், எள்ளுதல், இல் -, இள் 
- இழ் _: இரகு. இளப்பம் என்பதும் நீங்குதல், விலகுதல், 
'விலக்குதல்வினை பொருட்புடை பெயர்ந்து தாழ்வுபடுத்து 
தல், அள்ளக் பொருளாதல் காண்க.] 

இகழ்” ௭ பெ. (ஈ.) இகழ்ச்சி: contempt, reproach. 
“இகழறு சீற்றத் துப்பின்” (காஞ்சிப்பு.கச்சி.21) . 

(இக - இகழ். இகழ்'-தல் பார்க்க; see igal-'] 

இகழ்ச்சி ௪௦9 பெ. (௩) 1. தாழ்வு; undervaluing. 
2. Hapey; detraction. 3. Giflay; dishonour. 4. 
2 euriy; insult. 5. ஓவ்வாமை; ௮௪௭90௩. 6. இகழ்தல்; 

065056. 7. நகை; 800. 8. நிந்தை; contempt. 9. 

தாழ்ச்சி: disparagement. 10. sewnd; baseness. 11. 

gent, a figure of speech. 12. Lug? scorn. 13. Genmay. 
deficiency. 14. wm); forgetfulness. 15. aud; fault. 

16. ailifhifeirento; remissness, negligence. “‘@aipsA
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யிற் கெட்டாரை'' (குறள்.539) . 17. வெறுப்பு: 0511, 

990. ''நன்றுதீ திகழ்ச்சி வேட்கை நட்பிகல்" {AG 
விளை.உக்கிரபா.5). 

(இகு - இகழ் -, இகழ்ச்சி... 
இகழ்ச்சிக்குறிப்பு igaleci-k-kurippu, Qu. (n.) Pape 

யைச் காட்டவருஞ் சொற்கள்; words denoting disho- 
nour or despising. 

/இகழ்ச்சி - குறிப்பு. 

..இல,. எல, எவன், எற்று, என், என்னே, ஏயே, சீச்சீ, சை, 
ஏஏ. என்பளவுமாம். 

இகழ்ச்சியணி igalcci-yani, Qu. (n.) ஒன்றன் குணங் 
குற்றங்கள் மற்றொன்றுக்கு உண்டாகாதிருப்பதைக் 

கூறும் அணி. ( அணியி.70.); $0ப6 04 506900 1ஈ விர் 

the excellence or defect of one thing does not affect 

~ another with which it is connected. e-g., the grandeur 

of the: Ocean does not attach to a cup of sea-water, 

nor does the fault of the lotus which closes at the aight 

“Of the moon attach to the moon. 

(இகழ்ச்சி + ௮ணி./ 

இகழ்ச்சியில் புகழ்ச்சி சி௦ஷ்ர் றப பெ. (௩) 
அணிவகையுளொன்று. அது இகழ்ச்சியின்றிப் புகழ் 

$0; figure of speech (%.918.). 

[இகழ்ச்சி - இல் - புகழ்ச்சி, இல் (௪.ம.]../ 

BapsFuy_ ys—pE ioalcciyu-t-pugaleci பெ. (௩) 
அஇகழ்ச்சியும் புகழ்ச்சியும் கலந்து கூறும் ௮ணிவகையு 

ளொன்று; 10பா6ீ 01 80660 (ஆ.அ௮க௧.). 

்- [இகழ்ச்சி - உள் - புகழ்ச்சி./ 

இகழ்ச்சி விலக்கு 94607 12/20, பெ. (௩) ஏதுவை 
யிகழ்நது விலக்கும் ௮ணிவகையுளொன்று; 10பா௦ of 

50660. (ஆ.அக.). 

(இகழ்ச்சி - விலக்கு. 

இகழ்ந்துரை (ரகாச! பெ. (௩) இகழ்ச்சிச் சொல் 
(குறள்.182, உரை); 606550 ௦7 contempt, slander. 

(செ.அ௧.). 

இகழ் -, இகழ்ந்து (வி.எ.) - உரை,./ 

இகழ்பதம் (௪௦௪௯, பெ. (ஈ.) நெகிழ்ந்திருக்கும் 
செவ்வி; 06/10816 ௦000140ஈ.' 'அருங்கடிக் காவல் இகழ்ப 

தம் நோக்கி'' ( அகநா.162). 

இகழ் - பதம்./ 

இகழ்மலர் igal-malar, Qu. (n.) பொலிவிழந்த மலா; 
18060 1௦8௭. '*இகழ்மலர்க் கண்ணளாத் துறப்பயான்'' 

(கலித்.135). 
(இகழ் - மலர்./ 

இகழ்வார் ,ரச/ன்; பெ. (ஈ.) 1. அவமதிப்பவர்; 5000௦5, 
slanderers, ஏரிர்ரிள5.' இகழ்வார்ப் பொறுத்த றலை'' 

(குறள்.151); (செ.௮௧.). 

(இகழ் -, இகழ்வார் (விளையா. பெ...   

இகழ்வு 94/௦, பெ. (௩) திந்தை (திவ்.திருவாய்.3,4,1.); 
contempt, scom, insult. (Qe.218.). 

(sp ~ Bape] 
இகழற்பாடு joaleppadu, Gu. (n) இகழப்படுகை 

(@pet.192,2:e7); dishonour, disgrace, contemptibility, 

scom. (Gle.918. ). 

[இகழ் + Bape - பாடு. 
இகழாவிகழ்ச்சி igalavigaicci, Qu. (n) புகழ்வது! 

போலப் பழித்துக் கூறும் அணி (4); 0ரூ; ௨ 701 
of speech in which censure is conveyed by ironical 

praise. (Ge.218.). 

(இகழாத -- இகழா - இகழ்ச்சி. 

இகழி சர் பெ. (௩) 1. கொன்றை; ௨ 100/௭ tree, 
2. sean; indian gailnut. (er.918.). 

(Bap + இகழி.. 

இகழுநர் ஏகபாத; பெ. (௩) 1. பகைவர்: 8/6. 
“இகழுந ரிசையொடு மாய (புறநா.21. 12); 

(௫௪.௮௧.). 2. இகழ்கின்றவர். (ஆ.௮௧.); பரிரிஎ15. 

[Bay -, இகழுநர் (வினையா. பெ.]./ 

இகள்(ளூ)-தல் 2௮ 2 செ.கு.வி. (14.). 1. மாறுபடு 

6; to be in disparity or disagreement with. one. 
2. எதிராடல்; wrangle. 

(இகல், இகள்... 
இகளி'(24 பெ. (௩) 1. இடி; ம்பா. 2. இருள்; 

darkness. 

(96 > Beah -, இகளி. இகுதல் - தாழ்தல், பொத்தென்று 
வீழ்தல், இடிந்து பொழிதல், மேகம் திரண்டு இடிதலால் 
கவிழும் இருள்...] . 

இகளி” (சர பெ. (௩.) வெற்றிலை; ௦௨0 924. (சா.௮௧.). 
(இகல் - இகுள் -- இகள் + @aafl.] 

இகளை (29 பெ. (ஈ.) வெண்ணெய் (மூ.௮.); 6பரிஎ. 
(இக இகளை. இகத்தல் - பிரிந்து வருதல். கடையும்பொழுது 
தயிர்த் திரளிலிருந்து இகந்து வருதலால் வெண்ணெய் இகளை 
எனப்பட்டது./ 

இகன்மகள் igan magal Qu. (n) கொற்றவை; 0பா0௦ 
“இகன்மக ளையைகளிறு'” (தக்க யாகப்.170); (௪.௮௧). 

(இகல் - இகன் - மகள், இகல் - மாறுபாடு, பகைமை. 
'ப்கைவரை அழிப்பவள் இகன்மகள்.. 

இகன்றவர் சரக; பெ. (௩). பகைவர்: 89/95. 
“இகண்றவர்ச் செற்று” (பாரத.வாரணா.113); (௪௪.௮௧). 

(இகல் - பகைமை, இகல் -, இகன்றவர்..] 

இகனி” ண! பெ. (௩) வெற்றிலை (மலை.): betel. 
(செ.௮௧.). 

(இகு-. இகுல் - இகுனி-. இகனி (ஜொ.வ.)) இகுல் - குழை, 
மெல்லிலை./
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இகனி” iganiGus. (n) QasairGlasrai;bulter. (s1.216.). 

[இகளை -, ,இகணை , இகனி.ரீ 

Gan ipa Qo. (part) முன்னிலையசை (கலித்.105, 
உரை); poet, expletive of the 2nd pers: of verb. 

(Qe.218.). 

[Q + a0 -Qar. Sapa gax கருதியன்வியங்கோள்ககுதியும். 

(இசை நிரப்பவும் வரும் முன்னிலையசை. உண்கா, 

என்றாற் போல் 'கெமுதகைப் பொதுச் சொல்லாக: lary கா் 

அசைமொழி, பால் வேறுபாடு அருதா; £து நுூன்னிலையசையாக 
வருவது. இரண்டும் ஒருங்கிணைத்து | பெருக கிமையுலா?! 
தும் கெழுதகைப் பொதுச் சொல் {word af andeannent 

ஆயிற்ற..7 

தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வழக்கில், “செல்லி இங்கே வாகா 
(வா), நீ போகா கா (போடா டேய்) என “கா” என்னும் 
முன்னிலையசை (பெருக வழங்குகின்றது. வட கொங்கு 
வேளாளர் பேச்சிலும் இதன் பெரு வழக்கைக் காண 
லாம். கை என்னும் சிறுமை ித்த சொல் பெண்மை 
விளியாகி. கன்னடத்தில் *கே' (08) விளிச்சொல்லான 
வாறு 'கா: ஆண்மை அல்லது இருபால் விளிச்சொல்லாகப் 
பண்டு தொட்டே வழங்கி வருகின்றது. 

இகு'-தல் 60-21 செ.கு.வி. (4) 1. கரைத்து விமுதல்; 
1௦ 06 900௦0 "“கான்யாற் திகுகரை”” (குறுக்..264); 2. 

தாழ்ந்து விமுதல். 1௦ 54088, %0 :08508ஈம், 25 10ரானாம். 

""மாரியி னிகுதரூ... கடுங்கணை”” 

(௪செ.௮௧.). 3. இறுகுல் (ஆ..அ௧.); 10 8ம். 

(இல் - துளைத்தற் கருத்து வேர்ச்சொல். இல், இள் + Op 
- இழு இகு - கரைத்துவிமுதல், இடிதல், ஓ.ிதல், இறுதல்... 

இகு”-தல், igu- gif. {Auxy.) gyencsreflanen; auxiliary 

எம். கண்டிகும். சென்திகும்... 

ae - BEI 
ae -த்தல் பு, 18 செ. குன்றாவி. (64) 1. 

கால்லுதல் (சூடா... 6௦ 141, நன்று. 2. வ ட 
(Slair.); to throw down, to fell, as a tree. 3. தாழ்த்துதல்; 
to hand down loosely, as hair, lower. a. 
டோகையிற் கதுமப்பிகுத் தசைஇ** (மலைபடு. ட 
சொரிதல்; to pour forth, to shed, as tears. ததக 
கண்ணீர்” (புறநா.143, 13). 5. ஓடச்செய்தல் (சூடா.); 

(மலைபடு.226); 
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to put i rou, as an army. 6. அறைதல்; 0 deat, 25 | 
a drum. “'முரசுகடிப் பிகுப்பவும்'' ((பிறதா..158,1); 7. 
இசைக் கருவிகளை களை இசைத்தல்; 10 றல, 25 0௩ 8. 
instrument. ‘‘prbiwg i பிகுத்து'” (மலைபடு..391); 8. 
அழைத்தல் (பிங். 1௦ ௦, invite. 9. 'காடுத்தல் : 
(Sieur); to give, bestow, 10. aMfigsev; spread out, 
to dishevel, ஷேன். “கணவங்கொள் பேய்மகள் கதுப்பிகுத் ! 
தாட”” (சிலப்.26,210). 11. முறித்தல் (காதார்த்த.); to 
stop, prevent, to hinder. 12. எறிதல் (நாநார்த்த); to 

1 
1 

throw. 13. துன்புறுகுதல் (நாநார்த்த); $0 02056 ற | 
௦ எிர0ீ௦௩. 14. துடைத்தல் (அக.தி.) : 40 wipe, to clean. 
(Qe.218.). 15. yst_ggev (4.18.); to winnow. 

(இல், இள்- இழ்-. இழு. இகு - துளைத்தல், குத்துதல், : 
தாக்குதல், தடுத்தல்.   

இகுபறல் 

இகு” -த்தல் பு, 21 செ.கு.வி. (84). 1. ஒலித்தல்; 
to produce a sound, as from a drum “மழை 

யெதிர்படுகக appas afigtus” (wees. 532); 

(Qe.218.). 2. தாண்டுதல் (நாநார்த்த); to feap, jump. 
3. பரத்தல், Ligaygev; to spread. 

{20 — 9a > Bat > QE] 

இகு” ஏமி பெ. tn) Ags; rapid descent “Siig 
வன்ன திமிர்பரி நெடுந்தேர்” (ஐங்குறு465); (௪௪.௮௧). 

/(இழி- இகி-- இரு... 
இகுசி (பள் பெ. (௩) மூக்கில்; bamboo (s1.218.). 

(இகு' - இகுசு  இகுசி - ஓடியும் தன்மையுடையது. 

இகுசு மம; பெ. (௩) மூங்கில் (மலை..); 59/ஸு 6வாம்௦௦. 
[செ..அக.). 

/இகு - இருக... 
இகுடி wud Qu. in) அற்நேட்டி (மலை.) பார்க்க; 

thomy caper. (Qe.28.). 

மறுவ ஆதண்டன், ஆதொண்டர், காத்தொட்டி. 

(இகு - இகுள்' -, இகுனி, இருடி... 
இகுத்தல் 4௮1 பெ. (௩) 1. குறைத்தல்; macerating. 

2. கொல்லல்; 14140, 0௦5/007௩0 186. 3. துடைத்தல்; 

wiping away. 4. sa1pg5e0; lowering. (e1.216.). 

Qe’ - Bessel 
இகுத்துவி-த்தல் souttuv- 4 செ.கு.வி. (44) மடைய 

டைத்தல்; 1௦ 0056, 886 by sluice. “qf கட்டி 

இகுத்துவித் தோமானோம்”” (511149); (செ.அக.). 

(இருத்தல் -, இகுத்துவிடு -, இகுத்துவி - தாழ அடைத்துச் 
சேமித்தல்... 

இகுதரல் பணக! பெ. (௩) தாழ்ந்துவிடுதல்; 08 
lowered, falling down. 

(@@ + s7@ = Qesardu செயற்பாடு தருதல் அல்லது 
எய்த.ப்படுதல்.ர 

இகுந்தகம் ஏமா்ரக, பெ. (௩.) ஐங்கணுக் கள்ளி; 
a kind of euphorbin genus, with five points (சா.அக.). 

(இகு” - இருந்து -, இகுந்தகம். இகு - திரட்சி... 
இகுப்பம் (பறக௱, பெ. (௩) 1. திரட்சி; ௦௦/02 like 

the formation of a mountain side. “@@ms லிகுப்பத் 

திறுவரை சேராது'” (மலைபடு.367). 2. தாழ்வு 

(பெருங்.இலாவண.20,34): 1௦6 வறர. 

/இகு - இகுப்பம். தாழ்தலால் திரண்டு நிற்றல். 

இகுப்பு (பறம; பெ. (௩) வாசிப்பு: reading. 

[9G —- இகுப்பு - உட்பொருள் காணுதல். 

| இகுபறல் ioubaral Qu. (n.) அறுதியையுடையதீர்; 
122. “என் கண்போல் இகுபறல் வாரும் பருவத்தும் 

வாரார்'” (கலித்.33). 

/(இகுபு - அறல் - இகுபறல்./
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DSwo' oum, 18 செ.குன்றா.வி, (vit) செய்யுளில் 
ஆளப்படும் pe வினைமுற்று: plfirst 

Person finite verb. ““கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க 

நின்கேளே''. (ஐங்குறு. 121). 

(இகு - இகும் (தன்.ப.வி.மு.). 
இகு - தாழ்த்தல், இருத்தல் பொருள்படும் வினையடிச் சொர். 
கண்டிகும் கேட்டிகும் என்பவை கண்டிருக்கிறோம், 
கிறோம் எனப் பொருள்படும் பண்டைத் தமிழ் வினைமுற்று 
கள் ஒ.நோ. உண்கசூ -, உண்கும். 

Hew ‘gum, Qe, (pat) gperafismevusms: poet 
expletive of 2nd pers. of 4௭06. “மெல்லம் புலம்ப 
கண்டிகும்'” ( தொல்.சொல்.276. உரை), (செ.௮௧.). 

(இரும் - இக்காலத்திய ' முடியும்” என்னும் வினைமுற்றுப் 
போன்று முடித்தோம் எனப் பொருள் காட்டும் பழைய 
வினைமுற்று. இதுவே நாளடைவில் முன்னிலை ௮சைமொழி: 

யாயிற்று. இகுதல் - தாழ்ந்துவிமுதல், எல்லாம் முடிதல், 
செயற்பாட்டு முடிவு சாணுதல். கண்டு . இகும் - கண்டிகும். 

கண்டுமுடித்தாயிற்ற... 
இகுர்-தல் ா-, 21 செ.கு.வி. (ம்) 1. நூனளைத்தல்; 

to sprout, germinate. 2. Chom_@ அரும்புதல்; ம மமம். 

க., து. இகுர். 
[2.68 —- Baa — Bois 

இகுரி ஏர் பெ. (ப 1. மரக்கலம்; 6௦0, ship. 2. 
வழக்கு; 05100, 0520௦. (செ.௮௧.). 

/ஒருகா.. இகுளி.. இகுரி. இகுனி - உட்குடைவுள்ள மரக்கலம். 

இகுல் ௭ பெ. (௩) 1. முளை; ஹா௦0(. 2. அரும்பு: 
000. 3. குறை, மெல்விலை, திர்: ஐரம்ச எம௦4 

/உகுல் => Beet 

இகுவான் iquvan, Qu. (n.) தமையன்; ௭/௪ 6௦/௭, 
(ஆ.௮௧.). 
/ஒருகா. மிகுவான் -, இருவான்.. 

Bema: ன் பெ. (௩) வழி (உரி.நி.); path 
(௪.௮௧... 

/(இயவு - வழி, இயவை - இயவை -, இகுவை./ 

இகுள் 6! Qu. (n} Gem women's confidante 
"“எனக்கிகுளா யென்னைப்: supports" (திவ்.திரு 

வாய்.6,3,9). (செ.அக... 

(இகு- இகுள் - தாழ்தல், குள்ளமாதல், வடி வத்தில் சிறுத்திருத் 
தல், இளையவன், இளையவள்./ 

இகுளை mide; see iguiai . 

இகுள்” gut Gu. in} 1. Dy; thunderoit “Qe 
.  டனித்தனி கான்றன'' (இரகு.ஆற்று.4), (செ.அக.).. 2. 

ஆரல் மீண்; greenish or sand-eel - Rinynchobdetta 
 aculeata. (e146. ). 

(9G — Baa. Geol uniés; see iguli}   

இங்கம் 

இகுவி me Qu. (௩) 1. இடி (பிங்.); thunderbolt 
2. கொண்றை (மலை.); 0255. (செ.௮௧.). 3. உட்குழி 
வள்ள மரக்கலம்; றராம்00. 

/இகு-. இகுள் -, இகுனி.7 

இகுளை 6 யெ. (6) 1. தோழி (தொல்.சொல்.400, 
உரை); '80மாட5 மொமிசகொச. 2. 'சுற்றும் (பிங்.) ; kindred; 

25௭6. 3. தட்டு, (@it.); friendship (செ.௮௧க.). 4. 

BE - இகுன்... இருளை... இகுதல் - தாழ்தல், குள்ளமாதல், 
சிறிதாதல் இகுளை - தன்னினும் இளைய: தோழி..] 

இகுளைத்தோழி கக்கு பெ. in} இகுளையா 
கிய தோழி female attendeni younger by age. 

"இகுளைத்தோழியிஃது என்னெனம் படுமோ” (நற். 
332. 

/இகு - இகுள் -- இகுளை + தோழி. இகுளை -, தாழ்வு, 
சிறுமை, தன்னினும் அகவையிற் குறைந்த Car] 

தென்னார்க்காடு மாவட்டத்தில் இச்சொல் இவளே எனத் 
திரிந்து வழங்குகிறது. என்ன இவளே, வா இவளே, போ 
இவளே, சொல்லு இவளே என்பன போன்ற சொல்லாட்சி 
களைக் கல்லா மக்களின் அன்றாட வழக்கில் இன்றும் 

காணலாம். 

இகுளை , இகுளே -, இவுளே -, இவளே. (கொ.வ.). 

இகேசுவரம் igesuvaram, பெ. (ஈடு சிவத்தலங்களாயி 
ரத்தெட்டனுளொன்று; 00௨ 0ரி 18, 5102 shrines. 

/உகே_. இசே  ஈசுவரம்.ரீ 

இகை-தல் ன் 18 செ.குன்றாவி. (41) 1. கொடு; 
to give. 2. ge; to proceed. (34, 218.). 

li > 7G > ஈகை இசை. ஈகை பார்க்க; ஈன் ஈ என 

வெளிப்படற் கருத்திலிருந்து வெளியிற். செல்லும் நடத்தற் 
பொருளும் பிறத்தல் காண்க... 

இங்கண், பி.எ. (2ம்) இவ்விடம்; (0/5 0௮0௦.'இங் 
கண் மாஞாலத்து”” (திவ்.திருவாய்.9,2,8): (செ.௮௧.). 

இ. சண். கண் - இடம், இடப்பரப்பு.ரி 

இங்கம்” சண யெ. (ஈட 1. குறிப்பு (நாநார்த்த.); 
ர்௱றர்லம் (0௨. 2. வுலக்குறும்ப (நாநார்த்த); ஈவா. 

3. இயங்கு பொருள் (நாநார்த்த); ௱௦201௦ 18/05. 

4. <opilay (Gegn4.) knowledge, intelligence. (Qse.218.). 

5. நோக்கஹ்; வா, ௫021. 

4/இல், இங்கு, இங்கம் - உட்புதைந்திருப்பது... 

இங்கம்” சிஜா, யெ. (௩0) ஊர்ந்து திரியும் உயிரி; 
a species: of reptiles. 

(இல் (துளைத்தற் கருத்து வேர்! Bar — Bui + இயவு 
- செலவு; தடய்யு. இங் - இயங்கம்: - இங்கம்.] 

இங்கம்”*ஜண, பெ. (௩) பெருங்காயம்; 9591061092. 

[இஞ்சு -. இங்கு _. இங்கம்..
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இங்கரி ரகா பெ. (ஈ.) மான்மணத்தி (கத்தூரி) 
(2).18.); Musk. 

(இங்குதல் - பதிதல். இங்கு, இங்குனி, இங்குரி- இங்கரி... 
இங்கா ரக் பெ. (௩) பால்; ஈரி 1ஈ child language. 

ம., ௧., தெ. இங்கா. 

_ மஇங்கு - இங்கா (முதா. ட இங்கு - குழற்தைகளின் ஓலிக் 
குறிப்புச்சொல். ஓலிக்குறிப்பே (குழந்தை அழலே) பாலைக் 
குறிக்கும் சொல்லாயிற்று. 'இ.3தோர் குழவி மொழி. 

இங்காலம் ரசிக, பெ. (ஈ.) கறி (விவ. ரசா. 10); 
carbon. (Ge.218.). 

தெ. இங்காலமு. 

//இங்குதல் - உட்சுவறுதல் - உள்ளுறிஞ்சப்படுதல் - உட்சாரம் 
வெந்து கறியாதல்./ 

இங்காலாமிலம் க்காக, பெ. (ஈ.) கரிவளி (விவ 
ரசா. 6); ௦/௦ 800. (செ.அக.). 

/இங்காலம் - அமிலம்./ 

இங்கிக்கடமான் எசகு, பெ. (n) எட்டு 
மெல்லிய கைகளையுடைய வோர் கடல்மீன், இது 

உடம்பிவிருக்குமோர் கருப்பு மையை வெளியிற் 

  

  

      

இங்கிக்கடமான் 

கக்கித் தண்ணீரைக் கலக்கி அதன்மறைவில் தப்பி 

யோடும் ஆற்றல் வாய்ந்தது; two gilled cephatopodus 

malluse with eight arms covered with suckers having 

the body enclosed in a sac, from which it secrets a 

black ink tike fluid (sepia) so as to darken the water 

and conceal itself - cuttle fish. 

(இங்கு -. இங்கி - இங்கிக் கடமான். 
இங்குள் - உட்சுவறுதல், ஒளிதல். 
இங்கிக்கடமான் = ஒளிந்தோடும் மான் போன்ற மீன்... 

இங்கிசை . 8௪; பெ. (௩) 1. கொலை; ஈஈபா0ள. 
2. துன்புறுத்தல்; 16280, 10000 (ஆ.௮௧.). 

(இங்குதல் ~- இங்குவித்தல். , இங்கித்தல் ) இங்கித்தெ 
-இங்கிச்சை - இங்கிசை. இச்சொல்லே வடமொழியில் இம்சை 
எனத் திரிந்தது என்க. இங்குதல் பார்க்க. 

இங்கிட்டு ஈரும், பெ. (௩) இங்கு (சம்.௮௧.); 6௭7. 
(செ.௮௧.).   

இங்கிதம் 

ம. இங்௩ழு. 

(ஈங்கண் - இடை - ஈங்கணிடை -, ஈங்கணிட்டு இங்கணிட்டு 

- இங்கிட்டு... 

இங்கித்தை ingittai, Qu. (n) இவ்விடத்தில்; in this 
place. “*இங்கித்தை வாழ்வும்'' (திருமஞ்.2117); 
(செ.அக.). 

(rise . இடத்து - ஈங்கணிடத்து _. இங்கணிடத்து > 
இங்கித்து - இங்கித்தை... 

இங்கிதக்களிப்பு /902-/-/ச]00, பெ. (௩) காமக் 
குறிப்போடு கூடிய கரிப்பு, (சீவக.145); றி௦௦பா௪ ௦7 

indulging in amorous thoughts. (Gle.218.). 

(இங்கிதம் - களிப்பு. இங்கிதம் - புணர்ச்சி. இங்கிதம்” பார்க்க... 

இங்கிதக்காரன் inigida-k-kéran, பெ. (௩) 1. பிறன் 
HATES சுய fL_Liviasssr; one who under- 

stands another's wavs and so accommodates himself 

to his views and moods (@s..218.). 2. Gerelenp 

GlerevGauiresr (4.21%.); one who uses kind words. 

(இங்கிதம் - விருப்பம், அன்பு. இங்கிதம் - காரன் - இங்கிதக் 
காரன். 

இங்கிதகவி ஈஈ௦௪-/௯4 பெ. (௩) 1. பாட்டுடைத் 
குலைவன் கருத்தை விளக்கும் பாடல் (வின்.) ; 90௨ 

in which the poet brings out the inner thoughts of his 

patron. 2. Befimw spb um_vser பாடுவோன் 

(eflest.); poet who expresses his thoughts in a very 

felicitous diction. (Ge.246. ). 

(இங்கிதம் - சவி - இங்கிதகவி, 54 /லா2 த. கவி. 

இங்கிதம்" ௪, பெ. (௩) 1. கருத்து (திவா.); 
purpose, object. 2. srevsrevertd; thought (-.<1&.). 3. 

G@wiciy (&ous.765); hint, sign; indication of feeling 

டூ 09540௪. '“இங்கித நிலைமைநோக்கி'*. 4. அடையா 

ளம்; (ஆ.அக.); Mark. 

த. இங்கிதம் 5 54 915 ௧., தெ. இங்குவா.. 

me துளைத்தற் கருத்துவோர். இல் -, இல்கு -, Gig» Gass 
- இங்குதல் - அழுத்துதல், மனத்தில் பதிதல். மனத்தில் பதிந்த 
கருத்து, கருத்தினால் உருவான எண்ணம், எண்ணத்தின் 

வெளிப்பாடான குறிப்பு, குறிப்பிளனைக் குறித்த அடையாளம்... 

இங்கிதம்” ௪௦௭, பெ. (௩) 1. விருப்பம்; 06946. 
2. விரும்பத்தக்க இயல்புகள், நாகரிக நற்பண்புகள்; 
agreeable conduct, பே!ர்பாவ! 102566. 3. இணிமை( வின்.) ; 

9466047655, 808680௭௨55. 4. “சூழலுக்கேற்பப் பழகு 
மூறை (சமயோசித நடை); harmonizing with the 

ஏர்ப240ஈ. (செ.அக.). 'அவன் இங்கிதம் தெரிந்தவன்' 

(உ.வ.). 
(இங்குதல் - மனத்தில் அழுந்துதல், மனத்தில் பதிந்த தல்லியல்பு 
கள், நயந்து மனக்கொள்ளத்தக்க பண்புகள். 

இங்கிதம்” ௬௪, பெ. (௩) 1. seats: sexual 
intercourse. 2. Gumens; going. (Ge.218.). 

(இங்குதல் - அழுந்துதல், அழுத்தத்தால் இடம்பெயர்தல்,
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போதல். தெலுங்கு மொழியில் புணர்தல் பொருளில், இங்கு 
- தெங்கு எனத் திரிந்து வினையாய் வழங்குதல் காண்க..] 

இங்கித மாலை ௪௪௪ ஈசி பெ. (௩) இராமலிங்க 
அடிகளார் அருளிச் செய்த திருவருட்பாவினுள் ஒரு 

பகுதி (ஆ.௮௧.); ஈரா literary work by Ramalinga 
adigalar. 

(இங்கிதம் - மாலை.] 

இங்கிரி ingiri, Qu. (n) 1. மான்மணத்தி (கத்தூரி) 
(oSletr.); musk. 2. Gleig.aisme, (L.); monkey-flower, 

a genus of plants; mimulus. (Ge.218.). 

மறுவ. இங்கரி. 

(இங்குகல் - புதிதல், இங்குளி - இங்குரி - இங்கிரி... 

இங்கிலை ஈத பெ. (௩) பெருங்காய மரத்திலை; 
leat of the asafoetida tree. 

(hina? + ;இலை./ 

இங்கிற்றி ரர பெ. (௩) இங்குற்றி பார்க்க; see 
ர்ர்ரபார் ''எல்லாந் துறந்துவிட்ட திங்கிற்றி' (பஞ்ச.திரு 

முக.580). (செ.௮௧.). 

/இங்குற்றி -. இங்கிற்றி./ 

இங்கு" ஈஸ; வி.எ. (20. இவ்விடம் (திவ்.திருவாய். 
8,3,1); hither, here, in this place. (G¢..28.). 

ம. இங்கு; க., பட, இல்லி, ஈசெ: தெ. இக்கட, இசடு, இசொடு, 
இச்சட. இச்சடு, இட. ஈகட, ஈட, இன்து; கோத. ஈக்; துட. 
ஈங்க்: குட. இல்லி; து. இன்சி; கொலா. இன்னில்; நா. 
இன்னில்; பர். இனி; கு. கும்ப; கோண். இக்கா; குர், இசல், 
இதா; மால். இனெ:; பிரா. தாங்க். 

(இ- அண்மைச்சுட்டு. இ - கண் - இக்கண் - இங்கண் Big. I 

இங்கு” -தல் ௯: 5 செ.கு.வி. (04) 1. அமுந்துதல், 
1௦ றிலாம் 90 02, 8௩ ''வேணிறத்திங்க”” ( களவழி.41). 

2. தங்குதல்; (0 90106, 514. “இங்கு சுவை யின்னமிர்த 

மேந்த'' (சீவக.2025) 3. குத்துதல்; to stab. 4. 

துன்புறுத்தல்; to 19856. 5. எரிதல்; 1௦ burn. 6. 

கரிதாதல்; to become 10190. (செ.௮௧.). 

௧. இங்கு. 

(இல் - துளைத்தற் கருத்து வோச்சொல். இல் - கு - இஃகு. 

இக்கு - இங்கு - அழுந்துதல், தங்குதல், இ.£கு - அழுத்தப் 
பற்றுதல், பற்றியிமுத்தல். ஓ. நோ: இஃகலாட்டம் - (இழு 
பறி) இஃகேலாட்டம் - எசலாட்டம் எனவும் திரியும்./ 

இங்கு” ரர, பெ. (௩) பெருங்காயம்; 8959100109. 
““தசும்புறை யிங்காங் கசும்பறத் துடைத்து'' (ஞானா.41, 

14) (செ.அ௮க.). 

௧., தெ. இங்குவ; 54. [ம்ற்றுப. 

/இங்குதல் - சுவறுதல்,. சுண்டுதல். தீர்ப்புத்தன்மை இழர்து 

கட்டியாதல்./ 

இங்குசக்கண்டன் சசபச்காரு, பெ. (௩) 1. 
நீர்முள்ளி (வின்.); ரரிடி tcrg-flowered nail-dye. 2. 

நெருஞ்சி (ep.21.); small prostrate ௦ல். (செ.அக.).   

3. பெருங்கரும்பு (ஆ.அக.); & 1/0 of thick and 

tall sugarcane. 

/ஒருகா. இங்கு - இங்குவ - இங்குய - இங்குச - கண்டன். 
இங்குதல் - நெருங்குதல். நெருங்கி அடர்ந்து வளரும் 
,நிலைத்திணை வகை..] 

இங்குசி ௦5); பெ. (ஈ.) இங்குசக்கண்டன் பார்க்க; 
see ingusakkandan. (s1.21.). 

இங்குணம் ingunam, Gu. (n) பூதிமரம்; இது 
காரீயத்தைச் செந்தூரம் பண்ண உதவும்; tree capable 

of reducing lead into a red oxide. (¢7.218.). 

[Que - இங்குணம்./ 

இங்குத்தி ஈர்; பெ. (௩) இங்குற்றி பார்க்க; 595 
்ரபார் (செ.௮௧.). 

/ஒருகா. இங்கு - (உறு - இ) - உற்றி - இங்குற்றி - இங்குத்தி. 
இங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் தாங்கள் என்னும் மதிப்புரவுச் 
சொல். அவ்விடம், இவ்விடம் என்பனவும் இப்பொருட்டே..7 

இங்குத்தை சபரக; பெ. (௩) இவ்விடம்; 816. 
'"இங்குத்தை நின்றுந் துரப்பன்'” (திவ். நாச். 5, 10) 

(செ.அ௮க.). 

(இங்கு - இங்குத்து - இங்குத்தை. இங்குத்து, இங்கிட்டு என்பன 
கொச்சை வழக்கு. 

இங்குபத்திரி. ரசபரசர£ர் பெ. (௩) இங்கிலை பார்க்க; 
see ingilai (e1.1&.). 

இங்குமங்கும் iigumargum, oA. ௭. (800.) அங்கிங்கு, 
AMM FSoytd; here and there, every where. 

[இங்கும் - அங்கும்.] 

இங்குயில் ஈரடி பெ. (ஈ௩.) பெருங்காயம் (சா.௮௧.); 
asafoetida. 

[இங்கு - இங்குயில்./ 

இங்குலிகம் siguigam, Qu. (n.) சாதிலிங்கம்; பளா!- 
lion; red mercuric 5ப/றா/06. ““அகழு மிங்குலிக மஞ்சன 

வரைச். சொரிவன” (சீவக. 1898). அவ்வல் 2. சிவப்பு 

(நாநார்த்த.); £80௦85. (செ.அக.). 

தெ. இங்குலிகம். Skt hingula. 

(இல் -, இங்கு - இங்குள் - இங்குளிகம் - இங்குலிகம்./ 

இங்குளி /7ரப% பெ. (ஈ.) பெருங்காயம்; 958106409. 
“Omega வாங்குங் கலம்போல'' (சி. பொ. 10,2,3). 

(செ.௮௧.). 

&., தெ. இங்குவ. 

(இங்கு - இங்குள் - இங்குளி..] 

இங்குற்றி ரபர் பெ. (௩) திருமடத்தம்பிரான்மார் 
போலும் உயாந்தோரை நோக்கி வழங்கும் முன் 

ஸணிலை உயரவுச்சொல்; term of highest respect, used 

in addressing religious dignitaries like heads of mutts 

meaning their worthiness or their holiness. 

அங்குற்றி பார்க்க; 886 சரரமார்
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[ஈங்கு - உற்றீர் - இங்குற்றீர் - இங்குற்றி. இங்கு எழுந்தருளி 
யிருக்கும் தாங்கள் என உயர்வுப்பன்மைப் பொருள் தந்தது. 

முன்னிலையாரை முன்னிலைப்படுத்திப் பேசுவது மதிப்புக் 

குறைவு என்று கருதி இட்ஞ்சட்டிப் பேசுவது பழைய ' மரபு 
ஆங்கிலத்தில் (15 608 என்பதை. ஒப்பிடுக. 

இங்கே ஈரக் வி. ௭. (804.):1. இங்கு (திவ். திருவாய். 
8.10.3.); ஈ௭6. (செ.௮௧.). 2. இவ்விடத்தில்; 00 16 

side of the place. 

ம. இங்கே. 

[இங்கண் இங்கு * ஏ..7 

இங்கை” ingal Qu. (n.) இண்டங்கொடி (சா.௮௧.); 

plant. 

இண்டு - இஞ்சு - இங்கு - இங்கை... 

இங்கை” ர்ர்ரச/ வி. எ. (800.) இங்கு, இவ்வாறு; here, 

thus. 

ஈங்கு - இங்கு - இங்கை. (மு. தா. 324]. 

இங்ஙன் ராச வி. ௭. (804.) இவ்வாறு; 0. ''இங்ஙனி 
யற்றிய மகத்தின்'' (கந்தபு. யாகசங். 127). 

(ஈங்கள் - இங்கன்../ 

இங்ஙனம் /--n-anam, ofl. ௭. (904:) 1. இங்கு; 1916, 
1௱ 10159 1௨௦௦. ''இங்ஙனம் வருதலென்னா'' (தணிகைப்பு. 

வீராட். 102), 2. இவ்வாறு; மப5, in this manner. 

“"இன்னதுன் கருத்தே லிங்ஙனமாக'' (தணிகைப்பு. சீபரி. 

141). 

ம. இங்ஙனெ, இங்ஙி னெ. 

(ஈங்கண் - இங்ஙன் - இங்ஙனம். (மு. தா. 324). 

இச்சகம் /௦௪ரக௱, பெ. (௩) 1. முகமன்; 12460, 
௦. '“வரத்திலே கண்ணும் வாக்கி லிச்சகமும்'” 

(பிரபோத. 11,16). 2. பெறக்கருதிய தொகை (சங். 

<1&.); Money desired or result sought. (Gle.218.). 

(இசை - இச்சு - இச்சகம்... 

இச்சத்துப் பெருக்கம். /2௦௪4ப-2-௦னப/௪௱, Qu. (n.) 
ஆசை வெள்ளம்; 001ப$6 1046, 6%06881/6 0858 (பரி. 

7,37). 

(இச்சை - அத்து - பெருக்கம்... 

இச்சம் iccam, Qu. (n) இச்சை பரக். “புணர்த்திய 
விச்சத்துப் பெருக்கத்திற் றுனைந்து'' (பரிபா. 7, 37), 

(செ.௮௧.). 

(இசை - இச்சை - இச்சம்../ 

இச்சலாத்தி /ம௪சர; பெ. (௩) துன்பம் (இ.வ.); 
8௫8006, 10ப016.(செ.அக.). 

(அச்சலத்தி . இச்சலத்தி  இச்சலாத்தி..] 

இச்சாவான் iccavan, Qu. (n) இச்சையுடையோன் 
(<3.<1&.); ONe who is desirous; devoted person. 

௩ 

[இச்சை - அவன் - இச்சையவன் - இச்சாவான் (கொ.வ._]./   

இச்சி-த்தல் /ல/, 4 செ.குன்றாவி. (44) விரும்புதல்; 
to desire, wish, crave for, covet. ‘@)éélé5 Gems 

நுகராமல் இளைத்த மெய்யாள்'' (பாரத. திரெளபதி. 

75). (செ.௮௧.). 

[இள் - இழை - இயை - இசை (விருப்பம்) 

இள் - இள் - து - இத்து -, இச்சு -, இச்சி -, இச்சித்தல்...] 

இச்சி (9 பெ. (௩) 1. கல்லிச்சி (1); 0/2] - (98/60 
fig. 2. மர வகை. (ட); jointed ovate - leaved fig, |.tr., 

Ficus tsiela. (Qe.248.). 

(இத்தி - இச்சி... 
இச்சிச் செனல் 2௦௪! இடை. (௨) புள் 
முதலியவற்றை வெருட்டும் ஓவிக்குறிப்பு; 00௦௱. 

expr. for scaring away birds, etc, “காக்கை தனை 

யெய்யக் கோலில்லாமல் இச்சிச்சிச்சென்றானே'' 

(பெருந்தொ. 1424) (செ.௮க). 2. சலிப்பைக்காட்டும் 

ஒலிக்குறிப்பு (இச்சுக்கொட்டுதல்); onom. — expr. 

indicating low spirits. 

[இச்சு - ஓர் ஐலிக்குறிப்புச் சொல். இச்சு 4 இச்சு - எனல்..] 

இச்சியால் ஞ்ச; பெ. (ஈ.) இத்தி (மூ.௮.); [04/90 
0196 - 16/60 70. (செ.௮௧.). 

(இத்தி - இச்சி - ஆல்... 
இச்சியை 4ஷ்௭/ பெ. (ஈ.) 1. கொடை, 9/8, ௦421. 

2. வேள்வி; 390006. 3. பூசனை; ௩௦5010. (செ.௮௧.). 

[இள் - து - இத்து - இச்சு - விருப்பம். 
(இச்சு - இச்சியை - விரும்பிக் கொடுப்பது.] 

இச்சில். (9 பெ. (ஈ.) இச்சியால் (மச்சபு. அத்திரி. 
4) பார்க்க; see icciyal (Qe.218.). 

(இத்தி. இத்தில் , இச்சில்.. 

இச்சுக்கொட்டு-தல் /6ப-/-/௦4ப-, 12 செ.கு.வி. (4) 
1. புள் ஒலித்தல்; 1௦ utter sounds, as_ birds. 

2. ஓலிக்குறிப்பினால் மறுமொழி கூறுதல்; 1௦ (60 

or draw attention by ‘cu’. (Gé.916.). 

(இச்சு - கொட்டுதல். இச்சு - ஐலிக்குறிப்பு. இது லொச்சு 
கொட்டுதல் எனத் திரிந்தது (கொ.வ.]./ 

இச்சை" (ல பெ. (௩) 1. விருப்பம் (திருவாச. 41, 
9); கூர்க், 06, ஈ0வி0ா. 2. பத்தியோடு புரியுந் 

தொண்டு; 080190 860106. '“'ஆட்கொண்டாய்க் கென் 

னினியான்செயு மிச்சைகளே'' (தேவா. 672,6). 3. 

வினா (சங்.௮க.); (Math) question, .. problem, 

(௪௫ெ.௮௧.). 4. இடித்தல்; 0௦பாரி. 5. உறுதிச்சொல்; 
95$பா8ா௦6. 6. பாலுணார்வில் நாட்டம்; 56008] 06516. 

(ஆ.அக.). 

(இல் - இள் - இட்டம். இள் - இத்து - இச்சு - இச்சை, ஓ. 
தோ: நள் - தத்து - நச்சு - நசை. இள் - இத்து - இச்சு 
- இசை புகழ், விருப்பம்), வடதமிழில் வழக்கூன்றித் 
தென்தமிழில் பண்டே வழக்கழிந்ததால் வடமொழிச்சொல் 
போல் தோற்றம் தருகின்றது. அலை - ௮சை ஆனாற்போல



இச்சை 

இலை - இசையாகாமையின் இச்சை - இசை எனத் திரிந்ததே 
ஓப்பத்தக்கது என்க./ 

த. இச்சை 2 Skt ௦07௧ 

இச்சை” வ் பெ. (ஐ 1. அறியாமை; 100018006, 
Spiritual ignorance. 2. Glumuisagyjene; lying, uttering 

1919611000. (செ.௮௧.). 

(இல் - இன்மை. இல் - இய் - இச்சை - உள்ளீடின்மை, 
அறியாமை, பொய்மை. ஓ.நோ. பொய் - பொய்ச்சை 
-பொச்சை - பொச்சி (உட்டுளையுள்ள மலவாய்), பொச்சி 

கொங்குநாட்டு வழக்கு../ 

Qéonguit_sad iccai-y-adakkam, Gu. (n.) ஆசையை 

அடக்கிக் கொள்ளுகை (விவிலி.கலா.6,23.); ௦010 

of desires, self-restraint. (Q¢.96). 

(இச்சை - அடக்கம்./ 

இசக்கி 8௮௭4 பெ. (௩) இசக்கியம்மன் பார்க்க; 906 
lsakkiyamman 

Ww. Bsa@: Skt yaksi. 

[இயக்கி - இசக்கி ../ 

QesAlurdwost iakki-y-amman, Qu. (n.) கொற்றவை 
யின் பெயர்களுள் ஒன்று; ௩௨௱௦ of a form of Durga, 
worshipped in South India. (Ge. 218. ). 

(இயக்கி - இசக்கி - அம்மன்... 

இசக்குப்பிசக்கு /(62//ய-2-௦82/ய; பெ. (ஈ.) Gee 

பிசகு (தெ.ஆ.) பார்க்க; 566 /2சரப-0/2சரப. 

/இசகுபிசகு - இசக்குப்பிசக்கு./ 

இசகல் ®Bagal Gu. (n) நரம்பு இமுத்துக்கொள்ளல்; 

dislocation of muscles or joints. 

/[இமுகு - இசகு - இசகல் (௪.வி.31]./ 

இசகுதப்பு iSagu-lappu, பெ. (ஈ.) எ௪கு பிசகு பார்க்க; 

see esagu-pisagu. 

மறுவ. எக்கு தப்பு, இரகுபிசகு. 

(Bee + guy] 
இசகுபிசகு isagu-pisagu, Qu. (n) 1. முறைகேடு; 

(தெ.ஆ.); irregularity, inconsistancy, Me@uleare 

நடக்கின்றான். (தெ.ஆ.). 2. குழப்பம் ௦௦ர்ப810ஈ. 

3. பிறழ்வு; disiocation. (Qe.218.). 

(இமுக்கு - இழுகு - இசுகு - இசகு ஓ.நோ. பிழை - பிழகு 
- பிசகு. இசகு - பிசகு - இசகுபிசகு - இழுக்கும் பிழையும் 
ஆகிய குறைபாடுகள். எசகு பிசகு என்பது கொச்சை வழக்கு. 
எசகு - எக்கு எனவும் எக்குதப்பு (எசகுதப்பு எனவும் 

கொங்கு நாட்டில் வழங்குகிறது. ஸ். 

இசங்கு" -தல்: iSarigu-, 5 செ.குன்றாவி. (14.) போதல்; 

10 90 0ஈ, 1௦ 1980 10, 8 8 வறு. ''ஸ்ரீபிருந்தா வனத்துக்கு 

வழி இசங்கும்படி'” (ஈடு,5,10,2); (செ.௮௧.). 

[இயங்கு - இசங்கு - இசங்குதல்.] 

இசங்கு” iSangu, Qu. (n) சங்கஞ்செடி (பிங்.); 

mistletoe-berry thorn. ((le..246.). 

ம. இசங்கு 
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இசடு /௪ஸ், பெ. (௩) அசறு, பொருக்கு; 502, 1௨. 
/அசறு - அசடு - இசடு... 

இசதாரு sada, Gu. (n.) கடப்ப wpb; common 
Indian oak (é17.318. ). 

(Qu - இச - தாரு. இய - கடவுள், முருகன். இசதாரு 
-முருகனுக்குரிய மரம்./ 

இசப்பு-தல் appu- 5 செ. குன்றாவி. (44) ஏமாற்று 
தல்; 1௦ 090846. (இ.வ.). 

/இயப்பு - இசப்பு. இயப்பு - இயைந்தாற்போல் காட்டி ஏமாற்று 
தீல்./ 

இசலாட்டம் ௧௪, பெ. (௩) இகலாட்டம் (வின்.): 
5116. (செ.௮௧.). 

/இகலாட்டம் - இசலாட்டம்./ 

இசலி al, Qu. (n.) 1. பிணங்குபவள்; quarrelsome 
ஐலா. ''குசலிக ளிசலிகள் முழுமோசம்'” (திருப்பு.243) 

(செ.௮௧.). 2. குளுரை (ஆ.௮௧.); 02/9006, vow. 

[இகலி - இயலி - இசலி.] 

இசலிப்புழுக்கு-தல் /627-2-2ப/ப/8ப-, 14 செ.கு.வி. 
(4...) கலகப்படுதல்(இ.வ.); (௦ 06( 6180௦0 1ஈ உபவாச; - 
start a quarrel (Qe.918.). 

[இகலி - இசலி - புழுக்குதல். 

புமுக்குதல் - மனம் புமுங்கி பகை பாராட்டுதல்../ 

இசவேல் (8௯௪ பெ. (௩) உடைவேல்; 1௦6 6௨௭0 
large thorns; arrow 0 ௭86. (சா.அக.). 

(இல் - இளி - இசி - வேல், இசி - குத்துதல், முள். 

இசி" -த்தல் 6, 4 செ.கு.வி. (44) 1. நரம்பிமுத்தல் 
(Gam.eu.}; to contract, as the muscles in spasms. 

2. Grajevorttgev (Gastr.cu.); to ache, as the muscles 

from over exertion. 

[இழு - இச - இசி. (கொ.வ.]./ 

இசி” -த்தல் 8- 4. செ.குன்றாவி. (4) 1. இமுத்தல்; 

1௦ றய, 92, 080. ''முட்களிற் கட்டியிசித்திட'' (திருப்பு. 

310). 2. முறித்தல் (திவா.); 1௦ break off. 3. உரித்தல் 

(வின்.); to strip ௦, 86 ௦8௩. (செ.அக.). 4. ஓடித்தல் 

(ஆ.௮௧க.); 10 88. 5. இணுங்கல, நகத்தால் களைந் 

தெடுத்தல்; 1௦ ஈம். 

(இழு - இச - இசி. 

இசி” -த்தல் 84, 4 செ.கு.வி. (41) சிரித்தல் (சது.); 
1௦ (8ப0ர். (செ.௮அக.). 

ம் 

H. hangsna. 

(Gah - BAI 

Qs" is, Qu. (n) 1. efléeme (Mer.): stripping, 
as bark, leaves, or fibre. 2. spig. ome (afc); breaking 

0, 8 8 08௦. 3. நகத்தால் களைந்தெடுத்தல் 
(%,.<4&.); nipping. 

[Bw - Be - BA]



. இசிகடுகு 

இசிகடுகு /சங்ரம: Qu. (n) செங்கடுகு; 000 
mustard. (#1T..91.). 

/எல் - எலில் - எழில் (செந்நிறம்). எழில்கடுகு - எழிகடுகு 
- எசிகடுகு - இசிகடுகு. இந்தி உள்ளிட்ட வடபுல மொழிகளில் 
எழில் - லால் எனத் திரிந்து செந்நிறம் குறித்தல் காண்க. 

இசிகப்படை isiga-p-padai, Qu. (n.) ஒருவகை யம்பு; 

8 140 ௦7 வாம. ““இசிகப்படை யெய்தான்'' (கம்பரா. 

நிகும்.130) (செ.௮௧.). 

(இல் - இள் (பிளவு) - இளி - இசி - இசிகம் - படை... 

இசித்தல் iSittal Qu. ப) 1. இணுங்குதல்; ஐயரஈட 

off, as bark, leaves, fibre etc. 2. &flggev; laughing. 
3. grwLIupSsev; straining of the றப5085 4. தோவுன் 

டாதல்; ௨0/0. (சா.௮௧.). 

(இழுத்தல் - இசித்தல்... 
இசிப்பு' Sippy, பெ. (ஈ.) 1. இழுக்கை (வின்); றப॥ி, 

$॥வ/ஈ. 2. தரம்பு வலிப்பு (வின்.) ; spasm, convulsion, 

contraction of the muscles. (Qe..918). 3. ssu*pmjcucs; 

stomach pain. 

(இழுப்பு - இசிப்பு... 
இசிப்பு” iSppu, Qu. (n.) Adleny (eMer.); laughter. 

(இளி - இளிப்பு - இசிப்பு..] 
இசியிழை ரல பெ. (ஈ.) நெகிழத்தக்க wri; elastic 

ரிடா6ீ. (சா.அ௮க.). 

(இழி - இசி - இழை... 

இசிவு ௯ பெ. (ஈ.) 1. தரம்.பிமுப்பு (கொ.வ.); 8ஊ௱, 

convulsions. 2. மகப்பேற்றுத்துன்பம் (கொ.வ.) : |80௦பா 

08/6. (செ.௮௧.). 3. வயிற்றுவலி (ஆ.௮௧.) ; stomach 

pain. 4. உரிவு; peeling. 5. Muptiy; a sudden attack 

௦1 1 (சா.அக.). 

(இழுப்பு -. இசிப்பு -. இசிவு... 

இசின் /௧ஈ இடை. (2௨௩) 1. இறந்தகால இடை நிலை 

(நன்.145, விருத்.); tense part of verbs, showing 
the past, as in crenAGenmit. 2. syenenblenev; a poetic 

expletive. “argocmor & wophlélGer’. (தொல்.சொல். 

298, உரை). (செ.அ௮௧க.). 

la - ஈய் - ஈயின் - ஈகின் இசின், (ஈ - ஈதற்பொருள்] 

தோற்றத்தால், 'வரின், 'உணின்' என்றாற் போன்று செயின் 
என்னும் வாய்பாட்டு . வினையெச்சமாகக் காணப்படினும், 

ஈயினன், ஈயினள், ஈயினர் என்பவற்றின் பொது வினைமாற்று 

மரு௨ வ்டிவமே என்க. இவை இடைதிலையுமாகும். (தொல். 
சொல். 1. உரை பாவாணர் அடிக்குறிப்பு] போங்காணும், 

இருங்காணும் முதலிய கூட்டு வினைகளில் துணை வினையாக 
வருபவை காலப்போக்கில் வெறும் அசைநிலைகளாதலும் 
உண்டு. ௮ஃதொப்ப இசின் என்னும் துணைவினை இறந்த 
காலப் பொருளிலும் அசைநிலைப் பொருளிலும் வழக்கூன்றி 
யது. தொல்காப்பியரும் தன், பமாரும் இதனை வெறும் 
'சின்' என்னும் இடைச் சொல்லாகக் கருதினர். சின்" பார்க்க. 
see sin] 
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இசீகம் ககர, பெ. (௩) 1. ஒருவகைக் கரும்பு; ௦ 
kind of 8ப95-௦80௨. 2. மூசையிகிட்டு உருக்கும் 

மாழைகள் உருகினவாவென்று சோதிக்கும் இரும்புக் 
embty{asmall stick or iron rod used for trying whether 

the gold or other metal in a crucible is melted or not, 

iron rod used in fusion of metals. 

/இளகம் - Baila - QSlewb - BFab (Glar.as.).] 

இசும்பு சீபாம்ம பெ. (௩) 1. வழுக்கு; 601010. 
“*இசும்பினிற் சிந்தைக்கு : மேறற்கரிது'” (திருக்கோ. 

149). 2. ஏற்ற மிகுந்த கடுவதி (திருக்கோ. 
149, உரை); £ப000604 ரரி 600 pathway. that is full 

௦ரீ 590606 80 06506ஈ18. (செ.௮௧.). 3. தீர்க்கசிவு; 
percolation of water. 4. 6Tt_@Aaj; sesamum seeds 

ground into a pulp. (Qe... ). 

(இழி - இழிம்பு - இசிம்பு - இசம்பு... 

இசை" -தல் 82/-4 செ.கு.வி. (ம) 1. பொருத்துதல்; 
to fit in, as one plank with வஊ௦்ள 1 ரமண். 2. ஒத்தச்சோர் 

6; to harmonise; to conform, as time-measure and 

melody. sromb 27Ts550G Qooshaicrerg). 5. et cr 

Liis6v; to consent, acquiesce, 8078. ““விண்பெறினு 

மிசையார் கொலையொய்”' (திருநூற்.83). 4. கிடைத் 

கல்; to acquire or get possession of. “ஈண்டு கனக 

மிசையப் பெறா அது'' (திருவாச.2;39). 5. இயலுதல்; 

to be possible; to be with in one’s 0௯௭. “இசையா 

வொரு பொருளில்லென்றல்'' (நாலடி.111) (செ.அ௮௧.). 

ம. இசயுக. 

(இயை - இசை../ 

இசை”-த்தல் /8௨/-, 3 செ.குன்றாவி. (44) 1. உண்டு 
பண்ணாதல்; 1௦ bring about. “இறுதியை யிசைத்த 

கந்தனை'' (விநாயகபு. 75,578). 2. கட்டுதல் (திவா.); 

to bind, tie, 85/6௩. 3. ஓத்தல்; ௦0௨ ''கூற்றிசைக்கு 

மென'' (பாரத.இராச.52). 4. மிகக் கொடுத்தல் 

(பிங்.); 1௦ 00/6 (உஊரஈடு.. (செ.௮௧.). 

(இயை - இசை../ 

இசை” Sa, Qu. (ஈ.) 1. இசைவு (வின்.); பார்0, 

agreement, ஈகா௱௦ரு. 2. பொன் (அக.நி.); gold. 3. 

அளதியம்; 0௨0, றா௦ரி(. ''இசைபெறுவா னெண்ணி யிழந் 

தாள் முதலும்'' (சிவப்பி. வெங்கையுலா.328). 
(செ.௮க௧.). 

[இயை - இசை. 

இசை' /ஊ/ பெ. (ஈ.) வண்மை (அக.நி.); 0௦பாற், 

டவ். (செ.௮௧.) . 

(இசை - புகழ், புகழ்தரத்தக்க கொடைத்தன்மை..] 

இசை”. பெ. (௩) திசை (௮௧. நி.) cardinal points, 
direction. (Qe.918. ). 

/திசை - இசை...
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8 ல. அ : : இசை (Sai, Qui. (n.) Lever; music. SO as to produce various tones. (Qe..918. ). 

(இயைத்தல் - பொருத்துதல், அடித்தல், மூழக்குதல், ஒலித்தல். (இசை - கரணம். கருத்தல் - செய்தல், கரணம் - செய்கை, இயை - இசை. இசைத்தல் - ஒலித்தல், பேசுதல், புகழ்தல், அவை பண்ணல், பறிவட்டணை, ஆராய்தல், தைவரல், 
பாடுதல்... ௪ செலவு, விளையாட்டு, குறும்போக்கு முதலியன. 
இசை(3) மந்தரம், மத்திமம், தாரம். இசை(7) குரல், துத்தம், | இசைக் கருவி ககபர் பெ. (௩) இசையை 
கைக்கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம். இவற்றுள் மிடற்றால் 2M _TEGI & 509; musical instrument. (Ge.218.). குரல், நாவால் துத்தம், அண்ணத்தாற் கைக்கிளை, தலையால் . ர ட. உழை, நெற்றியால் இளி, நெஞ்சால் விளரி, மூக்கால் தாரம். (இசை - கருவி. அதனக தோற் கருவி, துளைக்கருவி) தரம்புக 
(இவற்றிற்கு ஓசையுவமை) முறையே மயில், இடபம். ஆடு, கருவி, மிடற்றுக்கருவி, கஞ்சக்கருவி என்பன... 
கொக்கு. குயில், குதிரை, யானை. (கவையுவமை) பால். தேன், இசைக்கழல் iSai-k-kalal Qu. (n) வீரக் கழல்; கிழான், நெய், ஏலம், வாழை, மாதுளங்கனி. (மணவுவமை) . omament. 
மெளவல், முல்லை, கடம்பு, வஞ்சி, நெய்தல், பொன்னா - . . டட . விரை, புன்னை. (எழுத்துகள்) ஆஅ, FQ), ome. or. HG). (இசை - கழல். இசை - புகழ். கழல் - வீரக்கழல். தேர் நூறு, 
ஓஓ. ஒளஉ, (மாத்திரைகள்) குரல் 4, துத்தம் 4; கைக்கிளை குதிரை ஆயிரம், யானை நுறு, காலாள் பதினாயிரம், போரில் 
2. உழை 3, இளி 4. விளரி 3, தாரம் 2, இவற்றுள் ஏழுபாலை மடியவென்ற , வெற்றிபெற்ற வேந்தர் இடக்காலிலணியும் 
பிறக்கும். பாலையைக் காண்க. (அபி.சிற்) வீரவெண்டயம்... 

இசை' igai Qu. (n) 1. ஓசை; 50பா0், 096. “விண்ணதி | இசைக்காரன் isai-k-karan, Qu. (n.) பாடுவோன் 
ரிமிழிசை கடுப்ப” (மலைபடு.2) . 2. சொல்; word from (சிலப்.3,64,உரை); 008 ௭௦ 805. (செ.அக௧.). 
its being a combination of the sounds of letters which, 
together, convey a meaning. “@lene Sif திசைப்பினும்'' . 
(Qsra@. Gun@er.195). 3. Lap; praise, fame, renown, | இசைக்கிளை ,82//-//2/ பெ. (ஈ.) ஆயத்தம், எடுப்பு 
2.10 வசை. ''ஈட்ட மிவறி யிசை வேண்டா வாடவர்.”* முடுக்கு (உற்கிரகம்), அலைவு (சஞ்சாரம்), இடாயம் 
(குறள்,1003). 4. இசைப்பாட்டு; 500, music. என்ற ஐவகை இசை (பெரியபு. ஆனாய.26.உரை); 
“வாய்த்தில விசையென வாயுலர்ந்தனள்” (திருவாலவா. | (02) modes, of five kinds, viz. dyattam, eduppu, 97,25). 5. நரம்பிற் Linegud sponse; instrumental music. urkiragam, caficaram, idayam. 
“QGoralns Screw SlosiCsren srs.” (Hay 

_ oure.5,35). 6. Gleoflento; sweetness, agreeableness. [Gens + Blanen.} 
iy JDM Bmw; modulation of the voice in recitation, இசைக்குதல் isaikkudal Qu. (n) சொல்லுதல் 
040 ௦4 1866 0600665, 40ம், 106 8ம் ஈர்0016, ஏந்திசை, (%.<918.); uttering, speaking. 
தூங்கிசை, ஒழுகிசை. 8. சர் (யாப்.வி.22): (றா௦5.) 1௦௦ i, 
9. சுரம் (பெருங்.வத்தவ.5,6); 1௦௨ gamut containing (இசை - இசைக்குதல்.] 
the seven notes, viz., குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இசைக்குரற்குருவி iSai-k-kurar-kuruvi பெ. (6) 
இளி, விளரி, தாரம். (செ.௮௧.). குயில்; 06, 16 Indian cuckoo. (௪௪.௮௧.). 
ம. இச: ௧., கூ. ௭௪. Skt yasas. (இசை + 96 குருவி. 

(இயை - இசை. இசைக்குழல் sai-k-kulal பெ. (௩) குழற்கருவி 
இசை”-த்தல் (8௭, 4. செ.கு.வி. (04) 1. ஒலித்தல் | (பிங்.); flute, pipe made of bamboo or of some metal 

(தொல்.பொருள்.195); 1௦ 5000. 2. யாழ் முதலியன 1ப06. (செ.௮௧.). 
ஒலித்தல்; 10 sound as a musical instrument ‘‘LienmQus . . 

முந் திசைப்ப'' (கலித்.104,29) 3 செ.குன்றாவி. (44) இசை a க ட்ட 
1. சொல்லுதல்; (௦ 04501056, லரா2$ ““மார்பனிற்றென | இசை கடன் /8௪ ௪0, Qu. (A) தேர்த்திக் கடன்; 
விசைத்த லோடும்.'' (சீவக.203). 2. அறிவித்தல்; 409 ா909 40 8 0௭]. “கோயிலுக்குப்போய் இசைகடன் 

indicate, signify. “காலை யிசைக்கும் : பொழுதொடு முடித்து'' (எங்களூர்.41). (ச௪.௮௧.). 
புலம்புகொள்'' (பதிற்றுப்.81,5). 3. பாடுதல்; ம 89. (இசை - கடன்../ 
“"கோகிலப் பறவைக எிசைத்தல்' '(கந்தபு.நாட்டு.44) . 4. 

இசைக்கருவி இசைத்தல்; to play, as on a flute. 
"*யாழிசைக்குப்புக்கு'” (தொல்.சொல்.310,உரை). 

[இசை - காரன். 

இசைகாரர் isai-karar, Qs. (n.) 1. um@GCaumi; singers. 

“Qosangt usstugey wrulgsHen”’ (eu Ageumd. 

1,5,11). 2. பாணர் (திவா.): 1பர6-ற1ஆ%, 196 itinerant 
(இயை - இசை. இயை - பொருத்து, அடி, முழக்கு, ஓவியெ bards of ancient times. (செ.௮௧.). 

ப்பு, இசைத்தல், ஐலித்தல், பேசுதல், பாடுதல், பண்ணுக் . - . ; 
தேற்ற Cp ona எழுப்புதல்./ (இசை - காரர் - இசைக்காரர் - இசைகாரர் (கொ..வ._./ 

இசைக்கரணம் iai-k-karanam, Qu. tn) இசைக் இ சைகுடிமானம /Sai-kugimanam, Qu. in) திரும 
கருவியிற் காட்டுந் தொழில் (சிலப்.7.,கட்.15); 0௫- | SHO எழுதப்படும் சான்று ஆவணம். (0. 80 
rent methods of handling the string of musical instruments T., Volv.P.267); written document executed by the  



இசைகேடு 

bridegroom's father and attested by witnesses in marria- 

ges among Nattukdttai Chettiyars. 

(இசை - குடிமானம். இசைவு - இசை. குடிமானம் - குடித்தனம், 
இல்லறம். இல்லறம் ஏற்கும் மணமக்களுக்கான ஐப்பந்தம்./ 

இசைகேடு" sai kédu பெ. (௩) 1. புகழின்மை; (03 
of fame; 018190ப19. 2. இசைத் தவறு (ஸ்வரத்தவறு); 
(14ப5.) 75/66 ஈ019, 0168000101 ௱ப96. 3. சீர்கெட்ட 

இிலை; 160ப060 010பா$18ஈ0659, disreputable condition. 

(செ.௮௧.). 

[இசை - புகழ். இசை - கேடு./ 

இசைகேடு” iSai-kédu Qu. (n.) 1. wéIC&@; awkward 

றாள். ”இசைகேடாகக் காரியம் நடந்துவிட்டது: 2. 
தவறான நிலை; ௦0 008110. “இசைகேடாகப் படுத் 
துக் கொண்டேன், களுக்கேறிவிட்டது: 3. supa 
கிண்மை; disorder, irregularity. 4. பொருத்தமின்மை; 

disagreement, incompatibility. 5. கெடுதி (பப. 

insc.609); damage, irregularity (Ge.216.). 

[இசை 4 கேடி, கெடு - கேரு./ 

இசைகொள்ளல் iaikolla, Qu. (n) புகழ்பெறல் 
(<%}.<918.); gain reputation, become famous. 

[இசைவு - கொள்ளல்./ 

இசைகோள் ௪/6 பெ. (௩) தாளம் (ஆ.௮௧); 
rhythm. 

(இசை - கோள். இசைக்குக் கொள்ளப்படுவது. கொள் - 
__ Gare] 

இசைச்சிதடி ,85/-௦-ஸ்சர்; பெ. (௩.) ஓசையையுடைய 
சிள்வீடு (பதிற்று.58;13); 09645 பரம makes shril! 
sound. 

[இசை - சிதடி..] 

இசைச்சுவை /85-௦-௦ப௪/ பெ. (௩) 1. பாடுவதற்காகக் 
குரலிசையைப் பக்குவப்படுத்தும் தின்பண்டங்கள் 
எனக் கருதப்படுபவை: தேன், பால், நெய், ஏலம், 
வாழைப்பழம், மாதுளங்கனி முதலியன: 65(26195 se- | 
rving to modulate the sound of the voice for singing, 

such as honey, milk, ghee, cardamom, plantain, pomegra- 
nate etc. (popular belief). 2. Gemeuferts0; enjoyment 
of music, appreciation of music. 

(இசை - சுவை./ 

இசைஞானியார் / ஈசர்; பெ. (௩) சடையனாரின் 
மனைவி, சுந்தரமூர்த்தி நாயுனாரைப் பெற்றவர். 

(பெரியபுராணம். ); wife of Cadaiyanar and mother of 

the great Saiva Saint Sundaramoorthi. 

(இசை - ஞானி - ஆர../ 

இசைத்தமிழ் /2/-/-/சஈர் பெ. (௩) முத்தமிமுள் ஒன்று 
(\9m.); Tamil poetry composed to suit the several 

melody - types and time-measures; that division of Tamil 

literature which consists of verses set to music as dist. 
fr. poetry or drama; one of Mu-t-tamil. 
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(இசை - தமிழ். முத்தமிழ்ப் பாகுபாட்டுள் இசைத் தமிழ் 
பண்ணமைக்கப்பட்ட பாடல், இலக்கியத்தைக் குறித்தது. 

இசைந்தவேளை isainda vélai, Qu. (mn) ஏற்புடைய 
Garrtd (%,.248.); appropriate time, suitable occassion. 

(இயைந்த -, இசைந்த - வேளை... 

இசைநாள் சச பெ. (ஈ.) 1. முற்கொமழுங்கால் 

(பூரட்டாதி.) (சங்.அக.); (சோதிட.); 146 251 ஈ ௮2௨ 

(star). 2. பிற்கொழுங்கால் (உத்தரட்டாதி.) (சங்.அக.); 

(GergiL.); the 26th naksatra. (star). (Ge.946.). 

(இசை' - தாள். 

இசைநிறை /88/-ஈர௪[ இடை. (ற௨ர.) செய்யுளில் இசை 
திறைத்தற்கு வருஞ்சொல் (நன்.395) ; (2௦6) ௨66 

used to fill a gap in the metre. (Geé.216.). 

[இசை - நிறை. இசையை நிறைப்பது./ 

இசைநிறைசொல் /82/ ார௪/௦௦/ பெ. (ஈ.) இசைநிறை 

பொருளைத் தரும்சொல், ( ஆ.௮௧.); 800 appearing 

as a poet. expletive. 

(இசை - நிறை - சொல்.] 

இசைநிறையசைச்சொல் — isai-nirai-y-agai-c-col, 
பெ. (ஈ.) இசையை நிறைத்தற்பொருட்டு வருமசைச் 

Glemed., (-%,.-915.); word used as poet. expletive. 

(இசை - நிறை - ௮சை - சொல். 

இசைநிறையேகாரம் iai-nirai-€garam, Qu. (6) 
ஈற்றசையேகாரம் (ஆ.௮௧.); 04௫ 'ஏ' 800680 24 

the end of a verse as poet. expletive. 

(இசை - நிறை - ஏகாரம்..] 

இசைநுணுக்கம் iSai-nunukkam, Qu. (n.) ஓர் இசை 

Birev (Gjen.1,2 607); work on music ascribed to Siganti 

a member of the Middle Tamil Sangam. (@e.318.). 

(இசை - நுணுக்கம்..] 

இது சாரகுமாரன் இசை அறிதற்பொருட்டுச் சிகண்டியாராற் 
செய்யப்பட்ட இசைநூல்: அகத்தியர் காலத்திருந்தது; இடைச் 
சங்க மருவியதென்றுங் கூறுவர். (அபி.சிந்.). 

இசைநூபுரம் iSai-ndpuram, Gu. (n.) வீரனணியுங் 

&ipev (s1.918.); single anklet worn on his right ankle 

by the mighty warrior who, among other deeds of valour, 

has also slain an elephant. 

(இசை - புகழ். இசை - நூபுரம்... 
இசைநூல் ,82/ஈப்) பெ. (ஈ.) இசையைப்பற்றிக் கூறும் 

தரல் (சிலப். 3,60, அரும்.); treatise on music. 
(Qe. 918. ). 

[இசை - நூல். / 

இசைப்பா ,82-2-௦தி பெ. (௩) இசையோடு சோர்ந்த 
பாக்களிலொருவகை (சிலப்.6,35,உரை): 006 ௦4 two 
classes of musical composition, the other class being 

known as @enswioneyum (Ge.18.). : 

[இசை - பா.
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இசைப்பாட்டு /8/-2-௦௪(0) Qu. {n) இலக்கியப் 
பாட்டு (சிலப்:பதி.60, உரை); song, musical composi- 
tion. (Qe.918.). 

[இசை - பாட்டு. 

இசைப்பாடு /25/-2-2சீஸ், பெ. (௩) புகழ் மிகுதி (பிங்.); 
rise ௦7 126. (செ.௮௧.). 

[இசை - பாடு./ 

இசைப்பாணர் /8/-௦-௦௧௭௪: பெ. (௩) பாணருள் ஒரு 
வகையார் (தொல்.பொருள்.91, 2.67); division of the 
ancient Panar caste, famous for their singing, minstrels. 
(செ.௮௧.). 

(இசை - பாணார்./ 

இசைப்பு' சறற, பெ. (ஈ.) 1. சொல் (திவா.); word. 
2. யாழ் முதலியன இசைத்தல் (தொல்.சொல்.310); 
playing on a musical instrument. 

[இசை -, இசைப்பு./ 

இசைப்பு” 8௪/2௦; பெ. (௩) இசைவு (பிங்): combina- 
tion, suitability. (Qg.28.)}. 

[இயை + Beouwry + Blemeciy.] 

இசைப்பு” ajppy, Au. (n) 1. பொருத்துகை; 0/9 
so as 10 1( ஈ. 2. பொருத்து; [௦ர். (செ.௮௧.). 

[இசை - இசைப்பு./ 

இசைப்புள் 88/-0-2ப/ பெ. (ஈ) 1. அன்றிற் பறவை; 
a species of 0/0. 2. குயில்; 09. (ஆ.௮௧.). 

(இசை + year] 

இசைப்பெருந்தானம் isai-p-peruntanam, Qu. (n) 
இசை பிறக்குமிடம். அவை: நெஞ்சு, மிடறு, நாக்கு, 
மூக்கு, அண்ணாக்கு, இதழ், பல், தலை. (ஆ.௮௧.);. 

organic points where musical sound originates. 

(இசை - பெரும் - தானம்./ 

இசைப்பொறி iSai-p-pon, Gu. (n.) Gleail: ear, the 

sense ௦4 ஈக. ''வேறிசைப்பொறி விழியலா துற்றி 

லான்.'' (சேதுபு.காசிபத்.30). (செ.௮௧.). 

(இசை - ஐலி, gens. Bens + Gund] 

இசைபேதம் iSai-pédam, Qu. (n.) இசைகேடு பார்க்க; 

see சேர: (செ.௮௧.). 

(இசை - பேதம்./ 

இசைமகள் //-ஈகூ௪! பெ. (௨) கலைமகள் (பிங்.); 
Sarasvati, being the goddess of articulate sounds. 

(செ.௮௧.). 

(இசை - மகள்..] 

இசைமடந்தை iSai-madandal Qu. (n.) Genewaeer 

(சூடா.) பார்க்க; 996 15௮ற௱௧08| (செ.௮௧.). 

(இசை - மடந்தை.   

இசைமணி ணச் பெ. (௩) பதினாயிரம் பேரை 

வென்ற வேந்தர் வலக்காவிலணியும் பொன்னாற் 

செய்த வீர கண்டை (சங்.௮க.); மவ gold anklet 

worn on his right ankle by a king who has slain 10,000 

men, in battle. (Gle.918.). 

[இசை - புகழ். இசை + wenti] 

  

  

      

இசைமணி 

இசைமரபு /2/ ஈனச், பெ. (௩) ஓர் இசைநரல் 

(சீவக.658,உரை); an ancient work on music. 
(Qe. 318. ). 

(Blane + wyy.] 

இசைமறை ai marai, Au. (n.) smoCarse (திவ்.திரு 
eumu.8,9,9); Samavéda, as the véda of musical chants. 
(செ.௮௧.). 

(இசை - பண். இசை - மறை.] 

இசைமாத்திரை ai mattirai பெ. (௩) இசைக்குரிய 
மாத்திரைகள்; ஈப905] ஈ168$பாட 04 4௨. 

[இசை - மாத்திரை. 

அவை குரலிற்கு நான்கும், துத்தத்திற்கு நான்கும், கைக்கி 
ளைக்கு மூன்றும், உழைக்கு இரண்டும், இளிக்கு நான்கும், 
விளரிக்கு ஒன்றும், தாரத்திற்கு இரண்டுமாம். (ஆ.அக.) 

இசைமுட்டி Saimutt, பெ. (ஈ.) செருந்தி (மலை.); 

panicled golden-blossomed pear-tree. (செ.அக.). 

[இசை க் (மட்டி... 

இசைமை ணத பெ. (௩) 1. புகழ்; 60௭௦0. ௨1௦௦0, 
the desire for abstention, at all costs, from blameworthy 

80401௩. “கல்வி தறுக ணிசைமைகொடை'' (தொல்.பொ 

ர௬ள்.257). 2. ஓலி (பரிபா.13,14): 50பஈ0. (செ.அக.). 

(இசை -, இசைமை.. 

இசையளவுகண்டான் iSai-y-alavukandan, Qu. (n.) 
பாண்டியன் அரி இருக்கை. (114.2.14,206): ௩௨6 ௦4 
the throne of the Pandya kings. (Qs.9i8.). 

[இசை - அளவு - கண்டான்.
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இசையளவுபா éai-yalavu-pd, Qu. (n) PomeCun@ 
சோந்த பாக்களு ளொருவகை (சிலப்.6,35,உரை.); 
one of two classes of musical compositions the other 

class being known as (@)enaiuim) WSaippa. 

(இசை - அளவு 5 பா. 

இசையறிபறவை iSai-y-ati-paravai, Qu. (n.) ye 

ணம் (கேகயம்) (பிங்.) ; £80ப160 000 121 08௩ 01509௩ 

notes of music. (Ge.216.) 

  

[Qe + xf + umena.} 

இசையறு-த்தல் Bai-y-arv-, 4 As.6.8. (vi) gone 
வேறுபடப் பிரித்தல்; 1 distinguish by intonation. 
இசையறுத்து உச்சரித்துக் காண்க. (நன்.91, சங்கர.) 

(செ.௮க.) 

(இசை - அறபு. 

DoosunAMwesr isai-y-asiriyan Qu. (n) இசைப்புல 

வன் (சீவக.672, 2 emp); teacher of music, expert 
musician. (Ge.-948.) 

[இசை . ஆசிரியன்../ 

இசையாயிரம் /௪-)-ஆச்க, பெ. (௩) செயங்கொண் 
டார். செட்டிமார்கள் மேல் ஆயிரம் பாடல்களாற் 
யாடிய நூல் (தமிழ்.நா.பக்.42); ற8ஜோ/௦, ஈ01 ௩௦௧ 

extant, consisting 1000 verses sung in praise of the 

chetli community by Jeyankondar. (Gle.218.). 

(இசை + Spi.) 

Qensumeorsid iai-y-dnandam Qu. (n) அவலமுற் 
இிருந்தோரக்குரிய இசைகள் தலைவன் பாட்டிற்கு. 
இசையாகி வரப்புணா்க்கும் நூற்குற்றம் (யாப்.வி.பக் 
524); fault of poetic composition in which the melody 

types of the dirge or the elegy appropriate to the emotion 

of sorrow are introduced into an eulogistic poem in 

praise of a hero. 

[இசை - ஆனந்தம்... 

இசையியம் isai-y-iyam, Qu. (n) 

(216T.25.); musical drum 
PUES WIPO. 

இசையிலக்கணம் isai-y-lakkanam, Qu. (n) Genes 
குரிய இலக்கணம். அவை: ஆடல், பாடல், ஆதி 

யிசை, முத்தமிழ், பண், பாணி, தூக்கு, முடம், 

தேசிகம் என்பன; (ஆ.அக.); 999 ௦4 ஈப$(0வி 
grammar. 

[Q@a@s + Godsend] 

இசையின்செல்வி 8-ந்6 ௦௪44 பெ. (௩) புகழ்மகள்: 
106 9000985 ௦4 (81௦. “'இசையின்செல்வி எண்டிசை 
வளர்ப்ப” (51144.284) (செ.௮௧.) 

[இசை ; இன் : செல்வி... 

இசையுரிச்சொல் /௪-)-பா௦-ல] பெ. (௩) ஓசையா 
லறியப்படும் குணச்சொல் (ஆ.௮௧.); 400 1௩ ஈப$908!   

usuage. 

[Gos + of - சொல்... 

Qensuyeronnest i8ai-y-vlan, Qu. (n) Anggseucir, 
புகழ்மிக்கோன்; 08, 006 who is famous. 
(ஆ.௮௧.) 
(இசை (உள்ளவன் - உள்ளான். 

இசையெச்சம் /22/-)7-2௦௦௧ஈ, பெ. (ஈ.) சொற்றொடரில் 
சொற்கள் எஞ்சிய பொருளுணர்த்தி வருவது 
(தொல்.சொல்.440.சேனா.); ௦௩80 from a sentence, 

of words needed to complete the sense; ellipsis for the 

sake of brevity or elegance. 

(இசை - எச்சம். 

"அளித்தஞ்ச லென்றவர் நீப்பிற் றெளித்தசொற் நேறியார்க் 
குண்டோ தவறு” (குறள்.1154) நீத்தார்க்கே தவறு என 
எஞ்சிய இசைப்பொரு ளுணர்த்தலான் இசை யெச்சமாயிற்று. 
(தொல்.சொல்.440.சேனா). 

இசையெஞ்சணி ,22/-)/-ூகர/பெ. (௩) இசையெச்சம் 
(ஆ.அக.); figure of speech. 

[இசை ஃ- எஞ்சு - yom] 

இசையெடு-த்தல் 82-௪0, 4 செ.கு.வி. (4) 1. 
பாடுதல்; ம ஈட a tune, sing the praise of. “crénenemur 

(ளுடைய நாயகிக் கிசையெடுப்பவள்.'' (கம்பரா.அக 

லிகை.6). 2. அராகம் தொடங்குதல்; 5௮1 2 50. 

3. இசை பாடுதல்; 1௦ 606006 8 ஈ௱1ப5105| concert. 

(ஆ.௮௧.). 

[இசை - எடு... 

இசையெழுத்து iai-y-elutty, Qu. (n.) இசைக்குரிய 
எமுத்துகள், அவை; ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஐ, ஓள; 

letters signifying pitch duration of a musical sound. 

[இசை - எழுத்து. பண்டைக்காலத்தில் ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஐ. 
ஒள என்னும் ஏழு எழுத்துகளே ௪, ரி, ௧, ம, ப, த, நி 
க்குப் பகரமாக இருந்தன./ 

இசையோசை 4௯௦ பெ. (n) இசைக்குறிய 
ஓசைகள். அவை: வண்டு, கிஸி, குதிரை, யானை, 
குயில், பெற்றம், ஆடு என்பன (ஆ..௮௧.) ; 106 50பா0 

of music. 

(இசை - ஓசை. குதிரைக்கு மாற்றாகக் குருகு இருத்தல் 
வேண்டும். 

இசையோர் ஃஷ்ச்; பெ. (௩) கந்தருவல் Gandharvas. 
“இசையோர் தேய வியக்கம்.' (பெருங்.மகத.14,267). 
(செ.௮௧.) 

[Gene + (oxi) ஓர். 

இசையோலை 0] பெ. (௩) ஒப்பந்த ஓலை 

(LM.P.N.A727); deed of consent or  accept- 
8106. (செ.௮௧.) 

[இசை - இசைவு, இசை ஓலை,



 



"இசையோன் 

இசையோன் /8ட௦௫, பெ. (8) இசைக்காரன் (சிலப்.3, 
64); one who sings 10 the accompaniment of 

instrumental music. (Ge.218.). 

(இசை - (ஆன்) ஓன்... 
இசைவந்தோன் 4௪ ௧௭6௩ பெ. (௩) புகழ் பெற்ற 

வண்; பலி (0௦ person, gentieman. 

௧, எசவன்த. 

(இசை - வந்தோன். 

இசைவல்லோர் 8௪௩௪16; பெ. (௩) 1. கந்தருவர்; 
கோயல். 2. இசைப்பாடகர்; பொ. 3. *இசைப்புல 
QUT (—%.4&.); teacher of music. 

[இசை - வல்லோர்.] 

இசைவலான் : sai valan, { Qu. (n.) இசை பாடுவதில் 

மிக்கான் (ஆ.௮௧.); Musician, maestro, musicologist. 

... [இசை - (வல்லான்) - வலான்../ 

இசைவளை 4/௮ பெ. (௩) குதிரை நூறு 
போர்க்களத்திற் பொருதுவென்ற மறவர் காற்பெரு 

வீரவில் ம் வளை (ஆ.௮௧க.); 8ல் கட 

a hero who had defeated a cavelry consisting of more 

than 100 horses. 

இசைவாணர் /&/ (கச் பெ. (௩) 1. பாடகர்; 0899 

musicians. “தெள்ளுதமிழ் வாண ரிசை வாணர் சூழ'' 

(திருவாலவா.57,22). (செ.௮௧.). 2. இசைவல்லோர் 

(4.<48.); expert musicians. 

[இசை - வாணர். வாழ்நர் - வாணா../ 

இசைவிரும்பி ai viumbi Gu. (n) அசுணம் 
( <3).<4&.); Music loving bird. 

(இசை - விரும்பி./ 

இசைவிளங்கு கவிகை ‘Sai vilaigu kavigai, Au. 
(ஈ.) புகழ் விளங்கிய ,இடக்கவிந்த கை; 18005 180 

வ்ர்ரொட ரிக 10 ரங்க றாஜட. ''.....வுமணர் கீழ்மரத்- 

தியாத்த சேமவச் சன்ன இசைவிளங்கு கவிகை நெடி 

யோய்'' (புறம்.102). (சங்.இலக்.சொற்.). 

/இசை - விளங்கு - கவி - கை. 

இசைவு Saivu, Qu. (n) 1. பொருந்துகை; 5ப1201], 
fitting in one with 8௦௭. ''இன்னவைபிறவு மிசைவில 

வெல்லாம்'' (பெருங்.மகத.15.,9). 2. தகுதி; 1635. 3. 
உடன்பாடு, agreement, consent, approval. “மறை 
யோரி சைவினால்......... அளிப்பாராகி'' (பெரியபு. சண் 

டேசுர.24) . 4. ஏற்றது; 80ற௦012(60658. கைக்கிசைவான 

குறுந்தடி. (செ.அக.). இணக்கம்; agreement 

(ஆ.௮௧.). 6. பொருத்து (ஆ.௮க௧க.); 0/0 so as 

to fit in, coordination. 

[இசை - இசைவு../ 

இசைவுக்குலைவு igaivu-k-kulaivu, Qu. (n.) Peneay 

Ga) (se5ens.): mal-adjustment (Gle.18.)- 

(இசைவு - குலைவு./ 
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DEA 

இசைவுகேடு ஸப சர் பெ. (௩) 1. பொருத்த 
மின்மை (வின்.); difference, conflict, disagreement. 2. 

Glewisd serpy; failure, as of a project or undertaking. 

“இசைவு கேடாய்ப்போன காரியம்? (கொ.வ.) 

(செ.௮க.). 

[இசைவு - கேடு.]/ 

இசைவுதீட்டு saivu-titty, Qu. (n.) உடன்படிக்கை 
$aucverio (S.\.1v.37 1.); deed of agreement. (Cle.248.). 

[இசைவு - தீட்டு. 

இசைவுபிசகு aivu-pigagu, பெ. (n) 1. இணக்க 

மிண்மை; 1௩௦௦௱0ப1நு.. 2. இசகு பிசகு (ஆ.௮௧.) ; ௦, 
irregularity. 

(இசைவு - பிசகு. 

இசைவுபிறழ்வு iSaivu-piralvu, Qu. (n.) 1. ங் 

கின்மை; 01800௦. 2. இசைவு கேடு; 01880096௦0. 

(செ.௮௧.). 

(இசைவு * பிறழ்வு./ 

ம் சை, பெ. (௩) கையூட்டு (தஞ்சை.); 
bribe, wrongful gratification. (Qe. 24.). 

ர் 

/ஒருகா. இஞ்சுதல் - உறிஞ்சுதல், பறித்தல். அக்கம் - காசு. 
இஞ்சு - அக்கம். தவறான வழியில் பெறப்படும் பணம்./ 

Depew ham, Gu. (ஈ.) வெண்காந்தள் (மலை.); 
white malabar glory lily. ் 

[எல் - இல் - இஞ்சு - இஞ்சம். 
இஞ்சி” ரர் பெ. (ஈ.) 1. கரிப்புள்ள இஞ்சிப்பூண்டு; 

ginger plant. M.sh. Zingiber officinale, “‘@\e,#leS oMgrws 

பைந்தார் பூட்டி'” (பதிற்றுப்.42,10). '“மஞ்சளும் இஞ்சி 
யும் மயங்கரில் வலயத்து'' (சிலப்.10.74). 2. ,இஞ்சிக் 
கிழங்கு; 0௦0௦-000௪. “இஞ்சி தின்ற குரங்கு போல 

பஞ்சரித்தல் (தொந்தரவு செய்தல்)” 
  

  

      

இஞ்சி 
மறுவ. செய்யாப்பாவை, இஞ்சிவேர், இஞ்சிப்பாவை, இஞ் 
சிக்கிழங்கு. 

ம. இஞ்சி; குட. இஞ்சி: கோத. இஞ்சி; பிரா, பாலி. சிங்கி; 
பர். சிங்கிவேர.



BEA 

Skt Srngavera; ME gingivere; O./r gengibre, LL. gingiber, GK. 

Zingiberis; E ginger, Malay. injivér. 

(இஞ்சு - இஞ்சி. 
ஈ* அண்மையைச் சுட்டுமாறு உதட்டைப் பின்னுக்கு 

இழுத்தொலிக்கும் உயிரொலி. ஈ - ஈல் - ஈர் - ஈர்த்தல் 

- இழுத்தல். ஈர்தல் - இழுத்தறுத்தல், பல்லாற் கடித் 
திழுத்து உரித்தல், இழுத்தல் - அறுத்தல். 
ஈல் - இல் - இள் - இழு. ஓ.நோ: கொள்கொம்பு 

- கொழு கொம்பு. கொள்நன் - கொழுநன். இழுத்தல் 

= பமின்னிழுத்தல், உள்ளிழுத்தல், உறிஞ்சுதல், இள் 

-(இய்) - (இய்ஞ்சு) - இஞ்சு. 
இஞ்சுதல் - நீரை உள்ளிழுத்தல், நிலத்தில் நீர் சுவறுதல். 

இஞ்சு - இஞ்சி - நீரை உள்ளிழுத்துத் திரண்டிருக்கும் 
கிழங்கு வகை; அஃதுள்ள பூண்டு. இஞ்சி காய்ந்து நீர் 

வற்றினாற் சுக்கு. சுக்கு - நீர் வறண்டிருப்பது. சுள்ளுதல் 

(சுள்ளெனல் - காய்தல்) நீர்வற்றுதல். சுள் - சுள்கு 

- சுட்கு - சுக்கு. ஒ.நோ: வெள் - வெள்கு - வெட்கு 

- வெக்கம். கொள் - கொட்கு - கொக்கு - வளைந்த 

கழுத்துள்ள பறவை. 

இஞ்சி பித்தத்தைப் போக்கும் எனப்படுவதால் மருந்துக 

ளிலும் கறிவகைகளிலும் பெரும்பாலும் கூட்டுச்சரக்கா 

கச் சேர்க்கப்படுகிறது. 

இஞ்சி” 4 பெ. (௩) கொத்தான் (மூ.௮.); 
leafless plant. (Glé.916.). 

parasitic 

([Qerasn = seuggo. Qera > Berl] 

இஞ்சி” ஸர் பெ. (௩). செம்புருக்கி வார்த்துத் திண்மை 
யாகச் செய்யப்பட்ட மதில்; ஈஊறக(5 of a_ fort. 

“கொடுங்க ணிஞ்சி'' (பதிற்றுப்.16.1.) (செ.௮௧.). 

(உல் - ஓல். ஐல்லுதல் - பொருந்துதல். உல் - உர் - உறு, 
உறுதல் =: பொருந்துதல், செறிதல், வலியறுதல். உறு - உறுதி 
- திண்மை, வலிமை. உர் - உரம் - வலிமை, உறு - உற, 
உறத்தல் - செறிகல், இறுகுதல். ''விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் 
செறிவே'' (தொல், சொல். 245). உறந்த இஞ்சி - இறுகிய மதில். 
20 உள் - அள் : செறிவு (திவா. ), வன்மை. (சூடா. 

அள்ளல் - நெருக்கம். ௮ள்ளாகுதல் - செறிதல். அள்ளிருள் 

- செறிந்த இருட்டு. அள்ளுதல் - செறிதல் (சீவக.674) உள் 

- இள் - (இய்) - (இய்ஞ்சு) - இஞ்சு (ஓ.நோ: குள் -(குய்) 
- (குயஞ்சு) - குஞ்சு, புள் - பிள் - பிய் - (பிய்ஞ்சு) -பிஞ்சு. 
கொள் - கொய். பொள் - பொய், இஞ்சுதல் : செறிதல், 
இறுகுதல், தினரிதல். இஞ்சு - இஞ்சி - திணிந்த மதில் வகை. 

பெரும்பாலும் செம்பு புனைந்தியற்றியதாகவும் சிறுபான்மை 
அரைத்த சாந்திட்டமைத்ததாகவும் பகைவரால் எளிதில் தாக்க 

_ முடியாதவாறு திண்ணிதாகக் கட்டப்பட்ட மதில். ஏனை வகை 
மதில்களிலும் மிக இறுகியிருத்தல் பற்றி இஞ்சி எனப்பட்டது. 

இஞ்சிக்கருக்கு ரரர்-சஙய, பெ. (௩) இஞ்சிச் 
சாற்றைக் கொதிக்க வைத்த குடிநீர்: ௦160 juice of 
ginger. 

இஞ்சி - 5566-1   

இஞ்சிப்புளிப்பு 
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இஞ்சிக்கிழங்கு ரர-4-/ரீ௪ரரம பெ. (௩) இஞ்சிவே 
106 ர்பட்ள ௦7 (6௪ மாறன் இர். (சா.அக.). 

(இஞ்சி - கிழங்கு../ 

இஞ்சிச்சத்து inji-c-cattu, Qu. (n) இஞ்சிக்கிழங்கின் 
சாரம். ,இதைச் சாராயத்திலூறவைத்துப் பிறகு அத 

னின்று சாறு எடுப்பதுண்டு); 655606 of ginger. This 

is generally made by steeping it in 8100௦௦. (சா.அக.). 

இஞ்சிச் சாறு /64-௦-௦சப பெ. (ஈ.) இஞ்சியிலிருநீது 
எடுக்கும் சாறு; 01002 ]ப106. 

(இஞ்சி - சாறு. 
இஞ்சிச்சுண்ணம் ர4-௦-2ர௪௱, பெ. (௩) இஞ்சிச் 

சாற்றினடியில் நிற்கும் சுண்ணாம்பு; (௦ white chalk 

- 6 090051 10பா0 ௦4 16 ]ப106 04 0௦. (சா.௮௧.). 

(இஞ்சி - சுண்ணம்... 
இஞ்சித்தித்திப்பு /84-/-/200) பெ. 

விறைப்பு பார்க்க; 566 ர் virai-p-pu. 

(இஞ்சி - தித்திப்பு... 

இஞ்சித் தீஞ்சாறு ர/-88-௦்ம பெ. (ஈ.) இஞ்சிச் 
சாறும் சருக்கரையுங் கலந்து காய்ச்சி வடித்த ஒருவ 

கைப் பாகு; பாம 04 00௭. (சா.௮க.). 

[இஞ்சி - தீம் - சாறு..] 

இஞ்சித்துவையல் ராஷ் பெ. (௩) இஞ்சி 
யைப் பிற கறிப்பொருள்களோடு சேர்த்தரைத்த ஒரு 

வகை சுண்டாங்கி:; 00067 ௨06 1ஈர்௦ ௨ 08516 0 treating 

it with other condiments for use as a side dish for 

70௦0. (சா.௮௧.). 

ம. இஞ்சிப்பச்சடி. (இஞ்சி, தயிர் போன்றவற்றால் செய்யப்ப 
டும் பச்சடி.) 

(இஞ்சி - துவையல்./ 

இஞ்சித்தேறு ர4--(எப பெ. (௩) இஞ்சித்துண்டு 
(யாழ்ப்.); ரவி! 0606 ௦7 986௩ ௦௦. (செ.௮க.). 

(இஞ்சி - தேறு. தெறிதல் - கடித்தல், நறுக்குதல், ச தேறு. . 
(நறுக்கிய துண்டு]. 

இஞ்சி நீர் நர ஈரா; பெ. (௩) இஞ்சிச் சாறு; 2 நர் 
of green ginger. (¢7.21&.). 

(இஞ்சி - நீர். 
இஞ்சிப்பாகு //-2-289ப, பெ. (ஈ.) இஞ்சிக்கூழ்வகை 

(வின்.); 8 140 of ginger electuary. (Ge.218.). 

[இஞ்சி - பாகு. 

இஞ்சிப்பாவை 64-௦-௦௯௪/ பெ. (n.) இஞ்சிக்கிழங்கு 
(மலைபடு.125, உரை); ginger in the shape of a doll. 

(செ.௮௧.). 

இஞ்சிப்புளிப்பு ifji-p-pulippu Glu. (n.) காடியிலூற 
வைத்த இஞ்சி; 0௦8௩ ginger prance! in vinegar 

(சா.அ௧.)- 

(இஞ்சி + புளிப்பு. 

(n) இஞ்சி
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இஞ்சி மாங்காய் /ர-ஈகரது; பெ. (௩) இஞ்சி வகை. | 
(Madr.); mango. ginger. (Qe. 918. ). 

ம. இஞ்சி மாங்காய். 

[இஞ்சி + மாங்காய்... 

இஞ்சிமுறைப்பா ரர ஈறி பெ. () இஞ்சி 
விறைப்பு பார்க்க; see ifji viraippu. 

' இட்டங்கட்டு-தல் 

“ச்ருங்க' என்பது கொம்பு என்று மட்டும் பொருள்படும். 
இஞ்சிவேர் பொதுவாகக் கிளை கிளையாயிருப்பது பற்றி, 
அதை மான்கொம்பொடு ஒப்பிட்டு மான் என்னும் சொல்லை 
யும் சேர்த்துக் கொண்டது பொருந்துவதன்று. வேர என்பதும் 
“உடம்பு' என்று பொருள்படுவதேயன்றி வேர் என்னும் 
பொருள் கொண்டதன்று'', (வ.மொ.வ.87) எனப் பாவாணர் 
தந்துள்ள விளக்கத்தைக் காண்க. 

(இஞ்சி - விறைப்பு - இஞ்சிவிறைப்பு -. இஞ்சிவிறைப்பா | இஞ்சிவேர்ப் புல் /ர/--௬-௦-2ப1 பெ. (௩) சுக்குநாறிப் 
- இஞ்சிமுறைப்பா. யவன (யூனானி) மருத்துவர்கள் இஞ்சி 
விறைப்பினை இஞ்சி முறைப்பா என வழங்குவது கடுங் 
கொச்சை வழக்காகும். 

இஞ்சியடைக்காய் ரசு Qu. (n) இஞ் 

புல் (K.R.) பார்க்க; 009-01858. (செ.௮௧க.). 

ம. இஞ்சிப்புல்லு. 

(இஞ்சி - வேர் - புல்.] 

றிட 2 கியை உப்பிலிட்ட eergyemis; ginger pickled in salt, | BESS -தல் ரப, 15 செ.கு.வி. (44) 1. சுவறுதல் 

(இஞ்சி - அடை - காய். 

Be_Aupmiamis Hi-y-crkay, Au. (n) இஞ்சியுடன் 
மசாலையுங் கூட்டி எண்ணெய்யிலிட்ட ஊறுகாய்; 

917096 00/60 /ஈ ற் ௦4. (சா.௮க.). 

இஞ்சி - ஊறுகாய்./ 

இஞ்சிவடிப்பு ரர--ச௭8ய, பெ. (௩) இஞ்சிவிறைப்பு 
பார்க்க; 566 iji-viraippu. 

இஞ்சி விறைப்பு ரர ரசற்றப பெ. (௩) 1. இஞ்சியை 
அறுத்துத் தேணிலிட்டுப் பாகம் செய்த ஒரு பாகு; 

(இ.வ.): 1௦ 06 absorbed, as water in the ground. 

2. சுண்டுதல் (இ.வ.); 1௦ வ80816. 3. இறுகுதல் 

(வின்.); 1௦ 06 பொரி60, 85 ஈரி, become congealed; 

get thick, as ghee. 

க. இங்கு; தெ. இங்கு, இகுசு, இவுரு, இமுரு, இனுகு, ஈகு; 
து. இங்கு. 

(இல் - துளைத்தற் கருத்துவோ்] உட்புகுந்து துளைத்தலும் 
உள்ளீட்டை வெளியிலிழுத்துத் துளைத்தலும் ஆம். (இல் -து) 
- இல் - & - இஞ்சு. இஞ்சுதல் - சுவறுதல், உள்ளர்ம் 

அற்றுப்போதல்./ 

ginger crushed and preserved in honey. 2. @epflenus இஞ்சு”-தல் 49) 12 செ.குன்றாவி. (84) 1. குத்துதல்; 
வெல்லத்திலிட்டுச் சமைத்த ஒருவகைச் சுண் 

டாங்கி; 00160 with jaggery or sugar and used in 

food to give it relish; a seasoning for food. 

1௦ 0906 4௦ 580. 2. வருத்துதல், துன்புறுத்துதல்; ௦ 
cause pain, inflict. 

(இல் - இய் - இஞ்சு. ஐ.நோ. துல் - துய் (துயில்) - துஞ்சு..] 

மறுவ. இஞ்சிவடிப்பு, இஞ்சிமுறைப்பா, இஞ்சித் தித்திப்பு. இஞ்சுசாரை ரப-ஊ௪[ பெ. (ஈ) வெல்லம் (இராட்.) 
[இஞ்சி - விறைப்பு./ 

இஞ்சிவேர் ௬௩௬ பெ. (௩) இஞ்சிக்கிழங்கு, 
இஞ்சிப்பாவை; 0006 root. 

ம., குட., கோத. இஞ்சி: பர். சிங்கிவேர. 

L. Zingiber,; GK Zingiberis; LL. gingiber, OE gingiber; E ginger: 

jaggery. (Ge.218.). 

[Glebe + (சருகீகரை/ சாரை. சருக்கரை - சாரை எனத் திரிந்தது 

மரு௨. ஓ.நோ. பனை இஞ்சுசாரை 2 ம. பனஞ்சார, சருக்கரை 
3 வட்டவடிவமாக வார்க்கப்படுவது. வார்க்கப்பட்டு ஈரம் 

குறைந்து கட்டியாதலின் இஞ்சுசாரை எனப்பட்டது./ 

Skt Srngavera. Qe_Has Frm) iju-c-cdru, Au. (n.) Oeredev.d; jaggery. 

(இஞ்சு - இஞ்சி - வோர். இஞ்சுதல் - நீரை உள்ளிழுத்தல்... 
இஞ்சி என்பது தொன்றுதொட்டுத் தமிழ்நாட்டில் விளைந்து 

(சா.அக.). 

(இஞ்சு - சாரை - இஞ்சிச்சாரை இஞ்சிச்சாறு. 

வரும் மருந்துக் கிழங்கு. '*செய்யாப் பாவை வளர்ந்து கவின் இஞ்சை ௫௮ பெ. (௩) 1. gered; injury, harm. 
முற்றிக் காயங் கொண்டவ இஞ்சி" (மலைபடு.125-6). ''இஞ் 

சிவிராய பைந்தார் பூட்டி'” (பதிற்றுப்.42.10). "மஞ்சளும் 

இஞ்சியும் மயங்கரில் வலயத்து'' (சிலப்.10:74). 

இஞ்சி, கிறித்துவிற்கு முற்பட்ட பண்டைக்காலத்திலேயே இங் 

2. கொலை; killing, slaying, murder. ““இஞ்சைபொய் 
களவு'' (உத்தரரா. அரக்கர்பிற.26). (செ.௮௧.). 

(இஞ்சு - இஞ்சை. 2 Skt. himsa.] 

கிருந்து மேனாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியான பொருள்களுள் ஒள் | இட்டங்கட்டல் //2/4/2/, தொ.பெ.(991௩) இட்டங் றாம். 

“"மேலையாரியச் சொற்களெல்லாம் இஞ்சிவேர் என்னும் தமிழ் 
வடிவைப் பெரிதும் ஒத்திருக்கின்றன. அவற்றை வழங்குவோ 

௬ம் அவற்றைத் தமிழ்ச் சொல்லின் திரிபென ஒத்துக்கொள்வர். 
ஆயின் வடமொழியாளரோ இஞ்சிவேர் என்பதைச் சிருங்க 
வேர் எனத் திரித்து மான்கொம்பு போன்ற வடிவினது என்று 

வலிந்தும் நலிந்தும் பொருள் கூறி, அதை வடசொல்லாகக் 
காட்ட முயல்வர்.   கட்டுதல் பார்க்க (ஆ,௮௧.); 596 /88/7-(சரப 

இட்டங்கட்டு-தல் ////௪/0, 15 செ.கு.வி. (1) ஓரை 
(இராசி) நிலை வரைதல். (வின்.); ஈ016 ௦ஈ 8 பசரொஹ 

of the Zodiac indicating the position of the various planets 

at a particular time. (Ge. 28.)
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/இட்டம் - கட்டுதல், ஒருகா. விட்டம் - இட்டம், விண் த 
விட்டம் - விண்ணில் கோள்நிலை. இனி, விடு - விட்டம் 
(பிரிவு) என்றுமாம்./ 

Olver ia-catam Gu. (n) தன்னிச்சை 
(வின்.); freedom from constraint, free choice. 

(செ.அ௮க ). 

இட்டசித்தி 46-௭4 பெ. (ஈ.) விருப்பவெற்றி பார்க்க; 
see viruppa-vemm. 

இட்டடுக்கி ittadukki, Qu. (n.) காதணிவகை; old-fa- 

shioned ear-ornament; one of many ornaments worn 

through the ear-lobes. (Gle.246.). 

(QL@ + HOGA] 

Qr_Loor ittadai Qu. in) Pewemr (Men): dial. 
(செ.௮௧.). 

(இட்டு - இடை - இட்டிடை இட்டடை../ 

இட்டடைச்சொல் ittadai-c-col, பெ. (ஈ.) தீச்சொல்; 
foul word. “இட்டடைச் சொல்லார் பொறுப்பார்'' 

(பெருந்தொ.பக்.609). (செ.௮௧.). 

/இட்டிடை - சொல் - இட்டிடைச்சொல் -. இட்டடைச்சொல்.... 

இட்டம் ரண, பெ. (௩) 1. கோள் நிலையால் 

விளையும் விளைவு; (9500!.) 9000 ௦1 ஓரி! 600560ப5- 

nces resuiting from the position and influence of a planet 

in the horoscope. 2. 6hrevgSloor (penc1ra Gu ( HiHeus 

திற்கும்) ஓரைக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவு 

(oSlet.); (astron.) longitudinal difference between the 

turuvam 80 106 80 01 8 80. (செ.அக.). 

இட்டலி ச; பெ. (ஈ.) இட்டஸி பார்க்க; 966 (8௪7 

இட்ட வழக்கு (6-4; பெ. (ஈ.) சொன்னது 
சட்டமாயிருக்கை; 185ப/ஈ0ு 80 0087 07 ப9௦0/6 

sheer force of authority; dictatorial assertion. அவர்கள் 

இட்ட வழக்கா யிருக்குமிறே' (ஈடு.அக.ஜீ.) (செ.௮௧.). 

(இடு - இட்ட - வழக்கு./ 
‘ Pe. 

இட்டவை itavai Qué (n) வழி (அக.நி.); path. 
(Qe..218.). ட. 

/இட்டு - சிறிய. இட்டு - இட்ட. இயவு - வே - வை. இயவு 

* பாதை. இட்டு - இயவு - இட்டியவு - இட்டயவு - 
'இட்டவை./ 

இட்டளப்படு-தல் //82-2-0சர்-, 20 செ.கு.வி. (94) 
சிறிய இடத்தில் திரண்டு தேங்குதல்; 10 09 01001 

together as fragments and concentrated within a smail 

80906. ''செளந்தரிய சாகரம் இட்டளப் பட்டுச் சுழித்தாற் 

போலே.'' (ஈடு.10,10,9). (செ.௮௧.). 

(இடு - இட்டு - சிறிது. ௮ள் - அளம் - செறிதல், நெருங்குதல். 
இட்டு - அளம் - ;இட்டளம் - படுதல்.   

இட்டளம்” ௭, பெ. (ஈ.) 1. நெருக்கம்; 004/0, 
throng, concourse, insufficient air-space. ‘‘uywouss4) 

ALerepHsissgy”’ (O.3,8,2). 2. gyosrend; difficulty 

affliction, pain, sorrow ‘“‘91g¢Guw ஸனிட்டளம் கெடவே”: 

(தேவா.988,1). 3. தளர்வு (பிங்.); weakness, weari- 

ness. 

௧. இட்டள; தெ. இட்டல. 

[இட்டு - அளம். அள் - அளம் - செறிவு, நெருக்கம். இட்டு 
- சிறிது, சிறியஇடம்... 

இட்டளம்” (084௮, பெ. (ஈ.) 1. பொன் (பெரியபு.ஏயர் 

கோன்.133, உரை); 0010. (செ.அக.). 2. துன்பம்; 

- 019655. 'என்செய்த வாறடிகேள் அடியேன் இட்டளங் 
கெடவே.” (சுந்தரர் தேவா.988-1). 

(இட்டளம் - செறிவு, மிகுதி. மிகுதியாகக் காய்ச்சப்படும் 
பொன்...] 

இட்டளர் /8 பெ. (ஈ.) மனக்கலக்கமுள்ளவர் 
(திருநூற்.61,உரை); unsteady, wavering persons. 
(Ge. 918.). 

(இட்டளம் - சிறிய இடத்தில் நெருக்கமுறுதல். மனக்கலக்க 
மடைதல்./ 

இட்டளி mai, Qu. (n) அரிசிமாவும், உளுந்து 
மாவும் சேர்த்து ஆவியில் வேகவைக்கும் சிற்று 

66m; Cake prepared by steaming semi-solid dough 

made of rice mixed with black gram. 

ம. இட்டலி; ௧. இட்டலி; தெ. இட்டென. 

/இட்டம் - சிறிய இடத்தில் தேங்குதல். இட்டளப்படுதல், இட்ட 
ளித்தல் - தேங்கச் செய்தல். இட்டள் - இட்டளி./ 

இட்டளிக்கொப்பரை /8/-/-/20௪௫/ Qu. (n.) இட் 
டஸி சமைக்கும் ஏனம்; 018559 46556] [ஈ4௦ which the 

ittali-t-tattu. is placed for making steamed 
rice-cakes.(¢.918.). 

./இட்டள் -, இட்டளி - கொப்பரை. 

இட்டளிச்சட்டி ital-c-cati Qu. (௩) இட்டனி 
G IS5DEtuGEICramd. (unetig.cup.); the 

vessel in which ittali is prepared. 

/(இட்டள் -- இட்டளி - சட்டி. 

இட்டளித்தட்டு ital-t-tattu, Qu. (n) இட்டனிவார்க் 
G0 SQ; perforated metal plate, with depressions, 

inserted into the ittali-k-kopparai, with the dough to steam 

and prepare rice-cakes. 

/(இட்டனி - தட்டு. 

இட்டளித்தவலை /(8/-/-/2/2/ பெ. (ஈ.) இட்டனிக் 
கொப்பரை பார்க்க; 899 //27--000௮/ 

/(இட்டளி - தவலை.
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இட்டறுதி” ஈர பெ. (௩) உறுதிசெய்த எல்லை 
(aGletr.); limited time or space. (s.218.). 

(இடு - இட்டு - அறுதி. அறுதி - உறுதி, முடிவு. இட்டறுதி 
- கறுதியிடப்பட்டது - முடிவுசெய்யப்பட்டது./ 

‘ 2. ப 
இட்டறுதி பர பெ. (௩) 1. இக்கட்டான நேரம் 

(aGlet.); critical time. 2. வறுமை (வின்.): 254100, 
. extreme want. (Cle.916.). 

/இட்டு - நெருக்கம், நெருக்கடி. அறு - அறுதி - தல்வாய்ப்பும் 
செல்வமும் அற்றுப்போன துன்பநிலை.] 

இட்டறை 98) பெ. (.) யானையை வீழ்த்துங் குழி 
(#tb..216.); invisible deep pit covered over with twigs 

etc. for catching elephants. 

/இட்டு - நெருக்கம்,.சிறுமை அறை - சிறுமை இடம், பள்ளம். 

இட்டன் 8, பெ. (௩) வணங்கத்தக்க பெரியவன் 
(prpriss.); venerable person. (செ.அக.). 

இட்டி” ft, Qu. (n.) ஈட்டி; 8068, 9006. ''இட்டிவேல் 

குந்தங் கூர்வாள்'' (சீவக.2764). (ச௪.௮௧.). 

ம., க: இட்டி; 544 /25ம். 

ஈட்டி - இட்டி.. 

இட்டி” iti Qu. (n.) 1. சுருக்கச் செய்யுள்; 60ரக௱௱2(௦ 
௭6. 2. கொடை; 04. 3. Lyene; worship. 4. Geome; 
08916, 100910. . 

(BO - BLO - இட்டி/ 

இட்டிகை” /892/ பெ. (ஈ.) செங்கல்; ௦௦6. '"கண்சொ 

FQ யிட்டிகை தீற்றுபவர்''. (பழமொழி.108). 
(செ.௮௧.), 

௧. இட்டகெ, இட்டிகெ. 

/இட்டி - இட்டிகை (சிறிய வடிவிலான செங்கல்]. 

இட்டிகை” itigai, Qu. (n.) 1. BOSE angi; narrow 

வலு... 2. கூட்டுமெமுகு; ஈற்ர்போடு of wax, resin, etc. 
(செ.௮௧.). 

(இட்டு - சிறிது. இட்டு - இட்டிகை.. 

இட்டிகை” itigai (n.) பலிபீடம்; வா 107 ௦4710 

sacrifice. '"நாட்பலி மறந்த நரைக்கண் இட்டிகை'' 

(அகநா.287). (சங்.இலக்.சொற்.). 

இட்டிகை” itigai பெ. (௩) 1. திண்மை, (குறள்.743 
பரி. உரை); ரிரா655, 508040. 2. அருமை; rarity. 

(இட்டு - இட்டி - செறிவு, திண்மை, அருமை./ 

இட்டிகை வாய்ச்சி ://2/-8௦௦) பெ. (ஈ.) செங்கற் 
களைச் செதுக்கும் கருவி (சீவக.2089,உரை); chisel 
for cutting burned clay. (Ge.26.).   

  

  

    
இட்டிகைவாய்ச்சி 

/இட்டிகை - வாய்ச்சி, வாய்ச்சி - வாயகன்ற கருவி./ 

இட்டிடை' /8/ச௪ பெ. (ஈ.) சிறுகிய இடை; 810௨ 

வ். ' 'இட்டிடையின் மின்னிப் பொலிந்து'' (திருவாச.7, 
16). (செ.௮௧.. 

௧. இட்டிடெ (நெருக்கம், சந்து). 

(இட்டு - இடை... 

இட்டிடை” ௭௪ பெ. (௩) 1. சிறுமை (சூடா;); 
smallness, minuteness. “Qe. ufen தனக்கு'' 

(கந்தபு.தெய்வயா.183). 2. Gemtugm; hindrance, 

impediment. “மிகுபிணி யிட்டிடைசெய'' (திருப்பு. 

1053). 3 கடைசற்கருவியின் ஒருறுப்பு (யாழ்ப்.); 
vice in a turner's 1516. (செ.௮௧.). 

் [இட்டு - இடை. இடை : முதனிலைப்பொருள் ஈறு./ 

இட்டிடைஞ்சல் (0ண! பெ. (௩) 1. துன்பம்; 10006, 
ஊர்” யாதோர் இட்டிடைஞ்சலும் வாராமற் காப்பாற் 

றினான்.' (யாழ்ப்.) . 2. eugyenio; adversity, straits, great 

want QS) இட்டிடைஞ்சல் வருங்காலத்திலுதவும் , 

(யாழ்ப்) (செ.௮௧.). 3. இட்டறுகி (வின்;); 

critical time. 

[இட்டு - இடைஞ்சல்./ 

இட்டிது ஈஸ், பெ. (௩) 1. Apes; scantiness, 
8190087955. '"ஆகாறளவிட்டி தாயினும்'' (குறள்.478). 

2. அணுக்கம்; proximity, nearness. “Gig. GTS cubgseny 

மினோ'' (தேவா.1240,2). (செ.௮க௧.). 

(இட்டு - இட்டிது../ 

இட்டிமை ச் பெ. (6) 1. சிறுமை (திவா;); 
8வ888. 2. ஓடுக்கம் (திருக்கோ.149, உரை); ஈகா௦- 
௨5. (செ.அக.). 

[இட்டு -- இட்டிமை./ 

இட்டிய ர்க கு.பெ.எ. (80) சிறிய (ஐங்குறு.215) 
small. (செ.௮௧க.). 

(இட்டு -, இட்டிய...



இட்டியம் 

இட்டியம் நீ, பெ. (ஈ.) பாகம் (ஆ.௮க.); 097 

/இட்டு - இட்டியம்./ 

இட்டிவனம் . itivanam, Gu. 

(ஆ.அக.); ரியலி. 

[இடி - இட்டி - இட்டிவனம்../ 

இட்டிறை : ரச் பெ. (ஈ.) இறையிடுகை (கப்பம் 
கட்டுதல்); றஆரர (10016. (திவ்.அக.). ‘ 

(GLO + Bap) 
இட்டீடு itfu, Qu. (n.) awse; dispute. “cretGonm_ 

இட்டீடு கொண்டல்லது தரியா தானாய்'' (ஈடு.8,2,6). 

BLO + ஈடு. இடி -, ஈரடி - அடித்தல், அடிதடி, கலவரம், 
(இட்டீடு - சில்லறைக் கலகம்../ 

இட்டீடுகொள்ளு-தல் /880-/0/0-, 16. செ.கு.லி. 
(4./.) சொல் கொடுத்துச் சொல் வாங்குதல்; 001016 

greater irritation 800 610௩. ' 'அவனுக்கு இட்டீடுகொள்ளு 

கைக்குப் பற்றாசு இல்லாதபடி''  (ஈடு.6,2,ப்ர). 

(செ.௮௧.). 

/இட்டு - ஈடு - கொள்ளு../ 

இட்டீறு ஈுங, பெ. 'ஈ.) செருக்காற்செய்யும் செயல்; 

action proceeding from one's haughtiness or arrogance. 

“"இட்டீறிட்டு விளையாடி'” (திவ். நாச்சி.14,1). 
(செ.௮௧.). 

(இட்டு - சிறுமை. இட்டு : ஊறு - இட்டூற - இட்டீறு. 
சிறுமையுறும் செயல்கள்./ 

(௩) ஒரு சடங்கு 

அஇட்டூறு பார்க்க; 596 ittdru. 

இட்டு! 8, கு.வி.எ. (80) 1. தொடங்கி; 069/0 
ஏர்ம். “முதலிட்டு ஐந்து பாட்டாலே'' (திவ்.திருவாய்.2,10 
பன்னீ.ப்ர.). 2. காரணமாக (கொ.வ.): 10 16 5/5 
of, on account of, as 1ஈ. அதையிட்டு வந்தான் - இடை. 
(மலா்) ஓர் அசை (உரி.நி.); லர, 8 1 செய்திட்டு. 
(செ.௮௧.). 

(இடு - இட்ட. 

இட்டு” itu, Glu. (n.) சிறுமை; 8௨165. '“இட்டுவாய்ச் 

சுனைய”' (குறுந்.193). (செ.௮௧.). 

௧. இட்டு. 

இட்டு” /80, பெ. (ஈ.) 1. விருப்பம்; 024. 2. நுண்மை 

(ஆ.௮௧.); ஈர்பர்ா655. 

(இள் -. இட்டு... 

இட்டுக்கட்டு-தல் //ப-/:-/௪1ப-, 5 செ.குன்றாவி. (94) 
1. இல்லாததை ஏற்றிச் சொல்லுதல் (கொ.வ.): to 

000௦௦0. 2. கற்பனை செய்தல்( ஆ.௮௧.): 1௦ draw upon 

the imagination, as in writing poetry or drama. ‘sieuer 

sal OOS so Olpren’ (Ae.916.). 3. Clewemev 

முடிக்க முனைந்து நிற்றல்; (௦ 091௦, 1௦ 1௩/6 
a deed. 

(இட்டு - கட்டு. 
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இட்டுப்பிற-த்தல் 

இட்டுக்கொடு”-த்தல் /ப-/--//ப5 4. செ.குன்றாவி. 
(பம்) ஏற்றிக் கொடுத்தல் (ஆ.௮௧.); 1௦ 0149 ௦ 80 

2௦06 0 ஒன்&. '“ஒன்றிரண் டிட்டுக்கொடுத்த லியல்பு' 

(பு.வெ.1,17). (செ.௮௧.). 

[இடுதல் - வைத்தல். இடு இட்டு - கொடு. இட்டுக்கொடுத்தல் 
- மேலொன்று வைத்துக்கொடுத்தல்./ 

இட்டுக்கொடு”-த்தல் /8ப-/-/௦/-, 4 செ.கு.வி. (1) 
புலாலுணவு படைத்தல் (இராட்.); 1௦ 88௩6 ஈர். 

(செ.௮௧.). 

(இடுதல் - பிடிதல், பிசைதல். இடி - இட்டு - கொடு./ 

இட்டுக்கொண்டுபோ-தல் itu-k-kondu-pd-, 10 
செ.குன்றாவி. (44) கூட்டிக்கொண்டு செல்லுதல் 

(கொ.வ.); to take a person along with oneself. 

(செ.௮௧.).. 

இட்டு - கொண்டு - போ. இடிதல் - வைத்தல். இடி -, இட்டு 
: உடனழைத்து, உடன்வைத்து..7 

இட்டுக்கொண்டுவா-தல் (இட்டுக்கொண்டு வரு 
தல்) iftu-k-konduva-, 15 Gée.@enmrefl. (vt) 2 tear 

ழைத்து வருதல்; to bring, to take along with. 

“செட்டியாரையுமிட்டுக் கொண்டு வாருங்கள்? (பிரதாப 
சந்.67). 

(இட்டு - கொண்டு - வா./ 

இட்டுநீட்டு-தல் ittunittu. 5 செ.குன்றாவி. (94) 
(நேரே வாராது) தரதர் வாயிலாக வரவிடுதல்; 1௦ 5900 

through an emissary or messenger. (§leu.81). 

[இட்டு - நீட்டு. 

இட்டுநீர் /-ஈ8 பெ. (௩) தாரைவராக்கும் நீர்(இ.வ.); 
water poured by the donor in the palms of the donee, 

in making a gift. (Q¢.9j8.). 

(இடுதல் - மேலிடுதல், தெளித்தல். இடு -, இட்டு + Kid 

இட்டுப்பிரி-தல் //0-2-24்7-, 4 செ.குன்றாவி. (44) 
அணிமையிற்றலைவன் பிரிதல் (கலித்.121, உரை); 

to be separated from one’s lady - love by only a short 

distance. (Gg.918.). 

/இட்டு - சிறுமை, சிறிதுகாலம். இட்டு + DAT 

O_OQuA Mey itu-p-pirivy, Qu. (n.) Ds அண்மையிற் 
றலைவன் பிரியும் பிரிவு (ஆ.௮க.); 560௦ ௫ 

a short distance; parting of a lover to go to a place 

001187 04. ““இட்டுப்பிரி விரங்கினும்'' (தொல்.பொருள். . 
111.) (செ.௮௧.). ் 

(இட்டு 4 பிரிவு... 

இட்டுப்பிற-த்தல் //ப-0-01௪-, 3 செ.கு.வி. (44) ஒரு 
காரியுத்திற்காகப் பிறத்தல் (ஆ.௮௧.); 1௦ 6 6௦0 with 

8 ஈட '“கைங்கரிய ஸாம்ராஜ்யத்துக்கு இட்டுப்பிறந் 

து.” (ஈடு.2,3,1) (செ.௮௧.). 

(இட்டு - பிறத்தல், இடுதல் - வைத்தல் ஐன்றின் மேலிட்டுப் 

(ஒரு காரணத்தை முன்வைத்து] பிறத்தல்...



இட்டுப்புகுதல் 
                

இட்டுப்புகுதல் //-0-0070051 பெ. (௩) தாட்டியத்துக் 
குரிய கால்களுள் ஒன்று. (சிலப்.3.14,பக்.90.கீழ்க்கு 
நிப்பு); 8 180 ௦7 512 1௩ 0270௦6. (செ.௮௧.). 

(இட்டு - புகுதல். 

இட்டுமாறு-தல் ப௱சிப 5 செ.கு.வி. (vi) பழைமை 
நீங்கிப் புது நிலைமை அடைதல்; 010 yielding place 
to new, revival, refreshment. (§lci..sy6.). 

இட்டுரை-த்தல் பச, 4 செ.குன்றாவி. (vt) 
சிறப்பித்துச் சொல்லுதல் (y.@leu.4,11); praise, extol, 
admire, value. (Ge.918. ). 

(இடு - இட்டு - மேல் வைத்து, புகழ்ந்து. இட்டு - உரைத்தல்... 

இட்டு வட்டி itu-vat, Qu. (n) சோற்றுக்கரண்டி 

(நெல்லை.); 498996 for serving rice. 

(இடு - இட்டு. இடுதல் - பிடுதல், பிரிதல், இட்டுவட்டி - 
பிரித்தெடுக்கும் வட்டி../ 

இட்டுவா(வரு)-தல் 0-2. 15 செ.குன்றாவி. (44) 
1. அழைத்து வருதல் (கொ.வ.); 19104, 8$ 8 0950௩. 

2. கொடுத்துவிட்டு வருதல்(ஆ.௮௧.); 0149 80 ௦௦௦ 

080. ''இட்டுவாவென்றால் சுட்டுவந்தவன் இவ்வநுமா 
னன்றோ.'' 

(இடு - இட்டு - வா. 

இட்டுறுதி” ஈ௩ஙளி, பெ. (௩) கண்டிப்பு (வின்): 
firmness, severity, rigour. 

(இட்டு - உறுதி. இடுதல் - வைத்தல், நம்புதல், இட்டுறுதி - 
நீம்.பிக்கை உறுதி. / 

இட்டுறுதி” யய பெ. (௩) இடுக்கண் காலத்து 
உதவி (யாழ்.௮க.); 6810-1 185 ௦7 distress. 

(இடு - வைத்தல், தருதல், உதவுதல், இடு -. இட்டு . உறுதி. 
*இட்டூறு ஈம, பெ. (ஈ.) பழிகூறுதல், செய்ய வேண் 

டிய நலன்களைச் செய்யவில்லை என்பதற்காகக் 

கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு; 012206. 

(இடு - ஊறு - இட்டூற./ 

இட்டேற்றம் ittéram, Qu. (n) 1, பொய்யாகக் 

குற்றஞ்சாட்டுகை, (8156 900ப52101. இப்படி இட்டேற் 

றம் பேசுவதாகாது. (கொ.வ.). 2. கொடுமை; நாகர, 

Cruelty, injustice. gating இட்டேற்றம் பண்ணுகிறாய்? 

(யாழ்ப்.). (செ.௮௧.). 3. அல்நயன்; ௦10/3. 4. 

மூமுப்பொய்; 012121 16. (ஆ.௮௧.). 

(இடுதல் - வைத்தல். இடு -. இட்டு , ஏற்றம்./ 

இட்டேறி” //4) பெ. ஈ.) 1. வயல்களினணிடையே 

செல்லும் வரப்புப்பாதை (தெ.ஆ.); ௩௮10 12560 1001 
0௨ 06௮௦௦௩ 6௦ 76105. 2. வண்டிப்பாதை (கோவை); 

Cart-tract. 

ம. இட்ளு. 
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.இடக்கர் 

(இடு - இட்டு - சிறுமை. ஏறு - ஏறி - ஏறிச்செல்லும் வரப்பு, 
ஒற்றையடிப் பாதை. 

இட்டேறு-தல் //8ப-, 6 செ.கு.வி. (84) 1. கூடியதா 
தல்; 1௦ be achieved. 2. Gumslusgrged; to be sufficient. 
(Qe. 218. ). 

/இட்டு - வைத்து. ஏறுதல் - மிகுதல். இட்டேறுதல் - மிகுதியாக 
வைத்திருத்தல், வளமையால் சிறத்தல்...] 

இட்டோட்டு 50, பெ. (ஈ.) அலைக்கழிவு (யாழ்ப்.); 
4200, 100016. (செ.௮௧.). 

(இட்டு - ஓட்டு, இட்டோட்டு - பிரித்து அலைத்தல், துன்புறுத்து 
gw] 

இட்டோடு 8680), பெ. (௩) geerprenw; disunion, 
015000, 960ஊ210ஈ௩. இட்டோடு பண்ணுகிறது. (வின்.). 

(இட்டு - ஓடு, இட்டு - பிரிவு. 

இட-த்தல் /62-, 3 செ.கு.வி. (44) 1. பிளவுபடுதல்; 
to be cracked, broken. ''களிறு வழங்கலி னிடந்தமண்'' 

(கூர்மபு.அந்தக.40). 2. 2 flgev; to be stripped off, 

8$ 116 ௦ப19£ 00/8/79. “முத்துக்கள் தோல்தேய்ந்தனவும் 

தோலிடந்தனவும்” (51.93,49). - செ.குன்றாவி. (44). 

1. தோண்டுதல் (பெரியபு.கண்ணப்.183); to dig, 

scoop out, 6௦1௦8. ம. இட. 2. பிளத்தல்; 1௦ 10006 ௨௧ 

through, as an elephant in battle; to root up, as a hog; 

to gore, as a 6ப!. ''பொன்பெயரோன் omnia bs”’ 

([திவ்.இயற்.1,23). 3. பெயர்த்தல்; 1௦ dislodge, as a 

Stone, to throw up, as clods in a furrow. ''எயிற்றுப் 

படையா லிடந்து'' (பு.வெ.6,13). 4. குத்தியெடுத்தல், 

(திவ். இயற்.1,2); to 101. 5. உரித்தல் (திவா.); ம 
peel 04. (செ.௮௧.). 

(இல் - துளைத்தற் கருத்துவேர். இல் ~ Oar + Qa இட. 

இடத்தல்../ 

இடக்கண் 7௪/௪ பெ. (௩) 1. இடப்புறக் சண்; 
(61 6. 2. ஓரப்பார்வை; 8106 018006. 

௧. எடகண். 

(இடம் + Sem] 

QL éscvorexflucet idakkanniyan, Qu. (n) அலர்ந்த 

கண்ணியன்; one wearing wreath on the head. 

"பகலிடக் கண்ணியன் பைதற் குழலன்'' (கலி.101). 
(சங்.இலக்.சொற்.). 

/இடம் - கண்ணியன்./ 

இடக்கர்” (9௪4௪ பெ. (௩) சொல்லத்தகாத சொல்; 
indecent words; terms denoting things or actions too 

obscene to be uttered in good society. (Ge.98.). 

(இள் - இள - இட - இடக்கர்.... 

இடக்கர்” /ச/௭/ பெ. (௩) தாறுமாறு செய்பவர் 
(ஆ.அ௮௧.); ௩00 008, £ப06 ற6£50ஈ. 

(இடக்கு - இடக்கர்.



இடக்கர் 

இடக்கர்” idakkar, Qu. (n.) குடம் (பிங்.); வலா 0௦. 

(செ.அ௮க.). 

(இடு - இடம் (சிறிய பகுதி). இட - இடக்கர். (குடம்].. 

இடக்கர்" (௨௭௯, பெ. (௩) 1. மீதரர்கை (நாநார்த்த.); 
being 0059 80 000060. (செ.௮௧.). 2. நெருக்கம் 

(ஆ.௮௧.); compactness. 

[Bai -, இடு - நெருங்குதல், நெருக்கம்... 
இடக்கரடக்கல் /02/42-௪02/04 பெ. (.) தகுதிவழக் 
குகளிலொன்று (நன்.267), நன்மக்களிடத்தே சொல் 

லத்தகாத இடக்கரான வார்த்தைகளை மறைத்துப் பிற 

eubom Gaemdeigy; euphemism; use of indirect expre- 

ssion to avoid indecent language; one of three tagudi-vala- 

kku. ் 

(/இடக்கர் - அடக்கல். 

இடக்கரடக்கு //2//2-௪724ம, பெ. (௩) இடக்கரடக் 
கல் பார்க்க; (செ.௮க.)); 966 /75//27௭78//௪/ 

/இடக்கர் - அடக்கு. ; 

இடக்கரிசை idakkariga, Gu. (n) செய்யுட்குற்றத் 
தொன்று (யாப்.வி.525); defect in versification. 

(செ.௮௧.). 

(இடக்கர் - இசை... 

இடக்கல் (8௮ பெ. (ஈ.) 1. தோண்டல்; 010000. 

2. கடைக்கால்; 1௦பா0240. (சேரநா.). 

ம: இடக்கல் (அடிக்கல்). 

(இடக்கு - இடக்கல்.] 

இடக்கன் idakkan, Gu. (n) தாறுமாறு செய்பவன் 
(வின்.); rude, disrespectful person. 

௧. இடக்கன் (பணிக்கு வராதோன், பயனற்றவன்). 

(இடக்கு -- இடக்கன்..] 

இடக்காரை யென்பு /8௮/6௪௪/ ம்ப பெ. (ஈ.) இடது 
சவடி யெலும்பு; 91: ௦௦18-0006. (சா..அக.). 

(இட - காரை - என்பு../ 

இடக்கியம் igakkiyam, Gu. (n.) வல்லூறு வடிவம் 
எழுதிய தோக்கொடி (வின்.) ; 180; 5808-12] banner; 

standard hoisted on a car. 

தெ. டெக்கியமு: ௧. டெகெ. 

/இடக்கு” - இடக்கியம்./ 

ஏனைப்பறவைகளை எதிர்த்துத் தாக்கும் இயல்புள்ள வல்லூறு 
என்னும் பறவை வடிவம் எழுதியதேர்க் கொடி. 

இடக்கு'-தல் idakku, Ge.6.08l. (vi) allupsev; to 
fall down, fall. *மேனின் நிடிக்குமேல்'' (சினேந்.444) . 

/இடக்குதல் - இடத்தல். இடத்தல் - பெயர்த்தல், இடம் பெயாத் 
தல், விழுதல்./ 

mi 2 43 இடக்கு” (82/0, Qu. (n.) 1. Pear; vulgar language. 
2. ஏறுமாறு (கொ.வ.); cavil, captious speech. 3. 
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மூரண்செயல்; rudeness, _incivility, insubordination, 

pertinacity, obstinacy, as of a balky horse. குதிரை 

இடக்குப்பண்ணுகிறது. (கொ.வ.), (செ.அக.). 4. இழி 

சொல்; ௦ 00 (ஆ.அக.). 

௧. எடகு. 

(இட-; இடக்கு, இடத்தல் - தோண்டுதல், துருவுதல், துன்டுறுத் 
gad 

இடக்கு” idakku, Qu. (n.) 1. gem; obstacle. 2. 
வல்லூறு என்னும் பறவை; 100/2! 1௮000. 

(இட -, இடக்கு./ 
பறவையைக் குறித்த 'இடக்கு' என்னும் சொல் பேச்சு வழக்கில், 

“டேகை' எனத் திரிந்துள்ளது. 

இடக்குமடக்கு (/௪//ப-ரசரசமை பெ. (6) 1. ஏறு 
மாறு; 0௯, specious objection. (செ.௮௧.). 2. அலைக் 

கழிவு; harassment. - 

(இடக்கு - மடக்கு. முடக்கு - மடக்கு./ 

இடக்குமுடக்கு ////ய/-௱பய பெ. (ஈ.) 1. தெருக் 
கம்; ள்2ரிடி, ரிப் செபா. 2. இடர்ப்பாடு; 

dilemma, predicament. 

(இடக்கு - முடக்கு./ 

இடக்கை” (8/௮ பெ. (௩) 1. இடது கை; (6 
௩௨0. 2. இடக்கையாற் கொட்டும் ஒரு தோற்கருவி. 

(சிலப்.3,27, உரை); 8௨! drum beaten by the left 

hand. 

  

  

    
  

இடக்கை 

௧. எடகய். 

[இள - இட - கை. இடக்கை. வலக்கையை நோக்க இடதுகை 
வலிமை குறைந்ததாகக் கருதப்படும் மென்மை நோக்கி, இள 
* கை .. இளக்கை - இடக்கை என வழக்கூன்றியது./ 

இடக்கை” idakkal, பெ. (ஈ.) 1. ஆமந்திரிகை; ஈப8/0வ 

instrument. 2. ஒரு நாடு; ஈ6 ௦4 8 1சார1௦ரு. 

[இட -- இடக்கை. இட - அகன்ற. 

இடக்கை” //௮] பெ. (௩) பெருமூரசு வகை; 12106 
00006 ரபா. (செ.அ௧.). 

(இடம் - இடக்கை - வாயகன்ற தோற் கருவி.



இடக்கைச்சி — 

இடக்கைச்சி idakkaicci Qu. (n) ஒரு வகை நாடி; 
௨1௭0 04.ஜப196. (சா.௮௧.). 

/இடம் - கை - A] 

Qrsemsuiest idakkaiyen, Qu. (n) இடக் கையால் 
Game Gleunieisir; one who does work by left 
hand. 

ம. இடத்தன்; ௧. எடகய்ய. 

[இடம் - கையன். 

இடக்கையான் idakkaiyan, Qu. (n) அஞ்சாவீரன் 
(s81..218.); man with undaunted courage. 

(இடக்கு -. இடக்கையான். 

இடகலை ida-kalai, Qu. (mn) திலவின் கலை; 925௦ 
of the moon. ” 

(இட - கலை..] 

இடகன் 8, பெ. (௩) இடப்பக்கத்தவன்; 00௦ 
who is on the left 909. '“குடகர்க்கிடகர்'' (பெருந்தொ. 
1005). (௪.௮௧.). 
(செ.௮௧.). 

[இட ~ Greer] 

QUmsErened idariga-sdlal Qu. (n) sseeereney; 
mint “வேங்கடாத்திரி தேவமகாராஜய்யனுக்குத் திரு 

வையாறு இடங்க சாலை பாலிக்கையில்'' (8111/, 224.) 
(செ.௮௧.). 

். /ஒருகா. விடங்கசாலை - இடங்கசாலை. விடங்கன் - சிவன்; 
தெய்வச்சிற்பம், தெய்வப்படிமங்கள் செய்யுமிடம்./ 

இடங்கட்டுக்கொம்பு idan-katu-k-kombu, Gu. (n.) 
மாட்டுக்குந்ற வகை (பெரியமாட்டு.161) : 087601 1 
ளெ. (செ.அக.). 

(இடந்து) - கட்டுக்கொம்பு... 

இடங்கண் (௭/௪ பெ. (ஈ.) 1. பறையின் அகன்ற 
கண் பகுதி (௮௧.87); ஈ(00ி6 07 19 membrane of 

8 ரபா. 2. அகற்சி, பரப்பு; 000௨0, 010 1௩ 3௦௨. 

(இடம் - கண்... 

இடங்கணம்” /கொ௱/சாக௱, பெ. (ஈ.) வெண்காரம் (நன். 

273, மயிலை); ௦0ல: (செ.௮௧.). ' 

(இள - இடம் - கணம். இடம் - வெண்மை./ 

இடங்கணம்” idankanam, Gu. (n.) 56 நாடுகளுள், 
ஒன்று; country, one of 56 téyam. ‘‘serem_ 

மிடங்கணம்'' , (திருவேங்கட.97) (செ.௮௧.). 

/இடங்கண் - இடங்கணம்.... 

இடங்கணி': (சோகம். பெ. (ஈ.) 1. சங்கிலி (திவா.); 

chain. 2. இடங்கணிப்பொறி(சீவக.102, உரை) பார்க்க; 
see /கெொ/சர்0-0௦ 3. ஆந்தை; 04. (சா.அக.). 

(இடம் - கணி. இடங்கணரி : இடமகலப் பருத்தது./ 
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் இடங்கரம் 

இடங்கணி” 80-௪௩] பெ. (௩) உணி (வின்.): 0௮. 
(செ.௮௧.) 

(இடுதல் - பிடுதல், பிளத்தல், பிரித்தல். இடு -இட - இடங்குணி 
- இடங்கணி.. . 

இடங்கணிப்பொறி (சர்க் பெ. (௩) 
கோட்டை மதிலில் வைக்கப்படும் இயந்திரங்களு 
ளொன்று; (சிலப்.15,210 2-7); chain instrument 

mounted on the ramparts of a fort for slinging stones 

at the enemy, advancing to attack the fortification. 

/(இடங்கணி - பொறி, இடங்குணி -, இடங்களி... 

இடங்கப்பட்டை /க1௭-௨-0௪/௪) பெ. (௩) இலவங் 
கப்பட்டை,; ரொ (சா.௮௧.). 

(இலவங்கம் - இலங்கம் - இடங்கம் : பட்டை. (கொ.வ.)./ 

இடங்கம்” /ர21ரக௱, பெ. (௩) உளி (தணிகைப்பு.அகத். 
69); chisel, stone cutter's chisel. (Qe.218.). 

[இடுதல் - பிடுதல், பிளத்தல், இடு -, இடங்கம்..] 

இடங்கம்” /கோரக௱, பெ. (௩) 1. செம்மணி (இரத்தி 

னம்) நிறுக்கப்பயன்படுவதும் 24 செம்மணி கொண் 

டதுமான நிறைகல் (சுக்கிரநீதி,189); weight of 24 

.lratti, for weighing precious stones. 2. மண் தோண்டும் 

படை பநாநார்த்த.); shovel 3. வாணினுறை 

(நாநார்த்த.) ; 9080080. 4. கணைக்கால் (நாநார்த்த.); 

ankle. 5. பொரிகாரம் (நாநார்த்த.); borax. 6. Asend 
(நாநார்த்த.); 810௭. 7. செருக்கு (நாநார்த்த.); pride, 

arrogance. 8. apenrenenr (mmpmitgs.); whetstone. 9. 
இலவங்கம், (சா.௮க.): 0106. 

/இடங்கம் - பிளக்கு.ம் அல்லது தோண்டுங் கருவி. அவ்வடிவி 
லமைந்த நிறைகல், வெட்டு வாளின் உறை. வெட்டுவது போன்று 
சினத்தின் வெளிப்பாடான செருக்கு... 

இடங்கர்” (சாரண பெ. (௩) 1. இழிந்தோர் (சூடா.) 
0608001665, 16௨385, 109௦05 ௭. 2. முகலை வகை 

0000016. “கொடுந்தாண் முதலையு மிடங்கருங் கராமும்'' 
(குறிஞ்சிப்.257). (செ.௮௧.). 

(இடு - இட - இடங்கர். பிரிக்கும் குணம் கொண்ட கயவர், 
இழிகுணம் வாய்ந்தோர், வாயகன்ற முதலை. 

இடங்கர்” idangar பெ. (௩) 1. நீர்ச்சரல் (திவா.) 
large bucket. 2. @GLw (Slour.); pot. (செ.௮௧.). 

/இடம் - இடங்கர் - வாயகன்ற கலம்../ 

இடங்கர்” iangar, Qu. (n.) சிறுவழி (வின்.); ஈவா௦ப 
path. (Gle..216. ). 

௧. இடுகுரு: தெ. டொங்க. 

(இடு - சிற. இடு - இடங்கார..] 

இடங்கரம் /72ர௮௪௱, பெ. (.) மகனிர்க்குண்டாகும் 
மாதவிடாய்த்தி“்டு; 0ரிளளர் 100 ௭௦85. (௪.௮௧... : 

(இடு - இட - இடங்கரம் - பிரிந்து அல்லது விலகியிருத்தற்குக் 
காரணமான தீட்டுக் காலம்./ ்



இடங்கருங்குட்டம் 

இடங்கருங்குட்டம் /ரசர/சறிய/, பெ. (௩) இடம் 
கநிதாகிய குழி; 0211 020. ''இடங்கருங் குட்டத்துடன் 

றொக்கோடி'' (புறம்.37). 

(இடம் - கரும் - குட்டம்./ 

இடங்கழி'-த்தல் /ர2-24/-4  செ.குன்றாவி. (4) 

| இடத்திணின்று நீக்கப்படுதல்; 1௦ 06 015ஈ/5560, 1௦ 06 

60௪160. ''தடங்கணார்க் கிடங்கழி காமனன்ன காளை” 

(சீவக.2038) (செ.௮௧.). 

[இடம் + ap] 

இடங்கழி” /சரக பெ. (ஈ.) 1. எல்லை கடக்கை; 
passing beyond bounds; overstepping the proper limit. 

"இடங்கழி காமமொ டடங்கா ஸனாகி'' (மணி.18,119).' 

2. காம மிகுதி; 600955 of (ப5(. ''இடங்கழிமான் 

மாலையெல்லை'' (பூ.வெ.12, பெண்பாற்.5). 3. 

மீதராகை (பிங்.); 00 065560 100 பர் of space. 

4. மர வேனம்; 400090 465961 10 keeping salt or 

௦௭ 11095. உப்பிடங்கழி. (கொ.வ.) . 5. ஒரு படியளவு; 

(TASi, 293); measure of capacity = 8  ollocks. 

(செ.அ௧.). 

ம. இடங்ஙழி. இடங்ஙாழி. 

(இடம் - கழி. இடம் - இருப்பிடம், எல்லை./ 

இடங்கழிநாயனார் idan-kali-nayanér, Qu. (n.) அறு 

பத்துமூன்று நாயன்மாருள் ஒருவர் (பெரியபு.); 0167 

of K6nadu, who is canonized and included in the galaxy 

of 63 saiva saints (Gle.26.). 

/(இடங்கழி” * தாயனார். 

QumaePlemw  idarigali-mai 
பார்க்க; 596 /darigali. 

பெ. (n) இடங்கழி 

இடங்கழியர் (கொர் பெ. (ஈ.) 1. கயவர் (சூடா.); 

(8௨0 965015. 2. காமுகர் (செ.௮௧.) ; றா௦ரி[92165. 

[இடங்கழி - அர். 

இடங்காரம்” /௪௪/-9க௪௱, பெ. (௩) 1. மத்தளத்தின் 
இடப்பக்கம் (வின்.); 1641 hand side of a double drum, 

the end of which is glued to produce the required tone. 

2. புகழ்; fame, reputation. (3.<318.). 

ம. இடங்காரம். 

[இடம் ;இடங்காரம்.] 

இடங்காரம்” (ஸ்ண்்ா, பெ. (௩) வில்லின் 
நாணோசை (சங்.௮க.); twang of a bow-string 

(செ.௮௧.). ன ரூ 

(ஒருகா. இழுங்காரம் - இடங்காரம்.] 

இடங்கெட்டபாவி jigar-keta-pavi Qu. (n) 1. 
Fpl Seuss ( Glen. ); utterly destitute, miserable wretch. 
(௪ெ.௮௧.). 2. ஆதரவற்றவன்; 065019 061500. 

[இடம் - கெட்ட - பாவி 
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இடங்கொள்(ளு)-தல். 

இடங்கெட்டபேச்சு /020-/212-2ல்௦ப, பெ. (௩) ஓமுங் 
கற்ற சொல் (கொ.வ.); words spoken without any 

regard to reason, season, place or person. (%.218.). 

(இடம் - கெட்ட - பேச்சு./ 

இடங்கெட்டவன் /20-/2022 பெ. (௩) 1. அலைப 
euesr; wanderer. 2. &wsauser; dishonest man. (Gle.218. ). 

(இடம் - கெட்டவன். 

இடங்கேடு" idan-kédu, Qu. (n.) 1. ஏழ்மை (வின்.); 
poverty. 2. தாறுமாறு; inconsistency, incoherence. 

(Qe. 216.). 

ம. இடங்கேடு. 

(இடம் - கேடு. 

இடங்கேடு” (ச௪ஈ-/சஸ்-, பெ. (௩) 1. தாடுகடத்துகை 
(@ym_.); banishment. 2. எக்கச்சக்கம்; 3௮௨0 

predicament. '“இடங்கேடாய்ச் சென்று சிக்கிக்கொண் 

டாய் சிறுபிள்ளாய்'' (தெய்வச். விறலிவிடு.373). 

(செ.௮௧.). 

(இடம் - கேடு./ 

இடங்கை /சரச/ பெ. (௩) 1. இடக்கை; 64 6௨0. 

“நெடுங் கோதண்ட மிடங்கையி லெடுத்து'' (திரு 

விளை. யானை.30). 2. திரவிடர்களின் மதிப்புரவின் 

பொருட்டுத் தங்களுக்குள் பகைத்துப் பிரிவுபட்ட 
வகுப்பினருள் ஒரு பிரிவார்; | ௩௨௩௦ 08, 006 of 

the two clans into which some Dravidian castes in the 

Cola country had separated themselves by about the 

11th cAD., such as the artisan against the agricultural 
- the fued arising chiefly from each claiming certain 

honours such as riding a horse on marriage occasions, . 
610. (செ.௮௧.). 

ம. இடங்கை; ௧. எடகெய்; தெ. எடம்; கொலா. எடமகை; 
குவி. டெம்பா; பட. எடகை. 

(இடம் (இடது) - கை./ 

'இடங்கொடு-த்தல் ,92-ம0ஸ்-, 4. செ.கு.வி. (4) 
1. கண்டிப்பின்றி நடக்கவிடுதல்; 1௦ 06 1ஈ0ப06ஈர் or 

2; 10 ௭௦4 180/2௦6. சிறுவிள்ளைகட்கு இடங்கொடுத் 

தால் தலைமேலேறும். 2. பிடிகொடுத்தல்; 41௦ 44610, 
give in. “என்னவு மிடங்கொடாம லெதிருற'' (பாரத. 
நிரைமீட்சி.124). (செ.௮௧.). 

௧. எடகொடு. 

(இடம் - கொடு.] 

இடங்கொள்(ளு)-தல் (72-00 16 செ.கு.வி. (vi) 
1. பரவுதல்; (௦ $றா690 1100 place to place. “இடங் 

கொள் சமயத்தை யெல்லாம்'' (திவ். திருவாய்.5,2,4). 
2. GHW wumpisev; to have sufficient room. “சாது 

மருண்டால் காடு இடங்கொள்ளாது'' (பழ.). 3. அகல 
tog6u; to be spacious, vast, capacious. ““இடங்கொள் 

பூதலம்'' (நைடத.நகரப்.16) - 7 செ. குன்றாவி. (44.



இடங்கோலு-தல் 

இருப்பிடமாகக் கொள்ளுதல்; 1919 பூர 0099 ௨0005 1ஈ; 

to accept, as residence; to occupy, as one’s residence. 

“இறைவனே நீ யென்னுட லிடங்கொண்டாய்'! (திரு 
வாச. 22,5). (செ.௮௧.). 

௧. எடெகொள். 

(இடம் - கொள்..] 

இடங்கோலு-தல் (8-9 -, 16 செ.கு.வி. (vi) 
1. ஊன்ற இடஞ்செய்து கொள்ளுதல் (வின்.); 

gain a footing, establish oneself in a place. 2. முன்னேற் 
பாடு செய்தல்; ௦ (9/௦ preparatory measures. 
(செ.௮௧.). 

(இடம் - கோலு./ 

இடச்சுக் குளம்பு /0௪௦00-/-/பணம்ப, பெ. (௩) நீர் 
முண்ணி; water-thorn (s1.218.). 

(இடத்து - குளம்பு. / 

இடச்சுரிகை idaccurigai, பெ. (ஈ.) உடைவாள்; 96010 
or dagger suspended from the girdle. 

ம. இடச்சுரிக. ் 

(இடை - இட - சுரிகை../ 

இடச்சுற்று /6௪-௦-வரப பெ. (௩) 1. இடப்புறமாய்ச் 
சல்லும் வளைவு; போஸ்டு 1௦ 16 164 8 ௨10௨ 0 

the palm of the hand. 2. Gx es Oleevayens; going from 
right to left. (செ.௮௧.). 

(இடம் (இடது) - சுற்ற. 

இடசாரி /௪௪-ஊ பெ. (ஈ.) இடப்பக்கமாக வரும் நடை; 

turning or wheeling to the left, as in dancing and in 

military tactics. (Qe.96.). 

௧. எடசாரி (இடத்தினின்று வலத்திற்குச் சுற்றுவது). 

[இடது] * சாரி] 

இடஞ்சுழி /௦௧-வர பெ. (ஈ.) உடம்பிலே இடப்பக்கம் 
- தோக்கியிருக்குஞ் சுழி: ௦! 1624 (பாடி 1௦ the left, 
as one of the points of a horse; curves that turn to 

the left, as on the thumb. 

/இடம் (இடது) - சுழி. 

இடத்தகைவு /9௪-/-/சரசஸ்ப, பெ. (ஈ.) எதிர்வழக்காளி 

யைக் குறிப்பிட்ட இடம் விட்டுப்போகாமல் வழக் 

காளி அரசாணை சொல்லித் தடுக்கை (சங்.௮௧.); 

prohibition by the complainant, in the name of the King, 

of a defendant's leaving a prescribed location (GQe.26.). 

(இடம் - தகைவு./ ் 

இடத்து: சப; இடை. (pat) இடத்தில் என்ற 
பொருளில் பெயரெச்சம் சுட்டு வினாவுடன் 

இஇணைந்துவரும் இடைச்சொல்; 21 106 01806, at the 
16. (எ-டு) அவ்விடத்து, எவ்விடத்து. 
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இடது கை 

ம. இடத்து. 

(இடம் -, இடத்து... 

இடத்து மாடு /9௪/ப-ஈசல், பெ. (௩) நுகத்தின் 
அஇடப்பக்கத்து எருது; 0% 160 to the left side of the 
405. (செ.௮௧.). 

மறுவ. இடத்தை. 

(இடது - மாடு - இடத்துமாடு./ 

இடத்துய்த்தகறல் idattuyttagaral Qu. (௩) தலை 
மகளை இடத்தய்த்த தோழி தலைமகன் எதிர்ப்படுவ 

னென்று கருதித் தானீங்கு தலைக் கூறும் அகத்துறை 

(களவியற்.73) ; 6 பர/௦ describes the maid leaving 

the heroine alone to meet the hero, in the appointed 

place. 

(இடத்து - உய்த்து - அகறல்./ 

இடத்துய்த்தல் idattuyital Qu. (n) தோழி தலை 
மகற்கு இடங்காட்டி மீண்டுந் தலைமகளுழைச்' 

சென்று அவளைத் தலைமகணின்றவிடத்துச் செலவி 

டுக்கும் அகத்துறை (களவியற்.72); 1௭௪ in which 

the maid indicates to the hero, the appointed place of 

meeting and then leads the heroine to that place. 

[இடத்து * &ய்த்தல்./ 

இடத்துறை iWatturai, Qu. (n.) காசாகச் செலுத்தும் 
euffl; ancient tax in money. 

/ஒருகா. இடத்து - உறு - இடத்துறு -. இடத்துறி-, இடத்துறை 
பொற்காசு அச்சிடப்படும் அக்கசாலையில் காசாகவே பெறப் 

படும் வழக்கம் நோக்கிப் பெற்ற பெயராகலாம்./ 

இடத்தை iWatta, Qu. (n) இடத்து மாடு பார்க்க; 
see idattu madu. 

(இடது - இடத்தை. 
இடத்தையச்சொல் idattaiya-c-col Gu. (n) இடத்தை 

- ஐயப்படுத்துஞ் சொற்கள்: அவை, யாங்கு, யாண்டு, 

யாங்ஙகனம் முதலியன; (ஈ(8ா0021449 ௩009 பர்க் 

, 99006 0505 (ஆ.௮௧.). 

[இடம் - இடத்து - ஐயம் - சொல்,] 

இடது igadu, 6.Qu.er. (adj.) இடப்புறமான (கொ.வ.); 
left. (Qe.218.). 

ம. இடது; ௧. எட; கோத, எட; துட. ஒட: குட. எடதெ; 
து. எட,யட; கொலா. எடம்; நா. டாவ; பர். எம்ப்ரி; கோண். 
டாவா; குவி. டெம்ப. 

(இடம் -, Og] 

இடது SHOSETLD idadu-kannam, Qu. (n) எமுவோரை 

யின் (இலக்கினத்தின்) பதினோராமிடம். (சங்.அக.); 

11௨ 1114) 0096 1௦௱ 106 85000. (செ.௮௧.) 

[இடம் + இடது - கன்னம். 

இடது கை /0200-/௪[ பெ. (௩) இடக்கை பார்க்க; 
see (dakkaf. ் 

[இடம் - இடது - கை./
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இடது கைக்காரன் idadu-kai-k-karapn, பெ. (௩) 
இடக்கை வழக்கமுள்ளோன்; left handed man. 

(Gle.216.). 

க. எட்ச. 

(இடது - கை - காரன்./ 

இடதுகைப் படுக்கை /7200-/9/-0-0சங்//ச/ பெ. (௬) 
இடதுகைப் பக்கமாக ஒருக்கணித் துறங்கல்; 0 

resting the body on the left side. (e7.518.). 

[இடது - கை - படுக்கை./ 

இடதுகைவெட்டு idadu-kai-vely, ‘Qu. (n.) girewruse 
GDD ase (syoucw.LiewreM().6%); blemish in coins. 

(Ge.216.). , 

[இடது கை - வெட்டு. 

இடதுசெவி idadu-sevi Qu. (n) எழமுவோரையின் 

(இலக்கினத்தின்) பதினோராமிடம். (சங்.௮க.); 114 

house from the ascendant. (Ge. 96. ). 

(இடம் - இடது - செவி] 

இடதுநாளக்குழல் /0ச2பாசிகய௪ பெ. (௩) இடப் 
பக்கம் ஓடும் சாரி அரததக் குழாய்; (611 012120 ௦68௩9! 

for venous blood - left sinus venosus. (&17.24&.). 

(இடது - நாள்ம் - குழல்./ - 
இடந்தலைப்படல் idantalai-p-padal, Qu. (ஈ.) ஒன்று 

கூடுதல், 1௦ join with, to meet. 

[இடம் - தலைப்படல்../ 

இடந்தலைப்பாடு /சகா-/௪௪/2-றசீரப பெ. (n.) இயற் 
கைப் புணர்ச்சி நிகழ்ந்த இடத்தில் இரண்டாமுறை 

,தலைவனுந் தலைவியுங் கூடுகை (தொல்.பொ.498, 

உரை.); (860000 ஈ௦64ஈ0 of the lovers in the same 

place where they first had intercourse. 

(இடம் : தலைப்பாடு./ 

இடந்துடி-த்தல் /ச-பளி-, 4 செ.கு.வி. (44.) இடக் 
கண், இடத்தோள் துடித்தல் (கம்பரா.காட்சி.35); 
have twitchings on the left side, referring to the muscles 

of the eyes and the shoulder, considered to forebode 

good if in women and evil if in men, the reverse being 

predicted of the twitchings on the righiside. 

(இடம் - துடித்தல். 
இடநாகம் /ர2-ஈசரக௱, பெ. (ஈ.) அடைகாக்கும் தல்ல 

பாம்பு. (சங்.அக.); ௩௦0080 0௦018, (செ.அ௮௧.).: 

/இடம் - நாகம். 

இடநாள் ida-ndl பெ. (ஈ.) உருள், கொடுநுகம், சுளகு, 
முக்கோல் (உரோகிணி, மகம், விசாகம், திருவோணம்) 
முதலாக மும்மூன்று விண்மீன்கள், (விதான.கால 
#&.2); technical term referring to the set of three 

naksatras beginning with each of the 4th, 10th, 16th 

or 22nd asterism for calculation. (Qe.216.). 

[இடம் - நாள்../   

இடம் 

இடநிலைப்பாலை /9-ஈ/௪/௦-0௪௪ பெ. (௩) பண் 

வகை. (சிலப்.10.கட்டுரை,14.) ; 855 04 ௨4 ஈ௦௦- 

ஷு. (செ.௮௧.). 

[இடை + நிலை - பாலை./ 

இடப்படி /சறசர் பெ. (ஈ.) ஓர் அடிவைப்பு; (80ம் 
௦4 ௨ 5150, 0806. (செ.அக.). 

[இடம் - படி..7 

இடப்பு /ர£ஹப பெ. (௩) 1. பிளப்பு; 18106 cleft, gap. 
2. பெயர்த்த மணாகட்டி (வின்.); clod of earth thrown 

out by digging or ploughing. 

(இட - இடப்பு. இடத்தல் - பிளத்தல், தோண்டுதல், 

பெயர்த்தல்./ 

இடப்புக்கால் /8000-6-/க1 பெ. (ஈ) அகல வைத்த 
sire. (oSlér.) legs spread apart. (Qe.218.). 

(இடத்தல் - பிளத்தல், விரித்தல். Qu + இடப்பு * கால்./ 

இடப்புறம் ida-p-puram, Qu. (n.) இடது பக்கம்; left 
8106. (செ.௮௧.). 

௧. எடகடெ. 

[இடம் - புறம்./ 

இடப்பெயர் /7௪-௦2-௦ஷ; பெ. (ஈ.) இடத்தைக் குறிக் 
கும் பெயர்ச்சொல். (நன்.132) noun denoting place. 

(செ.௮௧.). 

(இடம். - பெயா..] 

இடப்பொருள் ida-p-porul பெ. (௩) ஏழாம் வேற்று 
மைப்பொருள். (நன்.302); 58056 of the locative. 

(செ.௮௧.). 

(இடம் - பொருள். 

இடம்” idam, Gu. (n) 1. say; place, room, site, 
spot, situation. 2. @pev; ௦0ல். இடத்தைப் பார்த்துப் 
பொருள் கொள்க. 3. வீடு (திவா.); 0059, 1291020௨. 
4. காரணம்; 0௦பா0், 68500. அப்படிச் சொல்லுவதற்கு 

இடமுண்டா? 5. வானம் (திவா); 84, ஈ௦வள. 6. 

அகலம் (சூடா.); 0680ம், width, expanse.7?. இடப்பக் 

aw; left side. பாதையில் இடம் செல்க (உவ.). 8. 

Hoey; measure, 060096, ஈர். '“உகலிடந் தான்சென்று' 
(திருக்கோ.42). 9. ஆடையின் அகலமுழம் (இ.வ.); 

Cubit, in measuring the width of cloth. 10. பொருது: 
6. '“அகலிரு விசும்பிற் பகலிடந் தரீஇயர்'' (பதிற்றுப். 

92,28). 11. ஏற்ற sound; fitting time, opportunity. 

““நாடொறு மிடம்பெறாமல்'” (திருவாலவா.35,8).: 12. 
Glesveid; wealth, affluence, prosperity. “Qu Waders 

காலுமிரவொல்லாச் sre’? (குறள்.1064). BS. 
வலிமை (Iru.); ability, power. 14. மூவகையிடம் 

(pe.259); person, three in number, viz, geen, 

முன்னிலை, படர்க்கை. 15. படுக்கை (பிங்.); 060. 

16. தொலைவு; 018(8006. திருநாவாய் எத்தனை இடம் 

போகும்? (ஈடு,9,8,1) - இடை. (0௨7) ஏழனுருபு (நன். 
302); sign of 196 1௦5/௦, 8 1) அவனிடம். டை 

ம. இடம்; ௧. இடெ, எட; தெ. எட, -எடமு; கோத. எடம்; 
துட. இடன்; குட. எடெ.
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[Bed + இள்-, இடு -, இடம் - (இடைவெளி, பக்கம். 
இடு - இடம். இடுதல் - வைத்தல். இடம் - ஒன்றை வைத்துக் 
கொள்ளுவதற்குரிய இருப்பிடம். இடு - ஒடுங்குதல், சிறுத்தல். 
ஓரிடத்தில் ஒரு பொருளை ஒடுக்கமாக ஒடுக்கிச் செப்பமாக 
நிலைபெறுத்துதல்; அங்ஙனம் வைத்தற்குரிய இடம். கக்கத்தில் 
இடுக்கிக் கொள்ளவும் குழந்தையை இடப்பக்கத்து இடுப்பில் 
இருத்திக்கொள்ளவும் உடம்பின் வலப் பகுதியை விட இடப் 
பகுதி இடமாகப் பயன்படுதலின் இடத்தோள் இடது இடுப்பு 
இவற்றுக்கு உரிய இடமாயின. தோள் கொடுத்துத் தூக்குதற்கு 
இடத்தோளே பயன்படுதல் காண்க. வலக்கை வலிமை (வலம்) 
யுடையதாத்லின் வலம் - அப்பகுதி முழுவதும் வலப்பக்கம் 
ஆயிற்று: 
இடம், வினையடியாக ஒரு பொருளை வைத்தற்குரிய இடத் 
“தையும் பெயரடியாக இடைவெளி. பக்கம், அகலம் ஆகிய 
பொருள்களையும் குறித்தது. 

இடம்” idam Boor. (part) உடன். ஓடு என்ற 
பொருளில் வரும் இடைச் சொல்; (௦, பர், 

ம. இடம். 

(இடு - இடம். 

இடம்” dam, Qu. (n.) ஓரை (இராசி) (நாநார்த்த.); 
sign of the Zodiac. (Qe.28.). 

(இடு - இடம் - விண்மீன்கள் பல இருத்தற்கு இடமாக 
இருப்பது./ 

இடம்பகம் /ரசஈம்சரக௱, பெ. (n.) Guu; devil “இடம்பக 
மகளிவள்'' (நீலகேசி.64), (செ.௮௧.). 

/இடம்பு - இடம்பகம்./ 

இடம்படு-தல் iWam-pagu-, 20 Gs.o@cM. (vi) 
1. அகலித்தல்; 10 09 0090, 09 802010ப5, 1௦ cover | 

௨ 499 ஒமர் ''இடம்பட வீடெடேல்'”. (ஆத்திசூடி). - 

2. hegluinged; to be intense, outreach. “@wbur 

மெய்ஞ்ஞானங் கற்பினும்'' (நாலடி.116). 3. விரிதல்; 
to expand (Ge.218.). 

ம. இடம்பெடுக. 

(இடம் - படு. படுதல் - உண்டாதல். இடம் ... ௮அகலம்../ 

இடம் பண்ணு-தல் /ர௭௱-0௪௩ப-, 15 செ.கு.வி. (44) 

பூசை, உணவு முதலியவற்றிற்கென்று இடத்தைத் 
தூய்மை செய்தல், (கொ.வ.); 10 பாரு ௨ 01906 ம 

daubing it with cowdung solution, as for worship, or 

by water before spreading the leaf for meal. 

௧. எடெமாடு. 

(இடம் : இடைவெளி, அகலம். இடம் - பண்ணு. 

இடம்பம் igambam, Gu. (n) wee.@; pomposity, 

ostentation (Gle.218.). 

இடம் - இடம்பம் > Skt. damba @rw = se. Oe wud 
: பெருமை, ஸீம்பு./ ; 

இடம்பரம். (௪2௱௦௫௪௱, பெ. (௩) 1. இடப்பக்கம்; left 
$106. 2. வழிவகை; ௱6100, ௦06006. (ஆ.௮௧.). 

/இடம் - இடம்பரம்./   

இடம்பன் சம்சு பெ. (௩) பகட்டுள்ளவண்; pompous 
showy fellow,  coxcomb. “இடம்பனை யழைத்து'' 

(பிரபோத.24,67). 

இடம்பன் 2 5 கோவ. 

(இடம் -, இடம்பம் , இடம்பன்.] 

இடம்பாடு idam-padu, Qu. (ஈ.) 1. அகலம் (வின்.); 

0ம். 2. செல்வம்; ௨௦௦6. இடம்பாடுள்ளவன் அவன் 

(இராட்.). 3. பருமை; ஈ855; 610695. 4. விரிவு; 
expansion; extensiveness. (9. 248.). 

ம. இடம்பாடு. 

(இடம் - படு - இடம்படு -, இடம்பாடு..] 

இடம்பார்-த்தல் /ர2-2ச-, 4 செ.கு.வி. (vi) 1. 
அஇடந்தேடுதல்; (௦ seek a place, secure an abode, 

find a situation. 2. swusnoglgev; to seek an opportunity; 
wait for suitable occasion. (Ge.218.). 

௧. எடெநோடு. 

(இடம் - பார். 

இடம்பு'-தல் /சொ௱ப-, 15 செ.கு.வி. (41.) 1. விலகு 

தல் (யாழ்ப்.); 1௦ 662 91004, 85 persons who are 

not on good terms with each ௦௭. (செ.அ௮க.). 2. 

அ/கலித்தல்; /௦ ௩/௭. 3. பெருமை பேசுதல்;:1௦ ௦0850. 

ம..இடம்பல் (பகைமை), 

(இடம், இடம்பு - விலகு. இடம்புதல் - விலகுதல், அசலித்தல், 
பெரிதாக்குதல்../ 

Qo? jdambu, Qu. (n.) அகலம்; width. 

(இட -- இடம்பு.. 

இடம்புரி” (சய பெ. (௩) 1. இடப்புறம் சழியுள்ள 
சங்கு (பிங்.); ௦௦ஈ௱௦ஈ ரவா with spiral curving to 

06 164. 2. இடப்பக்கந் திரிந்த கயிறு; 1006 twisted to 

(6 164. (செ.அ௧க.). ் 

ம. இடம்புரி /கொ௱ழபா) ௧. எடெமுரி, எடெமுரிசங்கு$' 

(இடம் - புரி. புரிதல் - வளைதல், இடம் - இடப்பக்கம். 

இடம்புரி” (சவர் பெ. (௩) பூடுவகை (வின்.); 
medicinal shrub (Ge.918.). 

QrwyMsamis idampuri-k-kay, Qu. (n.) திருகுகாய்; 
Indian screw tree. Itis opposed to twisted horn. (7.218. j. 

(இடம் - புரி - காய், 

QrUwiyssfl idam-pani பெ. (௩) நுகத்தின் இடப் 

பக்தத்து மாடு; 0௦ 190 to the left side of the yoke. 

““இடம்பூணி யென்னாவின் கன்று அன்று'", (நேமி. 

சொல்.5, உரை). (செ.௮௧.). 2. நுகத்தின் இடப் 

பக்கம்; left side of a yoke (e@pr.). 

&. எடெகோலு. 

(இடம் + LL ORT + இ.



இடம்பெறவிரு-த்தல் 

'இடம்பெறவிரு-த்தல் /88௱-098-04ப-, 3 செ.கு.வி. 
(vi) ஐலக்கமிருத்தல்; 1௦ 00/6 8ப0187௦௦ in the court 

“இடம்பெறவிருந்த நல்லிமயத்துள்'' (திவ்.பெரியதி. 

1,2,1). (செ.௮௧.). . 

(இடம் - பெற - இருத்தல். இடம் - 
ewes] 

இடம் வருதல் /ர2௱-:2ய௦1 பெ. (ஈ.) வலத்திணின்று 
இடம் நோக்கிச் சுற்றுதல்; 10 go round in the 

anti-clockwise direction. 

அகலம், பெருமை, 

ம. இடத்து வய்க்குக. 

[இடம் - வருதல்../ 

இடமயக்கம் (ரச, பெ. (ஈ.) 1. ஒன்றற்குரிய 
உரிப்பொருளைப் பிறிதோரிடத்திற்குரியதாகக் 

Fapjd Mtwenevey (oSlest.); fault in poetry, which 

consists in the ascription of a wrong place of origin 

10 ரச/பாவ! றா00ப௦(5. 2. ஐகிடத்திற்குரியதை மற்றோ 

நிடத்ததாகக் கூறும் இலக்கண வழு (நன்.374, 

toullene); defect which consists in the wrong use 

of persons. 

(இடம் - மயக்கம்./ 

இடமலைவமைதி /9௪-ஈ௪௪க்ணக் பெ. (௩) இட 

மலைவாகிய வழுவை அமைத்துக்கொள்ளுகை; ௦06- 

cai licence which allows /dama/aivu' when it adds to 

6 6பநு. ''மரகதச் சோதியுடன் மாணிக்கச் சோதி 

இருமருங்குஞ் சேர்ந்தரிவை பாகன் - உருவ மலைக்கு 

மகில்சுமந்தாரத்து வான்கோ டலைத்து வரும்பொன்னி 

யாறு” -- இதில் காவிரியுட் பிற மலைக்கும் பிற 

நாட்டிற்குமுரிய மரகதமும், மாணிக்கமும், சந்தனமும் 

அலைத்து வருகின்றது என்றமையான் இடமலை 

வமைதி யாயிற்று. (தண்டி.125, உரை). 

(இடம் - மலைவு - அமைதி./ 

இடமலைவு ida-malaiv, Gu. (௩) ரிடத்துப் 
பொருளை மற்றோரிடத்துள்ளதாகச் சொல்லும் வழு; 

ரீ8ப1 11 0௦, ஈர்ர0் 860705 ழா௦0ப௦(6 1௦ places where 

they are not found as pearls to the mountain or goid 

to the 598. ''தொன்மலையின் மான்மதமும்'' (தண்டி. 

119.உரை). 

(இடம் - மலைவு./ 

இடமற்றபிள்ளை /௱௭7௭-05/ பெ. (ஈ.) தல்வினை 
(பாக்கியம்) அற்ற பிள்ளை (வின்.); child without 

inheritance or fortune (Gé.216.). 

[இடம் - ap 4 பிள்ளை../ ் . 

'இடமன் 8௮, பெ. (ஈ.) இடப்புறம்; 61 side. (இ.வ.). 

௧. எடமக்குலு. ் 

(இடம் + இடமன்../ 

இடமானம்” ணனைக, பெ. (௩) 1. அகலம்; 
spaciousness. இடமான வீடு. 2. wreflene; spacious 

place, magnificent house. 
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(இடம் - இடமானம். மானம் - பெயாறு. ஓ.நோ. தேய் 

-தேய்மானம்./ 

இடமானம்” சக்க, பெ. (௩) பறைவகை, (திரு 
நெல்.பு.விட்டுணு.25) ; 900016 drum carried on the back 

of an animal. (Ge.218.)- 

தெ. டமாரமு, டமாய, டம்மாரமு. 

இடம் - மானம் - இடமானம். ஒருகா. வாயகன்ற பறை./ 

இடமிடு-தல் /௪௪௭/00-, 20 செ.கு.வி. (44.) பருத்தல்; 
to become large ௦ 9126. இந்தப்புண் இடமிட்டுக்கொண்டு 

வருகிறது (உ.வ.). 

(இடம் + BG. 

இடமிடைஞ்சல் ரகர Qu. (n.) நெருக்கடி 
(Qagmr.cu.); lack of room; crowdedness for want of 

space. (செ.௮௧.). 

ம. இடகூடுக. 

[இடம் - இடைஞ்சல்./ 

இடமுடங்கு ida-mudangu, Qu. (n.) இடமிடைஞ்சல் 

urr&s; see /damidainjal. 

(இடம் - மூடங்கு../ 

இடமை /௭ச௪் பெ. (.) 1. திலம்; ற். 2. 

இடப்பக்கம்; 61906 3. இடையின எழுத்துகள்; 18! 

letters called 1ஷெர்கா. ''ஆவி இடைமை இடம் மிடறா 

கும்'” (நன்.). 
[இடம் - இடமை, இடைமை -, இடமை./ 

இடர் /ர௪ பெ. (௩) 1. a@Gssu; affliction, distress, 
11000௦ ''எண்கணிடரினும் பெரிதாலெவ்வம்'' (பு.வெ. 

11.7). 2. expen; poverty, pinch of poverty. “@ler 

றுபோ மெங்கட் கிடர்'' (பு.வெ.8,32) 3. ஏதம்; jeo- 

pardy. 

ம. இடர்; க. இடரு; தெ. எடரு. 

இல் -, இள் -, இடு - குத்துதல், துளைத்தல், பெயர்த்தல். 

இடு - இடல் > இடர் - துன்பம்.] 

இடர்ப்படு-தல் /72-௦-௦சஸ்-, 20 செ.கு.வி. (4) 1. 
வருத்தமுறுதல்; ௦ 5பரஏ ௪1௦40. 2. நவிந்துகொள் 

ஞூதல்; 1௦ 1800பா 90, 10 றபர் forth considerable effort, 

as in comprehending the sense of a 0855806. இடர்ப்பட் 
டுப் பொருள் கண்டார். (உ.வ.). 

க. எடர்பாடு 

[QO > இடல், இடர் - படி. 

இடர்ப்பாடு /02--2-சஸ்-, பெ. (௩) தன்புறுகை; 
experiencing affliction or a reverse of fortune. “@Q&s 

ணிடர்ப்பா டுடைத்து'' (குறள்.624) 

(இடு -- இடல் - இடர் - படு. இடர்ப்படு - இடர்ப்பாடு] 

இடர்ப்பில்லம் /ர2-௦-௦ர8, பெ. (௩) கண்ணோய் 

வகை (சீவரட்.); curable kind of blear-eye. (Qe.218.). 

(இடர் - பில்லம்./



இடரெட்டு 

இடரெட்டு /ச2-௪ரம; பெ. (௩) தாட்டிற்கு வரக்கூடிய 
எண்வகைத் தீமை; இடரெட்டாவன: விட்டில், கிளி, 

நால்வாய், வேற்றரசு, தன்னரசு, நட்டம், பெரும்பு 

யல, காநறு (பு.வெ.9,17,உரை); eight forms of 

affliction that may afflict a country like tocust, parrot, 

elephant, foreign royal tyranny, native royal tyranny, loss, 

rain, strong wind. (Qe... ).. 

(இடர் - எட்டு. 

இடல் 9௪ பெ. (௩) 1. எறிதல்;1௦ 1௦4. 2. கொடுத்தல் 
to 9146, 065108. 3. இடுதல்; to put, drop. 

ம. இடல். 

(இடு - இடல்... 

இடலம் idaiam பெ. (௩) அகலம்; டர், extent 
*இடலமாகிய ரத்தக் கடல்!" (இராமநா.யுத்த.89), “இது 
இடலமானது” (தஞ்சை... 

தெ. வெடல்ப்பு 

[இடு - இடல் - ௮ம்./ 

இடலித்தல் /7௪/௮/ பெ. (௩) அகலித்தல் (ஆ.௮௧.); 

widening. த 

தெ. வெடலின்ச்சுட 

(இடு -- இடல் -. இடலித்தல்.. 

இடலிப்பு igalippu, Qu. (n) gysevw; breadth, width. 

தெ. வெடல்ப்பு. 

(இடல் -. இடலிப்பு./ 

இடலை' (௪௪/ பெ. (௩) 1. அகன்றது; மல வங்க 
[5 8106. 2. ஒரு மர வகை, (1..); wild olive. (Cle. 26. ). 

ம. இடல 

(இடல் - இடலை. ஓருகா. பருத்த மரமாகலாம்./ 

இடலை” /செ/ பெ. (ஈ.) 1. துக்கம்; ௨௦ுு.. 2. தன்பம்; 

distress. 

(இடு -- இடல் - இடலை. இடல் - இடர்./ 

இடலை இட்டலி ௪/௪ 24 பெ. (ஈ.) அகன்ற 
ஓரே இட்டலி; ௨ large boiled rice cake prepared on 

8 $06015! 000880. (தஞ்சை. ). 

[Oia * இட்டலி. 

இடவகம் idavagam, Gu. (n) 1. மா, பனை ஆகிய 
மரங்களின் பிகின்.(வின்.); 9ப௱ ௦4 the mango or the 

றவாநாக ௭௦. 2. இலவங்கம் (மலை.); 0006-1166. 

(செ.௮௧.). 

/இல் -. இள் - இடு . குத்துதல், பிளத்தல், பெயர்த்தல், 
வெளிவரல், இடு - இடுவு - இடவு - இடவகம் - கசியும் 

பிசின். 

இடவகை /7௪-/87௮1 பெ. (ஈ.) 1. வீடு, (பிங்.); house. 

2. இடம் (ஆ.௮௧.); 01806. 

(இடம் - வகை./ 
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இடவியம் 

இடவயின (ஷ், இடை. (0௨௩) 1. இடத்து; ௨, 
௩. “ஒல்லா ரிடவயின்'' (தொல்.பொருள்.76) 2. இடது 

பக்கம்; |611 5106. 

[இடம் - வயின்../ 

இடவழு /௪--8 பெ. (௩) 1. தன்மை முதலிய 
மூவகையிடங்களைப் பிறழக் sapiens. (நன். 

375); fault in the usage of pronouns belonging 
to the three persons. 2. gppdlencmrégMucupgiet 

TDD றை மற்றொன்றிற்குக் mb. 
(.18.); fault in the mentioning of the five divisions 

of land. 

(Quw + ap.) 

இடவன்" idavan, Qu. (n.) werrrevermnivesttg.; lump 
௦4 றப. “எந்தை யிடவனெழ வாங்கி யெடுத்த மலை''. 

(திவ்.பெரியாழ்.3,5,5). (யாழ்ப்.). 

/[இடத்தல் - பெயர்த்தல். இட -. இடவன் - பெயர்த்தெடுத்த 
மண்ணாங்கட்டி] 

இடவன்” /ச2ற, பெ. (ஈ௩.) 1. நுகத்தில் இடப்பக்கத்து 
மாடு; 1611 0% 1௩ 106 4016. 2. கூட்டெருது (யாழ்ப்.); 

fellow or mate in a yoke ௦4 0). 3. எதிரிமாடு; 0% 

of the opponent. 

௧. எடகோலு. 

[இடம் - இடதுபக்கம். இடம்-- இடவன் - இடப்பக்கத்து மாடு. 

இடவன்” /8௬௪௩ பெ. (௩) பிளக்கப்பட்ட பொருள் 
(eMler.); anything split or cloven. 

(இடத்தல் - தோண்டுதல், பிளத்தல். இட -, இடவன்..] 

இடவாகுபெயர் /92-௦-ச9ப2ஷக, பெ. (ஈ.) இடப்பெயர் 
அவ்விடத்துள்ள பொருளுக்கு ஆகிவருவது (நன். 

290,உரை); 194 (800 of metonymy where the name 

of the location is used for the name of the person or 

thing located there in. 

(Q@ib + ஆகு - பெயர். எ-டு: கூறை உடுத்தாள். கூறை 
நாட்டில் நெய்யப்பட்ட புடவை கூறை எனப்பட்டது./ 

இடவிய (9௫௯ கு.பெ.எ. (30/) 1. பரந்த; (06, 
extensive, spacious. “@)cfw வறை நின்று” (தணி 

கைப்பு.வீராட்.65). 2. விரைவுள்ள; 0ப/0%, 8ஈர( “இட 

விய கதியின் வாசி'', (திருவாலவா. 28,59). 3. சார்ந்த; 

80101060, ஊ48௦௦0 '“இடவிய மனமே யின்பதுன்பங்க 

ளெய்துற'' (ஞானவா..௨ற்பத்.33). (செ.௮௧.). 

/இடத்தல் - பிளத்தல், அகலித்தல், பரவுதல், விரைதல், சார்தல். 

இட -, இடவிய./ 

இடவியம் சர்ச, பெ. (ஈ.) அகலம்; 009911. 

(இடம் -- இடவியம்./



இடவை 256 

இடவை idavai Qu. (n.) வழி (பிங்.); way. 

(இடம் - இடைவெளி, இடம் - இட - இடவை : ures, 
வழி./ 

இடறல் 74: பெ. (௩) 1. கால்தடுக்குகை; 51பா॥ஈர. 

கடை; obstacle, impediment 3.பழிச்சொல் 

(ஆ.௮௧.); 908008/.”“இடறலுண்டாக்கினான்”"(இராட்.). 

(செ.அ௮க.). 4. குறைகாணல, 18ப(( ரிஈளி0, ( ஆ.அக.), 

5. புதறல்; 191910, perturbation (Gayar.). 

ம, இடர்ச்ச; ௧. எடர௬ு, இடரு; து. எட்டுனி. 

/(இடறுதல் - பெயர்தல், நிலை தடுமாறல். இடலல் - இடறல். 

இடறி ச பெ. (௩) யரணை; ஜெர்க். (சா.௮௧.). 

(இடறல் - பெயர்த்தல், பிளத்தல், உடைத்தல். இடறு - 

... இடறி] 
So -50 ida-, 9 Oe.6.09. (01) 1. கால்தடுக்குதல்; 

to stumble, strike ௦7௦5 100( ஊர. இடறின காலிலேயே. 

இடறுகிறது. (உ.வ.). 2. தன்பப்படுதல்; 1௦ be afflicted, 

100160. ''ஈமி னெமக்கொரு துற்றென் றிடறுவர்”' (திவ். 

திருவாய்.&4,1,7) -12 செ.குன்றாவி. (4) 1. எற்றுதல் 

(பெரியபு, திருநாவுக்.110); 1௦ ஊரி வலன், (4௦% 1௦ 
kick off, as the elephant does the head of a criminal 

3. மீறுதல்; (௦ transgress. '“எண்டரு நெறிமுறை யிடறு 
கீசகன்'' (பாரத.கீசகன்.33). 4. அறுபடுத்துதல்; 1௦ 

wound. '“ஊனிடறு வாளிகள்'' (பாரத.மணிமான்.30). 5. 

குடுத்தல்; 1௦ 00914100௦4, 0௭. ''இடையிலேன் கெடு 

வீர்கா ளிடறேன்மினே'' (தேவா.717,1). (செ.௮௧.). 6. 

கடத்தல் (ஆ.௮௧.); 1௦ 0855. 

ம. இடறு; ௧. இடறு, எடறு; து. எட்டுனி. 

(இடலுதல் - பெயர்த்தல். இடலு -, இடற...? 

இடறு” /சய பெ. (ஈ.) தடை (வின்.); 0081906, ளா, 
impediment, ௭06. (செ.அக.). 

(இடல் -, இடறு.. 

இடறுகட்டை idapu-katlai, Gi. (n.) தடையாயிருப் 
Ugi; stumbling block, hindrance, obstruction ‘smiiuompir + 

இடாசல் (7௪ பெ. (௩) ;இடாசு-தல் பார்க்க; see கிற இடறுகட்டைகளாலே'' (திவ்.திருநெடுந்.21,வ்யா, 
பக்.180). (செ.௮௧.). 

(இடறு - கட்டை... 

இடன் /, பெ. (௩) 1. அகலம்; 4/09 50809. 
“"இடனுடை வரைப்பு'' (பொருந.65). 2. தல்ல காலம்; 

2089010006 16, 00009௨. “திண்டேர் களையினோ விடனே” 
(கலித்.121), 3. செல்வம் (ஆ.௮க.); wealth 4. இடம் 
(ஆ.௮௧.);. 50806. 5. இடப்பக்கத்திலிருப்பவன் 
(ஆ.அக.); 006 ௭௦ 6 0 எ 8106. 

[இடம் - இடன்... 

இடனறி- -தல் idanan-, 2 செ.கு.வி. (vi) அரசன் 
வினை செய்தற்குரிய இடத்தைத் தெரிகை (குறள். 
அதி,50); (0௦11 the most suitable Strategic place 
for commencing hostilities against an enemy. (செ.௮௧.). 

(இடம் ~ இடன் + pga]   

இடாடிமம் 

இடனறிந்தொழுகு" தல் /dag-arindolugu-, ் 9 

ச. 

ட 9; றன் the’ customes and usages s of different 
countries, a desirable virtus in merchants trading with 
many 0௦பாம்165. 2. இருக்கும் இடம் நோக்கி அதற் 
கிசைய நடத்தை: 60/ப5॥00 one's conduct to one's 
environment. (Gle.4&.). 

(இடம் -- இடன் - அறிந்து - ஒழுகல். 
இடனில் சிறுபுறம் seanilcirupuram, Au. (n.) அகற்கி 

யில்லாத பிடரி; 0056 564 ற ''இடனில் சிறுபுறத்தி 
ழையொடு துயல் வர'' (அகம்.142). - 

(இடம் - இடன் - இல் - சிறுபுறம். 

இடா (8 பெ. (ஈ.) 1. இடார் இறைகூடை (சிலப்.10, 
114, 2m); paim-leaf bucket for irrigation. 2. gyera, 
(தொல்.எழுத்.170, உரை); ௨ 1685பா6. 3. படைக்கலன் 
வதை; 8 ௦800௩. 4. அகப்படுத்தும் பொறி: ௨ 2. 

[இடம் - இடைவெளி. இடம் இடார்-. இடா. இடா - குறித்த 
கொள்ளளவு கொண்ட கூடை, முகத்தலளவு வாயகன்ற 
கருவி. 

இடாகினி சு பெ. (ப 1. சுடுகாட்டிற் பிணங் 

களைத் தின்னும் பேய் (சிலப்.9,21); 1886 004 

feeding on corpses in the burning ground. (Ge.2&.). 

2. காணியேவல் செய்பவள்; 8 195/6 08௦௬ எர 

௦ (64. (அபி.சிந்.). 

௬. டாகினி. 

[இடுகாடு இடுகாடினி-, இடாகினி. இடாகினிஃ ௮ம் akini] 

இடாகு idagu, Qu. (n.) புள்ளி (அக.நி.); 08௩0, 5001, 
dot. 

தெ. டாகு. Skt daku. 

/ஒருகா. இலக்கு - புள்ளி, அடையாளம் புள்ளியிடுதல். இலக்கு 
- இளச்கு - இளாக்கு -, இடாக்கு > இடாகு.] 

இடாகுபோடு-தல் /ரகப-250்-, 20 செ.கு.வி. (vi) 
கால்நடைகட்குச் சூடுபோடுதல், to brand, as on 
௦216. (செ.அ௮க.). 

(இலக்கு - இளக்கு - இளாக்கு -, இடாக்கு -- இடாகு + 
போடுதல்./ 

idasu. 

இடாசு-தல் iodsu-, 5 செ. குன்றாவி. ப) 1. 
நெருக்குதல் (வின்.); (௦ றா885. 2. மோதுதல் (வின்.); 

to ‘strike, 001106. 3. மேற்படுதல் (வின்.); 1௦ 682, 8 

*% 8 00௦140. 4. அவமதித்தல் (வின்.) ; 1௦ disregard, 
slight, neglect. 

OE. dassche; £ dash; Dan. dske; Sw. daska. 

(இடுதல் - வைத்தல், நெருக்குதல்../ 
இடாடிமம் /ஈச௱௱௭௱, பெ. (ஈ.) தாதமாதுளை (மலை.); 

cornmon pomegranate. (Gle.918.). 

௧. தாளிம்ப, தாளிம்பெ; தெ. தாளிம்ப, தாளிம்மு, தானிம்ம. 

(srgungenst > Skt dédima > த. தாடிமம் - டாடிமம் 
-இடாடிமம் (a@mGen.).]
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st இடாப்பு “தல் ஈஹ்றபு, 15 செ.கு.வி. (44) காலை 
அகலவைத்தல் (வின்.); to straddle in walking. 
(செ.அக.).: 

/இடப்புதல் - இடாப்புதல்./ 

"2 . இடாப்பு” /சதப பெ. (௩) 1. அட்டவணை (வின்.): 
catalogue, list, register. 2. பார்த்தெமுதும்படி; ௦௦௫ 
book. 3. பெயர், முகவரி (ஆ.௮௧.) ; 1886, 80076958. 

தெ. டாபு.. 

(இடு - இடப்பு -, இடாப்பு... 

இடாம்பிகம் (ரகாச, பெ. (௩) Gt_w110; pomposity, 
parade. 

/(இடம்பு + Qemiy இடாம்பிகம்../. 

இடாம்பிகன் idambigan, Qu. (n) இடம்பக்காரன்; 
pompous fellow, coxcomb. "*“இடாம்பிக ரோடும் புக்குநீ' 
(பிரபோத.24, 67). (ச௪.௮௧.). 

(இடம்பு -- இடாம்பு - இடாம்பிகம் - இடாம்பிகன், 2 Skt. 

dambika] 

இடாமிடம் /7௪-ஈ/க, பெ. (௩) ஓமுங்கற்ற பேச்சு 
(சங்.அக.); improper or unbecoming — language. 
(செ.அக..). 

(இடம்பு -- இடாம்பிகம் - இடாம்பிடம் , இடாமிடம் 
-(கொ.வ. )./ 

இடாமுடாங்கு ./02-ஈபரச2ய; பெ. (௩) ஓமுங்கின்மை 
(wimyp..218.); irregularity, impropriety. (Ge.218.). 

(இடாம்பு - முடங்கு . இடாமூுடாங்கு - 

இணைமொழி.] 

இடாயம் கக, பெ. (௩) இசைத்துறை ஐந்தனுள் 
ஒன்று (பெரியபு. ஆனாய.26) ; 006 01 11/௦ 08597021௦௩ 

௦4 றப. (செ.௮௧.). 

[ஒருகா. இடம் இடாயம். விரித்த அலுக்கு (கமகம்) கொண்ட 
,இசைத்துறையாகலாம்../ 

இடாயர் (சூ; பெ. (௩) 1. இறைகூடை; றஉ௱-(624 
bucket. 2. 2 s7s6r;miser. 3. எவிமுதலியன பிடிக்கும் 
Chung); rat-trap. ' 

[இடா - அர் - இடாயர்./ 

இடார் /ச௪; பெ. (௩) 1. இறைகூடை (பிங்.); றவி௱-(687 
bucket for irrigation. 2. எலி முதலியன பிடிக்கும் 

பொறி; trap for squirrels or rats. “@umf லகப்பட்ட 

எலிபோல''. (யாழ்ப்.). 

/இடால் -, இடார்./ 

இடாரேற்று-தல் /ச-கரப-, 15 செ.கு.வி. 
எலிப்பொறியை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்தல். 

(wimpu.); to lay a trap as for squirrels and _ rats. 

(செ.௮௧.). 

/(இடார் - ஏற்றுதல். 

எதுகை குறித்த , 

  

இடால் /9௪ பெ. (௩.1. கத்தி; 500. ''கண்டகோடாரி 

யைப்போல் ஏந்து வெள்ளைப் பக்கறை யிடாலினான்'' 

(விறலிவிடு.49). (செ.௮௧.). 2. வாயகன்ற கூடை, 
wide mouthed basket. 

(இடு -- இடல் -, இடால். இடால் - வாயகன்றது./ 

இடாவு சசி பெ. (ஈ.) Pewr_senev; idaikalai, breath 
inhaled through the left nostril. “இடாவு பிங்கலையா 

னைய'' (கம்பரா.மிதிலை.130). (செ.௮௧.). 

இடைகலை பார்க்க 866 idaikalai 

(இடம் - இடவு -, இடாவு.] 

இடாவேணி idé-véni பெ. (௩) அளவிடப்படாத 
 பரப்பூ; unlimited ஓரா. “இடாவேணி யியலறைக் 

குருசில்'” (பதிற்றுப். 24,14). 

(இடம் - அகலம். இடா - ௮கல எல்லைக்கு உட்படாத, பரந்து 
சென்று அணுகமுடியாத. இடா - ஏணி, ஏணி - உயர்ச்சி. 

இடி'-தல் idi-, 4 செ.கு.வி. (44) 1. தகாதல் (கம்பரா. 

wGLuM!.15); to break, crumble, to be in ruins, as 
a wall; to fall to pieces. 2. semgunfige6v; to be washed 

away; to become eroded, as the bank of a river. 3. 

மூனை முறிதல்; 1௦ become bruised; to be broken, 

85 106 ராவு 01706. அரிசி இடிந்து போயிற்று. (கொ.வ.). 
4. வருந்துதல்; suffer. என்னோயுங் கொண்டதனை 

யெண்ணி யிடிவேனோ”' (அருட்பா. ஆற்றா.5). 5. 

மலைத்தல்; 1௦ 06 51பாா60், 518008160. அவள் அந்த 

துக்க சமாசாரம் கேட்டு இடிந்து போனாள். 6. முறிதல் 

(பிங்.); 10 0984 15 180, றவர் 1௩ 140. (செ.௮௧.). 

தெ., ௧., ம. இடி. 

[Qa > Ba -, இடு -, இடி - குத்துதல், துளைப்படல், 
உடைபடுதல், துன்புறுதல்.] 

இடி”-த்தல் 8, 4. செ.கு.வி. (vi) 1. முழங்குதல்; 
to sound loud; to make a noise, as a gun, to roar, 

88 8 10ஈ அரிமா னிடித்தன்ன'' (கலித்.15). 2. இடி 
யொலிபடுதல்; (௦ 1%பா0ள. ''இடித்து முழங்கியதோர் 

யோசனையோர் கேட்பர்'' (நாலடி.100). 3. தோதல்; 

to throb, to beat, to ache, as the ௦80. தலையிடிக்கிறது. 

4. தாக்கிப்படுதல்; 10 006 1 ௦0ஈ(804 with, hit against. 

கதவு நிலை தலையில் இடிக்கும்” 5. மோதுதல்; to 
strike against, as a ship against the ௭௦6. கப்பல் கரையில் 

இடித்தது (வின்.). 6. கினத்தல்; 10 06 89௫, furious 

"கூற்றின் னிடிக்குங் கொலைவேலவன்'' (சீவக.432) 

- 4 செ.குன்றாவி. (44) 1. தூளாக்குதல்; (௦ ற௦ப௱0 

in a mortar; to bray with a pestle; to reduce flour. 

““பொற்சுண்ண மிடித்து நாமே” (திருவாச.9,1). 

2. தகரா்த்தவ்; 1௦ 065( 50 8 40 0921, to batter to pieces, 

demolish, உரசி. *வீட்டையிடித்துத் தள்ளினான்? 
3. நசுக்குதல்; 10 press; to crush, as sugarcane. “BCID 

பினை....யிடித்துநீர் கொள்ளினும்” (நாலடி.156). 
4. தூரக்குதஷ்: 1௦ றபர் or thrust side-wise, as with the 

610௦4. “குந்தத்தால் இடித்தான்: 5. முட்டுதல்; (௦ 2150%
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with the horns, as a bull; to butt against the udder, 

as a sucking calf. அந்த மாடு இடிக்கும். 6. கழறிச் 

சொல்லுதல்; 1௦ reprove sharply or admonish incisively. 

“இடிப்பாரையில்லாத வேமரா மன்னன்'' (குறள்,448). 

7. கொல்லுதல்; 1௦ 41, 84. ''இடிக்குங்கொ லிவனை 

யென்பார்'” (சீவக. 1108). 8. தோண்டுதல்; to dig. 

"கணிச்சிகளிற் கயம்பட நன்கிடித்து'” (சீவக.592). 9. 

Glaehgsev; to destroy, annihilate. “விருப்பிடித்து'' 

(இரகு.தேனுவ.71). 10. உதைத்தல்; ௦ (0. 11. 

துடித்தல்; 1௦ றவிற/6(6. 12. இடியிடித்தல் (ஆ.௮௧.); 

to thunder, 

ம. இடிக்குக: ௧. இடி, இடகு, டிகா, டீகு; துட. இட்; து. 
எடபுனி, -எடுபுனி. எட்புனி; தெ. டீகொனு; கொலா. இட். 

(இல் இள்- இடு - இடி - குத்தல். துளைத்தல், உடைத்தல், 

துன்டுறுத்துதல்.. 
இடி” id, Gu. (n.) 1. தாக்கு; 5015, blow, push. 

*உரலுக்கு ஒரு பக்கம் இடி, மத்தளத்துக்கு இரண்டு 
பக்கமும் இடி 2. மா (பிங்.); ரி௦பா, 850. 014 106 0 

millet. 3. Amyevortg. (Snu.); light meal with flour as 

its chief ingredient. 4. severevertd (\ru.); powder, dust, 

anything pulverised. 5. 99 Guway (i9mu.); thunder. 6. 

பேரொலி (பிங்.) ; 1081, 9168( ஈ0196. 7. கழறுஞ்சொல்; 
(60016, £6றா௦௦64. ''இடிபுரிந் தெள்ளுஞ் சொற்கேட்பர்'* 

(குறள்.607). 8. குத்துநோவு; 8046, throbbing pain. 

£ மண்டையிடி” (கொ.வ.) (செ.௮௧.). 

ம. இடி: கோத. இரி; துட. ஈரி. 

இடி” id, Qu. in.) நெருப்பு, தீ: 16. ''இடியிருந்தகட் 

பதினொரீசர்'” (தக்கயாகப்.353). (செ.௮௧.). 

(இடி - இடி - வானம் இடித்தலால் தோன்றும் மின்னல், 

நெருப்பு./ 

இடி” id, Au. (௩) உறுதிச்சொல் (அக.நி.); word 
of admonition. (Ge. 246. ). 

(இடு - இடி... 
இடி” 4 இடை...(80/.). அனைத்து; எல்லா; (06 whole. 

(கருநா.). 

குட., து. இடி. 
QO’ இடி... 

Bu’ id, Qu. in) ஆட்டுக்கிடாய் (அக.நி.); [8௱, 
6-002(. (செ.௮௧.). 

/ஏழகம் -» gawd. Skt idika > த. Fa. > இடி. (கொ.வ.].] 

இடிக்கடை idi-k-kadai, Qu. (n.) இடுக்கடி (இ.வ.) 
umré&; see /dukkadi 

/இடுக்கடீ -, இடுக்கடை - இடிக்கடை..] 

இடிக்கொடியன் /8-/-/ஞ்௪, பெ. (௩) இடிக்கொடி 
Cue untés; see idikkoaiyén. (ஆ.௮௧.). 

/இடி - கொடியான். ஆன்-ஒன்-௮ன்../ 

இடிக்கொடியோன் /8-/-/மஸ்௪, பெ. (௩) இந்திரன்: 
Indra so called as he has the symbol! of thunder bolt 
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on his banner. (Glé.91&.). 

(இடி - கொடியோன். ் 

இடிக்கொள்ளு /ரீ-6-/0/0, பெ. (ஈ.) காட்டுக்கொள்; 

01௮0% ௩௦56-0௭. (செ.அக.). 

(இடி - கொள்ளு. இடி - மாவு./ 

இடிகரை /எீ-/௮௪1 பெ. (ஈ.). ஆறு முதலியவற்றின் 
அழிந்த கரை; 610060 08%, 85 04 உ௱்ள. ''ஆக்கை 

யெனு மிடி கரையை'' (தாயு.சின்மயா.2). (செ.அ௧.). 

(இடி - இடிதல், சரிதல். இடி - கரை. 

இடிகிணறு /8-/்கங பெ. (௩) இடித்துவிமு நிலையி 
லுள்ள கிணறு; 01801021௦0 well.(Ge.218.). 

(இடி - இடிதல். இடி - கிணறு] 

இடிகொம்பு /8ீ-மஈம்ப பெ. (௩) கழியில் அடித்துள்ள 
அதிர்வேட்டுக் குழாய் (வின்.); 5௮ mortars set into 

a pole, used in pyrotechny. (G¢.214.). 

(இடிதல் - அதிர்தல், வெடித்தல். இடி - கொம்பு. 

இடிச்சக்கை idi-c-cakkai, Qu. (௩) 
(நாஞ்.); 1800௪ /50% ரபர். (செ.அக.). 

/இட்டி - இடி - சிறியது. இடி * சக்கை] 

இடிச்சொல் idi-c-co, Au. (n) இடித்துரைக்கும் 
கடுஞ்சொல்; 81810 60௦௦1. '“இடிச்சொற் பொறாஅ 

விலக்கண வினையர்'' (பெருங்.உஞ்சைக்.38,345). 

(செ.௮க.). 

(இடி - சொல்../ 

இடிசல்' idgal Qu. (n.) நொறுங்கின தவசம் 
(Qam.eu.); grain bruised in pounding. (Qe.24.). 

பலாப்பிஞ்சு 

(இடிதல் - நொறுங்குதல். இடி - இடியல் , இடிசல்./ 

இடிசல்” (௪1 பெ. (௩) 1. syplay; dilapidation; ruin. 
“கோயில் இடிசலாய்க் கிடக்கிறது” (இ.வ.). 2. நொய்ய 
ரிசி (கொ.வ.); 608௦ 106. (செ.௮௧.). 

(இடி + இடியல் - இடிசல்..] 

இடிசாந்து idi-sandu, Gu. (n.) இடித்துத் துவைத்த 

eevrerrmoty  (@).cu.); | pounded — mortar-lime. 

(Ge. 218. ). 

(இடித்தல் - குற்றுதல், மாவாக்குதல். இடி - சாந்து... 

இடிசாமம்” igi-Samam, Qu. (n.) கெடு காலம் (வின்.); 
evil hour. (Ge.218. ). 

[இடி - சாமம். யாமம் - 
- சாமம்./7 

இடிசாமம்” /2/-2௭௪௱, பெ. (௩) இகழ்ச்சி (நிந்தை) 
(eSles.); defamation, reproach. (Qe.218.). 

பொமுது, காலம். யாமம் > ஜாமம் 

[இடி - சாமம். சமம் - போர்க்களம், குழப்பம், கலவரம். சமம் 
 சாமம்./



இடிசிலைச்சாறு 

இடிசிலைச்சாறு iisilai-c-catu, Qu. (n.) இலையை 
ug sg Liles eFmgy; extracted juice of the leaves 
(சா.அக:)... 

/இடித்த - இலை - சாறு - இடித்திலைச்சாற -, இடிகிலைச்சாறு 
(கொ.வ.]../ 

இடிசுவர் சக; பெ. (௩) இடிந்த sam; ruined 
wall. (Qe. 318.). 

(இடி - சுவர்... 

“இடிசூலை /8ீ-208/ பெ. (௩) மண்டையிடி, மண்டைக் 
G55; a type of severe head-ache attended with 
digging pain (#1:918.). 

(இடி - சூலை, சல் - குத்துதல். சல் -, குலை - மண்டையிடி. 

இடிதல் - வருத்துதல்./ 

இடிஞ்சில் 899; பெ. (௩) விளக்குத்தகழி: 9௦1௦0 
portion ofa lamp, which is the receptacle for the oil. 

““உடலெனு மிடிஞ்சி றன்னில் நெய்யமர் திரியுமாகி'' ' 
(தேவா.503,2). (செ.௮௧.). 

ம. இடிஞில் (சிறு மண்விளக்கு). 

/இடிதல் - வீழ்தல், தாழ்தல், உட்குழிதல். இடி -, இடிஞ்சில் 
* உட்குழிந்த தகழி. ் 

இடித்தடு ௪/௪, பெ. (ஈ.) பிட்டு; 0086 confectionary 
806 ௦7 ரி௦பா. ''நரைத்தலை முதியோ எிடித்தடு கூலி 

கொண்டு'' (கல்லா.46). (செ.௮௧.). 

(இடித்தடு - பிட்டு, இட்டளி. இடித்து - அடு - இடித்தடு../ 

இடித்துரை ///ப௫| பெ. (ஈ.) கழறிக்கூறுஞ்சொல்; 

admonition, expostulation, criticism, at once kind and 

58/66 (செ.௮௧.). 

(இடித்து - 2ரை.. 
இடிதலைநோய் /ச-/௪௪ண%% பெ. (ஈ.) நோய் வகை 

(கடம்ப.பு. இலீலா.149); 056896. (செ.௮௧.). 

(இடி - தலைதோய்./ 

இடிதாங்கி /8-௧7௫1; பெ. (ஈ.) கட்டடத்தின்மீது இடி 
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விழாதபடி காக்க வைக்குங் காந்தக்கம்பி; | 
பே. (செ.அக.). 

(இடி - தாங்கி.] 

இடிப்பணி (ஈகா) பெ. (ஈ.) குறிப்புரை, விளக்கவுரை 
(இலக்.அக.); 0085, ௦௱௱ளர். (செ.௮௧.). 

௧. டிப்பண, டிப்பணி; தெ. டிப்பணமு; மரா. டிப்பண. 

(இடி - பணி, இடு -, இடி - இட்டுரைக்கும் அல்லது விளக்கி 
எழுதும் உரை. இடு ஈடு, ஈட்டுரை என்பவற்றை ஓப்புநோக் 

௧.7 

த. இடிப்பணி 5 84 மறவர். 

இடிப்பு (ரப, பெ. (ஈ.) 1. இடி, பா. ““இடிப்பென 

வார்த்து.'' (கந்தபு. சிங்கமு.431). 2. spat: noise, 

௦8௩0௦0. '*'சேவலங்கொடி யிடிப்பினால்'' (கந்தபு.திருப் 
பரங்.20) (செ.௮௧.). 

இடிபடு-தல் idi-pad-, 20 செ.கு.வி. (4) 1. 
தாக்கப்படுதல்; to be assaulted, elbowed. 2. தொறுங்கு 
ல்; 10 be comminuted, as rice. இடிபட்ட அரிசி. 3. 

: 'வெடிபடுதல்; 10 09016, 85 16. இடிபடமுழங்கிச் 

செந்தீ. (சீவக.1084). 4. துன்பப்படுதல்; 1௦ 06 பல:௦0 
௦ ரிளாரச0. * அவன் தரித்திரத்தால் இடிபடுகிறான்: 
(கொ.வ.) (செ.௮௧.). 

(இடி படு... 

இடிம்பம் (ஜீரம், பெ. (௩) 1. கைக்குழந்தை; 08093, 
small child. 2. பெருந்துன்பம்; ஈ॥50ூ. 3. - மண்ணீரல்; 

spleen. 4. பறவை முட்டை; 800 of றா. 5. ஆம 

ணக்கு, castor plant. (Gle.216.). 

/(இட்டி - இடி - இடிம்பம் = Aflugy. Bie bind > skt. dimbha 
சிறுமை./ ் 

Qig loves idimban, பெ. (ஈ.) வீமனாற் கொல்லப்பட்ட 
ஓர் அரக்கன் (பாரத. வேத்திர.16); ஈவா of a Raksasa 

who was slain நூ றக. (செ.௮க௧.). 

[இடும்பன் -. இடிம்பன்..] 

இடிம்பை /ஸ்ச்ச; பெ. (ஈ.) வீமன் மனைவியாகிய 

அரக்கி (பாரத. வேத்திர.9); name of Hidimba’s sister, 

who married Bhima. (Gle..248.). 

(இடும்பை -; இடிம்பை.] 

இடிமயிர் igi-mayir, பெ. (௩) சவரி (இ.வ.); 19196 
hair, usually obtained from the tail of the yak. (Gle..218.). 

{QO - மயிர் - இடி.மயிர், இடுமயிர் பார்க்க; 59௦ (பாஷ். 

இடிமரம் idi-maram, Qu. (௩) 1. உலக்கை (வின்.); 
06516. 2. அவவிடிக்கும் ஏற்றவுலக்கை (இ.வ.) ; 6௮7 

wooden hammer in a frame, worked by a pedal and 

used for pounding parched rice into flakes. (Gle.218. ). 

ம. இடிமரம்.   (இடித்தல் - குற்றுதல், இடி - மரம்.



இடிமருந்து ் 

இடிமருந்து /ச-றசயாம, பெ. (௩) பொடி மருந்து; 
medicinal preparation of drugs pounded together. 

(செ.௮௧.). 

(இடி - மருந்து. இடித்தல் - பொடித்தல்... 
இடிமாந்தம் id/-mandam, Qu. (n) பொய்யான குற்றச் 

சாட்டு (இ.வ.); 12166 800ப5810ஈ. (செ.௮௧.). 

(இடு -, இடுமம் -. இடுமந்தம் -_ இடி.மந்தம் -, இடி.மாந்தம்... 
இடிமீன் (எ-ஈ், பெ. (ஈ.) மீன்வகை (பாண்டி.); 1856. 

(செ.௮௧.). 

(இடி - மீன் - இடிமீன் - தாக்கும்மீன் வகையைச் சார்ந்ததாய் 
இருக்கலாம்./ 

இடிமுழக்கம் (பண, பெ. (௩) இடியொலி; 
thunder clap. (Ge.218.). 

ம. இடிமுழக்கம். 

/இடி -- முழக்கம்./ 

இடிமேலிடி ச-ஈகி-/9 பெ. (ஈ.) 1. மாட்டுச்சுழிக்குற் 
றம் (பெரியமாட்.20); defect in cattle. (Qe..98.). 2. 

அடுத்தடுத்து வரும் இடர்; continuous misfortunes. 

“அவனுக்கு இடிமேல் இடி விழுந்தது? (உ.வ.). 

இடியப்பம் /எீ-_-௪00௭௱, பெ. (௨) சிற்றுண்டி வகை; 
“steamed 1109-0819 pressed through perforated mould and 

resembling vermicelli. (செ.௮௧.). 

ம. இடியப்பம். 

(இடி - அப்பம். இடி - இடித்த மாவு. 

இடியப்பவுரல் idiyappavural Qu. (n) இடியப்பம் 
பிழியும் ஏனம் (ஆ.௮௧.); 469991 ப560 107 ஈவ் 
idi-y-appam. 

[இடி - அப்பம் - உரல், 

Gig widty ig/-y-ambu, Gu. (n.) இடிகொம்பு (வின்.) 
uuimtés; see idikombu. 

இடியல் /ரூ௫| Gu. (n.) பிட்டு; 10056 confectionary 
made of ரி௦பா. ''இடியலினுணவு'' (குமர.பிர.காசி.4). 
(செ.௮௧.). 

/இடி - இடியல். இடி - மாவு../ 

இடியாப்பம் jdi-y-4ppam, Qu. 
(Gé.28.) Umrss; see idiyappam. 

உரல் - உருண்ட வடிவிலான குழி../ 

௩.) இடியப்பம் 

ம. இடியப்பம். 

/இடி - அப்பம் - இடியப்பம். இடியாப்பம். அப்பு அப்பம் 
- நீரொடு பிசைந்த மாவினால் செய்த பண்ணிகாரம்../ 

இடியிளகியம் diyilagiyam, Gu. (n) கல்லுரவில் 
வெல்லத்தையும், மருந்துப் பொடியையும் கொஞ்சங் 

கொஞ்சமாகச் சோத்துப் பூணில்லா உலக்கையால் 

இடித்தும் பிறகு அம்மியில் வைத்துக் குழவியால் 

புரட்டிப் புரட்டி இடித்து முடித்த இளகியம் (இலேகிய 
055i); electuary prepared by pounding jaggery mixed   
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with powdered drugs with a rice pounder without nozzle 

at the ends and then on a grinding stone till it is reduced 

to a soft and consistent paste. (சா.அ௮க.). 

(இடி - இளகியம்../ 

இடியுரல் /(ஸ்யான/ பெ. (ஈ.) 1. மருந்துச் சரக்குகளிடிக்கு 
மோர் வகைக் கலலுரலி; 51006 vessel with obconical 

ends connected by a constricted neck, used for pounding 
drugs. 2. Gig.wiits aed; mould made of iron or wood 
for making pastry. 

(Qa. * உரல்./ 

டியேறு (சரக; பெ. 
thunder-bolt. (செ.அக.). 

(இடி - ஏற... 

இடிலேகியம் idi-égiyam, Qu. 
பார்க்க; see /o/-y-ilagiyam. 

இடிவளி idival, Qu. (n) குத்தலோடு கூடிய வளி 
(euruy); acute rheumatic pain (சா.அக.). 

[இடி - வளி.] 

இடிவாங்கி iai-vangi, Qu. (ஈ.) இடிவிழுங்கி; lightning 
conductor. (¢1.24&.). 

[இடி * வாங்கி] 

இடி விலக்கி jdi-vilakki, Qu. (n.) «mgd; magnet, 
1080 51006. (சா.௮௧.)... 

இடிவிழு-தல் -8ப-, 2 செ.கு.வி. (4) இடி 
தரையில் இறங்குதல்; 1௦ strike, as lightning; to fall 

with a crash, as a thunderbolt. “114 வயிற்றில் இடி 
விழுந்தாற்போல? (பழ). 

(இடி. - விழு./ 

இடிவு (ரிய, பெ. (௩) 1. syflay; decay, destruction. 
“இடிவில் பெருஞ்செல்வம்'' (தேவா.707,6). 2. 

இடிந்து விமுகை (வின்.); crumbling down, as ef-an 
undermined bank. 

௩.) பேறிடி. (திவா.); 

(ஈ.] இடியிளகியம் 

ம. இடிவு. 

(இடி - இடிவு..] 

இடிவெட்டு (சூ௪ுப; பெ. (௩) இடிமுழக்கம்; (1பா0௦- 
Stroke, பா. (சேரநா.). 

(இடி - வெட்டு. 

இடு” -த்தல் idu-, 20 செ.கு.வி. (vi) அறுத்தல் to 
be small (Geu.s.13). 

இடு”-தல் /ஸ்-, 18 செ.குன்றாவி. (44). 1. குத்துதல்; 
to hit against, thrust in. 'இடுமருப்பியானை'' (கலித்.24, 

10). 2. வெட்டுதல்; ௦ ௦ப( ௦4. 3. போகடுதல்; ‘to 

throw, cast away. ஈந்தான் சிலைநிலத்தி லிட்டான்'” 

(கந்தபு.வள்ளி.36). 4. வைத்தல்; 1௦ ற1806, deposit,



இடு 

put in, keep. ““காயத்திடுவாய்'' (திருவாச.33,8). 5. 
பரிமாறுதல்; 1௦ 82106, 019410ப16.“இடுகிறவள் தன்னவ 
ளானால் அடிப்பந்தியி லிருந்தா லென்ன, கடைப்பந்தியி 
லிருந்தாலென்ன? * (உ.வ.). 6. கொடுத்தல்; 1 0149, 
லார், 665104, 8 வட. “இட்டார் பெரியோர்: (நல்வ.2). 
7. சொரிதல் (திவா.); 4௦ pour, shower as rain. 8. 
அணிவித்தல்; 1௦ றபர் on, as a’ bangles on one’s wrist. 
“புங்கவனிடுவளை'' (திருவிளை.வளையல்.27). 9. 
உவமித்தல், (சீவக.2423,உரை); to compare. 10. 
GMUIDS6d; to give, as a name to 4 new-born child, 
1௦ 8880௩. “இட்டதொரு பேரழைக்க வென்னென்றாங்கு"' 
(சி.போ.2,1,1). 11. ஏற்றிச்சொல்லுதல்; 10 042106, 
to incriminate by laying a false charge against. “படாத 
தொரு வார்த்தையிட்டன ரூரார்'' (சிலப்.9,48). 12. 
கித்திரமெமுதுதல் (சீவக.2383); to draw, as a figure. 
13. உண்டாக்குதல்; ம yield, generate. “கள்ளியிட்ட 
வகில்'' (இரகு.நகர.52). 14. மூட்டையிடுதல்; (௦ lay, 
95 8௩ 600. 15. தின்பண்டம் முதவியன உருவாக்கு 
$9; to form or fashion, to mould, as cakes. "Qcnenmse, 
எத்தனை அப்பளம் இட்டாய்?' (உ.வ.). 16. தொடுத்து 
விடுதல்; (௦ discharge, as arrows. ''கணையிட்டு'' 
(திருப்பு.4180). 17. கைவிடுதல்; 1௦ 107556, desert. 

“இளையவள நாகிட்டு"" (சீவக.1226). 18. தொடங்குதல் 
(திவ். திருவாய்.2,10,பன்னீ.ப்ர.); 1௦ 690-. 19. செய்தல்; 
to 0௦. ''அரக்கனாங் காளமேக மிடுகின்ற வேள்வி.” 
(கம்பரா.நிகும்.99). 20. புதைத்தல்; 1௦ bury. (Sous. 

1680,உரை). - து.வி. (4.08ப8.) ஒரு துணைவினை:; 
auxiliary of verbs which become vblpple. of the 

0851-06056 0640 ர.” உரைத்திடுகின்றான். (செ.௮௧.). 

ம., ௧., தெ., து. இடு; கோத. இட்; குட. ஈட்; து. இடுபிணி; 
நாய். இர்: கட. இர்: கொண். இட்; குவி. இட. 

(இல், இள் -, இடு - குத்துதல், பொத்துதல், பொருத்துதல், 
வைத்தல்... 

OO? idu Qu. (n) 1. குழி: ற். 2. வட்டம்; ௦4016. 
3. திறைவு; 1ப11௦55. 

௧. இடி (நிறைவு). 
(இல் Beat > GO.) 

இடுக்கடி idukkad, Qu. (௩) துன்பம் (கொ.வ.). 
059655. (செ.௮௧.). 

(இடு - இடுக்கு - அடி - இடுக்கடி. இடுக்கு - துன்பம். அடி 
- தாக்குறல்../ 

இடுக்கண் பசக, பெ. (௩) 1. மலர்ந்த நோக்க 

மின்றி ஸையனோக்கம் படவரும் இரக்கம் 
(GQsre.Gur.260,2 7); misery that is reflected by 

Shrunken 65. 2. துன்பம். (சீவக.509) : 0181655, ௦6, 

2ர00௦ஈ (செ.௮௧.). 3. இக்கட்டு (ஆ.௮௧.); 100616, 

ரிபு. 4. வறுமை (ஆ.௮௧.); ௦0/௩. '“இடுக்கண் 
வருங்கால் நகுக.'” (குறள்). 

(இடு - குத்துதல், துன்புறுத்துதல். இடு -, இடுக்கண். கண் 
-தொழிற்பெயரீற. பண்புப் Cuuty, ஓ.நோ. அலக்கண், 
புன்கண், ,இன்கண்...] 

261 - இடுக்கி 

இடுக்கணழியாமை ப//சா-ஷ்ணகு பெ. (௩) 
துன்பக் காலத்து மனங்கலங்காமை. (குறள்,அதி.63); 
imperturbability in distress, serenity of mind, courage 

in trouble. (Qs.218.). 

(இடு -- இடுக்கண் - அழியாமை.7 

இடுக்கணி ௭௪7 பெ. (௩) பொருள் வைக்கப்படும் ' 
மூலையான இடம்; கைக்குள் அல்லது விரல்களுக் 

குள்ளான இடம்;- ஒரு பொருள் அல்லது ஒருவர் 

அகப்பட்டிருக்கும்படியான அஇடுக்கானவிடம். 

(Gs.248.); Corner, nook where a thing may be held, 

@s under the arms or between the fingers or under 

the hams; a narrow niche where a person or thing may 

become confined, jammed in or wedged in. 

/இடுக்கு - கிறிய இடம், மூலைமுடுக்கு. இடுக்கு -, இடுக்கணி... 

இடுக்கப்படு'-தல் idukka-p-padu-, 18 Qs.@enpref. 

(44) 1. ஓடுக்கப்டடீல்; to be suppressed. 2. துன்பப் 
படல் (ஆ.௮௧.); to.be made to suffer. 

/(இடுக்கம் - படு. 

இடுக்கப்படு”-த்தல் /௫/௪-2-2சஸ்-, 18 செ. குன் 
pref. (vt) 1. துன்பப்படுத்தல்; to torment 2. 

நெருக்கல் (ஆ.௮௧.); to inflict pain. 

/(இடுக்கம் - படு. 

BOSS idukkam, Gu. (n) 1. ஓடுக்கம்; 0௦500௦55, 
narrowness Of space. 2. gyserLid; affliction, distress, 

trouble. “Gertéas5 AQéssmGe_” (திருப்பு.419). 
(செ.௮௧.). 3. நெருக்கம் (ஆ.௮௧.); 0040900655. 
4. வறுமை (ஆ.௮௧.); றந். 

இடக்கு - இடுக்கம்./ 

இடுக்கல் /8ப௪ பெ. (௩) ஓடுங்கிய இடைவெளி; 
crevice, aperture. (Gle.918.). 

1QOEG > OQS5H.] 

DOSsamepnst ty idukkaA-cat, Qu. (n) விளக்குத் 
தகஷி (நெல்லை.); 6061 01 a lamp made of clay. 
(செ.௮௧.). 

(இடுக்கு - ஆம் - சட்டி. 

இடுக்கி /ப/4் பெ. (௩) 1. GOB: pincers, tongs, 
forceps, tweezers, nippers. 2. 6ra? முதலியவற்றை 

அகப்படுத்தும் பொறி; 50651 trap. 3.  உலுத்தன் 

(oSler.); stingy person, miser, niggard, pinch-fist. 

4. நண்டு முதலியவற்றின் கவ்வுமுறுப்பு (இ.வ.); 

prehensile chelae of a crab or a scorpion. 

ம. இடுக்கி; ௧. இக்குழ, இக்கழ; கோத. இக்கள்; து. ஈக்குளெ, 
இக்குளி. 

- (இடுக்கு. இடுக்கி.  
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. இடுக்கி 
இடுக்கிச்சட்டம் /7ப/0/-௦-௦ச௱, பெ. (ஈ.) கம்மிச்சட் 

டம், 29௦(. (செ.௮௧.). 

[இடுக்கி - சட்டம். 

இடுக்கிடை idukkigai, Qu. (n) நெருக்கம் (வின்.); 
closeness, narrowness (Glé..218.)- 

(இடுக்கு - இடை... 
இட௫க்கு”-தல் /8ப/0- 5 செ.குன்றாவி. (04) 1. 

கவ்வுதல் (ஆ.௮௧.); 10 18/6 between the fingers or 

toes, to grasp or grip, as with pincers. 2. அணைத்தல்; 

10 1௮/5 பாள 0065 8. ''இடுக்குவார் கைப்பிள்ளை”. 

(தாயு.பன்மா.6). 3. நெருக்குதல்; (௦ 0838 0 80ப9626 

as between 140 6௦808.”இடுக்கு மரம்' (வின்.). 

ம. இடுக்கு; ௧. இடிகு. 

(இடு - இடுக்கு... 

DOSE? idukku, Qu. (n) 1. 6g), (ASE; narrow 
lane. 2. @penev;nook, comer. 3. DH&SAS Carateréaa 

4w Qt; parting between fingers, crevices between 

the teeth, cleft in the split wood, the axilla, any place 

where a person or thing may get pressed or wedged 

in, “sarQs தொன்மரத் திடுக்கிற் கானுழைத்துக் 

கொண்டே'' (தனிப்பா.). 4. கவ்வுமுறுப்பு (வின்.); 

prehensile claws, as those of a scorpion or of a lobster. 

5. Hor herd, git. difficulty, trouble, straits. 
““இடுக்கிவ ணியம்புவ தில்லை'' (கம்பரா.யுத்.மந்தி. 

27). 6. Hametrenw; miserliness, 1002010958. “*இடுக் 

குடை யுள்ளத்தான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம்'' (நாலடி. 
274). 

ம. இடுக்கு; ௧. இடங்கு, இடுகு. 
(இடு -. இடுக்கு... 

இடுக்குடை idukkugai, Qu. (n.) இடுக்கிடை பார்க்க; 
see idukkidai. 

(இடுக்கிடை -, இடுக்குடை..   

இடுக்கு வழி 

இடுக்குத்திருத்துழாய் /0/0ப-/-4ப-/-ப/ஜ; பெ. (௩) 
திருமால் கோயிலில் மதிப்புரவாகத் திருவடி நிலையிணி 

டையில் வைத்துக் கொடுக்கும் துளசி, (இ.வ.) 

(செ.௮௧.); 1ப1/85] leaves kept between the sacred 

sandals of the idol, which are, in a Vishnu shrine, 

enthroned on a pedestal, such leaves being specially 

given as ‘pirasatam’ to worshippers of great eminence. 

(இடு -, இடுக்கு. இடுக்குதல் - வைத்தல், இடுதல். இடுக்கு 
7 IG + துழாய்./ 

இடுக்குதடி //0/ப-௪ர; Qu. (n) serenity 
பாளையை நெருக்கிப் பிடிக்க வைக்கும் இரட்டைத் 

“தடி (வின்.); double stick used to press things with, 

such as that used by a toddy-drawer to press the flower 

or fruit-stem of the palmyra. 

(இடுக்கு - தடி. இடுக்குதல் - நெருக்குதல்./ 
இடுக்குப்பனை 47ப//0-2-0௪0௧][ பெ. (௩) 'கள்ளூறும் 

Lisnesr (wimipts.); palmyra tree from which toddy is 

8 (செ.௮௧.). 

[இடுக்கு - பனை. 

இடுக்குப்பாளை /8/8ப-2-ரகிக1; பெ. (௩) பததீர் 
இறக்கும் பனை (வை.மூ.); றவ௱டா௨ 186 10 ரர 

$466( (00ரூ (செ.௮௧..). 

(இடுக்கு - பாளை... 

இடுக்குப்பிள்ளை /8/8ய-2-22 பெ. (௩) கைக் 
(Sips; infant in arms, as காரகர் ௦௩ 4௨ ஈழ. (செ.௮௧.). 

(இடுக்கு - பிள்ளை. 

இடுக்குப்பொட்டணி idukku-p-pottani, Qu. (n.) 944 
குஸில் இடுக்கிச் செல்லத்தக்க ஏனம் அல்லது பை, 

அக்குள்பாளம் (கக்கப்பாளம்) (யாழ். ௮௧.); vessel 

or bag carried under the armpit. (Qe.28.). 

(இடுக்கு -: பொட்டணி. பொத்தலி பொத்தளி. பொட்டஸி 
- பொட்டணி (கொ.வ.) பொத்தலி = பை.] 

இடுக்குமரம்” idukku-maram, Qu. (n.) கடவை மரம் 

(@Sler.); narrow passage which leads to a field and 

is made of wooden posts. (Ge.218.). 

(இடுக்கு - மரம்./ 

இடுக்குமரம்” /பே/ப-றவக, பெ. (௩) செக்கு வகை 
(வின்.); 8 140 ௦7 ௦14-855. (செ.௮௧.). 

/இடுக்கு - மரம்./ 

இடுக்குமுடுக்கு ///4ப-ஈபஸ்/80) பெ. (௩) 1. மூலை 
(@&EG; cramped place, narrow corner, tight spot. 

(Qs.218.). 2. Gem*iumG@; predicament. 

(QO4G + OSG.) 
இடுக்கு auf) idukku-vali Qu. (n.) eG gy anf; narrow 

way or lane. (Ge.218.). 

ம. இடுக்கு வழி; ௧. இடுக்கு; து. இட்டிமெ; தெ. இருக்கு. 
(இடுக்கு - வழி. இடுக்கு - சிறுசந்து./



இடுக்கு வாசல் 
263 

    

இடுக்கு வாசல் /8ப/0ய-128௪ பெ. (௩) சிறு நுழைவா 
ev (oSlen.); strait narrow gate. (Gse.248.). 

(இடுக்கு - வாசல். இடக்கு - சிறுசந்து../ 

DOS GoaurtemsluGXerener —_idukkuvarkai-p-pillai 
Qu. (n.) எடுப்பார் smeciferener (G).cu.); one who 
is easily led by others; gullible fellow (GQe.918.). 

(இடுக்கு - இழிக்குவார் (வினயா.பெ.]. இடுக்குவார் - கை. 
1 * பிள்ளை. 

இடுகடை idu-kagai, பெ. (௩) பிச்சையிடும் வீட்டு 
வாயில் (வின்.); 10ஈம் ௦4 8 house, where aims are 
9ங்ள. (செ.அக.). 

. [இடு - கடை. கடை - வாயில். வாயிலுள்ள வீடு. 

இடுகளி /80-/௪/ பெ. (ஈ௩.) அதிமதுரத் தழை முதலிய 
வற்றை யானைக்கு இடுதலால் அதற்கு உண்டாம் 

10-50; Must caused to an elephant by feeding it with 

the leaves of ‘atis’, 610. ''இடுகளியானை'' (பெருங்.மகத. 

27,145) (செ.௮௧..). 

(இடி - களி. 

இடுகறல் idugaral, Qu. (n.) விறகு (நிகண்டு.); fuel. 

(செ.௮௧.). Fi 

/[இடுகு - சிறியது. இடுகு - அறல். அறல் - உலர்ந்தது. இடுகறல் 
- உலர்ந்த சுள்ளி. 

இடுகாடு /8-/சஸ், பெ. (ஈ.) பிணம் புதைக்குமிடம் 
(நாலடி.90); 6பார்வி ரா௦பா௦, சோர. (செ.அக.). 

ம. இடுகாடு. 

(இடு - காரி. இடுதல் 5 புதைத்தல்./ 

இடுகால் iduka, Qu. (௩) 
8000069000. (செ.௮௧.). 

/[இடுகல் -- இடுக.ல். இடுகல் - 

இடுகு-தல் idugu-, 6 செ.கு.வி. (44) 1. ஒடுங்குதல்; 
to shrink “கண்களை யிடுகக் கோட்டி'' (சீவக.2086). 

2. Ape sev; to become shrivelled or dwindled. 

(மலை.); பீர்க்கு 

உள்ளொடுங்குதல்./ 

ஈ இடுகிடைத்தோகாய்'”  (கம்பரா.சித்திர.19). (௪.௮௧). 

3. சுருங்குதல், (ஆ.௮க.) ; to contract. 

BG - BOG) 
இடுகுறி” ஸ்ர பெ. (nN) 1. வைக்கப்படும் 

அடையாளம், ௨0௦௦0. 2. பெயர்; ஈகா 09 to a 

person ர 6 ஐஊளா6. '“இடுகுறி கோத்திர முதன்மற்றியாவுந் 

தோன்ற'' (திருவாலவா.31,3). 3. இடுகுறிப்பெயர்; 
name without any reason behind it to be called so. 

(இடு - குறி. 
இடுகுறி” (பயர் பெ. (௩) முற்காலத்தில் நெல்லைச் 

சேமித்து வைக்கும் படியாக ஒருவரிடம் ஒப்புவிக்கும் 

ஆவணம் (£௱.ஈவ.4; 008580]; 00ப௱ளர் நூ கர் 

paddy was entrusted to private individuals, to be stored 

up in their houses. 

ம. இடுகுறி. 
(இடி - குறி.   

இடுங்கு-தல் 

இடுகுறிச்சிறப்புப் பெயர் /0-ய7-0-0800ப-0-0௨- 
நா பெ. (ஈ.) இடுகுறிக்கு மட்டுமே வருஞ் சிறப்புப்பெ 

யர். (ஆ.௮௧.); ௦06 noun (grammar). 

[இடு - குறி - சிறப்பு - பெயர்.] 

இடுகுறிப்பெயர் /2ப-/பர/2-௦ஷன; பெ. (௩) காரண 
மின்றி வழங்கி வரும் பெயர் (நன்.62) ; ஈ௦பஈ 0௦௦௱௦- 

ting the primeval sense in which it has been used, as 

dist. fr. Karana-p-peyar. 

[இடு - குறி. பெயர், எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறிக்தனவா 
seer இடுகுறிப்பெயர் என்று எதுவும் இல்லை என்பது 
பாவாணர் கருத்து../ 

இடுகுறிமரபு /8ப-/யர-௱சசம்ப, பெ. (௩) இடுகுறியா 
கத் தொன்று தொட்டு வரும் பெயா(நன்.275, உரை.) 

(செ.௮௧.) ; 100 ப560 1 (6 conventional sense which 

it continues to bear from the remote past. 

(Q@ + GH + மரபு. நன்னூலார் இழிகுறியாகக் கொள்ளும் 
பெயர்கள் ஒரு காலத்தில் காரணம் கருதியவை. ஆதலின் 
இடுகுறிப்பெயர் என்று ஐன்று இல்லை என்பதே பாவாணர் 
கருத்து. ஆதலின் இடுகுறி மரபு என்பதும் வறுஞ்சொல்லாதல் 
காண்க./ 

இடுகுறியாக்கம் /ப/-/யர)_-கி/௪௱, பெ. (ஈ.) இடுகுறி 
யாக ஒருவன் கொடுத்த அல்லது ஆக்கிக்கொண்ட 

Gun (e0.275,e.en7.) (Gle.<41%.); unconventional 

name which a person assumes of h's own accord or 

is arbitrarily given by others, classified as a distinct class 

of proper names in Tamil grammar. 

[QO - குறி - ஆக்கம். 

இடுகை" (பரச பெ. (௩) இடுங்கிய வழி: a narrow 
passage, lane. 

ம. இடுவ. 

(இடி - இடுகை... 

இடுகை” juga, Gs. (௩) கொடை (பிங்); 0 
(செ.௮௧.). 

[இடு - இடுகை - இடுதல், வைத்தல், கொடுத்தல்./ 

இடுங்கலம் idusi-kalam, Qu. (n.) கொள்கலம். (பிங்.); 
vessel, 1606201806 (செ.௮௧.). 

(இடும் - கலம்./ 

ODOmMan™Gesrmi idun-kar-kunram, Qu. (n.) செய் 
Gemgy; artificial hill; an artificially made up mound 

resorted to for ற1685பா6 ''எந்திரக் கிணறு மிடுங்கற் 

குன்றமும்'' (மணி. 19, 102). (செ.அக.). 

(இடும் - கல் - குன்றம்./ 

இடுங்கு-தல் //பரரப-, 15 செ.கு.வி. (44) உள்ளொ 

டுங்குதல்; 1௦ 86, ௦௦4801. ““கண்ணிடுங்கி'” (திவ். 

பெரியதி.1,3,4). (செ.அக.). 

ம. இடுங்வுக; ௧. இடுங்கு; து. இட்டிடெ. 

(இடு. இடங்கு..



இடுசிவப்பு 

இடுசிவப்பு /6்-8%2000) பெ. (ஈ.) செயற்கைச் சிவப்பு 
(ஈடு, 7,7,9); எங் 160 ௫. (செ.௮௧.). 

(QO + Aeuciy.] 

இடுதங்கம் /ஸ-கரரக௱, பெ. (௩) புடமிட்ட தங்கம் 
(efile. ); refined gold, gold of the best quality. (Ge. 916. ). 

(QO + stab. Bbae - Gaigd, Cumerism@s 

இடுதண்டம் idu-tandam Qu. (௩) 1. தண்டம்; 

penalty, fine. 2. முறையற்ற தண்டம்; யாப று. 

(செ.௮௧.). 

[இடி - தண்டம்../ 

இடுதிரை idu-tira, Gu. (n.) திரைச்சீலை (திவா); 
curtain. 

(இடு - திரை../ 

இடுதேளிடு-தல் /7ப-/5-/80-, 20 செ.கு.வி. (44) 
.பொய்க்காரணங்காட்டிக் கலங்கப் பண்ணாகல; 0205௦ 

needless panic by false suggestion, as by sending one 

into a fright by throwing an imitation scorpion at him. 

“இட்டன ரூரா ரிடுதேளிட் டென்றன் மேல்”', (சிலப்.9, 

48). 
{QO + தேள் - இடிதல். இடிதேள் - மற்றவர் மேல் இடிவதற் 
கான தேள், பொய்த்தேள், செயற்கைத்தேள். ஓ.நோ. இடிகி 
வப்பு..7 

இடுப்பு (ஸ்ப பெ. (௩) 1. —gemg; waist, sides, 

175. 2. ஓக்கலை; 1/0. 3. மறைவறுப்பு; (0.0); 6ப06- 

mism for the private parts. (Qe.-s16.). 

[QO > BOGY. BOSH > musg%. GbMS, GW Curenp 
வற்றை வைத்துக்கொள்ளுதற்கு அல்லது இடுதற்குரிய இடம் 
இடப்பு.... 

இடுப்புக்கட்டு-தல் /2ப22ப-/-/210-, 15 செ.கு.வி. 
(1.). சண்டை பிடிக்க முந்துதல்; 10 gird up one's loins, 

as for a ரிம். “நீ சண்டைக்கு இடுப்புக்கட்டாதே' 

(பெண்மதி. மாலை.பக்.9). (செ.௮க.). 

(இடுப்பு - கட்டுதல் - இடுப்பில் ஆடையை வரிந்து கட்டுதல்../ 

இடுப்பு வலி /சப/20ப-/௪/ பெ. (௩) 1. இடுப்புநோவு 
(eile. ); pain in the loins; lumbago. 2. பிள்ளைப்பேற்று 
வலி]: labour pains. (Qe.218.). 

(இடிப்பு + a] 

இடுபலம் /ஈப0ச௭, பெ. (ஈ.) பேய்ப்புடல் (வை.மூ.); 
wild snakegourd. (Gle.918.). 

-: பொரய்ப்புடல். 

இடும்பர் (ணம; பெ. (௩) 1. அரக்கர் (அக.நி.); 
Raksasas.. (Qs..215.). 2. செருக்கர்(ஆ.௮௧.); வா௦ர3ரம 

person. 3. gyunr GlewiGauii ( 9,.918.); offender. 

/[இடும்பு - இடும்பர்../ 

இடும்பன்” /ரப௱ம்சஈ, பெ. (௩) ஓர் அரக்கன்; 9 demon, 
Raksasa. 
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(இடி - புடல் - இடுபுடல் - இடுபலம். (கொ.வ.), இடுபுடல்.. Wi   

இடும்போகம் 

இடும்பன்” /பம்சக பெ. (௩) செருக்குள்ளவன் 
(Qymt.); haughty man, arrogant person. (Ge.218.). 

/இடம்பு - இடம்பன் - இடிம்பன்./ 

இடும்பன்” idumban, Qu. (n.) குமரக்கடவுள், கணத்த 
லைவன் (வின்.); ஈ6 07 18 (65097 ௦4 59௩025 

10816. (செ.அ௮க.). 

Skt. hidimba 

/இடும்பு - இடும்பன்... 

இடும்பாகம் /ஈபரம்சீரக௱, பெ. (ஈ.) . கொத்தான் கொடி 
(சா.அக.); (854655 06606, mose creeper. 

(இடு - இடுகுதல், சிறுத்தல். இடு -; இடும்பு -, இடும்பகம் 
-இடுிம்பாகம் - கிறத்த மெல்லிய கொடி... 

இடும்பி (பக பெ. (௩) 1. இடும்பை செய்பவள்; 
demoness. 2. இரும்பணின் தங்கை, வீமனின் 

மனைவி; ஈச of Hidimba’s sister; Bhima’s wife. 

இடும்பி கொழுநன் (பிங்.). 

இடும்பில் /ம்ர் பெ. (ஈ.) ஓர் ஊர் (சிலப்பதிகாரம்); 
name of a place. 

/இடிம்பு - இடும்பில்../ 

இடும்பு” /ச௱ம்டி பெ. (௩) 1. செருக்கு; haughtiness, 
௦98௦6. ''இடும்பால்... உரைத்தாய்”' (செவ்வந்திப்பு. 

பிரமதேவன்.15). 2. கொடுஞ்செயல்; 0பஈந், 0006- 

890௩, நாகாரு. 'சம்பளத்து... அவரவரிடும்பா லழிந்த 

வன்றோ'' (குமரே.சத.47). 3. புலக்குறும்பு (சேட்டை); 

mischief, pranks. srenipul@iwy (@gml.). 4. வெறுப்பு 

(ஆ.அக.); 2௦0. 5. அவமதிப்பு (ஆ.௮௧.); disgrace, 

dishonour. 6. g/strLid ( 9},.218.); affliction. 

[BO > BOwy.] 

Bow? idumbu, Gu. (n) இடும்பாத வனம்; 8 
forest “மாறா வல்விலிடும்பிற் புறத்திறுத்து”” 

(பதிற்று.பதிக.5:9). 

(இடி -. இடம்ப... 

இடும்பை /ங்௱ம்ச; பெ. (௩) 1. gyeirend; suffering, 
afilictior, distress, calamity.” ஏமஞ்சாலா விடும்பை'' 

(தொல்.பொ.50). 2. Ssmro; evil, harm, injury. பூதம்... 
QOweou CewWisGid" (wanhl.1,22). 3. நோய்; disease. 

““கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின்'' (குறள்.1056). 

4. ஏழ்மை; றவற. 'இடும்பையா லடர்ப்புண்டு”' (திவ். 

பெரியதி.1,6,5). 5. அச்சம் (திவா.); fear, dread. 
(செ.௮௧.). 6. ஏதம்; கோர. (ஆ.௮௧க.). 7. எலி: rat. 

(சா.அக.). 

/(இடும்பு * இடும்பை./ 

இடும்போகம் /சப௱ச்சரக௱, பெ. (ஈ) கிவப்பவரை; 
60 088. (சா.௮௧.). ்
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இடுமம் போடா பெ. (௩) குயவன் சக்கரத்தை 
திலத்திற் பொருத்தற்கு இடும் மண்கட்டி (இ.வ.). 
(செ.௮க.); 0௦0 04 றப or earth on which the potter” 
rests his wheel. 

இடுமருந்து idu-marundy, Qu. (n.) 1. aus மருந்து; 
drugs administered secretly with food or drink in order 
to win over a person; philter potion stealthily administered. 

'“இடுமருந்தோடு சோற்றை யேயிடும்'' (திருப்பு.820). 

2. கொல்லும் நோக்கத்துடன் இடும் கைமருந்து 

(நீர்நிறக்.18,உரை) (செ.௮௧.); ற004௦௩ ௦0ம் a 

poisonous drug or the venom of reptiles. 

[இடி - மருந்து. 

இடுமுடை idu-mudal, flu. {n.) நிறைந்த தீதாற்றம்; 

8190, 080 8௪], 544. '“இடுமுடை மருங்கில் தொடு 

மிடம் பெறாஅது'' (நற்.329). 

(BO + மூடை.இட - குழித்தல், வட்டமாதல், நிறைதல்... 

இடுமுள் /8ப/-ஈப! பெ. (ஈ.) வேலியாக இடும் முள் 

(சீவக.774,உரை) (செ.௮௧.); 1407௩5 1௩7௦௧௩ வெள (6 

entrance to a field or garden to prevent intruders. 

“(BO + weir) 

இடுலி 4 பெ. (௩.) பெண் ஆமை (வின்.); 198௦ 
(பாரி6. (செ.௮௧.). 

Skt. duli 

(இடு - இடுலி. இடுதல் - குழித்தல், வட்டமாதல், வட்டமான 
ஆமை, முட்டையிட மண்ணைப்பறிக்கும் பெண்ணாமை./ 

இடுவந்தி /8ப-ச2் பெ. (ஈ.) குற்றமில்லாதவர்மேற் 
குற்றத்தையேற்றுகை; 9000592400 ௦4 8௩ 1௦௦91 

ற6501...பொற்கொல்லன் நெஞ்சம் இடுவந்தி கூறுதலைப் 

புரிந்துநோக்க', (சிலப்.16,120,உரை), (செ.அக.). 

Skt. kimvadanti 

(இடு - வந்தி. வன் : தி. வந்தி : கடுஞ்சொல், தீமொழி, 
'இடுவந்தி : செயற்கையாக அல்லது பொய்யாக இட்டுரைக்கும் 
கடுஞ்சொல்../ 

இடுவல்” /போச! பெ. (ஈ.) இடுக்கு; 08109, aperture 

(செ.௮௧.). 

(இடு - இடுவல்... 

இடுவல்” iduval பெ. (ஈபவழி (நெல்லை); ஷு 
(செ.அக௧்.). 

(இடு - இடுவு - இடுவல். இடுவு . சிறிய வழி. 

இடுவை Qu. (n) சந்து (இ.வ;); 
(செ.௮௧.). 

[இடு — இடுவை./ 

இடை' / பெ. (௩) 1. தடு (திவா.); ஈ(006 in 
$0806, ஈ॥05(, ௦8006. 2. நடுவண் காலம்; ஈ॥0016 (ஈ 16. 

"இடைக் கொட்கின்'' (குறள்.663). 3. அரை, இடுப்பு; 

middie of the body, ௦௨ ௨6 ''மின்னேர் நுடங்கிடை'' 

iduvai, lane.   

இடை 

(திருவாச.11,9). 4. நடுத்தர மக்கள்; ஈ(/001௦௨ class 
people. "இடையெலாமின்னாமை யஞ்சும்'' (நாலடி. 

297). 5. Gemtagexs; herdsman caste. 6. இடை 

sripSgi; medial consonants of the Tamil alphabet. 

“அல்வழி :யுயிரிடைவரின்'' (நன்.220). 7. இடைச் 
சொல் (நன்.239) ; indeclinable particle, as one of the 

08௫ ௦4 509601. 8. இடம்; 0806, 50806. ''கருங்கல்லிடை 
தொறும்'' (புறநா.5,1). 9. இடப்பக்கம்; |6% 59109. 

“எங்கள் பெம்மானி டையாளை'' (அபிரா.84). 10. 

வழி; வல... நீரில்ல நீளிடைய'' (புறநா.3). 11. 

தொடர்பு; ௦000௩௦௦0௦௩. ''உங்களோ டெங்களிடையில் 

லையே'' (திவ்.திருவாய்.8,2,7). 12. தக்க நேரம், 

S655 Gps; suitable time, opportunity, season. 
“உடையோர் போல விடையின்று குறுகி'' (புறநா.54). 

13. காரணம்; ௦8056. ''இடைதெரிவரியது'' (சூளா. 

கலியாண.144). 14. நீட்டலளவைய ஸளொன்று 

(eSler.); measure of length, breadth, thickness. 

(இடு. இடை... 

இடை” /௪5; இடை. (ஈர்) ஏழனுருபு: 80% ௦4 (௦ 
1௦௦.  *நிழலிடையுறங்குமேதி'' (கம்பரா.நாட்டுப்.6). 

(செ.அ௧.). ் ் 

(இடு - இடை... 

இடை”-தல் /88/, 4. செ.கு.வி. (04) 1. சோர்தல் 
(&aus.446, 2 en); to grow weary, as with long waitirig. 

2. மனந்தனா்தல்; /௦ be damped in spirits. “இடைந்தி 

டைந் துருகு மெளியனேன்'' (தாயு.சிற்சு,3). 3. பின் 

வாங்குதல்; 10 [61651, 181) 080. ''அசமுகி யிடைந்து 

போனாள்: _(கந்தபு.மகாகாளர்.20).. 4. விலகுதல்; to 

make room, get out of the லு. 'இடைந் தொதுங்குகை' 

(ஈடு.5,4,6). 5. தாழ்தல்; ௦ 8ப0௱॥.* அவனுக்குச் சிறிது 

இடைந்துபோ' (செ.அக.). 

(இழு -- இழை -, இடை - இடைதல். இழைதல் -. தளர்தல். 

இடை /செ( பெ. (ஈ.) 1. தடுத்தல், இடையிடுதல்; 

check, stoppage, protest, impediment. “Qn Garerig. 

யாமிரப்ப'' (கலித்.3,7). 2. துன்பம் (திருக்கோ.368, 

உரை); 100016, difficulty.(Qe.28.). 

(இடு- இடை... 

இடை” /( பெ. (௩) 1. இடைவெளி: 080, பாரி!6ப் 
50906. “இடையில் வண்புகழ்க் கொடைமை யானும்'' 

(தொல்.பொ.76). 2. உலகம்; 81. இடையிற் படுகி 

லம்யாம்'' (கம்பரா.அதிகாய.73). 3. வீடு பேற்றுலகம்; 

svarga, heaven. 

இடை” idai, பெ. (ஈ.) பதின்நாடியுளொன்று (சிலப்.3, 

26,2. en7); principal tubular organ of the human body, 

one of tacanadi, (செ.௮௧.). 

இடை' /9௪/ பெ. (ஈ.) எடை பார்க்க; 896 சர் “இடை 

தான் குறைந்தது மச்சமுங் காட்டுவ தில்லை யென்றால்”
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(ஒருதுறைக்.185 ), (கொ.வ.). 

/எடை _, இடை (கொ.வ.). இது வழுச் சொல்லாதலின் இரு 
வகை வழக்கிலும் தவிர்த்தல் வேண்டும்./ 

இடை” ida, பெ. (௩) 1. இடைப்பட்ட காலம், 

பொழுது (குறிஞ்சிப்.137, உரை) ; 46. 2. நடுவுநிலை; 
equity. “இடைதெரிந்துணரும்.....காட்சி'' (பெரும் 

பாண்.445). 3. மூன்னதற்கும் பின்னதற்குமுள்ள 

வேறுபாடு; 01117௭06. '“வாசவதத் தையோ டிடைதெரி 

வின்மையின்'' (பெருங்.வத்தவ.6,56) '*'இடைக்கண் 

முரிந்தார் பலர்'' (குறள்.473) (0௪.௮௧.). 

(இடு -- இடை (இடைவெளி]../ 

இடை” //4/ பெ. (௩) பின்வாங்கி gGS5ev; retreating. 
திட - இடை. (ஓ.மொ. 371). 

டை” /௪௪ பெ. (ஈ.) 1. ஆ; 008. 2. மென்சொல்; 

softword. (Gle..24&. ). 

ம. இட. ௮4. 10 

(இள -, இட - இடை. இளமையுடைய ஆவும், இளக்கமான 
மென்சொல்லும் இடை எனப்பட்டன. 

இடைக்கச்சு ச௪டட/சமப பெ. (௩) அரைக்கச்சை 

umtae; see araik-kaccal. 

[இடை - கச்சு../ 

இடைக்கச்சை /8//-/௪௦௦௪( பெ. (ஈ.) இடைக்கச்சு 
umtés:; see idai-kaccu, (Ge.218.). 

ம. இடக்கச்ச. 

(இடை - கச்சை. இடை : இ௫ப்பு../ 

இடைக்கட்டு” /௪/-/-/ர1ம பெ. (௩) 1. அரைக்கச்சு; 

girdle or belt. 2. spf அணி (8.14்,205); front plate, 

an adornment of idols, so called from its being fastened 

in the middle. 3. இடைகழி; intermediate passage way 

between the entrance door and the second doorway 

in an Indian dwelling ௦056. 4. வீட்டின் நடுக்கட்டு; 

the middle. compartment of an indian dwelling house. 

(செ.௮௧.). 

ம. இடக்கெட்டு. 

இடை - கட்டி. 

இடைக்கட்டு” /செர சரப, பெ. (ஈ.) சமன் செய்வதற் 

Gflu bleng:(@\.c1.); balancing weight (Qe.218.). 

[இடை : கட்டி./ ் 

இடைக்கணம் ,௪௪-/-/சா௪௱, பெ. (n) இடையின 

எழுத்துகள்: ய,ர,ல, வ,ழ, ௭; group of medial conso- 

nants in Tamil, as a classified group distinct from 

van-kanam and men-kanam. (Ge¢.946.). 

[இடை - கணம்../ 

இடைக்கருவி /௪௪//-/சஙா, பெ. (ஈ.) சல்வியென்னுந் 

தோற்கருவி (சிலப்.3,27/, உரை) ; 800974 ஈப5/0௮ instru- 

ment of percussion, a kind of drum. (Gle..916.). 

(இடை . கருவி./ 

இடைக்காற்பீலி 

  

  

    
  

இடைக்கார் 

  

இடைக்கருவி 

இடைக்கலம் /9௪-/-/௪௪௫௬, பெ. (ஈ.) மட்பாண்டம்; 
earthern 16556] 10 0௦0140. 'இல்லுள்வில்லேற்றி இடைக் 

கலத் தெய்து விடல்' (பழ.24). 

Skt. ida 

[இடை - கலம் - வாயகன்ற மட்கலம்./ 

இடைக்கழகம் idai-k-kalagam, Gu. (ஈ.) கபாடபுரம் 
என்னும் கதவபுரத்தில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் 

இரண்டாந் : தமிழ்க் கழகம் (இறை.பாயி;);' middie 

sangam, said to have flourished for a long period at 

Kapadapuram, the second of the three ancient Tamil 

academies. (Ge.246.). 

Skt. sangha. 

[இடை - கழகம்../ 

இடைக்காடர் ,72//-/202 பெ. (n.) கடைக்கழகத்துச் 
சான்றோருள் ஒருவர் (திருவாலவா.20,1); a Tamil 

Sangam poet of Idai-k-kadu. (செ.௮௧.). 

(இடைக்காடு - ர், தொண்டை மண்டலத்தில் இடையன் 
திட்டிலிருந்த  இடையா../ 

இடைக்காடனார் /25/-/-/சீஜசரசா பெ. (ஈ.) இடைக்கா 
டர் (அகநா.) பார்க்க; 566 /சச௪7/-/2ரச (செ.௮க.). 

(இடைக்காடன் - ஆர்.] 

idai-k-kér, Gu. (n) 
(pT BTTSs.); a kind of paddy. (செ.௮௧க.). 

[இடை + ani] 

நெல்வகை 

இடைக்காலம் ; /ச௪/-/-/க௭, பெ. (௩) 1. இடையி 
லுள்ள காலம்; ஈ(61௱ 0௦100. 2. குறைந்த முன்புள்ள 

காலம், 16௦௦1 ற85(. 3. காலமல்லாக்காலம்; improper 
time. 

ம. இடைக்காலம்: ௧. எடகால. 

(இடை - காலம்./ 

இடைக்காற்பீலி idai-k-kér-pili Qu. (௩) பரதவ 
மகளிர் அணியும் கால்விரலணி வகை; toe-ring 

worn on the toe next to the little toe usually: by the 

women folk among the fishermen community (Gle.216.). 

(இடை - சால் + Ga]



இடைக்கிடப்பு 
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இடைக்கிடப்பு /0//-/00௪00ப பெ. (௩) இடைப்பிறவ 
ரல் (சீவக.2697, உரை); word or words used as 
complement to the predicate or subject in a sentence. 

(Gé.218.). 

[Qeor + Any, 

இடைக்கிடை, idai-k-kidai, 6.S.er. (adv.) 1. ஊடே 
4,GL; at frequent intervals. (Qs.218.). 2. ஒன்றுவிட் 
டொன்று; ௨/௨ (ஆ.அக.). 

(இடைக்கு - இடை.] 

Gioo_& Georg 60 jdai-k-kula-nadan, Qu. (n.) கண் 
ணன் (இராட்.); 166/௨ (செ.௮௧.). 

(இடை - குலம் - நாதன்./ 

இடைக்குலம் /92//-/ய/ஈ, பெ. (௩) இடையரது 
Gevlb (wirgZeurt); community of sheperds. (,.218.). 

(இடை - குலம்./ 

இடைக்குழி /௦௨//-/ய/ பெ. (௩) இடையெலும்பிரண் 
டுக்குமிடையிலுள்ள பள்ளம் (இங்.வை.); pelvic 
வொரு. (செ.௮௧.). 

௧. எடெகுளி. 

(இடை + குழி./ 

இடைக்குறை ,99//-/ய௪( பெ. (௩) செய்யுள்திரிபுக 
ஞன் ஓன்று (நன்.156, உரை); (Gram.) poet. licence 

consisting in the shortening of உ வாம் நே 61810 of 

one or more letters in the middle, syncope, (எடு) இல்லை 

- இலை, ஓதி (ஓந்தி). 
(இடை - குறை./ 

இடைக்குன்றூர்கிழார் idai-k-kunrirkilar Qu. (n.) 
குலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழிய 

னைப் பாடிய புலவர் (புறநா. ) ; 8808௱ poet of Idai-k- 

பாபா. 

/இடைக்குன்றார் - கிழார்../ 

இடைக்கொள்ளை ,99/4/-/௦/௪( பெ. (௩) 1. ஊடு 
தட்டு; ற்ப நூ ௨ 1640 றகர of a property in dispute 

between two. 2. கொள்ளை நோயால் வரும் அழிவு 
(oSlet.}; ravages of an epidemic 056856. (செ.௮௧.). 

(Qa - கொள்ளை../ 

இடைகலை jdai-kalai, பெ. (௩) 1. பத்து நாடியுள் 

ளொன்று; principal tubular coil like organ of the human 

body. 2. Orig நாசியால் விடும் மூச்சு (செ.௮௧.); 

breathing through the left nostril 

lager. Big 4 கால் (காற்ற). இடது - இடம் - இடை (Fy). 
கால் aire தலை (ழிரிபு]./   

இடைகழி' /௪-/௮/ பெ. (௩) 1. இடைக்கட்டு (திவ். 
@Qwi.1,86); intermediate passage way between the 

entrance door and the second, doorway in an Indian 

dwelling house. (Glé. ௮௧.). 2. வாயில்(ஆ.௮௧.) ; 0216. 

3. இடைகழிநாடு; 8 1௦010௩ 0௦௧ as fdai-kali-nddu. 

[இடை - கழி. கழி - கழிந்து (கடந்து) செல்லும் வாயில். 
(இடையிலுள்ள நிலப்பகுதி. 

'இடைகழி” (சக பெ. (௩) திருக்கோவலூர் திரு 
மால் கோயில்; '//80ப 56106 at Tiru-k-kévaldr, “Buys 

திருமகளு நின்றாயால் .... கோவலிடை கழியே பற்றியி 

னி்' (திவ்.இயற்.முதல் திருவந்.86), (செ.௮௧.). 

(ஒருகா. இடைகழி நாட்டின் பெயரால் அமைந்த கோயிலாக 
லாம். 

-இடைகழிநாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் dai’ 
kali-nattu-naildr-nattattanar, Qu. (n.) sent_eepeti tev 

eu; Sangam poet. 

(இடைகழி' - நாடு - நல்லூர் - நத்தத்தன் - ஆர்... 

இடைச்சரி /75/-௦-௦ர பெ. (ஈ.) தோள்வளை (ஈடு,2, 
5,6); armlet worn by men as an ornament, arm. 

(Qe. 218.). 

(இடை - சரி, செறி சரி./ 

இடைச்சன் /720௦௭௩, பெ. (௩) 1. இரண்டாம்பிள்ளை 

(கொ.வ.); 890000 ௦/0. (செ.௮௧.). 2. கடு மகன்; 

middie child. (%.918.). 3. இரண்டாம் பேறு 
(ஆ.௮௧.); 880000 birth. 

[இடை - இடைச்சன்.. 

இடைச்சனி /2/-௦-௦2௱/ பெ. (௩) ;இடைக்காரி பார்க்க; 

see /dai-k-kari (செ.௮௧.). 

(இடை - சணி./ 

இடைச்சி /72/0௦1 பெ. (ஈ.) 1. முல்லைநிலப் பெண் 

(பிங்); woman of the herdsmen caste inhabiting the 

forest pasture tracts. 2. Qlemt_ujemt_weuerr; woman, with 

special reference to her waist. ‘@ang¢ Gump gi9 &Clarefl 

டைச்சிகள்'' (திருப்பு.254). (செ.௮௧க.). 

ம. இடயத்தி; ௧. எடதி. 

/இடைத்தி - இடைச்சி. 

இடைச்சியார் /சச௦ஷ்ன்; பெ. (ஈ.) கலம்பகத்துள் ஓர் 
உறுப்பு (குமர.பிர.மதுரைக்.62); 848128 0 stanzas 

forming part of the literary composition known as 

kalampakam and describing the idaicci. (G¢.26.). 

(இடைத்தி - இடைச்சி - ஆர்.



Gem sFaneo 

Goo_e&omeo idai-c-cilai Au. (n) திரை ( (இராட்): 

curtain. (Gle.918.). 

(இடை + சீலை./ 

இடைச்சுரநாதர் /72/-௦-௦பசாசரச பெ. (௩) திருவி 
டைச்சுரத்திற் கோயில் கொண்டிருக்கு மிறைவன் 

(<%.<&.); deity at Tiruvidaiccuram. 

/(இடைச்சுரம் - நாதர்../ 

இடைச்சுரிகை /௪/௦-௦பச௪ பெ. (ஈ.) உடைவாள் 
(சம்.அக.); 84/00, 08006, 95 5050680060 00 8 girdle 

round the waist. (Gle..246.). 

ம. இடச்சுரிக. 

(இடை - சுரிகை,./ 
  

      
இடைச்சுரிகை 

டைச்சுருக்கம் idai-c-curukkam, Qu. (n) 1. 2 @éone 

போல் தடுவில் சுருங்கி ஒடுக்கமா யிருத்தல்; ௦001௦- 

ction of an organ (as the stomach or the uterus) at 

or near the middle of the body, hour-glass ‘contraction. 

2. இடுப்பின் e@éseaw; narrowness of the waist. 

(சா.அ௮க.). 

(இடை - சுருக்கம்./ 

இடைச்சுவர் idai-c-cuvar, Qu. (n) . இடையூறு; 
impediment; obstacle as an intervening wall, barrier. 

"இதுக்கு இடைச்சுவ ருண்டாவதே'' (திவ்.திருமா 

லை.வ்யா.19,பக்.69). (செ.௮௧.). 

ம. இடச்சுவர்.' 

(இடை - சுவர்./ 

இடைச்சூரி idai-c-cdr, Gu. (n.) அக்கமணி முதலிய 

வற்றுச்கிடையில் கோக்கும் மணி (செ.௮௧.); 9010 

or silver beads interspersed in a rosary of rudraksha 

or tulasi etc. 

(இடை - சூரி. செறி - சூரி. 

இடைச்செருகல் idai-c-cerugal Gu. (௩) ஒருவர் 
செய்யுளிற் பிறர் வாக்கைக் கலக்கை; |ஈ19ற012401. 
(செ.அக.). 

(இடை - செருகல்../   

268. 

இடைச்செறி idai-c-cef, Gu. (n) 1. a 
umir&e; ancient thigh ornament. “@en_éGsh @puG 

கெளவி'” (சீவக.2445). 2. துணை மோதிரம் (ஈடு.6, 

1,1); second ring on a finger worn to keep another 

ring in place. (Gle.218. ). 

இடை - செறி../ 

இடைச்சேரி idai-c-céri Qu. (n.) இடையரூர் (சீவக. 
422, உரை); hamlet populated by herdsmen. (Gle..916.). 

ம. இடச்சேரி. 

[இடை + Gadi] 

'இடைச்சொல் idai-c-col Gu. (n.) பெயர் வினைக 

ளைச் சார்ந்து வழங்குஞ் சொல் (நன்.420); றவர்0% 

which cannot be used by itself in any sense but which, 

when occurring in combination with nouns and verbs, ' 

functions as inflectional or conjugational suffix; ‘adverb, 

preposition, expletive, conjunction, interjection etc., one 

of the four parts of speech in Tamil grammar. (Gle.218.). 

[இடை - சொல்./ 

இடைச்சோழகம் /02/-௦-௦௦/2ர௭௱, பெ. (ஈ.) தென்றல் : 
வீசம் பருவத்தின் இடைக்காலம் (யாழ்ப்.); (0016 

period of the south-west monsoon (Glg..216. ). 

(இடை - சோழகம்./ 

இடைசுருங்குபறை idai-cururigu-parai, Qu. (n.) gig. 
(@lL.); small drum tapering in the middie like an 

hour-glass (Ge.246.). 

(இடை - சுருங்கு - பறை./ 

இடைசுூரி: idai-cor, Gu. (n.) அறுப்பு, வளையம், 

அக்கமணி முதலியவற்றின் இடையிற்கோக்கும் 

மணி (யாழ்ப்.); gold or silver beads interspersed in 

’ a rosary of rudraksa, tulasi, etc. (Gl¢.916.). 

[இடை - செறி - இடைச்செறி, இடைச்சூரி. இதனை இடைகுரி 
, என்பது வழு. 

இடைஞ்சல் ஹ்ச பெ. (n) 1. நெருக்கம்; 
ரவா0855, 0008806835. இடைஞ்சல் வழி (கொ.வ.). 2... 

gm (கொ.வ.); obstruction, hindrance. 3. 

Glgmevenev; trouble, distress. “அடியா ரிடைஞ்சல் 

களைவோனே'' (திருப்பு.34) (செ.அக.). 

ம. இடச்சல். 

[Barge + Ben eee] 

இடைத்தட்டு idai-ttatuy. Qu. (௩) 1. இடைக் 
Glsmeremer; plunder by a third party of a property 

about which two parties are quarrelling. (Gl¢.08.). 2. 

இடையிலே காரியம் பார்த்தல் (ஆ.௮௧.); 19 work 
during intervals. 

ம. இடத்தட்டு. 

(இடை - தட்டி./



இடைத்தலைவலி 
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இடைத்தலைவலி ,95/-/-/2//-௪1 பெ. (௩) விட்டு 
விட்டு வரும் தலைநோய்; headache usually occurring 
at intervals - Intermittent headache (சா.அ௧.). 

[இடை - தலைவலி, 

Qoor_SS 7b igai-t-taram, Qu. (n) நடுத்தரம்; ஈ௦ரிய௱ 
quality, intermediate grade, neither big nor small. 

(செ.௮௧.). 

ம. இடத்தரம்; ௧. எடெதர; து. இடெதர. 

(இடை - தரம்.] 

இடைத்திரிசொல் /99-7-17-20/ பெ. (௩) இயற்சொற் 
போல் தம்பொருள் விளக்காது அரிதுணர் பொருளன 

ிய் நிற்கும் இடைச்சொல் (ஆ.௮௧.); ௭௦ 
terminology signifying inexplicable word formation. 

[இடை - திரி - சொல்../ 

இடைத்தீன் 6௪/8 பெ. (௩) இடைத்தின்றி, 
சிற்றுண்டி (பாண்டி.); tunch, light refreshments. 
(Qe. 216.). 

(இடை - தீன். தின் - தீன், தீன் - தின்னப்படும் சிற்றுண்டி, 
தீனி. தின்றி, திண்டி என்பவற்றை ஓப்புநோக்குக..] 

இடைதல்" ௪௪/௪1 பெ. (௩) திலம் (அக.நி.); ஊர். 
(செ.அ௧க.). 

[இட -, இடம். இடை. இடைதல்.] 

"இடைதல்” /ச௪/௪/ தொ.பெ. (4௩) 1. சேலை; 01௦449. 
2. வசங்கெடுதல் (ஆ.௮௧.); 0819 consciousness. 

[இடைதல் - நெருக்குதல். நெருங்க இறுக்கி உடுக்கும் துணி. 
பின் வாங்குதல், நினைவுதப்புதல்./ 

இடை தெரி-தல் idai-teri-- 2 செ.குன்றாவி. (44) 

செவ்வியறிதல்; 1௦ 1006 19 0றா0றார246 time, as when 

one wishes to speak in an assembly. ‘Qe Gsfpsy 
நன்குணர்ந்து சொல்லுக.'' (குறள்.712), (செ.௮௧.). 

(இடை - தெரிதல். காலம் தெரிதல் போன்று தக்க இடம் 
தெரிதல்... 

இடைதெரியா இருவர் idai-lerlya-iruvar, Qu. (n)) 

உருப்பசியும் திலோத்தமையும்; பங25] 80 14002௮. 
"“இடைதெரியாஏஎர் இருவருந் தத்தம்'” (கலித்.109). 
(சங். இலக்.சொற்.). 

(இடை - தெரியாத - இருவர்.] 

இடைநரை idai-narai Qu. (௩) அங்கும் இங்கும் 
... சிறிது நரைத்திருக்கை (வின்.); hair or beard grown 

grey here and there. (செ.௮௧.). 

க. எடெநரெ. 

(Ben. + peng.) 

இடைநாடி idai-nadi, பெ. (॥.) இடைகலை பார்க்க; 

principal tubular organ of the human body. (Qé..918.). 

[இடை + p14.)   

இடைநாழிகை idai-ndligai Qu. (n.) 1. கோயிலில் 
உள் மண்டபத்துக்கும் வெளிமண்டபங்கட்கும் 

Gorn. Gr; (TAS.100); middle corridor, a 

passage between the ardha-mandapa and the maha- 

30080௨ 07 8 16. 2. இரண்டு கட்டடத்துக்கோ, 

அறைகட்கோ நடுவே உள்ள வழி; 8 ௦00௦. 

ம. இடநாழிக. 

(இடை - நாழிகை../ 

இடைநிகரா-தல் /72-௩9௪௪-, 6 செ.கு.வி. (44) 
நடுத்தரமான நிலையிவிருத்தல் (குறள்.635, உரை); 
be neither affluent nor penurious. 

[இடை - நிகராதல்... 

இடைநிகழ்வு jdai-nigalw, Qu. (n) gHOlewev; 

chance, accident. (Gle..48.). 

(இடை - நிகழ்வு../ . 

இடைநிலை” idai-nilai, Qu. (n.) 1. BGalsd நிற்கை; 

state of being in the middie. Qen_flonws Seuaid. 2. 
(இலக்.) பெயர்வினைகளின் பகுதிவிகுதிகளுக்கு 

இடையில் நிற்கும் ஓர் உறுப்பு (நன்.141): “௬௦0௮ 
particles coming between the root and the ending in 

a word {i) 1) ௭605, 10 11010816 19056, 8 த் 1௩ செய்தான் 

(ii) in personal nouns as an inserted euphonic connective 
0906, 85 ஞ் ௩ அறிஞன். 

ம. இடநிலை. 

(இடை - நிலை./ 

'இடைநிலை” (சல பெ. (௩) 1. (இலக்.) எச்ச 
முதலியன கொண்டு முடியுஞ் சொற்களினிடையில் 

ஏற்ற பிறசொல் வருகை; (0௨௱.) 0௦௦யாள06 ௦04 ௩௦0 

or words as complementary to the subject or predicate 

inasentence. 2. QronHéegdlenr., Pentti.n_4 es 
$e; middie stage. 3. இடைப்பட்டிருக்கும் நிலை, 

தடை, 00512016. 4. நடுநிலையில் இருத்தல்; 1ஈ1ா௦- 
diary. 

ம. இடநில. 

[இடை - திலை../ 

இடைநிலைத்தீவகம் jdai-nilai-t-tivagam, Qu. (n) 

,தீவசகவணிவகை (தண்டி.38); (ஈரல்) literally a lamp 

in the centre illuminating all around, applied to denote 

a figure of speech in which a word used in the middle 

of a sentence goes to, amplify the sense of the poem 

in various parts of the 5௨6. (செ.அ௧.). நடுவில் உள்ள 

விளக்கொளி சுற்றிலும் ஒளி பரப்புவதைப்போல் சொற் 

நொடரின் இடையில் உள்ள ஒரு சொல், வேறு பகுதிக 
ளில் உள்ள சொற்களுடன் இணைந்து, பொருள் சிறக்க 
வைக்குமாறு பாடப்படும் அணி வகை. 

(இடை - நிலை - தீவகம்./ 

QeoorHlenootium_©  igai-nilai-p-pattu, Qu. (௩) 
கலிப்பாவினோருறுப்பு (தாழிசை); (தொல்.பொ.



இடைநிலை மயக்கம் 

444); one of several parts of the verse appearing 

in the middle of the kali type. (Cle.218.). 

இடை - நிலை - பாட்டு. கலிப்பாவினிடையில் வரும் உறுப்பு 
இடைதிலைப்பாட்டு எனப்பட்டது. 

இடைநிலை மயக்கம் /dai-nilai-mayakkam, Qu. (n.) 

இடைதிலை மெய்ம்மயக்கு பார்க்க; 596 சேர்ச் 
mey-m-mayakku 

இடைநிலைமயக்கு /ட்ரர்க்ரதகமை பெ. (6) 
இடைதிலைமெய்ம்மயக்கு பார்க்க; see 

idai-nilai-mey-m-mayakku. 

இடைநிலைமெய்ம்மயக்கு /da/-nilai-mey-m-maya- 
//0;பெ. (ஈ.) (இலக்.) சொல்லிடையில் மெய்யெழுத்து 

கள் ஒன்றோடொன்று உடனிலை மெய்மமயக்கமாக 

அல்லது வேற்றுநதிலை மயக்கமாகக் கூடும் நிலை. 

(pe1.110,2.n7); {Gram.) permissible conjuction, in Tamil 

of consonantal sounds, either in the same word or in 

words coming together, classified into two kinds accg. 

as the consonants are similar or dissimilar, as 2.1 eflene 

CrowndowsG and வேற்றுநிலை மெய்ம்மயக்கு. 

(செ.௮௧.). 

[இடை - திலை' - மெய்ம்மயக்கு./ 

இடைநிலையெழுத்து dai-nillai-efuttu, Qu. (௩) 
இடைதிலை மெய்ம்மயக்கு பார்க்க; see 
idai-nilai-mey-m-mayakku. 

(இடை - நிலை - எழுத்து. 

இடைநிலை விளக்கு idai-nillai-viakku, Qu. (n.) 
;இஇடைதிலைத்தீவகம் பார்க்க (சிலப்.1,22, உரை); 866 

idai-nilai-t-tivagam. (GlF¢.H6.). 

(இடை - நிலை - விளக்கு.7 

இடை நீக்கம் (சரண, பெ. (௩) 1. சம்பளம் 
பெறும் பணியாளரை, . அவரது பணியொமுங்கின் 

மைக்காகப் பணியிலிருந்து விலக்கிவைத்தல்; to 

debar from any privilage, office, emolument, etc., for a 

1. 2. கட்சிக்கட்டுப்பாட்டை மீறும் தொண்டரைக் 

் து இடைக்காலமாக நீக்குகை; (0 put or 

௦101௩ 2 5156 04 $ப606156.0 5ப506ஈ80. 3. குறுங்காவி 

கமாக திறுத்திவைத்கல்; 10 8100 100 a time. 

இடைநீரில்(நில்)-த(ற)ல் fdai-nirit-nil- 14.செ. 
கூ.வி. (4) நீந்துகையில் நிலைக் குத்தாய் நிற்றல்; 
‘to gain vertical posture while swimming. 

(இடை - தீறில் - நில்... 

இடைநேரம் idai-néram, Qu. (n) 1. சிற்றுண்டி 
கொள்ளுஞ் சமயம்; 60695, 117௩ time, interval. 
(௫௪.அ௧.). 2. தடுப்பகல்; ஈ௦௦ஈ. 3. இரண்டு காலப்ப 

குதிகளுக்கு இடைப்படும் Cry; interval between 
two periods of time. 

ம. இடநேரம்; ௧. எடெவகல். 
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(இடை Z நேரம். செய்யும் பணிக்கிடையில் விடப்படும் ஒழிவு 

நேரம். 

Oeming jdai-p-pad, Qu. (n)12 பலம் எடை 
கொண்ட 'ஒரு திறை அளவு. (தைலவ.தைல.121, 

உரை); measure of weight equal to 12 palams. 

(Qe.918.). 
(Gla - படி..7 ் 

இடைப்படு-தல் /ச௪2-சர், 20.செ.கு.வி. (4) 

1. s@amgev; to appear in the midst, intervene. 
2. இடையில் இருத்தல் (வின்.); 1௦ happen in an 

ஈன. (செ.அ௮க.). 3... வழியிற் சந்தித்தல் (ஆ.௮௧.); 
to come across, encounter. 

௧. எடெவாய். 

(இடை - படு./ ர 

இடைப்படுதானம் idai-p-padu-lanam, பெ. (n) 
இடைப்பட்டோருக்குச் செய்யும் ஈகை; 0 வரந to the 

ordinary indigent folk being the medium grade of 

benevolence. (Glé¢..21&.). 

(இடை - படு - தானம்./ 

இடைப்படு வள்ளல்கள் /75/-2-0௪20/-12/௪(9௪] பெ. 
(ஈ.) இடை வள்ளல்கள் பார்க்க; (கந்தபு.ஆற்று.39); 

intermediate galaxy of liberal benefactors. (Qe... ). 

இடை - படு - வள்ளல் - கள்./ 

Qeorviuemt_ idai-p-adai, Qu. (n) நடுவிலுள்ள 
படை, 006 வார. ''இடைப்படை யழுவத்து'' (புறம். 
295-5). 
இடை + படை./ 

இடைப்பரு idai-p-paru, Qu. (n) இடைகுள் பார்க்க; 
(சா.அக.); see /daimul ~ 

இடைப்பழம் /72/-2-2௮௪ஈ, பெ. (௩) கரய்க்குலையில் 
இடையிடையே பழுத்திருப்பது (வின்); ripe - fruits 
interspersed in a bunch of unripe plantains. (Gl¢..91&-). 

[இடை - பழம்./ 

இடைப்பழுப்பு (௪4௦-௪0௦, பெ. (n.) பச்சையும் 
மஞ்சளுங்கலந்த இலை; முக்காற் பமு.ப்பிலை; \eat 

partially green and partially 06. (சா.௮க.). 

(இடை - பழுப்பு../ 

இடைப்பாட்டம் 82௦-0௪௪, பெ. (௩) பழைய வரி 
வகை; (5111,5217);) ancient tax on herdsmen. 

(செ.௮௧.). 

ம. இடயர்வரி. 

[இடை - பாட்டம். இடை - இடையர். பாட்டம் - வரி, பாட்டம் 
பாட்டமாய் அல்லது காலமுறைப்படி பெறும் வரி. 

இடைப்பிறவரல் idai-p-pira-varal கெ. (௩) (இலக்.) 

எழுவாய் முதலியன கொண்டுமுடியஞ் சொற்களினி 

டையில் ஏற்ற பிறசொல் வருகை: (ரே. மம் 0 

words used as complements to the subject or predicate 

ina sentence. ‘srésem (euuQmmy) 2 owen’ (me. 356, 

உரை). 

(Qe. + Am + cued}



இடைப்புணரியைபு 

இடைப்புணரியைபு idai-p-punar-iyaibu, Au. (nj 
தடுவிரு சரச்கண்ணுமியைபு வருவது, (ஆ.அக.); 
rhyming in the middle foot of a verse. 

(இடை - புணர் + இயைபு. 

இடைப்புணரெதுகை idai-p-punar-edugai, பெ. (௩) 
BGG சீர்க்கண்ணும் எதுகை வருவது (ஆ.௮௧.); 
similarity or agreement of the second and/or subsequent 
Syllables of the first foot of a metrical line with the other 
lines:in a verse is termed edugai. If the same agreement 
occurs in the middle foot of a metrical line it is termed 
idaip-punar edugai. 

(இடை - புணர் ஃ- எதுகை.] ‘ 

இடைப்புணர்முரண் idai-p-punar muran, Aus. (n) 
தடுவிரு சீர்க்கண்ணும் முரண்வரத்தொடுப்பது. 
(ஆ.அக.); சோர்ம்கே6 ௦4 005 0 19685 1௩ 166 ஈ்ப்0ி6 
of a metrical line in a verse. 

(இடை - புணர் + apgem.] 

இடைப்புலம் jgai-p-pulam, Qu. {n) தடுவிடம்; 
middle-land, intermediate land between the mountains 
80 16 (௦6 18௩05 ''திண்பிணி முரச மிடைப்புலத் திரங்க'” 
(புறநா.288). 

[இடை - புலம். 

இடைப்புழுதி /7௪-0-௦ய//2 பெ. (ஈ.) விதைப்பாட்டு 
நிலம், புமுதி Blevw (Mlen.); land which is neither 
very moist nor very dry which is suitable for sowing. 

(செ.௮௧.). 

[இடை - புழுதி.] 

இடைப்பூட்சி /72/-0-00101 பெ. (௩) இடைப்பாட்டம் 
(5114, 521) பார்க்க; see ida/-p-pattam (Ge.3)6.). 

(இடை - பூட்சி.] 

இடைப்பூட்டு 920௨-0040, பெ. (ஈ.) 1. அரைக்கச்சு 
(வின்); 9106 belt. (செ.௮௧.). 2. அரைப்பூட்டு. 
(ஆ.௮௧.); knotted undergridle. 

(இடை - பூட்டு 

இடைப்பேச்சு /29/2-2ஸ்௦ப, பெ. (ஈ.) தடுநடுவே 
சொல்லும் சொல்; 11191)6௦(. 

௧. எடெவாது, எடெமாது. 

(இடை + Guée.] 

QeoruGuretd idai-p-pdgam, Qu. (n.) 1. இடைக்கா 
லத்து விளைவு; 1ஈ(91௱ 0100. (செ.அக.). 2. இடையில் 
புன்செய்ப்பயிர் விளைவு (ஆ.அ௮௧.); 0 0100 0666 
two spells of wet cultivation. 

[இடை - போகம்./ 

இடைபாகம் idai-pagam, Gu. (n) இடுப்புப் பாகம்; 
(பாள 6010 (சா.அ௮க..). 

[இடை - பாகம்./ 
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இடைமேடு 

இடைபாடு சஸ், பெ. (௩) 1. அலுவல்; 

ர்8ா52040ஈ. 2. வணிகம் முதலிய தொடர்பாக இருவ 
ரிடை திகமுஞ் செய்தி: 009655 18500. (ச௪.௮௧.). 

ம. இடபாடு. 

[இடை - பாடு.]' 

*இடைபேசி, ///29) பெ. (௩) ஒரே வளமனையில் 
உள்ளவர்களுடன் . மட்டும் பேசும் வகையில் 
அமைத்த தொலைபேசி; intercom, telephone system 
within a building. 

(இடை - பேசி.] 

இடைமகன் 2௪9௮, பெ. (ஈ.) இடையன்; ௦௦/௭0 
௦ 8௱ஏர௭0. “இடைமகன் கொன்ற வின்னா மரத்தி 

னேன்.'' (சீவக.1914) (0௪.௮௧.). 

(இடை + wae] 

இடைமடக்கு idai-madakku, Qu. (n) 1. Cuééer 
டுவே தடுக்கை (வின்.); interrupting a conversation. 

2. மடக்கணி வகை (தண்டி.91); ஷு on words used 

உ ரர் 590566. (செ.௮௧.). 3. இடக்குமடக்கான 

Guée (%,.-98.); controversial verbal engagement. 

[இடை - மடக்கு..] 

இடைமடு-த்தல் /ச2/-௱ச3-, 18 செ.குன்றாவி. (94) 
இடைச்செருகுதல்; (௦ 1116௫01816. ''புன்சொலிற் -றந் 

திடை மடுத்த கந்தி'' (பரிபா.பாயி.) (௪௪.௮௧.). 

(இடை - மடு..] 

இடைமதில் idai-madi, பெ. (௩) இடையேயுள்ள 
மதில்; middie wall of a fortress. “ug gui sxe 
மதில் சேக்கும்'” (புறம்.343-6). 

(இடை - மதில். 

இடைமிடை-தல் ௪௪/24, 2 செ.குன்றாவி. (vt) 
நடுவே கலத்தல்; intermingle. “பொய்யோ டிடைமி 
டைந்த சொல்'” (நாலடி.80). (செ.௮௧.). 

௧. எடெயொட்டு. 

[இடை - மிடை. 

இடைமுள் ய பெ. (௩) 1. புண்ணிலே 
தோன்றும் மறுமுள்; 5731 ௨௦ eruption about a healing 

ப/௦௭. 2. கரப்பான் வகை;:8 0௩0 of eruption (Qs.218.). 

மறுவ. இடைப்பரு; ௧. எடெமுள் (இடைஞ்சல்). 

(இடை - முள்../ 

இடைமூளை நக்றப்ச பெ. (n) தடுவிலுள்ள 
மூளை; 860181 - 18௱9௦60௮0ஈ. (சா.௮௧க.). 

[இடை - மூளை. 

இடைமேடு /9/-௱ச்ரப, பெ. (௩) இடையிடையே 
சிறிது மேடான பாகமுள்ள வயல் (வின்.); 1610, றவர5 

of which are slightly raised in level than the surrounding 
parts. (Glé.218.). 

௧. எடெதெவரு. (நடுத்திட்டு). 

[ 'இடை * மேடு.



இடைமை 

'இடைமை idai-mai, Qu. (n) இடையின வெழுத்து 
கள்; ய,ர;ல,வ,ழ,ள முதலியன; medial consonants 

of the வாரி வறர்ஸல் 'ஆவியிடைமை யிடமிடறாகும்.” 

(நன்.75). (செ.௮௧.). 

[இடை -, இடைமை./ 

இடையணி நண் பெ. (௩) இடையில் அணியும் 
அணிவகை; 1. அரைப்பட்டிகை. 2. மேகலை. 3. 

Epes Gel; kind of an ornament. (9.54. ). 

/(இல்ட - அணி... 

இடையது /ஸ/-)/-௪00; வி.எ. (204) ,இடையிலுள்ளது; 

that which is in the middle. “antweards Guutg@eneu 

யாயி னிடையது'' (புறம்.67.7.). ' 

Bar + 2g] 

இடைய நெடுங்கீரனார் idai-y-anedun kiranar, Qu. 
(ஈ.) கடைக்கழக மருவிய புலவர். (அபி.சிந்.); poet of 

Sangam age. 

[இடையன் + நெடும் + கீரன் + Bid . 

இடையர் ச்ச; பெ. (ஈ.) குறிஞ்சி நிலத்துக்கும் 
மருத நிலத்துக்கும் இடைப்பட்ட காடும் காடு சார்ந்த 

நிலமாகிய முல்லை நிலத்தில் கால்நடைகளை 

மேய்த்து வாமும் இனத்தார். (திவ்.பெரியதி.11,8,6);. 

herdsmen ‘of mullai or forest pasture lying midway 

between hilly tracks or kurinci and plains or marutam. 

(செ.௮௧.). 

இடை - அர்..] 

நெய்தலும் பாலையும் தனிநிலங்களாக வகைப்படுத்தாமல், 
மலையும் காடும் வயலும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் ஆகிய 
முத்திணைகளாக மட்டும் வழங்கிய காலத்தில் முல்லை நிலம் 
இடைநிலமாகக் கருதப்பட்டிருக்கலாம். நெய்தல் மருதத்தை 
யொட்டிய கடற்புறமாதலின் மருதமாகவே கணிக்கப்பட்டுக் 
காலப்போக்கில் கடல்வளத்தையே வாழ்க்கைத் தொழிலாகக் 
கொண்ட மக்கள் தோன்றியபின் நெய்தல் திணை புதிதாகச் 
சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். 

இடையர் வரி (ச்சா vari Qu. (n) இடைப்பாட்டம் 

பார்க்க; see /dai-p-pattam. 

இடையல்' ஷ்க! பெ. (௩) இடுப்புத் துகில் (திவா.); 
garment, cloth wom round the waist. (Q¢.918.). 

(இடை - இடையல் (இடையில் உடுப்பது]... 

Qioor_wed? idaiyal, Qu. (n.) 1. sgyriseed; withdrawing. 
2. gsiipsd; lowering. 3. ciearesft_ev; retreating. 

(இடு - இடை - இடையல் - தாழ்தல்.] 

Qloor_wellwied idai-y-aviyal பெ. (௩) சுதை உராய்வத 
னாலேற்படும் ஓர்வகைப்படை; 606268 765ப14ஈ0 
from a chafe of the skin-Intertriga. (சா.௮க.). 

[இடை - ௮ - வியல். இடை - இடுப்பு, வியல் - பரவுதல்.] 

இடையறல் (ஷ்ண; பெ. (௩) தடுவே முடிந்து 
பேரதல் (ஆ.௮௧.); 069856 0 end in the middie. 

(இடை -- அறல். அறு - அறல் - நீங்குதல்./ 
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இடையாந்தரம் 

இடையறவு /சட்-சமு பெ. (௩) இடைவிடுகை; 
ர்வ, 0520. '“இடையறவின் நிமைப்பளவும்'' (சூளா. 

துற.221) (௪ெ.௮௧.). 

தெ. எடபடு. 

[இடை + apa] 

Goor_wmmeucsty idaiyarivanbu, Qu. (௩) முடியா 
வன்பு (ஆ.௮௧.); பாமா82/80619 1046. '“இடையறாப் 

பேரன்பும் மழைவாரும் இணைவிழியும்” 

(காஞ்சிப்பு.). 

(இடை - அறா - அன்பு..] 

இடையறு"-தல் /2,2௩-, 2 செ.கு.வி. (44) தடைப் 
u@sev; to be interrupted, to cease in the middle. 

““இன்பமிடையறா தீண்டும்'' (குறள்.369). (செ.௮௧.). 

(இடை - அறு./ 

இடையறு”“-த்தல் idai-y-aru-, 18 Ge. Genel. (vt) 

படை முதலியவற்றை ஊடறுத்துச்சென்று பிரித்தல்; 
to cut through or divide, as an வாரு“வருபுனற் கற்சிறை 

கடுப்பவிடையறுத்து” (மதுரைக்.725); (செ.௮க.). 

(இடை + xg] 

இடையன் அநக, பெ. (ஈ.) 1. இடையர் பார்க்க; 
see /daiyar. 2. Cpsrenevdlevgseucsr; herdsman.. ‘wor 
சுண் உடுக்கை மடிவாயிடையன்'' (புறம்.54-11). 

ம. இடயன்; ௧. எடெய. 

(இடை * அன். 

இடையன்கால்வெள்ளி idaiyan-kal-vell, Gu. (n.) 
Sm) (uipes) (eSler.); second naksatra. (Cle.218.). 

(இடையன் - கால் + Qasaref.] 

இடையன் சேந்தன் கொற்றனார் /ஈஷ்ச சசலர 
korranar, Gus. (n.) கடைக்கழக மருவிய புலவர்; 006 

of the poets of angam age. 

[Qarwen + Cabgen + கொற்றன் - ஆர்.] 

இடையாகெதுகை idai-y-agedugai, Gu. (n.) அடி 

தோறும் இரண்டாமெமுத் தொன்றே யொன்றிவரத் 

தொடுப்பது (காரிகை.ஒழிபி.6,உரை); ப£ர்ஷ் of initial 

edugai where only the second letter in each line of 

6 42756 15 16 596, 85 ''அகரமுதல வெழுத்தெல்லா 

மாதி, பகவன் முதற்றே யுலகு''. (குறள்.1) (செ.௮௧.). 

[இடை - ஆகு - எதுகை./ 

இடையாந்தரம் idai-y-andaram, Qu. (n.) 1, இடைப் 
பட்ட காலம் அல்லது இடம்; intermediate space or 

106.*அந்த வேலை இடையாந்தரத்திலே கெட்டுப்போ 
யிற்று* (வின்.) (௫ெ.௮௧.). 2. நடு (ஆ.௮௧.); middle, 
centre. 

(இடை - அந்தரம் - இடையத்தரம் - இடையாந்தரம்./



இடையாபரணம் 

இடையாபரணம். idai-y-abaranam, Qu. (n.) இடை 
யணி பார்க்க; see idai-y-ani 

Skt கவல 2 த. ஆபரணம். 

(இடை - ஆபரணம்.] 

இடையாமம் கஷகாண, பெ. (௩) இடையிருள் 
யாமம் பார்க்க: (ஆசாரக்.43-1); 586 idaiyirul yamam 

[இடை - யாமம்.] 

இடையாமர் (சந்; பெ. (௩) இடையாயார்பார்க்க: 
(ஆ.௮அ௧.); 586 idaiyayar. 

(இடை - (ஆயவர் + ஆயார்] ஆமர்.7 

இடையாயார் ௪-௯; பெ. (௩) sani; middie 
Class, those belonging to the intermediate grade in any 

01090 0888170240 '“இடையாயார் தெங்கினனையர்'' 
(நாலடி.216) (செ.௮௧.). 

(இடை + ஆயார். ஆகியவர் - ஆயவர் -, ஆயார்.] 

இடையாள் ஷசி! பெ. (௩) இருவர் அல்லது இரு 
குமுக்களிடை நின்று பணியை முடிப்பவன், தரகன்; 

intermediary, contact man, broker. 

ம. இடயாள். 

(இடை + gar] 

இடையாறு idai-yaru Gu. (n.) இடையாற்றுமங்கலம் 

என்னும் ௨௭ர்; 01909 ஈ86. ''வெல்போர்ச் சோழனிடை 

யாற்றன்ன'' (அகநா.141-23). 

(இடை - ஆறு. 

இடையிட்டெதுகை ,98ந/2009௪( பெ. (௩) அடிக | 
ளொன்றை விட்டொன்றெதுகை யொன்றி வருவது 

(ஆ.௮௧.); ௱ரிகாடு ௦ 80089௦ 04 1௨ 560000 80/0 

subsequent letters of the first foot of alternate lines of 

a verse. 

[இடை - இட்டு - எதுகை..] 

இடையிடு-தல் /ச௩-/90- 20 செ.கு.வி. (4) 1. | 
இடையில் நிகழ்தல்; (௦ 1ஈ(6ங66, 800 ௦ 0௦௦பா 
in the middie. “தலைமகள் காரணமாக இடையிடும் 

இடையீடில்லை'' (இறை.33,உரை). 2 இடையில் ஒழி 

கல்; 1௦ 06 omitted in the middle. - 18 செ.குன்றாவி. 

(vt) 1. தடுவிலிடுதல்; 1௦ ற1808 0௭/66, 110056. 

'*“மறையொளி மணிச்சுவ ரிடையிட்டு'' (சீவக.656). 2. 

மதித்தல்; to obstruct, வாயிலை இடையிட்டுக் 

கொண்டு நிற்கும்படியாக'” (கலித்.109,26 உரை. 

(௪௫ெ.௮௧.). 3. முூன்ணீருத்துதல், காரணமாக்குதல்; 

to make (something or some one) cause of. 

4. காலம் அல்லது தொலைவு முன்னிடுதல்; to 

pass time, to cover 01618006, 640. (சேரநா.). 

ம. இடயிடுக. 

Bear + BG] 
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இடையினவெதுகை 

இடையிடை idai-y-idai, @..cr. (adv) 1. eG 

% Gv; intermittently, at frequent intervals. “இடையிடை 
யடிக்கும்'” (கல்லா.7) (செ.௮௧.). 2. நடுவே, கூடக் 
aL; occasionally, alternately. (Gehpr.). 

ம. இடயிடெ; க, எடெயெடெ (திரும்பத்திரும்ப); தெ. 
எடனெட. 

[இடை - இடை... 

இடையிருள்யாமம் /சச--_-ரபகக௱, பெ. (௩.) இரவு 
10 மணி முதல்” 2 மணி வரைப்பட்ட நள்ளிருள் 
Glumapgy (wex.20-82); midnight from 22 to 2 hours. 

(இடை - இருள் - யாமம்.] 

இடையில் காட்சி idai-y-ii-katci, Qu. (n.) இடைவி 
டாத காட்சி; தொடர்ந்த நட்பின் நெருக்கம், பா 

link of friendship. “Qleo_uIe am_A PlenGanr @t_genm 

வாக்குக வுயர்ந்த பாலே'' (புறநா.236-11). 

(இடை - இல் - காட்கி. இடைதல் - பின்வாங்குதல், தளர்தல், 
;இல் - இல்லாத. 

இடையினம் /ச௭/-)_-றக, பெ. (௩) *இடையெழுத்து; 

medial consonants of the Tamil alphabet. ‘'@ent_uMemnb 
யரலவழள வென வாறே'' (நன்.70). 

ம. இடயினம். 

[இடை - 'இனம்../ 

வன்மைக்கும் மென்மைக்கும் இடைநிகர்த்ததாதலாலும் வல் 
லெழுத்துத் தோன்றும் மார்புக்கும். மெல்லெழுத்துத் தோன்றும் 
மூக்குக்கும் இடையிலான கழுத்தில் பிறத்தலாலும் இடையின 
மாயிற்று. இற்றை மொழியியலார் வல்லின எழுத்துகளை 

நிறுத்தம் (8000) என்றும் மெல்லின எழுத்துகளை மூக்கினம் 
(ஈ858)) என்றும் கருதுகின்றனர். இடையினம் என்று மரபிலக்க 
ணத்தாரால் கொள்ளப்பட்டவை அதிர்வொலி (trill), usa 
வொலி (18187௮), உரசுஒலி (1௦2146), அரையுயிர் (88ஈம்049), 

எனப்பல பிரிவுகளுக்கு உட்படுத்தி விளக்கப்படுகின்றன. 

இடையினமோனை ௪9/1௪ ஈ௦௦௪( பெ.(ஈ.) இடை 
யினத்துள் யகரவகரங்கள் ஒன்றற்கொன்று மோனை 
யாக வருவது (யா.கா. ஒழியபி.6, உரை); 4கரஷ் of 
consonantal alliteration at the beginning of lines in which 

medial consonants ‘ya’ and ‘va’ are interchangeable. 

எ-டு: யாமெய்யாக் கண்டவற்று ளில்லை எனைத்தொன்றும் 
வாய்மையின் நல்ல பிற. 

(இடை - இன - மோனை..] 

இடையினவெதுகை idai-y-ina-v-edugai, Qu. (n) 

இடையினத்துள் வந்தவெழுத் தன்றி அவ்வினத்து 
வேறெழுத்து இரண்டாமெழுத்தாய் நிற்க வரும் 

எதுகை (யா.கா.ஒழிபி.6, உரை). (செ.௮க.); 1ஈர8ா00௨- 

ngeability of any one of the medial consonants while 

determining the agreement of the second and/or subse- 

quent letters of the first foot of successive lines in a 

metrical composition. 

எ-டு: “எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் 

பொய்யா விளக்கே விளக்கு'". 

[இடை - இன - எதுகை..]
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இடையீட்டெதுகை கலக! பெ. (0) ஒவ்வே௱டி 

'இடையிட்டு வரும் எதுகை (யா.கா. ஒழிபி.6, உரை); 

similartty or agreement of the second and/or subsequent 

letters of the first foot of alternate lines in a verse. 

எ-டு: “தோடா ரெல்வளை நெகிழ நாளும் 
நெய்த லுண்கண் பைதல கலுழ 
வாடா வவ்வரி ததைஇப் பசலையும் 
வைகல் தோறும் பைபயப் பெருகின''. 

(இடை * ஈட்டு - எதுகை../ 

இடையீடு (சு பெ. (n) 1. இடையில் 
தோன்றுவது; that which occurs or happens in the 

middle. 2. gemi_; obstacle, impediment ‘Uusi@H veo 

யீடு”(நம்பியகப்.155) . 3. மாறுபாடு; 01௭௭௦௧. ''பெரு 
மறை யுடன்மெய்த் தொண்டர்க் கிடையீடு பெரிதாமன் 

Cm” (பெரியபு.திருஞான.592). 4. syemiwey; answer 

to a query.“coflu: sLmays கிடையீடாவது'' (ஞானா.67, 

10). 5. இடையில் விடுகை, ஈரப். ''விட்டுவிட் 

டறிவ தன்றி இடையீடின்றி அறியமாட்டாது'” (சி.சி.2, 

94, சிவஞா.). 6. இடையிட்டுக்கொண்டது 
(<%,.<81&.); that which had happened in the middle. 

ம. இடயீடு. 

இடை - இடு - இடையிடி -, இடையீடு./ 

இடையீடு” idai-y-idu, Qu. (n.) அரசின் வுரிமையாயி 

ருந்து பிறருக்கு மாற்றப்பட்ட lev; land, the 

ownership of which had been transferred from gove- 

rment to 8 ஈள்ர்பெகி.“இக்கச்சம் பிழைப்போர் யில்லங் 

களுடைய இடையீடு அக நாழியைச் செலவினோடொக் 

6." (TAS. iii, p.193) (Qe. 28.). 

(இடை + OD 

இடையுவா idai-y-uwa Qu. (௩) முழு நிலவு; 
வெள்ளுவா, (திவ்.நாச்.7,3); full moon, as coming 

in the middle of the lunar month (Qg.916.). 

(இடை - உவா.] 

இடையுற்ற மலடி /ஈந்பாச ஈசர் பெ. (n) 
பெண்களுக்கு இடுப்பு பருத்து அதனாலுண்டாகு 

மோர் வகை மலட்டுத்தன்மை; 30௭08! 9௦௯746 of 

the hip in a woman causing barrenness. (s1r.948.). 

(இடை - உற்ற - மலடி. இடை - இடிப்பு. உறுதல் - மிகுதல், 
பருத்தல்./ 

Georupmi idai-y-du, Qu. (n) இடைஞ்சல், தடை 
(திருவிளை.விடையில.10); impediment, obstruction, 

hindrance. (Qe.918.). 

ம. இடையூறு. 

(இடை - அறு. 

இடையெடு-த்தல் ஷ்-சங்-, 18 செ.குன்றாவி. 
(v.L) எடைஎடுத்தல் பார்க்க; 996 ௪ர௪/-ச0ப   

[எடை -* எடித்தல். எடை - இடை ( கொ.வ.) இ.து வமூஉச் 

சொல்லாதலின் ஆளாமல் விலக்குதல் வேண்டும்./ 

இடையெண்் ஷு, பெ. (௩) முச்சீர் ஓரடியாய் 
வரும் அம்போதரங்க வகை (யா.கா.செய்.10,உரை); 

verse of a class known as ambotarangam-consisting 

of trimetric lines. (Gle.218.). 

(இடை + எண்./ 

இடையெழுஞ்சனி ///)_-ஒப7-௦௧௮ பெ. (௩) கணை 
(பூர) நாள் (பிங்.); ஈ॥001௦ 88918 ௦7 the fifth sign 

of the Zodiac wherein saturn is reputed to exert a 

malignant influence. (Qe.216.). 

(இடை - எழும் - சனி. 

இடையெழுத்து /9௪/)-௮ப/0) பெ. (ஈ.) வல்வினத்துக் 

கும் மெல்லினத்துக்கும் இடைப்பட்ட இடையின 

எமுத்துகள்; 500 0008500816 04 1௨ காரி alphabet viz., 

ய்,ர், ல், eu, ip, ot. classified as medial consonants 

as dist. fr. valleluttu and melleluttu. (Qe.914.). 

(இடை - எழுத்து../ 

இடையொடிவு ஷ்ஈமசரும பெ. (௩) கடைகி 

அழிவுக்குமுன் ஏற்படும் அழிவுகள் (ஈடு.1,3,3); 
calamity before the final dissolution of the world. 

(௫ெ.௮௧.). 

(இடை - ஓடிவு. ஓடிவு - அழிவு, முடிவு./ 

இடையொடு கடைமடக்கு /daiyodu-kadai-mada- 
// பெ. [ஈ.) அணிவகையுளொன்று. அஃது அடிகளி 

ணிடையுங்கடையும் மடங்கி வருவது; (ஆ.௮௧.); 

figure of speech based on metrical composition. 

(இடை + @G + snr + wL&@.] 

“வா மான மான மழைபோன்மத மானமான 
நா மான மான கமுற்றாழக மானமான 

தீ மான மான வர்புகாத்திற மானமான 
கா மான மான கல்சுரங்கனன் மானமான”” 

இதில் “மான மான?” என்ற சொல் நான்கடிகளின் இடையிலும் 
ஈற்றிலும் மடங்கி வந்தது. (தண்டி.95,உரை). 

இடையொத்து idai-y-ottu, Qu. (n) தாளா வகை 

(திவ்.திருவாய்.); variety of time-measure. (GQe.218.): 

க. எடெயொத்து. 

(இடை - ஓத்து. ஒற்று - ஒத்து... 
இடையோர் சடம் பெ. (ஈ.) இடையிற்செல்வோர்; 

those who are marching in the middle of a group. 

“இடையோர் பழத்தின் பைங்கனி மாந்த” (புறநா.225.2) 

[இடை - இடையோர்..] 

இடைவட்டை சரக; பெ. (௩0) தடுவிலுள்ளது 
(S1L.vili,232); that which is 11 1௨ ௱்ர006. (செ.௮௧க.). 

௧. எடெகாண (நடு பாகம்). 

(இடை + aren]
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இடைவண்ணம் 42-2௭, பெ. (௨) இசை வகை 
(பெரியபு.ஆனாய.28); புசர்ஷு of melody. (செ.அக.). 

௧. எடெயொத்து (மத்திய தாளம்). 5/4 8௨. 

(இடை - வண்ணம்... 

இடைவரி (க் பெ. (ஈ.) எடைவரி பார்க்க: 
எடைக்கற்களுக்கான வரி (1௩50.); tax on measures and 
weights. (Qg.218.). 

/எடை - வரி, எடைவரி, இடைவரி, எடை - (இடை எனத் 
திரிந்த கொச்சை வழக்கு, வழமூஉச் சொல்லாதலின் விலக்கத் 
தக்கது./ 

இடைவழக்காளி /2-௮4007 பெ. (௩) வழக்காளிக் 
கும் எதிர் வழக்கானிக்கும் (வாதி பிரதிவாதி) இடை 
யில் தணி வழக்குக் கொண்டு வருவோன் (யாழ்ப்.); 
third party intervening between the plaintiff and the 

defendant in a law suit. (Qs.248.). 

(இடை - வழக்கு - ஆளி. 
இடை வழக்கு /2--௮2/00 பெ. (௩) 1. வழக்கின் 
நடுவே பிறராற் கொண்டுவரப்படும் வழக்கு 
(wmpus.); suit of law instituted by a new claimant while 
the previous suit is under trial, interlocutary suit 

(௪ெ.௮௧.). 2. கிளை வழக்கு (ஆ.அக.); ௦14 5001 
of a previous suit. 

(இடை - வழக்கு..] 

இடைவழி idai-vali, பெ. (௩) 1 வழியின் தடு, 
(Heu.GuPuimp.4,5,5); middle of the way; half-way 
to a destination. (Q¢.216.).2. asvCga Or_C5r ges) 
SQ@aunpi; middle path. 

&. எடெவட்டெ. 

[இடை - வழி. 

இடைவழித்தட்டில் /௦2-4//-201 கு.வி.எ. (௮0) 
eTHliumgmosy; accidentally, unexpectedly, by chance. 

“அந்தப் பொருள் எனக்கு இடை வழித் தட்டில் கிடைத் 
த்து.” (இ.வ.) (செ.௮௧.). 

[இடை - வழி - தட்டில்.] 

இடைவள்ளல்கள் /08-12/20௪[ பெ. (௩) முதலேமு 
வள்ளல்கள், கடையேமு வள்ளல்கள் போன்று 
இடை ஏழு saistersvsst; intermediate galaxy of 

philanthropists or benefactors celebrated in literature there 
being seven such patrons, viz, ss@7en, sHSioren, 
அந்திமான், சிசுபாலன், தந்த வக்கிரன், கன்னன், சந்தன், 
954. ஈ முதல் வள்ளல்கள் 80 கடை வள்ளல்கள் (பிங்.) 
(செ.௮௧.). 

[இடை - வள்ளல்கள். 

இடைவாய் /௪௪-); பெ. (௩) கமுத்துக்கோலின் 
HoTys GUM w (Q\ym_.); degrees or marks upon 
8 516080. (செ.௮௧.). 

(இடை - வாய்./   

இடைவாவி /சக-சஈ பெ. (௩) வாவிகளில் ஒரு 
வகை (கருநா.); 3 1/0 ௦4 (81%. (செ.௮௧.). 

க. எடெபாவு. 

[இடை + aed] 

இடைவாழை /4-௮4/ பெ. (௩) ஒரு மலைச்செடி 
(இ.வ.); ௦0ஈ௱௦ஈ 680. (செ.அக.). 

(இடை - வாழை. 

இடைவிடல் 9௪/௪5] தொ.பெ. (81௩) விட்டுவிட் 
டுத் தொடங்கல் (ஆ.அக.); 044 80 ௦௬, intermittent 
activity, irregular functioning. 

(இடை - விடல்... 

இடைவிடாமல் /௪௪///82௪! கு.வி.எ.(2ய்.) 1, எப் 
Gumgnb; always; incessantly, constantly. 2. Qs m_iegy; 

uninterruptedly, continually. (Qe.218. ). 

(இடை - விடாமல். 

இடைவிடு-தல் /9-480-, 20 செ.கு.வி. (4) இடை 
யில் ஒழிதல்; 1௦ intermit or cease now and then. 

“இடைவிடாமற் றுழாவி'” (தைலவ.தைல.94). (செ.௮௧.). 

௧. எடெவிடு, எடெபிடு. 

(இடை - விடு. 

இடைவிரல் 98/71 பெ. (௩) தடுவிலுள்ள விரல்; 
middle finger. 

௧. எடெவெரல். 

(இடை - விரல். 

இடைவிழுநாடி /செறிபாசரி பெ. (௩0) 1. விட்டு 
விட்டு எமும்புவதும், அமிமுவதுமான நாடி நடை; 

pulsation sinking and rising at intervals - undulating pulse. 

2. நடுவில் விட்டுவிட்டு அடிக்கும் my; pulse in 
which beats are skipped. (¢1..918.). 

(இடை - விழு - தாடி. 

இடைவீடு idai-viau, பெ. (௩) தடுவில் விட்டு 
விடுகை (திவ்.திருவாய்.1,10,8); 16/௩0 1௩ 8 11௦௦- 

mplete condition, breaking off or ceasing in the middle. 
(செ.௮௧.). 

(இடை - வீடு. 

இடைவு சம பெ. (௩) 1. தோல்வி; 061௨0 2. 
$e; interspace, gap. 3. வெளி: ௦0௭ space. 
(செ.௮௧.). 

[இடை - இடைவு.] ' 

இடைவெட்டிலே /௦2-5446 கு.வி.எ. (௮3.) தற்செய 
லாய்; ரூ 02௦௦, 6/ 800108. “அவனுக்கு இது 

இடைவெட்டிலே கிடைத்தது.” (செ.அக.). 

(இடை - வெட்டு - இல் 4 ஏ.] 

இடைவெட்டு (௪/2, பெ. (௩) இடையிற்பெற்ற 
பொருள் (கொ.வ.); 504/9 other than the object
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of pursuit; diversion from purpose or main issue. 

(செ.௮௧.). 

[இடை - வெட்டு... 

இடைவெட்டுப் viesorid idai-vettu-p-panam, Qu. (n.) 
1. மாறுமுத்திரை விழுந்த பணம் (வின்.); clipped 

or imperfectly stamped 00. 2. வேறு வழியாகக் 

கிடைத்த ௨௭தியம் (யாழ்ப்:); profit made indirectly; 
wrongful earning. (Ge.918.). 3. QumysdowOgs 

பணம் (ஆ.௮௧.); 1050 up money. 

(இடை + வெட்டு + rem] 

இடைவெட்டுப்பேச்சு jdai-vettu-p-péccu, பெ. (n.) 

ஏளனப்பேச்சு (வின்.); derision, ridicule, _raillery, 

(செ.௮௧.). 

(இடை - வெட்டு - பேச்சு./ 

இடைவெளி அடர் பெ. (௩) 1. . வெளிப்பரப்பு; 

gap, intervening 80806. 2. பிளப்பு; 0016, 88 1 8 பவ]; 

௦4. (செ.௮௧.). 

(இடை 4 வெளி. 

இடோல் 9 பெ. (ஈ.) இடால் பார்க்க; 866 /22/ 
(செ.அக.). 

/இடி - இடல் _ இடால் - இடோல் - வாயகன்ற பறை. 
இச்சொல் இடோல் - டோல் எனத்திரிந்து வடபுல மொழிகளில் 
வழங்குகின்றது./ 

இடோலி idol, Qu. (n.) ஒருவகைச் சிவிகை (வின்.); 
ஜா. (செ.௮௧.). 

H. dali. 

(இடல் - இடாலி - இடோலி, இடலுதல் - அகலமாதல். சற்று 
அகலமான பல்லக்கு இப்பெயர் பெற்றிருக்கலாம். 

இண்டங்கொடி ௦89௦ பெ. (௩) இண்டு; 995/௦ 
060௭ - (சா.அக.). 

(இண்டு 4 ௮ம் - கொடி./ 

இண்டங்கொழுந்து ௦9௦2ல், பெ. () இண் 
டஞ் செடியின் கொமுந்திலை; 19008 1997 04 1800, 

a sensitive plant. (er.918.). 

/இண்டு + db + Gerupégi.] L 

இண்டஞ்செடி indat cedi Qu. (ஈ.) இண்டு பார்க்க; 
566 2000, (சா.அக.). 

[இண்டு - அம் - செடி..] . 

இண்டந்தண்டு ஈரண-சால், பெ. (௩) இண்டஞ் 
செடியின் அடித்தண்டு; 51214 04 |ஈ0ப கார். (சா.அ௧.). 

(இண்டு + ௮ம் 4 தண்டு. 

இண்டம் indam, Qu. (n.) சவ்வரிசி: 5௦00. 

(இண்டு - ௮ம். 

இண்டம்பொடி indam-podi, us. (ஈ.) சவ்வரிசி நொய் 

(4414); 8890 ரரி! (செ.அக.). 

(இண்டு - ௮ம் - பொடி. 

276 

  

இண்டு 

இண்ட முள்ளு சச பாம பெ. (ஈ.) இண்டஞ்செடி 

யின் முண்; மாட ௦4 10ப இகம். (சா.அக.). 

இண்டர்” ச பெ. (௩) 1. இடையர் (வின்; 
shepherds. 2. GfléGami; outcastes, men who are 

extremely degraded villains. ‘“@lei_&@ade5"" (Seu. 

ருப்பல்.5) (செ.௮௧.). 

(இண்டு - அர்.7 

இண்டர்” ஈண் பெ. (௩) 1. தண்ர் 7௭06. 2, 
சுற்றம்; ஈ௦21/5. (ஆ.அ௮க.). 

(இண்டு + xi] 

இண்டரி ரர் பெ. (ஈ) ஓர் பணிகாரம்; a kind 
௦4 ௦௦ரீ2௦04௦ஈ. (சா.௮௧.). 

[eng + ofl: Beta) = wre. Hf = 9A] 

இண்டல் indal, Qu. (n.) விரைதல்; 1௦ move quickly. 

இண்டனம் indanam, Gu. (n) 1. விளையாட்டு; 
play, sport. 2. cyeserteél; sexual intercourse. 3. eanidl: 

vehicle. (Ge. 91&.). 

Skt. hindana. 

/(இண்டல் - நெருங்கல், விரைதல், இண்டல் -- 9b - Zar erb 
2 இண்டனம்./ 

இண்டிடுக்கு ளம பெ. (n) சந்துபொந்து; 
(கொ.வ.);: ॥00% 80 ௦௦௭. (செ.௮௧.). 

(இண்டு - இடக்கு. 

இண்டிமாமா றள்-ஈக௱க் பெ. (௩) கூட்டிக்கொடுப்ப 
வன்; றாள், இற, 'பா0எ' 10 வரு டி (ஈ 16 

0056. (செ.அக.). 

தெ. இண்டி மாமா. 

(இல் - வீடு. இல் - தெ. இண்டி (வீட்டுக்குரிய) ஃ மாமா. 

இண்டிறுக்கெனல் ள்பனாச[ பெ. (௩) குறட்டை 
விடுவ குறிப்பு; 0ஈ௦௱.ஐமா. ௦4 80௦719 '*“இண்டிறுக்கென் 

னும் கொரக்கை விடுதலால்'' (நீலகேசி,375,உரை) 

(௫ெ.௮௧.). 

(இண்டு - இறுக்கு - எனல். 

இண்டு”-தல் ஈஸ்-, 5 செ.குன்றாவி. (44) இடித்தல்; 
fo pound. - 

(உள் - இள் - இண்டு] 

இண்டு” ஈஸ் பெ. (௩) மிகச்சிறிய இடைவெளி 
அல்லது Flower; cleft nook, minute cavity. “Meio Oud 

இடுக்கும்'' (உ.வ.). (மு.தா.91). 2. wmey; flour. 

இண்டு” ஈஸ் பெ. (ஐ 1. கொடி வகை; 6104-25 
8080-000. “இண்டு படர்ந்த இடுகாடு'' (பதினோ.மூத். 

10). 2. தொட்டாற்சுருங்கி (1); 9905///௪ ஜகம் ஈர ௦52.
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இண்டு 
3. leq. aseme (L.); species of sensitive ௬96. 4. புலி 

தொடக்கி(மலை.); 1061-91000௭ (௪௪.௮௧.). 5. மட்டிச் 

சிங்கை; prickly brasiletto ொம்ள (சா.அ௮௧.). 

(இள் -. இண்டு (திரட்சி, தொகுதி). 
இண்டை” ௨3 பெ. (௩) 1. தாமரை (திவா.); 101ப6. 

2. Wirsnsd aisns; Circlet of flowers,variety of garland. 

“இண்டைச் சடைமுடியா யென்றேனானே'' (தேவா. 

297,5). (செ.௮௧.). 

ம. இண்ட: ௧, இண்டெ; தெ. இண்டெ. 

(இண்டு -, இண்டை... 

இண்டை” ரச பெ. (0 1. இண்டு (பிங்; 
eight-pinnate soap-pod. 2. முல்லை (ட); (7௦4௦1௦௦௦05 

- flowering smooth 8௨. 3. புலி தொடக்கி(மலை.); 

tiger-stopper. 4. GevsrG units; species of sensitive- 
1166..5. ஆதொண்டை (ட); 1௦௩ ௦8௭. (செ.௮௧.). 

இண்டைகட்டு-தல் ௦/௪ 12 செ.குன்றாவி. 
(84) பூ. மாலை தொடுத்தல் (கருநா.) ; 1௦ 14106 081800. 

௧. இண்டெகட்டு. 

இண்டைச்சுருக்கு indai-c-curukku, Qu. (n.) wremev 
வகை (பெரியபு.முருக.9); chaplet of — flowers. 
(செ.அக.). 

(இண்டை - சுருக்கு. 

இணக்கம் inakkam, Gu. (n.) 1. இசைப்பு; fitting 

well together as two planks, 2. Glum~@p7§HLd; fitness, 
suitability. 3. czy; friendship, congeniality, compatibility. 

"நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும்'' (கொன்றைவே.). 

4. இசைவு; 80086௱6, 800ப1950806. 5. திருத்தம்; 
0௦1௦55. இதனை யிணக்க மாய்ச்செய்'' (யாழ்ப்.) 

(செ.௮௧.). 

ம. இணக்கம். 

(இணக்கு - இணக்கம்.]   

இணக்கு'-தல் inakku-. 12 செ.குன்றாவி. (44) 
அஇசைவித்தல் (திவ்.திருவாய்.6,2,8) ; 10 02056 to agree; 
to unite, connect, adjust, fit, persuade. (Qe.9j4.). 

ம. இணக்குக; தெ. எனியின்சு (ஒன்றாதல், இணைதல்). 

(இணங்கு -. இணக்கு... 
Boorse, inakku, Qu. (n.) 1. Paneay; union, harmony. 

"*“இணக்குறுமென் னேழைமைதான்'' (தாயு.பராபர. 
273). 2. geay comparison, match “இணக்கிலாததோ 

ரின்பமே”' (திருவாச.30,1). (ச௪.௮௧.). 3. உடன்பாடு; 

agreement. 

ம. இணக்கு. 

[இள் - இள - இளக்கு - இணக்கு.] 

இணக்கு” ரகம, பெ. (௩) 1. சிறிது, கொஞ்சம்; 
little quantity, twig. 2. துண்டு; ௨ 01௦௦௦, ௦0. 

ம. இணக்கு; ௧. இண்டெ; தெ. இண்டை. 

(இள் - இள - இணக்கு... 
இணக்குப்பார்வை ௪/ய-2-2க௪[ பெ. (௩) 

பார்வை விலங்கு; 06003. ''இணக்குப் பார்வை யிட்டு 

மிருகம் பிடிப்பாரைப் போலே ஸஜாதீயரைக் கொண்டே 

காரியங்கொள்வோ மென்று'' (ஆசார்ய.அவ.பக்.2) 

(செ.௮௧.). 

௧. இணிகு கண்டி (மறைவாக நின்று பார்ப்பதற்கு ஏற்ற சந்து) . 

[இணக்கு - பார்வை. 

இணக்கோலை 02/098/ பெ. (ஈ.) 1. உடன்படிக்கை 
முறி (வின்.); deed of cession, of reconcilation or 

of agreement. (Glé..218.).2. Glume5g C5iremev; memora- 

ndum of association. (24.218.). ் 

(இணங்கு - இணக்கு - ஓலை.] 

இணகாலன் inagdian, Qu. (n.) நேர்வாளம்; 070100 
seed, purging croton. (சா.௮க.). 

/(இளகல் - இளகலன் - இளகாலன் - இணகாலன்...] ” 

இணகு inagu, Qu. (n.) உவமை; 8ர£ரி6. ““இணகிறந் 
தகன்ற 'பாசம்'' (ஞானா.45). (செ.௮௧.). 

(இல் - இள் - இள - இண - இணை - இணைகு - இணகு./ 

இணங்கர் ஈகரரச; பெ. (ஈ.) ஓப்பு; ௩2406, comparison. 

“கற்பிற் கிணங்க ரின்மையான்'' (கம்பரா.மீட்சிப்.147) . 

(செ.௮௧.). 

[இணைகு - இணங்கு - இணங்கர்.] 

இணங்கல் inarigal, Gu. (ஈ.) 1. உடன்பாடு; ௦0௦561, 
assent. 2. 6_@; number 8. (செ.௮௧.). 

(இணங்கு - இணங்கல்.] 

இணங்கலர் inangalar, Qu. (n.) பகைவர்; 86/65, 
8048581165, (செ.௮௧.). 

(இணங்கு - ௮ல் - அர்.
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இணங்கற்பிஞ்சு inargar-piffy, Qu. (n) இரண்டு; 
் (செட்.நா.); 180. (செ.௮௧.). 

(இணங்கல் - பிஞ்ச... 

இணங்கன் inangan, Qu. (n.) 1. தண்பண்; 11910, 
man in agreement with another. ''வணங்குவோ ரிணங் 

கன் வந்தான்'' (திருவாலவா.28,27). 2. வெடியுப்பு 

(oSler.); sattpetre. (Qe.918.). 

ம. இணங்கன். 

[இணங்கு - இணங்கன்.] 

இணங்கனுப்பு /ஈகரரசாபறம, பெ. (௩) வெடியுப்பு: 
nitre or salt-petre. (சா.௮௧.). 

/(இணங்கன் - உப்பு./ 

இணங்கார் காரன்; பெ. (ஈ.) இணங்கலர் பார்க்க; 

see காரக: (செ.அ௧.). 

(இணங்கலர் - இணங்கார்..7 

இணங்கி inangi Qu. (n) தோழி (பிங்); 
companion; lady’s maid. (Qe.918.). 

girl’s 

க. எணவளிகெ, ஏண்வளிகெ (பெண்கள் கூட்டம்). 

[இணங்கு - இணங்கி. 

இணங்கு"-தல் சாசப, 15 செ.கு.வி. (vi) மனம் 
பொருந்துதல், ஒத்துக்கொள்ளல், 1௦0 consent, comply 
with, agree 10. '“இச்சையாயின வேழையர்க்கே செய்தங் 

கிணங்கியே திரிவேனை”' (திருவாச.41,9). (செ.௮௧.). 

ம. இணங்கு; ௧. எணெ, எண; தெ. எனுசு, என்க; குட. 
எணெ; து. இனெ, இணை. 

(இள - இண - இணங்கு./ 

இணங்கு”-தல் ௪ப-, 15 செ.கு.வி. (4) தட்டிச் 
செய்தல்; 1௦ be friend. “@eaflé சிவபத்தர்களோ 
டிணங்குக.'' (சி.போ.12,2). (செ.௮௧.). 

ம, இணங்கு (நட்பு). 

[இண -, இணங்கு./ 

இணங்கு” inangu, Qu. (n.) 1. இணாக்கம்; பா, 

friendship. ‘‘2 cents Qumm ரிணங்கை யொழிவேனோ”” 

(திருப்பு.288). 2. ஓப்பு; match, fitmate. "இணங்காகு 

முனக்கவளே'' (திருக்கோ.68). 3. பேய் (திவா); 09. 
(செ.௮௧.). 

ம. இணங்கு. 

இண - இணங்கு... 

இணங்கு” 290, பெ. (௩). 1. தண்பினன்-ன்; 

‘Comrade. ''அவனது துணை அவனது இணங்கு என்பன 

துணைக்கிழமை” (தொல்.சொல்.80, சேனா.) (௪.௮௧). 

2. உறவு (சேரநா.); [9வி0ஈ51/0, kinship. 

ம. இணங்கு. 

[Ben +» இணங்கு..]   

இணம் inam, Qu. (n) 1. கிச்சிலி மரம்; 0806 
196. 2. .தணிர்; 5000. (சா.௮௧.). 

(இள, இண - இணம். 

இணர்'-தல் க்க 2 செ.கு.வி. (41.) நெருங்குதல்: 

to be dense, to intensify. “@learflu: @ym Mga" 

(களவழி.34). (செ.௮௧.). 

ம. இணர். 

[இள் - இண் - இணர். 

இணர் -தல் ற்கா, 2 செ.கு.வி. (14.) பரவுதல்; ௦ 

ற21/206, 80990. “இணரு மவன்றன்னை யெண்ணல்'' 

(திருமந்.3035). (செ.௮௧.). 

ம. இணர்ச்ச. 

[இள் - இள - இளர் - இணர். ஐ.நோ. ஈண்டுதல்../7 

இணர்” சா பெ. (௩) 1.. முங்கொத்து; 0ப516ா ௦* 

ரி௦க915. “மெல்லிணர்க் கண்ணி'' (புறநா.24,8). 2. பூ; 

blossom, full-blown flower. “Gamisioip மருதிணர் கடுப்ப” 

(திருமுருகு.34). 3. பூவிதழ்; 1௦வள ஐச, '“பல்லிணர்க் 

குரவம்'' (குறிஞ்சிப்.69). 4. பூந்தாது (பிங்.); ஐ. 
5. ஐணிச்சுடம்; 186. '“இணரெரி:' (குறள்.308). 6. 

காய்குலை; ounch of fruit, “இணர்ப்பெண்ணை' 

(பட்டினப்.18). 7. se¢paye; order, arrangement, as 

௦4 4005, '“புகரிணர்சூழ் வட்டத்தவை'' (பரிபா.15,61). 

8. தொடர்ச்சி (பழமொழி.78) ; ௦௦02௦௪. 9. கிச்சிவி 

(மலை.) பார்க்க; 018106. 10. மாமரம் (மலை.) பார்க்க; 

mango-tree. (Gl¢.218.). 11. மீன் மூட்டை, 50800 ௦7 
fish. 

ம. இணர். 

(இள் - இளர் - இணார்... 

இணர்“ஈ௪ பெ. (௩) சூலை; stomach pain. 

/(இள் - இளர் - இனார் - நெருக்குதல், வலித்தல்... 

இணர் ததை கடுக்கை inar-tadai-kadukkai, பெ. 

(ஈ.) கொத்து நிறைந்த கொன்றை; 0பா௱௦் of a konrai. 

“இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதிற் குடவர் புழுக்கிய 

பொங்கவிழ்ப்புன்கம்.'” (அகநா.393-15). 

(இணர் - ததை ஃ கடுக்கை..] 

இணர்ததை தண்கா அசசரசட்கறக் பெ. (௩) 
பூங்கொத்து நெருங்கின குகரிர்ந்த பொழில்; 100/9- 
980. '“இணர்ததை தண்காவின் இயன்றநின்குறி வந் 
தாள்'” (கலித்.69-16). 

(இணர் - ததை. 4 தண்கா... 

இணரெரி 6௮௯5 பெ. (௩) பல சுடருள்ள நெருப்பு; 
conflagration, fire throwing ample fiames. ““இணரெரி 

தோய்வன்ன இன்னா செயினும்'' (குறள்.308). 

(இணர் - எரி./



இணரோங்கு-தல் 

இணரோங்கு-தல் /08-17ப0- 5 செ.கு.வி. (44) 
குடிவழி உயர்தல்; to prosper from generation to” 

96081840ஈ. '“இணரோங்கி வந்தாரை" (பழமொழி.72). 
(௪செ.௮௧.). 

(இணர் - ஓங்குதல். இணர் - கொத்து, கொத்தான உறவு, 
தலைமுறை. 

இணாட்டு ௪, பெ. (௩) 1. மீள் செதிள் (யாழ்ப்.); 
gill of fish. 2. ஓலைத்துண்டு (யாழ்ப்.); 8௬] 61 of 

palm leaf. (s..918.).3. ஓலைத்தஸிர்(ஆ.௮௧.) ; 19௩0௭ 
palm leaf. 

(ஒருகா. இணர் - ஆட்டு - இணராட்டு - இணாட்டு (தொகுதி 
யின் அடைவு]. 

இணாப்பு”-தல் ஈ௦- 5 செ.குன்றாவி, (44) 
ஏய்த்தல் (யாழ்.); 1௦ deceive, cheat. defraud, beguile. 
(செ.௮௧.). 

௧. எட்டிசு. 

(இணைப்பு - இணாப்பு... 

இணாப்பு” ingppu, பெ. (௩) ஏய்ப்பு (யாழ்.): 0௪௦௭, 
cheating, fraud, guile. (Gle.248.). 

(இணை -, இணைப்பு இணாப்பு. ஏய்த்தலாவது பொருந்தச் 
சொல்லி ஏமாற்றுதல், (வே.க...25).] 

இணலாடு-தல் inalddu-, 5 செ.கு.வி. (1) புணர்தல்; 
to copulate as 81௨65 0௦. ''பாம்பு .இணலாடுகிறது'* 
(கொங்.வ.). 

[Bema + ஆடு.] 

இணி ௫ பெ. (௩) 1. எல்லை; 00பஈ08று. 2. தளை: 
fetter. 3. eremfl; ladder. 4. அணி(ஆ.அ௮௧க.); 00௭௭1௩. 

(இள் -- இளி, இணி. 

இணிக்கு-தல் inikku, 12 செ.குன்றாவி. (94) 1. 
மறைவாக நின்று பார்த்தல்; (0 0662 [பர்ஸ் (கருநா.). 

2. காட்டிக் கொடுத்தல்; (௦ ௦௦. 

௧. இணிக்கு, இணக்கு. 

[Ger - இனி - இணி - இணிக்கு... 

இணுக்கு”-தல் inukku, 6 செ.குன்றாலி. (vt) 
அஇணுங்கு பார்க்க; 566 பரப; இலைகளை இணுக்கிக் 

கொண்டு வந்தான்! (செ.௮க௧.). 

(இல் - இள் - இண் - இணுக்கு... 
இணுக்கு” மை, பெ. (ஈ.) 1. கைப்பிடியளவு; littie 

quantity, as a handful of leaves from a plant. 2. Menevs 

கொத்து; 5131% டர் 6௮6. '“ஒரு கருவேப்பிலையிணுக் 

குப் போதும்”". 3. averm; twig, forming part of foliage. 

4. கிளை முதலியவைகளின் இடைச்சந்து (வின்.); 

fork or joining of a twig, its branch. (Q¢.218.). 

ம. இணுக்கு; ௧. இண்டெ: தெ. இண்டெ. 

(இணுகு - இனுங்கு - இனுக்கு. இல் - இள் - இணு - இனுக்கு... | 
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இணுக்கு” inukku, Qs. (n.) அமுக்கு, கறை (அக.நி.); 
மர், 44. (செ.௮௧.). 

(இழுக்கு - இணுக்கு. 

இணுங்கு-தல் பரரப-, 5 செ.குன்றாவி (44) பறித்தல் 
(சீவக.124,உரை); றய! ௦1, 8 a leaf from a twig; 

pluck, as a flower from a tree. (Qe.316.). 

(இனுக்கு - இணுக்கு... 

இணை" -தல் (ரச், 2 செ.கு.வி. (44.) 1. சேர்தல்; 

to join, unite. “இணைந்துடன் வருவ திணைக்கை'' 

(சிலப்.3,18, உரை). 2. இசைதல்; to agree, acquiesce; 
to 69 504120. 3. ஒத்தல் (தணிகைப்பு.நாட்டு.53); 6௦ 

be like, to resemble. (Gé.91&.). 4. (560; to couple. 

ம. இணயுக; ௧. எணெ, எண; தெ. எனயின்சு; குட. எணெ; 
து. இனெ, இணெ. 

(இயை - இசை - இணை - இணைதல். இள் - இள - இண 
- இணை. 

இணை”-த்தல் inal, 4. செ.குன்றாவி. (௩) 1. 

கட்டுதல், (0 fasten together, entwine, as a garland. 

“இணைத்த கோதை'' (திருமுருகு.200). (செ.௮௧.). 2. 

சேர்த்தல்; (௦ |, 110௭-௦௦௦௦, பா(6. 3. உவமித்தல்; 
to compare. (ஆ..அ௧.). 

ம. இணய்க்குக. 

(இயை - இசை - இணை - இணைத்தல். 

இணை” ௪ பெ. (௩) 1. BemeFey; union, conjunction. 
2. ஓப்பூ; likeness, similitude, resemblance, analogy. 

'"இணைகடி சீய மன்னான்'' (சீவக.1721). 3. இரட்டை; 

14௦ 141009 018 1000, 9௦, ௦௦பற16, 00806. '*குறிலே நெடிலே 

குறிலிணை ஏனைக் குறில்நெடிலே'' (யா.கா.உறுப்.5) . 

4. உதவி (சூடா.); ௨/0, 610, 8பறற௦ட் 5. பின்னல் 

(சூடா.); றக 0௦௦5. 6. எல்லை; limit, boundary. 

““இணையிலின்ப முடையோய் நீ'” (சீவக.1243). 7. 

இஇணைத்தொடை (யா.கா..உறுப்.19) பார்க்க; 566 

01௦0௪! (செ.அ௧.) . 8. கண்ணிணை (ஆ..௮௧.): 8/65. 

9. தோழன் (ஆ.௮௧.); 11900, ௦௦8/0. 

ம. இண; ௧. இண்டெ: தெ. இண்ட. 

/உள் - இள் - இழை - இணை. ஐ.நோ. தழல் - தணல் 
(மு.தா.19)./ 

இணை அணை சேக்கை inai-anai-sékkai Qu. 
(ஈ.) அணைந்த படுக்கை (நெடுநல்.133) ; வர) 660. 

(இணை - அணை - சேக்கை./ 

இணைஎர் 8) inai-y-ir-ddi, Qu. (n) ஈடையொத்த 

நெய்ப்பினையுடைய மயிர் (திருமுருகு.20); 495960 
hair.   [இணை - ஈர் - ஓதி. இரு - i]



இணைக்கயல் 

இணைக்கயல் inai-k-kayal, Qu. (n.) 1. எண்மங்க 
லங்களுளெொர்ன்று (sieun.); brace of carp, in gold 

or silver, an auspicious object carried before kings or 

other great personages, one of atta-mangalam. 2. மீன 

வரி (மச்சரேகை); two lines on the palm of hand 

resembling a fish, and considered to augur prosperity. 

““மதிமருண்டா னிணைக்கயற் கையான்'' (பாரத. 

கீசகன்.3) (செ.அக.). 

(இணை - கயல்.] ் 

இணைக் கருப்பம் inai-k-karuppam, Qu. (௩) 
இரட்டைப் பிள்ளை; 1௦ 0420 000 24 1௨ same 

ட், ண்ட. (சா.௮௧.). 

(இணை 

இணைக்கல்லை ௪/-/-/௪/௪( பெ. (௩) இரண்டி 
லைகளால் தைக்கப்பட்ட கலம் (தொண்ணை) 

(பெரியபு.கண்ணப்ப.118) (செ.அ௮க.); cup shaped 

out of folded leaves. 

கருப்பம். 

(இணை - கல்லை. இணை - இரண்டு../ 

இணைக்குறளாசிரியப்பா inai-k-kural-Aciriya-p-pa, 
பெ. (ஈ.). ஈற்றடியும் முதலடியும் அளவடியாக, இடை 

யடிகள்பல குறளடியானும் சிந்தடியானும் வரும் 
அகவல் (யா.கா.செய்.8,உரை); variety of agaval verse 

where two or more lines contain lesser number of feet 

than the standard four. (Gle.9)6.). 

[இணை - குறள் - ஆசிரியம் - பா. 

இணைக்கை ௪-/-/௪/ பெ. (௩) இரண்டு கைகளாற் 
புரியும் 75 வகை செய்கைக்குறிகள் (அபிநயம்) 

(சிலப்.3,18, உரை); 0654பா௫ 110/4 149 ப56 of both 

the hands in one of 15 different attitudes, in dancing 

posture. அஞ்சலி, புட்பாஞ்சலி, பதுமாஞ்சலி, கபோதம், 

கர்க்கடகம், சுவத்திகம், கடகாவருத்தம் நிடதம், 

தோரம், உற்சங்கம், புட்பபுடம், மகரம், சயந்தம், அபய 

வத்தம், வருத்தமானம் 80 0194. fr. inaiya-vinai-k-kai. 

(௫ெ.௮௧.). ் 

(இணை 4 கை.] 

இணைக்கொடைப்பொருள் 2*/-/௦22/2-௦௦ய/ 
பெ. (௩) திருவிழா முதலிய நல்ல காலங்களில் 

மணமக்களுக்கு உற்றார் முதலியோர் கொடுக்கும் 
பொருள் (சங்.௮க.); 0185 made to a married couple 

‘on auspicious and festive occasions by relatives and 
௦9%. (செ.௮௧.). 

(இணை - கொடை - பொருள்.] 

இணைக்கோணம் ௪-/-/ம௪௬, பெ. (௩) மூக்கிரட் 
டைச் செடி (இராசவைத்.40) ; pointed-leaved hogweed. 
(செ.௮௧.). 

[இணை - கோணம்... 
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இணைப்புறு பிணையல் 

இணைத்தொடை inai-t-todai, Qu. (n.) அளவடியுள் 
முதலிருசீர்க்கண்ணம் மோனை முதலாயின வரத் 
தொடுப்பது (இலக்.வி.723, உரை); 0000218௨4௦ 1 

which there is metrical assonance or alliteration as 

between the first two feet of a line of four feet. (Ge. 948.). 

[Qencar + Ogre] 

இணைதல் inaidal பெ. (n.) 1. சேர்தல்; பார்ரா. 
2. விலங்குகளின் புணர்ச்சி; 1௨/10 560௮! 0006010௩ 

said of animals. (¢7.246.). 

க. எணெ (இரட்டை: சேர்தல்). 

(இல் - இள் - இணை...] 

இணைதாரை ipaidarai, Qu. (n.) விந்துவை விந்துக் 
குழியிலிருந்து வெளித்தள்ளும் நாடிக்குழல் தாரை; 
canal conveying the semen to the urethra - ejaculatory 

பபெ௦். (சா.௮௧.). 

[இணை - தாரை. 

இணைப்படைத்தானை ipai-p-padai-t-tanai, பெ. 
(ஈ.) துணைப்படைச்சேனை; army with allies. 

“இணைப்படைத் தானை யரசோடுறினும்'' (கலித்.15-3). 

[இணை - படை - தானை] 

இணைப்பாம்பு ipai-p-pambu, Qu. (n.). 1. seme 
uimbty; male-cobra. 2. பிணையும் பாம்பு; 808 

sexually uniting with another snake. 

[Qewear + cimby.] 

DenosorLaMemesorused  inai-p-pinaiyal, பெ. 
Bewsor wirened (flus.2-53); pair of garlands. 

(n.) 

(இணை - பிணையல்..] 

இணைப்பிரியன் inai-p-piryan, Qu. (n.) ஒரு வகைப் 
பாம்பு; ௨ (00 ௦4 5086. (சா.௮௧.). 

(இணை - பிரியன். 

இணைப்பிரியாமை inaippiriyamal, Gu. (n.) geno 
பெண்ணும் துணைபிரியா திருத்தல்; |ஈ0/19]101/ந/ of 
couple. 

[இணை - பிரியாமை (வே.க.25)./ 

இணைப்பு ௪௦௦௦; பெ. (௩) 1. இசைப்பு; பார, 
connection, coupling. 2. “ஓம்பு; equality, similarity. 

““இணைப்பரும் பெருமையீ சன் காண்க'' (திருவாச. 

3,46). (0௪.௮௧.). 
௧. எணவளிகெ, ஏணவளிகெ. 

[இணை -, இணைப்பு... ர 

இணைப்புறு பிணையல்: inajopuny pinaiyal, Gu. 
(n.) கட்டுசலுறுகின்ற மாலை (திருமுருகு.30) ; 41௩7௦0 

garlands. 

(இணைப்பு - உறு - பிணையல்..]
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இணைபிரியாமை ௪/-ஜர்ணக/ பெ. (௩) விட்டுப் 
பிரியாதிருக்கை; 1852வஸ்பநு of pair, impartibility of 
affinity, fastness of friendship, 

[இணை - பிரியாமை.] 

இணைமட்டப்பலகை inai-matta-p-palagai Qu. (n.) 
இரட்டைக்கோடு காட்டுங் கருவி. (0814); நாவி 
ruler; indicator of parallelism. (செ.௮௧.). 

(இணை - மட்டம் 4 பலகை..] 

இணை மடியூசி inai-madi-dci Qu. (n) தாள்களை 
இணைக்கச் செய்யும் கம்பி; wire, or pin, to fasten 
the papers with siapler-pin. 

(இணை - மடி 4 ஊசி] 

இணை மடியூசிக்கருவி inai-madi:dci-k-karuvi, Qu. 
(n.) தாள்களை இணைக்கச் செய்யும் கம்பியை மடிக்க 
உதவும் கருவி; stapling-machine, a machine that 
stitches paper with wire. 

(இணை - மடி - ஊதி கருவி. 

இணைமணிமாலை ௮/-ஈச4றச்க; பெ. (௩) சிற்றி 
லக்கிய வகை (இலக்.வி.818); அந்தாதியில் அமைந்தி 

ர௫க்கும் 100 பாடல்களைக் கொண்டது. பாடல்கள் 

இரண்டு இரண்டாக இருக்கும். பாடல்கள் வெண்பா, 

அகவல் அல்லது வெண்பா, கட்டளைக்கலித்துறையில் 

அமைந்திருக்கும்; !4எ8ரு work of 100 stanzas in andadi 

form, consisting of alternative pairs of either venpa and 

akaval or venpa and kattalai-k-kalitturai. (Qs..98.). 

(இணை - மணி + wrene.] 

இணைமுரண் inai-muran, Qu. (n.) ஓரடியின் 

முதலிரு சீ£ந.ம் முரண்பட இணைந்து வருந் தொடை 

(wit. air. 3.16,2.en7); anti-thesis in the first two feet 
of a line in a verse (Qe.918.). 

[இணை - முரண். 

இணைமுரண்தொடை inai-muran-todai, Qu. (n.) 
இணை முரண் பார்க்க; see inaimuran (2.218.). 

(இணை - முரண் - தொடை. 

. இணைமோனை அகம; பெ. (௩) ஓரடியின் 
... முதவிருசீரினும் மோனை இயைந்து வருந் தொடை 

(யா.கா.உறுப்.16, உரை); 8149724௦1௩ (6 ரிர5( 14௦ 12௮ 

of a line of verse. (Qe.91&.). 

[Qenesr + Goren] 

GlenowrCuorensrSsOl5n60_ inaimonai-t-todai, Qu. 
(௩) இணையமோனையார்க்க; 599 /02ம2/ (ஆ.௮௧.). 

(இணை - மோனை - தொடை./ 

இணையசை inai-yasai பெ. (௩) நிரையசை 

(%}.-%&.); (prosodical) two matching phonemes making 
up a syllable. 

[இணை - ௮௪.   

இணையானி 

இணையடி. inalyad, பெ. (௩) அணிவகைகளு 

ளொன்று. அஃது இருசிரொன்றாய் வருதல். 

(<3}-<918.); metrical formulation of identical feet in 

adjacent lines as a figure of speech. 

[இணை - அடி. 

Glenesorwsig®-5 56 inai-y-cdi-, 4 செ.கு.வி. (44) 
மூட்டுக்கால் தட்டுதல் (இ.வ.): 1௭001:-(066. 
(செ.௮௧.). 

(இணை - அத்தல்..] 

இணையடிகால் _-சறி-த பெ. (௩) மாட்டுக் 
குற்றவகை (பெரியமாட்.18); 88890 4) ௦௧416. (௪௪.௮௧. 

(இணை - அடி - கால். 

இணையணை inai-y-anai பெ. (௩) பலவணை: 
mattresses spread one over another for comfort. “இணை 

யணை மேம்படத் sa gwAd" (Hevvs.4:67). 
(வே.க.25). 

[இணை 4 ௮ணை./ 

இணையளபெடை inai-y-alabedal, Qu. (௩) ws 
விரு சீரினும் அளபெடை வருந் தொடை; (யா.கா. 

உறுட்16உரை); variety of rhyme in which the first 

two feet of a line in a stanza have protracted vowel- 

sounds. (Gle.948.). 

(இணை - அளபெடை] 

இணையாமார்பன் க-)ச-ஈமிற்கு பெ. (௨) கம்பர் 
, சோழ நாட்டை வெறுத்துப் பாண்டிய நாட்டிலிருந்த 

போது அவரை அழைத்துவரப் பாண்டியன் அவைக் 

குச் சென்றவர் (அபி.சிந்.); ௦9500௭ 98ம் நூ 0௦19 

king to bring the great poet Kamban from the Pandiyan 

court. 

[இணையா - மார்பன்..] 

QenesoruneMeneorsens, inaiya-vinai-k-kai, Qu. (வ 
ஒரே கையால் புரியும் 33 வகை சைகை (அபிநயம்) 

(சிலப்.3,18,உரை); 066 with one hand, of which 

33 varieties are mentioned in dancing treatise. (Qs.218.). 

(இணையா - வினைக்கை. அவையாவன: பதாகை, திரிப 
தாகை, கத்தரிகை, தூபம், அராளம், இளம்பிறை, சுகதுண்டம், 
மூட்டி, கடகம், கூசி, கமல கோசிகம், காங்கூலம், கபித்தம், 

விற்பிடி, குடங்கை, அலாபத்திரம், பிரமரம், தாம்பிர குடம், 
பிசாசம், முகுளம், பிண்டி, தெரிநிலை, மெய்த்நிலை, உன்னம், 
மண்டலம், சதுரம், மான்றலை, சங்கு, வண்டு, Gong, 

கபோதம், மகரமுகம், வலம்புரி. 

இணையாளி inaiya, Qu. (௩) கூட்டுக்காரன்: 
companion. (Gagur.). 

ம. இணயாளி. 

(இணை - ஆள் - இ.
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இணையியைபு inai-y-iyaibu, Qu. (n.) ஓரடியின் 

ஈற்றுச் சீரிரண்டும் இணைத்து வருந் தொடை 
(யா.கா.உறுப்.16, உரை). (செ.அக.); ரூராண்டு ௦4 14௦ 

last two feet. 

(இணை - இயைபு..7 

இணையுதி ஈர பெ. (௩) உடம்பினில் தசையி 
ழைகளைப் பொருத்தும் பொருள்; 195ப6 which binds 
together the various structures of the body - connective 

tissue. (¢7.918.). 

(இணை - உதி. உத்து - உது - உதி. உத்துதல் - பொருத்துதல்... 

இணையுப்பு inai-y-uppu, Qu. (௩) இரண்டு வகை 
உப்பு சேர்ந்த கரைசல்; 501100 composed of two 

88/5. (சா.௮க.). - 

[இணை - உப்பு. 

இணையெதுகை inai-y-edugai, Qu. (n.) ஓரடியின் 
முதலிரு சீரினும் எதுகையியைந்து வருந் தொடை 

(யா.கா.உறுப்.16,உரை.); 10 of rhyme in which the 

first two feet of a line of verse rhyme with each other. 

(Qe. 2&.). 

(இணை - எதுகை..] 

இணையேருண்கண் ஈஷ்ச்பா/க, பெ. (௩) எழில் 
மிகு இருகண்கள் (ஐங்குறு.378); 098பரர்ப। ௨. 

(இணை - ஏர் - உண்கண். 

இணைவன் inaivan, Au. (n.) இணைந்திருப்பவன்; 
' one who is closely related to or intimately associated 

with companion ''இணைவனா மெப்பொருட்கும்'' (திவ். 

திருவாய்.2,8,1). (ெ.௮௧.). 

[இணை -, இணைவன்..] : 

DHenosoralenipss inai-vilaiccu Qu. (n.) புணர்ச்சி: 
sexual copulation. “GlenescSlenipés SAscm" (Glenm.1, 

உரை, பக்.9). (செ.அ௧.). 

்$இணை - விழைச்ச..] 

இணைவு inaivy, Qu. (n.) 1. ன்றிப்பு; junction. 
2. கலப்பூ;ா0௭. 3. சேர்மானம்;௨00100ஈ. 4. புணர்ச்சி 

(9}.<%&.); Copulation. 

[இணை - இணைவு./ 

இத்தம் ௪) பெ. (௩) 
(செ.௮௧.). 

/(இந்தம் - இத்தம்... 

இத்தனை /t-tanai 6.M.cr. (adj). 1. இவ்வளவு; 
$0 றப், 145 றப். “இத்தனை காலமும் போய்க்கிறிப் 

பட்டேன்'' (திவ்.பெரியாழ்.5,3,8). 2. கில; 194. '*இத் 

தனை நாளிலுயர்த்துகையே'” (திருநூற்.85) -(செ.௮௧.). 

ம; இத்தின, இத்தினி; ௧. இனிது, இனித்து, இந்துடு, ஈசு; 
து. ஈது; பட. ஈசக. 

(இத்துணை - இத்தனை. 

புணி (சங்.அக.); tamarind. 
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இத்தால் //2 கு.வி.எ. (90.) இதனால்; hereby, by 
this means. “தான் வந்து தொடரு மித்தால்'' (தாயு. 

ஆகார.15). (செ.௮௧.). 

௧. இத்தலு (இவ்வகையில்) ; 586 ஈிற்வ (thus, in this manner). 

(இது - ஆல் - இத்தால். 

இத்தி” ரர பெ. (௩) 1. கல்லால் (திருவாச.4,162); 
white fig. 2. seva2#(L.); stone-fig. 3. sevatgs# (L.): 

tailed oval-leaved fig. (GQe.218.). 

ம. இத்தி; குட. இத்தி. 
[இல் - இத்தி. வன்னிலத்திலும் கல்லிலும் வேருன்றி வளரும் 
மரம். இல் - குத்துதல், துளைத்தல்./ 

2 it, Qu. (n) 1. பூனை (அகி; 
cat. (Qe..918.). 2. Glesexsremin; whiteness. 

ம. இத்தி. 

[இல் - மென்மை, இளமை, து - இத்து - இத்தி. இல் - 
பிள்ளை. 

(ஈ.) இத்திநடையம் /ஈ-சரந்க, பெ. நத்தை 
(வின்.); 8௩1. (செ.அக.). 

(இல் - இது - இத்து - இத்தி - மென்மை. நடையம் - மெதுவாக 

தடத்தல்.. 

இத்தியால் ரகு பெ. (௩) கல்லால்; white 10. 

(சா.௮௧.). 

[GSH + ஆல். இத்தி - வெண்மை./ 

இத்து" 0 பெ. (௩) 1. ஒருவகைப்புல் (காமாட்சிப்புல்) 
(மலை.); 040618. (செ.அக.). 2. காவட்டம்புல் . 

(ஆ;அக.]; 8 40 07 00855. 

(இல் - இது - இத்து... 
இத்து” /ஈடி பெ. (௩) அண்மைச்சுட்டு; 1௦0௦௧40601 

nearness. or proximity. 

(இல் - இஃது - இத்து (மு.தா..3223).] 

இத்துணை சர்ர்பரசர் கு.வி.எ. (800.) இவ்வளவு; (15 

much, 50 றப். ''நங்களுக் கித்துணை யலக்கண்வந் 

தெய்திற்று' ' (கந்தபு.சூரனமை.98). (செ.௮க.). . 

தெ. இன்னி, இனி; ம. இதர; ௧. இனிது, இனித்து, ஈசு; 
துட. இந்க்; குட. இச்செ; கொலா. இத்தெ; நா. இத்தெக்; 
பர். இத்னி; கோண். இச்சோர்; கூ.: இசெ; குவி. இசெக; 
குர். இயுந்தா, இயுரா; மால். இனொந்த; பிரா. தாக; பட. 
ஈ௪க. 

(இஃ துணை. 

இத்தை” ittai, Qen. (part.) மூன்னிலையசைச் சொல்; 
poet. expletive to indicate imperative of verbs." }Quumenm 

பாடித்தை'' (நன்.440, உரை). (செ.௮௧.). 

la - ஈத்தை - இத்தை.]
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இத்தை” நிச பெ. (௩) இதனை (கொ.வ.); “this, 
in the accusative case (Qs.218.). 

(இது - ஐ - இத்தை... 
இதக்கை idakkai, Qu. (n.) பனங்காயின் தலையி 

லுள்ள தோடு (அகநா.365) : integument on the top 
of a palmyra Fruit. (செ.௮௧.). 

/௨து - இது - இதண்"-. இதக்கை. உது - மேல், இதக்கை - 
மேலிருப்பது..] 

Beh le MEd(G)1)-He0 /dar-col-, 13 Qs.6.6H. (vi) 
Se M)456U; to give salutary advice or wholesome 

sued (Qe.218.).2. ஆறுதல் மொழிதல்;10 ௦0௦5016. 

(இதம் - சொல்லுதல்... 

இதடக்கு (சர்ம, பெ. (௩) அணியுறுப்பு வகை; 
0௮7 1௨ 8:66. (செ.௮௧.). 

(இதழ் - அடக்கு. 
இதடி” idadi, Qu. (n.) பெண்ணெருமை; 806-0ப1210. 

““இதடி கரையும்'' (திணைமாலை.83) (செ.அக.). 

(இகுளை - இதளை - இதளி - இதடி... 

விரவுப்பெயர்கள் மக்களுக்கும் வளர்ப்பு விலங்குகளுக்கும் | 

பொதுவாய் வருதலின் பெண்ணைக் குறித்த இகுளை வடிவு 
திரிந்து பெண்ணெருமையைக் குறித்தது. 

இதடி” ரி பெ. (௩) தீர் (பிங்; ௮1௭. (செ.௮௧.). 
(இல் - இது - இதள் - இதடி - மண்ணைக் குடைந்து செல்லும் 

தீர் 
idan, Qu. (n) 1. காவற்பரண் (திணைமாலை.2.); 

high shed put up temporarily with a platform from which 

to watch a field. (Qs.218:). 2. பரண்; ।04. (ஆ.௮௧.). 

(2g) - BH - Bgen = 2.wgwrengy.] 

இதணம் idanam, Qu. (n) இதண் (குறிஞ்சிப்.41) 
பார்க்க; 566 /சோ (செ.௮௧.). 

(உது - இது - இதண் (உயரம்) இதண் - ௮ம் - இதணம்.] 

இதம்” jdam, Qu. (n.) 1. இன்பமானது; 00௩9605ப5 

௦௦௱ர01, ௨0796801/ந.. ''இதந்தரு மடந்தை'' (திருவாத.பு. 
கடவுள்வா.1). 2. தண்மை; 5806 000௩59, ர6௦/௦50௱௦ 

0105. '*நேச ரிதங் கூற நிலவலயந் தாங்குநளன்'” 

(நள.காப்பு.). (செ.௮௧.). 

ம. இதம்; தெ. இதமு. 

(இல் - இது - இதம். இல் 
இதம் > skt hida] 

இதம்” /ச2 பெ. (ஈ.) அறிவு (நாநார்த்த.); 10416006, 

wisdom. (செ.௮க.). 

[இல் - இதம். இல் 
இதம் 2 Skt. hida] 

இதம்” /ச௭, பெ. (௩) இதயம்; hear ““இதஞ்சலிப் 
பெய்தநின்  றேங்கின ரேங்கவும்'' (திருவாச.2,139) 

(செ.௮௧.). 

- இளமை, மென்மை, இனிமை. 

- இளமை, மென்மை, தெளிவு, அறிவு.   

க. எதெ. 

(இல் - Bie - இது - இதம். (ஓ.தோ. மது - மதம்) இல் 
* குத்தல், துளைத்தல், இதம் - உட்டுளையுள்ளது, உட்குழிவா 
னது. ஓ.நோ. இல்லிக்குடம் : ஓட்டைக்குடம். குல் - குத்து 
* குதம். குல் - சுந்து (புட்டம் தரையில் ஊன்ற உட்கார்) 

இதம் 2: 5ம் ஈக. ஓ.நோ. மெது 2 Skt mrdu] 

இதம்பண்ணல் //8௱-0௪௩௪[ தொ.பெ. (6௩) இன் 
ues Gleusuisv; give pleasure, gratify. 

(இதன் * பண்ணு - ௮ல். 

இதமல்லிதம் /௦௭௱௪/௪௭, பெ. (௩) தன்மை தீமை; 
good and evil. 

(இதம் - அல் - இதம்... 

இதமாகச் செய்-தல் /8ஈ௭9௪-௦-0 1 செ.கு.வி. (941) 
உடம்பிற்கொத்துக் கொள்ளும்படிச் செய்தல்; ஈ2௦ 

or render anything suitable or agreeable to the constitu- 

॥௦ஈ. (சா..அ௮க.). 

. [இதம் - ஆக - செய்./ 

இதமி-த்தல் /௪௭௭, 4 செ.கு.வி. (ஸர்) 1. பற்றுச்செய் 
தல்; 1௦ 06 242௦0௦0. ''இதமித்தல் பாசத்திலின்றி'' 

(சி.போ.10,2,5) (செ.௮௧.). 2. ஒன்றித்தல்(ஆ.௮௧.); 
unite. 

Skt. hita. 

(இதைத்தல் - இணைத்தல், கெட்டிப்படுத்துதல், ஓன்றிணைத் 

தல். இதை - இதம் - இதமித்தல்..] 

இதமிப்பு (சறப, பெ. (ஈ.) ஒன்றிப்பு (ஆ.௮௧.); 
union. 

[இதம் - இதமிப்பு../ 

இதமியம் சசாந்ண, பெ. (௩) 1. 
ூ210௦21௦ஈ. 2... இணிமை; றி985பா6. 

இதப்படுதல்; 

(இதம் - இயம்... 

இதயம் ஷண, பெ. (n) 1. Peuts ou; heart 
""கருதுவாரிதயத்து'' (தேவா.619,1). 2. comity; chest. 

"“இதயமென்மயி ரணிந்திடில்”' 

மனம்; ஈர். (செ.௮௧.). 
(காசிக.மகளிர்.23). 3. 

மறுவ. கருள், இதம், மாங்காய், தாமரைக்காய், குண்டிக்காய்; 
௧. எதெ, எழ்தெ, எர்தெ; தெ. எத; து. எதெ; பர். எத்ரம், 
எத்ரொம். Skt hrdaya. 

(இல் - இத்து - இது - இதம்” 2 வ. ஹிர்தய - த, இதயம்... 
இதயம் இருக்கும் இடமாகிய மேற்புறத்து மார்பும் மனமும் 
வழிநிலைப்பொருள்களாகும், இது வடசொற்றிரிபாகும். 
BS" uniiés; see idan? 

இதய மாற்றொட்டு idaya-marottu, Qu. (n) மாற் 
இதய அறுவை மருத்துவம்; 1687 transplantation. 

(இதயம் - மாற்று + ஐட்டு.]



இதயாரி நோய் 

இதயாரி நோய் வைக்; பெ. (௩) இதயத்தின் 
தாளச்சுவரில் apuGw® aie; valvular disease of the 

நா். (சா.அக.). 

இதர்-தல் 68௩, 6 செ.குன்றாவி (04) பிரித்தல்; 6 
divide. 

(இதல் -, இதர். 
இதரக்கூடு மருந்து /082-/-/பரப marundu, பெ. (0) 

இதஸி௰யம் சேரந்த மருத்து; ஈர ஈ௨0௦6 ௦௦0440 

mercury as the chief ingredient - mercurial compound. 

(சா.அ௧.). 

(இதள் - இதளம் - இதரம் - கூடு * மருந்து... 
Bsr" idaram, Qu. (n.) 1. Gems; another, the 

other. 2. wens; hostility, enmity. “@s7u spar 

னுதிட்டிரன்'' (பாரத.துருவாச.12). (செ.அக.). 

Skt. dara. 

(இது - பின்னுள்ளது. இது - இதூர் - இதிர் - இதிரம் - இதரம்... 
இதரம்” ங்கா பெ. (0 கீழ்மை (நாநார்த்த.); 

baseness. (Gle..918.). 

Skt itara. 

(இது - பின்னுள்ளது, கீமுள்ளது. கீழ்மை. இது - இதுர் - இதிர் 
- இதிரம்.7 

இதரமதம் /சளசாசர பெ. (௩) புறச்சமயம்; 81௭ 
610001. (ஆ.அக.). 

(இதரம் - மதம். 

இதரமருந்து Wara-marundy, Qu. (n) இதளியத்திலி 
ருந்து செய்த மருந்து; any preparation of mercury. 

(சா.அக.). 

(இதளமருந்து -, இதரமருந்து.... 

இதரயிட்டம்பனை /ஊஷா்க-0சாச பெ. (௩) பிற 
பனை பார்க்க; see pira ௦க/ வருவாய்த் துறையில் 

வருவாய்க்காகப் பிரித்து வைத்துள்ள பருவப்பனை, 

காய்ப்பனை, காட்டுப்பனை, ஓலைவெட்டுப்பனை, 

வடலி என்னும் ஐந்துவகைப் பனைகள். (நெல்லை.); 

other items of paimyra trees; classification, for revenue 

purposes, of palrnyras. (TN.D.Gi.307) (Qs.28.). 

Skt. itara. 

(இதரம் - அயிட்டம் (278870) - பனை... 

இதரர் idarar, Qu. (n) 1. வேற்றவர்: ஊ்8ர௭7, 
foreigners. 2. &ipiwésar; inferiors, persons of no worth 

or character.(W.). 

(இது - இதூர் - இதுரர் - இதரர். 

இதரல் 9௪௪! பெ. (௩) பிரித்தல்; பெர்ரி. 

இதரன்” idaran, Qu. (n) 1. எஸியவன், பாமரன் 

(BrH5rTSs.); ignorant person, simpleton. 2. Aipwescsr 

284 
இதலை 

(அக.நி.); ௦8 ற950ஈ. (செ.௮௧.). 

(இது. இதரன். இது - கீழ் நோக்கிய சுட்டு. தாழ்வு - தாழ்ந்த 
இடம்; தாழ்ந்தோர் எனப் பொருள் தந்து ஆகுபெயராயிற்று, 
ஓ.நோ. ௨து - உதரம். உடம்பின் தடுவிலுள்ள வயிற்றைக் 

குறித்தது. அது. அதரம். அதுத்தல் - பருத்தல்; சற்றே பருத்த 
இதழைக் குறித்தது... ் 

இதரன்” ௪௭௩ பெ. (௩) 1. அற்பண்; 8 low man. 
2. பிறன், gosrovflusesr; alien, other man, man of another 

group. ““QisitéG wrgtés sran” (Agssreo. deny, 

34; சங்.அக.). 

(இல் - பிளத்தல், இரண்டாக்கல், இல் -, இது -- இதலுதல், 
'இதரல் - பிரித்தல். ஓ.நோ. மெல். - மெது. இதல் -, இதலன் 
௮ இதரன். இதரர் என்னும் சொல்லை வடமொழி த.மிழினின்று 

கடன் பெற்றுள்ளது. இதரர் 2 Skt Hara] 

இதல்-தல் /௪௪/, 8 செ.குன்றாவி. (44) பிரித்தல்; 
divide. 

(இல் - இது - இதல். தாயிடமிருந்து குழந்தையைப் பிரிக்கும் 
தொப்பூழ்க் கொடி இதலை எனப்படுதலை நோக்குக./ 

இதல் ௪ பெ. (௩) காட்டுக்கோழியைப்போல 
உருவுடையதும் கவுதாரியின் அளவுடையதுமான 

ஒரு பறவை; 16 160 பா 101. ““புதன்மிசைத் தளவி 

னிதன்முட் செந்நனை'' (அகநா.23.3.). 

  

  

    

  
  

மறுவ. சருகுக்கோழி, வரகுக்கோழி, மணிக்கண், முள்ளன் 
கோழி, கண்டால் கோழி. 

(இல், இது இதல், இல் - முள். காலின்புறத்தே முள்ளுடை 
மையின் பெற்றபெயா். இது கவுதாரியின் வேறுபட்டது. பல 
வண்ணங்கள் கொண்ட இதன் மற்றொருவகை, கல்கோழி 
எனப்பட்டது. 

இதலதம் ///௪௭, பெ. (ஈ.) காரீயம் (சா.அக.); black 
lead. 

(இது -. இதுலம் -, இதுலதம் -, இதலதம். இது - இதுலம் 
- தாழ்வானது. தரத்தில் குறைந்தது... 

இதலை /௮/ பெ. (ஈ.) கொப்பூழ் (திவா.); ௩௮௫, 
 புாம்!(006. (செ.அக.). 

[Bd + Ogi > Bsa , இதலை - தாயிடமிருந்து குழந்தை



இதவிய 

கொப்பூழ்க்கொடி அறுப்பதன் மூலம் பிரிக்கப்படுதல்; பிரிக்கப் 
படுதற்கான கொப்பூழ்.] 

இதவிய ௫௯, கு.பெ.எ. (208) 1. தன்மையான; 
pleasant, agreeable, good. “இதவிய புல்லு மிட்டேம்'” 
(திருவாலவா.29,6.). 2. பொருத்தமுள்ள; 5ப115016. 

ம. இதவிய. 

(இல் -, இளமை - குறுமை, நன்மை. இல் + இது - இதம் 

BHso4 fdavy, Gu. (n) 1. MPsus; pleasant, agreeable 
ஈவா. ''இதவார் குலசேகரன்'' (அழகர்கலம்.காப் 
பு.3). 2. முகமன்; ஐ௮56, ர2ர.. (செ.௮௧.). 

ம. இதவு. 

1;இல் - இது - இத - இதவு. ஓ.நோ. மெல் -, மெது. 

இதழ்” ௪4 பெ. (௩) 1. பூவின் Csn@; petal, leaf 
௦1 16 ௦01018. “புல்லிதழ் பூவிற்கு முண்டு'” (நாலடி. 
221.). 2. உதடு; ம... 'மீகீழிதழுறப் பம்மப் பிறக்கும்'” 
(நன்.81). 3. கண்ணிமை; 610. '*நீரெறி மலரிற் 
சாஅயிதழ் சோரா”' (குறிஞ்சிப்.247). 4. பனையேடு 
(Slourr.); palmyra leaf, palm leaf. 5. somsmev; garland. 

""சோர்ந்தவி ழிதழின்'” (பரிபா.17,27). 6. பாளை 

(918.11.); coconut flower being the spadix of the 

00000ப10௨௱. 7. சாதிபத்திரி(மூ.௮.) ; ௨06. 8. கதவின் 
இலை (வின்.); 1/4 824 1ஈ 8 பள்ளிக blind. 9. 

பொத்தகத்தின் தாள்; 1௦௨1 01 3 6௦0௩” இதழ் கிழிக்காத 
புதுப்புத்தகம்” (செ.௮௧.) 

ம. இதழ்; ௧. எசள்; து. எசள், எசளு. 

[230 > (உதழ்) - இதழ்; உதடு போன்ற பூவிதழ்; இல் 
இளமை, குறுமை, நன்மை, மென்மை. இல் - இது -, இதழ் 
- மெல்லிய பூவின் பகுதி. 

இதம்” ida, Gu. (n) ஓரிதழ்த் தாமரை (வை.மூ.); 
pasture weed. 

இதழ்' பார்க்க; 886 /24/ 7 

இதம்” /௪4/ பெ. (ஈ.) காலவரம்புக் குட்பட்டு வெளியி 
டப்படும் பருவ இதழ், தாளிகை (பத்திரிகை) ; 0௦1௦0- 
cal. 

(பூவின் இதழ் போன்று புத்தம் புதியதாய்ப் பொலியும் பொத்தக 
வடிவிலான ஏடுகள், கிழமையிதழ், மாத இதழ் எனப் பல் 
வகைப் பருவ இதழ்கள் இப்பொதுப் 'பெயர் பெற்றன. 

இதழ்” ௭௮ பெ. (௩) உதழ் பார்க்க; see udal 
(பூவின் இதழை ஒருமருங்கு ஓத்திருத்தலின் உதழ், இதழ் 
எனப்பெயர் பெற்றது./ 

இதழ்க்குச்சி idal-k-kucci, பெ. (ா.) வாயுதட்டுச் 
சாயமிடும் அழகுக் குச்சி; ॥0-510%. 

இதழ் குவி'-தல் ௪4-07, 4 செ.கு.வி. (4) 1. 
மலர் கூம்புதல்; (0 01056, 95 16 06185 04 8 ரி00௭. 

2. இமை கூடுதல்; 1௦ 0000 0065 6105. 3. மேலுதடுங் 
கீமுதடுங் குஷித்து நிற்றல் (நன்.78); 1௦ 01 the lips 
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conically, as in pronouncing the rounded vowels ௨, 

௨ஊ, ஒ, ஓ, ஒள. (௪செ.௮௧.). 

இதழ் குவி-த்தல் -ய4் 4 செ.குன்றாவி.65) 1. 
25 ol_& GaIGFg6v; shrinking of the lips conically 

making a small orifice with ௨ 105. 2. கண்மூடுதல்; 
Closing the eye-lids. (¢1..916.). 

(இதழ்' - குவித்தல், 
இதழ் விரிவு soal-virivy, Au. (௩) பூவிணிதழ் விரிந்து, 

மலர்தல்; Process of bud opening petals into flower 
- florescence. 

(இதழ்' - விரிவு..] 

இதழ் விள்ளல் 9௮ ஈ/௫/பெ. (ஈ.) 1. பேசல்; 802௮00. 

2. மலரல்; blossom. 3. eumiidlpsgsev; opening mouth 
as on speaking. 

(இதழ்' - விள்ளல்...] 

DsypseowsnH) joal-agal-andid, Qu. (௩) உதடு 
ஒட்டாமல் பாடப்படும் #6508; a kind of andadi 

verse without labio-dentals or labials (Pros.). 

S&t. anta-adi. 

(இதழ்' * அகல் - அந்தாதி.] 

இதழலர்-தல் /4/-௪௪- 2 செ.கு.வி. (44) பேச வாய் 
திறத்தல்; (௦ 008 1௦ ॥25. '“இதழலர்ந்துநின் றோர் 

மொழி யென்னுடன் மொழிவீர்'' (குலோத்.கோ.14).. 

/இதழ்' 4 அலர். 

இதழவிழ்தல் /84/-2822 தொ.பெ. (61௩) பூத்தல்; 
to unfold petals (i.e.) blossoming. (¢m.218.). 

(இதழ்' - அவிழ்தல்.] 
இதழி 99% பெ. (ஈ.) கொன்றை (திவா.); 085519 15101௨. 

(செ.௮௧.). 

௧. எசளெ. 

(இதழ்' - இதழி. 
இதள் /௪௪/ பெ. (௩) 1. இதனி௰ம் (பாதரசம்); ஈ௭௦பறு. 

(மூ.௮௧.). 2. சிறுதூறு (ஆ.௮௧.); 108 jungle, thicket, 
bushes(w.). 

(இல், இது, இதல், இதள் - இளமை, அழகு, பளபளப்பு... 

இதளிய விளக்கு idaliya-vilakku, Qu. (n.) sHsgeh 
வழங்கும் வகையில் இதளிய .ஆவி (பாதரசம்.) 

கொண்டமைக்கப்பட்ட மின் விளக்குவகை; ஈ16௦பர௫ு 
lamp. 

/(/இதளியம் - விளக்கு./ 

இதளை 98 பெ. (ஈ.) கொப்பூழ் (சங்.அக.); ஈவு, 
umbilicus. 

//இதலை - புதளை../
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இவி; குவி. ஈதி; குரு. ஈத்; மா. இத்; .பிரா. தா.தாத்; 94 
idam. L. is; Goth. hita; ஆத். இன்ன. 

[r > rg > Bg] 

இது” /8ப பெ. (ஈ.) இன்பம், மகிழ்ச்சி; joy, happiness. 

“குடிப்பது “அவனுக்கு ஒரு இதுவாயிருக்கிறது'' 
(உ.வ.). (செ.௮௧.). 

(இல் -, இது. இல் - இளமை, மென்மை, இனிமை. ஓ.நோ. 

இது” jou, Qu. (n) 1. இழிவானது, தாழ்வானது; 

base, low, mean. 2. பின்னுள்ளது; 16 ஈலட் 

(இ. இத. பின்மைச் சட்டு, தாழ்வுப் பொருள் தரும்./ 

இதை” idai, Qu. (n.) 1. கலப்பை; 0௦00. 2. மேட்டு 
நிலம்; field for dry cultivation ''தத்தை தித்தித்த 

தோதிதை'' (காஞ்சிப்பு. சுரகரீசப்.11). 3. தினை;வ॥8 

millet “பன்மணி யரித்திதை விளைப்பன குறிஞ்சி'' 

(பெரியபு.திருக்குறிப்பு.7). 
As. hoeth; ME heth; & heath; Gofh, haithi; L, G, D, Fris. heide; 

1 heithr; Dan. hede; Sw. hed; W. hoed. 

(இல் - துளைத்தற் கருத்து CarréGero. Gad > Bg — Beng 
- வன்னிலம் உமும் கலப்பை. கொத்திக் கிளறி அல்லது உழுது 2 
பயிர் செய்ய வேண்டிய மேட்டுநிலம். மேட்டுநிலத்துப் பயிர் 
தினை, காராமணி. 

இதை” / பெ. (ஈ) கப்பற்பாய்; 5 ௦74 a ship. - 

"நெடுங் கொடி மிசை யிதையெடுத்து'' (மதுரைக்.79). 

இதளைக்காற்பூடு idalai-k-kappddu, Qu. in) PG 
டு (சா.அக.); இர் 

[இதளை - கால் - பூடு... 

இதா ida இடை. (6) 1. அண்மைச் சுட்டு (வின்); 
demonstrative which refers to a person, place or thing 

62, 0000960 1௦ சேய்மைச் 'சுட்டு. 2. இதோ (வின்.); 

596 ௬௭௦! 1௦! “மற்றிதா தோன்றுகின்ற'' (சீவக.1232). 

3. உடன், சிறிது நேரத்தில், இப்பொழுதுதான்; just 

now, immediately. 

ம. இதா; ௧. இதா, இதோ; தெ. இதிகோ, இதெ, இகோ; 
து. இத்தெ, இந்தா; பட. இதா; கோத. இலா. 04 4௮; மேர். 
ர்ர்; 2 1802. : 

lag > Bai > Bsr (&.09.16).] 

இதாகிதம் idakidam, Qu. (n.) 1. நன்மை தீமை; 

90௦0 80 வரி ''இதாகிதம் பகையுறவு விட்டு'' (சேதுபு. 

விதும.32). 2. விருப்பு வெறுப்பு; ॥6 80 05/4. 

Hswvelgw units&s; see idamallidam. 

இதாமிதம் -, இதாவிதம் -- இதாகிதம். ஓ.நதோ. தமல் - 
தமது. இது என்னும் சொல் கல்லாத மக்கள் பேச்சு வழக்கில் 
இன்பம் எனப் பொருள்படும். ''குடிப்பது அவனுக்கு இது 
வாயிருந்தது'' என்று உரையாடுதலைக் கரணலாம்.. 

இதார்த்தம் /சகர்ச, பெ. (ஈ.) எதார்த்தம் (ஆ.௮௧.); 
conformable to the truth or true meaning, agreeing with 

fact, true, real, genuine, right, suitable, truthful etc. 

Skt. yathartha. 25 > இது - இதை (உயரம், உயரத்திலிருப்பது 

[இதம் - ஆர்த்தம். இதம் - இனிமை, நன்மை. ஆர்த்தம் - — பலர் d . 
பொருந்தியது./ இதைப்புனம் idai-p-punam, Qu. (n.) புதுக்கொல்லை 

(திவா.); newly cultivated field of dry crops such as 

ஈவில் 8 ர். முதைப் புனம். (செ.௮௧.). 

(இதை' - புனம். 

இதோ /௯, இடை. (ம்) அண்மைச் சுட்டு; இங்கே. 

gs id, Qu. (n) 1. mf uni&e; see id, “rh 

இடை ஜ்சலிலே இடிவிழுந்த கானலிலே'' (நாட்டுப்புறப் 

பா-_ல்). 2. இறுதி (அக.நி.); 90. 

ம. இதி, இறுதி. Skt iti 

/ வடமொழியில் இது -, இதி எனத்திரிந்து வழங்கும். இதுதான் 
என்னும் உறுதிப்பொருள் தரும் iti என்னும் வடசொல் 
இதே என்பதன் திரிபாகும்./ 

இதி” ஸு பெ. (௩ பேய் (அக.நி.): devil, ghost 
(௫௪.அ௧.). ் 

ம. இதி. 3 

/இருளி -, இருள்தி , இத்தி, இதி... ் 
இதிரக்கிழங்கு /சச-பரிகரரப, பெ... (௩) காட்டுக் 

கருணைக் கிழங்கு (சா.௮க.); ஈரி yam tuber. 

(இதை 2 இதிரம் - கிழங்கு; இதை - மேட்டுநிலம், காடு... 
இது" fou, «Qu. (demons. pron.) அஃறிணை ஒருமைச் 

சுட்டு; ௩, the thing close to the speaker, used 

impersonally - @.Qu.er. (adj.) 65; this before neut. 
sing. nouns. Og wird siilpsGs. (Qs.218.). 

ம. இது, ஈ; ௧. இது; தெ. இதி; கோத. இத்; துட. இந்த்; 
குட. இதி; து. இந்து: கொல, இத்; நா. இத்; பர். இத்; ௯,   

வியப்பின் பொருட்டு முன்னிற்போரின் கவனத்தை 
ஈர்ப்பது; \0, behold! an exclamation calling a person's 

attention to something to be taken notice of. “இதோ 

வந்து நின்றதென் மன்னுயிரே (திருக்கோ.39). 

௧. இதோ, இதுகோ; தெ. இதிகோ; ம. இதா, இதிகோ; து. 
இதிகோ; கோண். இத்ரா, இப்புடெ; பிரா._ஈரா, இதிகோ. 
Pkt. idd, Skt itah. E Lo. 

(Qs + OGsr; Oar இதோ (௪.வி.16).] 

இதோள் /9கு.வி.எ. (௮0) இவ்விடம் (தொல்.எழுத். 
398,உரை.); ௭௨. 

As. hider; E hither; Goth. hidre: / hethra. 

(Og + 201 - இதுள் - இதோள்...] 

இதோளி wo oA. (adv) இதோள் (தொல். 
பொருள்.392, உரை.) பார்க்க; 996 /803/ (செ.அ௧.). 

(இது - உள் - இதுள் - இதோள் -, இதோளி..]
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இந்த ௭௦௧, கு.பெ.எ. (adj) இந்த; this; demonstrative 
adjective and pronoun to indicate person or thing close 
௨1 ஈ80.”இந்த நாடு” (நன்.267,உரை). 

ம. இந்த; ௧. இந்த; தெ. இந்த; குட. இந்தெ, இன்னதெ. 
(இ இந்த. 

“இந்தண்டை ௦௭005 கு.வி.எ. (534) இப்பக்கம் 
(கொ.வ.); 1/5 side. (செ.௮௧.). 

(இது - இந்த - ௮ண்டை.. 

இந்தப்படிக்கு ஈ௭2-2-௦ச9௭ப, கு.வி.எ. (804.) இப்ப 
டிக்கு பார்க்க; 596 jppadikku. term used in writing 
documents, and meaning ‘in confirmation of which’. 

“இந்தப் படிக்கு என் மனோராசியில் எழுதிக் கொடுத்த 
அடைமானப் பத்திரம்? (செ.௮௧.). 

(இந்த - படி + 6.) 

இந்தம் ௨௦௭, பெ. (௩) ye (ep..s.); tamarind. 

தெ. சிந்த. 

/(இன்- இந்து -, இந்தம். புளியம்பழம் அறப்பழுத்த நிலையில் 

புளிப்புச் சுவையுடன் சிறிது இனிப்பும் தருதவின் இன்தீம்புஸி 
எனக்குறிப்பிடப்படும். வடபுலத்தில் சகர முதல் சேர்ந்து 

தெலுங்கில் சின்தபண்டு (புளியம்பழம்) ஆயிற்று. ஓ.நோ. 

மூன் -, முத்து - முத்தம்... 

இந்தம்வரம் ௬௦ varam, Au. (௩) நீலோற்பலம் 
(é.<948.); blue Indian water-lily. (Qs.916.). 

54 ஈகம் வல; ம. இந்தீவரம். 
/(இத்தம் - வரம்; இந்தம் - இனிப்பு, சிறப்பு. 

இந்தளங்குறிஞ்சி /௦22-யர5; பெ. (௩) ஒரு பண் 
(Heu.H pours); (mus.) ancient melody-type. 

ம. இந்தளம். 

/(இந்தம் -, இந்தளம் - இனிமை. இந்தளம் - குறிஞ்சி..] 

இந்தளம்” indalam, Qu. (n.) தூபமுட்டி (சீவக.556, 
2a); incensory, censer. 

இந்தளம் 2 Skt indhana. 

(இன் -. இந்து -, இந்தளம்... 
இந்தளம்” indalam, Qu. (n.) மருதயாழ்த்திற வகை 

(.Giru.); (mus.) ancient secondary melody type of the 
marudam class. (Qé.3218.). 

Qi semb > Skt hindola. 

(இன் -. இந்து - இந்தளம்... 

இந்தளம்” indajam, Qu. (n) இந்தனம், கும்மட்டிச் 
€t_4g,; chafing dish, used for warming. ““இந்தளத்திலே 
தாமரை பூக்கையிலே''  (திவ்.திருக்குறுந்.5,வ்யா) 
(செ.௮௧.). 

/(இருத்தை - அடுப்புக்கரி. இருந்தை -, இந்தை -, இந்தனம்   

இந்தியன் 

இந்தனம்” indanam, Qs. (n.) 1. a%@; fuel, fire-wood. 
'"இந்தனத்திற்றீ'' (வேதா.சூ.154) (௪௪.௮௧). 2. காடு 
(ஆ.அக.); jungle, forest. 3. Gwe; high, above 
(ஆ.அ௧க.). 

இந்தனம் 2 Skt indhana 

(இருந்தை -, இந்தை -, இந்தனம்../ 

இந்தனம்” ஈசு, பெ. in) 1. இந்தளம்" 
(நாநார்த்த.) பார்க்க; 596 indalam' 2. புகை (அக.நி.); 
806. (செ.௮௧.). 

(இந்தளம் -, இந்தனம்.] 

இந்தா 6௦8 இடை.(ஈ॥) 1. இதோ (சவக.1232,உரை): 
exclamation calling a person's attention to something 

near. 0! ௦௦10. 2. இங்கே. வா என்னுங் குறிப்பு 

மொழி; ௦06 ௨1௦! 3. இதை வாங்கிக்கொள் என்னுங் 

குறிப்புமொழி; 8 14௪716௦1௦௩ ப560 1௩ 16 90056 ௦4 
Here! take this! “இந்தா விஃதோ ரிளங்குழவியென்றெ 

டுத்து......தேவிகையிலீந்தனனே”' (கந்தபு.வள்ளி.35) 
(Qe.918). 

து. இத்தெ, இந்தா. 

(இது -- இதா -, இந்தா... 

இந்தாளி 28 பெ. (௩.) தாணிப்பனை: 8௦பஸ். indian 
181201. palm. (Qe.918.). 

(இது - இந்தாளி... 

இந்தி" ௭௭ பெ. (௩) பூனை (வின்): ௦. (௪.௮௧... 
ம. இத்தி. 

(இத்தி, இந்தி; இள் -. இத்தி - ;இளையது, கிறியது./ 

இந்தி” ௬௭1 பெ. (௩) இந்தி மொழி (௬௦4); (ஈன் 
1810ப806. (செ.௮௧.). 

அந்து பார்க்க; 586 ஈஸ், 

(இந்து -. இந்தி. வடபுலத்துப் பிற சமயத்தாரை தோக்க இந்துக் 
களின் மொழியாகக் கருதப்பட்டு இந்தி எனப்பட்டது. 

இந்திகை 8219௪1 பெ. (ஈ.) மிகு ஆற்றலுள் ஒன்று 

(¢sméleug5.); One of the five energies of aparanatam. 
(Qe. 248.). 

/(இந்துகை -, இந்திகை.... 

இந்திடம் ஈர, பெ. (௩) இவ்விடம்; this place. 
“வேதிய ரோதிட முந்திட மிந்திடமே'* (திருக்கோ.223). 

(இங்கு - இந்து - இடம்..] 

இந்தியம் ஈஞ்ச, பெ. (௩) ஐம்பொறி (ஆ.அக.); 
five sense organs. 

[Ber > Bog > இந்தியம். இந்தியம் - மென்மையும் ஒண்மை 
யும் வாய்ந்த புலன்கள். 

இந்தியன் ஈர்௪ பெ. (௩) இந்திய தாட்டான்; indian. 
(ஆ.௮க.). 

(இந்து - இந்தியன்...



இந்தியா 

இந்தியா ஈஸ்கி பெ. (ஈ.) இந்தியதாடு; |ஈரி௨, Bharat. 

/கிந்து - இந்து - இந்தியா... 

இந்திரகணம் indiraganam, Qu.(n) Oewup_sowrg 
தொன்று (இலக்.வி.800, உரை); 1001 of three nér (---), 

as Gs.ormami, considered as auspicious at the comme- 

ncement of a poem. (Ge. 24.). 

/[இந்திரம் ௩ கணம்./7 

இந்திர காந்தச் சேலை indira-kanda-c-célai, Qu. 
(ஈ.) புடைவை வகை (பஞ்ச.திருமுக.1161); & 1/௦ ௦7 

89166. (செ.௮௧.). 

/இந்திரம் - காந்தம் - சேலை, 

இந்திரகாளியம் ஈள்ச-கட்ண, பெ.(௩.) ஓர் இசைத் 
குமிழ் நூல் (சிலப்.உரைப்பாயி.); ஈவு ௦7 8 ancient 

Tamil treatise dealing with iSai-t-tamil written by Yama- 

léndirar. (Gle.248.). 

/இந்திரம்' ஃ காளியம்./ 

இந்திரகோபம் indira-kobam, பெ. (ஈ.) தம்பலப்பூச்சி; 
cochineal 118601 0000ப9 0804. ''இந்திர கோபங் கெளவி 

யிறகுளர்கின்ற மஞ்ஞஜை'' (சீவக.1819) (செ.௮௧.). 

//இந்திரம்” * கோபம்.7 

இந்திரசாபம் ஈள்ச-க௯௪௱, பெ. (௩) வானவில்; 
rainbow, poetically described as the bow of Indra. '“தாலந் 

தனில் வந்ததொரிந்திர சாப மென்ன” (அரிச்சந்.நாட்டு.10), 

“தணியா திந்திர சாபமுண்டாகலின்'' (மணி.24-65). 
(செ.௮௧.). 

/(இந்திரம் -, இந்திரம் - சாபம், சாய்பம் , சாபம் - சாய்ந்தது 
. அல்லது வளைந்தது. 

இந்திரசாலம் ஈச௪-சகண, பெ. (௩) 1. புலன்களால் 
அறியப்படாத மாயவித்தை; magical tricks, sleight of 

hand, phantasmagoria, optical illusions. “ody sirens 

காட்டிய வியல்பும்'” (திருவாச.2,43). 2. வஞ்சகச் 

Gleiev; specious doctrines, such as those of heretics. 

“"உழல்வார் சொன்ன விந்திரசால மொழிந்து'” (தேவா. 
691,10). 3, கூரடகும்ன் MT 

name of the chariot of Sirapadma. 4. அறுபத்து நான்கு 

கலைகளுள் ஓன்று; one of the sixty four arts and 
8806. (செ.அக.). 

/இந்திரம் - சாலம். சலம் - சாலம்.] 

இந்திரசாலி indira-s4, Qu. (n) 1. இந்திரவித்தை 
எனப்படும் மாயவித்தை செய்பவன்; magician.’ 2. 

அழிஞ்சில் (மலை.); sage-leaved alangium, having 

fruits which are said. to have the magic power to drop 

from and return to the tree on dark nights. (Gle.248.). 

- .[இந்திரம்” 4 சாலி. 

இந்திரசித்து indira-citlu, Qu. (n.) a 
மூத்தமகன் (கம்பரா.பாசப்.38) ; Méghandda, Ravana's 

eldest son, who vanquished Indra. 
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(கந்தபு. வரம்டெறு.21); i 

  

இந்திரப் பிரத்தம் 

/இந்திரன் - சித்து. Skt Jit த. சித்து. இந்திரசித்து - இந்திரனை 
வென்றவன்../ 

இந்திர சிற்பம் சாசர்ச-்றச, பெ. (ஈ) சிற்ப நரலி 
னொன்று (ஆ.௮௧.); 80% 0ஈ $0ப/றரபா6. 

/[இந்திரம் * சிற்பம். 

இந்திரசிறப்பு ஈள்ச-சர்சமமம பெ. (ஈ.) பகல் விருந்து 
படைப்பதற்குமுன், இந்திரன் உள்ளிட்ட தெய்வங்க் 
ஞூக்கு முன்னூட்டாக இடப்படும் தளிகை அல்லது 

Alpjismt_wiev; religious ceremony performed before 

the midday meal, consisting. in the offering of small 

portions of cooked food to Indra and other gods. “@5H\y 

சிறப்புச் செய்வோன் முன்னர்'' (மணி.11,88). 

/இந்திரம்' * சிறப்ப; இந்திரம் - உயர்வு, மேன்மை./ 

இந்திரதந்திரம் ஈள்௪-காச்கா, பெ. (௩) 
சாலம் (திருப்பு.229) umirss; see indirasalam. 

(இத்திரம்” - தந்திரம்... 
இந்திரதரு ஈனக் பெ. (௩) மருது (சித்.௮௧.); 
Arjuna. (செ.அக.). 

/இந்திரம்' - தரு. 
இந்திரதனு indira-danu, Qu. (n.) asmerreIev; rainbow, 

116 009 011107௨. "இந்திர தனுவென விலங்கக முடுத்து'” 
(மணி.28,22.). 

Skt dhanu > த. தனு. வானவில் பார்க்க. 596 காகா! 

(இந்திரன் - தனு. 

இந்திரதிசை indira-digai, பெ. (ஈ.) கிழக்கு (திவா.); 

cardinal direction of the east of which the guardian deity 

is Indra. 

இந்திரன் - திசை../ 

இந்திர திருவன் ரரர்ச-ர்பாகர பெ. (ஈ.) இந்திரனைப் 

போற் செல்வமுடையவன்; 0650 ௦7 great affluence, 

having the wealth ௦4 1௩078. “இந்திர திருவன் சென்றினி 

தேறலும்”' (மணி.19,116). 

(இந்திரன் - திருவன்./ 

இந்திர நீலம் indira-nilam, Qi. (n.) தீலமணி 886. 

'“இந்திரநீல மொத் திருண்ட Genus” (கம்பரா. 
மிதிலைக்.56). (௪௪.௮௧. 

Skt indra - nila. 

/இந்திரம்' - நீலம், இந்திரம் - அழகு, உயர்வு சிறப்புப் பொருள் 
குறித்த இச்சொல் தலைமைப் பொருள் முன்னொட்டாயிற்று. 

(இந்திர நீலம் - சிறந்த நீலம். 

இந்திரப் WHS indira-p-piratam, Qu. (௩) புது 
தில்விக் கருகில் யமுனை ந.திக் கரையில் அமைந்தி 
ருந்த பாண்டவர் தலைநகரம் (பாரத.இந்திரப்.14); 

indra-prastha, a city on the banks of the Jumna and 

the. ancient capital of the empire of the. Pandavas, situated 

near the site of the modern Delhi. (Qe. 218. ). 

இந்திர



இந்திரபதம் 
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(இந்திரம்" + பிரத்தம். இந்திரம் = சிறப்பு, உயர்வு. புரம் - தானம் 
* புரத்தானம். -. பிரத்தானம் , பிரத்தம் எனத் திரிந்தது. 
Skt prasthanam - த. பட்டணம் எனத் திரிந்தது.] 

இந்திரபதம் ௪42-௦208ஈ) பெ. (௩) 1. துறக்கம் (வின்); 
$48109, 1008 6௦௨௭௩ 2. இந்திரயதவிபார்க்க: 899 சளி 
padavi. (Qs.218.). 

/இந்திரம்' ஃ- பத், இத்திரம் - தலைமைப் பொருள் குறித்த 
முன்னொட்டு; பதம் - நிலை, பதவி, இந்திரபதம் - தலை 
சிறந்த பதவி நிலையாகிய துறக்க வாழ்வையும், தேவருலக: 
வாழ்வையும் குறித்தது. இந்திர பதவி நிலையில்லாதது. ஆத 
வின் நிலைத்த துறக்கம் இந்திரன் பதம் எனப் பெயர் பெற்றி 
ருக்க வாய்ப்பில்லை; சிறப்பு, உயர்வு, .தலைமை எனப் 
பொருள்படும் இந்திரம் என்னும் சொல்லே இக்கூட்டுச் சொல் 
வின் நிலைமொழியாதல் வேண்டும். 

இந்திரபதவி 6௭௪-௦௪௦ பெ. (௩) இந்திரனாயிருக் 
கும் நிலை; 01109 of Indra. "இந்திரன் முதலிய 

இறையவர் பதங்களும்''. (பரிமே.உரைப்). 

(இந்திரன் * புதவி./ 

இந்திரபுரி ஈள்ச-யர் பெ. (௩) இந்திரனின் ,தலைநக 
ரான அமராவதி (பாரத.இந்திரப்.24) ; க௱வகம், 1ஈ௦்2'5 
௦1௫. (செ.௮க௧.). 

Skt indra pura. 

/இந்திரன் - புரி. 

இந்திரம்” indiram, Qu. (ஈ.) 1. வேந்தியல்பு; 1608] 

௮1410௦. 2. உயர்வு, தலைமை; 8பறவர0ரநு, leadership. 

பொதுவியல் என நாடகம் இருவகைத்து;: உயர்ந்த இலக்கிய, 
கலைப் பாங்குடையது வேத்தியல். வடமொழியாளர் வேந்தன் 
என்ற சொல்லை இந்திரன் எனத்திரித்து ஓலித்தமையின் 
உயர்வுப் பொருள் தந்த வேந்திரமும், இந்திரமாயிற்று.] 

இந்திரம்” ஈஊ்க௱, பெ. (௩) அழகானது; (௭ பர்ர்ஸ் 
is beautiful. ““அச்சுதற் காமெனு மிந்திரத் திருமாமுடி'” 
(கந்தபு.பட்டாபி.6) (செ.௮௧.). 

(ஐந்திரம் -, இந்திரம். ஐ - அழகு, உயர்வு, மேன்மை, சிறப்பு. 
&— ஐந்து -, ஐந்திரம். ஓ.நோ. மன் -, மந்தரன் -, மாந்தரன். 
ஐந்திரம் - இந்திரம் 2 Skt indra]} 

இந்திரம்” ஈன், பெ. (௩) ஐந்திரம் என்னும் பழைய 
இலக்கண நூல்; 80180( ஊரி ரா8௱௭. '*இந்திரத்தை 
இனிதாக ஈந்தார் போலும்” (தேவா.721.8). 

(ஐந்திரம் + Beso.) 

QeHoqw indirar, Qu. (n.) தேவர்: 06/௨5 85 (056 
living in ஈனக$ ௨௦0. “இந்திரர் அமிழ்தம்-இயைவ 

தாயினும்'' (புறநா.182). (செ.௮௧.). 

/(இந்திரம் - இந்திரா.   

இந்திரன் 

இந்திர வண்ணப்பட்டு indira-vanna-p-patty, Qu. 
(n.) பட்டுப். புடைவை வகை; 1/0 04 91% 89766. 

“இழையாயிரம் விலைப் பொன் இந்திரவர்ணப் 
பட்டாடை'' (கோவ.க.17). ் 

(இந்திரம்” - வண்ணம் - பட்டு. 

இந்திர வருணி indira-varuni, Qu. (n.) பேய்க்கொம் 
மட்டி; எரி bitter gourd. 

(இந்திரம் - வருணி, வண்ணம் -, வருணம் -, வருணரி..] 

இந்திரவல்லி ௬௦4௪-24; பெ. (௩) 1. பிரண்டை 
(தைலவ.); $0029-8451660 16. 2. முடக்கொற்றான் 

(தைலவ.தைல.93) ;0வ100ஈ ௪. 3. கொற்றான் (1414.); 
parasitic leafless plant. (Qs. 218.). 

/இந்திரம்' - வல்லி.] 

இந்திரவாசம் /ஈ042-1282௱, பெ. (௩) நெய்தல் மலர் 
(மலை.); white Indian, water-lily. (Qs.2)8.). 

(ஐந்திரம் -. இந்திரம் - வாசம். ஐந்திரம் - அழகு, சிறப்பு... 

இந்திரவாழை inaira-valai, Qu. (n) 
wild plantain. 

(pedis + வாழை... 

இந்திரவிகாரம் ஈசர2-ம்கக), பெ. (௩) காவிரிப்பூம் 
பட்டினத்திலிருந்த ஒரு பவுத்தப்பள்ளி (மணி.26. 
55); name of a Buddhist monastery in Kaviri-p-pi-m. 

pattinam, reputed to have been established by Indra. 
(செ.௮௧.). 

(இந்திரம்' - விகாரம். 

இந்திரவில் ஈ௭௪-௭- பெ. (௩) வானவில் (திவா.); 
rainbow, the 008 07 ௩02. (செ.௮௧க.). . 

/ இந்தி) ரம் 2 இந்திரம் - வில். ஐந்திரம் - அழகு, சிறபீபு..] 

ரவிழவு indira-viaw, பெ. (௩) மேழ(சித்திரை)த் 

திங்களில் காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் இந்திரனைக் 

குறித்துச் செய்யும் ஒரு விழா (சிலப்.பதி.67); ஊம் 

annual festival in honour of Indra held in the month 

of Cittirai by the Céla kings in their capital city of 
Kaviri-p-pG-m-pattinam. (Gle.218.). 

(இந்திரன் - விழவு.] 

இந்திரவிழா ஈ௭4௪-பர£கி பெ. (௩) இந்திரவிழவு பார்க்க; 
see Indiravilavu. (915.4\%.). 

(இந்திரன் - விழா.] 

இந்திரன் ௭௭௯ பெ. (௩) 1. தலைவன்; chief. 2. 
அரசன்; !90. ''இந்திரராகிப் பார்மேல்” (கந்தபு.நூற் 

பயன்). 3. வேத கால ஆரியர்க்குத் தலைவனாகவும் 

வழிபடு தெய்வமாகவும் விளங்கியவன்: Indra who 

கானல் வாழை;



இந்திரன். 

was the chief and the god of the Vedic Aryans. இந்திரனே 
சாலுங்கரி'' (குறள்.25). 

[வேந்தன் - இந்தன் - Bast இந்திரன். 

வேதகால ஆரியர்களுக்கு முற்பட்ட மேலையாரியத்தில் இந் 
தர்' எனக்குறிப்பிடப்பட்ட ஆரியத்தலைவன் பெயர் = 

காலத்தில் இந்திரன் எனத்திரிந்தது. 

“மாயோன் மேய காடுறை உலகமும் 
சேயோன். மேய மைவரை உலகமும் 

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும் 
வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் 
முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தலெனச் 
சொல்லிய முறையாற் Gerda படுமே'' (தொல். 

பொருள்.5) 

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா உரையில் இளம்பூரணர் 

வேந்தன் என்னும் சொல்லுக்கு இந்திரன் எனப்பொருள் வரைந் 

திருப்பது ஏற்புடைத்தன்று. இந்திரனைத் தேவர் தலைவனாக 
வல்லது தமிழக நிலத்தெய்வங்களுள் ஒருவனாகக்கடைக்கழக 
இலக்கியங்கள் யாண்டும் குறிப்பிடவில்லை. வேந்தன் என் 
னும் சொல் அரசன் என்று மட்டும் பொருள் தரும் செந்தமிழ்ச் 
சொல். இது மேலையாரியத்தில் தலைவன் என்னும் பொரு 
ளில் இந்தர் என்னும் வடிவில் கடன் சொல்லாகப் புகுந்தது. 

‘The origin of the round proto Indian seals discovered in Sumer’ 

என்னும் கட்டுரையில் திரவிடவியல் ஆராய்ச்சிவல்லுநராகிய 

அருளாளர் ஈராசு அடிகளார் இந்திரன் வரலாற்றை விரித் 
துரைத்திருக்கிறார். 

மொசபதோமியா பகுதியிலும் பாரசீகப் பகுதியிலும் பரவிய 
ஆரியர் குடியேற்ற காலத்தில் அவர்களுக்கிடையில் நேர்ந்த 
பூசல்களால் ஒரு பிரிவுக்குத் தலைவனாக இருந்த இந்திரன் 
யதுகுலத்தையும் துருவாசகுலத்தையும் சார்ந்த சிலரை உட 
னழைத்துக்கொண்டு கடல்கடந்து செல்லத் திட்டமிட்டான். மொச 
பதோமியாவில் தங்கியிருந்த பணிகள் (86) என்னும் கடல் 
வாணிகர் துணைபெற்று கப்பலில் ஏறி இன்றைய கத்தியவார் 

(சூரிய ராட்டிரம் -- செளராட்டிரம்) தீவமுனைக்கு வந்து 

இந்திரன் குடியேறினான். இந்திரனின் முதற் கடற்பயணம் | 
"இருக்கு வேதத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலையாரியர் | 

களால் கத்தியவார் உள்ளிட்ட மேற்கிந்தியப் பகுதி கதிரவன் 
தோன்றும் நாடு (கிழக்கு) என்று அழைக்கப்பட்டது. ஆரியர் 
களை மீண்டும் அழைத்து வருதற்காகக் கப்பலில் ஏறி மொசப 
தோமியாவுக்குச் சென்ற இந்திரன் ஆரியர்களுக்கிடையில் 
நிகழ்ந்த போரில் இறந்து விட்டான். அவன் நினைவைப் 
போற்றும் வகையில் யது துருவாச மரபினர் இந்திரனுக்குச் 
சோமநாதன் (சோம மதுவுக்குரிய கடவுள்) என்று பெயரிட்டு 
சோமநாதபுரம் கோயில் எழுப்பினர். அதுவே இந்தியாவில் 
ஆரியர் வருகையால் ஏற்பட்ட முதல் இந்திரன் கோயில் 
நாளடையில் அது சிவன் கோயிலாகக் கருதப்படினும் pes 
யின் வடிவத்துக்கு மாற்றாக இந்திரனின் யானை ஊர்தியே 
அக்கோயிலில் கல்லில் வடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஈராசு 
அடிகளார். கூறுகிறார். செண்டு அவெத்தாநூலில் கொடிய 
அரக்கருள் ஒருவனாக இந்திரன் சித்தரிக்கப்படுகிறான் என்று 
இங்கிலாந்து நாட்டு சமற்கிருதப் பேராசிரியர் ஆர்தர்-ஏ- 
மாக்டொனால் (1899) & ஈறு ௦4 Sanskrit Literature (2.72) 

- என்னும் நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ் 
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இந்திரனை மக்கள் வழிபடாததும் இந்திரன் சினந்து மழை 
பொழியச் செய்ததும் கண்ணன் கோவர்தன மலையைக் குடை 

யாகப் பிடித்ததுமாகிய தொன்மக்கதைகளும் ஆரிய இந்திரர் 
களுக்கும் திரவிடமன்னர்களுக்கும் நிகழ்ந்த பகைமைப் 
போராட்டங்களைக் காட்டுகின்றன. இருசாராரும் பகைமை . 

நீங்கி நட்பாக வாழ்ந்த காலத்தில் அரசர்களுள் நூறு வேள்வி 
செய்தவன் இந்திரனாகலாம் என்னும் கொள்கை உருவாயிற்று. 
இந்தியாவுக்குக் . கிழக்கே அசாம் மலைத்தொடர், காழகம் 
(8பாா), கடாரம் (மலேயா) போன்ற பகுதிகளில் வென்றும் 

குடியேறியும் மேலாண்மை பெற்ற ஆரியக்குடிவழியினர் இந்தி 
யாவில் நூறு வேள்வி செய்து இந்திர பதவி பெற்றவர்களுக்கு 

நாடாளும் பெற்றி. தந்தனர். தென்கிழக்கு ஆசியப்பகுதிகள் 
இந்திர உலகம் என்று: அழைக்கப்பட்டன. இந்திரனுக்குரிய 

யானையின் பெயராகிய ஐராவதம் காழகத்திலுள்ள ஐராவதி 
ஆற்றுக்கும் இடப்பட்டது. இந்திரனின் செல்வாக்கு நன்கு 

பரவிய பிறகு தோன்றிய சமண பவுத்த மதத்தினரும் இந்தி 
ரனை விண்ணவர் கோமானாக ஏற்றுக் கொண்டனர். வடகிழக் 

குப் பருவக்காற்றால் இந்தியாவில் மழைமிகுதலின் கிழக்குத் 

திசைக்குரிய. இந்திரனே மழைத் தெய்வமாகக் கருதப்பட்டான். 

ஆதலின் தமிழில் மருதநிலத் தெய்வமாகக் கருதப்பட்ட 

வேந்தனுக்கும், மழைத்தெய்வமாகிய ஆரிய இந்திரனுக்கும் 
வேர்ச்சொல்வழித் தொடர்பன்றி வரலாற்றுத் தொடர்பு எதுவும் 
இல்லை. வேள்வி செய்தும் இந்திரனுக்கு விழவெடுத்தும் 

மழைபெய்விக்கலாம் என்பது ஆரியமரபு. மன்னன் அறநெறி 

பிழையாது செங்கோலாட்சி புரிந்தால் மழை வளஞ்சிறக்கும் 
என்பதும், கொடுங்கோலாட்சி புரிந்தால் one பெய்யாது 
என்பதும் தமிழ்மரபு. 

*“முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி 
ஒல்லாது வானம் பெயல்'” (குறள் 559). 

என்னும் திருவள்ளுவர் கருத்தும் ஒப்புநோக்கத்தக்கது. தமிழ் 
வேந்தனும் ஆரிய இந்திரனும் மழைக்குக் காரணமானவர்கள் 

எனக் கூறப்படினும் தமிழ் மரபின் பாங்கு உலகியல் செம் 

மைக்கு ஊற்றுக் கண்ணாவதைத் தெற்றென உணரலாம். 

இந்திரன்றிசை 6௭-2௪) பெ. (௩) கிழக்கு (திவா.): 
cardinal direction of the east, of which the guardian 

deity is Indra. “அருணனிந்திரன் lens யணுகினன்'” 

(திருவாச.20.2). 

(இந்திரன் + திசை... 

இந்திரனாள் ஈள்ஸசி! பெ... (௩) தழல் (கேட்டை) 
(திவா.); 18th naksatra, an asterism sacred to 

. Indra-indra’s day. 

/இந்திரன் - நாள்.]' 

இந்திரனூர் ர்சர்ச-ம் பெ. (ஈ.) பொன்னாங்காணி 

(egae1.enga.66); plant growing in ‘damp places. 
(செ.௮௧.). 

[ஒருகா, இந்திரம் - ஊரி. இந்திரமூரி — இத்தரலூரி - - 
இந்திரனூர். இந்திரனூர் - அழகு ஊரப்பெறுவது. பொன்னாங் 
காணிக் கீரை உண்பார்க்கு மேனி பொன்னாகும் என்னும் 

தம்பிக்கை இருந்தது.
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இந்திராணி indiréni பெ. (௩) இந்திரை பார்க்க; 895 |. 
ர்க! (ச௪.௮௧.). 

(இந்திரை -, இந்திராணி. 
இந்திரி ஈர பெ. (n) 1. eG cpanoma; sensitive 

Prickly tree. 2. &115515; magnet or load-stone. (சா.௮௧.). 

(இத்திரம் - இந்திரி.] - 

இந்திரை ௬௭; பெ. (௩) இந்திரன் மனைவி; 91% 
of Indira. 

ம. இந்திரை. 

(இந்திரன் (ஆ.பா) - இந்திரை (பெ.பா..). 

இந்திவா ஈக பெ. (௩) 1. செங்குவளை; 8/66( 
smelling red water-lily. 2. éé@eflfl: water archer. 
(சா.அக.). 

(இத்தீவரம் -, இந்திவா. இத்தீவரம் கருங்குவளையைக் குறித் 
தாலும் குவளை என்னும் பொதுமையான் செங்குவளையை 

யும் குறித்ததாகலாம்.] 

இந்து” ஈஸ், பெ. (௩) 1. நிலவு; moon. “AGES 
னெச்சன் இந்து அனல்'' (திருவாச.13,4). 2. கருப்பூர 

மரம் (மூ.௮.); 080, ௦. 3. மாழ்கு (மிருக 

சீரிடம்) (விதான. குணா.1.); ரிரீஸ் ௩2/௨௨. 4. சிந்து 

58) (வின்.); ங்ள 1005. 5. இந்து மதத்தவன் 

(<9.<31&.); Hindu,- as one who professes Hinduism. 
(௪ெ.௮௧.). 

இந்து 2 Skt indu. 

(நீர், நீத்தம். தீர்-, நீர்ந்து-, ஈர்ந்து. ஈந்து இந்து (தண்ணீர், 
குளிர்ச்சி; குளிர்ந்த நிலவு. இந்து - சிந்து (தண்ணீர்); ஓ. நோ. 
Bi > நீரம் -, ஈரம். மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 
சிந்து வெளி நாகரிகத்தின் எச்சமாகச் சிதைந்த பாகத, 
வடதமிழ் (பலவகைப் பிராகிருத மொழிகள்) 
வழக்குகளான இச்சொற்கள் வடபுலத்துக் கொச்சை வழக்குக 

ளாகத் தென்புலத்தில் .வழக்கூன்றின.] 

இந்து” indy, பெ. (௩) இந்துப்பு (தைலவ.): 1001-5611 
(௪ெ.௮௧.). 

Skt sindhuja. 

(இன் -, இந்து. ஓ. நோ. முன் - முந்து. இந்து - இனிமை 
அல்லது சுவை கூட்டுவது. உணவுக்குச் சுவை ' சேர்த்தலின் 
உப்பு இனிமைப் பொருள் பெற்றது. இந்து (உப்பு) விளைந்த 
இடம். இந்து - சிந்து எனப்பட்டது. 

இந்து” 20) பெ. (ஈ.) கரடி (அக.நி.); |ஈரி8 black 
௦8. (செ.௮௧.). 

/ஒருகா. இருள் ~ இருந்து -, இந்து... 

இந்து” indu, Qu. (n.) கரி (அக.நி.); 0200௮. 

இருந்தை பார்க்க; 866 ரபா 

[இருந்தை -, இருந்து - இந்து... 
QeHsaQSamis  indu-k-kadukkéy, Qu. (n) 1. 

தட்டுக் கடுக்காய்; indian gall-nut, as opposed to 

ச் 

  

இப்படி 

காபுலிக் கடுக்காய்; 10௨10 gall-nut exported from Kabul. 

2. sits sGearis; ripe gall nut as opposed to 
பிஞ்சிக் கடுக்காய்; tender or immature gall-nut. 
(சா.அ௮௧.). 

(இந்த * கடுக்காய் இந்து - இந்திய தாட்டு. இந்து - குளிர்ச்சி, 
;இளமை.] 

இந்துப்பு ஈஸ்றம; பெ. (௩) மருந்துப்பு வகை 
(பதார்த்த.1096.); ₹00% salt or sodium chloride used 
in medicine, so called because it was brought from Sindh. 
(சா.அக.). 

Skt. sindhu. 

இந்து - உப்பு. 

இந்துரம் ஈஸ, பெ. (௩) 1. cra; rat. 2. கப்பற் 
கடுக்காய்; (806 பலாஸ் 0 0௮1-ஈபட்- (சா.௮௧.). 

QegI7b > Skt indira. 

[ஒருகா. இண்டுரம் (குடையும் எலி.) -, இந்துரம்..] 

இந்துரு indury, Qu. {n) பெருச்சாளி; 0101௦00(. 
(சா.அக.). 

Skt. indira. 

/ஒருகா. Geno ;இண்டுரு -, இந்துரு. இண்டு - பெரியது. 
இந்துரு 2 skt indara] 

இந்துள் சஸ் பெ. (ஈ௩.) இந்துளி பார்க்க; see indul 

(இந்து - உள். இந்து - நீர்... 

இந்துளம் ஈக, பெ. (௩) நெல்லி (வை.மூ.); ௭1௦ 
myrobalan. (Ge.918.). 

(இந்து - இந்துள் -, இந்துளம்... 

இந்துளி ஈஸ் பெ. (௩) பெருங்காயம்; 858105102. 
(செ.அக.). 

, /இந்துள் - இந்துளி. இந்து - நீர், இந்துளி - 
கொண்டது. 

இந்தோ ௬௯, இடை. (௩) அண்மைச் சுட்டு; ௦ 
behold. 

உள் ஈரம் 

௧. இதோ. 

் [இந்தா -. இந்தோ. (மு.தா..323).7 

இப்படி" /0-0௪ர1 கு.வி.எ. (804). 1. - இவ்விதம் 

(ஆ.அக.); ஈ 005 ஈாள, 105, 50. 2. இவ்வாறு; 
494196 (செ.௮௧.). 

ம. இப்படி; ௧. இன்து; தெ. இப்பாடு; பிரா, தகன், தான்; 
பட. இத்தெ. ் 

(இ - படி - இப்படி, படி - வகை, இ - ௮ண்மைச் சுட்டு...
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இப்படி” ippadi, பெ. (ஈ.) தண்டத்தீர்வை (ஈ.7.); 90௮ 

assessment. (Gé.21&.). 

தெ. இப்புதி. 

/ஒருகா. இழப்பு - படி - இழப்படி - இப்படி... 

இப்படிக்கு /-0-0சஜி4; கு.வி.எ. (80). இங்ஙனம் 
(ஆ.அக.); thus: in these terms: a term used in the 

subscription in a letter or document over the writer's 

signature, meaning, | remain மப5. “இப்படிக்கு உங்கள் 
அன்புள்ள கண்ணன்'(உ.வ.) (செ.௮௧.). 

[Q) + படி - இப்படி - க. படி - வகை, தன்மை. 

இப்படிக்கொத்த /-p-padgikkotta, கு.பெ.எ. (801). 
;இத்தன்மையான; 5ப௦॥ 85 (0/5 (செ.௮௧.). 

[இப்படி + கு + 935] 

இப்பந்தி காச; பெ. (ஈ.) இருபந்தி பார்க்க; 586 
frupandi. 

தெ. இப்புந்தி; ௧. இப்பந்தி. 
[இரு - = பகுதி, தெ. புந்தி, பந்தி - வரிசை. வகை, 

BG + upg இப்புந்தி - இருவகைப்பட்டது, 
லப்பானது. 

இப்பந்தி யாடு /9சாள்-)சீரப, பெ. (ஈ.) திருபுந்தியாடு 
"பார்க்க; 866 ர்புழசார்சீரப (சா.௮க.). 

(இரு - புந்தி - BO. UGH தெ. பந்தி. 

இப்பம் 0௭, கு.லி.எ. (20) இப்பொமுது (கொ.வ.); 
now, at the present moment. (Gle.918.). 

ம. இப்பம்; ௧., பட. ஈக; தெ. இப்புடு; து. இத்லெ. 

(இப்பொழுதும் - இப்பவும் -- இப்பம் (கொ.வ. ]./ 

இப்பர் றக பெ. (௩) 1. வணிக இனத்தார் (2வக.1756.); 
one of the three subcastes among the vaiSyas. 2. 

கோவணிகர் (கோவைசியர்) (பிங்); 5601 ஈர 16 

vaisyas whose chief vocation is to tend cows and live 

on dairy produce; dairymen vaigya. 3. வேளாளர் 
(%}.%8.); agriculturist. 

[இடைப்பர் -, இப்பா... 

இப்பவும் /20௪ய௱, கு.வி.எ. (௧0) 1. இப்பொழுதும் 
(Geir.cu.); even now. 2. @ui@umupsy; term meaning 

just now, generally used as a prefatory word in epistolary 
writing. (Qs.316.). 

_ ம. இப்போழும். 

(இப்பொழுதும் -, இப்பவும்.] 

இப்பாடு (2௪0; கு.வி.எ. (204) இவ்விடம்; 1௦ 47% 
01909, ஈர்௭. '“இப்பாடே வந்தியம்பு'' (திருவாச.19,6). 

(இ. பாடு. படு பாடு, படுதல் - வைத்தல், தங்குதல். பாடு 

* வைத்தற்குறிய இடம்.] 

இப்பி இர பெ. (௩) 1. 

இப்பிவெள்ளி jopi-vel, Au. (௩) 

  

இப்பொழுது 

இப்பால் சி கு.வி.எ. (80) 1. இவ்விடம் (ஆ.௮௧.); 

0 14/5 5106, ஈன். “இப்பா லலைத்தது காமன் சேனை'' 

(சீவக.490). 2. பிண்பு;: 2987, affer this event. 
““இப்பாற் பார்செலச் செல்லச் சிந்தி'' (சீவக.469). 3. 

'இணிமேல் (ஆ.௮௧.); ௦1௦21௮. 

ம, இப்பால். 

(இ. பால். பால் - பகுப்பு, பிரிவு, பகுதி. பகுக்கப்பட்ட இடம். 

சங்கு; 000௦ - shell. 2. 

Aerie Alev; bivaivular shell - fish. விரிகதிர் இப்பியை 
வெள்ளி யென்றுணர்தல்'” (மணி.27-64). 3. சிப்பி; 
௫61௭. 4. முத்துச் சிப்பி: 0௦! 0516 - 8061. (சா.௮௧.). 

ம. இப்பி; ௧. சிப்பி; தெ. சிப்ப; து. சிப்பி. 
Pkt. sippi. 

(இல் இள் - இளுப்பி- இப்பி - துளையுள்ளது சங்கு. 

இப்பியை ஐந்௫/ பெ. (ஈ.) 1. வெள்ளைக் குங்கிலியம் 
(நாநார்த்த.); 00/அர 89. 2. பெண்யானை; பிடி; 

உவ ஜர். (செ.௮க௧க.). 

இப்பியைஃ Skt ibhya. . 

/இப்பி - சங்கு. இப்பி, இப்பியை - சங்கு போன்று வெண்மை 
யானது. இப்பி: - ஒருபுடை ஓப்புமை கருதிய பெண்பாற் 
சொல்லாட்சி. 

கிளிஞ்சிலை 

வெள்ளியென் றெண்ணும் மயக்க வுணர்ச்சி (சித். 
lar.23,5); mistaking a brilliant shell for silver. 
(Qe. 218.). 

(இப்பி -.கிளிஞ்சில், சங்கு. இப்பி - வெள்ளி. கிளிஞ்சில்கள், 
சோழிகள் ஆகியவை பண்டமாற்றுக் காலத்தில் சில்லறை 
தாணயங்களாகக் கருதப்பட்டதும் ஓப்புநோக்கத்தக்கது.] 

இப்புறம் (ஐய, பெ. (௩) இவ்விடம்; (4/5 place, 
115 506. '“இப்புறப்பரப் பெங்கணும்'' (இரகு. யாக.44). 

ம. இப்புறம். 

(இ - புறம். புறம் - புறத்தேயுள்ள இடம், பகுதி. 

இப்பேர்ப்பட்ட i-p-ér-p-patta, @.Au.cr. (adj.) இத்தன் 
மையுதான; 5ப01) 85, 07 1415 1/0. (செ.௮௧.). 

ம. இப்பேர்ப்பட்ட. 

(இ பேர் - பட்ட - இப்பேர்ப்பட்ட. பெயர்-, பேர். இத்தகைய 
பெயர் தாங்கிய என்பது இதன் சொல் வழிப்பொருள். 
இத்தன்மையடைய என்பது சொல்லாட்சிப்பொருள்..] 

இப்பை ௪ பெ. (ஈ.). இருப்பை ((); 5004 1ஈ௦8 

mahua. (Glé.918.). 

தெ. இப்ப; ௧. இப்பெ. 

(இலுப்பை -, இருப்பை -- இப்பை./ 

இப்பொழுது 220000; கு.வி.எ. (90) இத்தோம் 
(ஆ.௮௧.); ௩௦௭. இப்பொழுது canine இயம்பு 
தற்கெளிதோ?'* (கம்பர்).



இப்பொழுதே 

ம. இப்பொழுது; ௧. ஈஹொத்து, ஈபொத்து; தெ. இப்புடு, 
இபுடு; பர். இபொட; நா. இகட்:; குர். எம்பிரி; பட. ஈக. 
(இ - பொழுது./- 

இப்பொழுதே (000/0/06 கு.வி.எ. (204.) இந்நேரத்தி 
லேயே; 2( 16/5 ப6நூ moment, now itself. 

ம. இப்போழே. 

(இ பொழுது - ஏ.] 

இப்போ 6 கு.வி.எ. (80/.) இப்பம் பார்க்க: 995 
00௮1. (ச௪.௮௧.). 

ம. இப்போ. 

(இ - பொழுது - இப்பொழுது - இப்போது -, இப்போ 
(கொ.வ._)./ 

இப்போது jppodu, 6.9.6r. (adv.) இப்பொழுது (திவ். 
இயற். பெரியதிருவ.87); ௩௦, at this time. (௪௪.௮௧.). 

ம. இப்போது. 

(இப்பொழுது -, இப்போது. 

இப்போதே 0௦௦6 கு.வி.எ. (adv). இப்பொழுதே; 
this very ௱0௱ளர். (செ.௮௧.). “அப்போதைக்கு இப் 
போதே சொல்லிவைத்தேன் ” 

ம. இப்போழே. 

(இ - பொழுது - ஏ - இப்பொழுதே -, இப்போதே..] 

இம்பர் imbar, Qu. (n) 1. GPeivajersud; this material 
world. “sibug, மிம்பரு முய்ய'” (திருவாச.9,17). 
-கு.வி.எ. (80.). 2. இவ்விடத்து: here, in this place. 
“இம்பரிவ்வுலக மொப்பாய்க்கு'' (சீவக.1737). 3. பின்; 
next, ஊரி. '“நெட்டெழுத்திம்பர்'' (தொல். எழுத்.41). 
(செ.௮௧.). 

இம்பரர் ரச்சு, பெ. (ஈ.) இவ்வுலகத்தவர்: 6௭05 
of this ௩010. ''இம்பர ரேக்குறு மினிய புத்தமுது'' 
(திருவாட்போக்கிப். இந்திரன் சாப.6.) (செ.௮௧.). 

இம்பல் ஸச்ச; பெ. (n) பலகைச் சுருக்கத்தால் 
தோன்றும் இடைவெளி (இ.வ.); 814 080560 by. the 
shrinking of wood, as in a door. 

/(இம்பு - இம்பல்./ 

இம்பி ஸம்; பெ. (௩) கருந்தினை (மூ.௮.) பார்க்க; 
black 848 ஈரிஎ். (செ.௮௧.). 

இம்பிகம் ஈச்ச, 
(சா.௮௧.). 

(மிரியல் + இரியல் -, இம்பு -, இம்பிகம்... 
Qo. mbit, Gu.cr. (adj) சிறிய குறைந்த, 

கொஞ்சம்; 5181, 1416 (சேரநா.). 

இம் * பிடி.7 

Qu. (n.) மிளகு; black pepper. 
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இம்மி 

இம்பில்: ௬௦4 பெ. (௩) பண்டைக்காலத்து விளை 
wim @ aise (1 g).109); ancient game with music. 
(Qé.918.). 

(இம், இம்பு - இம்பில்.7 

இம்புசி சம்பக; பெ. (௩) கடலழிஞ்சில்; a kind of 
alangium tree. 

[Gib + Bibi + @ideyeh.] 
இம்புராவேர் imburd-vér, Qu. (௩). சாயவேர் (இ.வ.); 

root, used for dying scarlet. (Qs.518.). 

[இம்பு க இம்புரி ரி இம்புரா + வேர்./ 

இம்பூறல் சபத; பெ. (௩) சாயவேர் (வின்.) பார்க்க: 
root, used 107 நர 508161. (செ.௮௧.). 

  

  

      

இம்பூறல் 
இம்பூறற் சக்களத்தி ரச்ம்2ுக4 Qu. (n) 

சாயவேர் போன்ற ஒருவகைப் பூண்டு (1414); 1௦01 

which resembles imbural, (Qs.218.). 

/(இம்பூரி-, இம்பூரல் -, இம்பூறல் - சக்களத்தி] 

இம்மட்டும் /-ஈ-௱சரபஈ, கு.வி.எ. (80. இது வரை 
ujio; thus 12, பாரி! ௩௦௯. (செ.௮௧.). 

ம. இம்மட்டு (இவ்வாறு). 

இம்மடி சரி பெ. (௩) யானை: ஜெகம் (சா.அக.). 

(இரு - மடி - இம்மடி../ 

இம்மி” ரட் பெ. (௩) 1. மத்தங்காய்ப் புல்லரிகி: 
grain of red little ஈரிஎ் “இம்மியன நுண்பொருள்களீட்டி"” 
(சீவக.495). 2. <sym (cMlen.); atom. minute particle. 

3. EG AHOperr (Fere.495,2 a7); smaliest fraction 
= the 1,075. 200-th part of a பார் 4. ஒரு சிறு நிறை 
(&e18.3027); small weight. 

ம. .இம்மி. 

(இல், இம் -, இம்மி (g.01.145.).]



இம்மி 

இம்மி” ஈர் பெ. (௩) 1. பெரய்மை (அக.நி.); 19 
2. புலன்; 59056. (செ.௮௧.). 

19 —- Ob > Bui] 

இம்மிக்கணக்கு immi-k-kanakku, Gus. (௩) கீழ்வா 
uIvGEE Herre; general term to indicate the 

computation of very small fractions. (Q¢.91&.). 

[Qui + S075 G.] 

இம்மிணி ஜு பெ. (n) 1. மிகச்சிறிய; மிகக் 
Gempay; a litte, very litie பெசரட். (சேரநா.). 2. மிகுதி: 
much. 

[Qb > Qi + BQidHewfi.] 

இம்மென்கீரனார் ஈச பெ. (௩) கடைக்கழ 
கப் புலவர்; 8 $8ஈ08௱ 00௦(. 

இம்மெனல் im-m-enal Au. (n.) 1. விரைவுக்குறிப்பு; 

onom. expr. of hurry. celerity, haste. “ஏறுடை முதல்வன் 

மைந்த னிம்மென வங்கட் சென்றான்” (கந்தபு.சூரபன் 

மன்வதை.245). 2. ஓர் ஓவிக்குறிப்பு; 0௦௱. expr. of 

humming, rustling, சர்ச. “இம்மெனப் பெய்ய 

வெழிலி முழங்குந் திணபியல்லாம்” (நாலடி.392). 
(செ.௮௧.). 

(இம் - எனல்./ 

இம்மை ௱ச/ Qu. (n.) இப்பிறப்பு; ஈனம் birth, 
Present state, this life. dist. fr. மறுமை, ''இம்மைக்கு 

மேழேழ் பிறவிக்கும் பற்றாவான்'' (திவ்.நாச்.6,8) 

““இம்மைச் செய்தது மறுமைக் காமெனும்'' (புறநா. 
134-1) (௪.௮௧.). 

(இம், இம்மை. (ச.வி.77)./ 

இமம்” க, பெ. (௩) பணி: ர்091, 8௦4 ““இமஞ்சூழ் 

மலையும்'' (திவ்.இயற். .3,98) இமயம் பார்க்க: 996 
ர்2ஞகா. (செ.௮௧.). 

Grow > Skt hima. 

(இமயம் -, இமம்./ 

இமம்” ண) பெ. (௩) 1. சந்தனம் (நாநார்த்த.) : 5805 
8000. 2. குளுமை (சீதளம்); 00100688, ௦14110655. 

Skt hima. . 
(இமம்' + இமம். பணியைக் குறித்த சொல் குளிர்ச்சியையும் 

குளிர்ந்த சந்தனத்தையும் குறித்தது... 
இமயம் ஜக, பெ. (௩) 1. லமலை 

(பதிற்றுப்.43,7) ; Himalayan range, one of the asta-kula- 

08௩808. 2. பாற்கடலில் அமுதம் கடைவதற்குப் 

பயன்பட்ட மந்தரமலை (சீவக.963); MtMandara 

which was used as the churning staff for churning the 

_Sea of milk. 3. Gig (#655.38); MtMéru. 4. Glumesr; 
9010. “*“இமயம்புனை மன்றில்" (குமர.பிர.சிதம்பரச் 

செய்.23). (செ.௮௧.). 

(உம். இம், இமை (இமையம் ௮ இனம், ம்.- உயர்வுக் 
கருத்து வினையடி. உயர்ந்த மலையைக் குறித்த இச்சொல் 
பனிபடர்ந்த மீமிசை ஓங்கலின் முகட்டையும் குறித்தலால், 
குளிரச்சிமிக்க பனிப்பொருளையும், அப்பனணியின் மீது கதிரவனின் 
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இமில் 

பொன்னொளி பட்டுப் பொன் என்னும் பொருளையும் குறித் 
தது. வடமொழியில் ‘afl என்னுஞ்சொல் பனியைக் 
குறிப்பினும் அது தமிழ்ச் சொல்லின் திரிபேயாகும். சப்பானிய 
மொழியில் இம” மலையைக் குறிக்கிறது. மேலையாரிய 
மொழியில் “allo” என்னுஞ்சொல் பனிப்பொருளிலும் 
மலபைல்வுளலுல் ஆளப்படவில்லை என்பது அறியத்தக்கது. 
'வடாஅது பணிபடிநெடுவரை " எனப் பண்டைத்தமிழில் 

ஆளப்பட்டிருத்தல் காண்க... 

இமயவரம்பன் imaya-varamban, Gu. (n) பணி 
(இம௰) மலையை வரம்பாகக் கொண்டு ஆண்ட் 
சேரமன்னன் (பதிற்றுப்.20,பதிகம்); name of a 

distinguished Chéra king implying that his conquests and 

jurisdiction extended upto the Himalayas. (Gs..918.). 

[இமயம் - வரம்பன்.] 

இமயவல்லி /ஐ௪-௦௪/1 பெ. (ஈ.) இமவான் மகளான 

மலைமகள் (பார்வதி) (Sleur); Parvati, daughter of 

Himavat. (Gl¢..918.). 

[Quwund + assed] 

இமயவில்லி ௪-௭ பெ. (௩) மேருமலையை 
வில்லாகக் கொண்ட சிவன் (சீகாழித்.சேட..27); 509, 

. who took up Mt. Méru as His bow in a war with asuras. 

(Gs.918.). 

[Qwund + ade] 

Qhlone imisai, Qu. (n.) Srixg; violence, annoyance, 
torment, injury, harm. “QuruiuGerf Mens Qewiuimt’’ 

(நல்.பாரத.ஆசார.30) (செ.௮௧.). 

(இன்னாத்தல் - இன்னல்விளைத்தல். இன்னா - இன்மி - 
இன்மித்தல் - இமிசித்தல் (கொ.வ.) 5 54 ரக] 

இமிர்”-தல் ஈர், 2 செ.கு.வி. (vi) 1. ஓலித்தல்; 
1௦ $0பஈர், ஈபர௱. 'சுரும்பிமிர்ந் திம்மென'* (கலித். 119.8). 

2. 28751560; to blow. ‘ ““கைவைத் திமிர்பு குழல்” “Wai. 
19,41). 
ம. இமிருக. 

(இம் -, இமிர். இம் - ஓலிக்குறிப்பு../ 
2 ச டத © ச ச 

இமிர் -தல் சர் 2 செ.கு.வி. (4) 1. உலர்தல்; (௦ 
ரே பற. 2. ஆறுதல், வற்றுதல்;10 6/8001216 85 (௦ 6௦110, 
lo disappear, as ௨ 6௦4. 3. களை குன்றுதல் (கருநா.); 

10 986 பல. 4. அவிதல், கெடுதல்; to get spoiled. 

“அவனுக்குக் கண் இமிர்ந்து விட்டதா?” (கொங்.வ.). 

௧. இமரு, இமிரு, இமுரு; தெ. இவுரு, இமுரு. 
(உம், உமிர்-, இமிர். உம் - வெப்பம்; வெப்பத்தால் உலர்தல், 
குறைதல். / 

இமில் imi, பெ. (௩) எருத்துத் திமில்; hump on 
the withers of an Indian bull, hump of the Zebu ‘erisiGeor 

நிமிலின் னேற்ப முடித்தான்'' (சீவக.2437) (செ. ௮௧. ந. 

ம. இமி. 

[உம் Bb > Qed. ௨ம் - கூடுதல், திரளுதல், பெருத்தல், 
உயர்தல்.]



இமிலெருது 
    
  

இமிலெருது imi-ervdy, Qu. tn) 1. திமிலுடைய 
எருது (ஈப௱ழ + bull); humped Indian ox. 2. பெருமாள் 
மாடு, temple bull. (சா.அ௧.). 

[Qube + எருது./ 

  

  

      

இமிலெருது 
இமிலை imilai பெ. (௩) ஒருவகைப் பறை; ௨ 140 

of drum. “geSlascmd பறைகாள மோடிமிலை”' 

(திருப்பு.220) (ச௪ெ.அ௧.). 

[GiB இமிலை. 

  

  

      
- மிலை 

இமிழ்'-தல் ர- 2 செ.கு.வி. (84) 1. ஐலித்தல்; 
1௦ 500. “'புள்ளின மிமிழும் புகழ் சால் விளைவயல்'' 

(புறநா.15,4.). .2. யாமழொலித்தல் (பிங்.); 1௦ buzz; 

to make a low continued sound, as the strings of. a 

yal. 3. தழைத்தல்; 1௦ 5றா௦ப4, 500 1074. '*மருதிமிழ்ந் 

தோங்கிய நளியிரும் பரப்பின்'' (பதிற்றுப்.23). 4. 

மிகுதல்; 1௦ 800பா0 ''உண்மகி முவகை யூக்க மிமிழ” 

(பெருங்.நரவாண 7,3). 

(இம் - இமிழ். இம் - ஐலிக்குறிப்பு. இமிழ் - இன்னோசை, 
மகிழ்ச்சி, தழைத்தல்.. 

இமிழ்“-தல் ரரி, 2 செ.குன்றாவி (4) 1. கட்டுப்படுத் 

$0; to bind, as by an order; to restrain. ''ஆணையினா 
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இமை 

லிமிழ்ந்திடப்பட்டு'” (விநாயகபு. 17,14). 2. கிமிட்டு 
SA; to wink. 

/அம் , இம், இமிழ். அம்முதல் - அணைத்தல், கட்டுதல்... 

இமிழ்”-த்தல் ௬௦2 செ.கு.வி. (41) ஓலித்தல் (பிங்): 
to sound, hum. 

(இமிழ்' umiés; see imil.'] 

Qiip*-556 imil- 3 As.ecamreA.(vt) கட்டுதல் 
to fasten or 16. '“இரண்டுட னிமிழ்க் கொளீஇ: (சீவக. 
1835). 

/(இமிழ்” பார்க்க - see imif] 

இமிழ்” ஸர் பெ. (௩) 1. gad; sound, hum roar. 
““தெரியிமிழ் கொண்டநும் மியம்போ லின்னிசை'' 

(மலைபடு.296). 2. பிணைப்பு; tie, bond, as of love 

0 88௦1௦௩. '“இமிழ்கொளு மன்பு'” (திருவானைக்.வரங் 

கொள்.20). 3. கயிறு; ௦௦0. '*சொல்லிமிழிற் பூட்டி” 

(சீவக.1091) (செ.௮க௧.). 

/இமிழ்' -, இமிழ் (பெ.) இமிழ்' பார்க்க; 2௯௨ ஈர் 1/ 

இமிழ்” ஈர், பெ. (ஈ.) 1. இணிமை (அக.நி.); 99௦௦௦3, 
pleasantness, charm. 2. Glens; melody. (Qs.218.). 

௧. இம்பு; தெ. இலிமி; து. இம்பு. 

OOD imi, Qu. (௩௩ இசை (அக.நி.); melody. 
(செ.௮௧.). 

(இமித்தல் - ஓவித்தல், இசைத்தல். இமிழ் -, இமிழி. 
இமை”-த்தல் /ஈ௪/, 4 செ.கு.வி.(41.) தரங்குதல்; ௦ 

5980. 'பூணாக நோக்கி யிமையான்'' (கலித்.60) 
(செ.௮௧.). 

/அமைத்தல் - பொருத்துதல், கூடுதல். அமை -, இமை. 
இமைத்தல் - கண்மூடுதல், தூங்குதல்...] 

இமை”-த்தல் ர்ச், 4 செ.குன்றாவி. (44) இமை 
கொட்டுதல்; 1௦ ஈர். '“அழித்திமைப்பின்'” (குறள். 

775) - 4 செ.கு.வி. (4) 1. ஓணிவிடுதல் (திவா.); 

to glitter, twinkle, shine. 2. e&@r@;sev; to diminish, 

shrink “இமையா வருங்கடன்'” (கல்லா.?7). 

ம. இமய்க்குக; ௧. சிமிடு, சிவடு, சிவிடு: தெ. சிமிடு. 

/அமை -, இமை. இமைத்தல்./ 

இமை” ரச பெ. (௩) 1. கண்ணிமை; ூ (0. 2. 

கண்ணிமைக்கை; பர்/ர்ட ௦4 16௨ ௩. “கண்ணிமை 

நொடியென'' (தொல்.எழுத்.7) 3. சகண்ணிமைப் 

பொழுது; யாஉ 5021 1ஈ மர்ங்ஸ்ட. “எண்ணத் தானாமோ 
விமை'” (திவ்.இயற்.1,31). 4. கண்ணிமை மயிர் 
கண்பீலி (சேரநா.); eye lash. 

ம. இம; ௧. இமெ, எமெ; து. இமெ. .சிமெ, சிம்மெ. 

/அமை - இமை./



இமை 

Geow* ima, Qu. (௩) 1. கரடி (அக.நி.); bear. 
2. மயில் (அக.நி.); 068-000. (செ.௮௧.). 

/ஒருகா. இருமை - 'இமை. இருமை - கருமை./ 

இமைக்கட்டி /௪௮-/-/கற் பெ. (௩) இமையி லுண்டா 
குமோர் கட்டி; 806708 01 (௨ 06-10. (சா.௮௧.). 

[இமை - கட்டி./ ் 

இமைக்கண் imai-k-kan Qu. (n.) சிமிட்டுக்கண்; 
constantly winking eye, continuous blinking - Blepharism. 

(சா.அக). 

(இமை - கண். 

Qeows Gh imai-k-kurv, Qu. (n.) இமையிலுண்டா 
கும் சிறு கட்டி; 5. (சா.௮௧.). 

(இமை - குரு. 

இமைக்குலைவு ர௪//-4ய/ச4்ப பெ. (௩) கண்ணிமை 
யிலேற்படும் நிலையழிவு; sagging of the skin of 

the aye-lid, due to atrophy of the tissues - Blepharochala- 

818. (சா.அ௧.). 

[இமை - குலைவு.7 

இமைக்கேடு எக, பெ. (௩) வளியினால் 

இமைகளுக்கேற்படும் உணார்ச்சியழிவு;; paralysis of 

the muscles of both eye-lids. (s1.28.). 

(இமை - கேடு./ 

QoowGam_O-s8 imai-koltu- 5 செ.கு.வி. (44) 
கண்ணிதழ் சேர்தல்; 10 டரா, 16006. (செ.௮௧.). 

ம. இமவெட்டுக; ௧. எமெயிக்கு. 

[இமை - கொட்டுதல். கொட்டுதல் - 
டொன்று இணைந்து பொருந்துதல். 

இமைச்சந்தி ஈ௭/-௦-௦௧௮ பெ. (ஈ.) கண்ணிமையி 
னுட்பக்கமுள்ள யிடைவெளி; இது வெள்விழிக்கும் 
இமைக்கும் 5@Camjsrergy; intervening crevice be- 

tween the eyelids and the white of the eye. (¢1..9)&.). 

[இமை - சந்தி] 

இமைதிறத்தல் எாச்ர்ச/ச[ பெ... (n) மயிர் 
சதிர்ந்து இமை வெளித்தோன்றல்; 06105 losing 
hairs and opening out. (e7.914.). 

(இமை ச் திறத்தல்.7 

இமை திறந்த கண் ரச்ர்கான்-௪, பெ. (௩) 1. 
விழித்த கண்; 1106-006௩ 65. 2. இமை மயிர் 

உதிர்ந்த கண்; eye lids deprived of lashes. 3. 

முண்டக்கண்; அளவிற்கு மேல் விலகிக் காணுங் 

கண்; 016081001951895. (சா.அ௧.). 

(இமை - திறந்த - கண்... 

“இமைநீர் சர பெ. (௩) கண்ணீர் 1௦2, drops 
‘of பலன 5606160 1700 116 65. (சா.௮௧.). 

[இமை + Gi] 
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இமைநீர்ப்பாய்ச்சல் /௮/-ஈ4-2-02ம௦௪1 பெ. (5) 
தலையிலுள்ள நீர் இமை நரம்பின் வழியாகக் கண் 

ணிமையில் இறங்கி, வீக்கமுண்டாக்கும் கண் 

Genrmi; disease of the eye-lids marked by swelling 

supposed to be due to the draining of fluid from the 

690. (சா.அக.). = 

(இமை - நீர் - பாய்ச்சல். 

இமைப்பளவு imajppaavu, Qu. (n) இமைக்கின்ற 
நேரம்; சிறிது நேரம்; கண்ணிமைப்போது; 1௦ 15680 

௩ வர்ஙள்; உ௱௦௱எ௰் “இமைப்பளவுந் துன்ப மொன்றில் 

லாத்” (சூளா.துற.221). 

ம. இமப்பளவு. 

(இமைப்பு - அளவு. அளவு - நேரம். 

இமைப்பு ரக[றப பெ. (௩) 1. இமைப்பளவு பார்க்க; 
$66 ரச. ''இழைபக விமைப்பின் எய்திட்டு'” 

(சீவ௯:1680) 2. விளக்கம்; ௦7180. '*மின்னுறழிமைப் 
பிற் சென்னிப் பொற்ப'' (திருமுரு.85). (செ.அக.). 

(இமை -, இமைப்பு./ 

1 இமைப்பொழுது imai-p-polud, Qu. (ஈ.) கண்ணி 
மைக்கும் நேரம்; 0164 ஈ௦௱ளர் ௦74 time, as the twinkling 
of the eye. "இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்கா 

தான் தாள் வாழ்க'' (திருவாச.1,2). (செ.௮௧.) 

[இமை - பொழுது. 

இமைபிற-த்தல் 92/018-, 3. செ.கு.வி. (4.) இமைத் 
குல்; 10 பர 85 116 ௦. ''உம்பரிமை பிறப்ப” 

(பரிபா.17,31). 

(இமை - பிற. பிறத்தல். - தோன்றதல், .செய்தல்.' இமைபிறத்த 
லாவது இமைக்குந் தொழில் வெளிப்படுதல்... 

இமை பொருந்து-தல் /௮/-2௦ய0ப-, 15. செ.கு.வி. 
(4...) உறங்குதல் (திவ்.நாச்.5,4); 51660, 01096 0085 

6105. (செ.௮௧.). 

[இமை - பொருந்துதல். பொருந்துதல் - சேர்தல், மூடுதல். 

இமையவர் ஸகந்சசா பெ. (௩) தேவர் (திவ்.பெரி 
wimp.4.7,4); celestials who have characterstic eyelids 

which do not bat. (Gl¢.28.). 

ம. இமயவர், இமயோர். 

/(/இமையாதவர் -, இமையார் -) இமையவர் (கொ. வ.]../ 

இமையாடு-தல் ஈகஷ்சிஸ்-, 5. செ.கு.வி. 
கண்கொட்டுதல்; பர 8 1௦ 65. (செ.௮௧.). 

(ம) 

[இமை - ஆடுதல். ஆடுதலாவது செயற்பாடுறதல்../ 

இமையார் imaiyar, Qu. (n.) Ggeaur; gods, who never 

எண்டன் வு. ''இமையாரின். வாழினும் பாடிலரே'' 
(குறள்.906) (செ.௮௧.). 

ம. இமயவர், இமயோர். 

(இமையாதவர் , இமையார்.]



இமையொட்டி 

இமையொட்டி. ௬௭/௦8 பெ. (௩) இயற்கையாகவே 
இமைகள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் கொண்டு வள 
(5%; growing together or adhesion of the eye-lids 
- Blepharosynechia. (e1..216.). 

[இமை - ஓட்டி..] 

இமையொட்டிக் கொள்ளல் ரகஷ்-௦ர-4-0/௪] 
பெ. (ஈ.) கண்ணின் பீளை அதிகரிப்புதால் இமை 
மூடிக் கொள்ளுதல்; 96-10 adhering together from 
excessive purulence. (é1.916.). 

[இமை - ஓட்டி - கொள்ளல்../ 

இமையோர் ஈஷ்டு; பெ. (௩) இமையவர் (தொல். 
பொருள்.248) பார்க்க; 866 imaiyavar. (செ.௮௧.). 

[இமை -, இமையோர்.] 

இமையோரம் ஷ்ண, பெ. (௩) மயிர் முளைத்தி 
ருக்கும் கண்ணிமையின் நுணி: 6006 0 16 ஈறு 
of the eye-lids - Tarsus. (g1..98.). 

(இமை - ஓரம்./ 

இய-த்தல் ந௪-, 3 செ.குன்றாவி. (4) #6560; to pass 
09/00; 6009, 805080. '“உணர்ந்துரு வியந்தவிந் 
நிலைமை'' (திவ்.திருவாய். 1,3,6) (செ.அ௧க.). 

/௨-௨உ௰-இய்--இய. இயத்தல் - செல்லுதல், கடத்தல் இய 
என்னும் வினைச்சொல். யா - யாத்திரை. இந்தி, ஜா - 
ஜாத்திரை, என இந்தியிலும், பிற மொழிகளிலும், ஏ - ஏகு, 

எனப் பிற்காலத் தமிழிலும் மருவியது./- 

இயக்க சத்துவம் ௫௪/௪ - ௦சர்பாக, பெ. (௩) பத்து 
மெய்ப்பாடுகளுள் (சத்துவங்களுள்) இயக்கசாதிப் 

பெண்ணின் சத்துவம் (கொக்கோ.4); (செ.அக.). 

natural disposition of a woman classed under the yaksa 

type. 

(இயக்கர் - சத்துவம். 

இயக்க நரம்பு ட,2/4௪ - ஈனசாம்ப, பெ. (ஈ.) அசைவறும் 
gly; nerve whose function is motion; vasomotor 

16ங65. (சா.அக.). 

[இயக்கம் - தரம்பு..] 

இயக்கம்” நண, பெ. (௩) 1. நடமாட்டம். “நாணகத் 
தில்லார் Guisew’’ (~@pe1.1020); motion, moving, 

about, as showing signs of life, activity. 2. smeFays 

குறிப்பு; லழாச$910௩ 85 04 186௨ வூ ''கண்ணிணையியக் 

கம்'” (மணி.25-8). 3. வழி; வ, றகம். '“ஏறிநீ ரடைகரை 

யியக்கந் தன்னில்'' (சிலப்.10.90). 4. இசைப்பாட்டு 

வகை, கு.ழலிசைத்தல்; (சிலப்.3,67.) ; ஈஈப5105! 00௱0- 

sition of 40பா பெொரளனாம் (405, 512, முதனடை, வாரம், 

கூடை, திரள். 5. இசை நடப்பு; றர ௦4 three kinds, 

பரச, ஐ௦வளர்ப!, வட வா் றா மெலிவு, சமன், வலிவு 

என்னும் மூவகை யியக்கம், ''மூவகையியக்கமு முறையு 

ளிக் கழிப்பி!” (சிலப்.8,42.). 6. நண்மை, மேன்மை, 

பெருமை (திவா.); 0068108685, 9000658, 60616006. 
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7. ஓணி$ shine, splendour. 8. ausmpey; livelihood. 

9. wgt, Lips; custom, manner. 

ம. இயக்கம்; ௧. எசக; தெ. எசகமு (மகிழ்வு); து. எத்து, 
எச்சு. 

(இய -, இயக்கம்./ 

“இய்' என்னும் தமிழ் வினை ஆரிய மொழிகளில் “இ: என்று 
குறுகி வழங்குகிறது. GK imen, L imus; iter; s/av. idu = | 
gO, iti = to go Goth, iddja = 1 went. @\(@).Gau; .Geu) = Gea; 
இத் - செல்கை, இதீத - போய், இத்தம் - வழி (ச.பி.) 
இயங்கு - இக் (ரஸ்) - இயங்கு, செல்; இயங்கு - இங்க் 
(48/ஸ்) - இயங்கு, செல், இயங்கு - இங் (இ.வே.௱) - இயங்கு, 
செல், ஏ(இ.வே.) - ஏகு, நெருங்கு, அடை, ஏத்த - சென்று, 
அடைந்து (இ.வே.) ஏ -, யா,(இ.வே.) - செல், யாத்த - 
போய்(இ.வே.) யாத்ரி(இ.வே.) - செலவு வழிப்போக்கு. 

இ(இய்)ஏ(ஏகு) என்னும் இருவினைகளையும்,  வேதமொழி 
யில் செல்லுதல் சென்றடைதல், அடைதல், பெறுதல் என்னும் 
பொருள்களில் ஆண்டிருக்கின்றனர். இப்பொருள்களில் 
அவை ‘ergy என்னும் வினையை ஒத்திருக்கின்றன. எய்து 
தல் - சென்றடைதல், அடைதல், பெறுதல், இய் - எய் - எய்து. 

செல்லுதல் என்னும் பொருளில் வேத மொழியில் வழங்கும் 
‘ald’ (gam) என்னுஞ் சொல், தியூத்தானியத்திலுள்ள 02(₹.0௦) 
என்னும் சொல்லைப் பெரிதும் ஒத்திருத்தல் காண்க. 

செலவு என்று பொருள்படும் கம (98௱௮), கமன (08௱௮௨) 
முதலிய சொற்களில் *கம்” என்பது முதனிலையாயிருப்பினும், 
கத (போய்). :கதி(போக்கு) முதலிய சொற்களில் 'க' (ga) 
என்பதே முதனிலையாயிருப்பது கவனிக்கத் தக்கது. மேலும் 
92! என்பது '98' என்று திரிதலும் இயல்பே. (வ.மொ.வ. 
16.17... 

இயக்கம்” நவ, பெ. (n.) an_dlene (oSlen.); north 

quarter, which is the abode of the 42525. (செ.௮௧.). 

(இய - இயக்கம். 

இயக்கம்” ந௪//௭௬, பெ. (௩) 1. கிளர்ச்சி: ஈவன், 
agitation. 2. Glewed, அமைப்பு, விளம்பரம், activity, 

enterprise; 3. கூட்டுறவு wsew; co-operative 
movement. (Gs..48.). 

ம. இயக்கம். 

(இயங்கு - இயக்கம்./ 

இயக்கமாதர் ந௪//௪-௱௪௦௭; பெ. (௩.) தேவ கன்னியர்; 
celestial damsels. (9}.91&.). 

[இயக்கர் - மாதர்./ 

இயக்கர் ௮/2; பெ. (௩) பதினெண்-கணத்துளொரு 
கணத்தார் (கம்பரா.தாடகை.26); yaksas, a class of 

celestials, one of padinen - kanam. (Gls..918.). 

ம. இயக்கன். 

(இயம் -, இயக்கர்... 

இயக்கர் கோமான் ந௮//2-40௱2, பெ. (ஈ.) குபேரன் 
(@ Lt); kubéra, king of the yaksas. (Ge.218.). 

Skt. Yaksa. 

, [இயக்கர் - கோமான். கோமகன் -- கோமான் - அரசன்.



இயக்கர் வேந்தன் 

இயக்கர் Coumseot iyakkar-véndan, Qu. (n.) இயக்கர் 

கோமான் (பிங்.) பார்த்த; see  lyakkar-koman. 

(௫௪.௮௧.). 

/இயச்கர் - வேந்தன். 

இயக்கல் நக பெ. (ஈ.) மின்னல்; lightning. 

(ஆ.அக.). 

[இயங்கு - இயக்கு - இயக்கல்./ 

இயக்கன்" நக பெ. (ஈ.) 1. இயக்ககணத்தான் 
(கம்பரா.தாடகை.26); 258. 2. குபேரன் (திவா.); 

Kubéra, king of the yaksas. (Glé..918.). 

/இயம் -- இயக்கன்./ 

இயக்கன் “ jyakkan, Qu. (n) தலைமையாக தின்று 
நடத்துபவன் (கலித்.95,உரை.); 16808. 

[இய - இயக்கு -, இயக்கன். இயக்குதல். முன்னின்று நடத்து 

ga] 

இயக்கி நகர் பெ. (ஈ.) 1. இயக்கப்பெண் (சீவக. 
1219); 42௮6 4௮5. 2. அறத்தெய்வம் (பிங்.); 

goddess of virtue. (Gle¢.916.). 

இயக்கி 2 53/௮. 

(இயக்கு -, இயக்கி. இயக்க, 54 //5(/ 

இயக்கி காசு நக்கி, பெ. (௩) இயக்கியின் 
உருவம் பொறித்த ஒரு பழைய நாணயம் (சேரநா.); 

old coin bearing the figure of a yaksi. 

(இயக்கி + are] 

QwsAloohl iyakkini Qu. (n.) கண்டங்கத்திரி (மலை.) 
பார்க்க; நர்ஸ் பிகார். 

[இயக்கு இயக்கி இயக்கினி. இனி - பெண்பாலிறு. ஓ. நோ. 
நல்லி - நல்லினி. 

இயக்கு”-தல்; iyakku- 5 செ.குன்றாவி. (4) 1. 
செலுத்தகுல்; 1௦ 01/6, 08056 10 00. ''தோணியியக்கு 

வான்" (நாலடி.136). 2. தொழிற்படுத்தகுல்; to activate 

and influence the movements of, as God prompts, all 

living beings. 3. Lups@gsev; to train or break in, as 

8 ய॥ ௦ 8 ஈ0096.*காளையை இயக்குகிறது? (வின்.). 

4. ஓலிப்பித்தல்; (0 08056, 10 80பா0. ''கோடுவாய் 

வைத்துக் கொடுமணி யியக்கி'' (திருமுருகு.246). 5. 

நடத்துதல்; 10 000ப0(. '*இயக்கக் கடவனாகவும்'' 

(8.111,79) (௪௪.௮௧.). 
ம. இயக்குக. 

[இய - இயங்கு -, இயக்கு.] 

இயக்கு” நமை பெ. (n.) போக்கு; ௱0140, : as of 

a stream; flowing, going, marching, “S$fusCacrer Hleoy 

செல ஸணெடுந்தேர்'' (மலைபடு.571) (செ.௮௧.). 

(இயங்கு -, இயக்கு./ 

இயக்குநர் டி௮//ய௮ பெ. (௩) இயக்குபவர், தலைவர்; 
director, leader. 

(இயக்கு - இயக்குநர். 
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இயங்கல் நகரக! Gu. (n) 1. தடத்தல்; ௨௨1௭0. 
2. 2. uftsgsev; breathing, respiring. (சா.௮க.). 

(இயங்கு - ,இயங்கல்./ 

இயங்கியற்பொருள் நகாஜஜு0௦ய/ பெ. (௩) தக 
Gb, இடம் பெயரும் பொருள் (நன்.259,விருத்.); 
living, animate and mobile beings. (Ge.218.). 

(இயங்கு - இயற்பொருள். இயங்குகின்ற அல்லது அசைகின்ற 

உயிர்த்திரள்கள்... 

இயங்கியோர் நச்சு வி.அ.பெ. (0/௩) சென் 

றோர்: ௦௩௨0 ௱௦வ0. '“பெருவரை அத்தம் இயங்கியோ 

Gy" (அகநா.359). 

(இயங்கு - ஆர் - இயங்கியார் - இயங்கியோர். ஆர் ஓர் 

(திரிபு... 

இயங்கு”-தல் iyafgu-, 15 செ.கு.வி. (4) 1. 

அசைதல்; 10 016. 54. 2. போதல் (திவா.); 1௦ 00௦, 
ரவ, 0௦௦660. 3. உலாவுதல் (பிங்.) ; 19 walk about, 

promenade. (Gle..218.). 

ம. இயங்ஙக. 

(இய > இயங்கு. ] 

இயங்கு“-தல் argu. 15 செ.கு.வி. (04) ஓளி 
செய்தல் (நாநார்த்த.); 1௦ 54/6, 91/42. (செ.அக.). 

[ஒருகா. வயங்கு - வியங்கு - இயங்கு./ 
. 3. ச 

இயங்கு” நசாசம, பெ. (ஈ.) செல்லுகை; movement, 
80௦1 9010. '“இயங்கிடையறுத்த கங்குல்” (சீவக.1360) 

(செ.அக.). 

(இய - இயங்கு./ 

இயங்குதி நசாரபள் செ.கு.வி.மு. (440) செல்கின் 
mds (9167.12.35); you go, move (2nd person, sing. 

finite verb). 

(இயங்கு - தி. 

இயங்குதிசை ivargu-tisa, Qu. in) மூச்சுக்காற்று 
இயங்கும் மூக்குத்துளை (வின்.) ; nostril through which 

the breathing 085565. (செ.அ௮க.). 

[இயங்கு - திசை./ 

இயங்குதிணை lyahigu-tinal, Qu. (n.) அசையும் 

பொருள் (நன்.299,விருத்.); 0959 of things that move, 
02. 1௦ நிலைத் திணை. (ெ.௮௧.). 

[Blu இயங்கு - திணை.] 

இயங்குநர் நசரரபாசு பெ. (௩) வழிப்போவார்; 
1186167. ““இயங்குநர் மடிந்த வயந்திகழ் சிறுநெறி” (நற். 

27)... 

[இயங்கு + | 

QwwagGusmtwyeid iyariqu-padai-y-aravam, Qu. 
(ஈ.) பகையரணை முற்றுதற்கெமுந்த படையின் செல 

வால் உண்டாம் ஆரவாரத்தைக் கூறும் புறத்துறை
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(Qgré.Qumr@56.63); literary theme describing the 
uproar caused: by the march of a க் army. 
(செ.அக.). 

[இயங்கு - படை + sand] 

இயங்கெயில் நுக£ரஷள் பெ. (௩) முப்புரம்; legendary 
ர்ா66 107௫6. “இயங்கெயி லெய்யப் பிறந்த எரிபோல'* 
(கலித்.150-2.). 
/இயங்கு - எயில். 

இயங்கொலி ௪9௦4 பெ. (n.) பரவுகின்ற ஓலி; 
ரிமாவி0 50பா0. ''இயங்கொலி நெடுந்திண்தேர் கடவுமதி 
விரைந்தே” (கலித்.135-20). 

[இயங்கு - ஓலி. 

இயத்து lyattu, Qu. (n.) இயற்று” (யாழ்ப்.) பார்க்க; 
ணன், பர்வ. (செ.௮௧.). 

(இயற்று -, இயத்து (கொ.வ.).. 

இயந்தா நலக பெ. (௩) 1. யானைப்பாகன்; ஈ2௦ப். 
2. தேரோட்டி; பர்ளா ௦ chariots, 6௦. (செ.௮௧.). 

(இய - செல், நட, நடத்து. இய -, இயந்தன் -, இயந்தா... 
இயந்திரம்” ற்காரர்கா, பெ. (௩) 1. இயங்குபொறி; 

machine; “இயந்திரப் படிவ மொப்பான்'' (கம்பரா. 
உருக்கா.78). 2. தேர் (திவா.); ௦, ௦௮10 (ச௪ெ.௮௧.). 

[இய -, இயங்கு -, இயுந்திரம்.. 
இயந்திரம்” jyandiram, Qu. (n.) 1. பாண்டவகை 

(நாநார்த்த.); 81/40 07 vessel or 1606018016. 2. கண்ணி: 
ஈ6். (செ.அ௧.). 

/ஒருகா. உயந்திரம்-, இயந்திரம். உய்த்தல் - உட்செலுத்துதல்./ 

இயந்திரமயில் நகாச/ச-ஈஐர; பெ. (ஈ.) மயிற்பொறி 
(eflest.); legendary flying machine fashioned after the 

pattern of a peacock. (Gl¢..918.). 

[இயந்திரம் - மயில்./ 

மயிற்பொறி பார்க்க; see mayipori 

இயந்திரி-த்தல் நகாளிர், 4 செ.கு.வி. (ம) 1. 
இயங்குபொறி அமைத்தல் (சீவக.103,உரை.);- ௦ 
design 0 00ஈ$0ப01, 8 ஈவு. 2. இயந்திரத்தி 
லாட்டுதல்; to press, as seeds in an oil mill 

'“இக்கெனவே செக்கிடையிட் டியந்திரிப்பர்'” (சிவதரு. 
சுவர்க்க. நரகவி.161). 3. மந்திரம் ஓதி இயத்திரத் 
தகட்டில் எழுதுதல்; 1௦ write on a thin copper sheet 

ளலா றள௱்25. மந்திரக்காரர் செப்புத்தகட்டில் யந்திரித் 
துக் கொடுத்தார்.” (உ.வ.), (செ.அக.). 

இயம் - ஒலியெழுப்பும் அல்லது இயக்கப்படும் கருவி. இயம் 
* திரித்தல். திரித்தல் - ஆட்டுதல், அசைத்தல், செய்தல்..] 

இயந்தை ந்சாச2/ பெ. (ஈ.) செவ்வழி யாழ்த்திறவகை 
(பிங்.); 8௦% 560008 ஈ6௦ஞ்-ந06 of the cevvali 

01855. (செ.௮௧.). 

(இயம் -, இயுந்தை...   

இயபரம் ற்௪-௦௮௪ஈ, பெ. (ஈ.) இம்மை மறுமை; 115 

world and the next, here and hereafter. ‘‘@Quwiugtorever 

வின்னம் பரான்ற னிணையடியே'' (தேவா.252,9). 

/இகம் - பரம் - இகபரம் -, இயபரம். Ge + இவம் -- இகம் 
(இவ்வுலகம்). பரு -- பரம் (பேரண்டம், எல்லா உலகங்களை 

யும் உள்ளடக்கிய அகல்விசம்பு.] 

இயம்" நக, பெ. (௩) மூழைஞ்சினையுடைய மலை; 

ரப் ரளி, ற௦பாம்ஸ். “விடரியங் கண்ணிப் பொதுவனைச் 
சாடி'” (கலித்.101-22). 

(இய -, இயம். உட்செலும் பாங்குடைய முழைஞ்சு.. 

இயம்” நண, பெ. (௩) 1. சொல் (Sleur.); word. 

2. ஓலி; (சூடா.); 50பஈ0. 3. இசைக்கருவி (பிங்.); 
musica! instrument. (Gle.91&.). 

இயம்” நண, பெ. (௩) ரூ. (௫௪.௮௧.). 

/ஒருகா. ஈ - ௮ம் - ஈயம் - இயம். ஓ.நோ. குட 4 ௮ம் 
* குடம். தட - வளைவு. தட * ௮ம் : தடம் - வளைந்த 

பாதை../7 

இயம்பல் நீசாம்ச; பெ. (ஈ) 1. சொல் (அக.நி.); 
00. 2. அம்பல், பழமொழி: 005810 800 106 817815, 

proverb, ௦10 58ஆார. (செ.அ௧க.). 

/இய - இயம்பு -, இயம்பல். இசைக்கருவியினின்றெழும் 
இமும் எனும் மெல்லோசை போல் இனிமையாகக் குரலெழுப் 
பிப் பேசுதல்..] 

இயம்பு' -தல் ந்காம்ப, 11 செ.கு.வி. (41.) 1. ஒலித்தல்; 
1௦ 50பா். '*ஓசை... கடிமனையியம்ப”' (புறநா.36). 2. 
இசைக்கருவி ஒலித்தல்; to sound, as a musical 

பாடம். ''வென்றிகெழு தொண்டகம் வியன்றுடியி 

யம்ப': (கந்தபு.வள்.92)- 4 செ.குன்றாவி (44), 1. 
சொல்லுதல் (பிங்.); (௦ 8ஷ, 50691, பர்எ. 2. துதித்தல்; 

to praise. ''ஞானக்கொடிதனை... இயம்புவோமே'' 

(குற்றா.குற.7); (செ.௮௧.). 
ம. இயம்புக. 

[இய - இயம்பு. 

இயம்பு” -தல் நணம்ப- 11 செ.கு.வி. (41) கூப்பிடுதல்; 
to call, as for 6]. “மடப்பிடி... நெடுவரை யியம்பும்'' 

(மலைபடு.309,உரை), (செ.௮க௧.). 

[Buse = ஒலித்தல், அழைத்தல், விளித்தல். குறிப்பிட்ட 
ஓசை யெழுப்பி அழைத்தல். 

இயம்புணர்தூம்பு நணம்பாகமம்பு பெ. (௩) நெடு 
வங்கிய மென்னும் இசைக்கருவி (ஐங்குறு.377): 

ancient wind instrument. (Ge..918.). 

(இயம்பு - உணர் - தூம்பு. சொல்லக்கருதும் அல்லது வெளியி 
டக் கருதும் உணர்வினை இசையான் வெளிப்படுத்தும் தூம்பா 
கிய நெடுவங்கியம் என்னும் நீண்ட புல்லாங்குழல். 

இயமகம் டக௱சக௱, பெ. (௩) மடக்கணி (தேவா.582); 
Style of versification where a word or phrase is repeated 

but connotes different senses.



இயமகாமாலை 

அடிதோறும் ஒன்றும் பலவுமாகிய சீர்கள் மடங்கிவருவது. 
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற. வத்தவன் 
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன் 
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன் 
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன். 

இயம் - அகம். இசையொமழுங்கினை உட்கொண்டது. 
'இயமகம் -, யமகம் எனத் திரிந்தது. இயமகம் 2 547 yamaka.] 

இயமகாமாலை நச௪-/ணசிக[ பெ. (ஈ.) ' காமாலை 
வகை (தஞ்.சரசு..॥,122); 8 (40 of jaundice. 

(இயமம் - காமாலை./ 

இயமநியமம் நணச-ந்ணசர, பெ. (௩) இயலமம் 

பார்க்க; 596 நக. (அபி.சிந்.). 

(Qu - இயல் -, இயல்மம் + இயமம். இய - நட. இயமம் 
- தடத்தை. இயமநியமம் என்பது எதுகைபற்றி வந்த அடுக்குக் 

Agar] 

இயமம் நக, பெ. (ஈ.) ஓகத்திற்குரிய எண் வகை 
உறுப்புகளுள் ஓன்று (தொல்.பொருள்.75,உரை); 

abstention from lying, killing, theft, lust, Covetousness 

etc., one of the elements of astanga yogam. (Glé.218.). 

(Qurdbuwwb -- இயமம். இயல்மம் - ஐழுங்கு..7 

இயமரம் /ya-maram, Qu. (n.) பறைவகை (பதிற்றுப்.50, 
உரை); 8௨/00 ௦074 8௦ம் பா. (செ.அக.). 

/இயம் - இயமரம்../ 

Q\wiwesr iyaman, Qu. (n.) erwser; yama, god of death. 
(Qe.218.). 

இயமன் 5 Skt. yama. 

(இய - இயமன் - செலுத்துவோன்.] 

இயமனூர்தி நக-ம்ள் பெ. (௩) எருமைக்கடா 
(.Sleu.); he-buffalo, yama’s vehicle. 

(இயமன் 4 ஊர்தி. 

இயமான் நணச பெ. (௩) இயவான் 7, பார்க்க; 
see நஸஸ்- 7, ''நான்மறை யோனுமகத்திய மான்பட'” 
(திருவாச.14.14), (செ.அக.). 

இயமான் 2 542 /வ/ாமாக 

; , [இய .- இயமான்.] ் 

இயமானன் நச பெ. (௩) இயவான் பார்க்க; 
566 நசன் 1. வேள்வித் தலைவண்; 520711௦௪. '“இயமா 

னனாம் விமலா” (திருவாச.1,36). 2. ஆதன் 

(ஆன்மா); 146, 500, '"இருசுடரோ டியமான னைம்பூத 

மென்று'' (மணி.27,89), (செ.௮௧.). 

Swwwrestest > Skt yajamana. 

(இய - இயவன் + இயவான் -, இயமான் (இயமானன் 
> Skt. புதறைகாம. ஓ.நோ. இயவுள் - கடவுள். இயவு - வழி, 

இயவுள் - வழிநடத்துபவன், தலைவன். இயவான் தமிழில் 

வழக்கிழந்த காலத்திற்கு முன்பே வடமொழி 
கடன்கொண்டது./ ் 
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இயர் நக; இடை. (0௨௩.) வியங்கோள் ஈறு; vol. opt. 
பி. “பொய்யா கியரோ பொய்யா கியரோ”' (புறநா. 

233). (செ.அக.). 

ஈட ஈயார் இயர் (வியங். விம. ஈறு, 

இயல்” (லு)-தல் lyal, 13 செ.கு.வி. (vi) 1, 

்". கூடியதாதல்; 1௦ 06 ற0851016. ''இயல்வது கரவேல்” 

(ஆத்திசூ.). 2. நேர்தல்; 1௦ befall, happen. “Quem 

தென் பொருட்டினா லிவ்விட ரூனக்கு'' (கம்பரா.குகப். 

40). 3. பொருந்துதல்; 10 06 9585005160 ஈர். '“வெயிலி 

யல் வெஞ்சுரம்'” (வின்.). 4. தங்குதல்; 1௦ 8010௦. 

““மாவியல்கின்ற வீரமகேந்திர புரத்துக்கு'' (கந்தபு. 

ஏமகூ.4). 5. செய்யப்படுதல்; 1௦ be made or constituted. 
““சிறியவர்கட் கெற்றா லியன்றதோ நா”' (நாலடி.353). 

6. அசைதல் (திருமுருகு.215); 10 move, dance, frisk 

about. 7. Lev; to go on foot; to move forward. 

“அரிவையொடு மென்மெல வியலி'' (ஐங்குறு.175). 

8. உலாவுதல்; 1௦ walk about gaily. “பீலி மஞ்ஞையி 

னியலி'' (பெரும்பாண்.331)-- 8 செ.குன்றாவி. (44) 

1. உடன்படுதல்; 10 900901, 80166 10. '*'யாதுநீ கருதிற் 

றன்ன தியன்றனன்'' (ஞானவா. வைராக்.42). 2. அணு 

G50 (sls. 83,16); to draw near, approach. 3. 

| P5500; to resemble; to be like. “பொன்னியலுந் 
திருமேனி'' (திருவாச.49.6). 4. போட்டியிடுதல்; (௦ 
compete, 6௨0௭. '“இயலுமாலொடு நான்முகன்'' (தேவா. 
601,8) (௪ெ.௮௧.). 

ம. இயலுக; ௧. ஈலு (விலங்குகள் மக்களுடன் கொள்வது 
போன்ற பிணைப்பு); து. இயவுனி. 

{aus > இய் > இய = Quwe.] 

இயல்” iyal, Gu. (n.) 1. ge0remw; nature, property, 

quality. “‘ran@ Ceocr wp Sh றன்னியல் வழாஅது”' 

(புறநா.25,2). 2. தகுதி; 7955, ௦. '“இயலன் 

றெனக்கிற்றிலை'' (திருக்கோ.240). ம. இயல். 3. 

ஐமுக்கம் (சூடா); 0000 conduct; conduct appropriate 

fo one’s status, upbringing, rank or office. 4. 2 (pal 

svextt; affection continued from birth to birth. “தொல்லி 

யல் வழாமை'”' (கலித்.2). 5. Cleevey; pace; gait, as 

of a horse. “'புள்ளியற் கலிமா” (தொல். பொருள்.194). 

6. gpuixy; likeness, similitude. “Herefwi sen மாதவர்"' 

(திருவிளை. குண்டோ.2). 7. இயற்றமிழ் (பிங்); 

literary Tamil. 8. g,76v; treatise esp. the Agama works. 

“இயலோதேல்: (சைவச. பொது.346) . 9. நாவின் பகுதி; 

section of a work containing chapters treating of a series 

of subjects or things in 00௭; 681௭ தொல்காப்பியத்தில் 

செய்யுளியல் உவமவியல் முதலியன. 10. மாவியப் 

பாடல்களை ஓதுதல்; (திவ்வியப்பிரபந்தத்தைச் 

சேர்ந்து நின்று ஓதுகை); ௦ிகாவிறரு 1௩ உ ௦0005 the 

Divya-p-pirapandam, constituting the vaisnava sacred 

ராடு (செ.௮க.). 11. <gmmev; strength; power. 12. 

ALG: beauty, 061௦௧3. 13. தாட்டியத்தாளம்; 0௨0௦0 

09915. ''இயலைந்தும்'” (சிலப்.அரங்.வெண்பா.).
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ம. இயல்; ௧. இம்புகை. 

[Qu + Buse.) 

இயல்” நச Qu. (n) தம்.பலப் பூச்சி; 50819 15901 
Called lady fly - (சா.௮௧.). 

[இய -, இயல். 

இயல்” ந! பெ. (ஐ wmp@; rivalry, competition. 
““இயலாடிய பிரமன்னரி யிருவர்க்கறி வரிய” (தேவா. 
979,9). (௪௪.௮௧.). 

(இகல். இயல் (கொ.வ)./ 
“5. ழ் 

இயல்” நச; பெ. (௩) 1. சாயல் (நாநார்த்த.); 
resemblance. 2. பெருமை; 07684655. '*இது தமிழ்முனி 
வன் வைகுமியற் குன்றம்'' (கம்பரா. மீட்சிப்.174). 

[இய -, இயல்..] 

இயல்”(லு)-தல் ந௪/, 8 செ.குன்றாவி (4.4) 1. சித்திர 
முதலியன எழுதுதல்; 1௦ றவ, 2. “புது வதியன்ற 

மெழுகுசெய் படமிசை'' (நெடுநல்.159), (௦௪.௮௧.). 

2. கைக் கொள்ளுதல், சேர்தல், அணிதல்; to have, 

to be joined or united, be associated with, to put on, 

95$பா6. (சேரநா). ் 

ம. இயலுக; ௧. ஈலு; தெ. 
து. இயவனி (போதியதாதல்). 

/(/இய -, இயல் - இயலுதல்./ 

QweoussSlemevor ivalbagattina, Qu. (n.) அவ்வவ் 
வியல்பைக் கொண்டு பொருளைக் காட்டுவது; 

Classification according to the nature and content of 

things. (3). 246.). . 

ஈலுவு (மதிப்பு, ஒன்றுதல்); 

[இயல்பு - அகம் - திணை..] க 

இயல்பளவை iyalbalavai, Qu. (ஈ) 1. சொல்லின் 
பொருளைச் சூழ்நிலையால் உறுதிப்படுத்தும் 

ஆனை (சந்தர்ப்பத்தினால் நிச்சயிக்கும் பிரமாணம்). 

(சி.சி. அளவை 1.); 0619ஈர௨4௦ஈ ௦7 16 ஈர ௦4 

a word from the context; one of four kinds of judgement. 

(Ge. 948. ). 

[Qwery + syereneu.] 

இயல்பாயிரு-த்தல் நகதன்ப-, 4 செ.கு.வி. (vi) 

செல்வாக்கோடிருத்தல் (வின்.); 10 06 1ரிபஜார்கி! 0 

powertul. (Gla.218.). 

[இயல்பு - ஆய் - இருத்தல்../ 

இயல்பு” ற்ப பெ. (ஈ.) 1. தன்மை; nature, property, 

quality. “இயல்புகாண்டோற்றி மாய்கை'' (சி.சி.1.3.). 2. 

(pS; proper behaviour, good ௦000ப௦(. '*சால்பும் 

வியப்பு மியல்பும் குன்றின்'” (குறிஞ்சிப்.15). 3. தற் 
குணம், 00000655 ''ஏதிலா ரென்பாரியல்பில்லார்'” (நான் 

மணி.44). 4. நேர்மை (இ.வ.); றா௦றரஷ், regularity, 

08ப/60655. 5. மூறை; prescribed code of conduct 

- **இயல்பினானில்வாழ்க்கை வாழ்பவன்'' (குறள்.47). 

301 

  

இயல்பூ 

6. augevmpy; circumstances, 8000பார். '*உலகீன்றாடக்கன் 

மகளா யுதித்த வியல்பும்'' (கூர்மபு. திருக்கலி.1). 
(செ.அக.). 

ம. இயல்வு. 

(இய - இயல் -, இயல்பு... 

இயல்பு” நக, பெ. (௩) அளவை (பிரமாணம்) 
பத்தனுள் ஒன்று (iwexl.27,10); one of ten methods 
of acquiring true knowledge. (Gs.218.). 

(இயல் -, இயல்பு. 

Qweouysevorid iyalpu-kanam, Qu. (n.) உயிர்க்கணம் 
மென்கணம் இடைக்கணங்கள் (தக்கயாகப்.602); 

vowels, nasals and semi-vowels. (Gl¢.218.). 

[இயல்பு - கணம்../ 

இயல்புநயம் ந2/5ப-ஈஆ௪, பெ. (௩) தயங்கள் நான்கி 
னுள் spempy (weril.30,218); one of nayangal nangu, 

or four principles of life according to Buddhism. 

(Qe. 28.). 

(இயல்பு - நயம்./ 

இயல்பு புணர்ச்சி ந௪(6ப-2பாசமம! பெ. (௩) தோன் 
றல், திரிதல், கெடுதல் போன்ற மாற்றமின்றிச் 
சொற்கள் புணர்வது (நன்.153, உரை.) ; ரூ8௭றிாச(பாவி! 
combination of words without augmentation, change 

or elision. (Ge.218.). 

(இயல்பு - புணர்ச்சி. 

இயல்பு வழக்கு ந௮/6ப-//2/40) பெ. (௩) எப்பொரு 

ளுக்கு எப்பெயர் இயல்பிலமைந்ததோ அப்பெயரா 

லேயே அப்பொருளைக் கூறுகை (நன்.267); இது 

இலக்கணமுடையது; இலக்கணப் போலி, மரூ௨ 

என்ற மூவகையில் ஆளப்படுகிறது; 090180 8 (40 

by the word that usage has sanctioned as its natural 

name, which 09809 18 04 (79௦ 405, 12, இலக்கணமுடை 

யது; இலக்கணப்போலி, மரூஉ, 85 015 1. தகுதி வழக்கு. 
(செ.௮௧.). 

[இயல்பு - வழக்கு./ 

இயல்புவிளி ௪650-44; பெ. (ஈ) ஈறுதிரியாது நிற்கும் 

விஸிவேற்றுமை (கலித்.80, உரை); 400809 0856 1 

which the noun is uninflected. (Q¢.218.). 

[Quscry + Sef] 

இயல்புளி நச%பர், கு.வி.எ. (2௦) முறைப்படி; 1 
accordance with- the established custom or order 

'"இயல்புளி வழிபட்டு'' (காஞ்சிப்பு. அபிராமி.4) 

(௪௫ெ.௮௧.) ''இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன்” 
(குறள்.545). 
(இயல்பு + 2 aff] 

இயல்பூ நசற்ம் Qu. (n.) வில்வம்; 0௦61 1௦௭. 

(ஆ.௮௧.). 
(இயல் - பூ.]



இயல்பொன் 

இயல்பொன் ந்௪/ஈ, பெ. (ஈ.) இயற்கைப் பொன்; 
natural gold as opposed to alchemical gold. (¢m.21&.). 

[இயல் - பொன்../ 

இயல்மம் 
regularity. 

[இயல் - இயல்மம்./ 

இயல் மொழி நுகர். பெ. (ஈ.) இயன்மொழி 
(பதிற்று.24.11) பார்க்க; 596 நமர் 

[இயல் - மொழி. . ட்ப 

இயல்வது நீச்சம், பெ. (௩) பொருந்த நடப்பது; 
perfect functioning, natural existence. ‘es mufluytd 

ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும் சேராது இயல்வது 

நாடு'' (குறள்.734). (பாண்டி.௮௧.). 

[இயல்வு - அது. 

Quied susmpwenm iyalvaraiyarai, Qu. (n.) பொருளின் 

தன்மையை அல்லது சொல்லின் பொருளைத் திட்ப 

நுட்பமாக தெளிந்துரைத்தல்; 814440 05019௦ ஈ௦ர்பா6 

of thing or meaning of word. 

lyaimam, Qu. (n) ஓமுங்கு, சமை; 

[Qusd + cuenguenn. Zuid - Busey] 

இயல்வாகை நுசந்கிரச[ பெ. (௩) பெருங்கொன்றை 

(L.); a species of unarmed brasiletto. (Qse.918.). 

(இயல் - வாகை.] 

இயல்வாணர் நகு பெ. (௩) புலவர்; 00௦1. 

“இயல் வாணருக் களித்தான்!” (பெருந்தொ.1348). 
(செ.௮௧.). 

(இயல் - வாணார்.] 

இயல்வு நக/ய, பெ. (n) 1. Gwevy; nature. 2. 
பெறுகைக்குத்தக்க BW 0Ljont_; means of attaining, as 
$8//240ஈ. ''ஏனமாய் நின்றார்க் கியல்வு'' (திவ்.இயற். 
1,12). (Qe.918.). 

(இய -, இயல் -; இயல்வு.] 

இயலசை ந௮/-289/ பெ. (௩) நேரசை நிரையசைகள்; 

Class of general metrical syllables. “இயலசை முதலிரண்டு'” 

(தொல்.பொருள்.318), (செ.௮௧.). 

(இயல் ஃ- ௮சை..] 

இயலடி ala, Gu. (௩) இயற்சீரான் (நான்கு 
Syren) வருமடி (ஆ.௮௧.); 16 ௦௦ம் feet of 
two metrical syllables each. 

(இயல் + 94..] 

இயலவர் ந் பெ. (ஈ.) இயல்பினையுடையவர்; 

possessing desirable attributes. “semi5s5cn றலையுநீ 

தளரியலவ ரொடு'' (கலித்.66-17). 

[இயல் 4 அவர்] 
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இயலல் நக பெ. (ஈ.) 1. இசைதல்; 807660. 

2. ஏலுதல்; 1௦ 06 8016. 3. கூடியதாயிருத்தல்;: ௦60 

accessible. 4. உடன்படல்; ௦568ம். 5. நடத்தல்; 
வரர. 6. அசைதல்; ௦௩0. (ஆ.௮௧.). 

(இயல் - அல்./ 

இயலறிவு ந/-ங்ய; பெ. (ஈ.). சொல்லறிவு (சப்த 
ஞானம்); knowledge of words with their meanings 

and relations to each other. ‘“etencr Quiadlays@’ 

(ஈடு.2,5,10). (செ.௮௧.). 

[இயல் - அறிவு.] 

இயலாசிரியன் நச/ச்கந்௪ு பெ. (n) பரத நூல் 
கற்பிப்போன் (சீவக. 672, உரை.); கோட 8902. 

(செ.௮௧.). 

[இயல் - ஆசிரியன்... 

இயலாமை நச; பெ. (௩) கூடாமை, [ஈஸ்ரிநு 
infeasibility, impossibility. (Qs.s8.). 

[Busch + Busorenw.] 

இயலார் நச பெ. (ஈ) இயல்பினையுடையார்; 
people who possess good nature and conduct. 

""மயிலியலார் மருவுண்டு மறந்தமைகுவான் மன்னோ'' 

(கலித்.30-6) (பாண்டி.௮௧.). 

இயலிசை யந்தாதி ival-isai-y-andadi பெ. (௩) 
பொருளாலன்றி ஓசையால் வரும் அந்தாதித் 

தொடை (ஈடு.1,6,2,ஜீ); variety of andadi-t-todai in 

which the concluding letter, word or phrase of a stanza 

is apparently repeated at the commencement of the next 

stanza but is different in sense though alike in sound, 

95. *. பொருளிசையந்தாதி (செ.௮௧.). 

(இயல் - இசை - அந்தாதி] 

இயலொழுக்கம் lyal-olukkam, Gu. (n.) நல்லொமுக் 

கம்; 9/4 00000௦. “இணையில்லா வியலொழுக்க 

மிசைத்ததுநின் விறைமையோ'' (பெருந்தொ.169). 

/இயல் - ஓழுக்கம்./ 

இயவம்” நள, பெ. (௩. 1. ,தவசவகை; 8 kind 
of grain. 2. Gleev; paddy. (Qe.218.). 

Quieud > Skt yava. 

(ஒருகா,; வேய் - வேயம் (மூங்கிலரிகி). தெ. பிய்யமு. 
வேயம் - வியம்  வியவம் _ இயவம்./ 

இயவம்” ௯௭, பெ. (௩) கண்ணுள்ளே வட்டமாயும், 

இருபுறமுங்  குவிந்துமுன்ள பளிங்குபோன்ற 
ஆடிக்கல்; Crystalline lens of the 65. (சா.௮௧.). 

Qwaid > Skt yava. 

Qwieuwt iyavar, Qu. (n) இசைக்கருவிகளை இயக்குப 

au; operator of musical instruments, instrumentalist. 

(சு.வி.63). 

[இய -, இயவா..]
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இயவன் ந்௭௭ பெ. (௩) 1. தோற்கருவியாளன்; 
ே௱௱ள. '“கலித்தவியவரியந்தொட்டன்ன'' (மதுரைக். 
304). 2. கீழ்மகன் (அக.நி.); 0859 ஈ௩8௱, ற ௦14 1௦4 
upbringing. (Qs.28.). 

(இயம் - இய - அன் - இயவன்.] 

இயவனர் ந௯சக்; பெ. (௩) 1. கம்மாளர்: ரப 
2. கித்திரக்காரர்; ௨1515. 3. Genera: Romans and 
0666. 4. பிறர்: 010915. 

/(இயவு - இயவனர் - வழிப்போக்கர்; பிறர், வேற்றார் கம்மப் 
பணியாளர், அயலார்.] 

இயவனன் நகாசு பெ. (௨) கிரேக்கநாட்டினன் 
(யவனன்); 10800௭. “இனைய நுட்பத் தியவன 
ரியற்றிய'' (பெருங்.நரவாண.9,59) (செ.௮௧.). 

(GK. Ayonia + yavana > த. இயவனன்...] 

Qweuslems ivavanigai Qu. (n) எழிணி பார்க்க; 
566 எ( திரை; curtain. (9.215.). 

/எழினி 2 54. யவனிகா 2 த. இயவனிகை..] 

இயவான் நஸ், பெ. (௩) 1. வழிநடத்துவோன், 
,தலைவண்; 006 (1௦ 16909, 990, ரளி. 2. கடவுள்; 000. 

[Qu + இயவு (வழி) -, இயவான்..] 

இயவானி நஸ் பெ. (௩) ஓமம் (தைலவ.தைல.77); 
bishop's weed. (Gle..246.). 

QweuresA >" Skt yavani. 

/(ஒருகா:: இயவம் (- அரிசி) - இயவானி - மெல்லிய அரிசி 

போன்ற ஓமம்./ 

இயவு நம பெ. (௩) 1. anf; way. “Quien 
வருவோன்'' (மணி.13,16). 2. செலவு leading, 

0ா௦086010. '“இடைநெறிக் கிடந்த வியவுக் கொண் 

மருங்கில்'” (சிலப்.11,168) (செ.௮௧.). 3. புகழ் 

(ஆ.அக.); renown, fame, celebrity. 

[Qu > Quay] 

இயவுள்” iyavul பெ. (ஈ.) 1. தலைமை; 1690818420, 

5பற6ர௦ரந. “இயவுள் யானை'' (அகநா.29). ?. எப் 

பொருளுக்கும் இறைவன்; 5பறா8௱6 (00. ''பெரியோ 
ரேத்தும் பெரும்பெய ரியவுள்'' (திருமுருகு.274). 3. 

தெய்வம் (பிங்.); 000, 08]ந.. 4. புகழாளன் (திவா.); 

famous person. 5. வழி (அகநா.29,உரை); ஆ. 

(௪செ.௮௧.). 

ம. இயவுள். 

[இய - இயவு - இயவுள்./ 

இயவுள்” ந௪ய/ பெ. (௩) பின்னை (அக.நி.); 610. 
(செ.௮௧.). 

(இல் -, இள. ,இய -, இயவுள்./ 

Quine’ iyavai, Qu. (n.) 1. anf? (Sleur.); way, 

path. 2. 67@ (218.f).); jungle. (se.216.). 

OE OS. OHG Way; ON. Vegr; Goth. Wigs; F Weg; L. Vehere; 

G Dutch. Yidd Veg; Hung. ut; Nor. Vei. 

இய - இயவு - இயவை./   

இயவை” ந௯௪/ பெ. (௩) 1. மலைநெல்வகை (பிங்.): 
paddy raised in hilly districts. 2. மூங்கிலரிசி (திவா.); 
bamboo seed which resembles rice. (Q¢.218.). 

/வேய்-, வேயம் (மூங்கிலரிசி) - வியம்-- வியவு--, வியவை 
- இயவை. இயவை 2 5 yava.] 

இயவை” lyavai, Qu. (ஈ) துவரை (பச்.மூ.); 00௦. 
(செ.௮௧க.). 

[ஒருகா. உலவை - உயவை - இயவை./ 

இயற்காட்சி ந௪-/௪) பெ. (௩) தற்காட்சி; ஈர faith. 
““பேதில்லா வியற்காட்சியருளியது நின்பெருமையோ'* 
(பெருந்தொ.167). (ச௪.௮௧.). 

[இயல் - காட்சி. 

இயற்காந்தம் iyar-kandam, Qu. (n) இயற்கையாகவே 
நிலத்திலகப்படும் காந்தம்; 030 stone; natural magnet, 

as opposed to artificial magnet. (¢1.916.). 

[இயல் - காந்தம். 

இயற்குணப்பெயர் ந௭-தபாச-௦-௦ஷ பெ. (௩) 
தொழிலையன்றிப் பண்பைக் குறிக்கும் பெயர் (நன். 

269, மயிலை.); Nomenclature which indicates nature 
but not function. 

[இயல் - குணம் - பெயர்./ 

இயற்கை” நனக! பெ. (௩) 1. இயல்பு (திவ்.திரு 
eumu.4,9,1); nature, disposition; inherent quality. 2. 

இயல்பாக இருத்தல், செயற்கைக்கு எதிர்; (௨4 வாப௦் 

is ஈ2(பால!; 00010 செயற்கை. ''இயற்கை யல்லன செயற் 

கையிற் றோன்றினும்'' (புறநா.35). 3. வழக்கம்; 0ப5- 

tom, practice. “உலகத் தியற்கை யறிந்து செயல்" ' (குறள், 
637.). 4. Qevésererid; distinguishing characteristic. 

"பிரமசாரி யியற்கையைத் தெரித்த வாறும்'' (கூர்மபு. 

அறுக்கி.23). 5. திலைமை; 5186, condition, circumsta- 

neces வறுமையான இயற்கை (வின்... 6. 

கொள்கை; ௦0140, ௦௦ஈ/04௦ஈ, 661௭. “பெரியவரியற்கை" 

(கம்பரா. அயோத்.மந்திர.63) . 7. பணிமுட்டு 

(wimtpu.); instrument, tool. (Qe.218.). 

(இயல் - கை - இயற்கை./ 

QumenssGevorld —iyar-kai-k-kunam, Qu. 
Buss; natural disposition, temper. (Gs.218.). 

(இயல் -, இயற்கை - குணம். 

இயற்கைக்குறி lyarkai-k-kur, Qu. (n) இயற்கையா 

கவே வுண்டாகுங் குறி (in pathology); natural 

symptoms 85 1 01869565. (சா.௮௧.). 

[இயல் -. இயற்கை - குறி./ 

இயற்கைப்புணர்ச்சி ந௭ாக/2-௦பாகன! பெ. (௩) 

, தலைவனும் தலைவியும் தெய்வத்தால் கூடும் முதற் 

கூட்டம் (இறை.2, பக்.33.) ; 751 பார் of lovers brought 
about by destiny. ன் 

(n.) 

(இயல் -, இயற்கை - புணர்ச்சி..]
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இயற்கைப்பொருள் நஜ /௪/0-007ய/ பெ. 
தோன்றியபோது தொடங்கி ஒருதிலைய வாகிய 
Quager (Agre.Qene.19.); that which is natural; 
natural product. (Qs.216.). , 

(இயற்கை - பொருள்./ 

QummswerQuemr  iyarkai-y-alabedai, Qu. (n) 
இசை விளி பண்டமாற்று முதலிய இடங்களில் 

திகமும் அளபெடை (பிர.விவே.5, உரை.); ஈ2/பாதி 

prolongation of a .vowel sound as in singing, calling 

bartering, lamenting, etc, கண்ணாஅ; முருகாஅ; 

மோரோஒ மோர். (உ.வ.). 

[இயற்கை - அளபெடை./ 

Qwmens woun ivarkai-yava பெ. (௩) இயல்பாகவே 
ஏற்படும் ஆசை; ஈ31பாவ! 06546 ''ஆரா இயற்கை அவா 

நீப்பின்” (குறள்.370) (சா.அ௧.). 

(இயற்கை - ௮வா./ 

Qumemswinley ivarkai-y-anvu, பெ. (௩) உய்த்துண 
ரம் அறிவு; instinct, intuition. (Qs.218.). 

(இயற்கை - அறிவு./ 

இயற்கையின்பம் ந௮-/௮/-/ம்2, பெ. (௩) இயற்கைப் 
புணர்ச்சியாலாகிய இன்பம் (£வக.2063.); 6(2911600௦ 

of pleasure by lovers in their first union brought about 

by destiny. (Q¢.216.). 

[இயற்கை - இன்பம். 

இயற்கையுணர்வினனாதல் iyarkai-y-unarvinan- 
adal Qu. (n.) சிவனெண் குணத் தொன்று (குறள் ,9, 

உரை); having intuitive wisdom; one of Sivan-en-kunam. 
(Qe.218.). 

[இயற்கை - உணர்வினன் - ஆதல்..] 

இயற்சீர் நலன்; பெ. (௩) அகவலுரிச்சீர் (தொல். 
பொருள்.325); 400 ௦4 ௦ ஈண் ரிஸ். (௪௪.௮௧) . 

(இயல் - சீர்.] 

QumFQesccor_omen iyar-cir-vendalai, Qu. (n) 
மாமுன் நிரையும், விளமுன் நேரும் வருந்தளை 
(இலக்.வி.718, உரை.); ௱ன்108! succession which 

should be observed in venba. The metrical connection 

of a simple (Gpyene) syllable at the end of a foot with 

the compound (fleoywens) syllable at the beginning 

of the succeeding foot and vice versa when both the 

feet happen to be two syllabled. (Qs.s4s.). 

[Quid + £7 + Qasam + goa.) 

QwupGlened iyar-co, Qu. (n.) srvermieygis Quacpeir 
விளங்குஞ் சொல் (நன்.271); திரிசொல்லின் வேறா 
egy; Standard words which are in common use and 

are understood by all, dist. fr. SflGsnd (Qs.218.). 
(இயல் - சொல். 
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இயற்பகை நாயனார் iyar-pagal-nayan?, Qu. (n.) 
அறுபத்து மூன்று நாயன்மாருள் ஒருவர் (பெரியபு.) ; 

name of a canonized Saiva saint; one of the sixty-three. 

(இயற்பகை - நாயனார்.] 

QwourOiwmplsed ivar-pada - molidal Qu. (n) 
தலைவன் குணங்களைத் தலைவி புகழ்ந்து கூறும் 

அகத்துறை (திருக்கோ.378); woman's expatiation of 

her lover’s good qualities. (Q¢.26.). 

(Quad + ur + Qomfise.] 

இயற்படுத்துரைத்தல் ந௭-0சல்-/-/பாக/-/-121 பெ. (ஈ.) 

வழிபடுத்திச் சொல்லல் ( ஆ.௮௧.) ; 010216 வூ ௪46 

narrating. 

(இயல் - படுத்து - உரைத்தல்..] 

இயற்பலகை ந்வ-0௮2௮1 பெ. (ஈ.) தமிழ்க்கழகப் 

பலகை, (சங்கப் பலகை), (திருவாலவா.56,10); ஈர்2- 

culous seat-board of the last Tamil Sangam in Madurai. 

(செ.௮௧.). 

[இயல் - பலகை.] 

QwHuPsseo ivar-palital Qu. (n) தலைவன் 

குணங்களைத் தோழி இகழ்ந்து கூறும் அகத்துறை 
(8@&sGar.376); literary therre in which the companion 

of the heroine belittles the hero's qualities. (Q¢.318.). 

[Bua + ufsse] 

இயற்பா ந்றாறக் பெ. (௩) மாலியப் பாடல்களுள் 

(திவ்வியப் பிரபந்தத்துள்) ஒருபகுதி; ஈ௨௱% of a section 

of the Divya-p-pirabandam. (Qe.218.). 

[இயல் - பா.] 

இயற்பெயர்” jyar-peyar, Qu. (n) 1. வழங்குதற்கு 

Bue Aprnps ius (Agré.Asnw.173); pro- 
per name, naturally or arbitrarily given. (Ge.918.). 2. 

பெற்றோரிட்ட பெயர் (ஆ.௮௧.); christened name. 

[இயல் 4 பெயர்.] 

இயற்பெயர்” lyar-peyar, Qu. (n) விரவுப்பெயர் 

(தொல்.சொல்.174, சேனா.); noun common to both 

uyartinai and akrinai. (Ge.248.). 

(இயல் - பெயர்.] 

QumQuwurshereD ivar-peyar-k-kilavi Qu. (n) 
இயற்பெயராகிய சொல்; proper noun. (தொல். 

சொல்.196-2). 

[இயல் - பெயர் - கிளவி. 

Quonsim i jyarandam பெ. (௩) தண்டனை; 
௦ர்ரு 106. “நாலே கால் காணம் இயற்றண்ட மிடப் 

பெறுவதாகவும்'* (8114; 295) (ச௪.௮௧.). 

(Quid + sar]
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இயற்றமிழ் நார், பெ. (௩) முத்தமிமுள் ஒன்று 
(பிங்.); ராகு Tamil, poetry or prose, conforming to 
the rules of Tamil grammar: one of mu-t-tamil; a broad 
division of Tamil literature embracing all belles-letters 

except dramas and musical compositions. (செ.௮௧.). 

(இயல் - தமிழ். 

இயற்றல் ந௭௫ பெ. (௩) 1. முயற்சி (Seur.); effort, 
exertion, endeavour. (செ.௮௧.). 2. ஏவுதல் (ஆ.௮௧.): 
commanding. 3. Glsuig6d (.2.918.); doing, making. 
4. wimggs6v; composing. 

[இயல் -, இயற்றல். பி.வி. 

இயற்றளை நச பெ. (௩) 1. 'இயற்சீ* வெண் 
டளை (யா.கா.ஒழிபி.4.) பார்க்க; 595 நமர் 222 

(௪ெ.௮௧.). 2. ஆசிரியத்தளை; — metrical connection 
between the first and last syllables of - adjacent feet 

as applicable to asiriya-p-pa. 

(இயல் - தளை,/ 

இயற்றனம் ந்கசக௱, பெ. (n) 1. sad; instrument 
2. ஏனம் (பாத்திரம்); 65591. (ஆ.௮௧.). 

[இயல் + Buoy -, இயற்றனம்.] 

இயற்றி” நண் பெ. (௩) 1. முயற்சி (பிங்); effort, 
10. 2. ஏநீது, வலிவு; ற059140௩ 01 6856, ௦௦௦7 
80 90655; ஊம். '“தனக்கு இயற்றியுள்ள காலத்தி 
லே்' (ஈடு.9,1,4). (செ.அ௧.). 

[இயல் -, இயற்றி.] 

இயற்றி” ந௪ு* பெ. (௩) 1. உதவி; 5பற01. '“கைநிற்கும் 
பரிகர முண்டாயிருக்க இயற்றி யில்லாதாரைப் போலே 

(திவ்.பெரியாழ்.5,3,6, வ்யா.பக்.574). 2. திறமை 

(ஈடு.9,1,4.ஜீ); skill. 3. 5G (FFO.9.1,4.95); qualifica- 

1௦௩. 4. உச்சாயம் (ஈடு.9,1,4,ஜீ); high position. 

(Qe.218.). 

இயற்று, இயற்றி. 
இயற்று" -தல் நரம 5 செ.குன்றாவி. (4) 1. 

செய்தல்; 10 00, make, perform, effect, execute. 

ao தெனினு மியற்றியோ ராற்றால்'' (நாலடி. 

2. தடத்தகுல்; 1௦ cause to act, direct or control 

the ins ௦4 “நெஞ்சே யியற்றுவா யெம்மொடு”” 

(திவ்.இயற்.பெரிய திருவந்.1.). 3. பொருள்தேடல்; ௦ 
800பர6, 2; ''ஒண் பொருள் காழ்ப்ப வியற்றி யார்க்கு 

(குறள்.760). 4. தோற்றுவித்தல் (சிருஷ்டித்தல்); ௦ 
06816, 0ரர்2(6. “கெடுக வுலகியற்றி யான்'' (குறள். 

1062). 5. நரல் செய்தல்; 10 ௦00056; 10 ார்(6, 85 

8 000%.'சாத்த்னார் இயற்றிய மணிமேகலை? (செ.௮௧.). 

ம. இயற்றுக; க., தெ. எசகு; து. இயருனி, இயவுனி. 

(இயல் > Busy] 

இயற்று” நப, பெ. (ஈ.) ஏனம் (யாழ்ப்.); றார், 

utensil; any hollow vessel, as a cup or a coconut shell. 

(Qé.518.). 

(இயல் -, இயற்ற...   

இயனம் 

Qummism s8mHssm iyanvdar-karvtia, Qu. (௩) 
பயணிலைச் செயலை நேரே செய்யும் வினை முதல் 

(நன்.297, உரை.); 0901 8086ம் who carries out a 

function, as in the sentence.‘gésen Cseny wenngsmen? 
99. ஏவுதற்கருத்தா (செ.௮க௧.). 

(இயற்றுதல் - கருத்தா... 

இயறல் நக; பெ. (ஈ.) 1. வீடுபேறு (அக.நி.); final 

0155. (செ.௮௧.). 2. போதல்; 16 801 04 ற௦வ10, 90170. 
(ஆ.௮௧.). 

[இயலல் -, இயறல்.] 

இயன்ஞானம் நக-ஈகக, பெ. (ஈ.) தல்லறிவு; (1001 
knowledge. *'இருளில்லா வியன்ஞான மியம்புவதுன் 

னியல் பாமோ'' (பெருந்தொ.167.). (ச௪.௮௧.). 

(இயல் - ஞானம். இயலறிவு பார்க்க, 5௪௪ நவ/வு்ப./ 

இயன்மகள் ந20-௱௪9௪; பெ. (௩) கலைமகள் (பிர 

மோத்.8,20) ; Sarasvati, goddess of letters. (Qs.28. ). 

(Que + wae] 

இயன்மணம் நக ௱க௪௱, பெ. (ஈ.) இயற்கை மணம்; 

natural fragrance. (%.91&.). 

[இயல் + weand.] 

Qusesion6med ivan-maiai, Qu. (n.) இயங்கும் மாலைக் 

காலம்; 800668016 வங. '*யாழ்கொண்ட இமிழிசை 

இயன் மாலை அலைத் தரூஉம்”' (கலித்.29-17).' 

[இயல் - மாலை..] 

இயன்மொழி நா-௱வ பெ. (6) 
வாழ்த்து (தொல்.பொருள்.90.உரை.) 

fyan-moli-valttu. (Qe.218.). 

(Quad + Gump] ° 

QwerGwomp eumpssy) /yan-moli-valttu, Qu. (n.) 
1. தலைவன் குடியினர் செய்திகளை அவன் 

மேலேற்றி வாழ்த்தும் புறத்துறை (தொல்.பொருள். 

90); literary theme of glorifying a hero by attributing 

to him all the noble deeds of his ancestors. 2. 

இன்னாரின்னது கொடுத்தார் அவர் போல நீயுங் 

கொடுப்பாயாக என: யாவரும் அறியக் கூறும் புறத் 

துறை (பு.வெ.9,6.); | 116 074 requesting one 

to emulate the noble example set by the great benefactors 

௦4 009௩ 485. 3. அரசன் தன்மையினைப் புகழ்ந்து 

சொல்லும் புறத்துறை (பு.வெ.9,7.) ; 196 ௦4 ல ஈ0 

the high qualities ௦7 16 140. (செ.௮௧.). 

இயன்மொழி 
பார்க்க; see 

[இயல் + மொழி * வாழ்த்து. 

இயனம் நமக, பெ. (.) கள்ளிறக்குவோனது 

கருவிபெய் புட்டில் (யாழ்ப்.); 020 which loosely hangs 
down from the waist belt of a toddy drawer, containing



இயனிலை யுருவகம் 

implements which he may require for climbing trees and 

for cutting branches etc. (Gls.9i8.). 

/ஏனம் > wren > இயானம் - (கொ.வ.)இயனம். 

இயனிலை யுருவகம் ந்க/க/்யாபாகரக௱, பெ. (n) 
உருவக அ௮ணிவகையு Clerrenpl; HoeS) Pe 
னறுப்பு பலவற்றை யுமுருவகித்தும் உருவகியாதும் 

உரைத்து அங்கியை வருவித்து உரைப்பது. 

(ஆ.அ௮௧.); ர0பா£ ௦4 speech. 

[இயன் - நிலை * உருவகம்./ 

இயனெறி நஸ் பெ. (௩) நல்லொழுக்கம்; ௨ம் 
of approved conduct; even path of 19041ப06. '“இயனெறி 

யுங் கைவிடாது'' (நாலடி.294) (செ.௮௧.). 

இயூகம் நமக, பெ. (ஈ.) கருங்குரங்கு (பெருங். 

வத்தவ.17,14) ; black monkey. 

(ஏ - கருமை. ஏ - ஊகம் - ஏயூகம் - இயூகம்../7 

இயை "-தல் ந்க/-, 2 செ.கு.வி. (41.) 1. பொருத்துதல்; 

to be agreeable, be palatable. ''என்போ டியைந்த 

வமிழ்து'” (நாலடி.210). 2. இணங்குதல்; .10 80196, 

harmonise. 3. திரம்புதல்;10 0௦௦௦6 0ப16 *ப!.. “மாக்கடல் 
கண்டியைய மாந்திக் கார் தோன்ற'' (திணை மாலை. 

100) - 2 செ.குன்றாவி. (84) ஓத்தல் (நன்.367); to 

resemble. (செ.அக.). 

ம. இயயுக; ௧. ஈலு; தெ. ஈயகோலு, உய்யகோலு (ஒப்புகை. ) ; 
து. இயருனி, இயவுனி. 

இயை”-த்தல் ந/, 2 செ.குன்றாவி. (04) பொருத்து 
$60; to join, connect, adapt. (Q¢.216.). 

b. Quwege. 

(Qa + Gui + Qoow - இயைத்தல்./ 

Qeoudeionsa em ivaipil-isai-k-kur, Qu. (6) 
;இடைப்பிறவரலாக வருஞ்சொற்களை யடைக்குங் 

குறிகள் (பாலபாடம்.); 08016(. (செ.௮௧.). 

(இயைபு + Ba + ae + of) 
இயைபி லுருவகம் iyaipi-urvvagam, Qu. (௩) 
அணிவகையுளொன்று; ௮ஃ5து பல பொருளையுதந் 
,தம்முளொன்றோ டொன் நியையாமல் உருவகஞ் 
செய்வது (ஆ.௮௧க.); ரி0பா6 04 506900. 

[இயைபு - இல் - aga] 

இயைபின்மை G&aid ivaibinmai-nikkam, Au. (n) 
,தன்னோடியை பின்மை நீக்கும் தன்மை; ஈ00-19511- 
Ctive attribution of a quality to a noun by a purely 

descriptive epithet, as செம்மை ॥॥ செஞ்ஞாயிறு which 

only defines @ rum without carrying with it any 

implication that there are other suns. (Q¢.218.). 

[இயைபு - இன்மை - நீக்கம்.] 
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இயை நச பெ. (௩0 வாழை (அக.நி.); plantain. 
(Qe. 218.). 

/(இள் - இள - இளை - இயை (கொ.வ../ 

இயைந்துரை நண்ப! பெ. (௩) பல பொருள்களின் 
வரையறைப்பட்ட தொகுதி (மணி.30,193) ; collection 

of several distinct objects. (Q¢.218.). 

(இயை -, இயைந்து - உறை - இயுந்துறை -, இயைத்துரை...] 
இயைபின்மை நீக்கல் iyaibinmai-nikkal, Qu. (n) 
இயைபின்மை நீக்கம் (தொல்.சொல்.182,சேனா.) 

பார்க்க; see /yaibinmai-nikkam (Qé.218.). 

[Geouny + இன்மை - நீக்கல்./ 

Qeowutestsmuwesfl iyaibinmai-y-ani, பெ. (n) 
பொருள் தனக்குத் தானே யுவமை என்று உரைக்கும் 

அணி (அணியி.2.); figure of speech in which a thing 

is compared only to itself as being peerless and as 

having nothing else comparable to it. (Q¢.96.). 

(இயைபு - இன்மை - ௮ணி./ 

இயைபு நப, பெ. (ஈ.) 1. புணர்ச்சி (தொல்.சொல். 
308); combination, பார. 2. பொருத்தம்; ஈறு. 

“பண்ணென் ஸாம் பாடற் கியைபின்றேல்'' (குறள். 

573). 3. இது கேட்டபின் இது கேட்கத்தக்கதென்னும் 
யாப்பு (நன்.சிறப்புப்.விருத்.); sequence of study; 

appropriateness, logical arrangement of subject matter 

which determines the order in which topics should be 

taken up for study. 4. ops Gers gam Caren 

வகை. (காரிகை, உறுப்.16.); rhyme. 5. Glwsvedsor 

இடையின மெய்களுள் ஒன்றில் முடியும் செட்யுட்க 

ளைக் கொண்ட வனப்பு வகை (தொல்.பொ.552) 

(ஞூ,ண,ந,ம,ன,ய,ர,ல, வ,ழ, ள என்ற பதினொரு 

YstefluSmmis aus UTL_@); long, continuous, narrative 

poem consisting of verses which end in any one of 

the possible consonantal endings, (Q¢..218.). 

(இயை - இயைவு - இயைபு./ 

இயையபுத்ே 1S Meml_ jvaibu-t-toda, Qu. (n) ஐந்தொடை 

யுள்ளொன்று; ஈற்றெழுத்து ஒன்றிவரத் தொடுப்பது 
(Qie&.o.723); rhyming, concatenation in which the 

last letter of each line of a verse is the same; one of 

five 100515. (செ.௮௧.). 

[இயைபு - தொடை. 

இயைபுருவகம் iyaiburuvagam, Qu. (n) 2 Gas 
வணியு ளொன்று (தண்டி.35, உரை); 8 (00 of 
metaphor. (Qs.218.). 

Skt. rapaka. 

[Beouy + 2.qjaie.] 

இயைபுவண்ணம் ந்சமபூசறாக௱, பெ. (௩) இடை 
யெமுத்துகள் மிகுந்து வருஞ் சந்தம் (தொல்.பொ.



இயைபுவனப்பு 
907 இரங்கு-தல் 
  

530); rhythm produced by the frequent use of 
the consonants of the medial class. (Qe.98.). 

[இயைபு - வண்ணம்.] 

இயைபுவனப்பு iyaipu-vana-p-pu, Qu. (n.) செய்யுள் 
, வனப்பெட்டினொன்று: Hogs இடைமெல்லின 

வொற்றீற்றிற் பயின்று வருவது (ஆ.அக.): figure of 
speech. ் 

[இயைபு - வனப்பு.] 

இயைமே நுண்ச' பெ. (௩) இயை பார்க்க 

வாழைப்பொது (மலை); 984௭, ஈப58. (செ.அக.). ' 
[Qau இயைமே. (கொ.வ../ 

இயைவு நசங்ப, பெ. (௩) 1. சேர்க்கை (திவா.); பார், 
joining 10090௭. (செ.௮௧.). 2. பொருத்தம் (ஆ.௮௧.); 

harmony, appropriateness. 3. Qeneay (9,..218.); Con- 
sent, willingness. 

இர் ச; இடை. (2£ற், 1. மூண்ணிலைப் பன்மை ஈறு; 
suffix denoting second person 91ப௮. “*வந்தனிர்'?. 2. 

படரக்கைப்பன்மை ஈறு; suffix denoting third person 

பாதி. கேளிர், பெண்டிர். (செ.அ௧.). 

[bi + wi + Qi] 
இர். விகுதி முன்னிலையாயின் வினையில் வரும். படர்க்கை 
யாயின் பெயரில் வரும். 

இர” ira, Qu. (n) இரவு; night. “இர வரவுரைத்தது'' 

(திருக்கோ.156, கொளு.) (செ.அ௧க.). 

/இரவு - இர. 

இர”-த்தல் ர்2-, 3 செ.குன்றாவி. (44) 1. பிச்சையெடுத் 

0; to beg alms, solicit aid, seek livelihood by begging. 

"இரந்து முயிர்வாழ்தல் வேண்டின்'' (குறள்.1062). 2. 

வேண்டுதல்; 1௦ றாஷ, 065660, 6621, 501௦4. “இனி 

யுன்னை யென்னி ரக்கேனே'' (திருவாச.22,5). 

(செ.௮௧.). 

ம. இரக்குக; &. எரெ; தெ. எரவு (கடன்); து. எரவு; குவி. 

ரீசல லசலி, ரிஹனை: குட. எர. 

(இள்-, இள இர... 
இரக்கக் குறிப்பு irakka-k-kurippu, Qu. (n.) பரிவு 

துயரம் இவைகளைக் குறிக்கும் மொழி (சீவக.295, 

உரை.); interjection expressive of pity or of grief. 

(செ.௮௧.). 

/இரக்கம் - குறிப்பு. 

இரக்கம்” irakkam, Qu. (n.) 1. அருள்; று, 00206, 

௦௦௱௱(51214௦. ''இரக்கமுடை யிறைய வனூர்'' (தேவா. 

145,9). 2. மனவுருக்கம்; றந், 00௱08590; ஈர ௦/ 

heart, as of a mother at the sight of her child in distress, 

or of a cow for her calf. 3. wer ae ssu; regret, 

sorrow. “2 MséAson Guomflu eumpsenrauy ofgéaud"’ 

(Qgre@.Qum.226). 4. gpa; sound; squall, as of a   

9. “பன்றி வாய்விடு மிரக்கமும்'' (திருவிளை.பரிநரி. 
31) (செ.அக.). 

ம. இரக்கம்; ௧. எர. 

(இள எத் இர க இரங்கு > இரக்கம். 

இரக்கம்” ௮4௭, பெ. (௩) ஈடுபாடு (திவ்.பெரியாழ். 
3,6,10, eSlwim.u1é.696); absorption, involvement, state 
of being engrossed. (Qs.24&.). 

[இரங்கு - இரக்கம். 

இரக்கி-த்தல் ர்க//ட், 11 செ.குன்றாவி. (ம. பாதுகாத் 

$e; to protect, $8190ப20. ''இரக்கிக்கை யாலே 

யுயிரினை'' (சைவச.பொது.204). (௫௪.௮௧.). 

Skt raks. 

(இரங்கு -, இரக்கு -, இரக்கித்தல் 2 5/4-ரட்சித்தல்.] 

இரகு ர்சரப; பெ. (ஈ.) கதிரவக் குலத்தரசருள் புகழ் 

Quam gupeiesr; name of a celebrated king of the 

Solar race and an ancestor of Rama. (Qe.246.). 

Skt. raghu. 

(இரவி. இரவு -, இரகு... 

இரகுநாத சேதுபதி /௪7ப-ஈ209-2௪2ப-0ச21 பெ. (ஈ) 
இருநூற்று முப்பது ஆண்டுகட்கு முன்னர் இராமநாத . 
புரத்தில் அரசு செய்த சேது மன்னா்(ஆ..௮௧.); 81௦௦ 

of Ramnad some 250 years ago. 

(Qr@eprge + Gegug.] 

இரங்கல் irangal பெ. (௩) 1. அமுகை (திவா); weeping, 

நேட. 2. நெய்த லுரிப்பொருள் (தொல்.பொ.14); 
lady's bemoaning her lover's absence, a mood appropriate 

to the maritime tracts; one of five uri-p-porul. 3. ஓலி 

(திவா); sound, noise. 4. யாழ்நரம்போசை (பிங்.); 

sound of 16 35] (௪ெ.௮௧.). 5. துன்பப்பாடல் 

(%)-<N&.); elegy, song of lamentation, esp. for the 

dead. 

(2a > Bet — Br இரங்கு - இரங்கல்... 

இரங்கற்பா ர்சரரசறக் பெ. (ஈ.) துன்பியற் பாடல்கள்; 
6160. (செ.௮௧.). 

(இரங்கல் - பா.] ; 

இரங்கு”-தல் ர்சார்ரப, 15 செ.கு.வி.(41.) 1. கூறுதல்; 
191, 50626. “புலம்பெலாந் தீர்க்குவேமன் னென்றிரங்குட'' 

(கலித்.83-23). 2. ஈடுபடுதல்; ௦ be absorbed, 

1ப௦0/௦0. '“இரங்குங் கூம்பும்'' (திவ்.பெரியாழ்.3,6,10). 

(இள -, இர - இரங்கு, இரங்குதல் - மனமிரங்கிக் கூறுதல். 

இரங்கு”-தல்: ர்கர9ப-, 15 செ.கு.வி (41) 1. பரிவு 
காட்டு; to feel நூ. '*சிற்றுயிர்க் கிரங்கிக் காய்சின 

வால முண்டாய்”' (திருவாச.6,50). 2. அருள் செய்தல்; 

to 00006500, 1௦ 508 90806. '“அரக்கர்க் காற்றா 

தெய்தின ஸவிரங்கல் வேண்டும்'' (ஞானவா.வைராக். 

43). 3. மனமழிதல்; 1௦ 06 80016460; 1௦ 06 0151199560 

௩ ஈம. “இரங்கி நாடொறும் வாய்வெரீஇ'” (திவ்.திரு
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வாய்.6,5,9). 4. அமுதல் (eur); to weep, cry. 5. 

alaigees; to repent, feel sorry. ‘“erhAmen ரத 

செய்யற்க'” (குறள்.655). 6. ஒலித்தல்; 6௦ 
““இரங்கிவீ ழருவி'' . (திருவிளை.நாகமெய்.17). ஏ 

யாழொலித்தல் (திவா.); 10 500ஈ0 85 ௨08. 

ம. இரங்குக; ௧. எரத; (இளகிய மனநிலை). 

/(/இள-, இர- இரங்கு. இரங்குதல் - மனமிளகுதல், வருத்துதல், 
அன்புகாட்டுதல்./ 

இரங்குக் கெளிறு ர்க19ப-/-/சர்ம பெ. (௨) கென்று 
ssraisn&; brownish estuary fish. (Gs.28.). 

  

  

      
இரங்குக் கெளிறு 

(இரங்கும் - கெளிறு. இரங்கும் - மனமிளகத்தக்க ஓசையுண் 
டாக்குதல்...] 

இரங்குகுடி குன்றநாடன் /௪ரரப4பளி kunra nadan, 

பெ. (ஈ.) கடைக்கழக மருவிய தமிழ்ப்புலவர்; 

one of the poeis of the Sangam age. 

(இரங்கு - குடி - குன்றம் - நாடன். இரங்குகுடி என்பது 
குடிப்பெயராகலாம். எஸியோர்க்கும் இரங்கும் கொடைத் 

தன்மை பெற்ற குடி இரங்குகுடி.... 

இரங்கேச வெண்பா ர்்சார252 மாம்ச பெ. (௩) 
அறதெறிகளைக் கதைகளுடன் கூறும், நேரிசை 
வெண்டாவாலான கிற்றிலக்கியம்; name of a poem 

in the nériSaivenba metre, composed by Cantakavirayar 

and addressed to God IrangéSan, the presiding deity 

in the shrine at Srirahgam, and consisting of verses 

the latter haif of which is some couplet chosen from 

the Kural while the first half giving an illustrative story 

to enforce the moral of the Kural couplet. (Qs.2s.). 

/அரங்கு - ஈசன் - வெண்பா... 

இரங்கேசன்: /௪/9282ஈ பெ. (௩) அரங்கநாதன்; Visnu, 
the Lord of Srirahgam. (Qe¢.28.). 

[அரங்க - ஈசன். அரங்கேசன் - வ. ரங்கேசன் - இரங்கேசன் 

- த. ஈசன் - தலைவன். 

இரஞ்சகம் /௪௫29௪௱, பெ. (ஈ.) துமுக்கியின் பற்றுவாய் 
மருந்து (வின்.); றர்ஈ்ட 20௭0௭. (செ.௮௧.). 

இரஞ்சனம் irafjanam, Qu. (n) 1. 

  

இரட்டி-த்தல் 

தெ.ரஞ்சகமு. 
(இலஞ்ச -- இலஞ்சகம் -; இரஞ்சகம் - செந்நிறமுடையது./ 

செஞ்சாந்து 
(நாநார்த்த.); red 880085. (செ.௮௧.). 2. திரிவாய் 

WGESI (%-25.), medicine. 

/[[இலஞ்சனம் - 'இரஞ்சனம்... 

இரட்டபாடி 4௪௪-2௪9 பெ. (௩) சோழரால் வெல்லப் 
பட்ட Herne); a territory conquered by Cholas. 

/[இரட்டம் - பாடி... 

இரட்டம் ரச, பெ. (௩) பெருதிலப்பகுதி, நாடு; 
land mass, country. 

1QG - Baan = QuEgan, Gugiiugiy. g.CEr. Oo 
flab. 2G > BI-G ~ Byer > Skt. Rastra] 

இரட்டர் sratar, Qu. (n) 1. இராட்டிர கூட அரசர் 
Rastrakita ஸ்05. '"ஒண்டிற லிரட்ட மண்டலம்'' (சோழ 

வழி.பக்.91) (ச௪.௮௧.). 2. வணிகர் (வைசியர்); 

mercantile community. (94.-246.). 

௮4ம் rasira kita 

(இரு —- இருமை - பெருமை, பரப்பு, பகுதி. இரு - இரட்டும் 
- இரட்டம் - பரந்த நிலப்பகுதி. இரட்டம் -, இரட்டர் - 
பெருநில மன்னர், இரட்டப்பகுதி வணிகர்] 

இரட்டல் 4௪/௪! பெ. (ஈ.) 1. இரட்டிக்கை (நன்.136); 
doubling. 2. ஓலிக்கை (பிங்); 50பஈ0ி0, 1௦80. 3. 

யாழ்நரம்போசை (பிங்); 50ப௱0 of the strings of a 

yal. (Qe.216.). 

ம. இரட்டி. 

(இரட்டு -- இரட்டல்.] 

இரட்டாங்காலி ௪2-21 பெ. (௩) இரட்டையாகக் 
கிளைக்கும் மரம் (wimps); double tree with single 

trunk. esp. a freak of the palmyra species. (Qs..28.). 

(இரண்டு - இரட்டாம் 4 காலி. 

இரட்டி'-த்தல் ௪: 4 செ.கு.வி.(9.1) இகழ்தல்; (௦ 
Slight, despise. “இதை நாம் இரட்டிக்கப் போகாது." 

(தமிழறி.43) (செ.௮௧.). 

(இரட்டுதல் - ஒலித்தல், முழக்குதல், பழி கூறித்திரிதல்... 
இரட்டி” -த்தல் irati-, 11 செ.குன்றாவி. (4) 1. இரு 

மடங்காக்குதல்; 10 00006. 2. திரும்பச் செய்தல்; 

to repeat; to continue crosswise, as ploughing. *' 419. ug 

சத் திட்டாடு மாட்டு'' (பு.வெ.2,8). 4. செ.கு.வி. (4.) 
ஓன்று இரண்டாதல்; to be doubled. wapid 

டத் 2. மீளவருதல்; (௦ return, relapse. *நோய் 

இரட்டிக் கின்றது' (வின்). 3. மாறுபடுதல்; (௦ ப்ர 

from; to be discrepant; to disagree. “இந்தச் சாட்சி அந்தச் 

சாட்சிக்கு இரட்டிக்கிறது'* (வின்.) (செ.அக.). 4. ஓவ் 

வாமை; பாரிய௨55. (ஆ.அக.). 

ம. இரட்டிக்குக; தெ. ரெட்டின்சு. 

(இரு - இரட்டி...



இரட்டி 
              
  

கடட ௮ இரட்டி” சசி பெ. (n) 1. இருமடங்கு; 00ப6(9 5 
quantity; twice as much. "அன்பிரட்டி பூண்டது'” (கம்ப 
ரா.சூர்ப்ப.133). 2. இணைக்கை (சிலப்.3,20,அரும்.); 
gesture with both hands. (Qs.26.). 

தெ. ரெட்டி; ம. இரட்டி; இரட்டிப்படி. 

(இரு - இரட்டி (இருமடங்கு). 
இரட்டி" சச பெ. (௩) ரெட்டியார் எனப்படும் 

தெலுங்கு வேளாளர்: 791ப0ப 08819 of cultivators. 
இரட்டியாம் பண்ட குலத்தின்” (வெங்கையு.64) 
(செ.௮௧.). 

தெ. ரெட்டி. 

(இரு - இருமை - பெருமை, உயர்வு. இரு -- இரட்டி 
பெரியோர், பெருமைக்குறியோர். ஓ.நோ: ௧, இரியா் 
பெரியோர். இனி, அரசர்களின் அரண்மனைகளில் கவரி 

வீசுவோரும், இசைக்கருவிகள் முழக்குவோரும் இரட்டிகள் 
எனப் பெயர் பெற்றிருத்தலால் ௮ப்பணிகளை ஒருகாலத்தில் 

செய்தோரும் அப்பெயா்க்குரியராம். ] 

இரட்டித்துச் சொல்லு-தல் iratiittu-c-colu-. 8 
செ.குன்றாவி. (84) 1. மீட்டுங் கூறுதல்; (௦ 1௨025, 

(616216. 2. மாறுபடச் சொல்லுதல் (வின்.): 1௦ ௮ 

a discrepant statement or a statement different from that 

given by some one else. (Qe.248.). 

/(/இரட்டு -- இரட்டித்து - சொல்.) 

இரட்டிப்பு irattippu, Qu. (n) இருமடங்கு (கொ.வ.); 

double quantity, duplication, doubling. (Qs.21.) 

ம. இரட்டிப்பு. 

(இரு - இரட்டு - இரட்டிப்பு... 

இரட்டு” ஈசர், பெ. (ஈ.) இரட்டை நூலால் நெய்யப் 
பட்ட கம்பஸி அல்லது GCLimieneu; dungaree, double 
- threaded cloth, sack cloth. 

பட. ரட்டு; ம. இரட்டு. 

(இரு - இரட்டு... 

இரட்டு”-தல் /௪(ப-, 5 செ.கு.வி.(01) 1. இரட்டித்தல்; 
to double, as a consonant in sandhi or combination 

04 0105. “டற வொற்றிரட்டும்'' (நன்.183). 2. மாறி 

Glu0I5560; to sound alternately, as the beating of 

a double drum or the bells on an elephant. “Qanig 

வெள்ளருவியொடு சிலம்பகத் திரட்ட'” (மதுரைக்.299). 

3. ஓலித்தல்; 1௦ 5000. ''நுண்ணீராகுளி யிரட்ட'” (மது 

ரைக்.606) . 4. அசைதல்; 1௦ /8/6, 85 8 1654; ௦ 05011516. 

““மென்கா லெறிதலி ஸிரட்டல் .போலும்'' (கந்தபு. 

திருவா.111). 5 செ.குன்றாவி (மர) 1. வீசுதல்; 1௦ ஙவ௦ 
alternately on opposite sides, as fly-whisks in a proce- 

$8910ஈ. ''குளிர்சாமரை யிருபாலு மிரட்ட'' (பாரத. அருச்சு 

னன்றவ.150). 2. கொட்டுதல்; (௦ 08ப56 1௦ sound; 

beat, as a drum. “seen வாணன் .... குடமுழ 

விரட்ட'” (கல்லா.21). 3. உச்சரித்தல்; 1௦ pronounce; 

பரீஎ. '“அஞ்செழுத்துக் குறையா திரட்ட” (கல்லா.57). 4.   
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Glgeflg560; to sprinkle, as water. “Beng ug ys 
கொள்ளுமா போலே” (திவ்.திருக்குறுந்.1,வ்யா). 
(செ.௮௧.). 

(QO > BIO - இருபால் வீகதல், இரண்டையும் மோதவிட்டு 
ஒலித்தல், கொட்டுதல், அசைதல், அசைத்தல். 

இரட்டு” சஸ், பெ. (௩ 1. இரட்டையாயிருக்கை; 
doubleness, twoness. "இரட்டைக்கிளவி வயிரட்டிற்பிரிந் 

திசையா”' (தொல்.சொல்.48). 2. ஒருவகை முருட்டுத் 

துணி(சிலப்.14,108,உரை) ; 0ப௩0366, as double-threa- 
060 00௦4, 580004. 3. ஓலி; ௩0156, vibrating sound. 

""முழக்கிரட்டொலிகலி'* (நன்.459). 

(இரண்டு -, இரட்டு - இரட்டை நூலால் நெய்த துணி. இரண்டு 
பக்கமும் அசைத்து ஒலி எழுப்புதல். 

இரட்டுமி சரப பெ. (௩) பறைவகை (வின்); 8 
kind of drum. (Qs.248.). 

/(இரட்டு - இரட்டுமி.] 

இரட்டுறக் காண்டல் irattura-k-kandal, Qu. (௩) 
ஐயக்காட்சி; 1ஈ015401 perception; production of double 

images; problematical or hypothetical knowledge. *' திரியக் 

காண்டலும் இரட்டுறக்காண்டலும் தெளியக்காண்டலு 

மெனக் காட்சி மூவகைப்படும்'' (சி.போ.பா.9, பக்.190) 
(செ.௮௧.). 

(இரண்டு - உற -, இரட்டுற - காண்டல்..] 

இரட்டுறமொழிதல் irattura-molidal Qu. (n) De 
பொருள்படக் கூறுமோர் உத்தி (நன்.14); ௫) 

intentionally a statement capable of being interpreted 

in two ways, one of 32 uttis. (Q¢.218.). 

(இரண்டு - ௨ற - இரட்டுற - மொழிதல். 

இரட்டுறல் ௪/0! பெ. (ஈ.) இருபொருள்படக் கூறு 
தல் (மாறன.299,உரை); ற8000௱8519, 18 சர்ர். உ ௮௦0 

or phrase has a double sense. (Qs.28.). 

(இரண்டு - உறல் - இரட்டுறல்../ 

இரட்டுறு-தல் /௪/ய-, செ.கு.வி.(4) 1, இரு 
பொருள்படுதல்; (௦ 06 8௱6(0ப0௦ப5. 2. ஐயுறுதல்; ௦ 
06 18 0௦ப6(. “இரட்டுற வெண்ணலிர்'” (சேதுபு.பலதீ. 

14.). 3. மாறுபடுதல்; to change, metamorphose. 

“தானத்து மணியுந் தானு மிரட்டுறத் தோன்றினானே'” 
(சீவக.387). 

(இரண்டு - உறுதல் - இரட்டுறதல்..] : 

இரட்டை sata, Qu. (n) 1. சோடு;௯். 2. தம்பதிகள் 
(@u«.); married ௦௦ப06. 3. இரட்டைப் பிள்ளைகள்: 

பள். 4. இரண்டு ஒன்றானது; 66௦ things naturally 

௦00/01060, 86 8 00ப016 ஈபர். 5. இரட்டையெண்: ௨௦ 

numbers, aS 2,4,6 00210 ஒற்றை. * ஒற்றையிரட்டை 

விளையாடுதல்: 6. அரையாடை மேலாடைகள்; ற£் 

of cloths, one tied round the waist and the other thrown 

over 6 860009. ''இரட்டைகளழுக்கானாலும் மடிகு
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லையாமல் வைக்குமா போல'' (ஈடு.5,9,3). 7. துப் 

பட்டி, 000016 8766. “மேலே சுற்றின இரட்டைகளும்' 

(ஈடு.3,5,4). 8. ஆடவை ஓரை (திவா.); 800 ளோ 

௩ 106 2௦0120.9. ஆடவைத் திங்கள் (இராசவைத்.71); 

month Ani, June-July. 10. வேதமோதுமுறைகளு 

ளொரன்று (சி.சி.8,11, மறைஞா); particular method of 

reciting the Védas. (Qs.218. ). 

ம. இரட்ட; ௧. இர்மெ, இம்மெ: தெ. ரெட்ட, ரெண்ட; துட. 
இம், இமு; குட. தண்டி, இம்ப; து. ரட்டு; கொலா. இன்தின்; 
நா. இன்திங்; பர். இர்டு, இரொடு; கோண். ரண்டெ, இருர்; 
கூ. ரிண்டெ; குவி. ரிண்டி: குர். இர்ம்ப், ஏண்டு; மால். இவர், 
இஸ்; பிரா. இரா; பட. ரட்டெ. 

[இரு - இரட்டை. 

இரட்டை” ச்௪/[ பெ. (௩) முத்துவகை (8114, 22); 
8 1/0 01 0௦8. (செ.௮௧.). 

(இரு - இரட்டை... 

இரட்டை அக்கமணி jrattai-akkamani, Qu. (n) 
இரட்டைமணி அக்க மணி: double beads of 

rudra’s tears. (s1.48.). 

(இரு - இரட்டை - அக்கமணி. 

இரட்டைக் கத்தி சசர்க//-/சர்; பெ. (௩) இரண்டு 
அலகுள்ள கத்தி (ஆ.௮௧.); 000016 bladed knife. 

(செ.௮௧.). 

  

ட... 

    
  

இரட்டைக் கத்தி 
[இரண்டு - இரட்டை - கத்தி] 

இரட்டைக்கதவு srattai-k-kadavy, Qu. (n) இரண்டு 
பிரிவாயுள்ள கதவு; 000016 00015. (ச௪.௮௧.). 

[இரட்டை - கதவு. 

இரட்டைக்கரளன் iratiai-k-karalan, Qu. (n) Beas 
திடமான ஆன்; பளு strong man. 

[இரட்டை - கரளன்..] 

இரட்டைக் கருப்பம் srattai-k-karuppam, Qu. (௩) 

twin pregnancy. (¢17.21.). 

இரட்டை - கருப்பம்.]   

இரட்டைக்கழு sratiai-k-kalu, பெ. (௩) 

இரட்டைக்குலுக்கி 

இரட்டைக் கழலை /௪(9/4-/2/௪5 பெ. (ஈ.) ஒன்றாக 
அல்லது ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எழும்பும் கழலைக் 

கட்டி; couple of contiguous tumours cropping up 

simultaneously or one after the other. (#7.3)6.). 

[Qocer + கழலை./ 

பேரழிவு 
(சேரநா.); 000616 021045, great peril. 

ம. இரட்டக்கழு. 

(இரட்டை - கழு./ 

இரட்டைக் கற்றூண் iratiai-k-karin, Qu. (n) 
இரண்டு கற்களால் ஆகிய தூண் (0814); column 

assembled with two rocks. (Gl¢.918.). 

(இரட்டை + D+ தூண்./ 

இரட்டைக்கிளவி /௪/2//-//௪ பெ. (ஈ.) இரட்டை 
யாக நின்றே பொருளுணர்த்துஞ் சொல் (தொல். 

சொல்.48); words framed by doubling of certain 

வூ. எ-டு, கலகல, மளமள. (செ.அக.). 

(இரட்டை - கிளவி./ 

Qr_omt_S GES irattai-k-kucci பெ. (௩) சிலம்பக் 
கலை வகை (மதி.களஞ். 1,686); 87 ௦7 19௩௫ ஈரம் 
quarter staves in both hands. 

(இரட்டை - குச்சி. 

இரட்டைக் குண்டட்டிகை /௪/௮/-4-/பார219௪ பெ. 
(ஈ.) கமுத்தணி வகை; ௭௦0120 04 00ப016 0010 beads. 

(செ.௮அக௧.). 

ம. இரட்டக்குழல். 

(இரட்டை - குண்டு - அட்டிகை./ 

  

  

    
  

இரட்டைக் குண்டட்டிகை 

இரட்டைக்குலுக்கி /2/9-/-/ய/ப/0 பெ. (௩) நெடுங் 
கோடுள்ள புடைவை வகை (இ.வ.); 8 1/0 of saree, 
with long stripes. (Qe... ). 

[இரட்டை - குலுக்கி..]
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இரட்டைக்குறுக்கு /௪/2-/-யஙப பெ. (௩) மாட்டுக் 
குதற வகை (பெரியமாட்.141); 097901 1௩ ௦௧416. 
(செ.௮௧.). 

(இரட்டை - குறுக்கு.] 

இரட்டைக்கை /௪/௪// பெ. (௩) 'இணைக்கை 
(சிலப்.3,18,உரை) பார்க்க; 9651பா6 with both the hands. 

(இரட்டை - கை..] ் 

இரட்டைக் கொடியடுப்பு — srattai-k-kodi-y-aduppu-, 
பெ. (ஈ.) அடுப்புவகை (இந்துபாக.பக்.66): இது மூன்று 
பிரிவாக இருக்கும்; 009 with two branches from the 
main chamber for the passage of flames, for the cooking 

of side dishes along with rice. (Qs¢.2.). 

  

  

  

      
  

இரட்டைக் கொடியடுப்பு 

இரட்டைச் சிரட்டை ர்௪(௪/-௦-௦ர௪(௪[ Qu. (n) 
இரட்டைக் கொட்டாங் கச்சி (வின்.); 8161 மரம் 8 

sCaly lining, *௦௱ 166 1௦௦140 119 8 000016 861. (செ.௮௧.). 

(இரட்டை - சிரட்டை./ 

இரட்டைச் சிவப்பலரி /௪௪/-௦-௦௪ற0௪கர் பெ. (௩) 
இரட்டைச் சிவப்புப் பூக்களை யுடைய அலரிச்செடி;: 

Oleander £05903.. (சா.௮௧.). 

[இரட்டை - சிவப்பு - அலரி.   

இரட்டைத்தாளம் 

இரட்டைச் Flesembd iratiai-c-cimam, Gu. (n) 
இரட்டையான earggypo ams (s55umes.344, 

2.ey); double clarion.. 

(இரட்டை - சின்னம்.] 

இரட்டைச்சுழி 4212-0௦-20 1. இருசுழி (வின்.): 68௦ 
போ, 8 ற26 0 0565 800 05/6. 2. ஐகார வொலி 

யைக் குறிக்கும் ன” என்னும் சுழி; 5900008ஙு 

consonantal symbol. ‘‘en’’ of the vowel ‘gp’ from its 
being a double loop. (செ.அக.). 

(இரட்டை - சுழி. 

இரட்டைச் செம்பரத்தை iratiai-c-cemparatta, Qu. 
(௩) இரட்டைப் பூக்களையுடைய செம்பரத்தைச் 

Gleuy.; double shoe flower. (s1.218.). 

(இரட்டை - செம்பரத்தை. 

இரட்டைச் சொல்லு irattai-c-collu, Qu. (n) இரட் 
டையாக வருங்குறிப்புச் சொல் (தக்க யாகப்.415, 

2 ey); reduplicated onom. word (Qs.26.). 

இரட்டை - சொல் - ௨. சொல்லு என்பது கொச்சை வழக்கு. 

இரட்டைத் தலையன் /௪(2//-(2கட்௪, பெ. (௩) 

1. இரண்டு தலையைப் பொருத் பால் நடுவில் 

பள்ளமாகவுடைய தலையையுடையவன்; 006 6௮40 

a skull with two. prominences and a depression in 

between. 2. இருதலையையுடைய உ௬; Monster fetus 

(male) with two heads-Dicephalous. (41.218. ). 

[இரட்டை - தலையன்.] 

இரட்டைத் தலைவலி sratiai-t-talaival, Qu. (n) 
ரண்டு பக்கமும் வலியை யண்டாக்கும் தலைவலி: 

head-ache affecting both the sides of the head. It is 

0000860 1௦ ஒற்றைத் தலைவலி, pain in one side of 
the head-Hemicrania. (¢7.246.). 

(இரட்டை - தலை - வலி] 

இரட்டைத் தவிசு ௪/௪/-/-/ச௭8ப; பெ. (௩) இருவர் 

இருத்தற்கு உரிய ஓரிருக்கை (பெருங்.உஞ்சைக்.34, 

42); double seat, seat for two. (Qe..914.). 

(இரட்டை - தவிசு. 

இரட்டைத் தாப்பு iratiai-t-tappu, Qu. (n.) இருமுறை 

அளத்தல்; இருவேறு அணுகு முறை (சேரநா); 1/0 
approaches, duplicity, double-dealing. 

ம. இரட்டத்தாப்பு. 

[இரட்டை - தாப்பு. 

இரட்டைத்தாளம் /௪/௪/-/-/ச௭, பெ. (௩) தாளவகை; 
a kind of (8. இரட்டைத் தாளத்திற்குப் பொருந்த 
ஒரு பாட்டினை யான் பேணிப் பாடுதற்கு முன்னே”' 

(பொருந.71,உரை). (செ.௮௧.). 

(இரட்டை - தாளம்./
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இரட்டைத் திருமுகம் /௪/9/-/-சப௱பரக, பெ. (௩) 
முன்னாளில் திருவிதாங்கூர் மன்னர்கள் சிறப்பான 

தொண்டு புரிந்தோர்க்கு நல்கி வந்த ஓர் சிறப்புப் 
பெயர் (சேரநா.); 846 of honour awarded by the 
sovereigns of Travancore to persons who rendered 

meritorious service. 

ம. இரட்டத்திருமுகம். 

(இரட்டை - திருமுகம்./ 

இரட்டைத் தேங்காய் sratia-t-téigdy, Qu. (n) EG 

காயுள் இரண்டு விதையுள்ள தேங்காய் (சேரநா.); 

double-coconut. Lodoicea Sechelliana. 

ம. இரட்டத் தேங்க. 

[இரட்டை - தேங்காய். 

இரட்டைத்தொடை sratiai-t-toda, Qu. (n.) ஓரடி 
முமுதும் ஒரு சொல்லே வரத்தொடுப்பது (காரிகை, 

2 ms.18,2.6n7); concatenation in which the same word 

is repeated throughout a line of verse (pros.) (Qe.918.). 

[Q7L@ - Qocear + Asrar.] 

இரட்டை seHAwrew_id  sratiai-nandiya-vattam, 
பெ. (ஈ.) அடுக்கு தந்தியாவட்டம்; 110180 rose bay-lt 

is so called from its double peta!s. (¢7.91.). 

[இரட்டை - தந்தியாவட்டம்./ 

இரட்டை நாக்கோளி ர்சர்சரகிரம பெ. (௩) 
இரட்டை நாக்குடைய உடும்பு; 8 guana having double 

or forked tongue. (¢1.21&.). 

(இரட்டை - நா - கோளி, கொள் - கோள் -, கோளி: - 
(இரையை விழுங்கிக் கொள்ளும் இயல்புடையது.] 

இரட்டை wry. sratai-nadi, பெ. (௩) தடித்த உடம்பு 
(Gam.eu.); corpulent body. (Qé.218.). 

(Qgcer + 57%.) 

இரட்டைப்படி srattai-p-padi பெ. (௩) இரண் 
படிகள் உள்ள இடம்: அலுவலகம் (சேரநா.); place 

with two steps, office. 

ம. இரட்டப்படி. 

[இரட்டை - படி./ . 

OQosorctiuso. srattai-p-padai Qu. (n) 1. Gor 
டிப்பு (கொ.வ.); 000016. 2. இரட்டைப்பட்ட எண் 

(Qam.eu); even number (Ge.318.). 

(இரட்டை - படை./ 

இரட்டைப்பத்தாக்கு ர்சர்சர்2-தசர்கிய, பெ. (63. 

திருவிதாங்கூரின் ஒரு பழைய நாணயம்; 2646. 

பணம் மதிப்பு (சேரநா.); ௦010 ப$எ௦ 1 7£8/800016 
1௩ ௦09௩ 60%. (செ.௮௧.). 

ம. இரட்டப்பத்தாக்கு. 

(இரட்டை - பத்தாக்கு.] 

இரட்டைப்பாக்கு ‘rattai-p-pakku, Gu. (௩) இரு 

கண்ணுள்ள பாக்கு (eSlen.); arecanut with two eyes 

or germ pores (-%.-31.). 

(இரட்டை - பாக்கு../ 

இரட்டைப்பிள்ளை ச்ச/க/்ற-றரது; பெ. (௩) 1. ஒரே 

கருப்பத்தினின்றும் தணித்தணியாக ஒரே நேரத்தில் 
பிறந்த ,இருவர்; (௩/5. 2. இரட்டையாகக் கிளைத்த 

தென்னை அல்லது .கமுகு; 000016 8001 $0பாற 
coconut or areca-nut tree. (செ.௮௧). 

[இரட்டை - பிள்ளை.] 

இரட்டைப்பூட்டு ‘satai-p-pitu, Qu. in) 1. இரு 
“டும் பூட்டு (கொ.வ.); 00006 1௦0, (60 

separate action for 690 றவர். 2. பாதுகாப்புக்காக இடும் 

இருவேறு பூட்டு (கொ.வ.); two locks put on for 

greater security. (Q¢.248.). 

(இரட்டை - பூட்டு... ் 

இரட்டைப்பூரான் /௪/9/-2-2ம்2 பெ. (ஈ.) சதங்கைப் 
பூரான் (வின்.); a species of large centipede. 

(செ.௮௧.). 

[இரட்டை - பூரான்.] 

இரட்டைப்பேய்மருட்டி sattai-p-péy-maruti, பெ. 
(n.) வெதுப்படக்கி:; 504 ௦௦17 இல். (செ.௮௧.). 

  

  
  

      
இரட்டைப் பேய்மருட்டி 

ம. இரட்டப்பே மருட்டி. 

(இரட்டை - பேய் - மருட்டி. 

இரட்டைப்பேய்மிரட்டி srattai-p-péy-mirat, Qu. (n) 
இரட்டைப்பேய் மருட்டி பார்க்க; see iratiai-p-péy- 

ஈயம் (பாலவா.494). (செ.௮௧.).- 

(இரட்டை - பேய் - (மருட்டி) - மிரட்டி. 

இரட்டைப்பேர் ரச்-2-றன்; பெ. (௩) 1. இட்டபெய 
ரோடு சேர்க்கும் மற்றொருபே; 5௩26. 2. தகைச் 
சுவையாக விளிக்கும் பெயர்: ௦0% ஈ8௱6 (சேரநா.). 

ம. இரட்டப்பேரு. 

(இரட்டை - பேர். பெயர், பேர்...



இரட்டைப்: பேறு 

இரட்டைப் Cums irati-p-pav, Gu. (n) இரட்டைப் 
பிள்ளை பெறுதல்; 0440 மரம் 1௦ நள்டி (சா.௮௧.). 
(இரட்டை - பேறு./ 

இர ட்டைபிரமட்டை irattal piramatiai, Qu. (n) 
கஇரட்டைப்பேய் மருட்டி பார்க்க; 5௦௪ irattai-p-péy- 
சிலம் (சா.அக). 

[இரட்டை - பிரமட்டை..] 

இரட்டை மஞ்சட் Cebuyssid  irattai-marjat 
sembaratiam, Qu. (n.) இரட்டை மஞ்சட் பூக்களை 
யுடைய செம்பரத்தஞ்செடி,: 000016 - buff shoe -flower 
~ Hibiscus Rusasinensis. (flara plona) (சா.௮௧.). 

(இரட்டை 4 மஞ்சள் - செம்பரத்தம்.] 

இரட்டை மண்டை ர்சரக/்௱காக பெ. (௩) அகல 
மாய்ப் பருத்த தலை (கொ.வ.); huge head. 
(செ.௮௧.). 

(இரு -. இரட்டை. இரட்டை - மண்டை. மண்டை - மட்கலம், 
மட்கலம் போன்ற தலையோரடு.] 

இரட்டைமணி iratiai-mani, Gu. (n) அணிவகை 
(LM.P.Tj.305); ornament. (Qs.218.). 

[இரு -- Goce + wes] 

Ori_em_wenflomeneo srattai-mani-malai, Qu. (n) 
அந்தாதித் தொடையாலமைந்த சிற்றிலக்கிய வகை; 

20 பாடல்களைக் கொண்டது. வெண்பாவாலும், 
கட்டளைக் கலித்துறையாலும் இயற்றப்பட்டது 

(இலக்.வி.819); 8௭ 1 8050-1-1002[ 0௦006154௩0 ௦4 

20 stanzas composed alternately in the two types, venba 

and Kattalai-k-kalitturai. (Q¢.918.). 

(இரு - இரட்டை - மணி - மாலை. 

இரட்டை weodlens  srattai-maligai பெ. (6) 

அஇரண்டடுக்குப் பூவிதமுள்ள மல்லிகை; 000016 petal- 

lined jasmine. (#1.218). 

(இரு -, இரட்டை - மல்லிகை..] 

இரட்டை முண்டு /௪/௪-௱மல், பெ. [ஈ.) இரண்டாக 

மடக்கி யுடுக்கும் வண்ணம் நீளத்தில் நெய்த 
வேட்டி; 00ப019-000. (சா.௮௧.). 

ம. இரட்டமுண்டு. 

(இரு -- இரட்டை - முண்டு./ 

இரட்டையர் sataiya, Qu. (n) 1. இரட்டைப் 

பிள்ளைகள்; 6/4, ''இனிய விரட்டையரிற் புந்தி 

நகுலன்'' (பாரத வெண்.). 2. தகுல சகதேவர் (பிங்); 

Pandava twins. Nakulan and Sagadévan. 3. இரட்டைப் 

பிள்ளைகளான இளஞ்சூரியர், முதுசூரியா என்ற 
புலவர் (தமிழ்நா.113.). இவர்களில் ஒருவர் கண்ணில் 

லாதவர்; மற்றவர் முடவர்; 15ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த 

வர்கள். இருவரும் சேர்ந்து திருவேகம்ப நாதர் உலா, 
திருவாமாத்தூர் கலம்பகம், தில்லைக் கலம்பகம் முதலிய 

நூல்களை இயற்றினர். முடமானவர் வழிகாட்ட கண்ணி 
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On | கத்தம் 

லார் அவரைத் தூக்கிக் கொண்டு செல்வார்; twin Tamil 

Poets named llai\-Suriyar and Mudu-Sdriyar, one of whom 
was bom blind and the other a cripple, who flourished 

about the 15th C., and who were the joint authors of 

the Tiru-v-ékambaranatar-uld, the Tiruvamattir-k-kala- 

mbagam, the Tillai-k-kalambagam, and also of many 

occasional verses composed extempore as they travelled 

from place to place, the blind brother carrying the crippled 
one. (செ.௮௧.). 

1Q@G - Breer. > Qoearusi.] 

Orem A iratai-y-atcei பெ. (௩) இருதிறத்தார் 
UGSHE Claran® Oeuupd sy7em_A); dyarchy. 

(இரட்டை - ஆட்சி.] 

இரட்டையேணி iratai-y-éni, Qu. (n) 1. கவை 
Gusemfl; fork-legged ladder. 2. ஒன்றின்முன் ஒன்று 

வைத்துக் கட்டப்பட்ட ஏணி: longer ladder formed 

by tying together two ladders joined together at their 
9005. (செ.௮௧.). 

[இரட்டை + gem) 

இரட்டைவரி 7௪/௪௧ பெ. (௩) ஓரே திலத்துக்காக 
அரசுக்கும், உள்ளாட்சி நிறுவனங்களுக்கும் தனித் 

தணியாகச் செலுத்தும் வரி: double taxation, as 

taxes paid to Government and local body. (Qs.918.). 

(இரட்டை - வரி. வரித்தல் - இழுத்தல், கோடிடுதல், கட்டுதல், 
கட்டுப்படுத்துதல். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது வரையறுக்கப் 

பட்ட தொகை..] 

இரட்டைவாலன் (வாலி) /௪/-திகர (vali) Qu. 
(௩) 1. பொத்தகங்களிலும் துணிகளிலும் காணப்படும் 

வெண்ணிறப் பூச்சி வகை; பள - 881. 2. இரட்டை 

வால் உள்ள கருத்த சிறு பறவை; 3 kind of bird 
having twin tail. 

ம. இரட்ட வாலன், இரட்டவாலி. 

[இரட்டை - வாலன்.] 

இரட்டை வாழைப்பூ ர்சர்கி-திக/-2-20 பெ. (௩) 
நெடுங்கோடுள்ள புடைவை வகை (இ.வ.); 8 1/0 

of saree, வரர் 1009 81065. (செ.௮க.). 

(இரட்டை - வாழை - பூ.] 

இரட்டைவிரல் தேவாங்கு /௪(2/-/2/-/ச2190 பெ. 
(௩) 1. இருவிரல்களுடைய தேவாங்கு; 1/௦ 10௨0 91045 

௦4. மூன்றுவிரல் தேவாங்கு; (௦ 1166 toed one. 
(சா.௮௧.). 

(இரட்டை - விரல் - தேவாங்கு... 

இரட்டை விருத்தம் srattai-viruttam, Qu. (n) us 
னொருசீர்க்கு மேற்பட்ட சீரான்வரும் கழிநெடிலடி 
யாசிரிய விருத்தம் (வீரசோ.யாப்.3, உரை.); verse of 

more than 11 metrical feet to ௨ 106. (செ.௮௧.). 

(இரட்டை - விருத்தம்./
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இரட்டை வெள்ளைச் செம்பரத்தை /22-9/2/ 
௦-சச௱ம்கர்ச[ பெ. (ஈ.) இரட்டை வெள்ளைப் பூக்க 
ளையுடைய செம்பரத்தஞ்செடி, 0043 802 -198- 

ved shoe flower. (s1.218.). 

(இரட்டை - வெள்ளை - செம்பரத்தை... 

இரட்டை வெள்ளையலரி /௪/2/-42/8/-),-அ7 பெ. 
(ஈ.) இரண்டு பூக்களுள்ள வெள்ளை யலரி;; |ஈ018 

double flowered white oleander. (1.518. ). 

[இரட்டை - வெள்ளை - அலரி. 

இரட்டை வேட்டி ர்க் பெ. (ஈ.) எட்டுமுழ 

வேட்டி, 00ப016 - 0௦4 (சேரநா.). 

ம. இரட்ட வேஷ்டி. 

(இரட்டை * வேட்டி. 

இரண்டகம் irandagam, Qu. (n.) 1. ஏமாற்று: பரு 

doyble dealing, 168௦, 0ரிஞ். '“உண்ட வீட்டுக்கிரண் 

Leb நினையாதே''. (பழ.). 2. இருமனம் 

(<9.<91&.); double - mindedness, wavering. 

[இரண்டு - அகம். அகம் - மனப்பாங்கு. இரண்டகம் - ருநெறி 
(நில்லாது ஏய்த்தல், ஏமாற்றிக் கெடுக்கும் மனப்பாங்கு. 

இரண்டடியெதுகை irandadi-y-edugai பெ. (௩) 
முூதவிரண்டடி: நேரெதுகையாய் மற்றையடிகளோ 

ரெதுகை யாயேனும் பலவெதுகையாயேனும் வருவது. 

(%}.<16.); agreement of the second/subsequent sylla- 

bles of the initial foot in respect of two adjacent lines. 

(இரண்டு + He + எதுகை./ 

இரண்டகவாதி ர்கான்ர௪-சர பெ. (௩) தம்பவைத்துக் 
கெடுப்பவன்; — betrayer, confidence _ trickster. 
(ஆ.அக.). 

இரண்டகம் - வாதி. வாதித்தல் - பேசுதல். 

இரண்டறக்கல- -5Hev0 irandara-k-kala-, 3 செ.கு.வி. 

(vi) 1. af@Cumem_gev; to so realize God in one’s 

self as to merge emotionally with Him; to attain 

88//840ஈ. (செ.௮௧.). 2. ஐன்றாகக் கலத்தல்; ௦ 
become merged into one. 

இரண்டு + 29 + svggo.] 

இரண்டாகு- -தல் irandagu-, 7 செ.கு.வி. (94) இரு 
 துண்டாதல்; (0 be split up, get divided: to fall into 

140 016065. (செ.௮௧.). 

௧. எரடாகு, எரடிடு. 

(இரண்டு + 46] 

இரண்டாங்கட்டு ர்காரக/-ச/ம; பெ. (௩) வீட்டின் 
Hrevn_ms 1y§S); second set of apariments inside 
a house; inner court. (Qs.248.). 

(இரண்டு + ஆம் + கட்டி./   

இரண்டாங்காலம் ச்சாரக்-ச) பெ. (௩) கோயி 
வில் அந்திக் காப்புக்கும் நடு. இரவுப் பூசைக்கும் 
நடுவில் நடக்கும் வழிபாடு (இ.வ.); 19816 590/1095 

at night, services between the எ்பய க and the midnight, 

(செ.௮௧.). 

[இரண்டு - ஆம் - காலம். 

இரண்டாங்குட்டம் /சாரக-/யரக, பெ. (௩) உடம்பு 
கறுத்துச் சொறியுடன் எரிவுண்டாகிப் பன்னீர் 
பாய்ந்து கலங்கட்டுமோர் வகைக் குட்ட நோய்;3 10 
of leprosy known as the sécond எனா of the 10 Bee 

of leprosy. (&1.24&.). 

[இரண்டு - ஆம் + குட்டம்... 

இரண்டாட்டு-தல் srandattu-, 5 செ.கு.வி. 
இருநெறிப்படுதல்; 1௦ 06 doublé minded; to be 

unstable, be irresolute between two paths; “இரண் 

டாட்டா தொழிந்தீ சன்றிறமே பேணி'' (தேவா.811,3). 

(செ.அக.). 

(இரண்டு - ஆட்டு. 

இரண்டாநிலம் iranda-nilam, Qu. (n.) - மேன்மாடம் 
(திவ். திருப்பா.10,வ்யா); பறற மால. (செ.௮௧.). 

ர் 

(இரண்டு - ஆம் - நிலம் - இரண்டாம் நிலம் இரண்டா 
நிலம். மகரக்கேடு இடைக்குறை./ 

இரண்டாம் _ நிலை irandémnilai, பெ. (n) 1. 
; secondary ௦1806 2. உறுதி 

செய்யாதது; unconfirmed. 3. இரண்டாவது நிலை; 
second stage. 

இரண்டாம் பாட்டன் srandam-patian, Qu. {n) 
பாட்டணின் 56s; great-grandfather. (Gs.216.). 

[இரண்டாம் - பாட்டன். 

இரண்டாம் போகம் srandam-bogam, Gu. (n) 
இரண்டாமுறைப் பயிர் விளைவு; 560000 0000 12560 

on land in a year. (Gle.246.). 

(இரண்டு - ஆம் - போகம்.] 

இரண்டாம் வேளை ர்காரச-ரக8/ பெ. (௩) இரண் 
டாம்வேளைச் சிற்றுண்டி (இ.வ.); [19/1 |பற௦௦0, 11௬, 

as second meal during 166 ஷே. (செ.௮௧.). 

(இரண்டு - ஆம் - வேளை. வேலை - எல்லை. வேலை > 
வேளை - கால எல்லை./ 

இரண்டா முறைக் காய்ச்சல் ரகர: 
kayccal, Glu. (n.) 1. ஓரு நாள் விட்டு ஒருநாள் வரு 
மோர்வகைக் காய்ச்சல்; 10௱ of ‘intermittent fever 

“றி ர்வள. (சா.௮௧.). 2. மீண்டும் வரும் காய்ச்சல்; 
relapsing fever. 

(இரண்டு - 31 + (pam + ambsse.] 

Qrevorig.em& irandiga, Qu. (n.) இண்டை (மலை); 
eight-pinnate soap-pod.



இரண்டில் மூன்றில் 

(இரண்டு இரண்டிகை: 'கை” சொல்லாக்க ஈறு. யகர மன்றி 
தகார வருமொழி முன்னும் குற்றுகரம் குத்றிய விகர மாயிற்று../ 

இரண்டில் மூன்றில் ர்கனி-ஈபறர் கு.வி.எ. (adv.) 
இரண்டு அல்லது மூன்று தாள்களுக்கொருமுறை; 
once in two or three days. 'அவன் இரண்டில் மூன்றில் 
வருவான்' (கொ.வ.) (செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இல் - மூன்று - இல். 

இரண்டிலொன்று /சானி, பெ. (௩) இறுதிமுடிவு; 
final decision 'இரண்டிலொன்று இன்றைக்குள் பார்த்து 
விடவேண்டும்.' (உ.வ.). 

(இரண்டு - இல் 4 ஒன்ற. 

இரண்டு” ர்சாஸ்; பெ. (௩) 1. இரண்டு என்னும் 
எண்ணுப்பெயர், ஒன்றும் ஒன்றும் சோந்த கூட்டுத் 

தொகை; ஈபாள 140. “இரண்டறிவதுவே அதனொடு 

நாவே'' (தொல். மரபி.27). 2. கில; 129. “இரண்டு 
நாளைச் சுற்றமே இரங்கல் வேண்டா'' (சீவக.270). 3. 

உகரவெமுத்து; 6 உ'. “எட்டினோ டிரண்டும் 
மறியேனையே”' (திருவாச.5,49) (செ.௮௧.). 

மறுவ. பாதி (பகுதி), துமி, ஒன்ஒன், ஓர்ஓர்; 

ம. இரண்டு, ரண்டு; ௧. எரடு, எரழ்; பட. ஏரடு; குட. தண்டு, 
தண்டி; கோத. எடெ, எய்டு; துத. எட்; குறும். யெரடு; இரு. 
இரெண்டு; து. ரட்டு; தெ. ௭௬, ரெண்டு; கொலா, இண்டிங், ' 
இண்ட்; பர். இர்டு; கட, இண்டி; கோண், ராணு, ரண்ட்; 
கூ. ரி; குரு, ஏர், ஏண்ட்; குவி, ஏர், ஏண்ட்; மால், இவ், 
இத்தி; நாய். இண்டி; கைக். ரண்ட்: பிராகு. இராட். 

Central India: Gayati. rand; Madi randu; Madia. rand; Autluk rand. 

ஈர்தல் - பிளத்தல், வெட்டுதல், இரண்டாக்குதல். இதே 

பொருளில் பகுத்தல் துமித்தல் என்னும் வினையடியாகத் 

தோன்றிய பகு - பா, துமி, என்னும் சொற்களும் பண்டைக் 

காலத்தில் இரண்டைக் குறிக்கும் எண்ணுப் பெயர்களாக 

வழங்கின. இச்சொற்களை யறியாத ஒருசார் பழங்குடியினர் 

இரண்டு என்னும் பொருளில் ஒன்று ஒன்று, ஒன்னு ஒன்னு, 

ஒன்ஒன், ஒன்னும் ஒன்னும் போன்ற அடுக்குச் சொற்களை 

வழங்கினர். இவையன்றி இரண்டு என்னும் எண்ணுப் பெய 

ரின் குறிப்புப் பெயரெச்ச அடியாகிய இரு, ஈர், என்பனவும் 

அவற்றின் திரிபுகளாகிய கொச்சைச் சொற்களும் பல்வேறு 

பழங்குடி மக்களிடை எண்ணுப் பெயர்களாகவே வழங்குகின் 

றன. எண்ணுப் பெயரின் முதனிலை திரிந்தனவெல்லாம் 

அடிநிலைத் திரிபுற்றவை யென்றும் முதனிலை நீங்கி ஈறு 

மட்டும் திரிந்தன வெல்லாம் முடிநிலைத் திரிபுற்றவை யென் 

றும் திரவிடமொழிகளிலும் ஏனைக் குடும்ப மொழிகளிலும் 

வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இரண்டு என்னும் எண்ணுப்பெய 

ரின் ஒருபொருட் பன்மொழிகளாகப் பண்டுதொட்டே முந்துதி 

ரவிடத்தில் வழங்கி நாளடைவில் அருகிய பகு (பா - பாதி), 

துமி, ஒன்ஒன், ஓர்ஓர் என்னும் எண்ணுப்பெயர்களின் நிலவ 

ழிப் பரவலும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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- இரண்டு 

இரண்டு -, இரு. முதல்வகை அடிநிலைத் திரிபுற்றவை. 

Korean. iru; Chinese. (Mandrin) eer, ert, (Canton) i, (Peking) uth; 
(Nankin) uth (ar); (Shangai} ni; Jap. ni; ib nyi; Tablung Naga 
ih; Bur (kami) ni; Turk iki; Ara. ethnan, iisnayn; Hab. schnayim, 

வெ s..w.; Burma. ohit, nach; Afi (peul + Housa). bin. 

கொரியன் மொழியில் 'இரு' என்றும் சீனமண்டாரின் மொழி 

யில் “ஈர்: என்றும், துருக்கி மொழியில் *இக்கி” என்றும் 

அடிநிலைத் திரிபுற்ற இரண்டு என்னும் எண்ணுப் பெயர் 

சித்திய கிழக்காசிய மொழிகளில் இயல்பான சொல் வடிவத்தி 

லேயே ஊடாடித் திரிந்துள்ள நிலையைக் காட்டுகிறது. திபேத் 

திய சப்பானிய பருமிய மொழிகளிலும் எபிரேய அராபிய 

எகுபதிய மொழிகளிலும் பன்மடி அடிநிலைத் திரிபுகளுற்றுள் 
ளன. 

ஆறு ஏழு எட்டு என்னும் சொற்கள் ஒரே சீராகவும் விரைவாக 

வும் பெரும்பான்மை உலகமொழிக் குடும்பங்களில் ஊடாடியி 

ருப்பதுபோல் இரண்டு என்னும் எண்ணுப்பெயர் ஊடாட 
வில்லை. முந்துதமிழில் காலத்தால் முற்பட்ட எண்ணுப்பெயர் 

காலத்தால் முற்பட்ட மொழிகளில் ஊடாட்டம் பெற்றன 

வென்றே இதற்கு அமைவு கூறமுடியும். 

இரண்டு என்னும் பொருளில் உலகமொழிகளில் ஊடாடியுள்ள 

பகு - பாதி, துமி என்னும் வடதமிழ்ச் சொற்கள் வணிகராலும் 

பொதுமக்களாலும் ஆங்காங்குப் படைக்கப்பட்டவை. 

சீன திபேத்திய மொழிக்குடும்பங்களும் சித்திய மொழிக் 

குடும்பங்களும் தமிழொடு நெருங்கியிருந்த காலத்திய சொல் 

லாட்சி என்று இரண்டு என்னும் எண்ணுப் பெயரை வகைப்ப 
டுத்தலாம். 

குட்கு மொழியில் அடிநிலைத் திரிபுற்றபோது ரகரம் தகர 

மெய்யெழுத்தாகத் திரிந்து தண்டு, தண்டி எனத் திரிந்துவிட் 
டது. இதனை ஆறு என்னும் எண்ணுப் பெயரில் முடிநிலைத் 

திரிபுற்ற றுகரம் துகரமாகத் திரிந்த பூட்டானிய திபேத்திய 

நேப்பாள மொழிநிலைகளோடு ஒப்பிடலாம். 

பெரும்பாலும் குழந்தை மொழி நிலையில் ரகரம் ஒலிப்பருமை 

கருதி ல, ந, த, ட மெய்யெழுத்துக்களாகத் திரிவதுண்டு. 

கல்லாத மக்கள் குழந்தைகளின் ஒலிப்பையே வழக்குச் சொல் 

லாக்கியதால் நேர்ந்த விளைவாகக் குடகு மொழிச் சொல்லாட் 

சியைக் கொள்ளலாம். இரண்டு என்பதில் முன்னுயிர் நீக்கிய 

மொழிகளும் இடையில் ரகரம் நீக்கிய மொழிகளும் கூட 

குழந்தை மொழி ஒலிப்பை ஏற்றனவாகலாம். எழுத்து 

மொழியை அல்லது செவிவழி இலக்கியச் செல்வத்தைப் 

பேணிக் காக்காத மொழிகளில் குழந்தைமொழிச் சிதைவுகளே 

கிளை மொழிகளின் தோற்றத்திற்குக் காரணமாகிவிடுகின்றன. 

கொரிய சீனமொழிகளில் இரு, எர் என்னும் ஓரசை வடிவிலான 

குறிப்புப் பெயரெச்சங்களே எண்ணுப் பெயர்களாகி யுள்ளன, 

சீனமொழியின் ஓரசையமைப்பு பெயரெச்சத்தையே எண்ணுப் 

பெயராக ஏற்றுக்கெள்ள வழிவகுத்தது எனலாம். ட்
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பகு -, பகுதி -, பாதி: அடிநிலைத் திரிபுற்றவை 

நடுவண் இந்திய மொழிகள் 

Savara. bagu; Kuri. barku; Aaj. makis; Mundala. baria, Bhumij. 

baria; Santaff. barea; Ho-kol. barra; Guj ba, be; Sin. ba. L. paria, 

par; F. pair; E pair, bi-; Skt. uba, upa; Jap. fo, fats; Basque. 

bi, bia, biga; Siam (Talain). pa; Burmah. (Khyeng v. shou). pan-uhi 

{Mru v.Toung) pre. 

வட இந்திய மொழிகள் பலவற்றிலும் ஐரோப்பிய மொழிகள் 

சிலவற்றிலும் சயாம் பருமியக் கிளைமொழிகள் ஒன்றிரண்டி 

லும் இரண்டைக் குறிக்கும் பாதி என்னும் சொல் அடிநிலைத் 

திரிபுற்று வழங்கி வருகின்றது. இலத்தீனம், பாசுக்கு, சப்பானி 

யம் ஆகிய மொழிகளிலும் ஊடாடியிருப்பதால் கடல் வாணி 

கர் வாயிலாக வெளிநாடுகளுக்குப் பரவிய சொல்லாட்சியாக 

லாம். ஏனெனில் இதன் நிலவழிப் பரவல் ஒரு சீராக இல்லை. 

சப்பானியம், பாசுக்கு, சயாம், இலத்தீனம் நடுவணிந்தியாவி 

லுள்ள சவார் சந்தாளியர் மொழிகள் ஆகியவை நிலவழிச் 

சொற் பரவலுக்கு ஊடாட்ட எளிமை வாய்ந்தனவல்ல. அது 

வும் இது பெருமளவில் பரவிய சொல்லாட்சியன்று. 

ஏதேனும் ஒன்றைக் கையால் பகிர்ந்து அல்லது வகிர்ந்து 

இரண்டாக்கித் தருவதையே இச்சொல் முதலில் குறித்திருக்க 

லாம். குறிப்பாக இச்சொல் குச்சர மொழியில் காணப்படுதலால் 

குச்சரத்து வணிகர்களால் பரவிய சொல் என்று கருத முடிகிறது. 

இரண்டு என்னும் எண்ணுப் பெயர் காலத்தால் முந்தையது. 

துமி அதனினும் பிந்தையது. பகு - பாதி என்பன மிகவும்: 

காலத்தால் பிந்தைய சொல்லாட்சிகள். எனினும் அனைத்துமே 

கடல் வாணிகத்திற்கு முற்பட்ட காலத்தன. அரைப்படியள 

வுள்ள தவசத்தை இருபகுதியாகப் பங்கிட்ட காற்படியளவை 

வடபுலத்து வணிகர் பாவு எனக் குறிப்பிடுவதைக் காணலாம். 

சமமாகப் பகிர்ந்தது பங்கிட்டுக் கொண்டது என்னும் பொரு 

ளில் தோன்றிய சொல்லாதலின் வணிகரின் படைப்புச்சொல் 

என்று கூறப்படுகிறது. 

துமி: அடிநிலைத்திரிபுற்றவை. 

Mar. don, do, Punj. do, dwa; Rajas. dho, Beng. dul; Beng. Ass., 

Ori, dui, Hin., uru. do; Pkt dva; Pal dvi Skt dva, di Sith. 
dekay, Nep. (Darhi) (Denwar) dwi; (Tharu). dui Beng. (Kocch). 

du; (Deora chutia) dukunt Nep. (Newar) dui; L duo; Gk dio; 

Russ. dva; F. deux; Sp. dos; ita dus; Port dois; Rum. dot Dut. 
twee; Swed. twa; Dan. to, Pol, dwa; Ceec. dve; Indon. dud, yidd. |. 

tevez Oli. da-du; fri. ado; E Two; Nor. to; Goth twat Serb. 

Mantshu. dchoue; Javanese (Krama). Kalish; Malay. dua. 

வட இந்திய மொழிகளிலும் ஐரோப்பிய மொழிகளிலும் 

அங்கேரி உள்ளிட்ட துரானிய மொழிகளிலும் ஆப்பிரிக்க 

மொழிகள் சிலவற்றிலும் இரண்டைக் குறிக்கும் “துமி” என்னும் 
எண்ணுப்பெயர் ஊடாடியுள்ளது. 

பொதுவாக ஒன்று முதல் ஐந்து வரையுள்ள எண்ணுப் பெயர் 

கள் வணிகர்களால் பரப்பப்படவில்லையென்றும் இவை நிலவ   

இரண்டு 

ழிப் பரவல்களாக ஒரு கூட்டத்தாரிடமிருந்து மற்றொரு கூட் 

டத்தார் அறிந்துகொண்டனவாகக் கற்காலம் முதல் வளர்ந் 
தவை என்றும் கூறப்படுகிறது. ஐந்துக்கு மேற்பட்ட எண்ணுப் 

பெயர்களே வணிர்களால் உலகெங்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட் 

டவை என்பர். 

துணித்தலும் துமித்தலும் வெட்டுதற் பொருள்தரும் தமிழ்ச் 
சொற்கள். சிந்துவெளியில் வாழ்ந்த தமிழருள் ஒருசாரார் 

இரண்டு என்பதைத் 'துமி' என வழங்கியிருக்கலாம். துணை 

யோர், துணைமையோர் என்பன 'இருவர்' எனப் பொருள்படு 

தலைக் காணலாம். இருவர் என்பதை இந்தியில் *தோனோ!: 

என்பர். 

உலக மொழிகள் பெரும்பாலானவற்றில் இரண்டு, துமி 

ஆகிய இருசொற்களே ஊடாடியுள்ளன. உலகின் பிறமொழிக 

ளிலிருந்து கடன்பெறாமல் இரண்டு என்னும் கருத்துப் புலப்ப 

டுமாறு வெட்டுதல், பிளத்தல் பொருள்தரும் வினைச் சொற்க 

ளைத் தெரிந்தெடுத்து இரண்டைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொற் 

களை ஆங்காங்கு வாழ்ந்த தமிழ்மக்கள் தாம் விரும்பியவாறு 

படைத்துக்கொண்டனர்; உலகமொழிகளுக்கும் கடன்சொற்க 

ளாக வழங்கியுள்ளனர். 

Uraon. enotan; Bhut. nyi; Sik. nyet. Manipuri. ani, Mithan Naga. 

ane; Angami Naga. kane; Namsang Naga. vanyi; Nowgang Naga. 
anna; Tengsa Naga. annat, Abor Miri. aniko; Beng. (Bodo) mangne, 

manne; (Dhimal) nhelong gnelong; (Garo). gining aning; (Kachari) 

mannai, munai; Slamese. sang, song; shan. htsoung; Annamitic. 

hai. Ahom. sang; khamti. song; Laos. song; Egypt {coptic) sum, 

sem. Sum. min; Caucasian (Abkh) u-ba; America - (Aztec)u-me, 

umte; America (puebio NahuatiJome; America (Huasteca Nafwati). 

O-me. 

ஓர்ஓர் (ஒக்ஒக்-ஒச்ஒச்); அடிநிலைத்திரிபுற்றவை 
Geor. ori, Circa. oh, or; Jevanses (Ngoko). ro; 7ib. (sokpa) hoyur 

(Gyami) ar; Fin. kaksi (1+ 1). Nep. (Dungmali) hi-chi; (Sang pang). 

hich-chi, hi-sali (Balaji) hich-che; (Lohorong) hich-chi, hi-pang; 

(Thulungya). ni-chi, (yakha) kich-chi; (Podong) hakara; (kiranti) 

ha-sat; Afri, (Nubian). orre. (Swa) eru; (Couch) ari: (Bari) ori-i, 

(Berber) rdet. {kabyl) eraa. O.Georg. jori. 

பிளத்தல், துணித்தல், பகுத்தல் கருத்தின் அடிப்படையில் 

இரண்டு என்னும் எண்ணுப்பெயரை அமைத்துக்கொள்வதற்கு 

முன்பு ஒன்றும் ஒன்றும் என்னும் கூட்டுச்சொல் எண்ணுப்பெ 

யரே பல்வேறு வகையில் ee வழக்கில் 
பயின்றுள்ளது. 

மலைவாழ் பழங்குடிகளிடை ஒன்்ஒன் என்பதும் 

ஆப்பிரிக்க மொழிகளில் 'ஓர்ஓர்' என்பதும் பெருக வழங்கி 
யுள்ளன. 

திபேத்திய சர்கேசிய சியார்ச்சிய மொழிகள் ஓர்ஓர் என்பதைத் 

தக்க வைத்துக்கொண்டிருப்பதால் ஆப்பிரிக்கா வரை இதன் 
ஊடாட்டம் புலப்படுகிறது. ஒக்ஒக் (1-1) என்பது
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துரானிய மொழிக்குடும்ப மொழியான பின்னிசில் முடிநிலைத் 
திரிபுற்று கக்சி எனத் திரிந்துள்ளது. 

சுமேரிய எகுபதிய நாகரிக மொழிகளிலும் அமெரிக்கச் செவ் 
விந்திய மொழிகளிலும் ஊடாடிய ஒன்ஒன் (1-1) என்னும் 
சொல்லாட்சி இரண்டைக் குறிக்கும் ஒரேசொல் வழக்கூன்றிய 
பின்னும் பழைய வழக்கத்தை மறக்கவியலாமல் நீடுநிலைத்ததா 
கலாம். தென்கிழக்காசிய மொழிகளிலும் புதுக்ககவை மொழி 
யான எகுபதிய காப்டிக் மொழியிலும் சகர மெய்யெழுத்து 
முன்னெழுத்தாகச் சேர்ந்திருப்பது காலத்தால் பிந்தைய சொல் 
லாட்சி. பழைய எகுபதிய மொழியும் ஒன்ஒன் என்பதனுடன் 
சகரம் சேர்த்து வழங்கியுள்ளது. சுமேரிய வங்கக் கிளைமொழி 
கள் மகரமெய்யை முன்னெழுத்தாகச் சேர்த்துக் கொண்டன. 

இரண்டு” சர்கார், பெ. (ஈ.) ஈயத்தண்டு; (650 rod 
(சா.௮௧.). 

இரண்டுக்குற்றது randukkuradu, Qu. in) 1 
இதுவோ! அதுவோ வென்னு நிலை. (வின்.): (2! 
which is dubious, dilemma, that which admits of alternati- 

485. (செ.௮௧.). 2. உண்மையோ, பொய்யோ வென் 
பது (ஆ.௮௧.); 106 or false. 

(இரண்டு - கு - உற்றது. 

இரண்டுங்கெட்ட நேரம் irandus-ketta-néram, Qu. 
(n.) 946) Clumupgy; dusk of the evening which is 
neither day or night (Ge..248. ). 

(இரண்டு - ௨ம் - கெட்ட - நேரம்.] 

இரண்டுங்கெட்டான் irandun-kettén, Qu. (n) 1 
seem Sno wplungeiet (Gsr.c.); one who 
cannot distinguish between good and evil. 2 ஒருவழிக் 

கும் வராதவன் (கொ.வ.); 0௬6 who will not take 

up any course definitely, one who is not himself 

knowledgeable nor will heed good 80109. (செ.௮௧.). 

[இரண்டு - ௨ம் - கெட்டான்./ 

இரண்டு நினை-த்தல் ர்சாங் றச், 4 செ.கு.வி. 
(vi) இரண்டகம் நினைத்தல் (கொ.வ.); 1௦ 10ப06 in 

double dealing, duplicity, confidence tricking. (Qe.218.). 

[இரண்டு - நினை... 

இரண்டுப்பு ச்காங்ற௦ப, பெ. (௩) இருவகையுப்பு, 
அதாவது இயற்கை செயற்கை; 08௦ 1405 of salt, 

viz; the natural and the artifical 886. (சா.அ௮க.). 

[Q@gen@ + 2014] 

இரண்டுபடு-தல் srandu-padu-, 20 As.6.eA. (vi) 
1. பிரிவுபடுதல்; (௦ disagree, dissent, to get divided 

“ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குக் கொண்டாட்டம்'' 

(பழ.). 2. ஐயூறுதல்; 1௦ 06 doubiful. 

(இரண்டு - படு...   

இரணியமுட்டத்துப் பெருங்கெளசிகனார் 

இரண்டு பண்ணு-தல் /காஸ்-௦ஊாப-, 15 செ.கு.வி. 
(4) 1. புரளி பண்ணுதல்; (௦ 16856. 2. வேற்றுமை 

உண்டாக்குதல்; 1௦ 03056 (௦ 015807௦6. (ஆ.௮௧.). 

(இரண்டு - பண்ணு../ 

இரண்டுரு ர்காஸ்ப; பெ. (௩) 1. ஆணும் பெண் 

கிய இரண்டு ௨௬; ௦௦ஈ012410௩ *0ஈ௱60் 04 ஈ௮௨ 80 

ரவ 7008. ''இரண்டுருவாய் ஈரணி பெற்ற வெழிற் 

றகையன்'” (பதிற்.கட.7). 2. சிவனும் ் 

இருவர் உருவங்கள்; 502 ௨0 /45ஈப as manifestations 

04 1௬௮ 5பறாள ௦௭. “*இரண்டுருவும் ஒன்றாயிசைந்து' ' 
(திவ். திருவந்.63). 

(இரண்டு - ௨௫../ 

இரண்டுவவு irandwvaw, Qu. {n) காருவாவும் 
வெள்ளுவாவும்; new moon and full moon. 

(இரண்டு - உவவு./ 

இரண்டெட்டில் irancettil, 6.cAl.cr. (adv) 1. eng 
வில்; very soon, quickly, literally in two strides. 

'இரண்டெட்டில் வா” (கொ.வ.). 2. வெகு ௮ண்மை 

யில்; ஙு near. ‘sour oS cron வீட்டிலிருந்து 

இரண்டெட்டில் இருக்கிறது' (உ.வ.). 

(இரண்டு - எட்டில், எட்டு - எட்டிவைக்கும் பாதம். இரண்டு 
அடி எடுத்து வைக்கும் தொலைவு. இரண்டு அடி எடுத்து 
வைக்கும் குறுகிய நேரம்./ 

இரண்டை srandai, Qu. (n) 1. eawbOQuesr: widow. 

2. எலியால் விதை; glaucous-leared physic nut 
(Qe. 218.). 

(இரள் -, இரண்டை. இரள் - பிரிதல், இரண்டாதல். இரண்டை 
: கணவனைப் பிரிந்தவள், தணிமையுற்ற கைம்பெண். பிள 

, வுண்ட வித்து அல்லது முளை..] 

இரண்டொன்று ர்காஸ்ங; கு.வி.எ. (௨0.) சில; 00௦ 
0140, ௨182. 'இரண்டொன்று தா.” (உ.வ.). 

(இரண்டு - ஒன்று - இரண்டொன்று. ஓரிரண்டுதா என்னும் 
போது சற்றுக் கூடுதலாகக் கொடு என்பதும், ;இரண்டொன்றுதா 
என்னும்போது எண்ணிக்கை சற்றுக் குறைந்தாலும் பமுதில்லை 
என்பதும் குறிப்பால் உணர்த்தப் படுவனவாம்.] 

இரணமுட்டம் irana muttam, Qu. (௩) பழங்காலத்தி 
விருந்த ஊர்ப்பகுதி: 3 01759௦ ௦4 habitation. 

(/இரிணம் - இரணம். இரிணம் - 
முட்டம். 

உவர்நிலம். இரணம் 

இரணியமுட்டத்துப் பெருங்கெளசிகனார் /௪௩- 
ya mufiattu-p-perunkausiganér, Qu. (n.) sent asapac. 
Lyeveut; Sangam poet.



இரத்தி 

[(இரணமுட்டம் - இரணியமுட்டம் - பெரும் - கெளசிகன் - 
ஆர். இவர் மலைபடுகடாம் இயற்றிய புலவர். இரணமுட்டம் 
பார்க்க, see irana mufiam] 

இரத்தி ச்சர்; பெ. (௩) 1. இலந்தை மரம்; ]ப/ப0௦ 
66. '*இரத்தி நீடிய வகன்றலை மன்றத்து” (புறநா.34, 

12). 2. மரவகை; 66. 3. இத்தி மரம் (சூடா.); 100160 

ovate - leaved fig. 

ம. இலந்த, லந்த; க எர, எலசி, எளசி, இலிசி, எகசி, ரேகு; 
தெ. ரேகு; கொலா. ரெங்கா; பர். ரேகா; கோண். ரெங்கா, 

ரெங்கு. 

[Qe > Bi இரத்தி.] 

இரத்திரி sratti, Au. PSA (Sen); fig 1௦6. (செ.௮௧.). 

/இரத்தி - இரத்திரி... 
இரதம் ௪௦௭, பெ. (ஈ.) இரத்தி பார்க்க: 599 rat 

இத்தி (வை.மூ); jointed ovate leaved fig. (Qe.s18). 

/இரத்தி - இரதம். 

இரந்திரி ரசாளிர் பெ. (ஈ.) இரத்தி பார்க்க; 566 ர்சர்/ 

/இரத்தி. - இரந்திரி. 

இரந்துண்ணி irandunni, Au. (n.) இரப்போன்; 6௨00௭ 
.(ஆ.௮௧க.) அப்பன் இரந்துண்ணி ஆத்தாள் மலை 

நீலி''. (தனிப்பா.). 

[இரந்து - உண்ணி. இரந்துண்ணி - இரந்து உண்பவன்... 

இரந்துணி ரசாஸ்ற பெ. (௩) இரத்துண்ணி பார்க்க; 
see /randunni. 

/(இரத்துண்ணி - இரந்துணி... 

இரந்தை ரகா] பெ. (௩) இலந்தை மரம் (ஆ.அக்.); 
jujube tree. ““இரந்தையின் கனி'' (சேதுபு. காசிப.46) 
(செ.௮௧.). 

(இலந்தை - இரந்தை... 

இரப்பாண்டி rappandi, Qu. (n.) இரப்பாளன் பார்க்க: 

see /rappalan. 

(இரப்பு - ஆண்டி... 

இரப்பாளன் irappalan, Qu. (n) வறுமையுற்று 
இரப்பவன் (ஈடு.2,6.1): 66902, mendicant, suppiiant. 
(Qe.218.). 

ம. இரப்பாளி; குட. எரபெ. 

/இரப்பு - ஆளன்.] 

இரப்பு sappy, பெ. (௩) 1. இரத்தல்; begging, asking 
5. “'இரப்பு மோர் ஏஎர் உடைத்து''. (குறள்.1053) 

(௪ெ.௮௧.). 2. வறுமை (ஆ.௮௧.); ௦04ஐந். 

ம. இரப்பு. 

(இர -, இரப்பு... 

இரப்புணி srappuni, Qu. (n) இரந்துண்ணி (வின்): 
(<9-<818.); beggar who begs for his 1000. (செ.௮௧.). 
/(இரப்பு - (உண்ணி) உணரி./] 
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இரப்பை சச பெ. (ஈ.). இமையிதழ்; 9610 

(செ.௮௧..). 

௧. ரெப்பெ; தெ. ரெப்ப. 

[இறப்பை - இரப்பை (கொ..வ. 

இறப்பை பார்க்க; 888 ரைக். 

இரப்போடு ௦2020; பெ. (ஈ.) இரப்பதற்குப் பயன் 

படுத்தும் ஏனம்; 060085 0011. (சேரநா.) 

ம. இரப்போடு. 

(Bruny - ஓடு. 

இரப்போர் srappor, Qu. (n.) 1. இரவலர்: ற௦0 people. 
2. இரந்து வேண்டுவோர்; 060025. 3. பரிசிலாளர்; 

poets who seek presents from the patron. (.%.-%.). 

(இர - இரப்பு - இரப்போர். 

இரப்போன் ௮௦2௦, பெ. (ஈ.) இரந்துண்ணி: 0௦0027. 

(இர - இரப்பு - (ஆன்) ஓன்... 
இரம்பம்" சகம், பெ. (௩) கத்தூரி மான் (அக.நி); 

musk deer. (Gle.216.). 

/ஒருகா. இரு - இரும்பம் - இரம்பம்./ 

இரம்பம்” ர்சாம்ச, பெ. (n) அரம்பம் பார்க்க, 
மரமறுக்கும் வாள்; 52. (செ.௮௧.). 

தெ. ரம்பமு. ் 

/அரம்பம் > ரம்பம் - இரம்பம். அரம்பம் 2 5 ஈ௱ம்ச 5 

'இரம்பம்./ 

இரம்பிகம் /௭ஈமச௱, பெ. (௩) மிளகு (சங்.௮௧.): 
00௭ (செ.அக.). 

இரம்பிலம் : இரம்பிகம். 

(மிரியல் - இரியல் - இரிம்பம் - இரிம்பகம் - இரம்பகம்../ 

QrwGeow sambilam, Au. (n) erg; black pepper. 
(Qe. 218.). 

/(இரிம்பம் - இரம்பகம் - இரம்பலம்.] 

இரலை /௪/( பெ. (௩) 1. கலைமான் (திவா.); 912. 
2. புல்வாய் (ஆ.௮௧.); 8 1406 ௦4 092. '“இரலையுங் 
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கலையும் புல்வாய்க்குரிய”” (தொல்.பொருள்.600). 3. கர 
மான் (ஆ.௮௧.); : black-buck. (௪செ.௮௧.) “இரலை 
நன்மான் இனம் பரந்தவை போல்”! (147.194), 

௧. எரளெ, எரலெ; தெ. இற்ற, லேட்டி, லேடி; மால். இலரு. 

(இரு - இரல் - இரலை. இரல் (இரள்,) - வளைதல், திருகுதல், சுழீறுதல், முறுக்குதல். இரலை - திருகிய கொம்புடைய மாள் 
வகை. இரு - இருல் - கருமை. இருலை - இரலை - 
கரிய மான்.] 

இரலை” sala, Qu. in) 1 துத்திரி மென்னும் 
துகொம்பு (சீவக.434); trumpet. 2. இரலை தாண் 
மீன் (அசுவினி); first naksatra. (Mriu.). 

/இரல் - வளைதல். இரலை - வளைந்த ஊது கொம்பு போன்று 
வளைந்த அமைப்பு காணப்படும் விண்மீன் தொகுதி... 

இரவச்சம் ௭௪௦௪௬, பெ. (௩) 1. மானத் தீரவரும் 
இரப்புக்கு அஞ்சுகை (குறள்.அதி.107); பலர் of 

060090. 2. குருதி கண்டு அஞ்சும் அச்சம்; ॥௦௦ற0௦- 
018. (செ.௮௧.). 

இரவணம் /௪௭கர, பெ. (௩) 1. கமுதை கத்துகை; 
braying of a donkey. 2. aver); beetle. (As.218.): 

[Geng - அணம் - இரைவணம் - இரவணம். Barge - 

தொடர்ந்து ஒலி எழுப்புதல். 

இரவம்” iravam, Qu. (n.) இருள், 08௭௦55. 

(இரு - இருவம்../ 

இரவம்” iravam, Qu. (n.) gat; sound. 

/அரவம் - இரவம்./ 

இரவம்” iravam, Qu. (n.) இரவமரம் - இலந்தை; 

jujube _tree. “தீங்கனி யிரவமொடு வேம்பு 

மனைச் செரீஇ.”' (புறநா.281-1) (சங்.இலக்.சொற்). 

(இரு - இர - இரவம்./ 

இரவரல் (௯௪௫! தொ.பெ. (0ஈ.) இரவுக் குறியில் 
வருதல்; ௦௦ஈரஈ0 at the appointed time during night 

for love meeting. (@iey.239) (em. Qlvds.Gaemm). 

[இரவு - வரல் - இரவரல்./ 

இரவல் saval Qu. (n) 1. வேண்டிப் பெறுதல், 
கேட்டல் (ஆ.௮௧க); 660000, 10 9௦ ௫ 8140. '“இரவன் 

மாக்களீகை நுவல'' (புறநா.24.30). 2. மீண்டு தருவ 

தாகக் கொண்ட பொருள்; ற5(91185 0௦௦௪0. 'இரவ 

லுடம்போ சுமந்து கொண்டிருக்கைக்கு' (ஈடு.2.4.2) 

(செ.௮௧.). 

(இரத்தல் - மனம் தாழ்ந்து வேண்டுதல். இர - இரவல். 

இரவல் மாக்கள் iraval makkal Qu. (n.) பரிசிலர், 
வள்ளலின் பால். பரிசு வேண்டிச் செல்லும் புலவர், | 
கலைவலார், பாணர், கோடியா, கூத்தர் முதலியோர்:   

இரவி 

poets, artists, singers, musicians and dancers who seek 

Presents from the patron. “@\yaudr wréacfos Baw" 
(புறநா.24-30). 

(இர - இரவல் - மாக்கள்... இரவல் - இரத்தல்... 

இரவலர்த் தடுத்த வாயில் /௪௪௪-/-சஸ்ர்ச vayil 
பெ. (௩) இரவலச்களை நீங்கிச் செல்ல மனமின்றித் 

தடுத்த asra¥ed; gate of a patron, forbidding the prize. 

“குய்குரல் மலிந்த, கொழுந்துவை அடிசில் இரவலர்த் 
தடுத்த வாயில்.” (புறநா.250). ் 

[இரவலர் - தடுத்த - வாயில். 

இரவலன் 4௪௪௭ பெ. (ஈ.) இரப்பவன் (பெரும்பாண். 
45): suppliant, recipient. (Qe.218.). 

ஷஇர - இரவல் - இரவலன்.] 

இரவலாளன் ச௯௮/-ச8ர பெ. (ஈ.) இரவலன் (தமிழ் 
நா.161); 06002. 

[இரவல் - ஆளன்..] 

இரவற்குடி ர௪௨-/பர் பெ. (௩) 1. குடிக் கூலியின்றிக் 
குடியிருக்குங் குடும்பம் (வின்.); [வாரிநு occupying a 

6௦0௦0 10056. 2. அடுத்து வாழுங் குடும்பம் (வின்); 

family living with the owners of a house and without 

paying rent (Qs..916.). 3. Gyasev af@: house tent. 

(இரவல் - கடி..] 

இரவற் சோறு iravar-cor, Qu. (n) பிறரைச் சார்ந்து 
பிழைக்கும் empty (uimpis.); livelihood obtained 

by sponging upon others. (Gs.914.). 

(இரவல் - சோறு./ 

இரவறிவான் ச்சு, பெ. (௩) சேவற்கோழி 
(efile); cock, from its making the watch of the night. 
(செ.௮௧.). 

(இரவு - அறிவான். இரவுப் பொழுதின்கண் யாமம் அறிந்து 
கூவும் இயல்பான் பெற்ற பெயர். 

இரவன் 4௪௭ பெ. (௩) திங்கள்; moon, who is 
lord of the night “இரவன் பகலோனு மெச்சத் திமை 

யோரை:' (தேவா.571,4). (செ.௮க௧.). 

(இரவு -, இரவன் - இரவில் வரும் திலவு..] 

இரவாளர் ச்சி; பெ. (௩) கொங்குப் பகுதியில் 
வாமும் இருளருள் ஒரு பிரிவினர்: 9601 of the irular 
community in Coimbatore district. 

(இரவு - ஆளர். ஓ.நோ, ௮ருவாளர்.] 

இரவி” ச௪4 பெ. (௩) வாணிகத் தொழில் (பிங்): 
commercial practice (Qle.218.). 

(இரு - இருவி-, இரவி. இரு - பெருமை; இரவி - பெருமள 
வில் செய்யப்படும் மொத்த வாணிகம்.]



இரவி 

இரவி” ர்ச் பெ. (ஈ.) 1. ஞாயிறு; 5பா. '“கண்ணாரிரவி 
கதிர்வந்து கார்கரப்ப'” (திருவாச.7.18). 2. மலை 

(பிங்.); mountain. (Q¢.918.). 

/உல் - உரு - உறி (எரிதல்). ௨௬ - உரவி - இரவி - ஒளி 
கிந்தும் கதிரவன், கதிரவன் சாயும் மலை. 

இரவிக்கை ச்சி பெ. (௩) 1. மகளிர் சட்டை; 
010056. (செ.௮௧.). 2. ஞசயிற்றுக்கதிர்கள்; 5பா5 195. 

(சா.அக.). 

௧. ரவிக்கெ; தெ. ரவிக. 

[இறவு - இறவுதல் - சுற்றுதல், வளைதல். இறவு - இறவுகை: 
- இறவுக்கை - இரவிக்கை, இரவி - கை - இரவிக்கை - 
கதிரவனின் கை, ஒளிக்கதிர். ஒ.நோ. இறவு - வளைந்த இறால் 
மீன். இறவு - இறா - இறால்.] 

இரவிகாந்தம் ச்ஸுகாக பெ. (௩) 1. ஞாயிறு 

காந்தக்கல் (ஆ.௮௧.); $பா-$1006. ''இரவி காந்தத் 

திலகமுமே'' (நீதிவெண்.50). 2. தாமரை (மலை.); 

totus. (Qe..14. ). 

(இரவி - காந்தம். 

இரவிகுலம் sravi-kulam பெ. (௩) கதிரவக்குலம் 
(ஆ.௮௧.); 8018 806. '*இரவிகுலம் பாரிக்கத் தகுவ 

னென்றே'' (கலிங்.10,6) (ச௪ெ.௮௧.). 

/(/இரவி - குலம். 

இரவிச் Femed sravi-c-cilai, பெ. (௩) சிவப்புக்கல், 
கற்காலி; red ochre. (சா.௮௧.). 

(இரவி - (சிலை) சீலை. இரவி - கதிரவன், செந்நிறம். சிலை 
= 6@.] 

QDroMHOMCeunest iraviririven, Qu. (n) sréeoir; 
demon or goblin, one who roams during night. ““@y eM 

HilGeurt s_Aenm’ (Cgeur.111,8) (Qe.s8.). 

(இரவு * இல் - திரி - (ஆன்) ஓன்... 

இரவு” ர்க, பெ. (ஈ.) 1. இருளடர்ந்ததேரம்; ரர, 
time from sunset to sunrise. ‘‘crdenauy gay Ate 

ணாய்'' (புறநா.7,7). 2:. மஞ்சள் (தைலவ.தைல.103); 

Cf. 5ல் ஈ4$கவ5, ரபாகர. 3. இருள் மரம் (பெருங். 
உஞ்சைக் 52,40) பார்க்க; ௨ |ஸ0 ௦4 96. (௫௪.௮௧.). 

ம. இரவு; ௧. எரெ, இருள், இர; தெ. ரே, இருலு, ரேயி; 
கோத. இர்ல்; துட. இள்; குட. இரி; துளு. இர்க்; பட. இரு. 

(இல் - இரு - இரவு..] 

இரவு” avy Qu. (n) இரக்கம் (அக.நி.); ஈறு, 
௦௦ாழ2590ஈ. (செ.௮௧.). 

(இர - இரவு... 

இரவு” ravu Qu. (n.) பன்றி வாகை (ப: (ப09-16-1ப0௦ 
000. (ச௪.௮௧.). 

(இர - இரவு. 
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இரவுரை 

இரவு” /௪௨, பெ. (௩) 1. இரத்தல்; ௦௦002. ““கோலொடு 
நின்றா ஸிரவு.”* (குறள்.552) (செ.௮௧.). 2. வறுமை 
(ஆ.அக.); poverty. ன 

ம. இரவு; ௧. ரெவு; தெ., து. எரவு. 

(இர - இரவு..] 

இரவுக்குறி sravu-k-kur, Qu. (n.) இரவிலே தலைவ 
-னுத் தலைவியுஞ் சேரும்படி குறிக்கப்பட்ட இடம் 
(Qgre.Qum@et.131.); clandestine meeting place of 

lovers by night. (Q¢..98.). 

(Qrey + @P.} 

QrysS@mOuIemrulG  iravuk-kuri-yidai-yidu, Qu. 
(ஈ.) எட்டாம் நாள், இரவுக் குறிக்கண் வந்த தலைவன், 
அல்ல குறிப்படுதலால் ,இடையீடு பட்டுப் போதல், 
(அபி.சிந்); interruption of regularity of love meeting 
at night, literary genre of Tamil agam poems. 

(Qre; + 6 + Gworuw@.] 

இரவுச்சோறு saw-c-coy, பெ. (௩) 1. அரசின் ஆ 
நிலைப் பணியாளாக்கு இராக் காலத்திலிடும் உணவு 
(TAS.i,65); supply of food at night, to government menial 

88/8௩. (செ.௮௧.). 2. இரந்து உண்ணும் உணவு; 
food got through begging at night. (Gegmr.). 

ம. இரவு சோறு. 

[இரவு - சோறு. 

இரவுத் தலைச் சேறல் /௪ப/2/௦௦௪௪] பெ. (௩) 
தலைவனைக் காணவேண்டும் என்னும் ஆசை 
யோடு இருள்செறிந்த யாமத்து மாண்டறு மென்மை 
யாள் தன் இல்லிணின்றும் புறப்படுதல். பெருந் 
,திணைத் துறைகளுள் ஒன்று, (பு.வெ:); literary 

genre of Tamil agam poems - peruntinai. 

(இரவு - தலை - சேறல். பெண் ஆணை நாடிச் செல்லுதல் 
தாணுவரையிறத்தல் என்னும் குற்றத்தின் பாற்படுதலின் இத 
னைப் பெருந்திணைத் துறைகளுள் ஒன்றாக்கினர்..] 

இரவு பகல் srav-pagal Qu. (n) இராக் காலமும் 

பகற் காலமும்; பூ 80 ஈரம். 

பட. இருஹகலு. 

(இரவு - பகல்.] 

இரவு மலர் ர்சங ஈ௪8 பெ. (ஈ.) பொய்கைப் பூப் 

போலன்றி இரவுக் காலத்தும் மலர்ச்சி நிலை பெற்ற 
மலர்; ஈ௦௦1பா2! 10௭. “இரவு மலர் நின்று, திருமுகத் 

தலமரும்'” (பதிற்று.21-34). 

(இரவு + wan] 

இரவுரை ரசப் பெ. (௩) Gacuyjeos; entreaty, - 
imploration. “இரவுரை நெடுவாரரிப்ப வட்டித்து'* 
(புறநா.398.13). 

(இரவு - உரை..]
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இரவெரி ௭௭ பெ. (௩) ஒளிமரம் (சோதி மரம்) 
(மச்சபு.நைமிச.8); 8 kind of tree said to shine at 
night. (Qe..916.) “‘Gsbsipd ஒளியிற் பொங்கும் தீபமா 
மரங்களாலும்'' (பெரியபு.கண்ணப்ப.131). ் 

[இரவு + ofl] 
: 

இரவைக்கு ர்சவ/40 கு.வி.எ. (804) இராப்பொமு 
B/G; to night; for the night. 'இரவைக்குப் புழுக்குக் 
கறியமுது' (8114, 267) (௪செ.௮௧.)... 

(இரவு - இரவை - கு. 

இரவோன்” ௪௦௩ பெ. (௩) 1. இரவலன் (திவா); 
06002. (செ.௮௧.). 2. வறியவன்:0௦0௦ ௨௩ (ஆ.௮க௧க.). 

(இரவு - (ஆன்) ஓன். 

இரவோன்” 4௪௦ பெ. (௩) திங்கள் (பிங்.): moon, 
who is the lord of the night. (Gs.215.). 

/இரவு - (ஆன்) ஐன்... 

இரளி ira, Qu. (௩) கொன்றை (மலை); cassia. 
(செ.௮௧.). 

க. ரேலா; தெ. ரேல்ா-செட்டு, 

/இர - இரளி... 

இரற்று-தல் srarv-, 15 As... (vi) 1. ஓலமிடுதல்; 
to shout; utter a shriek 85 8 00. ''கடலினாரை யிரற்றும்'” 

(ஐங்குறு.114). 2. ஒலித்தல்; to sound. 

/அரற்று - இரற்று./ 

இரா' ira, பெ. (ஈ.) இரவு; ஈரர(. “நீடுக மன்னோ 

விரா”' (குறள்.1329). 

ம. இரா; தெ. இருலு. ௮4 ஈசர், 

/இரவு - இரா... 

இராக்கடைப் பெண்டிர் ச௪-/-/சரட்2-2னள் பெ. 
(ஈ.) விலை மாதர் (சிலப்.5,50,உரை); prostitutes. 

(செ.௮௧.). 

[இரவு - கடை - பெண்டிர்./ 

இராக்கடை வேசையர் ச-/4-/சரச/சசட்சா பெ. 
(ஈ.) இராக்கடைப் பெண்டிர் பார்க்க; 966 /2-/-/சரக/ 

-p-pendir. 

[இரவு - கடை - வேசியர்.] 

- இராக்கண் irakkan, Qu. (n.) இரவில் கண் தெரியாத 
வொரு நோய்; [வபா of or imperfect vision at night 
or in a dim light, night blindness-nyctalopia. 

(இரவு + கண்...   

இராக்கதம் ரகச, பெ. (௩) 1. தலை மகளை 
வலிதிற் கொள்ளும் மணம் (தொல்.பொருள்.92, 

2.7); a-form of marriage in which the bride is 
carried away by force characteristic of Rakshasas of 

2-2. இரவின் 75 நேரப் பிரிவுகளுள் 
ஆறாவது (விதான,குணா.73,உரை); 16 ஸ்ர of 15 

divisions of the night. (Qs.218.). 3. பெண்ணுஞ் 
சுற்றமும் உடன்படாது வலிதிற் கொள்ளும் மணம் 
(-.21&.); forced marriage. 

(அரக்கன் - அரக்கதம் - ராக்கதம் - இராக்கதம்...] 

இராக்கதிர் 7௪-௪௭ பெ. (௩) திங்கள் (திவா.); 
moon, from its shining at night. (Qe..918.). 

(இரவு - இரா - கதிர்,] 

இராக்கறி சக் பெ. (௩) இரவுச் சாப்பாட்டிற் 

குதவுங் கறிகள்; curries fit to be used in food during 

nights, as distinguished from usaf), those taken during 
the day: (er. 916.). 

(இரவு - கறி - இராக்கறி.7 

இராக்கனி ௪௦௮ பெ. (௩) இரவு உணவுக்குப்.பின் 
மெல்லப்படும் வெற்றிலை; 0616), ( 15 So Called from 

its being invariably chewed in the night before retiring 
1௦ 060. (சா.அக.). 

[இரவு - சனி, கண்ணுக்குப்புலப்படப்பூத்துக் காய்க்காத இயல் . 
புடைய வெற்றிலை கனித் தன்மையைத் தனக்குள் பெற்றிருக்கி 
றிது என்னும் கருத்தில் கனி எனப்பட்டது. இரவு நேரத்தில் 

வெற்றிலை போட்டுக் கொள்வது வழக்கமாதலின் இப்பெயர் 
பெற்றது. 

இராக்கனியாள் க்சி) பெ. (௩) இரவிற் குடிப்ப 
தற்குப் பாலைக் கொடுக்கும் மாடு; 006, 85 8பறறந்ராஈ0 

milk to drink in the night before bed time. (s1.2i.). 

[இரவு - கனி - ஆள். ் 

இராக்குருடு ர்சி-யயஸ் பெ. (ஈ.) மாலைக்கண்; 
night-blindness, nyctalobia. 

(Brey - Bor + 6G@O-] 

இராட்டிரம் ரசரரக௱, பெ. (ஈ.) 1. 5@; country, territory. 
2. தகரிலிலுள்ள மக்கள்; 1045 101 citizens. 
(௪செ.௮௧.). 

(இரு - பெறிய. இரட்டு - பெரியது, பெரிய நிலப்பரப்பு. 
இரட்டம் -, 54 ஆர22 த. இராட்டிரம். இரட்டபாடி என்னும் 
வழக்கை நோக்குக..] ் 

இராட்டினத்தொட்டி ர்ச்; பெ. (௩) இராட்டி 
னம் போலச் eps Csi; vessel rotating like a 
wheel. 

/இரட்டுதல் - சுற்றுதல். இரட்டு - இரட்டினம் -, இராட்டினம்...



இராட்டினம் 

இராட்டினம் ச்சர பெ. (௩) 1. நூல் நூற்குங் 
(a9; spinning wheel. 2. தீரிறைக்கும் (5 a9; machine 
for drawing water. 3. ugreenTaem &(5a9; machine 

107 192109. 4. ஏறிவிளையாடும் சுழல்தேர்; 0/80% ௨9௮! 

in which people ride and amuse themselves at festivals. 

(ஆ.௮௧.). 

((/இரட்டுதல் - சுற்றுதல். இரட்டு- இரட்டினம்-. இராட்டினம்../ 

இராட்டின வாழை ர்கற்ச ள் பெ. (௩) ஒரு 
தண்டில் தடுவிட்டு. மேலுங்கமுஞ் சீப்பிடும் வாழை; 
a species of plantain whose bunches have an intermediate 

blank space. (eSlér.). 

/(இராட்டினம் - வாழை./ 

இராட்டின வூசல் ர்சரச 02௪! Qu. (n.) இராட்டின 
வூஞ்சல் பார்க்க; 566 ர்சிநிறச-ப0ப0௪/. (ஆ.௮௧.). 

(இராட்டினம் - ௨௭சல்.] 

இராட்டின வூஞ்சல் 20௪-0௫௮) பெ. (௩) Sint 
னம் போற் சுழலு மூஞ்சல்; 8 100 ௦7 turning swing 

with four vanes like a wind-mill-sometimes called the 

fandango. (eile. ). 

[இராட்டினம் - ஊஞ்சல்,] 

இராட்டு ‘ratty. Qu. (n) தேன்கூடு (இ.வ.); honey 
comb. (Gls. 9&.). 

(இறால் -, இராட்டு./ 

இராட்டு” ௪௩, பெ. 
(ஆ.௮அக௧.). 

(இறால் - இறாட்டு - இராட்டு.] 

இராட்டை rrattai பெ. (ஈ.) நூல் நூற்குங் ao 

spinning wheel. 

(இரட்டுதல் - சுற்றுதல், இரட்டு - இராட்டு - இராட்டை... 

இராடம்" ௪௯௭௭, பெ. (௩) 1. பெருங்காயம்; 85106109. 
2. வெண்காயம்; 0/0. (சா.௮௧.). 

(இரதம் - இராதம் - இராடம். இரதம் - சாறு, சாறுள்ளது. 

இராடம்” ர்சீரகர பெ. (ஈ.) குச்சரதாடு; 31061 Gujarat. 

(சா.௮௧.). 
[இரட்டம் -, இராடம்.] | 

இராத்திரி ஈசர் பெ. (௩) 1. இரவு: ஈரம் 2. இராக் 
காலம்; பிரர்( 16. (சா.௮௧.). 

[இரவு இரா? Skt. rathri > த. இராத்திரி... 

இராத் தூக்கம் /௪௭0-/-/௪௱, பெ. (ஈ.) இரவுத்தாக்கம்; 
night sleep as opposed to day sleep. 'இராத்தூக்கம் 

கெட்டுப்போச்சு' (இ.வ.) (சா.அக.). 

(ஈ.) Qwarev; shrimp, prawn. 

(இரா - தூக்கம். 

இராப்பகல் ira-p-pagal பெ. (௩) 1. இரவும் பகலும்; 
ஈ்04 ௭9 ஷே. '“இராப்பகனாம் பேசும்போது'* (திரு 
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வாச.7,2). (௫௪.௮௧.). 2. எப்பொமுதும்; 2௨5, 

constantly. (¢1.218.). 

(இரவு -, இரா - பகல் - இராப்பகல். 

Qymsuesr ira-p-pan, Qu. (n) அஇராக்காலத்திற் 
பாடுதற்குரிய riswsrser; melodies to be sung at night. 
(செ.௮௧.). 

[இரவு -. இரா - பண்... 

இராப்பத்து ர்சீ-0-0சரப, பெ. (.) விண்ணகப் பதினோ 

ரமை முதல் (வைகுந்த ஏகாதசி) வருகின்ற புத்து 
இரவுகள்; /௪(47 half of the attiyayanorcavam in Visnu 

lemples beginning with vaikunda-égadasi day and contin- 

uing for ten nights. (Gle.-216. ). 

(இரவ -, இரா - பத்து..7 

இராப்பள்ளிக்கூடம் ird-p-palli-k-kadam, Qu. (௩) 
இரவில் நடத்தப்படும் பள்ளி; 1001-50௦0. 
(செ.௮௧.). 

[இரவு இரா - பள்ளி - கூடம்.] 

இராப்பாடி ச்சீ-2-2சீரி பெ. (ஈ.) 1. இரவில் வீடுவீடாகச் 
சென்று சோறு வாங்கும் சலவைத் தொழிலாளி . 
(G).eu.); member of a sect of the washerman caste 

called pudara vannan, who begs by singing from door 

to door during ங்ரார். (௪௪.௮௧.). 2. இரவிற்பாடுங் 
குருவி; small bird that 805 2 ஈரம். (சா.௮௧.). 

[இரவு - இரா - பாடி... ் 

இராப்பாடிக் குருவி r4-p-padi-k-kunwi, பெ. (௩) 
வால்கொண்டலாத்தி என்னும், ,இரவிற்பாடுமொரு 

வகைக் குருவி; (8085 boolboo! or paradise fly 
catcher. (¢1..24.). 

[இரவு இரா - பாடி - குருவி.] 

  

  

    
  

இராப்பாடிக் குருவி 

இராப்பாலை ர்ச்.2-0சீ௪/ பெ. (௩) மரவகை (ட); 920௦ 
tree with smooth grey bark. (Qs..218.). 

(இரு -- Oya + urea.)
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இராப்பாறை ர்ஹ்மன்க[ பெ. (ஈ.) ஒருவகைக் கடல் 
esr; a kind of sea fish. 

  

  

      

இராப்பாறை 

இராப்பிச்சை /2-2-௦௦௦௮( பெ. (ஈ.) இரவில் எடுக்கும் 

பிச்சை; 060010 2 ஈ/ரரர். (செ.௮௧.). 

[இரவு இரா - பிச்சை..] 

இராப்பூ ira-p-pU, Qu. (n) இரவில் மலரும் பூக்கள் 

(fle4.2,14,2 ey); flowers that blossom at night-fall 
like the water-lily. (Qe.28.). 

[இரவு இரா - பூ..] 

இராவைக்கு ர்ஸ்சர்்ப, கு.வி.எ. (904.) இரவுக்கு; for 

or during night “இராவைக்குப் போனகப் பழவரிசி'' 

(9114,146). (௪௪.௮௧.). 
(இரவு, இராவு - கு - இராவுக்கு - இராவைக்கு (கொ. வ. )./ 

இராவோன் iravdn, Qu. (n.) திலவு; ஈ௦௦௩. '“முளைத் 
தன னிராவோன்'' (திருவாத.பு.புத்தரை.30). 

(செ.௮௧.). ் 

[இரவு - ஆன் - இராவான் - இராவோன்.] 

இரி*-தல் , 4, செ.கு.வி. (4) 1. கெடுதல், 
தோற்றோடுதல்; .10 09 08510060. '*மாறிரியச்சீறி”” 

(பு.வெ.2,9). 2. ge@gev; to run, to flee away, as 

a defeated army; to scamper away through fear. 

“புனலொழுகப் புள்ளிரியும்'” (நாலடி.212). 3. விலகு 

§%; to fall away, as a garment; to drop; to recede. 

“உத்தரீயங் மிரிய வோடுவார்'” (கம்பரா.ஊர்தேடு. 
51). 4. «stg ged; to drop, as perspiration; to ebb, 

as 11௦ 009. 5, அஞ்சுதல் (திவா.); 10௦ fear, dread 

(௪௪.௮௧.). 6. பின்னுக்கோடுதல் (மு.தா); (௦ retreat. 

ம. இரிதல் (அழிவு.). 

(இல், இலி, இரி. 
இரி”-த்தல் ரர், 4. செ.குன்றாவி. (84) 1. தோற்றோடச் 

செய்தல்; 1௦ rout, defeat. 2. GlaG@sgev; to destroy, 
ruin; to dispel: “Qagleows amibANS Gd Yad 
கருங்கண்ணியர்'' (சீவக.1769). 3. ஓட்டுதல்; ௦ drive   

ல்ல, 508௪ லு. மள்ளர் குமூஉக்குரல்... அன்ன 

மிரிக்கும்'” (கம்பரா.நாட்.32) (ச௪.௮௧.). 

[Qe + Be + Gif] 

இரிக்கி ஈர பெ. (n) 
Scimitar-pod. (Qg.918.). 

(இரிகம் -, இரிக்கி. 

இரிகக்கத்தை 8௪/42 பெ. (ஈ.) இதய சடாக்குழி 
யில் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் தசைநார்; ஈப50ப12£ 

projections (fleshy columns) inside the ventricles of the 

heart - columna carneae. (é1..948.). 

பெருங்கொடிவகை (ட); 

[இரிகம் - கத்தை. 

இரிகநாடி /ஸூகாசற் பெ. (ஈ.) இதயத்தின் தாடி; 02012௦ 
சாறு. (சா.௮௧.). 

/(இரிகம் - தாடி... : 

Q\Mawd irigam, Qu. (n) 1. Psuns; heart. 2. weed; 
mind. (Qe..916.). 3. anpae; dispute. (9.918.). 

[Ql » இரியம் -, இரிகம்..] 

இரிகரம் ஈச, பெ. (௩) இதயுத்திற் குண்டான 
அழற்சி; inflammation of the heart-carditis. (sm.218.). 

(இரி-, இரிகரம்.] 

இரிகு ஈம பெ. (ஈ.) பகைவன்; 887. (ஆ.அக.). 

/(இரி (அச்சம்) - இரிகு..] 

இரிங்கணம் ஈர்சகாக, பெ. (௩) ஒரு பறவை; 8 
140 04 6/0. (சா.௮௧.). 

QOlew isam, பெ. (௩) பூனைக்காலி (மலை.); 

cowhage. (செ.௮௧.). 

/(இரி - இரிசம்... 

இரிசல் ௬௧ பெ. (௩) 1. பிளவு (யாழ்ப்); 098 
crack. 2. மனமுறிவு (யாழ்ப்.); 8//ஈ24௦ஈ 04 ஈர்ஈர், 

015000. (செ.௮௧.). 3. புலனை வேறொன்றிற் செலுத் 

தல்; division of the’ mind; diversion. 

[இரி-, இரியல் -, இரிசல் ..] 

இரிசியா ஈரர௪-, பெ. (௩) இரிசம் பார்க்க; 596 srisam. 

இரிஞ்சகம் சரக, பெ. (n.) ஊசிமல்விகை; 1௦௦016 
shaped jasmine; harlot jasmine. (e.24&.). 

(இரி-. இரிஞ்சகம்..] 
இரிஞ்சி ரர பெ. (ஈ.) wep (1pm); pointed-leaved 
809-70௭. (செ.௮௧.). 

(இரி-. இரிஞ்சி. 2 

இரிஞ்சிகம் ஈருண, பெ. (௩) இரிஞ்சி பார்க்க; bee 
ர்்ர் (சா.௮௧.). 

(இரி ப இரிஞ்சி - இரிஞ்சிகம்...



இரிஞன் * 

இரிஞன் ௭௪, பெ. (௩) பகைவன் (திவா.); 109, 
9௭௩. (செ.அ௧.). 

இரிட்டம்" ௫௭) பெ. (௩) நல்லது; ood. (ச௪.௮௧.). 

(இரு - (பெரியது. நல்லது) இரு - இரி - இரிட்டம்... 

இரிட்டம்” ஈர்ண பெ. (௩) 1. தீயது; 118ப50101005. 
2. amet; sword. 3. அழிவு, முடிவு; 900, 0652001400. 

4. அறக்கடை (பாவம்); 88 (செ.௮௧.). 

(இரு - இரி - இரிட்டம். இரு - கறியது, தீயது, அழிவு, 
அழிப்பது... 

இரிணம் ஈக, பெ. (ஈ.) 1. உவர்நிலம் (சூடா.); 

saline 801: (செ.௮க.). 2. பாழடைநதது; ஈப/ா௦0 

(ஆ.அ௮க.). 

//இரி - (கெடுதல்) - இரி - இரிணம்...] 

இரித்தகம் ஈரஷக௱, பெ. (ஈ.) பாழடைந்த வீடு; £ப1060 
௦056. (ஆ.௮௧.). 

[Qh +» இரித்தகம்.] 

QASSw snittam, Qu. (n.) செல்வம்; 6௦௨/4. (ஆ.௮௧.). 

(இரு இரி- இரித்தம். இரு = Quflug. yaw.) 

இரித்தை 4௪ பெ. (ஈ.) 1. தான்காவது, ஒன்பதாவது, 
பதினான்காவது மதி நாள்கள் (சதுர்த்தி, நவமி, 

சதுர்த்தசி என்னும் திதிகள்); 44, 9 80 14: 

008565 ௦7 1௨ ௱௦௦ஈ. 2. தாழிகை (பிங்.); period of 24 

minutes. (Qs.218.). 

(9G - Gl Qillsang (Ser acrwb, அல்லது ஓரை].] ' 

QMcy ippu, Qv. (n) 1. இருத்தல், உட்காரும் 
செயல்; 81040. 2. நிலை; state, condition. 3. Depew 
டம்; 1685108006. 4. வாமும் நிலை, ஓமுக்கம்; mode 
௦4 4840, 008140, ௦0௩0ப௦(. 5. ஒருவருக்கொருவர் 
கொண்டுள்ள உறவு முறையின் நிலை; ஈ£(பா6 ௦4 
mutual relations. 6. இருக்கை; ௨ 5684. (சேரநா.) 

7. முறியடிக்கை; 06192100, (4/.). 

ம. இரிப்பு; ௧. இரபு; தெ. இரவு. 

/இருப்பு -, இரிப்பு (கொ.வ..).] 

இரிபு சம்டி Qu. (nm) 1. அச்சம்; 122. 2. ஓடுதல்; 
fleeing. 3. Lise; hatred, animosity. 4. தோல்வி; 0௦1680, 

discomfiture. (94..218.). 

(இரி- இரிபு.. 

இரிபேரம் ௪௪, பெ. (ஈ.) வெட்டிவேர் (தைலவ. 
தைல.56); 0ப50ப$ 0885. (செ.௮௧.). 

Skt hribéra. 

(இரு - ,இரி (வேர் - வேரம் -) 4 பேரம்.] 

இரிமான் ர்க, பெ. (௩) எவிவகை (இ.வ.); 9 5060-5 
௦42. (செ.௮௧.). 

(இரு - (மா)மான். இரு - கறிய. மா - விலங்கு. 
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இரு-த்தல் 

இரியல்” iryal பெ. (௩) 1. அச்சத்தால் நிலை 
கெடுகை (பெரும்பாண்.202:); 60 agitated, pertu- 

rbed 0 108860 90001 180004 1627. 2. விரைந்து 
Qeevens; running, speeding, racing. “Qu@si Cure 

மிரியன் மாக்களொடு'' (சிலப்.6,112). 3. அமுதை; 

௦௦00. '“அழுவாளிரியற் குரல்'' (கம்பரா.நகர் நீ.35) 
(செ.௮௧.). 

(இல் -, இரி - இரியல்... 

இரியல்” inyal Qu. 
cloth (w.). 

(இரு - இரி_ இரியல்... 

இரியல்” siyal Au: (n.) இலவங்கப்பட்டை; 0. 
(சா.அ௮க.). 

(இரி-, இரியல். 

இரியல்போ-தல் /நூ௫/-2%;, 8 செ.கு.வி. (44) தோற் 
றோடுதல்; (௦ 06 0090, றபர் (௦ ரிரரா(் “அமரினாற்றாது... 
இரியல் போக. (கூர்மபு.தக்கன் வேள்.47.) (செ.அக.). 

/இரி-, இரியல் - போதல்..] 

(ஈ.) தல்லாடை (வின்): fine 

QAueoCunse-Hev iniyal-pokku-, 5 As.@enmred. 
(41) சாய்த்துக் கெர்டுத்தல்;1௦ give unsparingly, liberally 

““கயைடி யானை யிரியல் போக்கும்'” (புறநா.135,12). 

(செ.௮௧.). 

(இரி-. இரியல் - போக்கு... 

இரிவிகஞ்சம் ௩௧௫௭), பெ. (௩) அருளாளர்கள் 
sL_sm_; coat of fibres obtained from the substance 

between the bark and the wood of a certain tree. In 

olden days it was used by siddhars. (7.2).). 

(இரி-, இரிவி - கஞ்சம்... 

இரு'-த்தல் ர்ப-, 2 செ.கு.வி. (44.) 1. உளதாதல்; 
1௦ ஓ051. 'ஊரிலே ஏரி இருக்கிறது' (தெ.ஆ.). 2. திலை 
பெறுதல்; 10 £9௱௭ஈ. ''வலம் வரும்படி யிருப்பது 
கயிலைமால் வரையே”' (கந்தபு. திருக்கைலாச.12). 3. 
உட்காருதல்;1௦ 54 008. ''நிற்றலிருத்தல் கிடத்தலியங் 
குத லென்று'' (நாலடி.334). 4. உள்ஸிறங்குதல்; to 
sink, as a foundation; to disappear, come down. “சுவர் 

இருந்துபோயிற்று'.. 5. உயிர்வாழ்தல்; ம (6. “நெடுநாளி 
ருந்த பேரும்'” (தாயு.பரிபூ.10). 6. அ௮ணியமாயிருத் 

தல்; 10 06 ready to act, to be in readiness for any 

' duty or project; to be on the point of acting or going. 

“மீன் பிடிக்க இருக்கிறான்' (கொ.வ.). 7. நினைத்தல்; 

to fancy; imagine, ல1௦௦4, 6006.* தம்.பிமா .ரென்றிருந் 

தோம்”(தமிழ் நா.216). - இடை (௨௩) ஒரு துணை 
வினை; auxiliary எம். 'எழுந்திருந்தான்'. (செ.௮௧.). 

ம. இரி; ௧. இரு; ஆத். இக்கத்தி.
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Be in Snes (201) 1. இரண்டு; two. 2.| (Qs..sis.). 
TL.cmt_; double 

(இரண்டு +» இரு - (காழ்.) காழி. காழ் - வித்து... 
oon ஜ் ன் Dae தெ. ட் a yey, | BESG tukky, Qu. (n) 1. Casingéd; vedic 
பிரா. இரா. ய ராடி. “வேதப்புனித விருக்கை நாவிற் கொண்டு”' 
(இரன்டு - இர. (திவ்.திருவாய்.5,2,9). 2. இருக்குவேதம் (திவ்.பெரி 

. 3, ் ் இரு” wy, G.Gu.cr. (adj) 1. Oulu; great, spacious, 
429. “மாயிரு ஞாலம்'” (குறள்.999). 2. கரிய; 61501௨ 
““இருமலர்க் குவளை யுண்கண்'*  (சீவக.1171) 
(௫௪.௮௧.). 3. காட்டுமல்லிகை: wild jasmine. 
(சா.௮௧.). 

இருமை - கருமை, பெருமை. 

(இருமை - இரு./ 

இருக்கணை irukkanai, Qu. (n.) சித்திர வேலைக்குத 

வும் மரவகை (Nels.); crenulate leaved spindle tree. 
' (Qé.918.). 

(இரு * கணை] 

இருக்கம் பசக, பெ. (௩) 1. விண்மீன்; ஈட. 
512. 2. கரடி; 0௦. 3. ஓரை (இராசி.); 2001502| 807. 
(௪செ.௮௧.). 

/ஒருகா:: இரு - கரிய. இரு -, இருக்கம். கரடிவடிவிலமைந்த 
விண்மீன் தொகுதி.] 

இருக்கமாலி பசி) பெ. (௩) 756 முழ அகலமும் 
உயரமுமுள்ளதாய் 756 உச்சிகளோடு 96 மமேணி 

லைக்கட்டுகள் கொண்ட கோயில் (சுக்கிரநீதி, 229); 
temple of the width of 766 cubits and of the same 

height, with 766 towers and 96 storeys. 

[இரு - இருக்க (பெரிய - (மா) மாலி..] 

இருக்கன் iru-k-kan, Qu. (n) தரன்முகன்; 6205, 
literally one who recites the 9608. ''தரைவிசும்பைச் 

சிட்டித்த விருக்கன்'' (திருப்பு.419). 

[இருக்கு இருக்கன். இருக்கு மறையை (வேதம்) ஓதுபவன்.] 

இருக்கால் iru-k-kél, Qu. (௩) 1. இரண்டு முறை 
(பாரத. பதின் மூன்றாம்.111.); twice 2. கவ 
குறித்த ஓர் எண் (வின்.); 085 04 dice for the number 
2. (செ.௮௧.). 

ம. இருக்கால. 

[இரண்டு - இரு உ கால்... 

இருக்காவி irukkavi பெ. (ஈ.) கட்டுமரப்பக்கங்களை 
இணைத்துக்கட்டுஞ் சிறு பலகை; 8௮! piece of 

wood which connects the planks of a catamaran. 

(சேரநா.). 

ம.. இருக்காவி. 

(இரு - காவி. காவு - காவி; காவுதல் - தாங்குதல்./ 

இருக்காழி 4ப-4-/21 பெ. (௩) இரண்டு விதையுடைய 

காய் (யாழ்ப்.); ரபர் மூரி ௭௦ kernels, as the palmyra. 

wimp.5,1,6.); the rig. véda. (Qs..s18.). 

/அருக்குதல் - புகழ்தல், பரவுதல், அருக்கு - 54 ரக். அர்ச் 

த. இருக்கு. 

இருக்குக்குறள் /௩/8௦-/-/வ௮ பெ. (n) சிறிய 
பாவகை;௨ (00 04 56074௭96. ''ஏகபாதந் தமிழிருக்குக் 

குறள் சாத்தி'* (பெரியபு.திருஞான.276) (ச௪.௮௧.). 

/ஒருகா: இறுக்கு -, இருக்கு - குறள். 
இருக்குவேள் 4ய//- பெ. (௩) புதுக்கோட்டைக் 

கருகில் உள்ள கொடும்பாளூரில் 8வது 9வது நூற் 

றாண்டில் அரசாண்ட வேளிர் சிற்றரசர் (கல்வெ.); 

line of powerful chieftains who flourished about the 8th 

and 9th ௦ at Kodumbdalir, in the Pudukkdttai Dt 

(செ.௮௧.). 

(இரு - இருக்கு (பெருமை) - வேள். ஒ.நோ. அருக்கு = 
அருமை. “'நிதியினருக்கு முன்னி'” (திருக்கோ.275)).7 

இருக்கை irukkai பெ. (௩) 1. உட்கார்ந்திருக்கை; 

ப்ர. ''பார்வலிருக்கை'' (புறநா.3,19). 2. உட்காருமி 
டம் (ஆசனம்) (நாலடி.143.); 9924. 3. இருப்பிடம், 

residence, dwelling, situation. 4. குடியிருப்பு; ௦5/0௮ 

quarters, as in 8 141806. “தண்பணை தழீஇய தளரா 

விருக்கை'' (பெரும்பாண்.242). 5. கோள்களிருக்கும் 

ஓரை (இராசி). (பரிபா.11,3); ஒரு ௦4 (6௨ 200180, 8 

1௨ 892 ௦4 6 2௯%. 6. திரிதரவுள்ள விருக்கை, 

திரிதரவில்லா இருக்கை என்ற இருவகை இருக்கை 

கள் (சிலப்.8,25, உரை.); ற0£4பாட ௦4 4௪௦ kinds viz, 

திரிதரவுள்ள விருக்கை; 10௦119 ற௦51பா9', திரிதரவில்லா 

விருக்கை ௱௦40/655 ந0$(பர௨ ஈளப்0ஈ௦0 in the treatise 

on painting. (ets.8,25, 2 eny.). 7. ஊர் (பிங்); 104, 

village. 8. கோயில்; 4ளாழ!6. “நீலியிருக்கை'” (கந்தபு. 
மார்க்க.144). 9. அரசர் போர் புரியக் காலங் கருதியி 

ருக்கும் ,இருப்பு (பு.வெ.9,37, உரை.); waiting for an 
opportunity to open hostilities or to commence war, 

(செ.அக.). 

ம. இரிப்பு; ௧. இரவு; தெ. இருவு. 

(இரு - இருக்கை. . 

இருக்கையுதவல் irukkai-y-udaval, Qu. (n.) eceng 
;இடமளித்தல் (திருவேங்:சத.58.) ; Providing a seat esp. 

for a great person. (Qe. AS.). 

(இருக்கை - உதவல்.]. 

இருகண் ர்ப/௪ பெ. (பி ஊனக்கண் ஞானக்கண்; 
eye of the body and eye of the ஈர்0. '“இருகணும் 

புதைத்து வைக்கும்'' (சீவக.1578). (செ.௮௧.).   (இரண்டு - இரு * கண்.
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இருகணி inv-kai Qu. (௩) இரு கண்களாலும் 
தொலைவிலுள்ள பொருள்களைக் காணவுதவும் 

தொலை நோக்குக்கருவி; 0௦௦087. 

இருகரந்தை ivkarandal பெ. (௩) சிவகரந்தை, 
திருமால் (விட்டுணு) கரந்தை எனும் இருகரத்தை 
(ஒருவகைச்செடி); 640 kinds of plants of sweet basil. 

(இரு - கரந்தை./ 

இருகரையன் invkaralyen, பெ. (௩) 1. இரண்டு 
எண்ணம் உடையவன் (திவ். பெரியாழ். திருப்பல். 2. 

வியா.). 2. மற்றொன்றிலும் பற்றுள்ளவன்; 00001௦ 

minded man, vacillating person. (Qe.218.). 

[Qren@ > Qa + sa@quen.] 

DHepeye italafju, Qu. (n) இரண்டரை வராக 
Glesremt_; two and a half pagodas. (#1..2&.). 

(இரண்டு - இரு - கழஞ்சு... 

இருகழுத்துக்குப்பி irukaluttukkuppi, பெ. (௩) 
கமுத்தமைந்த ஒருவகைக்குப்பி; two 

— bottle used in medicinal preparation - woulfe’s 

௦6. (சா.அ௧க.). 

(இரண்டு > இரு + கழுத்து + குப்பி./ 

இருகால் ர்பகி; பெ. (௩) 1. அரை; 214. (ஆ.௮க.). 
2. இருமுறை; 14௦ 485. (சா.௮௧.). 

(இரண்டு + Bog + re] 

இருகா லாட்டல் பககக! பெ. (௩) 
தடவை மருந்தைக் கலுவத்திலிட்டு அரைத்தல்; 

grinding a medicine twice in a stone mortar. 

(இரண்டு - இரு - கால் - ஆட்டல்..] 

இருகாற் பிரண்டை irvkapirandai, Qu. (n.) seficn9 
goosrsmt_; a species of the vitis (genus). (¢T..918.). 

[Qyen@ - Ba + a1e + Agee] 

இருகுரங்கின்கை irv-kurankin-kai, Qu. (n) qe 
(p&Sens (wena); bristly bryony. (Ge..916.). 

(இரண்டு - இரு - குரங்கு - இன் - கை. முசு - குரங்கின் 

பெயர்களுள் ஒன்று. முசுமுசு - குரங்கின் பெயர் அடுக்கு. 
முசுமுசு - கை - முசுமுசுக்கை என்னும் கொடி] 

இருகுமிழி சப யார பெ. (௩) 1. இரண்டுவகைக் 
குமிழ மரம். அதாவது பெருங்குமிழ், சிறுகுமிழ்; two 
species of trees viz. big cashmere tree - Gmelina arborea 

and small cashmere tree - Gmelina asiatica. 2. #ra ep; 
நிலக்குமிழ் என இருவகைக் குமிழ்; 600 kinds 
of Gmelina water borne and earth borne. (1.16. ). 

(இரண்டு - இரு - குமிழி..] 

இருகுறணேரிசை வெண்பா ர்ப/மசாச்/ 2௪/ சாம் 

Qu. (n.) நேரிசை வெண்டா வகை (காரிகை, செய்.3.) 

இரண்டு 

  

இது இரண்டு குறள் வெண்பாவாலாகி இரண்டுக்கும் 

நடுவில் தனிச்சொல் பெற்று வரும்; variety of nériSai-ve- 

nba composed of two Kural-venba linked by an isolated 

foot. (Qe.218.). 

[Qran@ - Ba + Epa + நேரிசை - வெண்பா... 

இருகூறு சம ம; பெ. (௩) 1. இரண்டு பங்கு; 
two parts, two shares. 2. wmprergy, எதிரானது; 

opposition, duelity, contrariety. (Geynr.). 

ம. இருகூறு. 

இருகொம்பு சப-மாம்மி பெ. (௩) ‘mw’ என்ற 
எமுத்திலுள்ள இரண்டு கொம்பு; 000016 100 which 

stands as a symbol for the vowel gp when forming vowel 

consonants ai, viz @ in letters like as, og, etc. 

(Qe. 48.). 

(இரண்டு - இரு - கொம்பு.] 

இருகோட்டறுவை /ப-/08ப1௫/ பெ. (ஈ.) முன்னும் 
பின்னும் தொங்கலாக நால விட்ட துகில் (ஆ.௮௧.); 

cloth left hanging on either ends. 

[Qe - இரு - கோடு - அறுவை./ 

இருங்கரம் suigaram, Gu. (n) ஓரளவு ரே 
measure 5 குறுணி; பதக்கு. (தைலவ.தைல.6) 

(செ.௮௧.). 

[இரு - கரம்./ 

இருங்காரை ச்பறகத[ பெ. (௩) ஒருவகைக். கடல் 
மீன்: 8 1/0 014 568 188. - 

(இரு - இரும் - காரை. 

  

  

    
  

இருங்காரை 

இருங்கு ர்யாரப, பெ. (ஈ.) கிவப்புச்சோளம்: ௨ kind 

of red millet. (em. 218.). 

/அரிங்கு - இரிங்கு - இருங்கு.] 

இருங்கெளுத்தி irufkelutt, Gu. (n.) ஒருவகைக் 

கடல் மீன்; 8 kind of sea fish.
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_ இருங்கெளுத்தி 

இருங்கோவேள் ர்பாரஸ்சு! பெ. (௩) வேளிர் தலைவ 
Gor ஒருவன் (புறநா.201.); name of an ancient chief 
of the vél line of ruling chiefs. (Qe.918.). 

(இரு - பெரிய. இரு - கோ - வேள். ஐ. நோ. பெரு - பெரும், 
இரு * இரும். இருங்கோ - பெருங்கோ (பேரரசன்). 

இருங்கோன் ஒல்லை ஆயன் செங்கண்ண 
னார் /பர(ம0-0/2/ஞ௪0-ரிககாக்; பெ. (௩) 
கடைக்கழகப் புலவருள் ஒருவர் (அகநா.279); - Sa- 
ngam poet. . 

(இரும் - கோன் - ஒல்லை 4 ஆயன் + Ged + கண்ணன் 
ர் ஆர்.7 

இருசங்கன் ர்பகசாரசந பெ. (௩) இருவகைச் சங்கன் 
செடி.. அதாவது, நற்சங்களன், பீச்சங்கன்; 0/௦ புலா/91௦5 

of the plant 1. mistle berry thorn. 2. smooth velkameria. 

(FT. 248. ). . ' 

(இரண்டு -, இரு - சங்கன். 

இருசமய விளக்கம் irv-samaya-vilakkam, Qu. (n) 
அரிதாசர் 16 ஆம் நூற்றாண்டிவியற்றிய சிவ, மாவிய 

மதங்களை ஆராயும் ஒருநாூல்; name of a controversial 

treatise on the relative merits of Saivaism and Vaisnavaism, 

by Ari-tacar, 16th C. (Ge.218.). 

. இரண்டு - இரு - சமயம் - விளக்கம்.] 

இருசீர்ப்பாணி /ப-௦8-0-றகற் பெ. (௩) இரட்டைத் 
காளம் (பொருந.71.); 8 140 ௦4 18/8௱.. (செ.௮௧.). 

(இரண்டு -, இரு - சீர் - பாணி] 

Sax frusu, Gis. (n.) 1. நேர்மை (திவா.); 54௪1074655, 

6௦655. 2. வண்டியச்சு (பிங்.); ஐபன்௦6. 3. மூங்கில் 

(மலை); 08ஈம்௦௦. 

௧. இரசு; தெ. இருசு. 

இரு - பெரிது, நேரிது. இரு - இருச..] 

(n.) சு ர்க, பெ. இிருநாமப்பாலை; wild 

$8185௨வர18: (சா.௮௧.): 

/இரு [வலிமை ) = Bae] 

  

  

இருசுகந்தப்பூண்டு /ப-2பரகான்-2-மண்ஸ்; பெ. (n) 
மருக்கொமுத்து; 50௭ 40௦0. (ச௪ெ.௮௧.). 

(இரு - சுகந்தம் - பூண்டு. 

இருசுடர் -கரா Qu. (௩) ஞாயிறு, திங்கள் 
(s6H7@flwit); sun and moon, the two bright orbs 
which illumine the earth. “@ jai மீ தோடா விலங்கை” 
(தேவா.320,10) (ச௪.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - சுடர். 

இருசுடர்த்தோற்றம் -ண/-/6ரகர, பெ. (௩) 
பெருங்காப்பியவறுப்பு ளொன்று (ஆ.அக.3; 
appearance of sun and moon described in poetry-one 

of the ளட ௦4 80105. ““இருசுடர்த்தோற்றமென் 
நினையன புனைந்து'' (தண்டி.8). 

/இரண்டு -, இரு - சுடர் - தோற்றம், 

இருசுழி ௩-5; பெ. (௩) இரட்டைச்சுழி; 000016 0பா15 
or rings, believed to indicate either comfortable life or 

ரி! ஐஊயரு. 'இருசுழி இருந்துண்டாலு முண்ணும், இரந் 
துண்டாலுமுண்ணும்; (ச௪ெ.௮௧.). 

(இரண்டு -, இரு + ap] 

இருஞ்சிறை su-cii, Qu. (n) 1. seed (வின்.); 
hell, considered as a great prison-house. (செ.௮௧.). 

2. மதில் (ஆ.௮௧.); fortress. 

[இரும் 4 சிறை. ் 

இருட்கண்டம் irut-kandam, Qu. (n) கமுத்தணி 
வகை; 601906. '*பிறங்கிருட்கண்டமும்'* (811/4, 39) 
(செ.௮௧.). 

[இருள் - கண்டம்.] 

இருட்கண்டர் பகர பெ. (௩) சிவன்; 8௨ 
as having a dark throat. “sibs seni’ (Auf 

யபு.திருமுறை.12). (ச௪.௮௧.). 

(இருள் + கண்டம் + St] 

இருட்கம்மல் sutkammal, Qu. (n,) கண்ணிற் புகை 

குழ்ந்தது போற் காணுமோர்வகைக் கண்நோய்; ௦௦ 
disease marked by smoky appearance. (சா.௮௧.). 

(இருள் - கம்மல். 

இருட்சி ங் பெ. (௩) 1, இருட்டு; 
(செ.௮௧.). 2. மயக்கம் (ஆ.௮௧.): !1ப50ஈ. 

(இருள் - சி. ஓ.நோ: மருள் - சி - மருட்சி./ ் 

இருட்டல் பாச! பெ. (௩) இருளாதல்; becoming 
021. (ஆ.௮௧.). 
/இருள் -, இருளல் -, இருண்டல் -, இருட்டல்..] 

இருட்டறை /ப/9௪] பெ. (௩) 1. ஓரியில்லா அறை; 
0௭4௭00ஈ. ''இருட்டறையி .லேதில்பிணந் தழீஇ யற்று'* 
(குறள்.913)  (௫௪.௮௧.). 2. அறியாமை; 1001809. 

“இருட்டறையில் உள்ளதடா உலகம்'' - (பாரதிதாசன்). 

ம. இருட்டற.. 

(இருள் - து - இருட்டு - அறை. இருட்டு - இருள் உடையது./ 

darkness.



இருட்டு 928. 
இருத்திப்போடு-தல் 

  

இருட்டு” சஸ், பெ. (௩) 1. இருண்: ௬௦33. 2. 
அஹியாமை (வின்.); ரிரபாகங்நு, 0050யர்நு 0[ ஈர்ஈ, 

190206. (செ.௮௧.). 3. மயக்கம் (ஆ.௮௧.); 10510. 

Os. DOC. Pog ம. இரிட்டு, இருட்டு; ௧. இருள், இரடு, 
இருளு; கோத. இர்ள் (இரவு); துட. ஈள்; குட. இரிடி; து. 
இருலு, இளளு; கொலா. சிரும் (மிகவிருள்); பர். சிருல் 

(கரி.). 

(இருள் - இருட்டு... 
இருட்டு” -தல் ச்பங்-, 15, செ.கு.வி. (44) 1. Boa 

உடைதல்; 1௦ 0௦4: 0214. 2. மந்தாரமிடுதல்; 1௦ 027190; 

85 வாளா 00005. 024௭... வானம் இருட்டி வருவதால்' 

மழை விரைவில் வரும், (செ.௮௧.). 

ம. இருட்டுக; ௧. இருளாகு. 

[இருள் + து - BOLD + ga] 

இருட்பகை ர்பட்றசரசர் பெ. (ஈ.) ஞாயிறு; 5பா, the 

enemy of darkness. “இருட்பகை மண்டிலம்” (கல்லா.13). 

(செ.௮௧.). 

[இருள் - பகை.] 

இருட்படலம் intpagalam, Qu. (n) இருட்தொகுதி; 
sheet of darkness, as a dense layer. (Q¢..918. ). 

(இருள் - படலம்./ 

இருட்பிழம்பு inut-pilambu, Qu. (௩) இருள்; 021255. 
"*படரு மிருட்பிழம் பறுக்கும் பண்ணவன்”! (மச்சபு. 

மச்சா.12) (செ.௮௧.)... 

(இருள் - பிழம்பு. 

இருட்பூ irut-pd, Qu. (n.) மரவகை ((); ஈவா wrinkled 

log’s matrix. (Qe..218.). 

(இருள் - பூ. 

இருடி" ச்பஜி பெ. (௩) முணிவண்; ஊட் 
(இரு - பெருமை. இரு - இருளி - இருடி... 

இருடி” ர்பஜி பெ. (௩) ஆத்தை (பிங்.); 0௭4. (செ.௮௧.). 
(இருள் - இருளி - இருடி. - இருளில் வாழும் ஆந்தை. 
மூனிவனைப் போல் வருவது உரைக்கும் கணியனாகச் செயற் 
படுவது நோக்கி ஆந்தைக்கு இட்ட பெயர். சாவு அல்லது 
கேட்டினை முன்கூட்டி தெரிவிக்கும் என்னும் த.ம்பிக்கையால் 
;இதனைச் சாக்குருவி என்றும் கூறுவர்... 

இருண்ட செவலை ரபாரச-5௯௪௮/ பெ. (௩) கருமை 
கலதீத மங்கல் திறமான மாட்டுநிறவகை (பெரிய 

மாட். 13); 027 00/௭ 0010பா 04 ௦8416. (செ.௮௧.). 

[இருள் -, இருண்ட (பெ.எ.) 4 (சிவலை) செவலை 
(கொ.வ.).] 

இருண்மதி ச்பா-ரசரி பெ. (௩) 1. தேய்பிறைத் 
திங்கள்; waving moon, in the dark fortnight. “ 

யிற் றேய்வன கெடுக'” (மதுரைக்.195). 2. காருவா 

(அமாவாசை.) (பரிபா.1॥,37.); ௭௭ ஈ௦௦. (செ.அக.). 

(இருள் - மதி.   

இருண்மலம் /௩ர-௱௪௭, பெ. (௩) ஆணவமலம் 
பார்க்க; see க௭௭௯௭௱௪௭. '“எண்ணரிதாய் நித்தமா 

யிருண்மலத்தி னழுந்தி'' (சிவப்பிர.2, 1). (செ.௮௧.). 

(இருள் - மலம்... 

இருண்மை ஈ்பா௱ச* பெ. 
geen; being dark, darkness. 

[இருள் - மை - இருண்மை. 

ருணம்” irunam, Qu. (n.) 1. உவர் திலம் (பிங்); 

saline 801. (செ.௮௧.). 2. உப்பளம்; 5211 610; 59] pan. 

3. எதிர்மறை; 060846. (சா.அக.). 

் (அளம் அளவணம் 2 54 (12, பாச 2 த. இருணம்...] 

இருணம்” ர்பாகு, பெ. (ஈ.) கடன்; 021. (செ.௮௧.). 

௧. ௬ண; தெ. ர௬ுணமு. 

/உப்பைக் கடன் வாங்கும் தொன்முதுகால இயல்பினால் ௨ப் 
பைக் குறித்த சொல் கடன் பொருளுக்கு உரியதாயிற்று.] 

இருணாள் ர்பாகி; பெ. (ஈ.) தேய்பிறை தாள் (திவ் 

பெரியதி.8,8,9); 14 ௦4 16 பொ ர௦்றாம் (செ.௮க.). 

[இருள் - நாள் - இருணாள்..] 

இருணி ஈர் பெ. (௩) பன்றி; 6௦0. ''“இருணியா 
யெழுந்த சோதியிரணியாக் கனைத்தான் கொல்ல 
(வரத. பாகவத. நரசிங்க்.5). (செ.அக.). ் 

ம. இருளி. 

Boh + Bae] 
இருத்தல் intial Qu. (௩) 1. உரிப்பொருள்கள் 

ஐந்தனுள் முல்லைக் குரியது (நம்பியகப்.25) ; ௭௦5 

bearing patiently separation from hero, a literary mode 

appropriate to. the mullai or forest pasture tracts, one 

of five uri-p-porul. (செ.அக.). 2. உயிரோடிருத்தல்; 

being alive. 3. வாழ்வு; ர்ரா0. (சா.அக.). 

(இல்-குழித்தற் கருத்து, இருத்துதல் கருத்து. இல் -, இர் - ர 
இருத்தல்... 

இருத்தி” ஙா; பெ. (௩) aig (TAS. viii,15); interest 
Sk. rddhi. 

(இரு - இருத்து - இருத்தி (இ.எச்சம்),] 
இருத்தி” சர் பெ. (௩) 1. சித்தி; 5பறள ஈச்பாகி 
powers obtained by abstract meditation and exercised 

at one’s will. “அளப்பிலிருத்தியொடு'” (மணி.21,166) ' 
(Qs..918.). 2. Cweirenw; excellence. (ஆ.௮௧.). 

(இரு - இருத்து - ee - உள்ளத்தின் கண் இருத்திக் 
கொள்ளப் பட்ட ஆற்றல்கள், 

இருத்திப்பேசு-தல் னக 5 செ.குன்றாவி. 
(1) அமுத்திச்சொல்லுதல்; (௦ 5069% 9௧4௦௮ or 

impressively (w.). 

இருத்தி - பேசு.] 

இருத்திப்போடு-தல் /பா:-2-20ஸ்- 19 செ.குன்றாவி 
(0) 1. நிலைக்கச் செய்தல் (வின்.) ; 1௦ 08056 1௦ 96116, 

fix, to cause to run aground, as a vessel. 2. அ/சையாமற் 

(ஈ.) இருண்டிருக்குத்
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செய்தல் (கொ.வ.): bring to a stand 
one’s progress. (Qs... ). 

(இரு - இருத்து - இருத்தி - போடு. 

இருத்து" -தல் ர்பரீப, 5 செ.குன்றாவி(44) 1. உட்காரச் 
சயதல; 10 03ப56 1௦ 84. "உபசாரமுடனருகுறவிருத்தி'* 

(பாரத.நாடுகரந்.31) . 2. தாமதிக்கச் செய்தல்;1௦ 015/௩, 
cause one to wait for a time. 3. அமுத்துதல்; to 
Press down; to bear upon, as with 4 style or other 
instrument. ‘‘Qures QuetSleows யிருத்தினான்'' (பாரத. 
பதினெட்டாம்.187). 4. அடித்து உட்செலுத்துதல்; ௦ 
beat down, as a floor, to drive in, as a nail, to make 
firm or compact by 062100 “ஆணியை உள்ளே இருத்து? 
5. நிலை பெறச் செய்தல் (குறள்,660,உரை); to fix 
permanently, make stationary.- 5 செ.கு.வி. (44.) கீதிறங் 
ev; to sink down, as a foundation. "வீடு இருத்திக் 
கொண்டது'” (செ.அக.. 

(இரு - இருத்து... 

இருத்து" ப, பெ. (௩) வயிரக் குற்றங்களுள் ஒன்று 
(#lavs.14,180,2 en7); flaw in diamond one of twelve 
vayira-k-kurram. (Qe..948.). 

still, stop 

(இருள் - து - இருத்து... 
இருத்து” sty, பெ. (௩) 1. நிலையான பொருள்: 

that which is ர, ஐளாகானர் 'என்னெஞ்சத்து இருத்தாக 

விருத்தினேன்'' (திவ்.திருவாய்.9,4,6). 2. அமுக் 

குதை; 855016 '“அவனை ஓர் இருத்து இருத்தினான்'* 
(கொ.வ.) (செ.அக.). 

(இரு - இருத்து - திலை பெற்ற பொருள். இற -, இறுத்து 
- தாக்குதல், கீழே அழுந்துமாறு அமுக்குதல்... 

Besos, ர்பர்க பெ. (ஈ.) சேங்கொட்டை (மலை); 

marking-nut tree. (Qé¢.914.). 

(இரு - இருத்தை./ 

இருத்தை” inte, Av. (n) ஒரு பெண் தேவதை; 
woman deity. (919.415). 

(இரு (கரிய) -, இருத்தை...] 
இருதலை in--alai, Qu. (n.) இருமுனை; 1/0 6005. 

'“நடுவண தெய்த. விருதலையு மெய்தும்'' (நாலடி.114) 

(செ.௮௧.). 

(இரண்டு -- இரு - தலை../ 

இருதலை ஏய்ப்பு indalai-syppy. பெ. (௩) 1. 
விலாங்கு மீன் (ஆ.௮௧க.); 68.. 2. ஏமாற்றும் பேச்சு; 
spoken of as being deceitful. (Qe... ). 

(இரு - தலை - ஏய்ப்பு. ஏய்ப்பு - ஒத்திருத்தல். 

இருதலைக் குழவி irutalai-k-kulavi Qu. (n.) அம்மிக் 
pal; pestle with grinding facility on both ends, 

as opposed to the common pestle shaped on one side.   

(சா.அக.). 

(இரு - தலை - குழவி..] 

இருதலைக்கொள்ளி 4ப-௪2//-/607 பெ. (௩) இரு 
மூனையிலுத் தீயுள்ள கட்டை; 01800 பார ௮4 6௦4 

805. “இருதலைக் கொள்ளி யிடைநின்று வருந்தி” 

(அகநா..339-9). 2. எப்பக்கத்தும் ன்பஞு் 

Gleuiargy; that which causes trouble in all directions. 

(செ.அ௧க.) :'“இருதலைக்கொள்ளியின் உள்ளெறும்பு 

ஒத்து" (திருவாச.113). 
(இரு - தலை - கொள்ளி. 

இருதலைஞாங்கர் /ப-2/- 829௪; பெ. (௩) Gos 
லையுங் கூருள்ள குமரன்வேல் (யாழ்.அக.) ; 00ப016- 
pointed lance. (Qe..218.). 

(இரு - தலை - ஞாரங்கர்../ 

இருதலைப்பகரங்கள் /ப-/2/2/-2-2௪னகரரச! பெ. 
(௩) எழுத்துகளை உள்உடக்கி நிற்கும் | | (பகர) 
அடைப்பு; 50089 0801. (௦௪.அ௧.). 

(இரு - தலை - பகரங்கள்../ 

இருதலைப்பாம்பு /ய-சக/2-றகம்ப, பெ. (௩) 1. 
இருதலை மணியன்; semi-noctumal sand-snake. 2. 

இருதலைப்புடையன் (இ.வ.); 61௬ 5௩௮/௫ with very 

ஹர் 6௦0 80 12. 3. மண்ணுளிப் பாம்பு; ஈவா less 
ஸ்ப ௦451௮ (ம). (௪ெ.௮௧.). 

(இரு - தலை - பாம்பு. 

  

  

      

இருதலைப்பாம்பு 

இருதலைப்புடையன் /ப-௨/2-ற2பர்ஷ்ண, பெ. (௩) 
இரண்டு பக்கமும் சிறிய தலையுடைய பாம்பு வகை; 

blind snake with very short head and tail, including the 

smallest species of snakes, supposed to have a head 

at either end, typhlopidae. (செ.௮௧.). 

[இரு - தலை - புடையன்.] 

இருதலைப்புள் sv-talai-p-pul Qu. (௩) இரண்டு 
,தலைகளுள்ள பறவை (சீவக.1631, 2 a7); fabulous 

bird with two heads. (௪௪ெ.௮௧.). 

(இரு + GW + புள்...



இருதலைமணியம் 

இருதலைமணியம் iru-talai-maniyam, Qu. (௩) .1 

தண்பன் போல் நடித்து இருவருள் கலகம் விளைக் 

குந்தொழில் (செ.௮௧.); 804 04 560/8) 006 person 

against -another by pretending to be friend of each of 

them. 2 ஒருவகை தச்சுப் பாம்பு; 2 kind of poisionous 

snake. (Gaypr.). 

ம. இருதலை மணியன். 

(இரு - தலை - மணியம்../ 

இருதலைமணியன் iru-talai-maniyan, Qu. (௩) 1. 

தலைகள் இரண்டும் உடல் ஒன்றுமாகவுள்ள பாம்பு 

வதை; 88£॥-ற௦௦பா2! 5800-5௩26. 2. குறளை சொல் 

வோன் (இ.வ.); 080% 6119, 12/6 022௭. (செ.அக.). 

ம. இருதலை மணியன். 

(இரண்டு - இரு - தலை - மணியன்... 

இருதலைமாணிக்கம் சப-கக்௱காரக௱, பெ. (௩) 
FlanoR gow; a Saiva mantra, viz. Seurweurdl, which 
reads the same whether uttered from the beginning or 

from the end. (Gé..91&.). 

(இரண்டு - இரு - தலை - மாணிக்கம்... . 

இரு தலை மூரி ஈப-௪க/௱௦ர பெ. (ஈ.) மண்ணுளிப் 

LIMLDL{ ().eu.); harmless kind of snake (w.). (செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - தலை + மூரி] 

இருதலை விரியன் in-talai-viryan, பெ. (௩) 
இரண்டு தலையும் நான்கு அடி நீளமும் உடைய 

பாம்பு வகை; 580 snake, nearly 4 ft. long, mutilated 

by snake charmers in such a way as to make the tail 

resembie the head-eryx johni. (Q¢.914.). 

ம. இருதல மூரி. ' ் 

[இரண்டு -, இரு - தலை - விரியன்..7 

இருதாள் பகி பெ. (௩) இரண்டு திருவடிகள் 
(ஐங்குறு. கட.); 140 ரி 7௨6. (8). 

[இரண்டு -, இரு - தாள்.] 

இருதிணை 4-௪ பெ. (n) 1. உயர்திணை, 
அ௮.ஃறிணை என்ற இரண்டு பிரிவு; 0/௦ 0185965 07 

nouns and verbs referring to. (i) the 06௫௦0௮! 80 (1) 

the impersonal, 142, உயர்திணை, அஃறிணை. (தொல். 

சொல்.1.) . 2. இயங் குதிணை, நிலைத்திணை என்ற 
இரு பிரிவு; two classes into which creatures are divided, 
Viz, Qwi@Plenesr ‘moving’ and HeawsSlance ‘fixed’ 
(Qe.28.). 

(இரண்டு - இரு - திணை. 

இருதிரிமருப்பு கர்ண்சஙறமு பெ. (௩) 
மூறுக்கு டைய கொம்பு; twisted hor. 
மருப்பி னண்ணல் இரலை'' (அகநா.34-4). 

(இரு - திரி - மருப்பு... 

பெரிய 

““இருதிரி 
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இருதுமதி 

இருது ச்பஸ், பெ. (ஈ௩.) 1. இரண்டு மாதம் கொண்ட 

பருவகாலம், season of two months. “@\@Sletr Geuaril 

லெரிகதி ரிடபத்து'” (மணி.11,40). 2. மகணீர் பூப்பு; 
catamenia. 3. (ps LLU; first menstrual discharge. 

(செ.௮௧.). 

[இரு - இருது - பெருகி முதிரும் பருவம்./ 

இருதுக்கொடியோன் irudu-k-kodiyon, பெ. (௬) 
பவளம், கொடிப் பவளம்; 0015, 0015 creeper. 

(சா.௮௧.). 

[315  அருது -, BGS! + கொடியோன்... 

இருதுகாலம் irudu-kalam, Qu. (n.) 4. wargames 
காலம்; 16 ௦4 /௦௱85 061005.” 2. கருத்தரிக்குங் 

காலம், 0900. 78/0 பாக016 for conception. (Ge...) 

3. wenpsem vib; rainy season. 

(இருது - காலம். இரு - இருது: > Skt putu.] 

இருது சாந்தி irvdu-sani, Qu. (n) சாந்திமணம்; 

propitiatory rite performed in connection with the ceremo- 

nial consummation of marriage in the period recognised 

in the Sastras as favourable for conception, consumma- 

tion. (Ge.218.). 

[இருது - சாந்தி. சாத்தி - விழா... 
இருதுடையாதவள் ச்பங்ஷந்ச2ச/ பெ. (௩) எப் 

பொமுதுமே பருவமடையாதவள்; பாக who has 

not menstruated at all. (சா.அக.). 

(இரு - இருது - பெரிது. வளர்ந்து எய்தும் பருவம், பருவ 
காலத்தில் மகளிர்க்குண்டாகும் பூப்பு இருது 2 Skt Gs] 

இருதுத்தம் ஈபஸ்/க, பெ. (ஈ.) இருவகைத் துத்தம்; 
two kinds of vitriol (tuttam) - zinc sulphur or white vitriol 

and copper sulphate or blue vitriol. (சா.௮க.). 

(இரண்டு -, இரு - துத்தம்... 
இருது நுகர்வு irudu-nugarvu, பெ. (ஈ.) பருவங்கட் 

குரிய பட்டறிவு (சீவக.2668,தலைப்பு.); ஊரார் 

appropriate to the season. (Gle.91.). 

(Bag - நுகர்வு. 

இருதுப்பெண் ச்பங்றள, பெ. (௩) 1. திரண்ட 
பெண்; ஈ181பா௦0 டர். 2. மாதவிடாய்ப் பெண்;௮ woman 

in her mensés. (¢7..246.). 

[இருது ச், பெண். 

இருதுமதி irvdu-mad, Au. (n.) 1. பருவப்பெண்; 
girl who has attained றப௦வந். 2. மாதவிலக்கான 

Quewrser (cnscis.Guitgy.307); woman during her 

061005. 3. கருத்தரித்தற்குரிய நிலையிலிருப்பவள்; 

woman just after her periods, being then in a condition 

favourable for conception. (Gs.918.). 

(Bog - மதி. மதி - பெண்பாலீறுகளுள் ன்று. நிலவைப் 
(மதி) பெண்ணாகக் கருதும் பெற்றி நோக்கி இச்சொல் 
பெண்பாலீ றாக ஆளப்பட்டது./
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இருதுவா-தல் frudu-v-a-, 6 செ.கு.வி. (94) பருவம 
6m1_§6u;t0 attain puberty, said only of a 917. (செ.௮௧.). 

(இருது - ஆதல், 
இருந்த திருக்கோலம் irunda-tiru-k-kdlam, Qu. (n.) 

திருமாலின் வீற்றிருக்கும் இருப்பு; 54470 posture of 
Visnu, one of three tiru-k-kdlams. (செ.௮௧.). 

(இரு _ இருந்த + திருக்கோலம்.] 

இருந்ததேகுடியாக ரபா0809-/பறி-)202,  கு.வி.எ. 
_(adv.) எலலாருமாக; a gathered together. “இருந்ததே 
கூடியாகக காணும்படி" (ஈடு.4,1,1.) (0௪.௮௧.). 

(இரு - இருந்தது - T+ Ga + ya.) 
இருந்த நம்பி irunda-nambi Qu. (n) நூற்றெட்டுத் 
திருப்பதிகளு ளொன்றாகிய திருக்குறுங் குடியிற் 
கோயில் கொண்ட திருமால் (ஆ.௮௧.); ட0ா0 கப 
in sitting posture at Thirukkurungudi, one of 108 

Vaisnavite shrines. 

(இரு - இருந்த - நம்பி. 
இருந்த வழி ரபாக (81 பெ. (௩) இருந்த இடம் 

(மதுரைக்.158); place one had lived. 

(இருந்த - (உழி) வழி. 

இருந்தவளமுடையார் irunda-vala-mudaiyar Qu. 
(ஈ.) கூடலழகர் (சிலப்.18,4,அரும்.); Visnu in the peru: 

mal temple at Madura so styled with special reference 
to the beauty of His sitting posture. (Gs.216.). 

(இரு en இருந்த * வளம் - உடையார். வளம் - அழகு./ 

இருந்தாழி suntali. Qu. (ஈ.) கரிய தாழி: 6180 4௦559. 
“இருந்தாழி கவிப்ப'” (நற்.271). 
(இரு - இரும் - தாழி. 

இருந்தாற்போல் /பாசசற0! கு.வி.எ. (90) திடீ 
ரென்று (திவ்.திருவிருத்.12, வ்யா.அப்பு); 8ப006ஈு. 
(செ.அ௧க.). 

(இருந்தால் * போல். இருந்தாற்போலிருந்து என்னும் மரபுத் 

தொடர் திடுமென ஏற்படும் மாற்றத்தைக் குறித்தது. இருந்தாற் 
போலிருந்து - இருந்தாற்போல்.... 

இருந்தில் சமாளி! பெ. (6) 1. இருந்தை (திவ். 
பெரியதி.2,10,3) பார்க்க; 596 ர்பாச் 2. நிலக்கரி; 
௦09. (சேரநா..). 

௧. இத்தல்; ம. இருன்னல். 

(இரும் - கரிய - இரும் - த் - இல் - இருந்தில்..] - 
இருந்து” பாச பெ. (௩) இருந்தை பார்க்க; 596 
சீபா (செ.௮௧.). 

(இருந்தில் -. இருந்தை - இருநது... 
இருந்து”ச்பாஸ்; இடை. (0௨௩) ஐந்தாம் வேற்றுமைச் 

சொல்லுருபு; sign of the abl. case as in crmAl@pay. 

(செ.௮௧.). 

(BG + Bobs]   

இருந்துபோ-தல் ர்பாங்-00௦-, 8 செ.குன்றாவி. (vt) 
1. Glewsevgygs6d;to be rendered inactive, to be stupefied; 

to be paralysed. ‘91555 gisasong& Cat_tgyd siuer 
இருந்து போனான்'. 2. கீழே அமுத்துதல்; 1 sink. 

*அடிவாரம் இருந்து போயிற்று” 3. விலை போகாது 
SGX; to remain unsold, as 90005. “இருந்து 
போன சாமான்” (செ.௮௧.). 

(இரு - இருந்து - போ... 

இருந்தும் ஈபாங்க இடை. (ர்) ஆகவும்; for 
all that, nevertheless, yet, notwithstanding. 

“அப்படியிருந்துஞ் செய்தான்: “(செ.௮௧.). 

= [இரு வத இருந்து * உம்./ . 

DoesCsssiounit irundéttuvar, Qu. (n) மாகதர் 
(Aes.5,48,2 ey); courtiers. (Qs.918.). 

(இரு - இருந்து - ஏத்துவார். 

இருந்தை பாக பெ. (௩) கறி; ௦2௦௦௮. “வாலி 
தாம் பக்கமிருந்தைக் கிருந்தன்று'” (நாலடி.258). 
(செ.௮௧.). 

(இருந்தில் -. இருந்தை... 

இருந்தையூர் iruniai-y-Ur, பெ. (n) மதுரையில் 

திருமால் கோயில் கொண்டுள்ள இடம் (பரிபா. 

u1165); ancient suburb of Madurai where a Visnu 

temple dedicated to lrunta-valam-udaiyar is situated. 

(BG Bases + eat. Sword Paps Caras hla Came 
கொண்டு இருக்கும் ஊர். இருந்த வளமுடையார் பார்க்க] 

இருந்தையூர்க் கருங்கோழி மோசியார் iunaai- 
yurkkaun-koli-mosiyar, பெ. (௩) கடைக் கழகத்திவி 

ரதத தமிழ்ப் புலவருள் ஒருவர்; 06 ௦4 (6 8௨௩0௨௱ 
age. 

(இருந்தை - ஊர்- கரும் - கோழி - மோசி - ஆர். இருந்தையூர் 
- திருமால் இருந்த கோலங்கொண்ட கோயில் உள்ள ஊளர்.] 

இருந்தையூர்க் கொற்றன் புலவன் /ஙாக- 
yor-k-korran-pulavan Qu. (n.) கடைக்கழகப் புலவருள் 

- ஒருவர்; ஐ064 04 116 $9008௱ ௨0௨. 

[இருந்தை - ஊர் - கொற்றன் --புலவன்../ 

இருந்தோட்டுப்புள் /பாச2ப-2-2ப1 பெ. (௩) பெருங் 
கூட்டப்பறவை; 1001 07 birds. 

(இரும் 4 தோடு - புள். இரும் - பெரிய. தோடு - தொகுதி, 
கூட்டம். புள் - பறவை.] 

இருந்தோன்றல் /பா-/௬௪ பெ. (௩) கரிய தோற்றத் 
,தினையு/டைய; 0190/064 appearance. '“அளப்பரிதாகிய 

குவையிருந்தோன்றல்'' (அகநா.162). 

[இரும் - தோன்றல்./ 

இருநிதிக்கிழவன் சப-ஈள-/-/4௪ பெ. (௩) குபே 
gesr; kubéra, the possessor of wealth. 

(இரு - நிதி - கிழவன். இரு - பெறிய...
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இருநிலம் சபர்ணா பெ. (௩) அகண்ட திலப்பகுதி! 

wide world, vast expanse of earth. "இருநில மாள்வோன்”” 

(சிலப்.28,78) (செ.௮அக௧.). 

(இரு - நிலம்... 
இருநினைவு inv-ninaivy, Qu. (n) இரண்டுபட்ட 

மனம் (கொ.வ.); double mindedness, wavering 

disposition. (Ga..28.). 

[இரு - தினைவு.7 

இருநூறு ச்ப-£ம்ம பெ. 
hundreds. 

ம. இருநூறு: ௧., தெ., பட. இன்னூறு: கோத. இனூர்; துட. 
இனூர்; குட. இன்னூர்; துளு. இர்நூறு; (செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு + org] 

இருநெறித்தெரிப்பு பெ. () 
இரண்டு தொடைச் சந் வலியைத் 
குருமோர் நோய்; disease characterised by the infia- 

mmation of the lymph glands of the groin. (#7..9j8.). 

[இரு - நெறி - தெரிப்பு./ 

இருநேரம் ரபாக, பெ. (௩.) இரண்டு வேளை; 
அதாவது காலை, மாலை; 1/௦ றர005 0ரீ 116 day 

viz. the moming and the evening. (¢1..418.). 

(இரண்டு > Bo + 

இருநொச்சில் irunoccil, Qu. (௩) இருவகை தொச்சிச் 
Gletg; two species of negundu காம் 2 1. வெண் 

Gleornéf; white leaved negundo-itex negundo. 

2. கருநொச்சி; black leaved negundu (unidentified). 

It is said that it is not ordinarity visible, but can only 

be recognised by siddhars and yogis through psychic 

41910௩. (சா.அ௧.). 

[இரண்டு ~~ இரு + 

இருப்படி ச்பறசரளி பெ. (௩) குதிரைவண்டி போன்ற 
வற்றில் உட்காருவதற்காக- அமைக்கப்பட்ட இடம்; 

raised seat ௩ ௨ 00800. (சேரநா.). 

இரண்டு நூறு; 4௦ 

fru-neri-lenippu, 
a) ட 

தேரம்.] 

நொச்சில்.] 

ம. இருப்படி. 

(இருப்பு - அடி... 

இருப்பணிச் சட்டம் சபறகற0-சர்கரு பெ. (௩) 
இருப்புச் சட்டம் uniés (Q).a1.); cart-drivers seat. 

(செ.௮௧.). 

[இரும்பு - இருப்பு - அணி உ சட்டம்.7 

இருப்பவல் iruppaval Qu. (n.) ஒரு மருந்துப் பூண்டு 
(m.m.); Indian cudweed. (செ.௮க.). 

/ஒருகா. இரு - பவல். பவல் > Lieut = கொடிவகை... 

இருப்பன சபறகாக, பெ. (௩) திலைத்திணைப் 
Glum@eeer; motionless things such as vegetation and 

332 

  

இருப்புக்கட்டை 

(9 1௦ரடி 07 (76. ''இருப்பன முதற் றேகங்க ளத்தனை 

யும்'” (தாயு.பரி.2) (செ.அக.). 

(இரு 
இருப்பாணி suppani, Qu. (௩) இரும்பாணி; 10 

ஈன. “அடிப்பேன் கவியிருப் பாணி கொண்டே” 

(தனிப்பா.1.120.22). 
ம. இரும்பாணி. 

(இரும்பு - இருப்பு - ஆணி. 

இருப்பாரை சபறறகள் பெ. (௩) கருமூஞ்சிப்பாரை 
Seer; grey horse-mackerel. caranire. (செ.அ௮௧.). 

- இருப்பன. (விளையா. பெ..].7 

[இரு - பாரை../ 

இருப்பாவல் iruppaval, Qu. (n) சுருநிறக்காயுள்ள 
Lirais; &IL_(Li Lireased; wild momordica ehdrantia. 

(சேரநா.). 

ம. இருப்பாவல். 

/இரு - பாவல்../ 

இருப்பிடம் ண, பெ. (௩) 1. தங்குமிடம் 
(திவ்.இராமானுச.106) ; 990705, 000, 320006, dwe- 

॥ஈ9. 2. இருக்கை; 86. (செ.௮௧.). 

ம. இருப்பிடம், இரிப்பிடம். 

/இருப்பு + Orv] 

இருப்பு சபற பெ. (௩) 1. இருக்கை (பாரத.சூது.5): 
seat. 2. «0; seat of the body, posteriors. “@ apis 

னாகர்”” (கந்தபு.சூர.வதை.425). 3. இருப்பீர் ம்; 6௫00௦௦: 

“முத்தொழிற்புரி மூவரிருப்புடன்'” (சேதுபு. இராமதீர்த். 
20). 4. dlemev; stage at which matter rests, condition, 

05140௩ 1௩ [176 “உன்னிருப்பென்ன அவளிருப்பென்ன?'” 
5. கையிருப்பு; balance on hand, surplus, whether 

of cash, reserve funds or commodities. 6. Qumgpeerap 

ev; stores, merchandise, capital. (Qe.218.). 

ம. இருப்பு. 

இருப்புக்கச்சை /ப0௦ப-/-/௪௦௦௧/ பெ. (௩) வீரரணியும் 
இரும்பூடை (ex.); iron girdle worn by warriors. 

(Qe. 918.). 

(இரும்பு - இருப்பு - கச்சை. 

இருப்புக்கட்டி ச்பறய/சசற் பெ. (௩) வரிவகை; 1ல்: 
(5111/.79) (செ.௮௧.). 

/இருப்பு 4 கட்டி. 

இருப்புக்கட்டை" சப000-/-/௪1க பெ. (௩) சுத்தியல்; 
hammer. 

[Bp - இருப்பு - கட்டை. 

இருப்புக்கட்டை” ர்பற்றப-/ பச பெ. 

கோல் (வின்.); 82% ௦4 a key. 
(ஈ.) திறவு 

/இரும்பு - இருப்பு - கட்டை.
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இருப்புக்கம்பை iruppu-k-kambai, Gus. (௩) வண்டி யோட்டுபவனுக்கு மூன் வண்டியில் அமைக்கப் பட்ட இருக்கை (Qaireu.); driver's seat. in front of 
a cart. (Qs.28.). 

ம. இருப்படி. 

[இரும்பு - கம்பை] 

இருப்புக்கரண்டி iryppu-k-karandi, Qu. (௩) இரும்புக் 
கரண்டி; 0௩ 1௮016. 

(இரும்பு - கரண்டி... 

இருப்புக்காய் வேளை iruppu-k-kayvélai, பெ. (௩) 
இரும்புக்காய் வேளை (வின்.); நிகம். (செ.௮௧.). 

(இரும்பு - இருப்பு - காய் - வேளை] 

இருப்புக்கிட்டம் iruppu-k-kitam, Qs. (n.) இரும்புரு 
கிய கட்டி; 500118 of iron, iron dross. (Qe..918.). 

/(இரும்பு - இருப்பு - கிட்டம்./ 

இருப்புக்கொல்லி சபஹ0ப--10/1 பெ. (௩) சிவனார் 
வேம்பு: ஸ்ர்நு 180100. (செ.௮௧.). 

(இரும்பு - இருப்பு - கொல்லி] 

இருப்புகில் சபறபரரி பெ. (௩) இருபோக முறை 
பயிர் yielding two crops, double 0005. (சேரநா.... 

ம. இருப்புகில், 

(இரு - புகில். 

இருப்புச்சட்டம் /ப000-2-ஊர௪ர, பெ. (௩) வண்டி 
யோட்டுவோன் அமரும் முகவணை; 0௨1-0ங்லா'5 

seat from the siats united at the pole. (Qs..21.). 

ம. இருப்படி. 

[இருப்பு - சட்டம்./ 

இருப்புச்சலாகை /பற2ப-2-028௪/ பெ. (௩) இரும்புச் 
சலாகை பார்க்க (செ.அக.); 566 irumbu-c-calagai 

(இரும்பு - இருப்பு - சலாகை.. 

இருப்புச்சிட்டம் /000-௦-ள், பெ. (௩) இருப்புக் 
கிட்டம் (வின்.); 0008 ௦4 0ஈ. 

(இரும்பு - இருப்பு - சிட்டம்..] 

இருப்புச்சில் iruppu-c-cil, பெ. (ஈ.) சிறுவர் விளை 

யாட்டுக் கருவி (Slen.); small round plate of iron 
used in a game played by children. (Q¢.918.). 

(இரும்பு - இருப்பு + Ae.) 

இருப்புச்சீரா சபற௦ப-௦-ஊிக பெ. (ஈ.) இருப்புச்சட்டை 
(வின்); 1௦௦ ௦௦௨/ ௦4 ஈவி. (செ.அ௧.). 

(இரும்பு - இருப்பு + சீரா. சீரை - சீரா... 

இருப்புச்சுவடு sruppu-c-cuvadu, Qu. (n) இருப்புச் 
yar (Men.); umitss see iruppu-c-cira. 

(இரும்பு - இருப்பு - சுவடு... 

  

இருப்புயிர் 
  

  

இருப்புத்தாள் /ப௦-/-௪ பெ. (௩) இரும்புக்கோல் 
(ஞானா.55,12, உரை); 10௩ ஈ00. (செ.௮௧.). 

/இரும்பு - இருப்பு - தாள்..] 

இருப்புத்திட்டம் iruppu-t-titam, Qu. (n.) செலவு 

SEA srepFlujstar 6l51605; remanent after spending. 
(Qé.918.). 

(இருப்பு - திட்டம்..] 

இருப்புநகம் iruppu-nagam, Qu. (௩) வெற்றிலை 

கிள்ளும் கருவி (இ.வ.); 661௮! ௦10௭. 

/இரும்பு - இருப்பு - நகம் 7 

இருப்புநெஞ்சு ர்பழறப-ராஸி/ப, பெ. (ஈ.) வன்மனம்; 

Cruel, unfeeling heart, heart steeled against all tender 

661005. ' “வன்னெஞ்சோ விரங்காத மரநெஞ்சோ 

விருப்பு நெஞ்சோ”” (தாயு.ஆசையெனு.4) (செ.அக.). 

(இரும்பு - இருப்பு - நெஞ்சு 
இருப்புப்பாதை /ப2௦ப-2-0ச22) பெ. (௩) தொடர் 

வண்டிப்பாதை; (வு. (செ.௮௧.). 

(இரும்பு - இருப்பு - பாதை... . 

Qqoylunemd irvppu-p-palam, Qu. (௩) இரும்புக் 
கட்டி (வின்.); 90 40ஈ. (ச௪.௮௧.). 

(இரும்பு - இருப்பு 4 பாளம். 

இருப்புமணல் /ப௦00-ஈ௮௦௮] பெ. (௩) இரும்பு கலந்த 
மண்; sand containing iron, iron stone. (Qs.218.). 

(இரும்பு - இருப்பு - மணல்... 

இருப்புமுகம் /பத0ப-ஈபரண, பெ. (௩) இரும்புப் பூண் 
($554) Lyeer); protective metal band at the end of 

8 100. “இருப்பு முகஞ்செறித்த வேந்தெழின் மருப்பிற் 

கருங்கை யானை” (புறநா.369-1). 

(இரும்பு - இருப்பு + wad] 

இருப்புமுள் iruppu-mul, Qu. (n.) தாறு; spike: of 
a goad. (Qs.918.). 

/இரும்பு - இருப்பு - முள். ஆ கூட * 

இருப்புமுளை /யஹப-ஈப பெ. (௩) குழிகல்லுங் 
கருவி; 0௮௦. (ஆ.௮௧.). 

/இரும்பு - இருப்பு - முளை... 

இருப்புமுறி ச்பஹப-௱பர் பெ. (௩) செடிவகை (ப); 
silvory leaved indigo, m.gh. Indigofera. argentea. (௪௪.௮௧. 

(இரும்பு - இருப்பு - முறி. - 
இருப்புயிர் சபர்; பெ. (௩) கொடியவர் உயிர் 

இிரயத்தில் இருப்பவர் உயிர்; |எவிட், 100-500], 7, 

souls that undergo purgation in hell, one of five class 

of souls arranged accg.to spiritual purity. ""இருப்புயிராகி: 
வெந்து'' (சீவக.3108) (செ.௮௧.). 

(இரும்பு - இருப்பு - உயிர்,/



இருப்புலக்கை 

இருப்புலக்கை சபற௦ம/௪][ பெ. (௩) ஒரு கருவி; 
iron pestle, a weapon in warfare. (Ge..918. ). 

[Q@LY - இருப்பு - உலக்கை../] 

இருப்பூறல் supparal, Qu. (ஈ.) ஊறல், இரும்புக்கறை; 
iron stain on cloth. (Gé.218.). 

Boby - Hori + eape.] 
இருப்பூறற்பணம் sruppérar - றகாக௱, பெ. (ஈ.) கலப்பு 

வெள்ளி நாணயம் (வின்.); இரிப/1875160 514/2 ௦௦பா(6- 
ரி6 ௦0. (செ.அ௮௧:). - 

/இரும்பு - இருப்பு - ஊறல் + பணம்./ 

இருப்பெழு iruppelu, Gu. (n.) 2 ~pemev; crossbar 

1909 ௦4 0ஈ. '“மருப்புநிலைக் கந்தி னிருப்பெழுப்போக்கு'”. 

(பெருங்.இலாவாண.5,38) (செ.௮௧.). 

/இரும்பு - இருப்பு - எழு../ 

இருப்பேனம் /பஹல்க, பெ. (ஈ.) இரும்பினாற் 
செய்த ஏனம்; 1101 46556. (சா.௮௧.). 

(இரும்பு - ஏனம் - இரும்பேனம் - இருப்பேனம்../ 

இருப்பை” சபஹசு பெ. (௩) இலுப்பை மரம்; 
(பெருங்.உஞ்சைக்.50,53); South Indian Mahua. 
(செ.௮௧.). 

ம. இருப்ப; ௧., து. இப்பெ மர; தெ..இப்ப. 

(இரு - இருப்பை... 

இருப்பைத்திப்பி /யறக/(-/22% பெ. (௩) இலுப்பைப் 
பிண்ணாக்கு; 08/6 01 ஈா8/ப2 5660 from which oil 

has 0660 றா65560 ௦பர். (சா.அ௧.). 

ம. இருப்பப்பிண்ணாக்கு. 

[இருப்பை - திப்பி.] 

இருப்பைப்பூச்சம்பா sruppai-p-pd-c-camb4 Qu. (n.) 

Glssvascme; a kind of paddy of the campa variety, 

from its having the odour of the iruppai flower. (Qe.218. ). 

(இருப்பை - பூ - சம்பா.] 

இருபத்துநாலாயிரப்படி //ப-02/ப-ஈகி2-ர்ச-0-0௪7] 
பெ. (ஈ.) பெரிய வாச்சான் பிள்ளையால் எழுதப்பட்ட 
Soamisclompuiss 2.607; commentary on the 

Tiruvaymoli, by Periya-Vaccan-Pillai, aggregating 24,000 

granthas of 32 syllables each. (Qé.918.). 

[இரண்டு - இரு - புத்து - நான்கு - Big + Lig.) 

இருபது சப-0௪௭ப; பெ. (ஈ.) ஓர் எண்: ஈபாம்எ 20, 
being twice ten. (Ge.218.). 

ம. இருபது; ௧. இர்பத்து, இப்பத்து; தெ. இருவை, இருவதி; 
பட. இப்பத்து; இரு. இர்பது; எரு. யிர்வது, யிரபொத்து; 
கோத. இர்பத், இவொத்; குரு. இப்பத்த; குட. குர்பத, 
இருவத; து. இர்வ், இருவ; கொலா. இருவெ. 

(இரண்டு - இரு - (பத்து) பது... 
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இருபுரியா-தல் - 

இருபந்தியாடு ச்பமகாஞ்சிர், பெ. (ஈ.) எந்த இனத்தி 
லும் சேராத ஆடு); 5069 04 ஈ௰டீ0 09௦0. 

(இரு + பந்தி + ஆடு. பகுதி- தெ. பந்தி.] 

இருபன்னியம் /பசாறந்ணை, பெ. (ஈ.) சேங்கொட்டை 
(wee.) umi&s; marking nut. (Qe.218.). 

[Bren - Qo + ucrerfiund.] 

இருபாடு ர்பரச்ரப, பெ. (ஈ.) இருபுறம்; two sides. 
(சேரநா.). 

ம. இருபாடு. 

(இரண்டு - இரு - பாடு. 

இருபாவிருபஃது சப-றச-ஈச்ப றம பெ. (௩) 1. 
சிற்றிலக்கிய வகை (பன்னிருபா.337); வெண்டபாவும், 

அகவலுமாக மாற்றிமாற்றி அந்தாதித்தொடையில் 

பாடப்பட்ட இலக்கியம்; 0985 ௦7 literary composition 

of 20 verses, in which venba and agaval alternate in 

antati-t-todai. 2. மெய்கண்ட சாத்திரத்தொன்று; ௮௬ 

ந்தி சிவாச்சாரியார் இயற்றியது; text-book of the 

saiva siddhanta philosophy by Arunanti-civacariyar. one 

of 14 Meykanda-cattiram. (Q¢.918.). 

(இரண்டு - இரு - பா - இரு - (பத்து) பஃது. 

இருபாவிருபது /ப-0௪-ர்பம௪20; பெ. (௩) இருபாவிரு 
பஃது பார்க்க (செ.௮க.); 898 ச்பறச்பர்பறகஃ்ப். 

(இரு - பா - இரு - (பத்து) பது. 
இருபான் /ப-02ஈ, பெ. (௩) இருபது; பற். “aquest 

கணைதுரந்து'' (கந்தபு.அக்கினிமூ.82) (செ.௮க.). 

(இரண்டு - இரு - (பத்து-பதின்-பான்) பான்... 

இருபிறப்பாளன்” iru-pirappalan, Qu. (n.) 1. Maveser; 

moon. 2. வெள்ளி (சுக்கிரன்); பள, as twice 
-born. 

(இரண்டு - இரு - பிறப்பு - ஆளன்..] 

Bo dmed ir-piav, Qu. (n) கலப்பின விலங்கு 
suse; hybrid animal. (Ge.218.). 

(இரண்டு - இரு + Ipe.] 

Doyo Owiissm_@ irv-pudai-mey-k-kattu, Qu. 
(௩) ஒன்றே இருவேறு வகையாகத் தோற்றுவது (திவ். 
திருநெடுந்.21,வ்யா); that which appears in two 

functions as the discus of visnu which is at once a 

Pleasing ornament as well as a destructive weapon. 

(செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - புடை - மெய் - காட்டு./ 

இருபுரியா-தல் /ஐபர)-ஈ2- 6 செ.கு.வி. (vi) 
மாறுபாடாதல் (திவ்.கண்ணிநுண்.11,வ்யா); 1௦ be 

contrariwise one to another, as a rope twisted contrariwise 

at the two ends. (Qs..918.). 

/இரண்டு - இரு + yh + ஆ..]
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இருபுலன் 7-௦ பெ. (௩) உடற்கழிவுகள் (மல 
சலங்கள்); 68௦ fold evacuation, urine and excrement. 
“உமிழ்வோ டிருபுலனுஞ் சோரார்”” (ஆசாரக்.33) 
(செ.௮௧.): 

(இரண்டு - இரு - புலன்... 

இருபுறம் பப, பெ. (௩) இரண்டு பக்கம்; 4௦ 
51065. (சேரநா.). 

ம. இருபுறம். 

[இரண்டு - BO + yp] 

இருபுறவசை ifu-puta-vasai, Qu. (n.) aseneCureip 
வாழதது (யாப்.வி.95, பக்.512);. றக் ஹூ 0 06 
censure but is actually meant to praise. (Qs.918.). 

(இரண்டு - இரு - புறம் - வசை. 

இருபுறவாழ்த்து /ப-2மச-சி/0) பெ. (௩) வாழ்த்துப் 
போன்ற வசை (யாப்.வி.95.பக்.512): 988/0 றாவ8௦ 
which is in such a form, that it is actually meant to 
censure. (செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - புறம் - வாழ்த்து... 

இருபுனல் ச்புறயாச| பெ. (௩) கீழ்நீர் மேல்நீர்கள் 
(குறள்.737); two sources of water. viz. underground 

water as that in springs, wells and tanks, and surface 

water as in lakes and rivers. (Qs.3)8.). 

(இரண்டு - இரு - புனல்./ 

Dow pe Qu. (௩) இருபோகம் பார்க்க (ஈடு.) 
(செ.௮௧க.); 596 சபம்கா. 

[இரண்டு - இரு - பூ.] 

இருபூலை srvpdai பெ. (௩) 1. பூலா (ட) பார்க்க; 
small Indian snow - berry. 2. வெள்ளைப்பூலாஞ்சி 
(L.) umtés; Indian snow berry. (Qe.248.). 

[இரண்டு - இரு - (பூலாஞ்சி) பூலை.] 

இருபெயரொட்டாகு பெயர் /ப-௦ஷல-02ரப-௦ஷல 
பெ. (ஈ.) இரு பெயர் ஒட்டிதின்று ஒரு சொல்நீர்மைத் 
தாய் ஆகுபெயராகி வருவது; (60 ஈ௦ப5 1ஈ 80009140, 
one of which is ப560 ரபாகர. '“வகரக்கிளவி, 

அதுவாகு Sere wss_si_Q"’. (நன்.290.விருத்). 

(இரண்டு - இரு - பெயர் - ஓட்டு - ஆகுபெயர்./ 

இருபெயரொட்டு inv-peyar-otty, Qu. (n) ஆகிய 
என்னும் பண்புருபு தொக்கு நிற்கும் பெயர்கள் 
இணைந்து வருவது (நன்.365.உரை); ௦௦ஈ௦1200ஈ 04 
two nouns in apposition where the adj. particle ஆகிய 

is understood. 

(இரண்டு - இரு - பெயர் - ஓட்டு..] 

இருபெருந்தெய்வம் /ப-௦௪பா-ஜா௭, பெ. (௩) 
பனைக் கொடியை உடையவனும், நீலநிறத் திருமே   

ணியையுடையவனுமாகிய இரண்டு பெருந்தெய்வங் 

கள்: 040 0005 வ/வாலா௩வே ர் (2௩. ''இருபெருந் 
தெய்வமு முடனின்ற ஆங்கு'” (புறநா.58.16). 

(இரண்டு - இரு - பெரும் - தெய்வம்..] 

இருபெருநியமம் su-perv-niyamam, Qu. (n) இரு 
பெரிய அறங்கள், இல்லறம், துறவறம்; two kinds 

of virtues, domestic and ascetic. (togyeny&.365). 

(இரண்டு - இரு - பெரு - தியமம்.] 

இருபொருள் /ப-2௦௩/ பெ. (௩) கல்வி, செல்வம் 
ஆகிய இரண்டு பொருள்கள்; 0/0 kinds of wealth, 

as learning and riches. (Ge.918.). 

(இரண்டு - இரு - பொருள்./ 

இருபோகம் சப-2ஜக, பெ. (௩) 1. இருமுறை 
விளைவு; 18௦ 0008, 009 £21560 1௩ 106 ங் 59850 

and another in the dry. 2. திலமுடையோனுக்கும் 

பயிரிடுவோனுக்குமுரிய பங்கு; 0௪௦ 5885 ௦4 (6 
crop, one of the landlord and the other of the tenant. 

(ஈ.5) (செ.௮௧.). 

ம. இருப்புகில். 

//இரண்டு - இரு - போகம்.] 

இருபோது /ப-260ப; பெ. (n.) காலைமாலை பொமுது 

கள்; ற௦ஸ்டு 8ம் வங. ''இருபோதும் பணிவார்” 
(தேவா.634.6). 

(இரண்டு - இரு - (பொழுது) போது../ 

இரும்பல் காஞ்சி /ப௱-02/-/க5/ பெ. (௩) ஒரு தமிழ் 
நூல் (புறத்.); 8௦4 ஊரி ௩௦1. (செ.௮௧.). 

/இரு - இரும் - பல் - காஞ்சி.] 

இரும்பலி சபாம்ச4 பெ. (௩) 
பார்க்க; 586 irumpili (Q¢.218.). 

(இரும்பிலி - இரும்பலி. 
இரும்பவல் ர்ப௱ம்௬௪ பெ. (ஈ.) இருப்பவல் பார்க்க; 

866 ர்ப002௪/ (சா.அக.) . 

(இரும்பு - அவல்.] 

இரும்பன் sumban, Au. (n) 1. எலி (திவா.); rat. 
2. அகழெலி (பிங்.); 190 ஈச. 3. திருடன்; thief. 
(சேரநா.) (செ.௮க௧.). 

[இரும் - கரிய. இரும்பன் - கரிய எலி. 

இரும்பாட்டல் /ய௱மச/௪ பெ. (௩) இதனிய வாதம் 
செய்தல்; இரும்பைப் பொன்னாக்கல்; play_with iron, 

தபற 70௩ 44௦ 0010. (சா.அக.). 

[இரும்பு - ஆட்டல்./ 

இரும்பாரமூலி ச்ப௱ம்ச௪-௱ப4; பெ. (ஈ.) அமுகண்ணி 
பார்க்க; 586 அப்சர் (சா.௮௧.). 

[இரும்பு - ஆரல் - மூலி.] 

இரும்பாலை ச்ப௱-ம்சிக[ பெ. (ஈ.) பாலைமரவகைக 
enet speormy (L); blue - dyeing Rosebay. 

இரும்பிலி (ப)



இரும்பிடர்த்தலை 

ம. இரும்பால. 

[இரு - இரும் - பாலை.] 

இரும்பிடர்த்தலை irumbidar-t-talai, Qu. (n.) பெரிய 
கமுத்து; 60% 04 80ஈ௦௱௱௮! 828. ''பெருங்கையானை 

யிரும்பிடர்த்தலை யிருந்து'” (புறநா.3-11). 

[இரும் - பிடர் - தலை.] 

இரும்பிடர்த்தலையார் irvmbidar-t-talai-y-ar, பெ. 
(ஈ.) கரிகாற்சோழணீடம் அமைச்சராகவும், புலவராகவு 

மிருந்தவர். இவர் கரிகாற் சோழணின் தாய் மாம 

eorreuni; name of the poet who was the uncle of 

Chola king Karikalan. (9151.86. ). 

(இரு - இரும் - பிடர் . தலை 4 ஆர். இரும்பிடர்த்தலை 
என்னும் ஊரில் வாழ்ந்தவர். பிடர் - பானை... 

இரும்பிலி சபாம்ர்; பெ. (n) 1. செடிவகை; (1) 
box leaved satin ebony, supposed to be used in alchemy 

to convert iron into gold. 2. gpv geriieluum; name 

of a village. 3. sj வகைப்பாம்பு; 3 (0௩0 of snake. 

(செ.௮௧.). 

(இரும்பு - இலி] 
இரும்பினீர்மை srumbinirmai, Qu. (n.) Hipleshlonev; 

state or condition of iron used fig. for low condition, 

mean 90940௩ 84௦. ““இரும்பினீர்மை கெடுத்து” (சீவக. 

952) (செ.௮௧.3. 
(இரும்பின் - தீர்மை./ 

இரும்பு” சயாம், பெ. (௩) 1. பொன்; 000. 2, 
செங்காந்தள் (ட) 60: 506065 of malabar glorylily. 

(செ.அக.). : 

(இரும் - பொன் - இரும்பொன் - இரும்பு. இரும் - பெரிய. 
பெறிய பொன் என்னும் பொருளினது../ 

இரும்பு” irumbu, Gu. (n.) 1. கரும்பொன் (தேவா. 

209,3); iron, |ரீசனிநு, 166 080: ற. 2, கருவி: 

ஈடன், ௦௨00௩. '*இரும்பு மேல் விடாது நிற்பார்'”. 

(சீவக.782). 

ம. இரும்பு; ௧. இரும்பு (கடினத்தன்மை) ; தெ. இனுமு, இனுப; 
இரு. இரும்பு; எரு. எயரும்பு; கை. இல்மு; கோத. இம்ப்; 
துட. இம்ப (ஊசி); குட. இரிம்பி; து. இரும்ப; குவி. இர்ப; 
கொலா. இனும். 

/இர்- இரு - இரும்பு (மு.தா.1.97). இரு - இரும் - பொன் 
- இரும்பொன் - இரும்பு. இரும் - கரிய. ஓ.நோ. கரும் 
* பொன் - கரும்பொன்./ 

ம்) ச்பாம்பபளோம்பு பெ. (௩0 1. இரும்புக் 
Gare; iron rod. 2. சூட்டுக்கோல்; ௦௨ iron. 

(சா.அக.) (செ.௮௧.). 

/இரும்பு - காம்பு. 

இரும்புக்காய்வேளை /ப௱5ப-/-/ஞகிக பெ. (௩) 
வேளைவகை (மூ.அ.); 506095 ௦4 0௦௦ஈ6. (செ.அ௧.). 

... [இரும்பு - காய் - வேளை. 
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இரும்புண்டநீர் 

இரும்புக்கிட்டம் பாம்பணை, பெ. (1) இரும்பிருக்: 
கும்போது மேல் திரண்ட கட்டி; 100 0089; 500118 
of iron. (¢0..4.). 

/இரும்பு - கிட்டம்./7 

இரும்புக்குணம் ச்பஈம்ப//பாக௱, பெ. (ஈ.) இரும்பிற்கு 
இயற்கையாகவே அமைத்துள்ள ஐந்து குணம்; 
அவையாவன:- சவுடு, உடைதல், ஊறல், திரை, 
உருகாக்குணம்; natural qualities peculiar to iron ore; 

cracking, brittleness, prone to rust, contractile and not 

easily fusible or melted. (1.218. ) 

[Q@iy + Gand] 

இரும்புக்கெண்டி ச்ப௱ம்ப-/-/னள் பெ. (௩) இரும்புக் 
கமண்டலம்; iron water-bowel used by mendicants. 

(சா.அக.). 

[இரும்பு - கெண்டி../ 

இரும்புக்கொல்லன் சப௱ம்ப--0/8ந பெ. (௩) கருங் 
Glsnevevesr; blacksmith. (Cle..918.). 

[இரும்பு - கொல்லன்.] 

இரும்புச்சட்டி sumbu-c-catt, Au. (n.) இரும்பால் 
செய்த: பெரிய ஏனம், சீனச்சட்டி; 8) 110 08. 

ம. இரும்புச்சட்டி. 

/இரும்பு - சட்டி... 

இரும்புச்சலாகை ஏர்பாம்ப-௦-சச பெ. (6) 
1. அறுவை மருத்துவக்கருவி வகை; 5பா060'$ 006, 

pointed instrument made of iron. 2. Qgurpoagaew; 
iron rod. 

[இரும்பு 4 சலாகை../ 

இரும்புச்சிந்தூரம் /௩ஈமப-௦-ண்2மிகர, பெ. (௩) அயச் 
சிந்தூரம் பார்க்க. இதைப் பலவீனத்திற்கும், மாத 

- விடாய் நோய்களுக்கும், புமூக்களைக் கொல்லவும் 

பயன்படுத்துவதுண்டு; red oxide of iron - ferrus 

oxide alias ferric per oxidum alias Frubizo. ft is medicinally 

0560 85 ௨10/௦. (சா.அக.). 

(இரும்பு - (செந்தூரம்) சிந்தூரம்... 
இரும்புச்செப்பு சப௱மப-௦-௦ஹறம பெ. (௩) இரும்பா 

லாகிய செம்பு (சா.அக.); 16559. 

(இரும்பு - (செம்பு) செப்பு. 

இரும்புண்டநீர் ச்பாம்பான்-ார் பெ. (ஈ௩.) இரும்புண்ட 

நிரைப்போலா மென்பது பொதுவாக நோய் அகல்வ 

தைக் குறிக்கும்; இரும்புண்ட நீரானது மறுபடியும் 
தோன்றாவாறு போல் நோய்களும் மீண்டும். தோன் 
Drew; water absorbed by heated iron. The disease 

absorbed by the system will just disappear as the water 

90$00060 நூ 69160 0ஈ. ““இரும்பனன்று உண்ட நீரும்'” 
(திவ்.திருக்குறுந்.13) (சா.௮க.). 

/இரும்பு.- உண்ட + bit]
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இரும்புத்துப்பு சயாம்ப-4-பறய பெ. (௩) இரும்புத்தரு 
(மூ.அ.) பார்க்க; 10ஈ £ப5% (௪௪.௮௧.). 

(இரும்பு - (துரு - துருப்பு] துப்பு. 

இரும்புத்துரு ச்ய௱ம்ப-1-பா; பெ. (௩) மண்டும்; | 
rust, ferri peroxidum. (Qs... ). ல் 

(இரும்பு - துரு... 

இரும்புநாக்கு சபாம்பாசியே பெ. (௩) அம்பின் 
கூரியமுனை; 1700 tongue, the sharp iron edge of 
an arrow. 

ம. இரும்பு நாக்கு. 
[இரும்பு - தாக்கு.] 

இரும்புநீற்றி sumbunin, Qu. (n) எருக்கிலை; (௦1 
௦4.1௨ ஈ௮02 இகம். (சா.௮௧.). 

(இரும்பு - தீற்றி. 
இரும்புப்பாளம் சப௱மப-2-௦சஸ; பெ. (௩) இரும்புக் 
ty; oblong mass of iron, as they come from the 
blast furnace, pig iron. (1. 28.). 

(Q@by + urand.] 

இரும்புப்பெட்டி sumbu-p-pett, பெ. (௩) உருக்கா 
லமைந்த பேழை; 0854 chest, iron safe. (0௪.௮௧.). 
ம. இரும்புப் பெட்டி. 

(இரும்பு - பெட்டி../] 

இரும்புப்பொடி ச்ப௱ம்ப-0-ஐ௦ஜி பெ. (௩) அரப்பொடி 

(ep.1.); iron filings. (Qe.918.). 

(இரும்பு - பொடி. 

இரும்பு மலை /ப௱சப-௱௪// பெ. (௩) வடஅமெரிக்கா 
கண்டத்தில் உள்ள மெக்சிகோ நாட்டில் 640 அடி 

உயரமும் 4 சதுர கல் (மைல்) அகலமும் 

உள்ள மலை; iron mountain in Mexico. 

(அபி.சிந்.) . 

இரும்புயிர் ச்பாம்டச்; பெ. (ஈ.) இருப்புயிர்(சீவக.3111, 
உரை) பார்க்க; 896 ச்பறறமர்: (செ.௮க௧.). 

இரும்புருக்கி irumburukki, பெ. (௩) நத்தைச்சூரி, 
BSems wero; that which is capable of melting 

iron viz., butten weed, red water plant. (s7.216.). 

(இரும்பு - உருக்கி] 

இரும்புருக்கு ச்ப௱ம்பாய/ம) பெ. (௩) எஃகு; 5129. 
(சா.அ௧.). 

(இரும்பு - உருக்கு... 

இரும்புலி sumbull, பெ. (௩) துவரை: 0121,(ஆ.௮௧.). 

/இரும் - புலி. 
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இரும்புளி ச்பஈம்ப£ பெ. (௩) மரவகை (வின்.): tree 
whose fruit is sour and Is used for பெறு. (செ.௮௧.). 

(இரும் - புளி] 
இரும்பை" சஙாம்வ பெ. (௩) இருப்பை (திருப்பு.105); 

South indian mahua. (Qs..s16.). 
(இரும் - இரும்பை. 

இரும்பை” சபாச்சு; பெ. (௩) 1. குடம் (மிங்; 
water-pot 2. பாம்பு (உரி.நி.); 8120. (ச௪.௮௧.). 

"/இரும் - பை, 

இரும்பொறை /ய௱-2கக/ பெ. (௩) சேரர் பட்டப் 
பெயர்களுள் ஒன்று (பதிற்றுப்.39.9); 406 ௦4 the Céra 
1405. (௪௪.௮௧.). 

/இரும் -: பொறை. இரும் - பெரிய, பொற்றை - பொறை 
- மண்மலை] : 

இருமடங்கு /பாச0ச/90 பெ. (௩) 1. இரண்டு பங்கு; 
two portions or parts. 2. இரட்டித்த அளவு; 00ப01௦0 
quantity. (<3,.98.). 

(இரண்டு - இரு - மடங்கு..] 

இருமடி ச்பாடர் பெ. (ஈ.) இருமடங்கு பார்க்க; see 
irumadarigu. 

(இரண்டு - இரு - மடி..] 

இருமடியாகுபெயர் irv-magi-y-dgu-peyar, Qu. (n). 
மடிந்து ஆகி வரும் பெயர். ஆகுபெயர் 

வகைகளுள் ஒன்று; 80ப-றஷுலா 04 000016 *78517906; 

variety of metonymy, where in a word used fig. in one 

Sense in the first instance is once again applied to signify 

another with which it bears a certain relation. Kar, meaning 

black used to signify a cloud is used again to connote 

the rainy season. (செ.௮௧.). 

/இரண்டு - மடி - ஆகு - பெயர். கார் நிகர் வண்கை என்புழிக், 
காரென்னும் நிறப்பெயர் அதனையுடைய மேகத்திற்காதலால் 
ஆகுபெயர். கார் வந்தது என்புழிக், காரென்னும் நிறப்பெயர் 
மேகத்திற்காகி மேகத்தின் பெயர் அது பெய்யும் பருவத்திற் 
காதலால் இருமடியாகுபெயர். (நன்.290 - காண்டி. உரை. ]../ 

இருமடியேவல் iru-madi-y-éval, Qu. (n.) பிறவினை 

யின்மேற் பிறவினை; 00001௦ 0305ம் 85 கற்பிப்பி. 

(Qe. 918.). 

(இரண்டு - இரு + Dg. + Taw] 

இருமண் iv-man, Qu. (n) weerpsaflosir; sandy 
ஜெ. (செ.௮௧.). 

இருமரபு iv-marabu, பெ. (௩) தாய்தந்தை வழிமுறை 
(திவா.); 140 fold ancestry, paternal and maternal. 

(செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - மரபு...  



இருமருந்து 

இருமருந்து ய-ஈகயாமப பெ. (௩) சோறும் தண்ணீ 
(1; two medicines. fig applied to rice and water 

as the mainstay of life. இரு மருந்து விளைக்கு 

param _Qu Qur@per’’. (புறநா.70-9) (செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - மருந்து... 
இருமல் ச்ய£ச! பெ. (n) 1. செறுமுதல் (காசம்); 

cough, bronchitis. 2. 91 @Camiasene (MCD. [1887] 
249); contagious disease of sheep. (Ge.218.).. 

ம. இருமல்; க. கெம்மு; தெ. செருமல்; பட. கெம்மலு. 

(இரு - இருமு (பெருகிய ஓசை எழுப்பு) - இருமு: - இருமல்... 
இருமல்லி ச்ப௱சர பெ. (௩) 1. சிறுமல்லி; jasmine 

(small). 2. பெருமல்லி! | (619. 

இருமனப்பெண்டிர் iru-mana-p-pendir, Gu. (6) 

(குறள்.920) (செ.௮௧.). 

[இரண்டு - இரு - மனம் - பெண்டிர். 

இருமனம் iru-manam, Qu. (௩) 1. இரண்டகம்; 

00௦ப019-ஈ௱௱0௪00௦55.  '“இருமனப்பெண்டிரும் (குறள். 

920). 2. துணிவின்மை;16501ப401, 106040. '“இரும 

னமுள்ளவன் தன் வழிகளிலெல்லாம் நிறையற்றவன்'' 

(விவிலி.யாஞ்.1.8) (செ.௮௧.). ் 

[இரண்டு - இரு - wend] 

இருமா ச்ப-ஈகத் Qu. (n) புத்திலொரு பகுதியைக் 
(1/0) குறிக்கும் பின்னவெண் 'ஐ;11௮010ஈ 04 1/10. 

ம. இருமா. 

[இரண்டு - இரு - மா. மா என்பது இருபதில் ஒரு பங்கு..] 

Qawreaisoy iru-ma-varai, Qu. (௩) அரைக்கால்; 
fraction 1/8 being the sum of @\@wr (1/10) and 

அரைமா (1/40). (௫ெ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - wr + அரை (மா] அஃதாவது இருபதில் 
(இரண்டரை அல்லது அரைக்கால்../ 

இருமான் irumapn, பெ. (ஈ) எலிவகை (இ.வ.); 8 
$060185 ௦8 ஈச. (செ.௮௧.). 

ம. இருமான். 

(இரு - இருமான். இரு - கறிய.] 

இருமியுமிழ்தல் ச்ய௱ட்பாரக பெ. (n.) காரியுமிழ் 
இல்; act of coughing up and spitting out phlegm. 

(சா.அ௮௧.). 

/இருமு - இருமி (வி.எ./ - உமிழ்தல்... 

இருமு'-தல் ர்யா 8. செ.ரூ.வி. (4) இருமல்; 00ப00. 

"இருமி யிளைத்தீர்'” (திவ்.பெரியதி.1,3,8) (செ.அக.). 

க., பட, கெம்மு; தெ. செருமு. 

(இரு - இருமு. இருமுதல்.. 
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Bou" irumy, Qu. (n.) BPagpeoed; cough. “*இருமிடை 

மிடைந்த சில சொல்”' (புறநா.243,13) (செ.௮௧.). 

பட. கெம்மலு. 

(இருமல் - இருமு.. 
இருமுடகநில்லான் ச்ப௱பன்ரனாரிக, பெ. (௩) aie 

"லரங் கண்ணி; 601056 ஜிம். (சா.௮௧.). 

(இரு - முடகம் - நில்லான். 

இருமுட்டி ச்ய௱பர் பெ. (௩) இருவகைமுட்டி; 1௦௦ 
varieties of sticky mallow: 1. மீபராமுட்டி; ஜே10ா உவ 

mallow. 2. Apmmapt; fragrant sticky mallow. 

(சா.அக.). 

(இரண்டு - இரு - முட்டி... 
இருமுடி சம-௱பளி பெ. (௩) 1. இரண்டு கட்டுகள் 

ஓன்றாக இணைத்து உயர்த்தித்தூக்கும் வண்ணம் 

நடுவில் சேர்த்துக் கட்டிய பண்டம்; 00ப016-0200206 

with ஒபெர்001560 1080. 2. மலைகளுக்கு வழிநடைப்பய 
ணம் செல்வோர் தோளில் அல்லது தலையில் சுமந்து 
செல்லும் இருமுடிப் பண்டங்கள்; 00ப016-0800806 

carried either on head or on shoulders by those who 

go on a pilgrimage to the hills. 

(இரண்டு - இரு - முடி... 
இருமுடிக்கட்டு srumudi-k-kattu, Qu. (n) இருமுடி 

umrés; see frumudi 

இருமுதுகுரவர் iru-mudu-kuravar, Qu. (n) gsawigg 
தையர் (சிலப்.16,67); parents. (Ge.918.). 

(இரண்டு - இரு - முது - குரவர்... 
இருமுதுமக்கள் irumudu-makkal, Qu. (n.) இருமுதுகு 

ரவர் பார்க்க; 8566 irumudukuravar. (.318.). 

(இரண்டு - இரு - முது - மக்கள்..] 
இருமுரடன் ச்ய௱பசர பெ. (ஈ.) முரட்டுக்குணன்; 

£பரீரிகா, ஈப5௦௨ ௱உ௱. (ஆ.அக.). 

[இரு (பெரிய) - முரடன்..7 

இருமுள்ளூர் ச்ம் பெ. (௩) மலையமான் 

Se(py& saflufesr eer; native place of Malaiyaman 

Thirumudikkari. “மாயிரு முள்ளூர் மன்னன்”! (நற். 

291-7). (பாண்டி.௮௧.). 

இருமுற்றிரட்டை ப-றபார்சச பெ. (௩) ஒரு 
செய்யுளில் ஓரடி முற்றெதுகையாய், மற்றையடி 

மற்றொரு முற்றெதுகையாய் வருவது (யாப்.வி.பக். 

182); concatenation in which each of. two 

successive liness of a stanza has identical initial 

letters in all its feet. (Qe.98.). 

(இரண்டு - இரு - முற்று - இரட்டை. 

இருமுறி றப் பெ. (௩) இருப்புமுறி என்னும் 
செடி, silvery-leaved indigo. (Qs.218.). 

/இருப்புமுறி - இருமுறி./
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இருமுறை /ப-ஈபச பெ. (௩) இரண்டு முறை; twice, 
two 08. “ஒன்றிருமுறை மிருந்துண்ட பின்றை”: 
(புறநா.269-5) (பாண்டி.௮௧.). 

் இரண்டு - இரு - முறை..] 

இருமூடம் சண்ட பெ. ௫) தானாகவும் அறியாது 
7 அறவிகைவும் அறியாத மூடத்தனம் (கொ.வ.3; 

double stupidity, characterised by not knowing oneself 
and, in not listening to others’ advice. (Qe.948.). 

(இரண்டு - இரு - மூடம். 
இருமூடி ர்ப௱ப்றி பெ. ட 1. இரண்டு பிரிவாகப் 

பொருந்தியது; 1624 ரபர். 008185 of two parts. 
2. கும்பிடுகிளிஞ்சில்; 59 consisting of two parts 
which can be opened and shut, bivalve. (சா.அ௧.). 

(இரண்டு - இரு - மூடி... | 
இருமை" frumai, பெ. (௩) 1. பெருமை (தொல்.சொல். 

596,2.en7); greatness, largeness, hugeness, eminence. 
2. கருமை (சீவக.1171); 0௭௦55, 0120௫955. 
(செ.அ௧.). 

(இரு - இருமை... 
இருமை” ர்பாள் பெ. (௩) 1. இருதன்மை; (4௦ 1010 

51216. “அருவதா யுருவா யிருமையாயுறை பூரணன்'* 
(கந்தபு.ததீசிப்.57). 2. இருபொருள்; 1௦ things. 
“இருமை வகை தெரிந்து” (குறள்.23). 3. இம்மை 
மறுமைகள் (கம்பரா.அயோத்.மந்திர.63) ; (5 birth and 
the future birth, this life ௭0 196 186 10 ௦௦௦. (செ.௮௧.). 

ம. இரும. 

(இரண்டு - இரு - இருமை.] 

இருமை” சபக் பெ. (௩) 1. துக்கம்; 80௦0. 2. 
மகிமை; 910௫. 3. உள்ளும் tmp; in and out 

(ஆ.அக.). 

(இரண்டு - இரு - இருமை... 
இருமை” ச்பாஈகி பெ. (௩) எருமை; 6ப450. 

கோத். இர். 

(இரு' - இருமை. 

இருமையியற்கை irumai-y-iyarkai பெ. (௩) அணிவ: 
ககையுள் ஒன்று; ரிரபா6 04 50660. அஃது கூடுவதையும் 

கூடாததையும் கூடக் கூறுவது. (ஆ.அக.). 

[இருமை - இயற்கை./ 

இருமொழி iru-moli Qu. (n) இரண்டு வகைச் 

சொற்கள்; 08௦ (ஸ்ர 04 ௩௦05. ''நல்ல பல்லோரிரு 
நன்மொழியே”' (புறநா.85). 

[இரண்டு - இரு - மொழி./   

இருமோட்டதிரை ர்பாமிகச்கு; பெ. (௩) கரிய 
பெறிய அலைகள்; \arge black waves ““பிணங்கிரு 

் மோட்டதிரை வந்தளிக்கும்'* (கலித்.131). 

(இரு - (முகட்டு - மோட்டு) Com + Seng] 

இருமோட்டுவீடு iv-motu-vidu. Qu. (n) ween 

memou~perar eG (G\.c1.); thatched house with a 
small upper room. (Qs.218. ). 

(இரண்டு - இரு - (முகட்டு) மோட்டு - வீடு../ 

இருவகிர்ஈருள் iru-vagir-iru, Qu. (n.) இருபிளவா 
கிய ஈரல்; lever consisting of two parts **“இருவகிர் 

ஈருளின் ஈரிய துயல்வர” (அகம்.294-8) (சங்.இலக். 
சொற்.) . 

[QE + ud + eager] 

DoEauMsE5 05m 19. irwagaittoti, பெ. (௩) இரண்டு 
வகைத் தொட்டிச் Oleg; two kinds of Thotti’ 

plant viz. 1. s7g§@lgminé Glen; Ceylon caper. 

2. செந்தொட்டி, ரொம் nettle mercury. (s1.218.). 

(இரண்டு - இரு - வகை - தொட்டி. 

இருவங்கம் ச்பகரர, பெ. (௩) இரண்டுவகை ஈயம்; 
two kinds of lead. 1. வெள்வங்கம் அல்லது 

வெள்ளீயம்; white lead or powder. 2. sqaure 

அல்லது காரீயம்; 0180% (990 07 graphite. (sr.915.). 

(இரண்டு - இரு - வங்கம்.] 

இருவணைக்கட்டை பகா பச] பெ. (௩0 
வண்டியின் முகவணை; 081-07/௪'5 5624. (௪௪.௮௧. 

[இரண்டு - இரு - ௮ணை - கட்டை./ 

இருவயிற்பற்று i-vyi-pary, பெ. (௩) இரண்டுவ 
கைப்பற்று; 1. அகப்பற்று 2. புறப்பற்று; 4௦ 1905 

of desires one of the mind and the other of the world. 
(ஆ.அக.). 

(இரண்டு -, இரு + வயின் - பற்று. 

இருவர் சபா பெ. (ஈ) இரண்டு பேர்; 140 005016. 

ம. இருவர்; ௧. இர்வர், இர்பர், இப்பர்; தெ. இருவுரு; குட. 
இப்ப; து. இர்வர், இர்வெரு; கோத, இத்தர்; நா. இத்தர்; 
பர். இருப்; கட. இருள்; கோண். ஈற்று; குரு. கிர்ப்; மால். 
இவ்வர். 

இருவரிசி ஈஙாகா8 பெ. (௩) 1. கார் போக வரிசி; 

hazy leaved psoralea. 2. Glam_.ireodidl: medicinal 
601045. (சா.அக.). 

(இரண்டு - இரு - அரிசி. 
இருவருந்தபுநிலை irvvarun-tabu-nilai பெ. (௩) 

எயிலின் அகத்தும் புறத்தும் நின்ற வேந்தரிருவரும் 
பொருது வீழ்ந்ததைக் கூறும் புறத்துறை (தொல்.பொ. 

68); theme describing the death of both the besieged 

and the besieging kings. (Qe..96.). 

(இருவரும் - தபு - Seow]
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இருவல்நொருவல் inval-nonwal Gu. (௩) 1. 

இடிந்துமிடியாது முள்ள அரிசி முதவியண; 1106 
inadequately pounded. 2. நன்றாக மெல்லப் படாத 

உணவு; 1௦00 ௬01-446] masticated. (Qs..98.). 

(/இருவல் - நொருவல் - இருவல்தொருவல்../ 

இருவாட்சி invatei Qu. (n) செடிவகை (திவ்.பெரி 
wimtp.2,7,10); tuscan jasmine. (Ge..218.). 

(இரு - வாய்ச்சி - இருவர்ய்ச்சி - இருவாட்சி... 

இருவாட்டித்தரை /ப-கிச-/-௪௪ர பெ. (௩) மணலுங் 
களியுமான திலம்; 501 000560 07 58ஈ0 ஈர் ஆ. 

(செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - வாட்டி - இருவாட்டி 4 தரை. வாட்டு 
-வாட்டி, இருவாட்டி - இருவகை. ஓ.நோ. பக்கவாட்டு 
-பக்கப்பகுதி, பகுதிப்பொருள் வகைமைப்பொருளையும் சட் 

டும். 

இருவாடி iruvadi, Qu. (n.) @apaum_2él; tuscan jasmine. 

(செ.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - வாடி. ஒருகா. வாட்சி - வாடி. 

இருவாம் irvvam, Qu. (றா) தாமிருவரும்; both 
of us; we two. ''இருவாமையனை யேத்துவாம்'”' (கலித். 

43.) (௪௪ெ.௮௧.). os 

(இரண்டு - இரு - ஏம் - இருவேம் - இருவாம்./ 

இருவாய்க்கட்டு ய-த-/-/ச4ம) பெ. (௩) உடற்கழி 
வுக்கட்டு (மலசலக்கட்டு); $ப$ற9ஈ௩90ஈ 0 ஈஸ of 
urine and facal matter. (stools) (#1. 918.). 

(இரண்டு - இரு - வாய் - கட்டு. 

இருவாய்க்குருவி சய-ஷ- யங் பெ. (0 ஒரு 
வகை மலைப் பறவை; 00003/6-0250ப60 ௦௱01॥, 8 

mountain bird having harsh ௭010௪. (செ.௮௧.)... 

(இரு - வாய் - குருவி. இரு - பெரிய, கரிய..] 

  

          

் இருவாய்க்குருவி 
இருவாய்க்குழல் iruvay-k-kulal, Qu. (n.) இரட்டைக் 
GLX gipedl; double barelie’ gun. (Cay. ). 

ம. இருவாய்க்குழல்.   (இரண்டு - இரு - வாய் - குழல். 

இருவாய்ச்சி” ர்பாஞும௦் பெ. (ஈ.) இருவாட்சி; 10508௩ 

jasmine. (Qe.218.). 

ம, இருவாச்சி; ௧. இருவந்திகெ. 

[இரு * வாய்ச்சி.] ் 

இருவாய்ச்சி” சமாஜ் பெ. (௩) மரம் செதுக்கும் 
§FG45(509; carpenter's tool. (Gle.218.). 

(இரு - (பெரிய, அகன்ற) - (வாய்த்தி-) வாய்ச்சி - அகன்ற 
(வாயுடைய] விளிம்புடைய இரும்புக்கருவி.] . 

இருவாரம் ச்ய-ஈகற, பெ. (௨) மேல்வாரமும், குடிவார 
(pls; two shares, viz, the landlord's and the tenant's 

share of the crop. (Qg.218.). 

[இரண்டு - இரு - வாரம்.7 

இருவாரு m-vau பெ. 
வெள்ளரி; 8 kind of cucumber. 

kind of bitter gourd. (சா.அக.). 

இருவி ரர் பெ. (௩) தினை முதலியவற்றின் 
<figirer; stubble of grain, esp. of Italian millet. **“இருவி 

வேய்ந்த குறுங்காற் குரம்பை” (குறிஞ்சிப்.153) 
(செ.௮௧.). 

ம. இருவி. 

(இரு (atlas) + Boi] 

இருவிடரகம் sruvidaragam, Gu:. (n.) பெறிய முறைஞ் 
சிடம்; ர. ''நீடிரு விடரகஞ் சிலம்பக் sais” 

(n.) 1. ஒருவகை 

2. கொம்ம்ட்டி; 8 

(இரு (பெரிய) - விடர் 4 அகம்.7 

B@leo iv-vil Gu. (n) கரியவொளி; 010/4, 

as of the countenance. “auresrapag Gamgus ilipeilgyid" 

(சீவக.339). 

(இரு (கரிய) - வில்./ 

இருவிள ர்யாரகு, பெ. (ஈ.) 1. பனையோலை (தொல். 

எழுத்.216-உரை); ஐவு௱ (ஊர். 2. வேணாட்டகத்து ஓர் 

௫னர்; (00. ௩ 1/6050ப. 3. கருவூரிணிடத்து ஒருசேரி; 

slum in Karuvir. (Q¢.246.). 

[இருவிளை - இருவிள (கொ.வ.)./ 

இருவினை iru-vinai, Qu. (௩) தல்வினை தீவினை 

&eT; two classes of moral attributes, the good and 

the evil. “இருள்சேர் இருவினையும்'” (குறள்.5.) 

(செ.௮௧.). 

ம. இருவின. 

(இரண்டு > Bay + ever.) 

இருவினையொப்பு irv-vinai-y-oppu, Qu. (n) sp 
னும் அறக்கடையும் சமனுறச் செய்துவிடுகை 
(சி.போ.பா.8,1 பக்.362, புதுப்); 81206 ௦4 1௦ 6001 (ஈ 

which it takes the attitude of perfect equanimity towards 

both meritorious and sinful deeds. (Q¢..96.). 

[இரண்டு - இரு - வினை - ஓப்பு..]
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இருவீடு fruvidu, Qu. (n.) ஒருவகை மரம் (நாநார்த்த.); 
840 011766. (செ.௮௧.). ் 
[இரு - வீடு.] 

இருவீர் ரபர்; பெ. (௩) இருவர்: 0௭௦ 0௭5006. ““இருவீர் 
வேறலியற்கையு மன்றே” (புறம்.45-6) 

(இரண்டு -, இரு - ஈர் - இருவீர். 
இருவு-தல் ச்பய, 5. செ.குன்றாவி. (4) இருக்கச் 

செய்தல்; 03089 10 06 ௦ abide. '“என்னெஞ்சி 
வியவம் பொற்றிருவடி'” (காஞ்சிப்பு.தழுவ.145) 
(செ.௮௧.). 

(இரு - இருவு (இருந்து) - தல். 
இருவேரி சமச் பெ. (௩) வெட்டிவேர்; 005055 

91855. "நறை நானமு நாறிருவேரியும்'' (பெருங்.இலா 
வாண.18,47.) (செ.௮௧.). 

ம. இருவேரி: 

இருவேல் fru-vél பெ. (ஈ.) கீழ்நாட்டு மரவகை; 
Burmah iron wood. (Gs.318.). 

ம. இருவுள்; ௧. இத்ரள். 

[இரு * வேல்./ 

இருவேலி ரபாக; பெ. (ஈ.) இருவேரி (திவா.) பார்க்க; 

. 866 ர்பாகர் (செ.௮௧.). 

[இருவேரி - இருவேலி.] 

இருவேறுமண்டிலம் suvéru-mangilam, Qu. (௩) 
ஞாயிறும் திங்களும்; $பா 810 ஈ௦௦ஈ. ''இருவேறுமண் 

டிலத்திலக்கம் போல'” (பரி-13-8). 

(இரு - வேறு - மண்டிலம்.] 

இருள் 4௩4 பெ. (௩) 1. இருட்டு; 1௭௨3. 2. கறுப்பு; 
dark colour, swarthiness, blackness. “இரும்பிடி 

மேஎந்தோ லன்ன விருள்சேர்பு'' (மதுரைக்.634). 3. 

மயக்கம்; றாவ! delusion, clouded state of mind. 

“பொறிகட்கிருளீயு' ஞாலத்து'' (பு.வெ.9,41). 4. அறி 
went; spiritual ignorance concerning God. ‘saws 

மிருணீங்க விருந்தவெந்தை'' (சீவக.2812). 5. துன்பம்; 
trouble, difficulty. “அச்சற் றேம மாகியிரு டீர்ந்து'” 

(பதிற்றுப்.90,2) 6. திரய விசேடம் (குறள்.121); 190100 
of darkness, which is one of கரு 916. 7. பிறப்பு; 

மார்ஸ். “இருணீங்கி இன்பம் பயக்கும்'” (குறள்.352). 8. 
குற்றம்; 12ப1(, 019ஈ॥5ர். '“இருடீர் பொறையும்'' (ஞானா. 

ஆசிரியர்துதி). 9. மரகதக்குற்றம் எட்டனுள் ஒன்றா 

கிய கருகல் (சிலப்.14,164); ரிலக in emeralds, one 

of eight marakata-k-kurram. 10. sevid (4).41.Liu9.50); 

corruption affecting the 5001. 11. யானை (வின்.); 

ஹால். 12. இருவேல் பார்க்க; Burmah iron wood. 
13. இருள் மரம் பார்க்க (பெருங்.உஞ்சைக்.41,33); 
iron wood of Ceyion.   

ம., ௧. இருள்; தெ. இருளு; து. இர்னு; பட. இரு (செ.௮௧.). 

[Qe > Bit + Ba > Baa.) 
இருள்(ளு)-தல் /ப/ 16 செ.கு.வி. (44) 1. ஒளிமங்கு 

தல்; இருட்டாதல்; வானம் மேகத்தால் மறைத்து 
இருட்டாதல்; 1௦ 060006 08, as the sky over-cast, 

1௦ 08006 01௱, 10 060௦௨ ௦050ப8. 2. கறுப்பாதல்; 

10 66 0806 1௩ ௦010ப. “இருண்ட கல்லையும்'* (கம்பரா. 

வரைக்காட்சி). 3. அறியாமை கொள்ளுதல்; 10௦ 06 
044660, 8 1௨ ££0. “இருளாத சிந்தையராய்'' (திவ். 
இயற்.3,19) (செ.௮௧.). 

ம. இருளுக. 

(இரு - இருள் - இருளுதல்... 
இருள்அளை /ப/-௮௪/ பெ. (௩) இருண்டகுகை; 024: 

cave. “qed அடுக்கத் திருளளைச் சிலம்பின்'' 

(அகநா.52). 

(இருள் - அளை,] 

இருள்கொள்நாகம் பச பெ. (n) 
இருண்ட நிறமுடைய யானை; 0180 elephant. “கொ 

டிபிணங்கரில இருள் கொள் நாகம்'' (அகநா.73) 
(சங்.இலக்.சொற்.). 

(இருள் - கொள் - நாகம். நாகு - நாகம் - பெண் யானை. 

இருள்பாலை ர்ப/0சிக/ பெ. (௩) ஏழிலைப்பாலை; 
(nels); seven leaved poon tree. (Qs.218.). 

(இருள் - பாலை.] 

இருள்புகா ர்ப2பரகி பெ. (௩) இருள்முகா பார்க்க; 
566 ர்பற்பரச் (சா.௮௧.) 

இருள்மதி ர்பறசர் பெ. (௩) இருள்உவா; ஈ௦௨ moon 
“"எண்மதிநிறை உவா இருண்மதிபோல'” (பரி.11-37). 

(இருள் - மதி. 

‘OQ q@etwwssw sruimayakkam, Qu. (n.) மூடல், சிறிது 
இருள் ஆதல், HbFiwwsswb; gloom, twilight 
(Qe. 218.). 

ம. இருள்மயக்கம். 

(இருள் - மயக்கம். 

இருள்மரம் su-maram, Au. (n.) ஒருவகைப் பெரிய 
மரம்; ironwood of Ceylon. (Qe.s18.). 

[இருள் - மரம். 

இருள்மருகி ச்சர] பெ. (௩) கருங்குவளை; blue 
10105. (சா.௮௧.). 

(இருள் - மருகி./ 

இருள்மருது ஈய/சபஸ்) பெ. (௩.) கருமருது; black 
murdah-Terminalia tomentosa (typica). (e1.24&.). 

(இருள் - மருது../
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இருள்மூலி frul-mdli Qu. (n.) 1. இருள்செடி பார்க்க; 

see ர்பசேர] 2. .கருங்காவி; 0130% 051௦௦(ப. (சா.௮௧.). 

[இருள் - மூலி] 

இருள்வட்டம் யச, பெ. (௩) எமுதிரயத் 
தொன்று (திவா); 61 ௦4 darkness, one of elu-narakam. 

(செ.௮௧.). 

[இருள் - வட்டம்.]. 

இருள்வலி சம*சர பெ. (ஈ.) ஞாயிறு (பிங்.); sun, 
85 16 015061 ௦74 சொர. (செ.அ௮க.) 

(இருள் வலி]. 
Banas. in/-vieu-sedi, பெ. (ஈ.)_ காமாலை 

யைப் போக்கும் ஒரு வகை மூஸஷி; 886 0808016 ௦7 

curing jaundice. (s1.918.). 

(இருள் + AG + Ge] 

இருள்வெளி irv/-vel, Qu. (௩) இருட்டும் வெளிச்ச 
(yw; darkness and brightness. (சா.௮௧.). 

[இருள் - வெளி./ 

இருள்வேல் ர்பு௩கி; Qu. (n) கீழ்நாட்டு மரவகை; 

Burmah iron wood. (Gle..246.). 

[இருள் - வேல்./ 

.இருளடி-த்தல் ர்ப/சஞ் 4 செ.கு.வி. (vi) இருளால் 
தீங்குண்டாதல்; to act malignantly, as the powers 

of darkness esp. on infants. (Gse.918.). 

(Boe + 19] 

- இருளடை-தல் பச 2 செ.கு.வி. (4) பொலி 
வின்றியிருத்தல்; 1௦ be void of beauty or charm, being 

Steeped in 0௭௨85. “வீடு இருளடைந்திருக்கிறது” 

(செ.௮௧.). 

(இருள் - அடை.7 

இருளப்பன் ச்பகற0க௩ பெ. (௩) பாண்டிநாட்டில் 
கொண்டாடப்பட்ட தெய்வம்; 10% 08 1௩ கஞ்ச 

country. (211.415). 

[இருள் - அப்பன்... 

இருளன் ரப பெ. (n.) 1. ஒருசார் வேட இனத்தான்; 
member of a primitive tribe of hunters inhabiting the 

Nilgiris and the Eastern Plains, so called from being 

dark in complexion. 2. e@ Ain தெய்வம்; folk deity. 

3. வறிக்கூத்துவகை (Fes.3,13,2.e7); masquerade 

௦6. (செ.௮க௧.). 

ம. இருளன்; கோத. எர்ல். 

(இருள் - அன்... 

இருளாயி பதர பெ. (௩) பாண்டிதாட்டில் கொண் 
டாடப்பட்ட பெண் தெய்வம்; folk goddess. 
(அபி.சிந்.), 

[இருள் - ஆயி.]   

Boat? irui Qu. (n.) வெட்கம் (யாழ்.அக.); 8486. 

(செ.அக.). 

[ஒருகா. இகுளி - இருளி../ 

Saath? irul, Qu. (n.) 1. பன்றி (திவா.); pig. 2. 

கருஞ்சீரகம் (மலை.) பார்க்க; 0190% போர். 3. பெரிய 

சிலந்தி; 2 470 04 50102. (சேரநா.) 4. ராவு என்னும் 

மரம்; 196. (சேரநா.). 

ம. இருளி. 

(இருள் - இருளி..] 

இருளிச்செவி inui-c-cev, பெ. (௩) 
(@mgoe.eng0.32); winter cherry. 

ம. இருளிச் செவி. 

[இருளி - செவி. 

இருளுலகம் சபரக, பெ. (ஈ) திரையம்; 16], 

[60/0௩ 04 0௮1௦55. “இம்மூன்று மிருளுலகஞ் சேராத 

வாறு” (திரிகடு.90). (செ.௮க.). 

[இருள் - உலகம்./ 

அமுக்கிரா 

இருளுவா சபரக பெ. (ஈ.) காருவா (அமாவாசை) 
(பரிபா.11,37,உரை); ஈ௦ ௱௦௦. (செ.அக.). 

[இருள் - உவா..] 

இருளை ச்பக/ பெ. (n.) நாணம் (பிங்.); bashfulness, 
shyness, delicacy. (Gé..21&.). 

(இிகுளி - இகுளை - இருளை... | 
இரெக்கை /௪௪/ பெ. (௩) Ae; feather. (9.-218.). 

[இறக்கை - இரெச்கை (கொ. வ.]./ 

இரெட்டி சர் பெ. (௩) ஓர் இனம்; ௨ 060 ௦ 
08516. (ஆ.௮௧.). ் 

(இரட்டு - இரட்டர் - இரட்டியர் - இரெட்டி..] 

இரெப்பை. ர்க பெ. (ஈ.) 1. கண்மடல்; eyelid. 

2. இரப்பை: |95165. 

(இறப்பை - இரெப்பை (கொ.வ.].7 

இரேக்கு ச்ச, பெ. (௩) 1. தங்கத்தாள் (இ.வ.); 
gold leaf, tinsel. 2. s,a1516 (@).e:.); petal of a flower 
3. மென்துகில்; 0026. (௪௪.௮௧.). 

தெ. ரேகு. 

(இறகு - இறக்கு - றேக்கு - ரேக்கு * இரேக்கு... 

இரேழி ரச பெ. (ஈ.) இடைகஹி (கொ.வ.); மார்ச் 
between the entrance and the next inner door of an 

Indian house. (Gle.216.). . 

[இடைகழி - டேகழி - ரேழி - BCnp] 

இரை”-தல் /௭:, 2 செ.கு.வி. (vi) வித்தல்; ம 
sound; to roar, as the sea; to rumble, as a crowd; to 

wamble, as the bowels; to whiz, as birds when flying. 

(Ge. 18.).
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ம. இர. 

(இல் - இர் (ஒலிக்குறிப்பு) - இளை... 
2. ட. 

இரை -ததல் tra, 2 செ.கு.வி. (4) 1. ஒலித்தல் 
(பாரத.வெளிப்பாட்டு.5); to cry out, as in anger. 2. 
P1560; to hiss and dart forth, as a snake. “*இரைக்கின்ற 
பாம்பினை”: (பதினொ.காரைக்.திருவீரட்.7). 3. மூச்சு 
வசங்குதல); 1௦ றவர், 0921௦ நாம: 1௦ palpitate, as from 
running; to wheeze, as an asthmatic. “ஈண்டு துன்பத் 
திரைத்திட 'வோடினான்'' (உபதேசகா.அயமுகி.55). 
4. 0ff545 560; to puff up; to swell, as the body sometimes 
does after the use of sulphur. (Qe.248.). 

ம. இரய்க்குக. 

(இல் - இர் - இரை. இரைதல் - ;இரைத்தல்..] 
த 

இரை” ச பெ. (௩) 1. ஓலி; sound, roar, splash, 
as of a running ங்ள. ''இரையுந் தெழுதூநீர் வையை: 

(திருவிளை.பரிநரி.57). 2. பேச்சு; 506604. (ச௪.௮௧.). 

[இல் - இர் - இரை... 

இரை” ச்ச பெ. (௩) 1. Bevis; earth. 2. hi; water. 
3. eer; toddy. 

[இரை - ஒலித்தல், பகித்தல், பசி.நீக்குதற்கான உணவும் தீரும். 

இரை” ச்ச; பெ. (௩) 1. பறவை விலங்கு முதலியவற் |' 
றின் உணவு (குறள்.946, உரை); 1000 of birds, beasts, 

and of other inferior animals; prey. 2. 2.cn_ 2 evra 

food eaten; nutriment ஈ 16 வள. 3. தாக்குப் பூச்சி 

(இ.வ.); intestinal worm, as interfering with digestion. 

தெ. எர; ௧. எரெ; ம. இர; கோத. எர்; பிரா. இரக்; Skt 
ira (any drinkable fluid, food or refreshment). 

/இரைத்தல் - ஒலித்தல், பசித்தல், பசிதணித்தற்குரிய உணவு./ 

இரைக்குடர் srai-k-kudar, பெ. (௩) இரைக்குடல் 
பார்க்க; see irai-k-kudal. 

(இரை - (குடல்) - குடர். 
இரைக்குடல் irai-k-kudal, Qu. (௩) இரைப்பை 

(வின்.); 510020. 

[இரை - குடல்.] 

இரைக்குடற்புளிப்பு ச௪/-/-/பள்டறயறறம பெ. (௨) 
உண்ட உணவு சரியாகச் செரியாமையினால் இரைக் 

குடலுக்குள் ஏற்படும் புஸிப்பு; acidity in the stomach. 

(சா.அக.). 

(இரை - குடல் - புளிப்பு] 

இரைக்குழல் /௮/-/-/0/2/ பெ. (௩) உணவு செல்லுங் 
குழாய் (இங்.வை); 08$0080ப5, 0ப॥௪. (செ.௮௧.). 

(இரை + Ga.) 

இரைகொள்ளி ௪/௦ பெ. (௨) 1. இரையொதுக் 

கு.ம் பறவை மிடறு: 010 1௦ 605, 084. 2. பெருந்தீனி 

தின்போன் (வின்.); 01040. (செ.௮௧.). 

(இரை - கொள்ளி.   

இரைச்சல்" ச்௯/௦௦௪ Qu. (n) 1. gad; sound, noise, 
Clamour, hubbub, uproar, hullabaloo, vociferation, din. 

‘Bayssone, ரெடுத்திட'”  (இராமநா.யுத்.24). 
2. தொடக்கம்; வர்ர. (ஆ.௮க.). 

ம. இரைச்சல். 

(இரை - இரைதல் - இரைத்தல் - இரைச்சல்... 

இரைச்சல்” கலச பெ. (௩) வீக்கம்; 6 puff up. 
(ஆ.௮௧.). 

[இரை - இரைதல் - இரைத்தல், இரைச்சல் - 
். பெருகுதல்.] 

இரைசல் 4௪9) பெ. (௩) 1. மாணிக்கக் குற்ற வகை; 
(கொ.வ.); 784, 3 04 8 0௭0005 84008. 2. சுரசுரப்பு; 

“roughness, as of a brick, pourousness “suapité 

செங்கல்கள் இரைச்சலாயிருக்கு” (கொ.வ.). 

[இரை - இரைசல்...] 

இரைதல் iraidal, Qu. (n.) 1. ஒலித்தல்; sounding, 
making a rumbling noise. 2. aftegov; swelling. 
(சா.௮௧.). 

[இரை - இரைதல்.] 

இரைதேடுதல் (௪4௪/௪ பெ. (ஐ) 
பார்க்க; 566 42/80! (ஆ.௮௧.). 

(இரை - தேடுதல்.] 

இரைதேர்தல் /௪//௪௦௪[ தொ.பெ. (௩) உண்வு 
தேடுதல்; roam or fly about in search of food, as 

animals 80 005. ''இரைதேர்வண் சிறுகுருகே”' 

(திவ்.திருவாய்.1,4,5). (செ.௮௧.). 

[இரை - தேர். 

இரைதேறு-தல் ௪4/௪, 7 செ.கு.வி. (0) உணவு 

செரியாமற்றங்குதல் (வின்.); to’ remain undigested, 

as food in the stomach. (Ge.<914.). 

[இரை - தேறு. 

இரைநீர் irai-nir, Qu. (n) கடல்; 568. (ஆ.அக. 

(இரை - நீர். 

இரைப்பற்று ர்௪/-2-காம, Qu. (n) செரியாத உணவு 

(யாழ்ப்.); பா0[065160 food lodged in the system. 

(Qe.248.). 

(Qeng + upg] 

இரைப்பு' iraippu, Qu. (n) 1. இரைச்சல்; buzzing, 
din, hullabaloo. 2. மூசச்சுவாங்குகை; 80 0௦2௩0. 

wheezing, panting, shortness of breath. 3. சுளை நோய்; 

asthma. 

ஒலித்தல், 

இரைதேர்தல் 

ம. இரைப்பு. 

(இரை - இரைப்பு../ 

இரைப்பு” iraippu, Qu. (n.) மோகம்; infatuation. 

“புதுப்பிணத் திரைப்புமிக்கு''  (தக்கயாகப்.129) 

(Qe. 248.). 

[Geng > Genguy.]
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இரைப்பு” ர்சற்றப, பெ. (ஈ.) கரப்புப்பூச்சி; 00017020. 
(செ.௮௧.). 

(இரை -, இரைப்பு. 

இரைப்புகாசம் ச2௦ப-/2௭௱, பெ. (ஈ.) நுரையீரலின் 
மூச்சுக் குழல்கள் சுருங்குவதால் மூச்சுவிட முடி 
யாமை, நெஞ்சிலிரைச்சல், இருமல் முதலிய குணங் 
களைக் காட்டுமோர் தோய்; 8 disease marked by 

attacks of paroxysm with wheezing, coughing and a sense 

of constriction due to spasmodic contraction of the 

bronchi in the lungs. (#1..244.). 

[இரைப்பு - காசம்./ 

இரைப்புகாப்பாசி /௪[0ப-/8-2-2௪5; பெ. (ஈ.) கொடிப் 
பாகி; ௱055, 0260ம் 1௩ ௩௨௦. (சா.௮௧.). 

(இரைப்பு - புகா - பாசி. 

இரைப்புமாந்தம் ச்சற்றப காக, பெ. (௩) செரி 
யாமை நதோய்வகை (மாந்தவகை) (சீவரட்); 00 ௦7 

convulsion in children. (Ge.916.). 

[இரைப்பு 4 மாந்தம்./ 

இரைப்பூச்சி 42/-௦-௦02௦] பெ. (ஈ.) தாக்குப்பூச்சி(100; 
worms in the stomach. (Qs.28. ). 

[இரை - பூச்சி] 

இரைப்பெட்டி சசி பெ. (௩) 1. பறவை 
,இரையொதுக்கும் மிடற்றுப்பை (யாழ்ப்.); 000 ௦ 
005, 0௮ய. 2. பிச்சை வாங்கும்பெட்டி : 060010 bowl. 

(செ.௮௧.). 

[இரை - பெட்டி./ 

இரைப்பெலி sraippel, Qu. (n.) இழுப்புண்டாக்கும் 

sta) (eflet.); a species of rat whose bite is 

supposed to cause shoriness of breath. (Gle.916.). 

/இரைப்பு * எலி 

Qeoquenu irai-p-pai, Qu. (n.) இரைக்குடல்; 510௦௦. 

(செ.௮௧.). 

[இரை - பை.]/ 

இரைப்பையசைவு iraippai-yasaivy, Qu. (௩) உட் 
கொண்ட உணவு செரிப்பதற்காகக் குடலுக்கியற்கை 

யாக அமைந்த வோர் seneFe,; natural movement 
during which the stomach digests the food. (¢1.91&.). 

[Qeog + anu 4 அசைவு.] 

இரைப்பை வீக்கம் ர்க்க“, பெ. (ஈ௩.) மாடு 
களுக்கு வயிறுப்பிக்கொள்ளுமோர் நோய்; 096256 
1௩ ௦8416. (சா.அக.). 

[இரை - பை - வீக்கம்.] 

இரைமீள்(ட்)-த(ட9ல் /௪/-௱ 16 செ.கு.வி. (4) 
அசைபோடுதல்; 006// the cud, ruminate. (Ge.218.). 

(இரை - மீள்.]   

இல் 
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இரையெடு-த்தல் ச்க/்_-சஸ்-, 4 செ.கு.வி. (44) 1. 
பறவை, பாம்பு முதலியன உணவு கொள்ளுதல்; 

pick up food, as birds; to catch prey, as snakes. 2. 

உணவு தின்னுதல்; 1௦ 684 1000, பப. 58/0 ௦4 0௦05 - 
and cattle. 3. அசையோடுதல்; 10 064 16 cud. 

(செ.௮௧.). 

் [இரை - எடு. 
உர & a 3 : 1 ட ட 

இல் -தல் 4 8 செ.குன்றாவி. (4) 1. குத்துதல்; 

to 019௦6, 10 றி ௨௦16. 2. பிளத்தல்; to cut into 

1/0, 01106. 3. கீழே விமுதல்; 1௦ 181. 

இல்”-தல் 4 13 செ.கு.வி. (44) 1. பொருந்துதல்; 

to fit, to ௨௦௭௦௨. 2. இணைதல், கூடுதல்; 1௦ )018. 

இல்”-தல் 4 13 செ.கு.வி. (44) 1. மெல்லியதாதல்; 

to become tender. 2. இளையதாதல்;1௦ 06௦௦௦ young. 

[20 — Qa.) 

இல்'-தல் 4 13 செ.கு.வி. (/4) 1. நடத்தல்; ம 
61: 2. இயங்குதல்; செல்லுதல்; (௦ 00. 

[Gai -, இல்' - காலூன்றி நடத்தல். 

இல்” 4 பெ. (௩) 1. இடம் (பிங்.); place. 2. af; 
1௦056, 8௦௨. ''ஈனமா யில்லிருந் தின்றி விளியினும்'' 

(நாலடி.198) . 3. இல்லறம்; 00854௦ 16. '“இல்வாழ்வா 

னென்பான்”' (குறள்.41). 4. மனைவி; (6. ''புகழ்புரிந் 

தில்லி லோர்க்கில்லை'' (குறள்.59). 5. மருதமுல்லை 

இிலங்களின் தலைவியர் (திவா.); housewife of the 

families belonging to agricultural lands and forest lands. 

6. குடி; 18௫. 'இற்பிறந்தார்''(குறள்.951). 7. ஓரை 

(பிங்.); constellation, zodiacal 90௩. 8. தேற்றாங் 

Glem_sm; clearing-nut. “இல்லா மலகமிரண்டு மயின் 

நால்'' (இராசவைத்.45) (செ.அ௧.). 

ம. இல்; ௧. இல், இல்லு; தெ. இல்லு; து. இல்லு; கோண். 
இல், இந்த்; பர். இல், பொதி (கூரை); நா. எல்ல; கொலா. 
எல்ல; கூ. இடு; குவி. இல்லு. 

/இல் - துளைத்தற் கருத்துவேர். இல் - பாறைப்பிளவு. குகையி 
ர௬ப்பிடம், மலைபிளப்பு இருப்பிடம், இயற்கையான குகை 
போன்ற வாழிடம், தோண்டியெடுக்கப்பட்ட பக்கப்பள்ளம்./ 

இல்” / பெ. (௩) 1. இன்மை (Brevig.52); non existence. 
2. சாவு (சூடா.); 0684. - இடை. (80. ஓர் எதிர்மறை 

யிடைநிலை; ௦08146 807.* செய்திலேன்.” (செ.அக.). 

[உல் - இலி". இல் - துளைத்தல், குழித்தல், உள்ளீடு இல்லாமற் 
செய்தல்./ 

இல்' ர பெ. (௩) 1. கருமை; 6500655, darkness. 
2. பெருமை, பெருக்கம்; largeness. 

/௨ல்- இல். 

இல்” 4 இடை. (0௨) 1. ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு 
(நன்.299); 810௩ ௦74 8. 8 11 காக்கையிற் கரிது
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களாப்பழம்? 2. ஏழாம் வேற்றுமை யுருபு (நன்.302) 
Sign of the loc. 8 ௩ மணியில் ஒளி. 3. விளையெச்ச 
096); if, suffix of verbs used in a Conjunctive sense. 
“இருவர் தந்நாளும் பெறில்'” (விதான.கடிமண.17). 4. 
தொழிற்பெயர் SesrGlerm_@); suffix of verbal nouns. 
(எ.-டு.) “வெயில், துயில்! (௦௪.௮௧.). 
ம. இல்; ௧. ஒளகெ, ஓள்; தெ. லோ, இல்லு; து. ஓலை; 
பட. ஓகெ; இரு. இல்லெ; துட. ஒன்: கொலா. எல்ல: கோண்.. 
இல்; கூ. இடு; குவி. இல்லூ, இல்லு. 

[இல் - இடப்பொருளில் ஏழாம் வேற்றுமை உருபாயிற்று. இல் 
= குழித்தற் பொருளிலிருந்து தவிர்த்தல் பொருள் கட்டி ஐந்தன் 
உருபாயிற்று. விட என்னும் ஐந்தன் சொல்லுருபு தவிர்த்தல் 
பொருளில் ஆளப்பட்டிருத்தல் காண்க, இல் - வாழிடம். 
குறிப்பிட்ட பண்புக்கு ௮ப்பண்பியே இருப்பிட மாதலானும் 
உலகப்பெயர்களும் அப்பெயர்த் தன்மைகளுக்கு இருப்பிட 
மாதலானும் “இல்” இடப் பெயரீறு ஆயிற்று. 

இல்” ர பெ. (௩) இது; 1௩. 
௧. இல்லி. 

/இ - இல். இகரம் ௮ண்மைச் சுட்டெழுத்து, லகர வீறு சேர்ந்து 
அண்மைச்சுட்டுச்சொல்லாயிற்று, கன்னடத்தில் இதே வடிவில் 
வழக்கூன்றியுள்ளது. தமிழில் இல் -, இது எனத் திரிந்தது... 

இல்பொருள் /-ஐ௩/ பெ... (௩). இல்லாதது (அசத்து); 
that which does not exist. ''பிரமப் பொருளாவது 
உள்பொருளுமன்று இல்பொருளுமன்று'” (சி.சி.6,5, 
சிவஞா.) (செ.அக.). . 

[இல் - பொருள்./ 

இல்பொருளுவமை i-porul-uvamai, Qu. (n) 20 
கில் இல்லாத ஒரு பொருளை உவமையாக்குவது 
(@me1.273,2.en7); figure of speech, a simile in which 

things non-existent are handled. (Q¢.216.). 

[இல் - பொருள் - உவமை.] 

இல்பொலி _மக௫உ 4-2௦4-£மரசர0, பெ. (௩) 
மனைவி; 6416. ''நீணெடும் பந்தரூண் முறை யூட்டும் 
இற்பொலி மகடூஉப் போல: (புறநா.331-9) 
(பாண்டி.௮௧.). 

[இல் - பொலி - மகடூ௨. மகள் - மகடு - மகட௨..7 

இல்லக்கிழத்தி 2-/-/4௪4; பெ. (௩) மனைவி; ௨46, 
mistress of the house. (செ.௮௧.). 

(இல் - இல்லம் - கிழத்தி. 
இல்லகம் 4-/-ரச௱, பெ. (ஈ.) வீடு; 009௦, 0௭௨. 
“மனையாளை யில்லா தானில்லகம்'” (நாலடி.361) 
(௪செ.அக ). 

(இல் + ed. 

இல்லடை” i-l-adai பெ. (௩) 1. அடைக்கலப் 
பொருள் (பிங்.); நேறிப்று 1000௦0 in a house for 

security. 2. அடைமானப் பொருள்; 0௦00௦0 214016. 
3. பண்ட சாலை (ஆ.௮௧.); 5008-1000. (செ.௮௧.). 

[இல் - அடை.]   

இல்லடை” //சஜ; பெ. (௩ ஒட்டடை; ௦௦080, 
adhering to the inner side of the roof. 

௧. இல்லண; ம. இல்லட்டக்கரி. 

(இல் - அடை] 

இல்லடைக்கலம் சுபா. பெ. 
இல்லடை" - பார்க்க; 999 /7௪05/-7. (செ.௮௧.). 

(இல் * அடை - கலம். க ; 

Beem iyeo iadai-p-pul பெ. (௩) முயற்புல்; 
cough grass-cynoden dactylon. (e1.918.). 

(இல். அடை - புல். 

இல்லத்தலைவன் 48-௯௫ பெ. (௩) 1. வீட்டின் 
தலைவன்; head of the family. 2. அறிவுடையோன்; 

wiseman, the prudent. (91.9.416.). 

(இல்லம் - தலைவன்... 
இல்லத்துப் பிள்ளை /4ப-2-ஐ8ின் பெ. (௨) ஈழவர் 

(GTn.D.144); title assumed by people of the Ilavar 

caste. 

(n.) 

[இல்லம் - அத்து - பிள்ளை./ 

இல்லது சங், பெ. (௩) இயற்கை (பிரகிருதி) 
(Her. Aqpeumis.1,2,4); non-spirit matter. 

(இல், இல்லது... 

இல்லதுநிரப்பல் சர்பாச்ஹக; பெ. (௩) இல்லாத 
பொருளைத் தேடி நிரப்புதல்; securing 

the unavailable. “இல்ல நிரப்பலாற்றா து 
தோரினும்'” (புறநா.203); (பாண்டி.௮௧.) . 

(இல் -, இல்லது - நிரப்பல்..]: 

இல்லம் ரண, பெ. (௩) 1. @f@; house, home. 
**இல்லங்கடோறு மெழுந்தருளி'” (திருவாச.7,17). 2. 

தேற்றா (அகநா.4) பார்க்க; கொரற-றபு் tree. 3. 

மனைவி: ௨416. (செ.௮௧.). 

ம. இல்லம்; ௧. இல்லு, இல்; குட. இல்லவெண் (உறவினன்) ; 

துளு. இல்லு; தெ. இல்லு; ஆத். வில்லும். 
(இல் - அம் - இல்லம்.] 

இல்லர் 72; பெ. (௩) இல்லிடத்தர்: 060016 of the 
house. '“அன்னையு அத்தனும் இல்லராயாய் நாண”: 

(கலித்.115-8). 

(இல் - அவர் - இல்லவர். இல்லவர் -, இல்லார்... 

இல்லல் ரில; பெ. (௩) தடக்கை (பிங்.); walking. 
(செ.௮௧.). 

(;இல்' - குழித்தல், செலுத்துதல், கடத்தல், தடத்தல், இல் - 
ad = Saved] 

GQeocovaitt iavar, Qu. (n.) 1. Pedvemsgas: people 
following domestic life. “இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் 

இருங்கழி மலர் கூம்ப'” (கலித்.148-6). 2. இல்லில் 
உள்ளார்; 060016 07 146 6௦096. ''இல்லவரறித லஞ்சி
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மெல்லென'' (அகநா.34-16). 3. மகணிற் women, 

housewives. 

[Qe + அவர் - இல்லவர். 

இல்லவழிக்கார் iavali-k-kar, Qu. (n.) உறவினன், 
ஒரே குலத்தோன்; (984/6, 060016 04 106 same Class. 

(சேரநா... 

ம. இல்லவழிக்கார். 

(இல்லம் - வழிக்கார் (வழியர்]..] 

இல்லவள் /௬௪/ பெ. (ஈ.) மனைவி (குறள்.53); 676, 
(9655 ௦7 106 00056. (செ.௮௧.). 

[இல் - அவள் - இல்லவள்..7 

இல்லவன் 4௪௪ பெ. (ஈ) 1. ஏழ்மையண்; poor 
௱.  'இல்லவ ரொழுக்கம் போல்'' (கலித்.148). 

2. கணவன்; 05090. (ஆ.அ௮௧க.) (செ.௮௧.). 

(இல் - அவன் - இல்லவன்..7 

இல்லவை ரி௯௪/ பெ. (௩) 1. இல்லாப் பொருள்; 
the unavailable, non existent. 2. wenesiGlummper; 
house-hold things. (9.18. ). 

(இல் - அவை - இல்லவை. இல் - குழித்தற் பொருளில் உள்ளீடு 
நீக்கிய இன்மைப்பொருள் குறித்தது. 

இல்லறத்தின் புலி //2-௮2/46-2ப7 பெ. (௩) பச்சைக் 
கல் (மரகதம்); 8௭௮0. (சா.அக.). 

[£இல்றைத்தின் - புலி. 
இல்லறம் 4-௭, பெ. (௩) 1. இல்வாழ்க்கை; 

domestic life of the house holder, opp. to துறவறம். 
2. இலவாழ்தலின் அறம் (திவா.); duties incumbent 

on a house holder. (Gé.21&.). 

[Be (SO) + அறம் - இல்லறம். இல்லறத்திலிருந்து செய்யும் 
அறம்/ 

இல்லாக்காட்டில் கபம் கு.வி.எ. (80) 
இல்லாவிட்டால் (௨0ஈ6.); [ர் ௩௦4, ௦௦4196. (செ.௮௧.). 

ம. இல்லாக்கால். 

[இல்லாக்கால் - இல்லாக்காலில் - இல்லாக்காலத்தில் - 
இல்லாக்காத்தில் - இல்லாக்காட்டில் - இல்லாச்காட்டி 
(கொ.வ.]./ 

இல்லாக்குடி சவர் பெ. (௩) வறுமையான 
குடும்பம், 06514ப16 family. (Q¢.914.). 

[இல் - இல்லா & + கடி..7 

இல்லாக்குற்றம் ௪-/-/யரகர பெ. (௩) 1: ஏழ்மை; 
poverty. 2. @ eave) (pond); calumny. (Qs..218.). 

[இல் + B+ &+ Gp] 
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இல்லாங்காட்டி கரசி கு.வி.எ. (209) 
இல்லாக் காட்டில் (இ.வ.) பார்க்க; 586 கற 

(செ.௮க.). 

/இல்லாக்கால் - இல்லாக் காலத்தில் - இல்லாக்காத்தில் - 
'இல்லாக்காட்டி - இல்லாங்காட்டி (கொ.வ...] 

இல்லாட்டி சக் பெ. (ஈ.) மனைக்கிழத்தி (குறள். 
201); 55/46. (சங்.இலக்.சொற்). 

(Qed + (ஆள் - தி] ஆட்டி... 

இல்லாண்முல்லை 4-௱பக பெ. (௩) 1. பாச 
றைத் தலைவனை இல்லாள் நினையும் புறத்துறை; 

literary theme of a faithful wife thinking about her husband 

during his absence from home or in a military camp. 

2. தலைவி கணவனை வாழ்த்தி விருந்தோம்பும் 

.இல்லின் மிகுதியைப் புகமும் புறத்துறை (பு.வெ.10, 
(peene.5); literary theme of a wife's loving adoration 

of her husband and her praise of his unstinting hospitality 

as a house holder. (G¢.98.). 

(இல்லாள் 4 முல்லை.] 

இல்லாண்மை /-/த௱சு பெ. (ஈ.) குடியினையாளுந் 
தன்மை; (குறள்.1026) 804/3 10 8பறற௦ர் 0068 family 

and manage domestic affairs. (பெ.அக.). 

(இல் - ஆண்மை - ஆளுந்திறம்.] 

இல்லாத்தனம் 4௪-/-/2ர௪௱, பெ. (ஈ.) வறுமை; 08, 
destitution. (Gl¢..98. ). 

(இல். ஆ - தீ - தனம். தன்மை - தனம்.] 

இல்லாததும் பொல்லாததும் //8722/ற-0௦/202ல்௱, 
பெ. (ஈ.) பொய்யும் தீங்கு விளைப்பதும் (கொ.வ.); 
falsehood and slander. (Gle..218. ). 

[இல்லாதது - உம் - பொல்லாதது - ௨ம்./ 

இல்லாதபொய் ilada-poy, Qu. (n.) முமுப்பொய் 
(கொ.வ.); downright-lie; utter falsehood. (Qe.916.); 

[இல் - ஆ த - பொரய்.] 

இல்லாதவன் iladavan Gu. (n.) வறியவண்; 0௦ 
utterly destitute, an impecunious person. (Gle..9/4.). 

[இல் + Bt தீ - இல்லாத + அவன்..7 

இல்லாது 4880; கு.வி.எ. (204) இல்லாமல்; பர்ஸ். 

[இல்லது இல்லாது (மு.தா.336) இல்லா 4 அது - இல்லாது. 

இல்லாப்புலம்பு /82-2கரம்ப பெ. (௩) இல்லாத 
கணிமை: 0௦55 'நாமில்லாப் புலம்பாயின் நடுக்கஞ் 

செய் பொழுதாயின்” (கலித்.27-23) (சங்.இலக்.சொற்). 

/இல் - ஆ - ப் 4 புலம்பு] 

இல்லாப் புளுகு /48-0-ஐபப்ஏப பெ. (ஈ.) பெரும்பொய்; 
utter falsehood. 

(இல்லா - புளுகு...



இல்லாமை 
947 இல்லிறை | 
  

இல்லாமை 48௭௪; பெ. (௩) 1. Qeiren; non-exist- 
ence. 2. ஏழ்மை; ற0ப/9ந்,, வலாம். "இல்லாமை சொல்லி” 
(அபிரா.54) (ச௪.௮௧.). 

ம. இல்லாய்ம; ௧. இல்லவெ, இல்லத, இல்லததன்; தெ. லேமி. 

[Qo + ஆ + ow] 

Qlevooreum ig ia-v-att, Gus. (௩) வறியவள் (1100): 
destitute ௩௦௱௨௭. (செ.௮௧.). 

[Qader + (ஆள் - தி) ஆட்டி... 

இல்லாள் 44; பெ. (௩) 1. மனைவி (குறள்.52); 
wife, mistress of the 0086. 2. மருதமுல்லை Blooms 
ளின் seneveium (Sewr.); term used to designate 
a lady of rank in towns or in forest-pasture tracts. 3, 
ஏழைப்பெண்;: 0௦௦ ஒர (௪௫ெ.௮௧.). 

[Qa + gat] 

இல்லாளன் 4-2 பெ. (௩) 1. இல்லவன்: 
householder. 2. sexereyeer; husband, ruler of the home. 
“இல்லாளன் வைக்கவென'* (பெரியபு.காரைக்.20) 
(செ.௮௧.). 

இல்லாளி /-/-2( பெ. (௩) குடும்புத்தான் (சைவச. 
பொது.376) ; householder, one who has entered on 
the order of a householder. (Ge.9)8.). 

[இல் - ஆளி. 

இல்லான் 48, பெ. (ஈ.) 1. வறியவன்; poorman; 
௦ சுமார். "இல்லானை யில்லாளும் வேண்டாள்”. 
(நல்வ.34). 2. கணவன்; ப5080. (ஆ.௮௧க.) 
(௪செ.அக.). 

(இல் - ஆன்... 

Gere i, Au. (௩) 1. துனை; 01106, as of the 
19௦4. 2. தேற்றா (மூ.௮.) பார்க்க; 02270-ஈப 899. 3. 

வான் மிளகு; (8॥ 06009, 4. கடற்கரையோரங்களில் 
வாமும் Lip; small moliuse found on the seashore. 
5. வெற்றிலை; 0619 921-910 0௦19. 6. பெண்ணுறுப் 
LID Gemmujemt_weuet; woman wanting in or defective 
of genital organs in her body. 7. ஒருவகை மூங்கில்; 

a bamboo. (#1..26.). 

ம. இல்லி. 

[20 + Qed -, இல்லி.(வே.௧.87) இல் - துளைத்தற்கருத்து 
வேர். இல் - இல்லி.] 

இல்லிக்கண்ணன் ill-k-kannan, Qu. (n) 1. Bae 
5 டயான் (இ.வ.); 00௨ ஈர்௦ 85 ரஷ 

which appear like two small holes in the head, one 

with very tiny 6. 2. கூச்சக்கண்ணுள்ளவன் (வின். ); 

one whose eyes are sensitive to light and who, therefore, 
contracts his eyes to a small aperture when facing 

light. (Qe.24.). 

(இல் - இல்லி - கண்ணன்...   

இல்லிக்கயிறு iti-k-kayiru, பெ. (௩) சன்னமான 
கயிறு; பந. variety of coir. (Genpr.). 

ம. இல்லிக்கயர். 

(இல்லி - கயிறு. 

இல்லிக்காது ili-k-kadv, Qu. (n) சிறு துளைக்காது 
(வின்.); bored ear with a smail hole, opp to 
தொள்ளைக்காது. (செ.௮௧.). 

(இல் - இல்லி - காது. 

இல்லிகம் 6, பெ. (௩) சிறுகீரை; ிர'5 0665 
* சீறாகாகாள்ப5 ௦௦5075. (சா.௮௧.). * 

இல்லிடம் /-/-/2௱) பெ. (௩) 1. வீடு (பிங்.): house, 
90006. 2. ஊர் (பிங்.); 104, 41206. (ச௪.௮௧.). 

[இல் - இடம்] 

இல்லிப்பூச்சி //2002 பெ. (௩) கடற்கரையில் 
காணப்படும் பூச்சி; 5௦2506 155601. 
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ட்ட 
இல்லிப்பூச்சி 

இல்லிமூக்கு illi-makku, Gu. (n.) Ave) apse; easily 
bleeding nose, epistaxis. (Qe.2)8.). ் 

/[இல்லி - மூக்கு..] 

இல்லியல்பு /௫௪6ப பெ. (௩) குடிப்பிறப்பிற்கு உரிய 
இயல்பு; ஈ8(பா9 of family people. ''ஆயர் மகளிர்க்கு 

இருமணங்கூடுதல் இல்லியல்பன்றே”” (கலித்.114-21) 

[இல் - இயல்பு./ 

இல்லிருந்தமைவோர் illirund-amaivor, Qu. (n) 
இல்லின்கண் வாளா அமைந்திருப்பவர்: - people 
settled in a family “இல்லிருந் தமைவோர்க் கில்லென் 
றெண்ணி'' (அகநா.231-3). 

(இல் - இருந்து - அமைவோர்.] 

இல்லிறை 4/8; பெ. (௩) வீட்டின் இறவாணம்; 
eaves Of a house. 

[Be + Bap] 

     



இல்லுறைகல் 

, இல்லுறைகல் 4-/-பச//௪1 பெ. (௩) அம்மிக்கல்; 
mashing stone, domestic utensil. ''இல்லுறைகல்லின் 

... செங்கால் பிடித்து'* (கல்லா-18) (செ.௮௧.). 

[இல் - உறை - கல்./ 

இல்லுறைதெய்வம் Murai-leyvam, Qu. (n.) AOS 
தெய்வம்; டு 01 a 0059. ''இல்லுறை தெய்வ 

மன்னார்” (சீவக.1095) (ச௪.௮௧.). 

[Qo + உறை - தெய்வம். 

இல்லெலி 4-௪ பெ. (௩) வீட்டெலி; 008௨-ல் 
mus 06௦பாாப5.”இல்லெலி பார்த்து(சீவக.2985) “இல் 
லெலி மடிந்த தொல்சுவர் வரைப்பிற்'' (புறநா.211-19) 

(செ.௮௧.). 

[இல் + cre] 

இல்லெழுவயலை itlalu-vayalai, Qu. (n.) wenesrufed 

முளைத்த வயலைக் கொடி, 8 kind of creeper growing 

8000 16 0056. ““இல்லெழு வயலை ஈற்று ஆ 

தின்றென”' (நற்.179-1) (பாண்டி.அக.). 

[Qa + sop + anime] 

QeoQeveored i-/-enal, Qu. (n.) 1. சாவு (பிங்.); death. 
2. Pevrovmosd Cleuigev; becoming extinct. 3. இல்லை 
யென்கை (பிங்.); negating existence. (Q¢e..916.). 

(இல் - எனல்.] 

இல்லை. 2 பெ. (ஈ.) உண்டென்பதன் எதிர்மறை; 

No. இல், இல்லை என்பன, உள், உண்டு என்னும் 

, வினைகட்கு எதிர்மறையாம். (செ.அக.) **உள்'' என் 

னும் வினை மலையாளத்தில், பழமொழிகளில் இன்றும் 

வழங்குகின்றது. 

ம. இல்ல; க, இல்ல; தெ. லே, லேது; து. இச்சி, இஞ்சி; 
குட., பட., இரு. இல்லை; கொர. இல்ல; கோத. இல்; பர். 
சில; கோண். கில்லெ; ஆத். இல்ல. 

[இலது - லேது. இல் -, லே(தெ.) - இலக்கணப்போலவி 
(metathesis) Ga னே னை நை (இந்தி) - இல்லை. 

O.G ni, Goth ni. As. ne. ME Ice - nei. Dan - net, E.nay,no. 

அல் > அன் > on. Skt -na. 

இல்லை செய்-தல் 4-0; 1 செ.குன்றாவி. (45) 
மறுத்தல்; 1௦ deny. “இல்லை செய்யாதே இசை 

கையிறே' (திவ்.திருப்பா.15,வ்யா) (செ1௮௧.), 

[இல்லை - செய்./ 

இல்லையா-தல் ரஞ்சி, 6 செ.கு.வி. (44.) செத்து 

விடுதல்; 1௦ 06 ௩௦ ௱018; 1௦ 046. “இல்லையாயின 

னுன்மக ஸின்றென'' . (கம்பரா.இராவணன்சோ.3) 
(Qé.218.). 

(இல்லை - ஆதல். 

இல்லொடுவரவு 4௦0-௯௪௦, பெ. (௩) குடிப்பிறப்பு; 
high birth; noble றனாசா(206. “இளமையும் வனப்பு மில் 

லொடு வரவும்'' (பெருங்.உஞ்சைக்.36,89) (௦௪.௮௧.). 
[இல் * ஓடு 4 வரவு. ் 
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இலக்கணச்சிதைவு 

இல்லொழுக்கம் 4--20//௪) பெ. (௩) இல்லறம்; 
life of a house holder; family 76. '“கூறுமில்லொழுக்கந்தன் 

oon” (Sis y.wTrsseerGrui.33). 

(இல் - ஓழுக்கம்./ 

இல் வழக்கு ரீக பெ. (6) 1. பொய்வழக்கு; 
false or untenable plea or contention. 2. Qevergener 

'இல்லையென்கை; 0916001091 087/௮. '“முயற்கோடின் 
நில் வழக்கே'” (சி.சி.பர.செளத்.10) (செ.௮௧.). 

[இல் - வழக்கு..7 

இல்வழங்காமை i-valaigama, பெ. (௩) புடை 
பெயர்ந்து தடவாமை; ஈ201/ந 1௦ 8. '“இல்வழங்கா 

மையிற் கல்லென வொலித்து'' (புறநா.320-9) 

(சங்.இலக்.சொற்.). 

(இல் - வழங்காமை./ 

இல்வாழ்க்கை “21 பெ. (௩) இல்லறத்தில் 
வாழ்கை (குறள்.5,அதி.); domestic life; the order of 

domestic life. (Qe.28.). 

(Qed + வாழ்க்கை./ 

இல்வாழ்வான் 74-88, பெ. (ஈ.) இல்லறத்தான்; 

100560௦10௪. '“இல்வாழ்வா னென்பான்'” (குறள்.41) 

(செ.௮௧.). 

[Qa + வாழ்வான். 

Gio" ia Qu. (n) இலவு பார்க்க: red flowering 
sik-cotton tree '“இலமலர்ப் பஞ்சிப் பாதத்து'' 

(சீவக.264) (செ.௮௧.). 

(இல் - இல. (வே.க.76).7 

இல” /& பெ. (௩) ஏடியென்னும் பொருளுள்ள 
விளிப்பெயர்: விஷு 1 the voc. case; used in 

ancient times in addressing a woman in an intimate- manner 

“எவனில குறுமக எளியங்குதி'' (அகநா.12). (செ.௮௧.). 

(இல் - இல.] 

இலக்கணக் கருமம் ilakkana-k-karumam, Qu. {n) 
இயல்புணர்த்தும் மெய்க்குறி, முகக்குறி முதலாயின 
(பெருங்.உஞ்சைக்.38,292); 865070 ஈக! or quali- 
8. (செ.அ௧க.). , 

(இலக்கணம் - கருமம்./ 

இலக்கணக்கொத்து ௪2௭௪-70), பெ. (௩) 
17-ஆம் நூற்றாண்டில் சுவாமிநாத தேசிகர் எழுதிய 
இலக்கண நூல்; treatise on grammar by Suvaminada- 

-Desigar, 17th c. (Ge.918.). 

[இலக்கணம் - கொத்து..] 

இலக்கணச்சிதைவு /5//2௪-௦-௭௪௭௪0 பெ. (௩) 
வமுவாய் வழங்குஞ்சொல்: 1ர60ப13ா ப$906 of a word. 
(ஆ.அக.). 

(இலக்கணம் - சிதைவு..]
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இலக்கணச்சுழி /2/4க௪-௦-2ய1 பெ. (௩) தற்சுழி 
(eflen.); auspicious curve or curvature in the lines 
of the body, in the hair of horses, and in cattle generally. 

(Qe.28.). 

[இலக்கணம் - சுழி. 

இலக்கணச்சொல் /5//20௪-௦-௦௦1 பெ. (௩) இலக் 
கண வழியால் வரும்சொல்; இயற்சொல், செஞ் 
Gleed (560.267); word that is regularly formed, ,and 
is part of the legitimate vocabulary, one of three iyaibu. 

valakku. (9}.<48.). 

[இலக்கணம் - சொல். 

இலக்கண நூல் /கசாச-ஈப பெ. (௩) இலக்கணத் 
தைப் பற்றிக் கூறும் நூல்; treatise on grammar. 

(செ.௮௧.). 

(இலக்கணம் - நூல். 
இலக்கணப்போலி /2/420௪-2-2௦1 பெ. (ஈ.) இலக்க 
ணமுடையது போல் தொன்று தொட்டு வழங்குஞ் 
சொல் (நல்.267); words which, though not strictly 

grammatical, have, nevertheless, by long usage secured 

unquestioned admission into the standard dialect and 
are, on that account, accepted to be as good as ‘ilakkanam 

-udaiyatu; one of three ‘iyalpu  - — valakku,” 

(செ.௮௧.). 

(இலக்கணம் - போலி./ 

இலக்கணம் /௪கா௧. பெ. (௩) 1. சிறப்பியல்பு 
(வேதா.சூ.20); definition, accurate description. 
2. Gusev; quality, property, attribute, characteristic. 

3. அடையாளம், 8100, symbol, distinctive mark. 
4. 9G; elegance, symmetry, comeliness, beauty. 
5. ஜநீது இலக்கணம்; gramm€r, consisting of five 

parts, viz. எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக்கணம், 

பொருளிலக்கணம், யாப்பிலக்கணம், அணியிலக்க 
ணம். 6. நூன்மொழி யொமழுங்கு, அதைக்கூறும் நூல், 
சிறந்த நடைக்கு எடுத்துக்காட்டாக அல்லது 

கற்றோர் பின்பற்றும் இலக்காகக் கூறப்பெறும் 

Clomplucmiog); style of writing a mature work of 
literature etc. (Qe. 91. ). 

இலக்கணம் என்பதற்குப் பாவாணர் காட்டும் விளக்கம்: 

ஆரியர் இந்தியாவிற்குட் புகுமுன்னரே, தமிழுக்கு இலக்கணம் 
வகுக்கப்பட்டிருந்ததனாலும், வேறெம் மொழியிலுமில்லாத 
பொருளிலக்கணம் தமிழுக்கிருத்தலாலும், 

““கண்ணுதற்பெருங் கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து 
பண்ணுறத் தெரிந் தாய்ந்தவிப் பசுந்தமிழ் ஏனை 
மண்ணிடைச்சில இலக்கண வரம்பிலா மொழிபோல் 

எண்ணிடைப்படக்' கிடந்ததா எண்ணவும் படுமோ.” 

என்று பரஞ்சோதியார் கூறியதற்கேற்ப இலக்கண வரம்பிற் 
சிறந்த மொழி தமிழேயாதலாலும், இலக்கணத்தைத் தனிப்படச் 
சுட்ட வேறு தமிழ்ச் சொல்லின்மையாலும், இயல் என்னுஞ் 
சொல் ஒரு பொருளின் இயல்பையே குறித்தலாலும், இலக்கி 
யத்தைக் குறிக்க இயல் என்னுஞ் சொற்கு இனமான தொன்று 
மின்மையாலும், இலக்கணம் இலக்கியம் என்னும் சொற்கள் 
தூய தென்சொற்களே யென்று தெளிக. 

லக்ஷண, லக்ஷ்ய என்னும் வடசொற்கள், இலக்கண விலக்கியத் 
தைக் குறியாமல், குறி (அடையாளம்) என்னும் பொருளையும்   

அதன் வழிப் பொருள்களையுமே குறித்தலாலும், வடமொழி 
“யில் இலக்கணத்தைக் குறிப்பது 'வ்யாகரணம்: எனினும் 
சொல்லாதலாலும்; இலக்கணம் இலக்கியம் என்னுஞ் சொற்க 
ளின் பகுதியான இலக்கு என்னுஞ் சொற்கு அடிப்படைய/2 
உயிர் நாடியுமான இகரம் வடசொற்களில் இன்மையாலும், 

அவை தென்சொற்கு மூலமன்மை யறிக. டட 

இனி, குறி யென்னும் பொருள் இருமொழிச் சொற்கட்கும் 
பொதுவாயிருத்தலாலும், தென் சொற்கள் இயற்சொற்களாயும் 
வடசொற்கள் திரிசொற்களாயுமிருப்பதாலும், வடசொற்கட்குத் 

தென்சொற்களே மூலம் என்பது பெறப்படும். 

எழுதுதல் என்னும் பொருளில், இலக்கு என்னும் தென்சொல் 

வடமொழியில் 'லிக்' என்று திரியும். இலக்கு என்னுஞ் சொல் 

மிகப் பழைமையானதாதலால், அதன் பகுதி இன்று இழுத்தற் 

கருத்தை வெளிப்படையாய் உணர்த்தவில்லை. குமரிநாடும் 

தொன்னூலும் பல பழஞ்சொற்களும் மறைந்து போனமையும் 

இதற்குக் காரணமாம். (மு.தா.329,330). 

(இலக்கு - இலக்கணம்./ 

இலக்கணமுறை /௨/க௪-றப; பெ. (௩) இலக்கண 
Og): grammatical norm. (2.-41.). 

[இலக்கணம் - முறை./ 

இலக்கண வழு /௪//20௪-௮/ப பெ. (௩) இலக்கணப் 
emp; grammatical error. (Ge..216.). 

[இலக்கணம் - வழு./ 

இலக்கண விளக்கச்சூறாவளி akkana-vilakka-c- 
curavali, Qu. (n.) சிவஞான முணிவர் 19ஆம் நூற்றாண் 

டில் எமுதிய ஓர் இலக்கணாநூல்; treatise on Tamil 

“வாள் மார்ச by Civafiana-Munivar, 18th c. in refuta- 

tion of the llakkana-vilakkam. (Ge.914. ). 

(இலக்கணம் - விளக்கம் - குறாவளி.] 

இலக்கண விளக்கம் ilakkana-vilakkam, Qu. (n.) 
வைத்தியநாத தேசிகர் 77ஆம் நூற்றாண்டில் எழு 
திய ஐந்திலக்கணமும் கொண்ட ஒரு நூல்; 4௦905௦ 
on Tamil:grammar in its five parts, by Vaittiyanata-Técigar, 

17ம் ௦. (செ.௮௧.). 

[இலக்கணம் - விளக்கம். 

இலக்கணை //௪௪/ பெ. (௩) ஒரு பொருளைக் 
காட்டற்கு உரிய சொல்லை மற்றொரு பொருட்குத் 
SHG! &.cOTLLIS! (Hen.269. 6855. ). secondary signifi- 

cative capacity of a word, of three kinds. 12: விட்ட 
விலக்கணை, விடாதவிலக்கணை, விட்டும் விடாத 

விலக்கணை. (நன்.269.விரு.) (செ.௮௧.). 

(இலக்கு - ௮ணை.] 
° உ] 

இலக்கம் ilakkam, பெ. (ஈ.) Glasefiéew; brightness, 
light. “எல்லே யிலக்கம்” (தொல்.சொல்.271) 
(செ.அ௮க.). 

(இலக்கு - ௮ம். 
உ ௨2. 

கல ண்ண பெ. (௩) 1. குறிப்பொருள்; target, 

ள் 3ஈ. "இலக்க முடம் பிடும் பைக்கு'” (குறன்.627). 
. நூறாயிரம்; one lakh, 100,000. “இலக்கத் தொன்ப் 

தின்மர்'” (கந்தபு.திருவவதார.129). 3. எண், ஈபாம்ள, 
ge அறுத்தமென்று சொல்வதே... கணைக் கிலக்கம்:” 

(கந்தபு.சிங்கமு.386). 4. எண்குறி: ஈபார09] figure.
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இலங்கிழை 

Skt laghu. 
(இலவு -, இலகு./ 

இலங்கிழை iangiai Qu. (n) விளங்கும்படியான 
i 55 L1erl; Gliiever; \iteralty, 

glittering omaments, figuratively applied to denote a 
woman adorned with jewels. “Qamdenyp Qudie 
நலிய” (பு.வெ.12, பெண்பாற்.19). (௪செ.௮௧.). 

(இலங்கு - இழை... 
இலங்கிழைமகளிர் /21912/-ஈ20கர; பெ. 

(இலங்கு + இழை - மகளிர். 

இலங்கு”-தல் langu-, 5 செ.குன்றாவி. (44) வெட்டு 
தல், குழித்தல்; to dig, cut 

(இல். இல - இலங்கு... 
இலங்கு”-தல் /%70-, 15 செ.கு.வி. (44) ஒளிவிடுதல் 

(பிங்); to shine, emit rays, gleam, glitter, be 
bright. (Qs.26.). 

Qa > Bw + Baws.) 
இலங்கு”-தல் சிகாரப-, 15 செ.கு.வி. (44.) செல்லுதல், 

T560; to go, to pass. 

Qe இல - இலங்கு... 
இலங்கு” /கரசப; பெ. (௩) குளம் (வின்.); 1814, 000. 

(செ.௮௧.) 

(இல். இல, இலங்கு. குழித்து அல்லது, நிலத்தைத்தோண்டிச் 
செய்த தீர்திலை.. 

(n.) அணிக 
with jewels. 

இலங்குபொழுது iargu-polud, பெ. (௩) 
uGepruigy (J); glimmering sun as it shines 
when setting. (Q¢.26.). 

(இலங்கு - பொழுது. 

இலங்கேசன் /கார௯ந பெ. (௩) இராவணன்: 
Ravana, lord of Lanka. (Qs..28.). 

[இலங்கை - ஈசன்./ 

இலங்கை 8/௧; பெ. (௩) 1. ஆற்றிடைக்குறை 
(பிங்); 18%  உ௱ங்ள, 24. 2. ஈழமண்டலம் (0100): 

ஒரி. 3. இராவணன் தலைநகர்; 804 082151 ௦4 
ட2ா/௪. '“பூரியரிலங்கை மூதூர்'” (கம்பரா.ஊர்தே.96). 4. 
தொண்டை நாட்டில் ஓரூர் (புறநா.379) : ஊம் 1-௭ 

in the Tamil land, the capital of a chief named Oyman 
villi-y-atan. (Qe.248.). 

௮61802. /இலங்கு + Garis] 

Qerienss s mum ilangai-k-kadar pas, Qu. 
(ஈ௩.) SGalmses SHUM; Ceylon moss or edible sea 
44660. (சா.௮௧.). 

இலங்கைத்தீச்சுடர் ilarngai-ticcudar பெ. 
மாவிலிங்க மரம்; ॥08௱ 1766. (சா.அக.). 

(இலங்கை - தீ - சுடர். 
இலங்கை Gwievib jarigai-yélam, Qu. (n) இலங்கைத் 

தீவில் ம் ஏலம்; 0101 cardamom. (சா.அ௧.). 

(n.)   

லச்சினை ilaccinal, Qu. (n) 1. । ரை; ' 
i “*அரக்கிலச்சினை செய்து” (திவ்.திருச்சந்த.76). 

2. முத்திரை மோதிரம் (பிங்.); 8009-79. (செ.௮௧.). 
ம. இலச்சன. 
(இலக்கு -, இலத்து -- இலச்சு -- இலச்சினை > Skt. lanchana.] 

இலசு /28, பெ. (௩) சிறியது, கனமில்லாதது, எளியது; 
little, small, slight, unimportant, trivial, insignificant, of little 
worth or estimatior: 

Skt laghu, Gr. elachys, L levis, Ger. leight, AS. leught, E light, 

ice. lettr, Fr. aise, ft agio, E ease. 

(இல் - இலகு - இலேசு (ச.வி.19)./ 

இலஞ்சி” iar, Qu. (n) 1. Genb; reservoir, tank 
for drinking and other றபாற௦595. ''இலஞ்சி மீனெறி 
தூண்டில்'' (ஐங்குறு.278). 2. ஏரி (சூடா.); lake for 
irrigation. 3. Glsmiggsp; navel. ““Qere4 பெற்றோன்'' 
(மாறன.மேற்.359). 4. குணம் (சூடா.); disposition, 
temper. 5. சாரைப்பாம்பு (பிங். ) ; rat snake. 6. மகிழமரம் 

பார்க்க; ற011150-168/60 ௨06 1௦௭. '*நிழன் முதிரிலஞ்சி'” 
(ஐங்குறு.94). 7. மதில் (சூடா.); wall round a fortress 
௦ 8108௩. 8. புன்கு (மலை.); 1018௩ 08௦௦. (செ.௮௧.). 

ம. இலஞ். 

(இல் - இல - இலங்கு - இலங்கி - இலஞ்சி. இல் - குழித்தல், 
வெட்டுதல், துளைத்தல். 

இலஞ்சி” /ண் பெ. (௩) மாமரம் (அக.நி.); ஈ2௱௦௦௦ 
166. (செ.௮௧.). 

(இல் - இல - இலஞ்சி. 

இலஞ்சிமன்றம் ilafji-macram, Gis. (n.) காவிரிப்பூம் 
பட்டினத்திருந்த மன்றம் ஐந்தனுள் ஒன்று; 006 04 
the five pavilions in ancient KavirippGmpattinam. 
(அபி.சிந்.). 
(இலஞ்சி - மன்றம். 

இலஞ்சில் ந பெ. (௩) தீர்திலை யருகில் 
தோன்றும் செடிகொடிகள்; 1008 near the water tank. 

(இலஞ்சி + BaesFed.] 
இலஞ்சிலாங்கொடி கரகர பெ. (௩) 
கோவை; 8 (40 ௦4 6180% 0990௭. (சா.௮௧.). 

(இலஞ்சில் -: ஆம் - கொடி... 

இலண்டம் /௭௭௧, பெ. (௩) இலத்தி (தொல்.சொல். 
443,2 e997); dung, as of elephants. (Qs.2)8.). 

(இல்' - இலண்டு - இலண்டம். இல் - கீழிறங்குதல், விமுதல்... 
இலத்தி ௪6; பெ. (௩) 1. யானை முதலியவற்றின் 

கழிவு, எரு; பேறு of elephants, horses, camels and 
asses. “Cary w5SuIVSA சொரிந்த தால்'' (திருவா 
லவா.26,18). 2. கிப்பிலி மீண்: purple sea-fish. 
(சா.அக.). 

தெ., ௧. லத்தி. 

(இல்' - லண்டு - இலட்டு - சரத் . . . a — இலட்டு - இலத்து - இலத்தி. இல் - 
Boos Wada, Bu. (n) 1. படர் கொடி (பிங்.); creeper, running plant, twining tendril. 2. வள்ளிக் (‘Siriu.) wma; panicled bindweed. 3. தக்கோலம்
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(தைலவ.); பே௰ஸ்5. (செ.௮௧.). 

(இல்' - இலதை. இல்' - கீழே விழுதல் படர்தலுக்காயிற்று. 

இலதை” ர்சம2[ பெ. (ஈ.) 1. இணையா வினைக்கை 

வகை (சிலப்.3,18, உரை); 095(பா பரிஸ் one hand 

in which the fore finger and, the middle finger are joined 

and held up and the thumb touches their roots while 

the other two fingers are held erect. 2. gqpausmes Clusa? 
(இலக்.வி.3,உரை); 8 kind of sound. (Qs.s15.). 

[Qe - இலதை.... 

இலதைவன்னி /௪08/-800% பெ. (ஈ.) கொடுவேலி 
(தைலவ.தைல.43.) பார்க்க, Ceylon — leadwort. 

(௪ெ.௮௧.). 

(இலத்தை -. இலதை - வன்னி. 
இலந்தை” flandai, Qu. (n.) மூள்மர வகை (திவா.); 

Jujube-tree. 

ம. இலந்த; ௧. எலச்சி. 

[Qe - இலந்தை... 
  

  

      

1 டட. ந்தை 
இலந்தை” /கான்/ பெ. (ஈ) தீர்திலை (பிங்); water 

tank. 

(இலஞ்சி - இலந்தை... 
OL flandai vadai, Qu. (n) இலந்தைப் 

பழத்தின் சதைப்பற்றைக் காயவைத்துத் தட்டின 

HemL.; round cake preserved by drying the fleshy 

portion of the jujube fruit. (sr.24.). 

இலந்தை வற்றல் ர்தூப்கட்டஜாவ! பெ. (௩) இலத்தைப் 

பழத்தைக் / புதப்படுத்தியது; dried 
ர்பர்ப0் ரபர். (சா.௮௧.). 

இலம்" fam, Qu. (n.) வறுமை; ற09நு. “இலம் 

என்கிவவிக்குப் படுவரு காலை''' (தொல்.எழுத்.316); 
.*இலமென்று அசைஇ இருப்பாரை'” (குறள்.1040) 
(௦௪.௮௧.). 

(இல்” - இலம்...   

இலம்” flam, Qu. (n.) வீடு (ஆ.அக.); house. 

(இல்” - இலம்... 

இலம்பகம் /காம்ச7க௱, பெ. (ஈ.) 1. நூலின் உட்பிரிவு; 
chapter or 8904௦௩. 'நாமகளிலம்பகம்' (சீவக.). 2. 

மாலை (திவா.); 091180. 3. தலைக்கோலமென்னும் 

sent; ornamental chain for a woman's fore head. 
“மகளிர் ஆய்நுதல்... இலம்பகத் தோற்ற மொத்ததே'". 

(சீவக.1442) (௪.௮௧.). 

[இலை - இலம்பகம்./ 

இலம்படு-தல் /௭-சஸ்-, 20 செ.கு.வி. (84) வறுமை 
யடைதல்;1௦ ௦௦௦௦6 00௦. '*இலம்படு புலவரேற்றகைந் 
நிறைய'* (மலைபடு.576.) (செ.௮௧.). ் 

(இல் - இலம் - படு. 
இலம்படை ilam-padai, Gu. (n.) வறுமை; மலா, 

poverty, destitution. “*இலம்படை வந்துழி'' (கந்தபு. 

மூவா.46). (செ.௮௧.). 

[இலம் - படு. படு - படை. இலம் - படை - இலம்படை 

- இலம்பாடு - வறுமை./ 

இலம்பத்தகடு /௭ற2-/-/27ச0ப பெ. (௩) அணையாத 
கத்தில் கீழ்ப்பகுதியில் ௮கம் புறமென, ,இருபக்கங்க 
exerer நீண்ட மெல்லிய வெலும்பு; long, soft bone 
or cartilage within the nose dividing it-at the bottom 

- Nasal septum. (¢17.9)8.). 

[Qe - Qawu + தகடு..] 

இலம்பம்” jambam, பெ. (௩) 1. தொங்கல் (யாழ். 
<18.); anything hanging down, as a pendulam. 2 

செங்குத்து (வின்.); ஊ௭(1௦ய2. 3. மாலை (யாழ். 

௮௧.); 08180. 4. புவியியலிற் .கூறப்படும் ஒரு 
பாகையளவு (வின்.); complement of the latitude :0 

arc between the pole and the zenith of a given place, 
which is the same as the altitude of the equator. 

(Qe. 218.). 

(இல் - இலம்பம். இல் - வீழ்தல்... 
இலம்பம்” சிவம், பெ. (ப் 1. உயர்வு; ஈழம் 

2. seed; expanse, width. (Qs..28.). 

இல் - குத்தல் ப், குறித்தல் வேர்ச்சொல், இல் + இலம். இலம்பம் 

- குழித்தலால் ஏற்படும் அகற்சியும், நீட்சியுமாம். பிளத்தற் 
கருத்துடைய .விடு - .வீடு என்னும் .சொல்வளர்ச்சியும், 
பிளத்தலிலிருந்து தோன்றும் அகற்சிக்கருத்தால் மலைப் 
பாறைப் பிளப்புகள் மக்கள் வதியும் உள்ளகன்ற விடர்களாக 

வும், வீடுகளாகவும் இருந்ததையும் ஒப்பு நோக்குக. 

இலம்பாட்டார் /சாம்சிகு; பெ. (௩) வறியோர்: (6 
0001. (ஆ.௮௧.). 

இலம்பாட்டோன் /8௱-2௪0௩ பெ. (௩) வறுமை 
யாளன் (சூடா.); 085044ப19-0௭50ஈ. (செ.௮௧.). 

(இலம் - படு, படு - பாடு. இலம் - பாடு - ஆன் - 
இலம்பாட்டான் - இலம்பாட்டோன். ஆன் -, ஓன் - ஈற்றுத்தி 

ரிபு...
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இலம்பாடு” ilambadu, பெ. (ஈ.) வறுமை; .றங்210ஈ, இலவங்கபத்திரி ilavariga-pattir, பெ. (௩) ஒரு 

1101062006. :*இலம்பாடு ஒற்கம் ஆயிரண்டும் வறுமை” 

(தொல்.சொல்.360.)  *“இலம்பாடு : நாணுத்தரும்'' 

(சிலம்பு.) (செ.௮௧.). 

(இலம் - படு. படு - பாடு. இலம் - பாடு - இலம்பாடு. 
இலம் - இன்மை, வறுமை. பாடு - படுதல், உண்டாதல். 

இலம்பாடு” /கச்சஸ், பெ. (௩) துயரம், (அக.நி.); 
80௦4, 0. ''இலம்பாடுழந்த என்இரும்பேரொக்கல்' 

(புறநா.378-13) (செ.௮௧.). 

மருந்திலை (மூ.௮.); றொ 1௨24. (செ.அக.). 

(இலவங்கம் - பத்திரம். இலவங்கம் போன்றது. 

இலவங்கம் /ககரண பெ. (௩) 1. இலவங்கப்பூ 

(திவா.); clove. 2. இலவங்க மரம் (சீவக.1901); clove 

tree. 3. s@paumogis; cinnamon-tree. 4. sm_QaaGgeum 

மரம்; wild cinnamon. (Gé.318.). 

ம. இலவங்கம். Skt lavanga. 

. ் ம் - கம். ்் என்னும் தீவிலிருந்து 
(இலம் 4 படு. படு - பாடு. இலம் - பாடு - இலம்பாடு (இலவு - இலவம் - இலவங்கம். இலவம் என்னும் தீ 

துன்பம்./ 

இலம்பு /ணம்ப, பெ. (ஈ.) தொங்குகை; 800100 004 

- வறுமை, வறுமையால் அல்லது இன்மையால் தோன்றும் 
வந்ததால் பெற்ற பெயர். 

இலவசம் /௭௪8௭௱, பெ. (௩) இலவயம் பார்க்க; 599 
ரசா. (செ.அ௮க.). 

ட 
““இலம்புடை நறுமலர்” (பெருங்:மகத.14,136.) (இல் - இலா - வயம். - ;இலாவயம் Beans - இலவசம். 

(செ.௮௧.). ் 

[Qed - இலம்பு. இல் - வீழ்தல், தொங்குதல்./ 

விலையேதும் இல்லாமல் வயப்படுத்திக், கொள்ளுதல்... 

இலவடி-த்தல் /௪௪ரி-, 4 செ.கு.வி. vi) நெற்கதி 

இலம்பை /௪௱ம்ச; பெ. (௩) 1. வறுமை; பரு. ரடித்தல் (கொ.வ.); 1௦ threshout sheaves of corn. 

2. இடுக்கண்; 015655. 3. துயரதிலை; பாரீ01பா215 (செ.௮௧.). 

plight or predicament. (Q¢.916.). ம. இலவடித்தல். 

(இலம் -, இலம்பு -, இலம்பை./ /ஒருகா. இணையடித்தல் - இளைவடித்தல் - இளவடித்தல் 

இலமலர் /௪-௱௪ பெ. (ஈ.) இலவமலர்; 1௦0/2 ௦7 - இலவடித்தல். இணையடித்தல் - மாடுகளைப் பிணைகட்டி 
the silk-cotton 166. ''இலமலரன்ன வஞ்செந்நாவின்' 

(அகநா.142.) (செ.அக.). 

ஏற்கெனவே கதிரடித்த நெல்லரிதாளைக் களத்தில் பரப்பிப் 
பிணையோட்டுதல்./ 

[ging « nel - இவான் .. இணையம் இவனைச் என் இலவணம் /2/கா௭௱, பெ. (ஈ.) உப்பு; 521. (செ.௮௧.). 

புணர வேண்டிய சொல் யாப்பமைதி நோக்கி 'வ'கர ஈறு 

கெட்டது./ 

இலவங்கப்பட்டை javariga-p-pattai Qu. (n) 1. 
கருவாப்பட்டை; ரொ 68%. 2. தாளிசபத்திரி; 

cassia cinnamon. (Qé.918.). 

(இலவங்கம் - 'பட்டை...] 

  

  

  

  
இலவங்கப்பட்டை 

இலவங்கப்பூ /௭௪ர௪-௦-00 பெ. (௩) 1. உலர்ந்த 
இலவங்கப்பூ; 01046, 10௪ 01176 0046 199. 2. காதணி 
வகை (கொ.வ.); ornament worn on the ear as having 
the design of a clove. (Qs.218.). 

(இலவங்கம் - பூ.] 

/அளம் - உப்பு. அளம் - ௮ணம் - அளவணம்: ௮ம் (பரக 

2 த. இலவணம்... 

இலவந்தி /௯காள பெ. (ஈ) இலவந்திகை (சிலப். 

25,4) பார்க்க; 596 avandigal (Qe.24&.). 

/(/இலவந்தி - இளமரக்கா. வாவியை தடுவணதாகக் கொண்ட 

இளமரக்கா../ ர 

இலவந்திகை ilavandiga, Qu. (௩) 1. வாவியைச் 
GY55 Bets Ceremev; garden encircling a large 

1804. “இலவந்திகையி னெயிற்புறம் போகி” (சிலப்.10, 

31.). 2. இயந்திரவாவி(மணி.3,45.) : 0 187 provided 

with machinery for filling as well as emptying. (Ge.218.). 

(இலை - வுந்தி-, இலவந்தி - இலைகளும் தழைகளும் மண்டிய 
பசுஞ்சோலை. இலவந்தி - இலவந்திகை. ;இலவந்தி = 
;இளமரக்கா. ;இலவந்திகை = இளமரக்கா குழ்ந்த 

வாவி,./ 

இலவந்தீவு avanti, Qu. (n.) ஏமு 
தீவுகளுள் ஐந்தாவது (கந்தபு. அண்டகோ.19); - ஈர 
of legendary seven islands. (செ.௮௧.). - 

இலவம்” ரீக), பெ. (௩) 1. மென்மை; 801655. 
2. இலவமரம்; 8]% ௦௦10௩ tree. 3. ;இலவந்தீவு; 8 
legendary island. 

ம. இலவம். 

Ba - இலவு - இலவம்.  
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இலவம்” jlavam, Qu. (n) 1. gy; little, trifle. 

2. எட்டுக் கணங்களாலான காலவகை (பரத. 

giran.27,2 e077); variety of time measure which consists 

of eight moments. (Qe. 218.). 

ம. இலவம். 3/4 lava 

(இலவு - இலவம்... 

இலவம்” ரண பெ. (n) இலவங்கம்; 00006. 

“"ஏலத்தொடு நல்லிலவங் கமழுமீங்கோய்'' (தேவா. 

353,2) (செ.௮௧.). 
(இலவு - இலவம். இலவு - சிறியது... சிறிதாகிய இலவுத்தீவிவி |. 
ருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ,இலவங்கமரம்../7 ் 

Qeveud* javam, Qu. (n) 1. ys flower. 2. பூசை 
(அக.நி.); 09]. (செ.அக.). 

இலவம்பஞ்சு ilavam-pafju, Qu. (n.) இலவமரத்துப் 
L165; Silk cotton. ‘ meu பஞ்சி தறுகரில்" (ஆத்திசூ.). 

(செ.அக.). 

(இலவு - இலவம் - பஞ்சு. இல் - இல - இலவு - மென்மை. 

இலவம்பிசின் ௬ ௮௭ பெ. (௩) இலவமரத்துண் 
L160 Ile; gum from silk 0010௩ 166. (ஆ.௮௧.). 

[இலவம் - பிசின். 

இலவயம் 42௪, பெ. (ஈ.) விலையின்றிப் பெறுவது 
(efles.); gratuity, anything obtained free, free gift. 

/இல் > Qan + aund - Barauiw > Gwaun] 

இலவர் ரீக பெ. (ஈ.) இல்லாதவர் those who 
0065 not possess. ““அகத்துறுப்பு 

அன்பிலவர்க்கு'' (குறள்.79-2.); (பாண்டிச்.௮௧.). 

[இல்லவர் - இலவர்.7 

இலவன் /௭௭ பெ. (ஈ.) இராமனுடைய மக்களுள் 
ஒருவன்; (௮௦, 006 07 4௦ 50ட ௦4 5ர் வோ௱௨ (ஆஅ௧.,. 

£இலவு (சிறியது) - இலவன் (இளையவன்...] 

இலவன் கண்ணாடி /௪௨௱ /சரசிி பெ. (௩) வாசப் 
புசரியாறு என்னும் பறவை; 8 (000 01 மர. (சேரநா.). 

ம. இலவன் கண்ணாடி. 

((இலவன் (சிறிய) - கண்ணாடி. பளபளப்பான தோற்றத்தால் 
கண்ணாடி எனப்பெயர் பெற்றிருக்கலாம். 

இலவியஞ் செய்தல் /ர்௪ீ ஷீ பெ. (௩) 
Chomumiefig560; making presents on festival occasions 
especially to the bridal couple at wedding. - 

(இலவு - இலவியம் - செய்தல்.] 

இலவியப்பணம் javiya-p-panam, Qu. (n.) Qwmins 
எரித்ததிற்கிடைத்த பணம்; ௱௦ஈஷ 0011601904 ௫ வலு 
04 06566. (ஆ.அக.). 

[இலவியம் - பணம்.]   

இலவு'-தல் /௯ப-, 8 செ.குன்றாவி. (44) எழுதுதல்; 

to write 

(இல் - இல - இலவு. இலவுதல் - இலக்குதல் என வழக்கூன்றி 
யது... 

இலவு” jlavu, Qu. (n.) wyeseme; red silk-cotton tree. 

(செ.௮க௧.). 

ம. இலவு; ௧. எலவ; கோண். எலகெ, 

[Gad +» இலவு (மென்மை. 
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இலவு 
இலவு” /லம பெ. (௩) 1. நொய்ய பஞ்சு; 5011 00110. 

2. seerbloremw; lightness 3. எணிமை, simplicity 4, 

Fyjemw; tiny, small (objects). 

/உல் இல் இல இலவு. 

இலவு" ர்) பெ. (ஈ.) 1. தறுமணம்; 1802௦௦. 2. 

HLS; beauty. 

[Qe -, இல (மென்மை) -, இலவு (நறுமணம், அழகு]. 

இலாடம் 20௭) பெ. (௩) ஒரு Herries; name 
of a country division. 

நாடு - லாடு - லாட த. இலாடம்.. 

இலாமிச்சு ரகா, பெ. (௩) இலாமிச்சை (கடம்ப.பு. 
இலீலா.182.) பார்க்க; 996 ரீகாா0௦ன/ (செ.௮௧.). 

இலாமிச்சை /கா௭௦க/ பெ. (௩) ஒருவகை மணவேர் 
(திவா.); cuscus-grass, anatherum muricatum with 

aromatic 001: (செ.௮௧.). 

ம. இலாமச்சம். 

(இலவு - இலமூ - இலமிச்சை - aes Bog - 
தீறுமணம்..7 

இலாவணம் /௬௭௭௱, பெ. (௩) 1. பெயர்ப் புதிவு; 
ஊரினர். 2. வீரர்கணின்பட்டி (இ.வ.); list of soldiers, 
or recruits for army enlistment. 3. Guang) ago 
வேலை அமர்த்தத்துக்குக் கொடுக்கும் ஆணை. 
(கோவை வழக்கு); conferring on a person the 

permanent right to a hereditary office. 4. af@Gampnd 

இனவாரி வழங்கும் அரிசி, பணம் முதலியன; 1௦00
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stuffs and money distributed to the needy of the villages 

on festive occasions by the Nattukkdttai chettis according 

to a prepard list. (Qs.2)8.). 

b., & இலாவண; தெ. லாவ்ணமு. 

(இல் - இலக்குதல் - குறித்தல், பொறித்தல், கணக்கு எழுதுதல், 
இல் - இலவு - இலவணம் - இலாவணம்../ 

இலாவணமெழுது-தல் சசுகாகாஸ்ஸ், 5 
செ.கு.வி. (ப.4.) படைக்கு ஆள்சேர்த்தல் (இ.வ.); to 
enroll recruits for army 610. (செ.௮அ௧..). 

[[இலாவணம் - எழுது. 

இலாவணியம் /௬௮ஈந்ண, பெ. (௩) அழகு; beauty. 
loveliness, charm. (Gé.2&.). 

[இலவு - மென்மை, அழகு. இலவணியம் - இலாவணியம்: 

Skt lavanya] 

Qieonemd idlam, Qu. (n.) Povm_w (SU.183.) பார்க்க; 
see iladam. 

இலி* பெ. (௩) 1. Gevrerrsaisir; one who is 
without, generally used as a suffix at the end of 

compounds as in. பிறப்பிலி, இறையிலி. 2. ஒரு பாகை 

யில் 1/6 Lime; one sixtieth of 8 060796. 3. ஒரு 

சிறுபொழுது; ௱௦௱ளார். (சேரநா.). 

ம. இலி. 

[இல் - இல்லி - இலி (கு.வினையா. பெ. .../ 

இலி” /8 பெ. (ஈ.) எலி; 12(. (செ.௮௧.). 

ம. இலி. 

(இல் - துளைத்தல். இலி - மண்ணைத் துளைக்கும் எலி. 
இல் -, இலி. இலி - எலி. 

இலிர்-த்தல் 88, 9 செ.குன்றாவி. (44) சிவிர்த்தல்; 

to stand erect, as the hair stands on end from fright, 

ர801பா6, 808 0 ௦00. '*இலிர்த்த மெய்ம்மயிர்”” (சீவக. 

3009) - 4 செ.கு.வி. (44.) தணிர்த்தல் (திவா.); ௦ 
sprout, germinate. (Qe.21.). 

௧. எலர்க; தெ. எலருச்சு. 

/உலிர் - இவிர்... 
இலில் /8 தொ.பெ. (௨௩) ஊறுதல்; ௦௦29. (௪.௮௧... 

(இல் - இல் - இலில். 

இலிற்று-தல் /8ப-, 5 செ.குன்றாவி. (44) 1. சுரத்தல்; 
to exude, percolate, spring, stream or flow, as milk from 

the breast or water from the fountain. “@paleAcDipmy 

முலைபோல”” (புறநா.68). 2. துனிர்த்தல்; ௦ ௨॥ in 

0005. ''அமிழ்து பொதிந்திலிற்றும்"” (சிறுபாண்.227).. 
3. @lemfiged; to sprinkle, trickle. ங் கவர்ந்துண 
விலிற்று மும்மதத்து'* (சீவக. 2521) (செ.௮௧.). 

/இலில் - இலிறு - இலிற்ற../ 

இலுப்பெண்ணெய் /பத2ன%; பெ. (௩) இலுப்பை 
நெய் பார்க்க; 896 //பற௦கர்ஷ: (௪௪.௮௧. 

(இருப்பை -, இலுப்பை - எண்ணெய். 

இலுப்பைப் பருப்பு 

இலுப்பை பறக பெ. (௩) இருப்பை (பிங்.) பார்க்க; 

see fruppai (Qs.21&.). 

ம. இலிப்ப; ௧. இப்பெ; Op Sites ut. Ss Rees Soe 
ஈரு; கொலா. இப்பா, இப்ப: கூ. இர்பி. 

(இருப்பை -- இலுப்பை... 

  

  

  

  
  

  
ப்பை 

இலுப்பைக்கட்டி iluppai-k-katti, Qu. (n.) இலுப்பைப் 
பிண்ணாக்கு பார்க்க; see /luppai-p-pinnakku 

(Qe. 218.)- 

(இருப்பை . இலுப்பை - கட்டி... 

இலுப்பைக் கடுகு /பறக//-/சங்ரப, பெ. (௩) 1. 
இலுப்பெண்ணெய்க் கசடு (வின்.); sediment of 

ஈடற்ப2 ௦4. 2. இலுப்பைப் பருப்பு (மூ.அ௮.); 1உ௱௮! of 

mahua seeds. (Qs..91.). 

(இருப்பை + இலுப்பை - கடுகு. கடு - கடுகு - உலர்ந்து 

காய்த்து கட்டியாதல், உலர்ந்து காய்த்த வித்து அல்லது 
வித்துகளின் பருப்பு. - கடுகு ஆதல் பார்க்க..] 

Doywiemus siaccor® iuppai-k-karkandu, Qu. (n.) 
இலுப்பைப் பூவிணின்று உருவாக்கும் கற்கண்டு; 
Sugar Candy obtained from the bassia flower. (1.248.). 

(இருப்பை - இலுப்பை - கற்கண்டு.] 

இலுப்பைச் சாராயம் dluppai-c-carayam, Qu. tn) 

engmund; arrack distilled from bassia flower. (சா..அக.). 

(இருப்பை -, இலுப்பை - சாராயம்../ 

இலுப்பை நெய் சபக்; பெ. (௩) இலுப்பை 
யெண்ணெய் (பதார்த்த.158); ௦4 ௦7 ர02/ப௨ 59605. 
(செ.௮௧.). 

(இருப்பை -, இலுப்பை + நெய்./ 

இலுப்பைப் பருப்பு suppai-p-paruppu, பெ. (௩) 
இலுப்பை விதையினுள்ளிருக்கும் பருப்பு: kernal of 
mahua seeds. (ox. அக...



இலுப்பைப் பால் 

ப்பைப் பால் //ப20௫/-2-2க; பெ. (௩) இலுப்பை 
6)5u/; oil of mahua seeds. "*இலுப்பைப் பால் முக்கலனே 

குறுணி நானாழி:” (51. 4, 426.) (செ.௮௧.). 

(இருப்பை - இலுப்பை - பால்.. 

இலுப்பைமேற்புல்லுருவி /ப0௫/ ஈ்பரபஙா பெ. 
(௩) இலுப்பை மரத்தின் மேற்பாய்ந்த புல்லுருவி; 
parasitic plant grown on the bassia tree. (s1r.216.). 

(இருப்பை -- இலுப்பை - மேல் - புல்லுருவி... 

இலேசவணி /௯௪-ஈ௪௫; பெ. (௩) 1. குறிப்பை 
வெளிப்படுத்தும் மெய்ப்பாடு வேறொன்றால் நிகழ்ந் 

ததாக மறைத்துச் சொல்லும் அணி (தண்டி .64, உரை); 

figure of speech in which an expression is delibrately 

attributed to a different cause to conceal the original 

9௦1௦௩. 2. குணத்தைக் குற்றமாகவும், குற்றத்தைக் 
குணமாகவும் சொல்லும் அணி (அணியி.72) ; 10016 
of speech in which a merit is represented, as a 

demerit, and 4106 4658. (செ.௮௧.). 

[இல - இலவு - இலசு - ௮ணரி., இலவு - மென்மை. / 

இலேசு /௪, பெ. (௩) 1. தொய்ம்மை (திவா.); 
lightness in weight, buoyancy. 2. எளிது (கொ.வ.); 

easiness. 3. MaeéloSluseuarey (&1e.770); minuteness 

smaliness in பெகார்று. 4. விதப்புச்சொல் (நன்.194. 
e\(5%.); short and significant word. 

(இல - இலவு - இலசு - இலேக... 
இலை” 9; பெ. (௩) 1. மரஞ்செடிகளின் இலை; 

(687 04 1065 0 85. “இலைவளர் குரம்பை'' (சீவக. 

1432). 2. பூவிதழ்; 0615. ''அகவிலை யாம்பல்'” 
(தேவா.511,8). 3. வெற்றிலை; 665] leaf, leaf of 
6 699-றஐற0௭. '“இலை பிளவதனை நடித்துக் கேட்க 

வும்'” (திருப்பு.47). 4. கதவின் இலை; ௭௦௦09 slats 

made to overlap one another as in a venetion-blind. 

5. படலை மாலை (பரிபா.6,19); garland of green 

leaves and 106815. 6. அணிகளின் இலைத்தொழில்; 

foliage like ornamental work on 8866. “இலைகொள் 

பூண்'' (சீவக.1371). 7. பச்சிலை (தைலவ.தைல.98); 
herb. 8. சக்கரத்தின் ஆர்; 5006 of a wheel. 

"இலைமுகத் துழலுகின்ற வெந்திரத் PAM prin” 
(பாரத.திரெள.31) . 9. ஆயுத வலகு; 01806 01 8 weapon 

௦ பாளம் ''நச்சிலை வேற்படைவீரர்'' (சீவக.2229) 

(Qe.248.). 

-ம. இல, எல; ௧. எலெ, எல; து. இரை, எரை; கோத. எல்; 
பட. எலெ; துட. எல்; குரு. யெல்ல; எர். யெரெ, எல; 
இரு. யெல்லெ: கட. வொல்ல; ௯. யெல; பர். எவ்: 
நா. எல்; கொலா. ௭௧. J 

(இல் - இல - இலை. இல் - மென்மை../ 

இலை”“-த்தல் /௪/, 4 செ.கு.லி. (/4) 1. சோர்தல் 
(கொ.வ.); 10 004 பு. 2. தன்மை குன்றுதல்; 

to diminish or grow less and less. ‘siquen நிலைமை   வரவர இலைத்துப் போயிற்று' (கொ.வ.). 3. சுவை 

இலைக்கள்ளி 
356 

குன்றுதல்; to become tasteless, as food when 

unseasoned or kept too long. 4. சுவைகுன்றல் 
(Qair.eu.); to lose the sense of taste, as one’s mouth 

in sickness. (Qar.cu.) (Qe.218.). 

(இளை - இலை. 

இலை”-த்தல் /2/, 4 செ.கு.வி. (vi) பச்சை 
'திறமாதல். (4); 10 0௦௦௦௭6 079௭. (ச௪.௮௧.). 

(இலை - இலைத்தல்... 
இலைக்கடுக்காய் /௪/-/ர/க பெ. (௩) 

1. வெண்மருது; றா/0ப/௪6 winged myrobalan. 

2. பூ மருது; 10910 ஈ2085. (செ.௮௧.). 

[இலை - கடுக்காய்./ 

இலைக்கட்டு /வசசர, பெ. (௩) புண், கட்டி 
முதவியவைகளுக்குப் பச்சிலை மூஷவிகைகளை 

வைத்துக் கட்டுதல்; 080806 01 3260 ற௦010௮ leaves 

applied to ulcers, abscesses etc., (&7.918.) 

Qenevsasay ilai-k-kadavy, Qu. (n) இலைபோல் 
மரத்தட்டுகள் தொடுக்கப்பட்ட கதவு; 8248 door 

௦ 00௦4. (செ.௮௧.). 

இலைக்கம்மம் /௪/--/கா௱க௱, பெ. (ஈ.) இலைவடி 
வாக அணியிகலனமைக்கும் தொழில் (பெருங். 
Qieoreuest.19,136); art of making filigree; foliage 

ornamentation in jewels. (Q¢.9)8.). 

[இலை க் கம்மம்./ 

இலைக்கலம் /௪//௪௪௩ பெ. (௩) இலைகளால் 
செய்த ஏனம், தொன்னை; ௦பழ (69 488961 10௦0 
out of dried leaves. (s7.2&.). 

இலைக்கள்ளி /௪-/-/21; பெ. (௩) 1. கள்ளி வகை; 
five - 1008௭0160 5றபா06. ''ஓதுமிலைக்கள்ளிப் பால்” 

(பதார்த்த.123). 2. கானாங்கள்ளி; 5/௮! 146 - 1ப0௭- 
00 $0பா08. (செ.௮௧.). 

ம. இலக்கள்ளி. 

(இலை + கள்ளி. 
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இலைக்கற்றாழை ilaik-k-karralai, Qu. (n) முள்ளுக் 
கற்றாழை; prickly aioe, spiked aloe. (s1.28.). 

(இலை - கற்றாழை. 

இலைக்கறி” ///-/-7 பெ. (௩) கீரைக்கறி (பிங்); 
(981865 றா6ற360 107 1000; 002805. (செ.௮௧.). 

ம. இலக்கறி. 

[இலை - கறி.] 

இலைக்கறி” /௨ண பெ. (௩) அடகு; 
(ஆ.அ௮௧.). 

இலைக்காம்பு /2/-//தரம்ப பெ. (௩) 
Serr; stalk of a leaf. (Qe.218.). 

(இலை - காம்பு../ 

betal leaf. 

இலையின் 

இலைக்கிளி /௪-- பெ. (௩) வெட்டுக்கிளி 
6usne; mantis having jeaf-like wings. (Gle..918.). 

ம: இலக்கிளி. 

(இலை - கிளி] 

  

    

  

    

இலைக்கிளி 

இலைக்கின்னி /௪-ண்த் பெ. (n) மழைக்கிளி 
(வின்.); 98980ற௭, |௦௦ப51, 1000510496. (௪.௮௧.). 

(இலை - கின்னி. கிஸி + கிண்ணி, கிண்ணி - கின்ஸி 
(கடுங்கொச்சை]..] 

இலைக்குரம்பை ilai-k-kurambai, Qu. (n) இலைக் 
குடில் (பர்ணசாலை) (திவ்.இயற்.பெரிய.திரும.13); 
hut made of leaves and twigs. (Qe.948.). 

ம. இலக்குடிஞ்ஞ ல். 

[இலை - குரம்பை, 

இலைக்குழல் /௪/-/-/௪ பெ. (௩) இலையால் 
அமைத்த ஊதுகருவி; ஈப51051 1997-0106. “அண்ண 
லிலைக் குழலூதி'' (திவ்.பெரியதி.10,7,6) 
(இலை - குழல். 

இலைக்குறடு iai-k-kuradu, Qu. (n) 
தட்டார் &GaM (cen): goldsmith’s tongs. 

(௪செ.௮௧.). 

ஒருவகைத் 

(செ.௮௧.). 

ம. இலக்கொடில். 

(இலை - குறடு./ 

  

  

    
  

  

இலைக்குறடு 
இலைக்கூலம் ilai-k-kdlam, Gu. (n.) 1. esa; daily 

wage. 2. euflesens (S.1i. iii.411); tax. (Qe.21.). 

(இலை - கூலம். இலையில் கட்டித்தரப்படும் கூலம் ஆகலாம்./ 

இலைக்கொடி ௪4/81 பெ. (௩) வெற்றிலைக் 
கொடி (பிங்.); 029 creeper, piper betel. (Qe..218.). 

(இலை - கொடி./ 

இலைக்கொழுக்கட்டை ilai-k-kolu-k-kattai Qu. (n.) 
பணிகாரவகை (வின்.); a kind of thin pastry. 

(செ.௮௧.). 

(இலை * கொழுக்கட்டை.] 

இலைக்கோட்டை ilai-k-kéttai, பெ. (௩) தையலி 
லைக்கட்டு (கொ.வ.); 6பரபி6 ௦ stitched leaf plates. 
(செ.௮௧.). 

(இலை - கோட்டை./ 

இலைகிள்ளல் /-/௪! பெ. (௩) மகளிர் விளையாட் 
டுக் கைத்தொழில்களுள் ஒன்று (பிங்.); nipping 
leaves into various figures, a recreative hand - work 
of women. (Qe..248.). 

(இலை - கிள்ளல்..] 

இலைச்சருகு /2/-2-ஊபரப, பெ. (௩) உலாந்த இலை; 
dry leaves. (சா.௮௧.). 

(இலை - சருகு..] 

இலைச்சாறு /2-௦-ஊய; பெ. (௩) இலையினின்று 
பிழிந்த சாறு; )ப/௦5 ல்90160 40௭) 192௨. (சா.அக... 
(இலை - சாறு. 

இலைச்சினை llaiccina, Qu. (n) இலச்சினை: 
மிள, 'இடபவிலைச்சினையை” (கலித்.82,உரை). 

mee - இலைச்சினை - இலைகச்சுதல், பார்க்க: see



இலைகச்சு-தல் 

இலைச்சு-தல் /2௦0, 4 செ.கு.வி. (44) முத்திரை 

யிடுதல் (பெருங்.நரவா.1,46.); to mark with a 

seal. (Gle.24&.). 

[இலை - இலைத்தல் - இலைத்துதல் - இலைச்சுதல் - குத்துதல் 
அல்லது இலையொற்றி அடையாளம் செய்தல்./ 

இலைச்சுருள் /௪/௦-௦0௩ய/ பெ. (௩) வெற்றிலைச் 
சுருள்; 0 of betel leaves. ''இலைச்சுருளைப் 

பிளவோடே குதட்டிய”” (திருப்பு.124.). (செ.௮௧.). 

[இலை - சுருள்.] 

இலைச்சுருளி /ஹ்வாயர் 1. ஒரு பூண்டு; 0855. 
(ஆ.௮௧க.). 2. ஹெற்றிலைச்சுருள்; 0௦1௫ 1694, vine- 

ற 0௪16. (சா.அக்.). 

[இலை - சுருளி. 

இலைச்செப்பு /2/-௪-0, பெ. (௩) பூசைக்குரிய 
ஏனம் (5.11. 4, 5); பர! 4௦ ௩௦0/0. (செ.அ௮க.). 

[இலை - செப்பு..] 

இலைச்செறிவு /௪௦௦௫, பெ. (ஈ.) இலைநெருக்கம், 
Gener: leaves collectively - 101806. (சா.அ௮க.). 

(இலை - செறிவு] 

இலைச்சு /௪மம பெ. (௩) 1. இலையின் நிறம்; 
colour of the leaf. 2. emo; green. 

[இலை - இலைச்ச.... 

இலைச்சை iiziccai, Gu. (n) நிறம்; 001௦0. '“வெண்-. 

சங்கே ரிலைச்சை''. (சூளா.துற.226) (செ.௮௧.). 

(இலை - இலைச்சு - இலைச்சை - பசுமைநிறம், நிறமூ.ட்டுவுதற் 
குப் பசிய இலைகளை ' ஆண்டதால் நிறத்தைக் குறிக்கும் 
பொதுச் சொல்லாயிற்று..] 

இலைசாடு-தல் /௪/-௦220-, 5 செ.கு.வி. (84) செடி 
கொடிகள் மிகுதியாக வளர்தல் (1ஈ௩.); to grow 

too luxuriantly to be productive, as olants. (செ.௮௧.). 

(இலை - சாடு.] . 

இலைசுனி iiaicuni Qu. (n) மாணிக்கக் குணத் 
@lgmetrgy; white speck, a property of ruby. “‘Loremflésain 

சட்டமும் இலை சுனியும் ஒன்றும் உட்பட” (81141, 430, 
434, 71). (செ.௮௧.). 

(இலைச்சு - இலைச்சை - இலைச்சினி - இலைசுனி (பசுமை 

மிகுதி). 

இலைஸெமல் llai-hemal, Qu. (n) இலைச் சருகு; 

dry leaves. “மகளிரிலைஞெமலு எஸீன்ற . குழவி” 
(முத்தொள்) (செ.அ௧.). 

(இலை - ஜெமல்.] 

இலைத்தகடு /௪/ஷசர, பெ. (௩) இலையைப் போல் 
மென்மையாகத் தட்டியெடுத்த தகடு; ஈ௨| 6௨4௭ 
into a sheet as thin as a leaf. (சா.அக.). 

[இலை - தகடு.] 
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இலைப்பணி 

இலைத்தட்டு” ilai-ttatty, பெ. (௩) வெற்றிலைத் 
தட்டம் (8.111,419); 880 for keeping betel 

leaves. (Gl¢.918.). 

[இலை - தட்டு./ . 

Bon “டு” சக்ரம்) பெ. (n) பூசைத்தட்டு வகை 
(SL. ii, 6); ௨140 ௦7 0216 ப560 1௩ ௩௦51ம். (செ.௮௧.). 

(இலை - தட்டு./ 

Qeovssomr ilai-t-tadai, Qu. (n) 1. வாழையிலை 
யேடு (இ.வ.); section of a plantain leaf cut lengthwise 

10 ௨0816. 2. வாழைப்பட்டையிலை (இ.வ.); 080௦ 

made by stitching together pieces of plantain sheaths. 

(செ.௮௧.). 

(இலை - தடை.7 : 

இலைத்தண்டு iaitiandy Gu. (n) இலையைத் 
கதுரங்கிநிற்கும் காம்பு (௩ botany); a partial stem 

supporting the leaf foot-stalk. (Gle.98. ). 

[இலை - தண்டு./ 

இலைத்திரி fai-t-tir, பெ. (nN) காதுத் துளையிற் 

செருகும் ஓலைச்சுருள் (வின்.); £௦1 ௦7 றவற (687 

11961760 1ஈ 146 0060 ஐவர020௦ஈ ௦4 1௦ ௨. (செ.௮௧.). 

[இலை - திரி. 

இலைத்தொடை /௭/௦25/1 பெ. (௩) . அழகுத் 
(அலங்காரத்) தொங்கல்; 0600244௨ hangings, .as 

98118005. '“சாத்தின இலைத் தொடை யாதலாம்' (திவ். 

பெரியாழ்.3,4,1, வ்யா.பக்.592) (௪ெ.௮௧.). 

(இலை - தொடை.] 

இலைநரம்பு ilai-narambu, Qu. (n.) இலையில் உள்ள 

நரம்பு; 106 04 8 624. (செ.அக.). 

(இலை - நரம்பு... 

இலைநிறம் /ண்ர்ச, பெ. (௩) பச்சைநிறம்;. 0௨௭ ' 
00100. (ஆ.௮௧.). ட் 

(இலை - நிறம்./ 

இலைநொச்சி /4/-ஈ2௦௦] பெ. (௩) கருநொச்சி; 61801 
purification plant. (en. 916. ). 

இலைப் பசலை ilai-p-pasalai Qu. (௩) பெரும் 

Ligeneu; large - flowered pursiane - portulaca quadrifida. 

(சா.அக.). 

[இலை - பசலை,.] 

இலைப்பசளி 20-02 பெ. (ஈ.) பெரும்பசலை 

(மலை.); 1806-104/8160 றபா5216. (செ.௮௧.). 

(இலை - பசளி.] 

இலைப்பணி /-2-௦௯ஈ/ பெ. (௩) இலை வடிவாகச் 
செய்யுந் தொழிலமைத்த அணி (பெருங்.மகத.5,22); 
1987-5800 188. (செ.௮அ௧.). 

[இலை - பணி]



இலைப்பணிகாரம் 

இலைப்பணிகாரம் ilai-p-panigaram, Qu. (௩) பணி 
கார வகையுளொரன்று;: 60101௦ 0910803. 

[இலை - பணிகாரம்./ 

இலைப்பருப்பு /2/2-றகயற2ப, பெ. (ஈ.) மட்டமான 
துவரம் பருப்பு (கொ.வ.); 1ஈரீசர்0 ரவ! எரர்ள்டடி 8 

thin 2 ௨16௦4. (செ.௮௧.). 

[இலை - பருப்பு... 

இலைப்பழுப்பு /8/-2-௦4/ப000: பெ. (௩) இலையுதிர் 
காலத்தில் இலைகளுக்குண்டாகும் பமுப்பு நிறம்; 
the yellow colour of plants with ripe leaves in the autumn. 

(சா.௮௧.). 

[இலை - பழுப்பு. 

இலைப்பாசி /2/-2-௦25; பெ. (ஈ.) பரசிவகை (மூ.௮.); 
a species of duckweed. (Gi¢.918.) 

  

  

  

    

    
  

(இலை - பாசி./ 

\ 
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Qooturd 

QeootunAsserefl  ilaippasi-k-kal, Qu. (ஐ) 
இலைக்கள்ளி பார்க்க; 599 2/1 

இலைப்புரைகிளை-த்தல் ilai-p-purai-kilai-, 4 
செ.குன்றாவி. (44) எங்குந்தேடுதல்; 1௦ ற 3 மா௦பர் 
search everywhere, as among leaves turning them all 

over one by one. “rap வேறுமாகி யிலைப்புரை 

கிளைத்திட்டேமே'' (சீவக.1741) (௪௪.௮௧.). 

[இலை - புரை - கிளை..] 

இலைப்புரை SLQ\-5e0 _—ilai-p-purai-tadaw-, 
5 செ.குன்றாவி. (4) இலைப்புரை கிளை பார்க்க: 
See /laippural kilai. (Qs.218.). 

[இலை - புரை - தடவி 

இலைப்புல் /2/-0-றப] பெ. (ஈ.) புல்வகை (மூ.௮.); 
Species of panic 91855 (செ.௮௧.). 

[இலை + ye] 

இலைப்பூச்சி /2-2-20௦௦1 பெ. (௩) இலைதின்னும் 
4g: insect which eats through leaves, pulchri-phyilium. 
(Qe.28.). 
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ம. இலப்புழு. 

[இலை - பூச்சி... 
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இலைப்பூச்சி வகை 2 

இலைப்பேன் 2௭, பெ. (௩) 
21/0-16௦7. (சேரநா..). 

இலைப்புழு; 

ம. இலப்பேன். 

[இலை - பேன். 

இலைப்பொங்கு llaipporgu, Qu. (n) கோங்கு; 
common 08பஈ0. (சா.அ௧.). 

ம. இலப்போங்ங. 

[இலை - பொர்கு./ 

இலைப்பொல்லம் jai-p-pollam, Qu. (௩) 1. இலை 
GENE; Sewing or Stitching leaves together for use 
85 08165. 2. வாழையிலைத் துண்டு; piece of plantain 
leaf used as a plate to eat from. (செ.அக.). 

(இலை - பொல்லம்.] 

இலைபோடு-தல் சக்ஸ், 20 செ.கு.வி. (94) 
உணவுக்கு இலைக்கலம் இடுதல்; ம 56 leaf-plates 
in order to serve food. (Qs.28.). 

(இலை - போடு.]



இலைமறைகாய் 

இலைமறைகாய் /௪-௱௪௯/8 பெ. (௩) மறைபொ 
(jem; meaning hidden in an expressoin, just as the 

fruit is hidden among the rich foliage. (Gle.218.). 

[இலை - மறை - காய்../ 

இலைமீன் /௭, பெ. (ஈ௩.) ஒருவகைமீன், தாடமீன்; 
8௨140 ௦4 ஈவா 75. (சேரநா.). 

ம. இலமீன். 

  

  

    
  

இலைமீன் 

இலைமுலைமாது /ண்பச ஈச்ம் பெ. (௩) தூது 
susmerr; three lobed night shade. (¢1..2&.). 

[இலை - முலை - மாது. மருத்துவப் பயன் நோக்கி இட்ட 
பெயர்./ 

இலைமுூக்கரி கத்தி /௪-௱ம௭க7-/௪/4 பெ. (௩) 1. 
வெற்றிலைக் காம்பரியுங்கத்தி (திவா.); 8069௮1. 140 

of knife for cutting the stem of the betel ௦24. 2. குளிர்; 
௦010. 3. கணிச்சி: ௨௦. (செ.௮௧.). 

இலை + YEG + ஆறி 4 கத்தி.] 

இலைமேற்காய் /௪-௱௭-/ஆ; பெ. (௩) 1. வெள்ளைக் 
கடம்பு (1); bridal-couch நி. 2. மலைத்தணக்கு 

(L.); olio 4519192060 07081-௦0ப௦1 இவர். 3. தாய்க்கடம்பு: 

699120 06087. (சா.அ௮க.) (செ.௮க௧.). 

[இலை - மேல் - கரய்./ 

இலையடை சஷ்_ஈசரம பெ. (௩) அப்பவருக்கம்; 
(பிங்); a kind of flat sweet cake prepared by 

steaming the dough enclosed in 8 (624. (செ.௮௧.). 

ம. இலயட. 

[இலை - அடை. 

இலையத்தி ஈஷ்சர; பெ. (௩) ஒருவகை அத்தி; ௦ 
80-07 19. (சா.அ௮௧.). 

[இலை - அத்தி] 

இலையப்பம் ஷ்தூகு, பெ. (௩) இலையடை 
uint&&; see iaiyadai. 

ம. இலயப்பம். 

[இலை - அப்பம்./   

இலைவாகை 
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இலையம் ீஷ்கு, பெ. (௩) ஒரு கூத்து வகை 
(அக.நி.); 8 (0/4 ௦4 0806. (செ.௮௧.). 

(இல - இலையம். மென்மெல இயங்கும் கூத்தாகலாம்.] 

இலையமுதிடுவோர் /௪:-ச௱பள்பொலு; பெ. (௩) 
வெற்றிலை விற்பார் (சிலப்.5,26,உரை.); 1600815 07 

616! 16865. (செ.அக.). 

(இலை - அமுது * இடுவோர்./ 

இலையமுது /௪4)_-ச௱பஸ் பெ. (ஈ.) வெற்றிலை; 068 
12. “அடைக்காயமுது இரண்டும் இலையமுது 

pray’ (SL ili, 138) (செ.அ௧.). 

ம. இலயமிர்து. 

(இலை - அமுது. 

இலையான் ilaiyan, Qu. (n.) ௬ (4; 8. (செ.௮௧.). 

(இலை + ஆன்... £ 

இலையிலைத்தல் ஷ்ர்ச//௪[ பெ. (ஈ) 1. சுவை 
கெடுதல்; 1௦ lose taste. 2. பச்சைநிறமாதல்; ௦ 

66006 096. (செ.அ௧.). 

[இலை - இலைத்தல்./ 

இலையுதிர்காலம் iai-y-udir-kdlam, பெ. (௩) இலை 
கள் உதிர்தற்குரிய ype; season when leaves wither 
from trees, autumn. (Ge.4&.). 

(இலை - உதிர் - காலம்.] 

இலையுதிர்வு /குஈபச்ம பெ. (௩) 1. இலை 
யுதிர்கை; 06010ப0ப50655 04 |665 100 1965. 2. 

முதுகாடு (திவா.); 0௭2௦௩ 00௦பஈ0. (செ.௮க௧.). 

[இலை - உதிர்வு.] 

இலையெடு-த்தல் /௪-:_-சரப- 4 செ.கு.வி. (04) 
எச்சிவிலையெடுத்துத் தூய்மை செய்தல்; 10 0887 
leaves after the meals. (Q¢.916.). 

[இலை - எடு.] 

இலையொளி மாதர்' ilaiyoli-madar Qu. (n.) erengu 

Limoty; rat snake or male ௦009, (சா.௮க.). 

(@ae + gail + wisi] 

இலைவடகம் ilai-vadagam, Qu. (ஈ.) இலையில் 

எமுதிச் சமைக்கும் வடகம்; wafers of rice flour 
prepared on leaves and steamed. (Q¢e.26.). 

[இலை - வடகம்.] 

இலைவடாம் /௪/ரண பெ. (௩) இலை வடகம் 
பார்க்க; 596 /௪/ சரக. (செ.௮௧.). 

[இலை - வடகம், (வடகம் - வடாம்.) (கொ.வ.)./ 

இலைவாகை சக்சீரச[ பெ. (௩) பெருவாகை; (806 
பரவு 166. (சா.அக.). 

[இலை - வாகை.]
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இலைவாணிகம் /௭்கக, பெ. (௩) 1. இலை 
வாணிகம்; 1௨0100 1௩ ௦௨ 2. வெற்றிலை முதலிய 

விளைபயிர் வேளாண்மை; ௦பம/204௦ற 640. of betel 

leaves. (%.218.). 

[இலை - வாணிகம்./ 

இலைவாணிபம் /சககாகச௱, பெ. (௩) இலைவாணி 
கம் பார்க்க; 566 /கந்கா(0கா. (ஆ..அ௧க.). 

இலைவாணியர் /க/காந்ச பெ. (௩) வெற்றிலைப் 
பயிர் செய்யும் பிரிவினர், (1.&.5.1. 165); 0885 04 090016 

who cultivate betel creepers and sell their leaves. 

(செ.௮௧.). 

ம. இலவாணியன். 

[இலை - வாணியர்./ 

இலைவாழை 8/2 பெ. (௩) 1. மலட்டு வாழை 
aims; a kind of plantain grown for its leaves 

which does not yield fruits. 2. கொட்டை வாழை; 

a kind of plantain yielding stony fruit. (Qe.2&.). 

[Baw + auenp.] 

இலைவித்துண்டாம்மரம் /௭௭/௭4ப undam maram, 
Qu. (n) இலைகள் முதிரும் காலத்தில் அதன் 

அடிப்புறத்தில் அரும்புகள் உண்டாகி முதிர்ந்து காய் 
கள் போன்று வெடித்து விதைகளை தாற்பக்கமும் 

பரவச் செய்யும் ஒருவகைமரம்; 8 (000 04 8பா௦068 

196. (அபி.சிந்.). 

(இலை - வித்து + உண்டாகும் - மரம். 

இது ஐரோப்பாவின் வடபாகத்தில் காணப்படுகிறது. 

இலைவேல் /௪௩க' பெ. (ஈ.) இலைத் தொழில்களால் 
சிறந்தவேல்; 5068 decorated with foliage design. 

(ஆ.அக.). 

[இலை - வேல்./ 

இவ் ந்; «Qu. (demonspron) Geway; these, used 
எ. ''இவ்வே பீலியணிந்து'' (புறநா.95) (செ.௮௧.). 

ம. இவ; ௧., பட. இவெ: தெ. இவி. 

(Q இவ். 
இவ்வத்து ௩௪/0; கு.வி.எ. (204) இங்கே; 6௭. 

(இவ் - அத்து. 'அத்து' ஏழனுருபு. இச்சொல் நாட்டுப்புறங்க 
ளில் 'இவத்தே' எனத் திரிந்து வழங்குவது கொச்சை. 

இவ்விடத்து 4௩௭௪௪0; கு.வி.எ. (804) இங்கே; ௭7௦. 

(Qe - இடத்து. 

இவ்விடம் ௩/௭ பெ. (௩) 1. இம்பர்: 195 019௦௨. 
2. இவண்; here. (ஆ.௮௧.). 

[Goes + இடம்.] 

இவ்விரண்டு iv-v-irandu, Qu. (௩) 1. தணித்தணி 
இரண்டு; 99௦ 6804. '“ஆளுக்கு இவ்விரண்டு கொடுத் 
தான்'”. 2. இந்த இரண்டு (ஆ.அக.); these two. 
(செ.௮௧.). 

(இ : இரண்டு.   

இவர்கள் 

த த வ அ பபப டடம 

இவக்காண் iva-k-kan, இடை. (ஈம்) 1. இங்கே; 97௦! 

““இவக்காணென் மேனி பசப்பூர்வது"' (குறள்.1185). 2. 

இத்தேரமனவும்; பற 411 ௩௦௭. (செ.அக.). 

(இ-இவ் -௮- காண்... 

இவண் ivan, Qu. (n) 1. இவ்விடம்; 445 place. 

2. இம்மை (திவா.); 4849 world; present life. (செ.௮அக.). 

(இ- இவ் - அண். 

இவணம் ௩௮௪௭ பெ. (௩) இங்கே; ௭௦. (ஆ.அக.). 

(இவண் - ௮ம்./7 

இவணர் க்கான; பெ. (௩) 'இவ்வுலகத்தார்; 0௦0016 
who inhabit this world. “இவணர்க் கருங்கடனிறுத்த' 

(பதிற்றுப்.74) (ச௪.௮௧.). 

(இவண் ௪ அர்./ 

இவர்-தல் ௫௨, 15 செ.கு.வி. (44) 1. உயர்தல்; 
to rise on high, 850810. '*விசும்பிவர்ந் தமரன் சென்றான்" 

(சவக.959). 2. செல்லுதல்;10 00, 0௦௦9௦0. '“இருவிசும் 
பிவர்தலுற்று'” (சீவக.959). 3. உலாவுதல்; 1௦ move 

about, pass to 80 40. ''இரைதேர்ந்திவருங் கொடுந் 

தாண் முதலையொடு'* (மலைபடு.90). 4. பரத்தல்; 1௦ 

5ழா620, 88 3 0௨௨௭. ''தூவற் கலித்த விவர்நனை 

வளர்கொடி'” (மலைபடு.514). 5. செஜிதல் (திவா.); 

to be close, crowded. 6. பாய்தல்; 1௦ ஒறு, 1622, £ப5ஸ் 
௦ப௩ “*குன்ற விறுவரைக் கேண்மா விவர்ந்தாங்கு”' (கலித். 

86.132). 7. பொருந்துகுல்; 1௦ 06 8 integral part 
of, be united with, become inseparable from. “"மாதிவர் 

பாகன்'' (திருவாச.43,1) - 15 செ.குன்றாவி. (4) 

1. மேற்கொள்ளுதல் (குறள்.1055); சொல் ன; ற௦பாட், 
85 0௩ 056090. 2. விரும்புதல்; 1௦ 0686, 10ஈ0 18, 

hanker வரிஎ. ““ஆனெய் பாற் கிவர்ந்த தொத்தது' * (சீவக. 

1051). 3. ஒத்தல் (பு.வெ.11.ஆண்பாற்.1); to 

resemble, look like. (Qs.98.). 

/உவர். இவர், இவர்தல்..] 

இவர் நன; சூ.பெ. (௭௦௩௦௩) 1. இவன், இவள் 
என்பதன் பன்மை; 9. Of இவன் ௦ இவள்; 1655 

085006. 2. ஒருவரைக் குறிக்கும் பன்மைச் சொல்; 
this person, used aS an honorific term of reference. 
(செ.௮௧.). 

ம., ௧. இவர்; தெ. வீரு; கோத. இவர்; துட. இந்தம்; து. 
இம்பெ, மேரு; கொலா. இவர், இத்தர்; கூ. ஈயரு, ஈரி: நா. 
இதல்; பர். இவ்; குவி. ஈவரி; சூரு. இம்பர்: மா. ஈர். 

(இஃ அர். 

இவர்கள் ந௪௪[ சு.பெ. (வோாகறா0௩) 1. இவன். 
இவள் என்பதன் பன்மை; 0௦006 0. ௦8 இவன் 

or இவள். 2. ஒருவரைக் குறிக்கும் பன்மைச் சொல்: 
this person, used as an honorific term and considered 
to be more so than- Qlauir. (Qe.218.).



இவரி-த்தல் 

ம. இவர்கள். 

(இஃ அர் - கள். அர் - பன்மை குறித்த உயர்சொற் கிளவி 
'கள்' பன்மையீறு அடுக்கிப் புணர்ந்தது. இவை. இலக்கண 
வழக்கல்ல./ 

இவரி-த்தல் நலா, 18 செ.குன்றாவி. (44) எதிர்த்தல்; 
to oppose; contend against, to attack, as an army. 

“*இவரித்தரசர் தடுமாற'' (திவ்.பெரியதி.8,8,9) 

(Qe. 1&.). 

/உவர் - இவர் - இவரறி.] 

இவல்-தல் ந௪/, 13 செ.கு.வி. (vi) 1. Cuogyumged; 
to go up 2. மேலேறதல்; to 

3. மேன்மேலும் ஆசைப்படுதல்; (௦ ௦௦௦௦௦ greedy. 
4. மேற் செல்லல், நடத்தல்; 1௦ 00, 000௦௦0. 

[2 - ௨வல் - இவல்..] 

இவள் ival «Qu. (demonspron.) பெண்ணைக் 
குறிக்கும் ௮அண்மைச்சுட்டுச்சொல்; (45 ௩௦௨ ௦ 

girl; she, used to denote the female among rational 

005. (செ.௮௧.). 

ம. இவள்: க. இவளு, இவள்; தெ. இதி; பட. இவ; துட. 
இவள்; கோத. இவள்; குட. இவ; து. இமள், இம்பாள், 
இபொளு; கொலா. இத். இவர்; நா. இத்; பர். இவ்; கோண். 
இத்; கூ. ஈரி; குவி. ஈதி, ஈவதி; குர். ஈத்; மா. ஈத்; கட. 

இத். 
/(இ + gat] 

இவறல் ivaral, Qu. (n) 1. விருப்பம்; ஈர். யாது 

கொலிவறலென்றான்”” (இரகு.சீதை.13). 2. பேராசை; 

covetousness, avarice.  '*இவறலின்றிக் கோத் 

தொழி னடாத்து மன்றே” (சீவக.2583). 3. இவறன்மை 

(GQgra.Qera.396,2 eo7)miserliness, _ niggardliness. 

4. wo) (\Gru.); forgetfulness. (Qe.918.). 

//இவறு - ௮ல். 

இவறன்மை ககக] பெ. (௩) 1. ஈயாமை திலை; 

parsimony, stinginess. “பற்றுள்ள மென்னும் 

மிவறன்மை”' (குறள்.438). 2. அசட்டை; ஈ601020௨. 

(ஆ.௮அ௧.) (செ.௮௧.). 

/(இவறு - இவறல் - மை./ 

இவறு-தல் ௩-, 8 செ.குன்றாவி. (84) 1. விரும்பு 
$0; to desire, earnestly wish for '“ஈட்டமிவறி 

யிசைவேண்டா வாடவர்'' (குறள்.1003). 2. மறத்தல் 

(பிங்.); 1௦ 1006. - 5 செ.கு.வி. (44) 1. ஈயாமை 

(கருமித்தனம்) (குறள்.432); to 06  niggardly. 

2. மிகுதல்; (௦ heighten, enhance, as pleasure. “Qed, 

திவறினார் காமவெள்ளத்து”” (சீவக.966). 

3. உலாவுதல்; (௦ ஈறி, 95 641085, 10 80 ௦. '*இவறு 

திரைதிளைக்கு மிடுமணல்'” (ஐங்குறு.177) (செ.அ௧.). 

ம. இவருக: ௧. எகுரு; தெ. எகரு. 

[இவல் - இவற...] 

இவன். ௫௭, சு.பெ. (0௭௦௩ட.0ா௦ஈ.) ஆணைக் குறிக்கும் 
சொல்; this man or this boy: he, is used   
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இவுளி vu, Qu. 

இவை கவ் கூபெ. 

இழந்த நாக்கடி-த்தல் 

to denote the male among rational beings. 

“மவனிவன் உவன்”' (திவ்.திருவாய்,1,1,4) (செ.௮௧.). 

ம. இவன்; ௧. இவ; தெ. வீடு; பட. இம; கோத. இவன்; 
துட. இந்த்: குட, இவு, இவ, இவெனு: து. இம்பெ; 
நூ. இவ்ந்த்; பர். இத்; கோண். ஏல்; கொலா. இந்த், இம்; 

இவளை குவி. ஈவசி; குர். ஈஸ்; மால். ஈக். 

[@ + ser] 

இவியாடம் ivyadam, Au. (n) Hsefur sGerygms 
(மூ.௮.); 0௨0௨. (செ.அக.). 

/[ஒருகா. அவியாடம் - இவியாடம். இதளியத்தைப் புடமிட்டு 
மாற்றிய பொடித்துகள்.../ 

(௩) 1. குதிரை; 6056. ''வாச் 

செலலிவுளி'” (புறநா.197). 2. மாமரம் (இராசவைத்); 

௦௦ 66. (செ.௮க.). 

/(/இவல் (இவர்) - இவலி - இவுலி - இவுளி - மேலேறிச் 
செல்லத்தக்கது../ 

இவுளிமறவன் நபர, பெ. (௩) 1. குதிரை 
வீரன்: ற௦யா(60் பவார், 7000௭. '*இவுளிமறவரும் 
யானை வீரரும்'' (ஞானா.9,18). 2. எண்பேராயத்து 
ளொருவன் (ஆ.௮௧.); a member of the assembly 

of the eight ministers. (Q¢.2&.). 

(இவுளி - மறவன்.]/ 

இவேசித் தொகையேடு ivéci-t-togai-yédu, Qu. (n.) 
இிரட்டிய தவசம், பணம் முதலியவற்றின் கணக் 

கைக் காட்டும் விளக்கக் குறிப்பு (8.4); 914௭ 

showing the amount of collection and balance in money 

or in kind. (Qe... ). 

[@GauA + Agrans + 7B. EGET. தவசி - அவசி - இவேசி. 
தவசி - தவசம்./ 

(demons pron.) 
அண்மைப் பொருள்கள் (திருக்கோ.223,உரை); 1656, 

the things close to the 50௦, ளு. 0. (செ.௮க.). 

(இ-, இவை./ 

௧. இவு. இதவ:; தெ. இவி; கோத. இத்; துட. இதம்; குட 
இதி: து. இன்து; கோண். ஈவு, இவ்: கூ. ஈவி; பர். இவ்; 
குவி. ஈவ்வதி; கொலா. இதவ்; நா. இதவ்; குரு. இப்பறா; 
மா. இத்; பிரா. எத்க். 

(இஃ. 

இழ-த்தல் ர2-, 3 செ.குன்றாவி. (4.4) 1. தவறவிடுதல் 

(நாலடி.9); 1௦ 108, 1075. 2. சாகக் கொடுத்தல்; 

to lose ரூ 088. '“மக்களிழந்த  விடும்பையினும்'' 

(உத்தர.திக்குவி.138) (௪.அ௧.). 

ம. இழக்குக. 

(இழி - இழ... 

இழந்த நாக்கடி-த்தல் ர௭ா-ஈகிச௪ளி-, 3 செ.கு.வி. 
(44.) 1. முன்பின் நினையாமல் உறுதியின்றி வாக்க 

எரித்தல் (Tinn.); to promise or consent lightly without



இழந்த நாள் கரு BB se 
  

0ப௫ ௦011௮724௦௩. 2. இரக்கப்படுதல் (இ.வ.): 1௦ ௦௦௱- 
misserate. (Q¢.918.). 

/(இழத்த - BTEG + Hy] 
QpsS ret ianda-nal, Qu. (n.) uwelenfle கழிந்த 

தாள் (அஷ்டகா.முழுக்ஷிப்படி, திருமந்.1,110); wasted 

day. 

(இழந்த - நாள்.] 

இழப்பாளி 480௦௧8 பெ. (௩) செல்வத்தை வீணாகச் 
செலவழிப்பவன்; 5000 ரர. (ஆ.௮அ௧.). 

(இழப்பு + ஆளி. 

இழப்பு ரம பெ. (௩) இழக்கை (ஒழிவி. 
பொதுவிலு.2); loss. -“*இழப்பினும் பிற்பயக்கும் 

நற்பாலவை'' (குறள்.659). 

(இள் -- இழ இழப்பு] 
இழப்புணி 4/8பஞ் பெ. (௩) இழந்தவன் (வின்.); 

one who has suffered loss, as of child, husband or 

property. (Ge.248. ). 

(இழப்பு + உணி./ 

இழப்புவெற்றிலை 4800ப-8ர7க/ பெ. (௩) தல்லதுங் 
கெட்டதுங் கலந்த வெற்றிலை (இ.வ.); பாட$ார60 

betel 886. (செ.௮அக.). 

இழப்பு - வெற்றிலை. 

இழவு” flav, Qu. (n) 1. MPyprny; loss, deprivation, 
detriment. ““உனக்கிங்கிழவென்றான்'' (கம்பரா. 

eatGs@.83). 2. Ca@; destruction, ruin. “செந்தொடை 
இழவுபடுமென மறுக்க'” (தொல்.பொ.406,உரை). 

3. சாவு; 0௨௨. 4. இறுதிச் சடங்கு; ர்பாளவி. 'இழவுக்கு 

வந்தவள் தாலியறுப்பாளா? 5. தொந்தரவு (கொ.வ.); 

0006, ௩௦. 6. எச்சில் (பிங்.); 16805 1௩ ௨4 

after eating. 7. வறுமை; destitution “Guddlp 

வின்பமோடு.....ஆறும்'” (சி.சி.2,9) (ச௪.௮௧.). 

ம. இழவு. 
(இள்-- இழ- இழவு... 

இழவு“ 8௪; பெ. (௩) கருவுளமைப்பு ஆறனுள் 
ஒன்றான பத்துநட்டம் (பிங்.); 6௭௦௦ளம், 006 ௦7 

six karuvul-amaippu, (செ.அக.). 

[இழிவு -. இழவு. பேறு, இழவு, இன்பம், பிணி, மூப்பு, சாவு 
என்று கருவுளமைப்பு ஆறுவகை./ 

இழவுக்கடி-த்தல் /ஸய/௪ர்-, 4 செ.கு.வி. (4) 1. 
செத்தவீட்டில் மார் டித்துக் கொள்ளுதல்; 1௦ 0௦51 00௨5 
breast-in funeral out of grief for the departed. 2. afamae; 
(puigys6v; exert oneself in vain. (Qs..218.). 

(இழவுக்கு - அடி../] ் 

இழவுகா-த்தல் flavu-ka-, 4 செ.கு.வி. (84) சாவுத்துய 
ரங் கொண்டிருத்தல் (வின்.); 1௦ 9 2 home to 
mourn till the eighth day after the funeral ceremony. 
(செ.௮க௧..). 

(இழவு - கா.]   

இழவுகாரன் ௪௩/௧௨, பெ. (௩) சாவுக்குரியவன்; 

moumer. (2b.-15-)- 

(இழவு + angen] ; 

இழவுகூட்டு-தல் சசங-வங் 5 செ.கு.வி. vid 

தொந்தரவுண்டாக்குதல் (இ.வ.); 10 09ப89_.ட0ர்ப60 

and uproar, as at a funeral; to create trouble; bé a 

nuisance. (Qs.21&.)- 

(இழவு - கூட்டு./ 

இழவுகொடு-த்தல் 4௪ய-ஸ், 3 செ.கு.வி. (vi) 
இழவு கூட்டு பார்க்க; 596 சீசய/-408ப: (Qe. 18.). 

(இழவு - .கொடு.] ் 

இழவுகொடுப்பான் 4௪-4௦ பெ. (௩) தொல் 

லைகொடுப்பவன் (இ.வ.); ௭0ப1௦50 16108, 2 pest, 

(2001௦ £௦ய05௭. (செ.௮அ௧க.). 

(இழவு + கொடுப்பான். - 

QipaGanccor_m@-560 —lavu-kondadu-, 5 
செ.கு.வி. (vi) சாவுத்துயரங் கொண்டிருத்தல் 

(கொ.வ.); to mourn for the dead, in a public 

manner, both at the funeral as well as at subsequent 

obsequies. (Qs.21&.). 

[Qype + கொண்டாடு... 

இழவு சொல்லு-தல் 420-௦௦7“, 15 செ.கு.வி. (vi) 
s1eutilaI5560; to give intimation conceming a funeral. 

(செ.௮௧.). 

[இழவு - சொல்லு. 

இழவுடுப்பு சசபஸ்றறபு, பெ. (௩) துயரக்குறியான 

2 sm_ (pond); ற௦பார்0 0655. (செ.அக.). 

(இழவு - உடப்பு. ் ் 

இழுவு விழு-தல் 4௯ய-ஊிம 2 செ.கு.வி. (64) இறப்பு 
நேரிடுதல்; 1௦ ௦621, as death. (Qs.218.). 

(இழவு + aie] 

இழவுவீடு 4௪ய-ஈஸ், பெ. (௩) சரவீடு; house where 
a death has occurred. (Qs..31.). . 

[இழவு - வீடு. 

Dapp 4௭ம்; பெ. (௩) கேடுதரும் வினைப்பயன்; 
destiny which brings trouble and loss. “Guest 

படுக்குமிழவூழ்'” (GMer.572) (As.218.). 
(இழவு - ஊழ்.] 

இழவோலை favolai, பெ. (௩) சாவையறிவிக்கும் 
மடல்; ர்பறவவ! ௦0௦6. (செ.அக.). 

(இழவு - ஓலை... 
1 we ௮ 

இழி -தல் 8, 2 செ.கு.வி. (4) 1, இறங்குதல் 
(அகநா.66); to descend, dismount 2. afupse; to 
fall, drop down. “Qeusin மதியம். ் ந்த கொச் ன 

- நிலத்திழிந்த தொத்தனவே 

(சீவக.2238). 3. இழிவுபடுதல்: 1௦ be degra-
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ded, 0419079060, 1௨0ப௦90 4௩ செ௦பாடிா௦௯. 'மாந்தர் 

நிலையி ஸிழிந்தக் கடை'” (குறள்.964). 4. தாழ்தல் 

"நாலிலும்கீழிழிந்து'' (திவ்.திருவாய்.3,7,9); 1௦ be 
inferior, low in comparison. 5. GlaseaficitiGgev; to be 

revealed. “aralaiiPis agoGeig wmys5sion" 

(கம்பரா.அயோத்.மந்திர.1). 6. நுழைதல்;10 enter into. 

'*தருமத்தி னெறிக் கென்று மிழியா'” (கம்பரா. 

பிரமா. 111) (௪௪.௮௧.). 

ம. இழியுக; க. இழி; தெ. ஈடு, டிகு; கோத. உக்; துட. 
ஊக், ஊங்க்; குட. இளி; துட. இழி, இளியுனி; கொலா. 
டிக், டிக்கு; நா. டிக்கு; பர். இர், இர்வ், இரி; கூ. தீவ; கோண். 
ஈய்யானா; குவி. ரீயதி; பிரா. டரிங்கி; பட. ஈகு, எரகு. 

(இ.- இழி. 

இழி”-த்தல் 4/-, 2 செ.குன்றாவி. (44) 1. இறக்குதல்; 
to lower, 161-004, 0௦0780௨. '*இழித்தனனென்னை 

யானே'' (திருவாச.5,66). 2. திந்தித்தல்; 1௦ ௦௦௦0, 

065056. 3. அருவருத்தல்; 1௦ 1௦௨06௨. 4. கெஞ்சுதல்; 

to entreat, crave. 

(இ- இழி- இழி... 
இழிக்கப் பெறு-தல் /002-0-0ஸ, 13 செ.கு.வி. (vi) 

ஆழமாகத் தோண்டப்படுதல்; to be dug or sunk, 

as a well. ‘aya, கிணறிழிக்கப் பெறுவதாகவும் 

(SUL ii, 521.) (௪௪.௮௧... 

(இழி - இழிக்க - பெறு... 
இழிகட்பெருங் கண்ணனார் //௪எபரிகாாசாக்; 

Qu. (n) கடைக் கழகப் புலவர்களுள் ஒருவா; 

a Sangam poet. 

(இழிகண் .. பெரும் - கண்ணன் - ஆர். இழிகண் - ஊர்ப்பெயர். 
(ஒ.நோ.) பூங்கண் உத்திரையார்.] 

இழிகடை 48-௪௦ பெ. (௩) மிக இழிந்தது (வின்.); 
that which is lowest, most-mean, most degraded. 

(Qe.248.). 

(இழி - கடை./ 

இழிகண் 4/௬ பெ. (௩) பீளைநீரொமுகுங் கண்; 
blear-eyes 960 றாகி. “குழிந்த கண்ணனிழி 

கண்ணன்'' (சைவச.ஆசாரிய.11) (செ.அக.). 

(இழி - கண். 

இழிகு-தல் 860, 7 செ.கு.வி. (4) 1. தாழ்தல், 
இறங்குதல்; 1௦ ௦06 00-௭, 0000-௩. 2. வீழ்தல்; 

1௦ 7௮॥!. 3. குத்துதல்; 1௦ 8120. ் 

(இழி - இழிகு... 

இழிகுலத்தார் //ப௪ரன; பெ. (௩) இழிந்த குலத்தார் 
low caste 0௨6006. **இழிகுலத்தவர்களேனும் எம்மடி 

யார்களாகில்'” (ஆ.௮௧.) (திருமாலை.42). 

(இதி - குலத்தார்... 
இழிகுலம் 4/௭, பெ. (௩) தாழ்த்தகுடி; 1௦6 0251௦ 

௦ வாங். ( அஷ்டப்.திருவரங்.கலம்.15) (ச௪.௮௧.).   

ம. இழிகுலம். 

இழிகை iigai Qu. (n) கைச்சுரிகை; 05002. "பவளப் 

பாய்காற்பசுமணி யிழிகை'' (சீவக.558) (செ.௮௧.). 

/(இழிகு - இழிகை. இழிகுதல் - ஆழக்குத்துதல்... 
இழிங்கு ரி்ர, பெ. (௩) 1. ஈனம்; ற68ா6$5. 2. 

வடு; 50௮: (ஆ.௮௧.]. 

(இழி- இழிங்கு... 
இழிச்சல் 4/ல௪! பெ. (௩) 1. பழித்தல்; 025080. 

2. இழிச்சுதல்; 06072010. (ஆ.௮௧.). 

(இழி. இழிச்சல்.] 

இழிச்சல்வாய் 42024; பெ. (௩) திறந்தவாய்; ௦08 
mouth. 

[Bip இழிச்சல் - வாய்../ 

இழிச்சு-தல் ப, 12 செ.குன்றாவி. (vt) 1. 
0&5; to lower, let down, help or hand down. 

““அரிவழிபட்டிழிச்சிய விமானத் திறையவன்'' 

(தேவா.584,7). 2. தள்ளிக் கொடுத்தல்; 1௦ ஊர், 

8 1205. ''இறையிழிச்சிக் கொடுத்தோம்” (8.11. 1,69). 
3. G4§H6v; to pull down, dismantle, as a building. 

“திருமண்டபமிழிச்சி யெடுப்பதற்கு” (811. 193). 
4. அவமதித்தல் (வின்.) ; 10 disgrace, insult. (Cle.914.). 

(இறி- இழிச்ச. 
இழிச்சொல் 4/-௦-ல/ பெ. (ஈ௩.) இழிசொல் (பிங்.); 

condemnatory, or deprecatory language. (செ.அக.). 

[இழி - சொல்.] 

இழிசினர் ஈண்௪ பெ. (௩) 1. அறிவீனர்; (002௦09 

people. 2. &ipwaéaeer; mean-minded people. (Qs.218.). 

(இழி, இழிசினா.. 

இழிசினர் மொழி //60௪-ஈ௦] பெ. (ஈ.) இழிவழக்கு 
(அவப்பிரஞ்சம்) (உரி.நி.) ; 880, எப106 dialect; corrupt 

language, as the spoken tongue of low, uncivilized people. 

(செ.௮௧.). 

(இழி, இழிகினர் - மொழி./ 

இழிசினன் ஸ்௪ பெ. (ஈ.) 1. புலைமகன்; ௨ ௱௭ 
0100065560 0855. '“கட்டினிணக்கு மிழிசினன்'' (புறநா. 
82). 2. smpeCsrer; low, uncivilized person. “G4 

னர் வழக்கு'' (தொல்.பொ.649,உரை) (செ.அகூ. 

(இழி. இழிசினன்... 

இழிசு-தல் 86-, 12 செ.குன்றாவி. (vt) பூசுதல்; 

1௦ 562, 8542, 50650 00/௭. ''சாந்திழிசிய கோலம்”' 

(திவ்.பெரியதி.2,8,7) (செ.௮க௧.). 

(இழி -- இழிசதல்... 

இழிசொல் 4-ல/ பெ. (௩) 1. பழிச்சொல் (பிங்.); 
calumny, 80௭. 2. இழிவுச்சொல்; blame worthy term,
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improper language of four kinds, viz., Qumw, @mener, 

கடுஞ்சொல், பயனில் சொல் (திவா.) ie. flasehood, 

calumny gossip, harsh words and the useless ones. 

(Qe. 218.). 

7இழி + சொல்../ 

இழிஞன் 4/௪ பெ. (ஈ.) இழிசினன்; ௨ ஈ8 of 

00095960 0885. ''இழிஞன் புலைக்கரந் தீண்டி'' 

(காஞ்சிப்.பரசிரா.42) (செ.௮௧.). 

QP இழிஞன்..] 
இழித்து-தல் 480-- 12 செ.குன்றாவி. (௩4) 

1. இறக்குதல்; 1௦ 1௦6/௭, |6் 008௩. 2. வரிநீக்குதல்; 

to remit, as 1௨௦5, 'எப்பேர்ப்பட்ட 

இழித்தி' (81111, 103); (ச௪.௮௧.). 

(இழி - இழித்து. 
இழிதகவு” didagavu, Qu. (n.) Play (9s.); inferiority, 

baseness, meanness. (செ.௮௧.). 

(Bip) + sey] 
இழிதகவு” ilidagavu, Gu. (ஈ.) creflemt; simplicity. 

(ஆ.அக.). 

(இழி - தகவு./ 
இழிதிணை ௪ பெ. (௩) அஃறிணை; nouns 

and verbs referring to impers, beings. “எல்லா மென்ப 

திழிதிணை யாயின்'' (நன்.245) (செ.௮௧.). 

[இழி - திணை. ௮ல் + திணை - அஃறிணை என்பதே மரபு. 

உயர்திணை - மேன்மேலும் உயரும் மக்கள் பிரிவு. இ.ஃதுண 
ராத நன்னூலார் உயாதிணைக்கு எதிராக இழிதிணை எனச் 
சொற்படைத்தது தவறாகும்./ 

இழிந்தார் ர்ச் பெ. 

(ஆ.அக..). 

(BP இழிந்தார். 
இழிந்தோர் 4/௦; 
ரண் (ஆ.அ௧.). 

/இழிந்தார் -, இழிந்தோர். 

இழிப்பு 4/0 பெ. (௩) 1. தாழ்த்திப் பேசுதல்; 1௦5ப1, 
contemptuous ஈர் “கையறியாமாக்க எிழிப்பு 

மெடுத்தேத்தும்'' (நாலடி.163.). 2. இழிப்புச்சுவை 
(flvu.3,13,2 a7); sentiment of disgust. (Qs.218.). 

[Bahl + BP > BiShiny (ep.g0.301.).] 

இழிப்புச்சுவை iippu-c-cuvai, Gu. (n.) இழிவுணார்வு 

(4lv.3,13,2 607); sentiment of disgust. (Qs.215.). 

[இளி - இழி - இழிப்பு - சுவை... 7 
ம். 4 

இழிபு” ரம பெ. (௩) Gempey; little, small quantity, 
minimum. 

QP இழிவுப/ 
2. இழிபு” மம பெ. (௩) அணிவகையுளொன்று; அஃது 

இழிபுதோன்றக் கூறுவது; 3 700 of speech. 

இறையும் 

(ஈ.) தாழ்ந்தோர்; |ஈர2/015 

பெ. (ஈ.) இழிந்தார் பார்க்க; 966 

  

“வெள்ளைக் கிழிபு'” (யா.கா.உறுப்.15) (ஆ.அக.). 

(QP இழிவு... 

இழியற்கண் ட /௪ஈ பெ. (௩) இமை திறந்த கண; 

eye the lids of which remain open. (2. 218.)- 

(இழி - ௮ல் - கண்./ 

இழியினன் ரநற்சு Qu. (n) இழிசினன் பார்க்க; 

866 புற்சா. ““இழியினர்க்கே யானும் பசித்தார்க் 

கூணீதல்'' (சிறுபஞ்.75). 

(இழி -- இழியினன்..] 

இழிவழக்கு 4/௮ பெ. (6) இழிசினர் வழக்கு 

(தொல்.எழுத்.64,நச்.); 5800, vulgar usage. (செ.௮௧க.). 

(QP + வழக்கு./ 

இழிவு 460, பெ. (௩) 1. தாழ்வு (பிங்.); (ஈரீ9ரி0ாடு, 
lowness, 68590655. 2. இகழ்ச்சி (சூடா.); 01500806, 
dishonour, ignominy. 3. @emay,; diminution, decrease, 

deficiency. “QylauHsgsoorun es" (Gpet.946). 4. CHG 

(திவா.); ruin, destruction. 5. @ppw (sleur.); fault, 

blemish. 6. $°@); pollution, defilement. "இழிவு தொடக் 

கிற்று'” (பெரியபு. நமிநந்.24). 7. பள்ளம் (திவா.); 

hollow, depression, pit. (Gle.218. ). 

ம., ௧. இழிவு; தெ. திகுவு. 

(உள் = Ger > Ball + Qu - இழிவு (¢p.g7.301).] 

OiPlaysAmuy divu-c-cirappu, Qu. (n.) ஓன்றிற்கே 
யுள்ள இழிவைக் காட்டியது; 1100103146 ௦7 095611655 

85 8 806014] பப௮நு. (ஆ.அக.). 

(இழிவு - சிறப்பு... 

இழிவுச்சிறப்பும்மை /%ப-௦-ச்ைறபக[ பெ. (ஈ) 
இழிவின் மிகுதியை விளக்கும் உம்மை; றப் 
expressing snarked inferiority. 

fie « Apucpbeow.] 

இழிவுபடல் iivu-padal, Qu. (n.) ஈனப்படல்; 061 
insulted. (95. 21&.). 

[இழிவு - படல்..] 

இழிவுபடுத்தல் Mivypadutial Qu. in.) தாழ்வுபடுத் 
ov; demean. (%.914.). 

(இழிவு - படுத்தல். 

இழிவுபண்ணல் /%ய0௪றச] பெ. (௩) 
தல்; 105ப!4. (ஆ.௮௧.).. 

(இழிவு - பண்ணல்.] 

தாழ்வு படுத்து 

இழினெனல் 48-௪௪! பெ. (௩) ஓர் ஒலிக்குறிப்பு; 
onom expr. to denote the bustle and stir in an inhabited 
10056. “ஏந்து மாடங்க டாமிழி னென்பன:” (7 வக. 
2315) (செ.அக.). ae 

(இழி -, இழினெனல்..]



இழு-த்தல் ரீபு, 4 செ.குன்றாவி. (4) 1. ஈர்த்தல்; 

to draw, pull, haul, drag along the ground. 2. சுவர்தல்; 

to draw to oneself, attract as a magnet. 3. amlUQSS/ 

60; to influence, persuade by coaxing, wheedle. 4. 

Bore 6)eu1g60;to lengthen, stretch, attenuate by pulling, 

draw out 5. வலிந்து தொடாபடு படுத்துதல்; 1௦ 80 

one into an affair; to haul up a person, as to court; 

to delibrately bring in one’s name in support of an 

பாரார். 6. காலநீட்டித்தல் (கொ.வ.); 1௦ 9௦4201 85 

time. 7. ஒலியை தீட்டுதல் (கொ.வ.); 1௦ lengthen, as 

the sound in singing, speaking or in reading. 8. 

2 ATOITENG S560; to draw into, as whirlwind; to swallow 

up, engulf, as vortex in 8 ௨௨௨. 'வெள்ளம் இழுக்கிறது”. 

9. உறிஞ்சுதல்; 1௦ 809010, 85 8 500006. - 3 செ.கு.வி. 

(vi) 1. வலிப்புண்டாதல்; 10௦ 8/6 one’s features or 

limbs distorted in spasms, have convulsions; to be twitched 

with pain, often used impersonally. ‘aara curujelenme 

இழுக்கிறது”. 2. மூச்சு வாங்குதல்; 1௦ 085 100 0௦௦0, 

as from asthma or from approach of death. 3. பின்வாங்கு 

gev;to draw back, retreat. (Ge.214.). 

ம. இழு: ௧. இழ்; தெ. இடு, ஈட்சு; பட. இகி. 

/௨ - ae - Bar - Bap.) 

இழுக்கடி-த்தல் ரியர், 3 செ.குன்றாவி, (4) 
அ/லையவைத்தல்; 0956 vexatious trouble to a person 

by constantly putting off the fulfilment of an obligation 

1௦ ஈர. '“இழுக்கடித்தாய் நெஞ்சே'' (தாயு.உடல்பொய். 

65) (செ.அ௮க.). 

(BY > Bess] 
இழுக்கம் sukkam, Qu. (n.) 1. emp; fault, offence, 

11850ா25510ஈ. 'நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின்' (குறள். 

808). 2. ஓமுக்கந் தவறுகை; 401240 04 50015] 80 

09916 £ப65. ''இழுக்க மிழிந்த பிறப்பாய் விடும்'” (குறள். 

133). 3. seond; ignominy, discomfiture. “மழுவாளவ 

னிழுக்க முற்ற வன்றினும்” (கம்பரா.அயோத். மந்திர. 
41) (செ.௮௧.). 

(இழு - இழுக்கு - இமுக்கம் (மு.தா.116].] 

இழுக்கல்” 4//௪1 பெ. (௩) 1. தளர்வு (திவா); 
languor, lassitude, enfeeblement. 2. வமுக்குகை; 

Slipping, gliding “Q@uwés gerus ஸூற்றுக்கோ 

லற்றே'' (குறள்.415) (செ.௮௧.). 

௧. இழிகெ. 

(இழு - இழுக்கல்.] 

இழுக்கல்” 4ப-/-/௮ பெ. (ஈ) வமுக்குநிலம்; எிறறஸு 
9௦பா0. (ஆ.௮அ௧.). 

(இழு - இழுக்கல்.. 
இழுக்காமை flu-k-kamai, Qu. (n) மறவாமை; 

ஊஊ. ''இழுக்காமை யார்மாட்டும்” (குறள்.536) 
unforgetting. (.9..916.). 

/(இமுக்கு - ஆமை. 'ஆ' எ.ம.ஈறு..]   

இழுக்குப்பொடுக்கெனல் 
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இழுக்காறு ௭4௪) பெ. (6) தீதெறி; வரியில் ஜட 

of ரப. “இழுக்காற்றி னேதம் படுபாக்கறிந்து'' 
(குறள்.164) (செ.௮௧.). 

(இமுக்கு * ஆறு. ஆறு - வழி. 

இழுக்கியான் 4-0, பெ. (௩) மறந்திருந்தவன்; 
one who did not remember. “aperayms sreurgy 

இழுக்கியான்'' (குறள்.535) (ஆ.அக.). 

/இருக்கியவன் - இமுகீகியான்.] 

இழுக்கு"-தல் ரிபு, 7 செ.கு.வி. (41.) 1. தவறுதல் 
(சீவக.2238); to slip down from a great height, 12. 

from a high rank. 2. gyeertyrnysev (-24%50.18); to suffer 

misery, undergo pain. 3. avipaggev (Fo18.476); to 

810, 5106. 4. தளர்தல் (திவா.); 10 0018 weak, lose 

vigour; to become dispirited. 5. அகப்படுதல் (சிலப்.12, 

24, 971d. ); to be caught, entrapped. 12 Gs. @ermred. 

(vt) 1. மறத்தல்; ௦ 100. '*முன்னுறக் காவா திழுக்கி 

யான்”: (குறள்.535). 2. இழத்தல்; 1௦ 1086. '“மகிழ்நகை 

யிழுக்கியான்'' (புறநா.71). 3. கடிதல்; to give up, 

94010. “நான்கு மிழுக்கா வியன்ற தறம்'” (குறள்.35). 

4. அழித்தல் (சிலப்.12,24); 1௦ டு. (செ.அக.). 

க. இழிகு. 

(இழு - இழுக்கு... 

இழுக்கு” யே, பெ. (ஈ.) 1. பொல்லாங்கு (பிங்.); 

evil, vice, wickedness. 2. Gawpeél (Bisons); disgrace, 
160090. 'தன்குலத்துக் கிழுக்கு வைத்தான்' (வின்.). 3. 

sucip; imperfection, flaw, defect. “@apéG@enrw um_tg.) 

கிசைநன்று"” (நல்வழி.31). 4. தரழ்வு; ரர், 02520௦. 

'இழுக்கான பொன்னைப் புடத்தில் வைத்தெடுப்பார் 

கள். வ௨. 5, மறதி (திவா.); — forgetfulness. 

6. axpegyblaxd; slippery 0௦பா0. “நூழிலுமிழுக்கும்' 
(குறிஞ்சிப்.258) (செ.௮௧.). 

ம. இழுக்கு. 

BY > BUG > Bese) 
இழுக்கு “-தல் ரிய 7 செ.கு.வி. (பர்) சாதல்; ம die. 

“முள்ளினெய்தெற . விழுக்கிய கானவர்” (மலைபடு. 

301, உரை.) (செ.அக.. 

ம. இழுக்குக; ௧. எழவு. 
இழுக்குச்சொல் /00-௪௦௦1 பெ. (௩) ஈனமான 

சால; 9810 168. (ஆ.௮க.). 

(இழுக்கு - சொல். 

இழுக்குடையான் dukkudaiyan, Qu. (n.) கீழானவண் 

low, uncivilized person. (.9).-918.). 

(இழுக்கு - உடையான். 

QPS SUG unHsGascored jukku-p-podukkenal, பெ. 
(ஈ.) எச்சரிக்கைக் குறிபப்பு(.); லழா, ௦4 வாள். (செ.௮௧.). 

[இழுக்கு - பொடிக்கு 4 எனல்.]
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இழுகு-தல் fugu, 7 As.G-cA. (vi) 1. வீசுதல்; கரி, 
blow, as the wind. “‘QsenmSlaps Guba" (stbupt. 

ஊர்தேடு.174). 2. பரத்தல்; 1௦ extend, spread over. 

“மழைக்குலமிழுகித் திக்கெலாம்'” (கம்பரா.இராவணன் 

வதை.62). 3. படிதல்; 10 56116, 85 றவர்0165 of dust 

“சீறடி கதுவுந்துகளிழுகப் பெற்றனன்'' (உபதேசகா. 
சூராதி.73). 4. தாமதித்தல் (0); to procrastinate, 

௦9; 1௦ 66 சாஸ். - 5 செ.குன்றாவி. (௩௩) பூசுதல்; 
to daub, to smear, rub over, as mortar. ‘‘Qaueit sang udp 

கிய மாடத்து'” (மணி.6,43) (செ.௮க.). 

(இழு - இழுகு - இழுகு (மு.தா.529).] 
இழுகுணி 4பரபா/ பெ. (௩) 1. சோம்பேறி; procras-- 

tinating person, sluggard. 2. இவறன்; ஈ॥5௭. (செ.௮௧.). 

(இழுகு - உணி] 

இழுகுபறை பரப-0௮௮/ பெ. (ஈ.) துடிப்பறை (அகநா. 
19, 2 7); small drum shaped like an hour-glass. 

(௪செ.௮௧.). 

/இழுகு - பறை. 

இழுங்கு பரப, பெ. (௩) தீங்குகை (சீவக.3093, 
2 ey.); separation, withdrawal (Ge. 316.) 

(இழு - இழுகு - இழுக்கு... 
இழுத்தல் பரச! பெ. (ஈ.) ஈர்த்தல்; 1௦ 026 0 றப], 

as in drawing a wire. 2. ape eaurrisev; to gasp for 

the breath, as in asthma or on the approach of death. 

3. வலிப்புண்டாதல்; having convulsions; to twitch, 

with pain. 4. உள்வாங்குதல்; 10 0௮௮ 1010; 10 842109 

பர. 5. உறிஞ்சுதல்; to 80500. (சா.௮௧.). 

/(இள் -- இழு - இழுத்தல்... 
இழுத்துக்கொண்டு நில்(ற்)-த(ற)ல் 4ப/ப-- 

4௦ாரப-ாரி-, 14 செ.கு.வி. (44.) 1. இகலிமாறுபடுதல் 

(கொ.வ.); 10 றய against; to draw away from each 

other, as refractory oxen in yoke. (Qé.318.). 

/இழுத்து - கொண்டு + Bead] 

இழுத்துப்பறி-த்தல் /ப0-0-௦௪ர 14 செ.குன்றாவி. 
(11) வலிந்து கொள்ளுதல்; 1௦ 13/6 away by force. 

“"அடர்ந்தியமனிழுத்துப் பறிக்கில்''- (அருட்பா.5 

வேட்கை.4) - 4. செ.கு.வி. (44) 1. பெருமுயற்சி 

செய்தல்; றப! 10110 99௦! 8௦0 றா0480160 61107” இழுத்துப் 
பறித்து அந்தக் காரியம் நடந்தது” 2. போராடுதல்; ௦ 
Struggle 8985, ௦௦490. “அவனோடு இழுத்துப் 

பறித்துக் கொண்டு நிற்கிறான்” (ச௪.௮௧.). 

(இழுத்து - பறி. 
இழுத்துப் பிடித்தல் suttu-p-pidittal பெ. (௩) 

கை,கால், வயிறு முதலிய பாகங்களில் தசை சுருங்கு 

வதால் திடீரெனக் காணும் ஒருவகை நிலைமை; 
Sudden involuntary rigid contraction of limbs, abdomen 
etc. due to mascular action - spasm. (61. 918.). 

(இழுத்து - பிடித்தல்.   

*துப்பேசு-தல் fuitu-p-pssu-, 5 செ.குன்றாவி. 

ம ரர நிறுத்தி மெள்ளப்பேசுதல்; 1௦ speak slowly, 

in a measured manner. 2. mupar aI_Gu Guage; 

to speak evasively. (Qs.318.). 

(இழுத்து - பேசு. 

இழுத்துவிடு-தல் 4ப4ப-௭0ப-, 18 செ.குன்றாவி. (v.t) 
1 அலை நீட்டித்து விடுதல்; 4௦ றா01201, 099), 
continue putting off indefinitely. 2. ara gy தொடாபுண் 
டாக்குதல்; 10 020, 85 ம் ௦௦யார். அவனை அந்த 

வழக்கில் இழுத்து விட்டார்கள். 3. வெளிப்படுத்து 
தல்; (௦ றவ 00014௦, as one’s 12ப15.“கமுக்கத்தையெல் 

லாம் இழுத்து விட்டான்? 4. புதிதாய் உண்டாக்குதல்; 

4௦ நரி 80௦பர, 08059 றா௦0ப௦9. “இம் மருந்து வயிற்று 
வலியை இழுத்து விட்டது ”(செ.௮க.). 

(இழுத்து * விடு. 
இழுது” ப, பெ. (ஈ.) தித்திப்பு (நாநார்த்த.); 

sweetness. (Gis.918.) 

(இள்-- இழு - இழுது... 
இழுது” ரிப்; பெ. (ஈ.) 1. வெண்ணெய்; butter. 

“இழுதார்மென் பள்ளிமேல்””(சீவக.1576). 2. நெய்; 
97௦. ''இழுதமை யெரிசுடர் விளக்கு'' (சீவக.2630). 3. 
இிணம்; 18(, 08856. ''இழுதுடையினமீன்'' (கம்பரா. 
வருண.29). 4. தேன்; ॥0ஈஆ. இழுதார்...பூ (சீவக. 
3137). 5. குழம்பூ; thick semi-liquid substance. 

““சேறிழுது செய்யினுள்'' (பெரியபு.திருநாட்.12). 

6. சேறு; றப. (செ.௮௧.). 

ம. விழுது. 

[ger > Bip இழுது... 
இழுது”-தல் /8பங்-02/ 2 செ.கு.வி. (41) கொழுத்தல்; 

grow fat. (சா.௮௧.). ் ் 

(இள்- இழு - இழுது... 
இழுதை 4/8 பெ. (௩) 1. அறிவின்மை; 19087௦௦. 
"இழுதை நெஞ்சமிதென்படுகின்றதே'” (தேவா.1203.8). 
2. பேய் (சங்.அக.); வரி. 3. பொய் (சங்.அக.); 
falsehood. 4. முட்டாள்; ignorant person. (@s..916.). 

(இழு - இதை... 

இழுப்பறை 00௪௮1 பெ. (௩) செருகுபெட்டியின் 
அறை (வின்.); drawer. (௪செ.௮௧.). 

(இழுப்பு - அறை./ 

இழுப்பாசாமி duppasami, Qu. (n) ஒழுங்கற்ற 
தடததையுளளவன்; 012! 0650. (செ.௮௧.) 

(இழுப்பு - ஆசாமி. 

இழுப்பாட்டம் iluppatiam, Qu. (n) 1. காலச்சுணக் 
குடி tardiness, procrastination, ‘irgering 2 உறுதி 
யின்மை (wimipcs.); uncertaint -, (செ.௮௧.) 

(இழுப்பு -: ஆட்டம்./



இழுப்பாட்டியம் 

இழுப்பாட்டியம் /பறறசிந்ச௱, பெ. (௩) இமுப்பாட்டம் 
பார்க்க; 596 4/௦. (செ.௮௧.). 

[இழுப்பு - ஆட்டியம்..] 

இழுப்பாணி” duppani, Qu. (n.) சுணக்கம் செய்பவன் 
(J); one who delays or postpones; a lingerer. (Q¢.918.). 

(இழுப்பு - ஆளி - இழுப்பாளி - இழுப்பாணி..] 

இழுப்பாணி” /பஹகர பெ. (௩) ஏர்க்காலை நுகத்தில் 
பூட்டும் முளை(ஆணி.) (யாழ்ப்.) ; ௦8016 peg which 

fastens the yoke to the beam of the plough. (Gié.96.). 

இழுப்பு - ஆணி. 

இழுப்பாளி /ப-2-054 பெ. (ஈ.) காலத்தாழ்வு செய் 
பவன்; procrastinator. (9,.6.). 

(இழுப்பு + ஆளி.] 

இழுப்பு” fluppu, Qu. (n.) 1. Gepsens; drawing, 
pulling. 2. seutéé; attraction. 3. @élasGmmus; spasm, 

convulsion. 4. ஈளைநோய் (சுவாசகாசம்) (தைலவ. 

தைல.117); ஊக. 5. தீரிமுப்பு; 10006 of a current 
of water. 6. smevggsmpey; procrastination, delay. ‘smfluno 

Denayd DapcuIGauIwmsélmgy’. 7. Genmey; deti- 

ciency, insufficienty. ‘QeacqsGui Ves இழுப்பாயிருக் 

கிறது'. 8. Aléeudissremio; doubtfulness, uncertainty. 

“அவன் வார்த்தை இழுப்புத்தான்.' (செ.௮௧.). 

ம. இழுப்பு; தெ. ஈடுபு. 

[Bor BP > Bee இழுப்பு. 
இழுப்பு” fu-p-pu, Gu. (n.) தீட்டி இசைத்தல்; 1௦ 

of music. (.9,.248.). 

(இழு - இழுப்பு... 

இழுப்புண்ணுதல் uppunnudal. Qu. (n) Mepéacis 
Q@sov; being drawn. (.9.-318.). 

/ இழுப்பு - உண்ணுதல்./ 

இழுப்புத்தேர் /ப௦2ப-/-/6; பெ. (ஈ.) இழமுத்துச்செல் 
லும் தேர் (ய); temple car to be dragged dist. for 

eduppu-t-tér. (Ge. 914.). 

(இழுப்பு - தேர். 

இழுப்புப்பறிப்பா-தல் iluppu-p-parippa-, 6 
செ.கு.வி. (4) 1. போராட்டமாதல்; 1௦ 06 1 8 51216 
of scuffling and struggling; to be in a problematical or 

unsettled condition. 2. போதியதும், பேோதாததும் 

ஆதல்; 1௦ 06 508106. (செ.௮௧.). 

[இழுப்பு + பறிப்பு + ஆதல்../ 

இழுப்புப்பறிப்பு duppu-p-parippu, Qu. tn) 1. 
ஒமுங்கீனமான hi Sens; immorality ‘suse, 
இழுப்புப் பறிப்புண்டு''. 2. கடண், 06(. (செ.௮௧.). 

[இழுப்பு - பறிப்பு. 
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இழுவல் நழுவல் | 

இழுப்பும்பறிப்புமா-தல் //02யஈ-2க்றபாச், 6 
செ.கு.வி. (44.) இழுப்புப்பறிப்பா-தல் பார்க்க; see 

iluppu-p-parippa. (Qe. 216.). 

[இழுப்பும் - பறிப்பும் - ஆ. 

இழுப்புமாந்தம் //220-ஈகா22௱, பெ. (ஈ.) செரியாமை 
நோய்வகை (சீவரட்.); digestive disorder in children 

accompanied by fits. (GQe.218.). 

[இழுப்பு - மாந்தம். 

இழுப்புவலை 4ப20ப-/28/ பெ. (ஈ.) மீன்பிடிக்கும் 
வலைவகை (00ஈ0.); ௨ 060 of fishing net. (Qs. 218.). 

(இழுப்பு - வலை.] 

இழுபறி” ரீப-றகர் பெ. (ஈ.) இமுவை, 7, 2. பார்க்க; 

see பாகர (செ.௮க.). 

(இழு - பறி. 

இழுபறி.” ilupan, Qu. (n) போராட்டம், scuffle, 

struggle. “அவனோடு பெரிய இழுபறியாயிருக்கிறது' 

(செ.அக.). 

(இழு * பறி] 

இழும் ரப பெ. (ஈ) 1. தித்திப்பு (பிங்.); 546610655, 
2. wélpEesl (9.-918.); happiness. (Qs.918.). ௯ 

(இள்- இழு - இழும்.. 

இழுமு ரப௱ம பெ. (1) தித்திப்பு; 8௨௦௦௦3. (சா.௮௧.). 

(Be > Bey] 

இழுமெனல் dum-enal Gu. (n) 1. ஓவிக்குறிப்பு 
ஏம முரச மிழுமென முழங்க”” (புறநா.3). 2. இன்னோ 

சைக் குறிப்பு (தொல்.பொருள்.550); 966, ௦௨5௨ம் 

agreeable sound, both vocal and instrumental. 3. வமுவ 

முப்பு; slipperiness. (Qe.218.). 

[2a > இள் -. இழு - இழும் -- இழுமெனல்./ 

இழுவல் ரீக பெ. (௩) 1. இமுக்கை; ரவு, றய. 

2. சுணக்கம்; றப off, delaying, postponing. “வழக்கு 

இன்னும் முடியாமல் இழுவலிலிருக்கிறது'. 3. தன் 

செயலில் கவனமின்றிப் பிறர் செயலில் வீணே 

துறைபவன் (யாழ்ப்); 006 ௦ ஈ6]/௪019 his own 

affairs and busies himself with those of others; a 

௦ப/-00033:. 4. சுறுசுறுப்பில்லாதவன்; |83/, 8101ர்ப/ 

person. ‘cue பெரிய இழுவல்'. 5. குறைவு; 8 

ெிெலு 8 040“ கையில் பணம் இழுவலாயிருக்கி 
றது: (இ.வ.). 6. a mysulecremio; uncertainty, unreliabi- 
ரீட். “அவன் பேச்சு இழுவல்தான்'. (இ.வ.) (செ.௮௧.). 

ம. இழுவலி. 

[இழு - இழுவல்./ 

இழுவல் நழுவல் juval-naluval, Qu. (n) 2s 
யின்மை (பாவலர்சரித். 11); பர௦ர்வாந். (செ.௮௧.). 

(இழுவல் - நமுவல்.]



இழுவை 369 
இழைக்கட்டு 

  

இழுவை' vai Qu. (n) 1. பணியில் சுணக்கம் 
(இ.வ.); delay, procrastination, dilatoriness. 

2. Hom_eEheod; obstruction. “‘HHG_e ses Ziersw10 

நாளும் பல விழுவை''. (பஞ்ச.திருமுக.768). 3. ஒரு 

மூட்செடி (வின்.); thorny பம். (செ.௮௧.). 

[இழு - இழுவை./ 

இழுவை” நிமாக[ பெ. (௩) 1. இழுக்கை; 05000, 
pulling, as of the eddies in a stream. “வெள்ளத்தின் 

QAooa sHad'. 2.,HpsariGaigy (cSien.); things 
drawn, as thorns, fishes or timber. 3. வடம் (வின்.); 
long rope for draught, cable. 4. Mupgss sus; track 

made on the ground by a thing which is drawn. ‘@\ipena: 

கண்டால் அடிபார்க்கிறதேன்?' (உ.வ.) (செ.அ௧.). 

(இழு > Bava] 

இழுவைக்கயிறு சபாக//-/(ஜஐர்ம பெ. (௩) 1. இழுக் 
குங் கயிறு; 1006 ப$60 1௦ றப! ௦ 084. 2. நெடுங்கயிறு; 
long rope. 

(இழு -- இழுவை - கயிறு..] 

இழை'-தல் நி௮/, 4 செ.கு.வி. (மர்) 1. நூற்கப்படுதல்; 

1௦ 06 199160 85 புளு. “இழைந்த நூலிணை”” (கம்பரா.சித் 

திர.9). 2. உராய்தல்; to rub against as the shoots of 

the bamboo tree. “மூங்கில் ஒன்றோடொன்று இழைந்து 

பற்றிக்கொள்ளும்” (உ.வ.). 3. சோறு குழைதல் 
(வின்.); 1௦ 060068 50% 80 ற85நு, as boiled rice 

by being overcooked. 4. நெருங்கிப் பழகுதல்; 1௦ 
associate ஈரக். “அவர்களிருவரும் இப்போது 

நிரம்ப இழைகிறார்கள்' (உ.வ.). 5. உள் நெகிழ்தல்; 
to have tender emotions, as in love. *விழைந்திழைந்து 
வேண்டியவர்க் கண்ட கண்: (குறள். 1177). 6. கூடு 

குலி; 10 be together, as husband and wife. 

"“இழைந்தவர் நலத்தை யெய்தி'” (சீவக.2720). 7. 

பிணைதல்; 40 000ப18(6 8 81௮/5. “பாம்புகள் ஒன்றோ 
டொன்றிழையும்' (வின்.). 8. கூமச்சு சிறுகுதல்; breathe 

in a scarcely audible manner, as by a dying person. 

'உயிரிழைந்து கொண்டிருக்கிறது? 9. மனம் பொருந்து 
தல்; 10 80766, 06 1) ௨0000. ““இழையச் சொல்லி”* 

(சீவக.1593) (செ.அ௧.). 

(இள்-. இழை.] 

இழை -தல் ரிச், 2 செ.கு.வி. (4) மெலிதல்; 1௦ 
become emaciated, reduced. 'குழந்தை நூலாய் இழைந்து 
விட்டது”. (செ.௮௧.). 

இழை”-த்தல் ரீ௮/, 4 செ.குன்றாவி. (4) 1. தூற்றவ்; 
1௦ 80%. ““சின்னூல் பலபல வாயாலிழைத்துச் சிலம்பி 

பின்னும்” (அட்டப்.திருவரங்.மாலை,18). 2. செய்தல்; 
to make do, construct, fabricate. “"இழைத்தவிச் 
சிற்றிலை'' (திவ்.நாச்.2,2). 3. சூழ்தல் (சீவக.1089);   

to tum over in one’s mind, deliberate calmly, consider. 

4. செதுக்குதல் (ஈடு.1.4,7); 1௦ plane, scrap off. 5. 

நுண்பொடியசக்குதல் (பரிபா.10.91); to grind into 

fine powder. 6. மாமுதவியன மெதுவாக்குதல்;0 ல 

soft, as fine powder. ‘‘ Qlenipure5ezer மால்களிறு'' 

(கம்பரா. அதிகாய.21). 7. பதித்துச் செய்தல்; to set, 

as precious stones. “*மணியினிழைத்த செய்குன்றின்'* 

(நைடத.நகர.6). 8. கூறுதல்; to utter, say. "கிழவனை 

நெருங்கி யிழைத்து:* (தொல்.பொ.150). 9. விதித்தல்; 
to appoint, determine, destine, fix. ““‘Qlepss நாளெல்லை 

கடப்பதன்றால்'” (தேவா. -727,5). 10. வரைதல, ௦ 

paint, மென, கெய். “குங்கும வருணங் கொங்கையினி 

ழைத்து'* (சிலப்.14,90). 11. அமைத்தல்; 1௦ take, 

9௦௦91 “பொற்பாவிழைத்துக் கொளற்பாலர்”' (சீவக:4). 

12. திரட்டி வைத்தல்; to 810 பற. ''பொங்கரி 
னிழைத்த'” (மாறன.பக்.244). 13. தீர்மானித்தல்; to 
ர்க; 1௦ 1 ௨ ௭௦௭. “இழைத்த திகவாமை'' 

(குறள்.779). 14. மாத்திரை முதலியன உரைத்தல் 
(கொ.வ.9); 1௦ rub so as to be dissolved as a pill 

in honey or ஈரி. 15. இழையாக்குதல்; 1௦ பர 00௦ 
ஹ்05 85 ௨ 157௨௦0. '*கதிரிலுள்ள நூலையிழைத்தான்'' 

(கொ.வ.). 16. திமிண்டுதல்; 1௦ 500662௦ the flesh 

so 85 10 044௨ றவ. கன்னத்தைப் பிடித்து இழைத்தான்' 
(இ.வ.). 17. பஞ்சு முதலியன ஆய்ந்தெடுத்தல் 

(eiles.); to select, pickout, separate; to cull, as cotton. 

18. ciestexy5ev; to braid, as mats; to plait, weave. - 

“பாயிழைத்தான்' (4). 19. துண்ணீதாக ஆராய்தல்; 

1௦ scrutinize. ““இழைத்துணர்ந்து''  (குறள்.417) 

- செ.கு.வி. பும்) மூச்சிரைத்தல்; *௦ மாவ hard.. 

(செ.அக.). 

Ba . இழை. இழைத்தல் (வே.க.23). 

இழை” fai, பெ. (௩) 1. sev; yarn, single twisted 

thread. '*பனுவலிழையாக:” (நன்.24). 2. நூலிழை; 

damning. 3. கல் இழைத்த அணிகலன்; ௦ம். 

“வாலிழை மடமங்கையர்”' (புறநா.11,2). 4. மாதரணி 

வடம் (பிங்.);” 1000 04 ௩601906, 02120. 5. கையிற் 
கட்டுங் காப்பு (வின்.); ஊர 16% about the ‘wrist 

for a vow. (Qs... ). 

ம. இழ; ௧. எழெ; தெ. எள; கோத. எள்; து. எழெ; குவி. 

இச. | 

இழைக்கட்டி flai-k-kal, Qu. (Nn) கழலை வகை 
(@ti.cneu.); fibrous tumour. (Qs.218.). 

(இழை - கட்டி. 

இழைக்கட்டு ச௪//சரம பெ. (ர காப்புக்கட்டு 
(வின்.): நர ௦4 ௨ String on the wrist for religious 
ceremonies and for vows. (Qs..218.). 

(இழை - கட்டு.



இழைக்கயிறு 

இழைக்கயிறு 4௪/-/-/ஐச்ப, பெ. (௩) 1. நூற்கயிறு:; 
cord, piece of 80. 2. காப்பு நூல் (வின்.); thread 

or string fastened as an amulet about the hair, on the 

arm or around a tree. (Gé.21.). 

ம. இழக்கயிறு. 

[இழை - கயிறு./ 

இழைக்குதல் (240௪ பெ. (௩) 1. கலத்தல்; ஈர். 
2. மருந்து கலத்தல்; compounding medicine. 
3. Bemypgssev; to rub with a liquid on a flat stone; 

the reduction of solid bodies to a powder by 

continuous rubbing. (&7.914.). 

(Bap — இழைக்கு... 

இழைக்குளிர்ச்சி iai-k-kulircci, Qu. (n) இழைக் 

குளிர்த்தி பார்க்க; 596 ச2/4பர( (செ.௮௧.). 

(இழை - குளிர்ச்சி... 

இழைக்குளிர்த்தி /௪/-/-/பர பெ. (ஈ.) ஆடையின் 
Ghostreniw (Q).cu.); fine texture of cloth pleasing to 

the sight. (Qe. 2.). 

(இழை - குளிர்த்தி... 

இழைக்கோல் ௪/6; பெ. (௩) பின்னல் ஊசி; 
knitting - needle. (Geypr.). 

ம. இழக்கோல். 

[இழை - Gare.] 

இழைகூடு /2/-080) பெ. (ஈ.) சிறு மரச்சட்டகத்துள் 
கூரநுணி மட்டும் வெளியே அமைந்த உளிவகை 

(வின்.); 0025 986. (செ.௮௧.). 

(இழை * கூடு. 

இழைகொள்்(ளு)-தல் 4-0, 7 செ.குன்றாவி. 
(vt) தைத்தல் (பதிற்றுப்.42, உரை); to sew, stitch. 

(செ.௮௧.). 

(இழை - கொள்./ 

இழைநெருக்கம் /௭௪ய//௯, பெ. (௩) ஆடையின் 
மென்மை; 106 1லர்பாடி of the cloth. 

(இழை - நெருக்கம்..] 

இழைப்படம் சற்றசரக, பெ. (௩) இரத்தினக்கல் 
பதித்துச் செதுக்கிச் செய்யும் வேலைப்பாடு; 60025100 

gems in gold, by a kind of fine work, dist. fr. stub. 
(Qe. 918.). 

(இழை - இழைப்பு - இழைப்படம். அடம் - சொல்லாக்க ஈறு... 

இழைப்பு” faippu, பெ. (ஈ.) செய்தொழில்; லப், 
40766 20210210௦௩ ௦1௭701. '“உழைக்கல மகளிரு மிழைப்பி 
ரிந்தரற்றவும்'' (பெருங்.உஞ்ஞைக்.46,334) (ச௪.௮௧.). 

(இழை -, இழைப்பு. 

இழைழமுருந்து 970 

இழைப்பு” ரிகற்றப, பெ. (ஈ.) காசநோய் (இ.வ.); 88108௨ 

(௫ெ.௮௧.). 

(இழு - இழுப்பு - இழைப்பு. 

இழைப்புடைவை //-0-20/08௮/ பெ. (ஈ.) நூலினால் 
நெய்யப்பட்ட சேலை; (ஆ.அக.); saree with 

woven - in design. 

இழைப்புளி ரகப் பெ. (௩) இழைக்குந் தச்சுக் 
கருவி; 100! 10 $00468/9 0009 surface, joiners 

plane, trying plane. (Ge. 216. ). 

(இழைப்பு - உளி. 

  
— 

  

    

  
  

இழைப்புளி 

இழைப்புளியலகு (௪2பர-)_--௪/29ப; Qu. (n.) இறைப் 
புளியிரும்பு (0814); 51691 041591 1௩ a plane. (Qs.248.). 

(இழைப்பு - உளி - ௮லகு..] 

இழைபிடி-த்தல் 42-19, 4 செ.குன்றாவி. (44) காயத் 
தைத்தல் (வின்.) ; 1௦ 941006 பற, 95 a wound. (Gs.-318.). 

[இழை - பிடி.] 

இழைபு /8%பபெ. (௩) வல்லொற்று வராது செய்யுளி 
யலுடையரால் எமுத்தெண்ணி வகுக்கப்பட்ட குற 

ளடி முதலாப்புதினேழ் நிலத்து ஐந்தடியு முறை 
யானே உடைத்தாய் ஓங்கிய சொற்களான் வருவது. 
(அபி.சிந்.); 9064௦ composition in an easy flowing 

Style of writing consisting of choice diction in which 

long vowels, soft consonants and the liquids ‘I’ and ‘|’ 

are prominent and hard consonants are avoided. 

(இழை - இழைபு./ 

இழைபோடு-தல் ரி௪/-002ப-, 19 செ.குன்றாவி. (94) 

*இழையாடு பார்க்க; 995 ilaiyadu. 

(இழை - போடு../ 

இழைமுருந்து /௪/-ஈபஙாவ் பெ. (௩) தாந்த்தசைக 
ஸினா லாக்கப்பட்ட முருந்து; 10ப04். and elastic 

cartilage containing a large amount of fibrous tissue. 
(சா.அக.). 

(இழை - முருந்து./
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இழையாடு-தல் /2/7-ச2ப-, 12 செ.குன்றாவி. (44) 
RTOS) 655560; to darn, draw together in sewing. 

(Qé.918.). 

(இனழபு - ஆடு... 
இழையிடு-தல் ॥௪/--/0-, 18 செ.குன்றாவி (vt) 
இழையாடு பார்க்க; 566 ரிசட்சீர். (ச௪.௮௧.). 

(இழை -' இடு... 
இழையூசி 42-)-( பெ. (௩) இழைவாங்கி; கோர- 

ng-needie. (Gle.218.). 

ம. இழக்கோல். 

[இழை - ஊசி.] 

இழையோட்டு-தல் ilai-y-Ottu-, 5 செ.குன்றாவி. (44.) 

இழையாடு பார்க்க: 596 ரிசற்சிம். 

(இழை - ஓட்டு... 

இழையோடு-தல் ॥2/)-20்-, 5 செ.கு.வி. (4) 1. 
நூற்சரடு Cle6vgy560; to wind thread on a spindle. 

2. மூச்சுக் குறைந்தோடுதல் (கொ.வ.); 1௦ 521௦ 

very gently, as when nearing death. (Q¢.216.). 

(Qaop + eG.) 

Qeoipeunmd) ilai-vangi, Qu. (n.) Penipus; darning 
- 066016. (செ.௮௧க.). 

[இழை - வாங்கி] 

இள்(ளு)-தல் 4), 15 செ.கு.வி. (44) 1. பொருந்து 
ல்;1௦ 1(. 2. இணைதல்; (௦ 04. 3. மெல்வியதாதல்; 

1௦ 06௦௦௦ 1900௭. 4. இளையதாதல்; 1௦ 06௦௦௨6 40பா0. 

5. குத்துதல்; (0 01810௦. 6. பிளத்தல்; 1௦ ௦பர், divide. 

7. பள்ளமாக்குதல், தாழ்த்துதல்; 1௦ றவ a dip, to 

lower the position or ௮௨. 8. இழிவு படுத்துதல்; 1 
degrade, look down, under-estimate. 

(இல் + ai.) 

இள-த்தல் /&-, 3 செ.கு.வி. (44.) மெல்லியதாதல்; 
1௦ 0600௦ 190௭. (வே.க.16). 

(இல் - Bat - இள. இளத்தல்...] 

இள /9, பெ. எ. (80/.) 1. இளைய; 00. ''எள்ளல் 

இளமை” (தொல்.மெய்.4). 2. சிறிய; 902॥।. இளநாகன் 
(உ.வ.). : 

(இல் - இள் - இள..] 

இளஃகு-தல் //80-, 5 செ.கு.வி. (44) தனிர்த்தல்; 
to be so refreshed as to put on a fresh glow. “*இன்னுயிர் 
anne இளஃகுமே'' (சீவக.149) (ச௪.௮௧.). 

(இளகு - இள:ஃகு. இள.குதல். (வே.க..177). 

இளக்கத்தாலி 8௭௪/௪; பெ. (௩) ஒரு கழுத்தணி 
வகை; 2 (00 04 60120௨. (சேரநா.) 

ம. இளக்கத்தாலி, 

(இளக்கம் - தாலி.   

இளக்கம் /௪/, பெ. (௩) 1. நெகிழ்ச்சி; laxity. 

relaxation, tenderness. 2. sa77él; weariness, faintness. 

*“இளக்கமில் கடற்படை'' (கம்பரா.ஊர்தேடு.71). 3. 

விலைக்குறைவு; 19596060 amount, lower price. 

*“இளக்கமாய் விற்றேன்” (இ.வ.). 4. மென்மை; 

softness, as of pure 0010. “இளக்கமான பொன் 

(Gen.). 5. Perseagw; leniency.(Qs.18.). 

ம. இளக்கம். 

(இளகு - இளக்கு - இளக்கம் (வே.க..177.] 

இளக்கரம் /௪/௪௭௱, பெ. (ஈ.) இளக்கம்; 50111685. 

(ஆ.அக.). 

(இள - இளக்கம்./ 

இளக்கரி ரமா... இளக்கரி-த்தல் காண்க 
(<24.<9&.); See HMakkari-. 

இளக்கரி-த்தல் (2௪7, 4 செ.கு.வி. (4) 1. 
வேகந்தணிதல்; (௦ ஈ9ல(, 91802௩. 2. கருமத்தில் 

விழிப்பின்றி யிருத்தல்; 1௦ 06 negligent in action. 3. 

getlige); to become weary, dispirited, disheartened. 

“இளக்கரிப்பதேன்'' (இராமநா. அயோத்.) 4. இளகிப் 
பின்னீடுதல் (வின்.); 1௦ நூரி 66706 8 ௦000ல் 

௦ உங்க; 16 1056 18 ௨௭806 0 41௮! ௦4 890014. (செ..அ௧.) . 
5. மதிப்பின்மை; 1௦ 0150௦0. 

 இளக்கரித்தல்...] 

. இளக்கல் /௪/௪! இளக்கு பார்க்க (ஆ.௮க.); see 
lakku. 

(இள -, இளக்கல்... 

இளக்காரம் (கக, பெ. (௩) 1. எவிரக்கம்; 
indulgence. 2. மனதெகிழ்ச்சி; லர, relaxation. 

3. smpilensy; inferiority, low state. “Qeréarpuomisgs 
தளர்ந்தேன்'' (இராமநா.ஆரணிய.24). 4. குறைவு; 

0876௦1. (செ.௮அக.). 

(/இளக்கரி , இளக்காரம். 

இளக்கு-தல் /௪0- 5 செ.குன்றாவி. (vt) 
1. நெகிழச்செய்தல்; 40 slacken; to relax, as a 
Spring; to loosen, as a rope; to moisten, as the throat 
with liquid; to relieve, as the bowels by cathartics; to 
02056 10-99. 2. அசைத்தல்; to shake; to make less 
firm, as a peg driven into the ground. 

ம. இளக்குக; ௧. எலுகு. 

Bag ~ Qaeg.] ல் 

இளக்குமருந்து /க/-சயாய் பெ. (ஈ.) 1. தசையை 
மென்மையாக்கும் மருத்து: 8 agent which softens or 
Soothes S the skin, as does gum etc.~emo lient.2. g6mt emus 
நீக்கும் மருத்து; 2 medicine that removes obstruction 
by softening the obstructing matter - De-obstruent. 3.



இளகக் காய்ச்சல் 

a medicine capable of relaxing the bowels for a free 

discharge of the faeces; a laxative medicine. (17.9&.). 

/இளகு - இளக்கு - மருந்து... 
இளகக் amiss ibka-k-kay-c-cal Qgr.Qu. (vbln) 

இளகும்படி காய்ச்சுதல்; 001100 10 8 5014 5ஊாம்-5010 

state as in the preparation of medicated oils. (சா.அ௧.). 

(இளகு - இளக - காய்ச்சுதல். 

இளகம் கா பெ. (ஈ.) மருத்துக் குழம்பு; பா௦ர்ப௦ப5 . 
medical preparation. (1.918. )}. 

/இளகு - ,இளகம்./ 

இளகல் /ஸ௪( பெ. (௩) 1. மெல்லிதாதல், சிறிதாதல் 
(4.64.18); to become mellow, thin. 2. -gearty (-916.16).); 

1046. (செ.அக.). 

(இள: இளகு 2 இளகல்../ 

இளகாதவன் /8ர208௯௩ பெ. (ஈ.) மனமுருகாதவன், 
கன்னெஞ்சண்; பாடு! ஐ0௩௦௩, றாள௦ர:5 06௭50௩. 

[இளகு —> இளகாதவன்..] 

இளகிக்காண்(ணு)-தல் /-9//-ன்- 16 செ.கு.வி. 
(41.) நெகிழ்ந்து தோன்றுதல் (வின். ; 1௦ 0௦௦07௦ 504; 

loose, pliant; to become yielding; to grow less strict or 

rigid, as the mind. (Qe..28. ). 

[Beare + sretr] 

இளகிய iagiya, Quer. (adj) 1. @puity Gunes; 
resembling that which is reduced to a semi solid state. 

2. மென்மையான; 801. 3. smaciumesr; flaccid. 

(சா.௮௧.). 

(Bares * இஃ ௮ இளகிய. 

இளகியம் /ஷ்ண பெ. (௩) இளக்கமாகச் செய்த 

தாட்டுமருந்து; ஈ6006 4௩ the form of doughy mixture. 

[இளகு - Baad  இளகியம்../ 

இளகிப்பதி-த்தல் /ஷூ2-0சர்-, 4 செ.கு.வி. (1) 
அழகாகப்பதித்தல் (திவ்.அமலனாதி.3,வ்யா.பக்.48); 
1௦ 06 ங் 56. (செ.அக..). 

(இளகு - இளகி - பதித்தல். 

இளகு-தல் /௪-, 7 செ.கு.வி. (ஸ்) 1. Andis; 
to liquify; to grow soft; to become tender, mild, yielding. 

2. மெல்குதல்; 10 (64 £60ப௦௨0் in hardness owing 

to moisture, to become pliable, as heated iron. “'நீர்நின் 

நிளகிற் றிதுவேண்டா”” (சீவக.718). 3. கட்டுநெகிழ் 

தல்; to become relaxed, as a bowstring; to get loose, 

as screws. “வார்நின்றிளகும்'” (சீவக.718). 4. களைத் 

$80; to grow weary, to become tired. ‘ “மல்லாலிளகாது 

மலைந்தனன் _மால்' (கம்பரா. அதிகாய.68). 5. அசை 

ல்; 10 5681, 80/216. '*காடிளகப் பரிகொண்டவே'” 

(சீவக.1778). 6. படுதல் (சீவக.2146); to fade. away, 

an euphemism meaning to die, to perish. 7. தழைத்தல்; 
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இள ங்கருக்கு 

to sprout afresh, 5900 forth : 18009 50006. இளகு காடு 

(சீவக. 1778). 8. ganflgev (J); to diminish, abate. 

to lessen in intensity or severity, as wind, rain, sunshine, 

*வள 6௦. 9. உருகுதல்;1௦ ஈர். (செ.அக.). 

ம. இளகு; ௧. எளது. 

ler) = craigs > Gare. (6.04.79) Bere = 
னால் உருகு..7 

தெருப்பின்குட்டி 

இளகுசம் /ப பெ. (ஈ.) கத்தரி; மர்பி - கண்ணார 
melongena. (7.218. ). 

[இள - இளகு - இளகுயம் - இளகுசம்../] 

இளகுபதம் ரகம சரண பெ. (௨) குழைந்த புதம் 

ஏதேனு அதுரவது ரயுடன் நீர்த்தன்மையான 
மொன்றைச் சேர்த்துக் கா காய்ச்சும்போது அப்பாகு தார் 

போல் ஆகும்புதம். இதற்குப் பாகுபதம் அல்லது 
குந்துபாகம் என்று Gluust; soft semi-solid state, the 
state to which a concentrated solution of sugar, often 

medicated, is reduced by boiling into a thick viscid 

consistence. 

[Blare, + usw.) 

QormisQmCen jarkaduik6, Qu. (n) கடைக்கழக 
மன்னருள் ஒருவன்; (4௩0 1௩ Sangam age. 

[இளம் - கடும் - கோ./ 

இளங்கண்டீரக்கோ /கசாளற்க்டு பெ. (0 1. 
பெருந்தலைச் சாத்தனார் பார்க்க; see perundalai-c- 

callanar 2. கண்டீரக்கோவின் தம்பி (புறநா.151); 

brother of Kandirakké. 

[இளம் + seer + aSger + Caer] 

இளங்கண்ணி சரசசாஜ் பெ. (௩) முதிராத அடைக் 
காய், பைங்காய்; (8067 960801. (சேரநா.). 

ம. இளங்கண்ணி. 

[இளமை - சுண்ணி] 

இளங்கதிர் 8/௪ பெ. (௩) 1. பயிரின் முற்றாக்கதிர் 
(பிங்.); 18004 6815 ௦4 ௦01. 2. எமுஞாயிற்றின் கதிர்: 

early rays of the sun. 3. எமுஞாயிறு: early morning 

$ப௩. (செ.அக.). 

ம. இளங்கதிர். 

(இளம் - கதிர். 

இளங்கம்பு /௪7-/சம்டி பெ. (௩) கம்புவகை (வே.க. 
17); bulrush ‘millet, sown in september and october. 

(செ.௮அக௧.). 

(இளம்: + oy] 

இளங்கருக்கு . flankarukku, Qua. (n.) கிறிது காய்ச்சிய 
கருக்கு (கசாயம்); 060001௦0, infusion. 

[இளம் - கருக்கு (வே.க.78)./



இளங்கருவு 

இளங்கருவு /௪4/2௩ங௩, பெ. (ஈ.) முதிர்ச்சியடையாத 
கருப்பம் அதாவது கருப்பமடைந்த காலமுதல் மூன் 

றுமாதம் வரைக்கும் இளநீர் வமுக்கையைப் போல் 
வளருகின்ற &(%; foetus in its earlier stages of 

development, especially before the end of the third month, 

embryo. (41.218.). 

(இளம் - கருவு./ 

இளங்கலையன் iankalaiyan, Qu. (n) Agsiasens; 
a paddy that rippens வரு. (செ.௮௧.). 

[இளம் - சலையன்...] 

இளங்கள் ர்சற்/ பெ. (ஈ.) புளிக்காத கள், ian 
ser; sweet toddy. (Cegnr.). 

ம. இளங்கள். 

(இளம் + sar] 

இளங்கன்று 426-62௩, பெ. (௩) 1. ஆவின் கன்று; 

young: calf. 2. மரக்கன்று; 58010. (செ.அக..). 

[இளம் - கன்று./ 

இளங்காட்டுத்தரிசு /௭-/24ப-/-/க78ப, பெ. (௩) பத் 
தாண்டுப் புறம் போக்கு (வே.க.18); |80 1641 waste 

for ten years so as to allow growth of young jungle. 

(செ.௮௧.). 

, [இளம் - காடு - தரிசு. 

். இளங்காய் கரத்; பெ. (ஈ.) மூதிராக்காய் (வின்.); 
fruit just formed. (Qe.218.). 

[இளம் - காய்./ 

இளங்கார் /2ஈ/2; பெ. (ஈ.) 1. நெல்வகை(வே.க.18); 
variety of paddy which is reaped in the aay part of 

the rainy season. (@e¢..918.). 

(இளம் - கார்./ 

இளிங்காரத்திரி /20-/௪2-/-8% பெ. (௩) காயுத்திற்குப் 
பயன்படும் காரஞ்சேர்த்த மருந்துச் சீலை; a [ஈர் 
Steeped in mild irritants. (¢1.918.). 

(இளம் - காரம் - திரி. 

இளங்காரம் //, பெ. (௩) போதுமான காரம்; 
mild irritant. (e7.918.). 

(இளம் - காரம். 

இளங்கால்” /௪௦ஈ௪; பெ. (௩) 1. தென்றல்; 11 gentle: 
breeze generally, applied to the south wind. ‘ 'இளங்காற் 
றூத னிசைத்தன னாதலின் (சிலப்.8,9). 2.- வெற்றிலை 
யிளங்கொடி (வின்.); 0645] creeper ‘recently planted. 
(செ.அ௧.). 

[இளம் + கால்../ 

இளங்குடல் /௭ பெ. (ட   
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இளங்கால்” jlan-kal பெ. (௩) இளமைப்பருவம்; 
period 04 4004௬. ““இளங்காற்றுறவாதவர்" ' (சிறுபஞ்.24) 

(Qe. 218.). 

[இளம் - கால். 

இளங்கால் வெற்றிலை /௭-௮/ ஊர்க் பெ. (௩) 
'இளங்கொடியிற் கிள்ளிய முதுவெற்றிலை (0.0.); 4௮॥ 
developed betels plucked from creepers planted’ மக்கல் 

tively recently. (Qe.28.). 

(இளம் - கால் - வெற்றிலை. 

இளங்காலி 26-21 பெ. (௩) மாட்டுக்கன்று (திவ். 
பெரியாழ் 3,31, வ்யா,பக். 560); ௦௧1. (௪௪.௮௧.). 

[இளம் - காலி..] 

இளங்காலை /8-/க௪/ பெ. (ஈ.) 1. வைகறை; early 
௦9. ''இளங்காலையிற் புதுமலர் கவர்ந்து'* (செவ் 
வந்திப்பு.உறையூரழித்.5). 2. இளமைப்பருவம்; period 

௦4 3௦04 ''இளங்காலையே யாண்டுகொண் டருளிய'' 
(அருட்பா.9,அருட்பெருஞ்சோதியக.290) (செ.௮௧.). 

(இளம் - காலை. 

இளங்காற்று /௪ஈ-/சப, Qu. (n.) மெல்விய காற்று; 
0606 06626. (செ.அ௧.). 

ம. இளங்காற்று; ௧. எள காளி. 

(இளம் - காற்று. 

இளங்கிடை ilankidai, Qu. (n.) ஊர்மாடுகளெல்லாம் 
வரும்வரை மாடுகளை திறுத்திவைக்கும் வெளி 
யிடம் (நாஞ்.); 000 01805 ௩௨௨ 16 0௧06 of the village 

be gathered before driving them to regular pasture. 

(Qe. 216.). 

(இளம் - கிடை. கடை - கிடை... - 

இளங்கிளை /8ஈ7/4/ பெ. (௩) sevens; younger sister. 
“"மாலவற் கிளங்கிளை'' (சிலப்.12,68.). 

[இளம் - கிளை... 

இளங்கீரந்தையார் ilankirandaiyar, Qu. (n.) sens 

கழகப் Lyeveur™ a poet in Sangam age. 

(இளம் - கீரன் - அந்தை 4 ஆர். அந்தை - மதிப்புரவுச்சொல்.] 

இளங்கீரனார் (ஊர்க் பெ. (ஈ.) கடைக்கழகப்புல 

_ aut; a poet in Sangam age. 

(இளம் - கீரன் - ஆர். கீரன் - பழையன்./ 

இளங்குடர் flankudar, Qu. (n) இளங்குடல் பார்க்க: 
See fankudal 

(இளம் 4 (குடல்) குடர்./ 

கடைக்குடல்; 
த 2. சிறிய குழந்தையின் Lo; the soft bowels 
of a child. 

, 

(இளம் - குடல்.
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இளங்குட்டம் சரப, பெ. (ஈ.) தொமுநோயின் 
ஆரம்ப BHensv; leprosy in its early stage. (#7.218.). 

[இளம் - குட்டம். 

இளங்குத்தி /8/-/ப/ பெ. (௩.) இளங்கொற்றிபார்க்க; 
see (காமர் 

[இளம் - குத்தி. 

இளங்குரல்” ரசா-(யன பெ. (ஈ.) குழந்தையின் குரல்; 
Shrill, fine voice as of a child. (Qs..918.). 

[இளம் - குரல்./ 

இளங்குரல்” i@nkural, Qu. (n.) 1, பயிர் 0005. 2. 

Hermes; morning sun rays. (9,.38.). 

/இளம் - குரல், குரல் - கொத்து. கொத்தான பயிர், கொத்தான 
கதிர். 

இளங்குருத்து /கர்யாயரப, பெ. (௩) முதுமையில்லாத 
குருத்து; 18002 5001. (ஆ.௮௧.). 

[இளம் - குருத்து. 

இளங்குழம்பு ர்ண்ப/றைம்ப பெ. (॥.) திண்ணமில்லாத 

சாறு; ஓரு வகைக் குழம்பு; ௨ 40 of loose broth. 

(வே.க.18). ் 

[இளம் - குழம்பு. 

இளங்குழவி lafkulavi, Qu. (n.) பிறந்த குழந்தை; 

new-born baby. 

[Qari + Gpell] 

இளங்குளவி /௪ஈ/௪/ பெ. (௩) தீலதஞ்சு; ௨ 1/0 
௦4 886/0. (சா.௮௧.). 

(இளம் - குளவி.] 

இளங்கூறு /8-மு; பெ. (௩) (இளவரசன்: 00௨௩ 

prince. Geuestm_@ இளங்கூறு வாழுமவற்கு (7.&.5.॥,64) 

(செ.அக.). 

(இளம் -* கூறு. 

இளங்கேள்வி /௪ஈ-(௯ர பெ. (ஈ.) உதவிக் கோயிற் 
கண்காணியர் (Ca&rulGer.); subordinate supervising 

Officer, as of a temple. (Gle.28.). 

(இளம் - கேள்வி] 

இளங்கொட்டைப்பாக்கு /80/சறறகி20, பெ. (௩) 
ஈழ நாட்டில் வளருமோர் முதிராப்பாக்கு; 8 1470 of 
tender arecanut grown in Ceylon. (g1..918.). 

(Bend + கொட்டை - பாக்கு. 

இளங்கொடி jari-kod; Qu. (n) 1. கொடிபோன்ற 

உடலமைப்புள்ள இளம் பெண்: 51 woman as 

resembling a young vine. ''இருங்குன்ற வாண 

ரிளங்கொடியே'' (திருக்கோ.15). 2. ஆவின் 

நஞ்சுக்கொடி (வின்.); அிா-ட/ர of a cow. 

(௪௪.௮௧.). 3. முதிராத கொடி; 18௦07. (ஆ.௮௧.). 

(இளம் - கொடி...   
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இளங்கொற்றி ௪7-௦8 பெ. (ஈ.) சன்றணிமை ஆவு 
(வே.க.17); 008 194 has recently calved. (Qe.248.). 

(இளம் - கொற்றி.. ் 

இளங்கோ கச பெ. (௩) 1. இளவரசன்; றாரா௦9 
who is either a brother or a son of the king. “இளங்கொடி 
தோன்றுமா விளங்கோ முன்னென்'” (மணி.4,125). 2. 
வணிகக் குலத்துள் உமுதொழிலாளர் (பிங். ); agricu- 
ய்யா? considered to be a member of a sub-division of 

the vaisya caste. (Qée.218.). 

ம. இளங்கோ. 

(இளம் + கோ. | 

இளங்கோக்கள் எனப்பட்டனர்./ 

இளங்கோசர் /௪௪௦2௪; பெ. (ஈ.) கொங்குமண்டலத் 
SIFT (.418.); Chieftains of the Kongu region of 

Tamil Nadu. 

oof. 5 (BAUS L UL 
SL 

ராசஸினள் 
OP PO ~ 

[இளம் - கோசர்./ ் 

இளங்கோயில் jari-ko-y-i, Qu. (n.) பழங்கோயில் 
பமுதுபார்க்கப்படும்போது கட்டப்பெறும் குறுங் 
காலக் கோயில் [7.&.5.1. 177]; temporary shrine put 

up for worshipping while a temple is under renovation. 

(செ.அ௧.). ் 

[இளம் - கோயில்./ 

இளங்கோவடிகள் /2/90-)-ச99௪[ பெ. (௩) சேரன் 
செங்குட்டுவனின் இளவல், தமிழ்க் காப்பியங்களுள் 

ஒன்றான சிலப்பதிகார நூவினாசிரியர்; 85061௦ bro- 

ther of the céra king Cenkuttuvan, and. the author of 

the @ilappatikaram. (Gle.218.). 

(இளம் - கோ - அடிகள். 

இளங்கோவேள் /௭92-௧/ பெ. (௩) வேள் குலத்து 
இளைவரசன் (சைவசிகா.36): றர்௱௦௦ 07 vél family. 
(௫ெ.அ௧.). 

(இளம் - கோ - வேள்../ 

இளசு jasu, Qu. (n) Bemergy (Gar.es.); that which 

is young or tender. (Gis.248.). 

௧. எளது; தெ. எல, லே, லேத; து. எள, எளெத், லத்; 
குட. ஏளீ; கொலா., நா. லேங்; கோண்டி. லயொர்; பட. 
எளசு. 

(இள, இளது-, இளசு (௪..வி.18.). இளசு - சிறியது, பிஞ்சு... 

இளஞ்சாமை ர்கர-ஊச[ பெ. (௩) சரமை வகை 
(விவசா.4); 8 (00 ௦4 ஈரிஎ. (செ.௮௧.). 

[இளம் ஃ- சாமை,/ 

இளஞ்சாயம் /2-௦ஞண பெ. (௩) சிறிது தோய்த்த 
சாயம்; பற்றாத சாயம் (வின்.); 819/4 100௦ in dyeing. 

(௫ெ.௮௧.). 

(இளம் - சாயம்./
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(யாழ்.); tenderleaf of the palmyra or talipot palm 

next to the core of the tree. (செ.௮௧.). 

(இளம் - சார்வு] 

இள ஞ்சாலவம் fan-calavam, பெ. (௩) சிவப்புச் 
சிற்றகத்தி; red variety of agathi. (அகத்தி) (சா.௮௧.). 

(இளம் - சாலவம்.] 

இளஞ்சிவப்பு /8-௦%௮௦20, பெ. (௩) வெண்சிவப்பு 
(efter); light 60, ஐ. (செ.௮௧.). 

(இளம் - சிவப்பு. 

இளஞ்சினி flancin, Qu. (௩) அவுரி; 11010௦ இலம். 
(சா.அக.). 

இளஞ்சீலை 84-௭8] பெ. (௩) 1. மென்துகில்; ஈப5( 
9௦. 2. வலைத்துணி! 08ப06. (சா.௮௧.). 

(இளம் - சீலை..] 

இளஞ்சூடு /87-2020, பெ. (ஈ.) வெதுவெதுப்பு; 063௦ 

ஒள், களாம். (செ.அக.). 

(இளம் + குடு. 

இளஞ்சுூரியர் sah-coriyar, Qu. (n.) இடைக்காலத்தில் 
வாழ்ந்த இரட்டைப் புலவர்களுள் இளையவர் 

(தமிழ்நா.103, தலைப்பு); பான ௦1 16 1/4 poets 

irattaiyar. (Qe.218.). 

(Qari + @ Aum] 

இளஞ்சூல் ௪-ம்; பெ. (௩) 1. பயிரிணிளங்கரு 
(பிங்.); $௦யா0 6815 04 00 வர்மர் 8/6 ஈ௦1 புல் ௭௦ 

௦. 2. முதிராக் ௧௬ (வே.க.18); 8௦௫௦. (செ.௮௧.). 

(இளம் - சூல். 

இளஞ்சென்னி /௪௭௦௯ம் பெ. (௩) சோழ அரசர்க 
சூள் ஒருவன்; 8 40 04 Chola dynasty. (9,.248.). 

(இளம் - சென்னி... 
இளஞ்சேரலிரும்பொறை iafcéal-ium-por, Au. 

(ஈ.) சேரவரசர்களுள் sp(peues; a king of Cera Dynasty. 

[இளம் - சேரல் - இரும் - பொறை..] 

இளந்தண்டு /8-சாஸ், பெ. (௩) முளைக்கீரை 
(தைலவ.பாயி.57); இச், 6 16865 of which serves 

as a pot. herb. (Ge.218.). 

(இளம் + தண்டு. 

இளந்தயிர் காஜா பெ. (௩); முற்றும் உறையாத 

குயரிர்; ஈ/1-0ப10160 ஈரி6. (சா.அ௮௧.). 

இளந்தலை 8௭-௪௪ பெ. (௩) 1. இளமைப்பருவம்; 
4004, ]பர்ளாரிநு... இளந்தலைப் பெண். 8. எளிமை; 

lowness of spirit or of circumstances; poverty, dejection. 

““இளந்தலை யுறாதபடி யேகுமின்'' (பாரத.முதற்போர். 

59). 3. கனமின்மை; lightness. “ஆளிளந்தலை கண்டு 

தோணி மிதக்கும்'' (வின்.). 4. மரத்தின் முற்றாத   

இளந்தேகம் 

பாகம் (சர்வார்த்த.சிற்.68) ; 19609 87 ௦4. பஈம்ள; dist. 

ர். முதுதலை. 

ம. இளந்தல. 

(இளம் - தலை..] 

இளந்தலைக் ensidGluisvor jlantalai-k-kaimpen, Qu. 
(ஈ.) இளம்வயதில் கணவனை இழந்த பெண்; young 
41908. (சா.௮௧.). 

[இளம் - தலை - கைம்பெண். 

இளந்தரன் 8௭௧, பெ. (ஈ.) இளந்தாரி பார்க்க; 
see ilandari. 

(/இளந்தை -, இளந்தரன். 

இளந்தாரி ர்8ா-027 பெ. (ஈ.) இளைஞன், இளைஞை 

(Geu.6.17); youth; youngman or woman. 

ம. இளந்தாரி. 

(இளம் -- இளந்தை -, இளந்தரன் -, இளந்தாரி. 

இளந்தாரிக்கல் /௭ஈ-2௧/-/௪1 பெ. (௩) உடல் 
வஃமிமை ஆய்நீதறிய ஆகும் ஒருவகை உருண்டைக் 

6&6) (@).e1.); round stone about 1 ft in diameter, 

common in villages, with which the young men in a 
village test or compare their strength. (Ge.24.). 

(இளந்தாரி - கல்.] 

இளந்தாரித்தத்துவம் ien-tari-t-tattuvam, Gu. (n) 
இளமையின் வலிமை. (வின்.); vigour of youth. 

(செ.௮௧.). 

(இளந்தாரி - தத்துவம் (மெய்மை). 

இளந்தை சா; பெ. (௩) இளைமை; youth. 
(வே.க.17). 
[இள்-. இள -, இளந்தை.. 

இளந்திரையம் /௭-ஐ௪ஈ, பெ. (ஈ.) இளந்திரையன் 

என்பவனால். செய்விக்கப்பட்ட ஒரு நூல் 

(இறை.1,பக்.3,உரை.); literary work produced under 

the patronage of llam-tiraiyan. (Ge. 248.). 

(இளந்திரையன் 2 இளந்திரையம்..] 

இளந்தெய்வம் /8-ஜக௭), பெ. (௩) குக்குலத் 
தேவதை, கிறுதெய்வம்; ஈரா malignant deity. 

“"அணங்காடு மிளந் தெய்வ மன்று'' (திவ்.திருவாய். 

4,6,2). (செ.அ௮க.). 

(இளம் - தெய்வம். ]./ 

இளந்தென்றல் /கா-/௪/ பெ. (௩) தென்திக்கி 
விருந்து வீசும் மெல்லிய காற்று; gente 
breeze from the south. 

(இளம் - தென்றல்.] | 

இளந்தேகம் /௪-289௪௱. பெ. (ஈ.) 1. இளமை உடம்பு: 
the body of a young man. 2. 6pHemsClumM Cluesr 
ontisir 24 tty; the delicate body of a woman 

immediately after child ஈர். 3. குழந்தை உடம்பு; 0405 

0௦].. (சா.அக.). 

/இளம்' - தேகம். இள்மேணி பார்க்க, 5௪௨ ila-méri ]
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இளந்தேவி /௭-௬௭ பெ. (௩) 1. அரசனது இளைய 
wenesrad: younger queen. “Q\mbsrenm னிளந்தேவி''. 

(கம்பரா.குக.68.) (ச௪.௮௧.). 2. அரசனின் மகள; 

daughter of (06 (400. (வே.க.17). 

(இளம் + தேவி./ 

இளந்தை (காச பெ. (௩) Parent; youth; tender 
௩5.  '“இளந்தைப் பருவமதன்'' (திருப்பு.372). 

(செ.௮க.). 4 

௧. எளயு. 

[இளம் , இளமை  இளற்தை...] 

இளந்தோகை /௭-(6ர௫/ Qu. (n.) சிவப்புப் பொன் 

னாங்காணி: ௨ 000 04 160 றாம். (சா.அக.). 

(இளம் - தோகை./ 

இளந்தோய்ச்சல் /8-/௫௦௦௮1 பெ. (௬) 1. தயிர் சிறிது 
,திரைதல்; state of milk when partially curdled. 2. 

அலகைச் சிறிது பதப்படுத்துதல் (வே.க. 18) ; 0180௨2- 

tion in water of heated blade for tempering. (Gle¢.918.). 

(இளம் - (தோய்த்தல்] தோய்ச்சல்...] 

இளந்தோயல் 4௭-(௫௫௪(/ பெ. (௩) இளத்தோய்ச்சல் 
பார்க்க; 586 /87-/0)/00௪7/ 

[இளம் + தோயல்../ 

இளநகை /8-சரச( பெ. (ஈ) புன்சிரிப்பு; 8£ரி6. 

“இளநகை காணச் செல்வேன்'' (அருட்பா,6, தலைவி 

வருந்துதல்,12) (செ.அக.). 

௧. எளநகெ. 

[Bond + pane] 

இளநாக்கடி-த்தல் /௪-சிசசறி-, 4 செ.கு.வி. (4) 
உடன்பாடின்மை போற் காட்டுதல் (யாழ்.); 1907, 

reluctance. (Qé..218.). 

(இளம் - நாக்கு - அடித்தல். 

இளநாக்கு கி, பெ. (௩0 பேச்சுத்திருந்தாத 
துக்கு; 100006 ௬௦4 3௪ ர்ப/ட drilled for clear speaking, 

as a child's. 

[இளம் - தாக்கு. 

இளநாள் 8-ஈசி; பெ. (௩) இளவேனில்; (0௦௨6 
part of the 6௦4 88850௩. ''இகழுந ரிகழா விளநா 

ளமையம்'' (அகநா.25) (௪.௮௧.). 

[இளம் - தாள்../ 

இளநிலா ia-nilé Qu..(n.) அந்தி நிலா (சிலப்.14,103, 
உரை): வேட ௱௦௦ஈ. (செ.அக.). 

(இளம் - திலா. 

இளநீர் ia-nir, Qu. (n) 1. முற்றாத தேங்காய்நீர்; 

190௪ ௦0௦0ஈ0. '*தெங்கிளநீர் பெய்பண்டியும்'* (சீவக. 
62). 2. மணியின் இளநிறம். (வின்.); 12/4 ௦010பா 

1௩ ௨09. (செ.அ௮க.).   

ம. இளநீர்; ௧. எளநீரு; தெ. எடநீரு, எலநீரு. 

(இளம் - தீர் - முதிராத தெங்கங்காயின் தீர்; மென்னர்./ 

இளநீர்க்கட்டு /2-ஈர-/ப/௪ரம பெ. (௩) உண்ணாக்கு 

நோய்; (031105. (செ.அ௧.). 

(இளம் - நீர் - கட்டு... 

இளநீர்க்காய் ila-nir-k-kay பெ. 
தேங்காய்; 
tender coconut. (¢9.216.). 

(ஈ) முற்றாத 

(இளம் + தீர் + ous 

இளநீர்க்குழம்பு a-nir-k-kulambu, Qu. (n) Memboap 
செய்யப்படும் கண்மருந்து வதை; 600௮ றா60௨5- 

tion of young coconut milk for certain diseases of the 

6. ''இளநீர்க்குழம்பு இடுகிற துரும்பைச் சொல்லுதல்.” 

(ஈடு.5,6,1.ஜீ) (செ.௮௧.. 

இளம் - தீர் - குழம்பு../ 

இளநீர்த்தா-தல் /சார்ரச், 6 செ.கு.வி. (4) தேய்நீது 
மெலிதல் (நன்.431, மயிலை); 10௦ grow lean, to be 
worn out and become thin. (Gle.918.). 

/இளம் + தீர்த்து + ஆதல்./ 

இளநீரமுது ie-nir-amudy, Qu. (n.) வழிபாட்டின் 

போது படையல் செய்யப்படும் இளநீர் (5.1. ॥/, 150, 
14): tender coconut milk used as an offering in connection 

with worship. (Ge..918.). 

(இளநீர் - அழுது... 
இளநீலம் /8-ஈ௭௱, பெ. (௩) வெளிறிய நீலம் (வின்.); 

light 0106. (செ.௮௧.). 

[இளம் - நீலம்./ 

இளநெஞ்சு /2-ஈஸு், பெ. (௩) 1. இரக்கமுள்ள மனம்; 
19௭0௭, ௦008581001 ௦1. 2. கோழைமனம் (வின்.); 

timidity, cowardice, pusillanimity. (Qe.218.). 

(இளம் * நெஞ்சு..] 

இளநேரம் ila-néram, Qu. (ஈ.) மாலை; வளர. 

““இளநேரம் வீதியிலே வந்துநில்லு'*. (தெய்வச்.விறலி 
-விடு.337) (செ.௮௧.). 

[இளம் - நேரம்... 

இளப்பம்” jappam, Qu. (n) மதிப்புக்குறைவு; 
disgrace. “அவனுக்கு இது பெரிய இளப்பம்” 

(கொ.வ.) (செ.அ௮க.). 

ம. இளப்பம். 

[இள இளப்பு - இளப்பம் (வே.க.17]. 

இளப்பம்” (கண, பெ. (ஈ) 1. தாழ்வு; inferiority, 
baseness, meanness. 2. 2 mjdluVesremio; flimsiness, 
worthlessness. (Gle..21&. ). 

ம. இளப்பம். 

[இள - இளப்பு  இளப்பம்.]
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இளம்பச்சை /88-02௦௦௪ பெ. (1) வெளிறிய பச்சை: whitish green, light green. (சா.அ௧.). 

(இளம் 4 பச்சை..] 

இளம்பசி 492-0௪5) Qu. (n.) சிறுபசி: Slight appetite, as that betw&&n meals which is easily relieved by light 
refreshments. (Qs.2/8.). 

(இளம் - பசி./ 

இளம்படியர் /௭-2சஞ்ச பெ. () இளம்பெண்கள்; 
56%. ''வானிளம்படியர் வந்துவந்தீண்டி '' (திவ்.பெரி 
யாழ்.3,6,3) (செ.௮௧.). 

(இளம் - படியர். படி = தன்மை. படியார் தன்மையா, 
மெல்லியலார்.] 

இளம்பதம் /௭௱-௦௪௭௱, பெ. (௩) 1. மூற்றாநிலை;' 
ஈ௱வபாரு."இளம்பதத்திற் பயிரறுத்தான்? 2. இளவரசுப் 
புதவி; position and responsibilities of the heir-apparent 
1௦ 116 4006. '“இளம்பதமியற்றுநாள்'' (கம்பரா.நட்புக். 
50). 3. மருந்தெண்ணெய் முதலியன காய்ச்சுவதில் 
இளம்பாகம்; 008910 of a liquid resulting from 
the slow application of uniform gentle heat, as in the 

preparation of medicinal oils. 4. wrenpsafici உருகு 
UGLW (eSler.); thin consistency obtained by melting; 
first stage of melting. 5. Algy வெந்த திலை (வின்.); 
State of being moderately prepared, as in cooking, 
-Parching, toasting. 6. Gee முதலியவற்றின் காய்ச்சற் 
Gempay (eSlén.); quality of soaked paddy that is not 
well dried after boiling. (Q¢.918.). 

(இளம் - பதம்./ 

இளம்பயிர் /8௱-றஐள்; பெ. (௩) தாற்றைப்பிடுங்கி 
தட்டுச் சிலநாளான;யயிர் (இ.வ.) ; 9960105 124 have 
been recently transplanted. (Ge. 28.). 

[lard + wu5i.] 

இளம்பருவம் /88-0கயாக௱, 1. இளமை; young age. 
2. மெல்விய பதம்; பா0௦-000160. (ஆ.அக.). 

(இள இளம் - பருவம். 

இளம்பறியல் /-சங்ச[ பெ. (௩) முற்றாததிலை 

யிற் பறிக்குங்காய் (வின்.); 1524 பர்பி 15 றிப௦0 றர 

(5 நுல் ௱௱கர்பா6, 85 19006 0000ஈப6 610. (செ.௮௧.). 

(இள - இளம் - பறியல். பறியல் - பறித்தல்.] 

இளம்பனை iam-pana, Qu. (n) பனைமரத்தின் 
Goremw; Cumbeng, (a5) (2.248.); young palm. 

(இள -, இளம் - பனை./ ் 

இளம்பாக்கு dam-pakku, Qu. (n) பாக்குவகை 
(விறலிவிடுதூது); 8 10 04 880௨ ஈர் (செ.௮௧.). 

[இளம் - பாக்கு./ 

இளம்புல் 

இளம்பாகம் /ண்க, Gu. (n) 7 இளம்பதம், 
3 பார்க்க; 566 flam-padam, 3. (௪ெ.௮௧.). 

(இள இளம் - பாகம். 

இளம்பாடு /௭-சசஸ்; பெ. () 1. ;இளமையிற் 
ui um; sufferings peculiar to the period of 

$/0பர். 2. முற்றாமை (வின்.); ஈ௱ பாடு. (செ.௮௧.). 

(இள - இளம் - பாடு. படு -, பாடு. 

இளம்பாலாசிரியன் /காமசி-ச௭ந்ச, பெ. (ய இளம் 
பாலார்க்குக் கற்பிக்கும் ஆசிரியன் ( அகநா.102); 

teacher of children, dist. fr. pataciriyan. (செ.௮௧.). 

(Gland + பாலர் - ஆசிரியன். 

இளம்பிசின் /-௦8% பெ. (௩) தல்ல பிகின்: ரபா 
of good quality and one easily soluble. (80.218. ). 

MombYig. dam-pidi Qu. (n) 1. அழகிய பெண்: 
06பெரரப! ரர. “'இளம்பிடி யிவனுக்கென்னினைந்தி 

ருந்தாய்'". (திவ்.பெரியதி.2,7,2) ( அக.நி.). 2. இளைய 
Gluexsrumeneer; young female elephant: 

(இளம் - பிடி. பேடு - பெடு - பிடு - பிடி] 

இளம்பிள்ளை /௭-௦8; பெ. (௩) சிறுபிள்ளை 
(Sleur.); baby, infant, child. (Gs.218.). 

(இள - இளம் - பிள்ளை.] 

இளம்பிள்ளைக்காரி /-௮4௪//-/27 பெ. 

கைக்குழந்தை வைத்திருக்குந் தாய்; 
with a child in வாட. (சா.௮க.). 

(இள - இளம் - பிள்ளை - காரி./ 

இளம்பிள்ளைவாதம் dam-pillai-vadam, Qu. -(n) 
குழந்தைகளுக்கு வரும் வாதநோய்வகை; 118016 
paralysis. (Qe.94&.). 

  

(ஈ.) 
mother 

(இளம் + பிள்ளை - வாதம். 

இளம்பிறை /8௱-ஐர௪/ பெ. (௦) 1. சிறு பிறை; ௭௦5௦௭1 
moon. இளம்பிறை நோக்கினன். (உபதேசகா.சிவவிர. 
305). 2. இணையா வினைக்கை வகை (சிலப். 
3,18,உரை); gesture in dance with one hand 

in which the four fingers are joined and curved like 

a crescent, while the thumb ig kept apart. (Qe.918.). 

[இள - இளம் - பிறை. சுட்டுவிரல் நீடுவிரல் அணிவிரல் 

சிறுவிரல் சேர்ந்து உள்வளையப் பெருவிரல் அவற்றை விட்டு 
நீங்கி வேறாயிருப்பது. (சிலப்...3, 78 உரை). 

இளம்புடம் fam-pudam, பெ. (௩) சிறியபுடம்; வ! 
fire for calcination. (é7.918.). 

[இள - இளம் - புடம்./ 

இளம்புல் /௭-2/ பெ. (ஈ) 1. முதிராப்புல் (திவா.); 
ற்ூர், 100835. 2. அறுகு (மலை.); 86 ப grass 
(Qe. 21&.). 

௧. எளெவுல்.   (இள - இளம் - புல்.]



இளம்பூரணர் 

இளம்பூரணர் jlam-poranar, Qu. (n.) தொல்காப்பியத் 
தின் முதல் உரையாசிரியர் (நன்.359 மயிலை); ரி! 

commentator of the Tholkappiyam. (Gle.218. ). 

[இளம் - பூரணர். இளம்பூரணம் = பிறைநிலா.. இளம்பூரணர் 

- திவன் பெயர்களுள் ஐன்று./ 

இளம்பூரணவடிகள் /88-ஐ2௪-ட-௪0௪1 பெ. (3) 
Bory rows ( Aeos.8,1,2.007); lampuranar, who was 

an ascetic, (Ge. 218.). 

(இளம் - பூரணம் 4 அடிகள். இளம்பூரணம் - பிறைநிலா../ 

இளம்பெண் /ணற, பெ. (n) 1. கற்றாழை 
(தைலவ்.தைல.94) பார்க்க; 806 (செ.அக.). 2. இள 

கிய மனத்தினை உடைய பெண்; soft-hearted 

அநு. (கருநா.). 3. இளமையுடையாள்; young lady. 

௧. எள்வெண். 

இளம்பெருவீழுதி ilam-peru-valud, Qu.  (n) 
கடைக்கழகக்கால அரசனும் புலவனும் ஆவன்; 

chieftain and poet of the third Tamil Sangam period. 

[இளம் - பெரு 4 வழுதி. இவர் 
தீம்பியாகலாம்./ 

இளம்போதியார் /௭-௦5ஸ்ச்; பெ. (௩) கடைக்கழக 
காலப் புலவருள் ஒருவா; 8 302 poet. 

(இளம் - போதி - ஆர். 

இளம்வயிறு ௪௱-ஷர்ப; பெ. (௩) 1. குழந்தை வயிறு: 
child's stomach. 2.. பேறுகாலப்புண் ஆறாதவயிறு; 

painful abdomen of a woman after delivery. (¢7.91&.). 

(இள - இளம் - வயிறு.] 

இளமகன் /8-ஈ௧௪ஈ, பெ. (ஈ.) அகம்படியச் சாதியான்; 
- member of a cultivating caste found chiefly in the zamin 

taluk of Tiruppattur in the Ramnad district. (Qe.91&.). 

பெருவழுதியின் 

௧, எளம்க. 

(இள > இளம் + wee] 

இளமட்டம் /2-௱சரசர பெ. (ஈ.) 1. குறுமட்டக்குதிரை 
(வின்.); 8 ரூ. 2. இளைஞன் (வே.க.17); ॥106 
boy or girl; stripling, youth; young woman. (செ.அக.). 

[Qor > Glemd + wid] 

இளமண் /8-௱௪௩ பெ. (ஈ.) மணற்றரை (வின்.); 88ஈஞ் 
$01. (௪ெ.௮௧.). 

[இள + Gard + weir.) 

இளமண்டை /௭௱சாற பெ. (£.) சிறிய, செல்விய 

தலை, குழந்தையின் தலையோடு; 8/6ப॥ 04 8 child. 
(சா.௮௧.). 

(இளம் - மண்டை./ 

இளமணல் ila-manal, Qi. (n.) குருத்தமணல்; quick 
$800. “தேரோ :டிளமண லுட்ப்டலோம்பு'' (கலித்.98) 

(செ.௮௧.). ் 

(இளம் - மணல்.   

இளமைச்செல்வி 
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இளமணற்பாய்'-தல் damanar-pay,, 2 Gs.6.oH. (vi) 
இளமணாலிற் காலமுந்துதற்போல அகப்படுதல்; to 

be caught, as the feet in quick-sand. * “திருச்சோலையின் 

யோக்யதையிலே இளமணற் பாய்ந்து கால்வாங்க மாட் 
டாதே நிற்கும்.” (திவ்.அமலனாதி6,வியா.பக்.77) 

(செ.அக.). 

(இளம் - மணல் - பாய்தல்.7 

இளமணற்பாய் தல் ila-manar-pay-, 2 Qs.@.oM. 
(vi) மனமிளகி யீடுபடுதல். (ஈடு.1,3,ப்ர.); 1௦ be 

irresistably drawn to, as a devotee to God in meditating 

on His attributes and benignity, just as fine sand is 

carried away by a flood. (Gle..94.). 

இளமரக்கா fa-mara-k-k46 Gu. (n) வயல்குழ்நத 
சோலை. (சிலப்.11,14, உரை); 0046 reared in the 

midst of green 06106. (செ.௮க.). 

(இளம் - மரம் - கா./ 

இளமரல் /௪-ஈ௪௪/ பெ. (ஈ.) அறுகம்புல் (சா.௮௧.); 

Bermuda grass. 

(Qons + ye.) 7 

Qerosmip ia-malai Gu. (n) கிறுபெயல் முகில்; 
சச. “இளமழையாடும்'” (கலித்.41) (செ.௮௧.). 

[இளம் +, wenp.] 

இளமார்பு /௪-௱கம்ம பெ. (ஈ.) கருப்பூரவகை; 8 1400 

of camphor. (Gg. ௮௧. 9. 

[“மலைச்சரக்கு கலை அடை வுசரக்கு' மார்பு இளமார்பு ஆரூர்க் 

கால் கையொட்டுக்கால் மாரப்பற்று வராசான் குமடெறிவான் 
உருக்குருக்கு. வாறோச சூடன் சீனச்சூடன் என்று பெயாகூறப் 

ட பட்ட பலவகை” (சிலப். 14, 109 உரை]./ 

இளமுறை la-murai பெ. (ஈ.) குடும்ப. வழிமரபினார.. 

பின்தோன்றியவர். (இ.வ.); heir apparent, the 

second member of a family. (Qe.248.) 

ம. இளமுறை. 

(இளம் - முறை./ ் 

இளமை jamai, Qu. (n) 1. இளம்பருவத்து அழகிய 
தோற்றம்; ௦1ப10௦௦0, $௦யரரீபஈ௨௨5 '“இளமையிற் se” 

(ஆத்தி.). 2. மென்மை (வின்.); 190027௦55. 3. அறிவு 
முதிராமை. (வின்.); indiscretion, immaturity of knowledge 

80 41௪19௦. 4. ஓன்றை. வேறொன்றாக மயக்கும் 
மயக்கம் (பிங்.); ॥1ப90ஈ. 5. தாழ்வு (சூடா.); inferiority, 

08590655. 6. காமம் (சூடா.); 8010050255. 1 ம் 

ம; இளது: ௧. எளெமெ. ் ் 

(இள _- இளம் . இளமை.] 

இளமைச்செவ்வி /௭௪-௦-௦௯% பெ. (ம விடலைப் 
. பரவ. அழகு, (திவா), ; charm, 0 ண் at. பல்லில் 

(செ.௮க.). - 

(இளமை - செவ்வி. விடலைப் பருவம். 16 - 50.அகவை 
கொண்டது./



இளமையாடு-தல் 

இளமையாடு-தல் 8௨) -2/0- 5 செ.கு.வி. (41); ஒன்றை மற்றொன்றசக உணர்தல், திரிபுணர்ச்சி யறுகுல); 09 0600௦0 [ஈம believing one thing to be 
quite a different one. மந்தி....“இளமையாடி யிருக்கும் வனத்து'' (சீவக.2491) (0௪.௮௧.). — 

[இளமை - ஆடு.] 

இளவட்டக்கல் /2-௪-/-/௮1 Qu. (n) Bark gre 
கல் பார்க்க; 566 slandari-k-kal 

(இளம் - வட்டம் - இளவட்டம் 4 கல். 

இளவட்டப்பணம் ,௪-௪/2-2காண, பெ. (௩) 1. 
மணமகன் ,தன்னூர் நோக்கிச் செல்லுமிடையிற் 

சந்திக்கும் அளரார்க்கு அளிக்கும் கால்உருபா மதிப்புர 
A/LI Liewerio; Customary present of a quarter rupee 
coin which a newly married bridegroom has to pay to 
the people of the village or villages through which he 

passes on his return home after his marriage in the 

011065 ௦056. 2. வேற்றூரிலிருந்து வந்த மணமகன் 
திருமணம் முடிந்து ஊர்கோலம் வருவதற்குப் பல் 
லக்கில் ஏறும்போது தான்மணம்புரிந்த சிற்றூர் 
அளைஞர்களுக்குக் கொடுக்கும் மதிப்புரவுப் பணம்; 
small present, prob. of the nature of a permit-fee, which 

a bridegroom who is not a native of the village wherein 
his marriage is celebrated has to pay to the youths 
of the locality, just before the usual marriage procession 

Starts in a palanquin. (Q¢.9i8.). 

[இளவட்டம் - பணம்./ 

இளவட்டம் /௪-ரக) பெ. (௨) இளமட்டம் பார்க்க; 
see /la-matiam. 

இளவடி ila-vadi, Qu. (n.) இளம்பதத்தில் வடிக்கை 

(eGSlex.); imperfect distillation. (Q¢.2)8.). 

(Qand + ag.) 

இளவணி fla-v-ani, Qu: (n) காலாட்படை; infantry. 

"நின்ற இளவணி கலங்கி'' (ஈடு.7.41) (செ.௮௧.). 

[இளம் - அணி] 

இளவத்தி /௯௪ா/ பெ. (௩) அத்திப்பிஞ்சு; young or 
tender fruit of the country ரீ) 166. (சா.௮௧.). 

(இளம் - அத்தி.] 

இளவரசன் javaragan, Qu. (n) 1. இளங்கோ 

(அருங்கலைச்.53); 0008 prince, heir-apparent to a 
throne. 2. Geniugagsreen; king in his minority. 

(செ.௮௧.). 

ம. இளவரச. 

(இளம் - அரசன்.] 
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இளவரசு ia-v-arasuy, Qu. (ஈட) பட்டத்திற்குரிய 
அரசனின் மகண்; 004 றர௦ ““தன்போ லிளவரசாக் 
கினானே'' (சீவக.2912). 

ம. இளவரசு. 

[Qar + அரசு..] 

இளவல் 4/௪; பெ. (n) 1. 19; younger brother, 

he who is younger than one's 954. '“இளவல்பின் 

னெழுந்து'' (கம்பரா.மூலபல.67). 2. சிறுவன்; (80. 

““இளவறன் னுயிரும்...... காத்தார்'' (கம்பரா.மிதிலை. 

129). 3. மகண்; 80௩. '*“கயமுக னாவி மாட்டுமுன் 
னிளவல்'' (காஞ்சிப்பு.குமர.3). 4. முதிராதது; (௨ 

which 19 ஈ௦( ர்பட் 090060. இந்தத் தேங்காய் இளவல். 
(இ.வ.) (செ.௮௧.). 

ம. இளவன். 

(இள - ௮ல். ௮ல் - சொல்லாக்கப் பெயாீறு.] 

இளவழிபாடு /2-௪/2220; பெ. (௩) சிறுபிள்ளைக் 
கல்வி (யாழ்.அக.); 04/0 60ப௦வி௦ஈ. (செ.௮௧.). 

(இள - வழிபாடு. ஆசிரியனை வழிபட்டுப் பெறுங் கல்வி. 

இளவழுக்கை ila-valukkai, Qu. (n.) 1. இளங்காய்; 
any glutinous tender fruit, generally said of a cocoanut. 

2. கருப்பையிலிருக்கும் முதிராத மூன்று மாதத்திய 

பிண்டக் ௧௫௬; an euphemistic term for an 

undeveloped foetus. (1.98. ). 

(இளம் - வழுக்கை. 

இளவளை /௪௪௮/ பெ. (௩) இளைய eg; tender 

conch. ‘“‘srgélet cienerGuin@" (ymHT.266.5) (sts. 
இலக்.சொற்.). 

(இளம் - வளை./ 

இளவறுப்பு davaruppu, பெ. (௩) ,இளம்பதமாய் 
sumissev; frying without scorching with the aid of 

a gentle heat. (¢7.918.). 

[இள - வறுப்பு./ 

இளவன் 4/8 பெ. (ஈ.) 1. ஒருவகை தஞ்சு (மூ.௮.); 
060860 858/௦ (செ.௮௧க.). 2. ஒரு வகைப் பூசணிக் 

emi; a kind ௦74 றபர். 3. முதிராத காய்; young 

௦ மாற ரபர். (சேரநா.). 

ம. இளவன். 

(இள - இளவன். ஒருகா. இளக்கமாகச் செய்த செய்நஞ்சுக் 
கூட்டு. 

இளவனமுலை /௪-2௩-௱ப* பெ. (௩) இளம் பெண் 

ணின் அழகிய மார்பகம், 009891 with youthful elgance. 

“எதிர்த்த தித்தி ஏரிள வனமுலை'' (நற்.160-4). 
[இளம் - வன - முலை. வன-வனப்பு./ 

இளவாடை ila-vadai, Qu. (n.) வடக்கிருந்து வரும் 
மென்காற்று; ஈமி north wind. ‘@éneflercuren”’ 
(திவ்.பெரியதி.9,5,2) (செ.௮க௧.). 

(இள - வாடை. வாடை - வடக்கினின்றும் வீசும் காற்று, 
(இளவாடை - மென்பதமான வடகாற்று,] ச



இளவாளிப்பு 

இளவாளிப்பு சன்று பெ. (n) 1. சரம் 
(wimpci.); dampness, moisture. 2. Garessev; melting. 

(செ.௮௧.). 

(இள - வாளிப்பு. ஒருகா. வளி - வாளிப்பு... 

இளவிச்சிக்கோ -௦/- பெ. (௩) கடைக்கழக 
காலத்துமன்னருள் ஒருவன்; 8 king in Sangam age. 

(இளம் * விச்சி - கோ.] 
இளவித்து ௪-8 பெ. (௩) மூன்று திங்களில் 

விளையும் ஒருவகை நெல்; a kind of paddy. 
(சேரநா.). 

ம. இளவித்து. 

[இளம் - வித்து. 

இளவிரிசு ௪-8, பெ. (௩) ஓருமரம் (சா.அக.); 

a kind of tree. 

(இளம் + விரிச..] 

இளவிளவெனல் ja-v-ila-v-enal, Qu. (n) பயிர் 

பசுஞ் செழிப்பாயிருத்தல்; ஐரா. 0800௩0 luxuriant 

growth of vegetation. (Qe. 218. ). 

(இள - இள - எனல்..] 

இளவுச்சி /2-ப-ப2௦1 பெ. (ஈ.) நண்பகற்கு அணித்தான 
முற்பொழுது (விதான.எச்சவினை.4) ; forenoon nearer 

midday. (Qé.918.). 

[Gor + உச்சி - உக்கம் உத்தம் - உத்தி, உச்சி] 

இளவுடையான் /2-டீபரந்க, பெ. (௩) இளவரசன்; 
son of a king. '“இளவுடையானென்றேத்த'” (சீவக.2568) 
(செ.௮௧.). 

[இளம் - உடையான்.] 

இளவுறை iav-urai, Gu. (n) நன்றாகத் தோயாத 

Sur (wimp.218.); milk not fully formed into curds. 

(செ.௮௧.). 

(இளம் - உறை, உறைதல் - தோய்தல். 

இளவெந்நீர் சன் பெ. (௩) சிறுசூடுள்ள வெந் 
ற் tepid water. (Qe.218.). 

[இளம் - Gand + 68] 

இளவெந்நீர் (pps favennir mutukku Qu. (n.) 

இளஞ்சூடான நீரில் தலைக்குக் குளித்தல்; வட 

a bath 1 16210 வச. (செ.அ௮க.). 

(இளம் + வெம் - நீர் 4 முழுக்கு... 

இளவெயில் ila-veyil பெ. (ாஈ.) காலை வெயில்; 

morning sunshine which is warm but not sensibly hot. 
(செ.௮க.). 

ம. இளவெயில்; ௧. எளபிசில். 

(இளம் - வெயில்; வெம் - வெய் - வெயில்.   

en 
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இளவெயிற் காய்தல் /௪ஷச்-/ஜ/ணி! பெ. (௩) காலை 
நேரத்தில் சூரிய வெளிச்சத்தில் சூடேறும்படி உடம் 

பைக் காட்டிக் காய்தல்; இதனால் உடம்பிலுண்டான 

பித்தம் மயக்கம் முதலிய தோய்களெொல்லா மதிகப் 
ub; exposing oneseif to the moming sun. (சா.அ௮க.). 

[Berd + வெயில் - காய்தல்./ 

இளவெழுத்து வரம பெ. (௩) திருந்தா 
வெழுத்து (வின்.); பார்௦ாாக0 handwriting as that of 
a child just learning to write. (Qe.18.). 

(இள - எழுத்து... 

GenCairiens ila-véigai, Qu. (n.) : முதிராதவேங்கை 
மரம்; young margosa 1௦6. '*நாகிள. வேங்கையிற் 

கதிர்த்தொளி திகழும்'” (புறநா.352.12) (சங்.இலக். 

சொற்.). 

[இளம் - வேங்கை../ ; 

இளவேனில் /ச-ஸர் பெ. (௩) 1. மேழம் விடைத் 
Sleiser (Aev4.8,7); period of time included in the 

months of Chitrai and Vaikasi, being the milder part of 

the hot 96280, 006 ௦7 8 றவாபபகா. 2. வெப்பம் முதிராக் 

கோடை, (செ.௮க.); $பா௱ஊ season. 

[இளம் * வேனில்./ 

இளி'-தல் சீ, 4 செ.குன்றாவி. (4) 1. இணுக்குதல் 
9 0100: “இளிந்த வீயும்” (சீவக.1241). 2. உரித்தல் 
(சூடா.); ௦ ஊற ௦4. - செ.கு.வி, (41) இகழப்பட்டு 
எளிய ஊதல் (தொல்.பொ.253,உரை): 1௦ 6000௦ 

low spirited because of being ridiculed by others. 

(Ge. 18. ). 

(இல் > Bir + இளி: இல் - குத்துதல். இளிதல் - குத்திப்பிரித்தல், 
உரித்தல்./ 

இளி”-த்தல் ர் 4 செ.குன்றாவி. (44) 1. இகழ்தல் 

(வின்.); to disgrace, condemn. 2. என்ளல் (வின்.); 

to laugh, scorn, 401016. - செ.கு.வி. (ப4.) பல்லைக் 

காட்டுதல்; 1௦ ரர; 10 50 1௨ 1 ௯ 1 cringing 

or in craving servilely. (Cle.214.). 

ம, இளிக்குக. 

(இல் -, இள் -, இளி, இளித்தல் - பிரித்தல். உதடு பிரித்தல், 
பல்லைக்காட்டுதல்.] 

இளி” Qu. (n) 1. Gewese: disgrace, contempt, 

contumely, scorn. 2. @ Hus; fault, defect. “@aNGuircs, 

வற் கஃதிறந்து வாழ்துமெனல்'' (குறள்.971). 3. சிரிப்பு 

(பிங்.); ர, (8பர௭. 4. இகழ்ச்சிக் குறிப்பு நகை; 
-derisive laughter; unseasonable jocularity. 5. @eneufoir 

ஏழொலியுள் eopsireusy; the fifth tone of the gamut. 

(Qe. 218.). 

ம. இளி. 

(இல் -, இள் - இளி, இளி - பிறர் சிரிக்கத்தக்க எள்ளி 
ககையாடத் தக்க குற்றம், இகழ்ச்சி]
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இளிகண் ii-kan, Qu. (n.) பீளைக்கண்; blear eyes: 
eyes BOE ‘witht ரணம் ectropion. "இளிகண்ணனைப் 

புண்டரீகாட்சனென்றும்' (ஈடு.3,9,10) (0௪.௮௧.). 

இளிச்சகண்ணி Wicca-kanni, Bis. (௩) காமக்குறிப் 
போடு பிறரை நோக்குத் தன்மையுடையவள்: பா 

having amorous look. “இளிச்சகண்ணிக்குப் புளிச்ச 
கண்ணி தேவலை”(செ.௮௧.). 

(இனித்த - கண்ணி, இளித்த * சிரித்த..] 

இளிச்சவாய் llicca-vay, Qu. (n) பல்தெரியும்படி 
Sobseurus; open mouth in which the lips are parted 
So as to make the teeth visible. (sr..95.). 

[இளித்த -, இளிச்ச ஃ- வாய்.] 

இளிச்சவாய்ப்பட்டம் ileca-vay-p-patiam, Qu. (n) 
POTD Osflungeucs srerm tut; notoriety of 

0610 8 1001. முடிச்சு அவிழ்க்கக் கொடுத்தது மல்லாமல் 

இளிச்ச வாய்ப்பட்டமுங் கிடைத்தது? (செ.௮௧.). 

[இனித்த -, இளிச்ச 4 வாய் 4 பட்டம். 

இளிச்சவாயன் //0௦௪-ஞ்௪ பெ. (ஈ) 1. எப்போதும் 
LINENEVEEM_(HLiasest; one who is always showing 

his teeth; one who grins like a monkey. 2. crefléled 

ஏமாற்றப் படுபவன்; one who is easily misled, 

simpleton: (Glé.914, ). 

ம. இளிச்சவாயன். 

[இளித்த -, இளிச்ச - வாய் - அன். இளித்த வாயன் பார்க்க; 

see ijitiavayan] 

Qefleemacvor iiccar-kan, Qu. (n.) இளிகண் (வின்.) 
பார்க்க (செ.௮க.); see iikan. 

(இளித்தல் -, இளிச்சல் + sein] 
இளித்தல் 44௪! பெ. (௩) பல்லைக்காட்டல்; ர்வு 

to have the lips open so as to expose the teeth, as 

0005 00. (சா.௮௧.). 

[Ber + Gall இளி-த்தல்... 

இளித்தவாயன் iitta-vayan, Qu. (n) குரங்குபோல் 
பல்லைக் காட்டுபவன்; இழுப்பு நோய் காணின் 
தோன்றும் குறி; 06 who shows his teeth like a 

monkey. Itis also a sign in tetanus or delirium. (¢.218.). 

(இளி mi Baliga * வாயன். 

இளிதேர்தீம்குரல் iMtér-limkural Gu. (n.) குரலாகத் 
சேர்ந்து இசைக்கும் மேற்செம்பாலை யென்னும் 

பண்: ஊ ancient musical term. “QelCsr Sauer 

லிசைக்கு மத்தம்'” ( அகநா.33.7). 

(இளி + தோர் + தீம் + குரல்./ 

இளிந்த காய் 8822-௯ பெ. (௩) பாக்கு; 8608-01. 
47609 0519௦0ப (சா.௮௧.). 

[இளி - இளிந்த - காய்../ 

இளிப்படு-தல் //-0-020ப-, 20 செ.கு.வி. (44.) அகப் 

படுதல்; 1௦ 66 caught, trepanned "*“இளிப்பட்டன 

வீகைப்போர்'' (கலித்.95) (ச௪.௮௧.). 

(இளி - படு.] 

இளிப்பு /பபெ. (௩) 1. பல்லைக் காட்டிச் சிரித்தல்; 
ரர. 2. தாணுதல்; 19610 015008௦9 0 62ர்பி. 3. 

குதிரை கனைத்தல்; neighing of a horse. (Germr.). 

ம. இளிப்பு. 

(இளி, இளிப்பு.. 

இளிம்பு dimbu, Qu. (n.) திறமையின்மை; ப௩$47ப11655 
11௦௦8௫. *இடையரிளிம்பு கண்டால்? (ஈடு.3,5,3) 

(செ.௮௧.). 

(இளி -, இளிம்பு... 

இளிவரல் 4-022/ பெ. (௩) இழிப்புச் சுவை; 9040௩ 
of disgust one of eight mey-p-padu. ‘“‘epuGu GleslGus 

வருத்தம் மென்மையொடு யாப்புற வந்த இளிவரல் 

நான்கே'' (தொல்,பொருள்,மெய்.6) (செ.௮௧.). 

(இளி - வரல், இளிவரல் - இகழ்ச்சிவரல்./ 

இளிவு ௩ பெ. (ஈ.) 1. Papel; disgrace, ridicule. 
""இளிவென்னு மேதப்பாடு”' (குறள்.464). 2. இழிதகவு 
(திவா.); wretchedness, lowness in rank or character. 

3. அருவருப்பு; disgust. “இரவும் பகலும் இளிவுடன் 

தரியாது'' (மணி.6.28). 

இளை” jai பெ, (n) 1. தலைக்காவல் (திவா.); 
main guard; strong 824௦ 1௩ ௨ 10௨55. 2. கரவற்காடு; 

jungle growth maintained as a defence around a 

fortified நெ. "இளையுங் கிடங்குஞ் சிதைய'' (பு.வெ. 

5,3). 3. கட்டுவேலி; . 6006, fence, protecting 

enclosure. “இளைசூழ் மிளை' (சிலப்.14,62) 

(செ.௮௧.). 

[மிளை -, இளை. மிளை - மிடைந்துகட்டும் வேலி 
காவற்காடு.] 

௧. எளெ. 

(இள்-, இளை... 

இளை” /௪/ பெ. (௩) திருமகள் (ஆ.அக.); பவளா 
the goddess. 

இளை” jai, Qu. (n.) இளைப்பு; 628. (ஆ.௮௧.). 
{Qe > Biman] 

இளை”“-த்தல் /௭/, 4 செ.கு.வி. (44) 1. சோர்தல்; 
to grow weary, to be fatigued, to get exhausted. 

""எல்லாப்பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன்'' (திருவாச.1,31). 
2. மெலிதல்; 1௦ 06 68018190, to grow lean, to become 

க ௦0ம் “இளைத்தனர் நாயனா ரென்று” (பெரியபு.கண்  
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ணப்.123). 3. பின்னடைதல்; (௦ 121 061006 8 106; 

to lag behind a rival; to yield to superior force. 

“"மதனனம்புக் கிளையார்'” (பதினொ.திருவிடை.மும்.21). 

4. ஏழைமைப்படுதல்; ௦ 0௦௦0௨ !ஈ001619060. 'அந்தக் 
குடும்பம் இளைத்துப் போயிற்று' (கொ.வ.). 5. வளங் 

குறைதல்; 1௦ 0690 1௦ 50509 ௦ diminishing retums 

as land; to grow weak and lacking in fruitfulness, as 

trees, to fade, lose vigour, as a 081. 'பயிர் இளைத்துக் 

am_Odlng (Mer.) (e.218.). 

(இள -, இளை-தல்../ 

இளை”-த்தல் /8/, 4 செ.கு.வி. (94) நெகிழதிற்றல்; 
to get 5806. ''தானே யிளைக்கிற் பார்கீழ் மேலாம்'' 

(திவ்.இயற்.பெரியதிருவந்.24) (செ.௮௧.). 

(இள, இளை -, இளை-த்தல்.] 

இளை” ர், பெ. (ஈ.) 1. கிடங்கு; 010, ௦௨. 

2, கரடி; |ஈ018ஈ 0180% 0௦. (செ.௮௧.). 

/இல் - இள் - இளை..] 

இளை” i@i, Qu. (n.) 1. tL; younger brother. 

“இளைபுரிந் தனித்தன்மே லிவர்ந்த காதலன்'. (கம்பரா. 

கவந்த.27) (செ.௮௧.). 2. இளைமை; tenderness; 

௧. எளெ. 

(இள - இளை... 

இளை” /௪/ பெ. (௩. முகில் (பிங்.); 0000. (௪௪.௮௧.). 

(இல் - இள் - இளை... 
இளை” /% பெ. (௩) திலம்; ஊர். “இளையெனுந் 

திருவினை யேந்தினான்'' (கம்பரா.கிளை.119). 

(இள் - இளை./ 

இளைச்சி ijlaicci, Qu. (n.) gree; younger sister. 
““அகிலமுண்டார்க்கு நேரிளைச்சி'' (திருப்பு.1037) 
(௫௪.௮௧.). ் 

(இள் - இள - இளைச்சி.] 

இளைசு /௪8ப-, பெ. (௩) இளைது பார்க்க; 596 /20ப/ 

[இளைது - இளைச.] 

இளைஞன் flainan, Qu. (n) 1, விடலைப் பருவத் 
ண; \ad, youngman. "இளையோர் சிந்தைபோல்'' 

(கம்பரா.நாட்டுப்.52). 2. தம்பி (oMler.); younger 

௦௭. (செ.௮௧.). 

(இள் - இளை இளைஞன்... 

இளைத்தமண் ரவர்சகா பெ. (௨) சத்துக் குறைந்த 

Loswor; strengthiess soil. (9.91&.). 

(இளைத்த + weer] 

இளைத்தவன் faittavan, Qu. (n.) 1. எனிமைப்பட்ட 
aes; poorman. 2. மெலிவடைத்தவன் (கொ.வ.); 
weakman. (Qs.918.). 

[இளை -, இளைத்தவன்... 
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இளைது /௪/ஸ், பெ. (௩) 1. முதிராதது; 6௨ which 
is young and not fully developed. ''இளைதாக 

முண்மரங் கொல்க'' (குறள்.879) (0௪.௮௧.). 
2. பக்குவம் சரியாக வராதது; (காய்ச்சிய எண்ணெய் 

போல்வன); that which is not fully boiled or 

௦௨௦0 (சேரநா.). 3. தாழ்நீதது, குறைவு; ஈரச0நு, 

08560655, 01807808. (சேரநா.). 

ம. இளது. 

[Bat + Baan -. இளையது > Boag] 

இளைப்படு-தல் iai-p-padu-, 20 செ.கு.வி. (94) 
வலையிலகப்படுதல் (அகநா.3,உரை); 1௦ 06 08பரர் 

in the snare. (Gle..918.). 

[இளை + ug. 

இளைப்படுபேடை /8/0-0௪0ப-097௪] பெ. (௨) காவ 
லெய்திய பேடை; 1686 068160 for protection. 
“"இளைப்படு பேடையிரிய'* (அகம்.310-15) 

(சங்.இலக்.சொற்) '“பருந்திளைப் படூஉம் பாறுதலை 

யோமை:' (அகநா.21-15) (சங்.இலக்.சொற்). 

/இள்-, இளை - இளைப்படு - பேடை..] 

இளைப்பாற்றி" /கறக் பெ. (௩) இளைப்பை 
#56500; that which refreshes; that which relieves 
fatigue. “கோடையிலே இளைப்பாற்றிக் கொள்ளும் 

வகைகிடைத்த குளிர்தருவே'' (திருவருட்பா) (செ.௮௧.). 

(இளைப்பு - ஆற்றி] 

இளைப்பாற்றி” jlaippari, பெ. (௩) களைப்பை 

யாற்றும் Flapjecrey; refreshing light food after fatigue, 

refection. (7.248.). 

[Beary + 01] 

Qeoontiuinmm|-5ed iaipparu-, 15 செ.கு.வி. (4) 
விடாய் தீர்த்தல்; to refresh; to relieve fatigue, cause 

- to rest,to quench thirst. (Qe.916.). 

(Qenariny + pay] 

இளைப்பாறு-தல் /௪றச்பு, 5 செ.கு.வி. (4) 1. 
விடாய் நீங்குதல்; ௦ விஷ. 1௧000௨ by taking 

rest, enjoy repose after fatiguing work. 2. Qemeruiimpu 

பொமுதின்றி நீங்கி ஓய்ந்திருத்தல் (இ.வ.) ௦ 7214௪ 
from active work, as a pensioner. (Cle. 26. ). 

[இளைப்பு - ஆறு... 

'இளைப்பாறுதல் /௪மச்பசச. Qu. (n) துஞ்சுதல்; 
eternal rest. '“மேரியம்மாள் கருத்தருடைய இளைப்பாறு 

தலுக்குட் பிரவேசித்தாள்'' (சோ.). 

[இளைப்பு 4 ஆறுதல். 

இளைப்பிருமல் /௪ஹ்ய௱க/ பெ. (௩) இளைப்பை 
யுண்டாக்குமோர் வகைக் காசநோய்; 8 10) 04 asthma 
causing fatigue by coughing. (¢i.218. ). 

(இளைப்பு - இருமல்.



இளைப்பு 

ர என னன காவல மைய பைவ டை வப ட் த 
“1... இளைப்பு flaippu, Qu. (n) 1. Ceniey; weariness, 

fatigue, lassitude. '"இளைப்பெய்த' (திவ்.இயற்.பெரிய 
.திருவ.23). 2. அச்சம்; எரி, ன். '"இளைப் 
பினை யியக்க நீக்கி”* (திவ்.திருக்குறுந்.18) (௪செ.௮௧.), 
ம. இளப்பு; ௧. டப்பு; தெ. டய்யு; கோத. எள்வ்; துட. எள்வ்: 
கொலா. டய். 

[இளை - இளைப்பு. 
கடத இளைப்பு ௪௦௩ பெ. (n) மெலிவு (ஆ.௮௧.); 

leanness; emaciation. 

(இளை - இளைப்பு./ 

இளைமை ண்ச௩ு பெ. (௩) இளமை பார்க்க: 
(செ.௮௧க.); 866 ச; 
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(இள - இளமை - இளைமை./ 

இளைய ஆடுநடை நச சரப ஈசி பெ. (௩) 
இளமையில் அசைந்தியங்கும் நடை; 99/0 walking 
*வாடாப் பைம்மயிரிளைய வாடுநடை”'” (பதிற்றுப். 

12:11). 
[Gar + இளைய - ஆடுநடை.] 

இளைய நயினார் Haiya-nayinadr-, Qu. (n.) முருகக் 

e&t_ejet; Lord Murugan (MER507 of 1929-30): 
(௪செ.௮௧.). 

(இள - இளைய - (நாயனார்) நயினார். . 

இளைய பிள்ளையார் iaiya-pillaiya, Qu. (n) 
முருகக் &L.syer; Muruga, the younger son of Siva 

as dist. for Mutta-pillaiyar. (Gl¢.96.). 

[இள - இளைய - பிள்ளையார்.] 

இளைய பெருமாள் /௭ட்௪-0சய௱சி-, பெ. (௩) இராம 
ணின் தம்.பி: காட்டுக்கு இராமனோடு துணையாகச் 

சென்ற; இலக்குவன் (திவ்.திருநெடுந்.21,வ்யா.); 

‘fit; the junior Lord, an. appellation of Lakshmana, who 

was the younger brother of Rama the Perumal. or Lord, 

and who accompanied his elder brother through his 

voluntary exile. (Gle.918.). 

(இள. - இளைய - பெருமாள்..] ees ட்ட 

இளையம் ஈந்ண, பெ. (ஈ.) இளமையையுடையது; 
. that which is tender 803/0ப0. “இளையமாகத் தழையா 

யினவே'' (புறநா.248-2). 

(இளை - இளையம்.] ட 

இளையமரக்கால் /ந்ச-௱சககி பெ. (௩) சிறு| 
மரக்கால்; 8௨ 8௨ ௱2804. 'கலத்துவாய்த் தூணி 

இளையமரக்காலால் வரிசையிட்ட படி' ($11/,30) 
(செ.௮௧.). 

[இளம் - இளைய - மரக்கால்./ 

இளையர் jaiyar, Qu. (ஈ.) 1. இளைஞர் (பரிபா.6.27); 

youths, youngmen. 2. வேலைக்காரர்; servants. 

... “இளையர் விருந்தினர்'' (தொல்.பொ.193) (செ.௮௧.).   [இள -, இளையர்... 

- இளையான் 

  

இளையவர் /ந்ஸ பெ. (ஈ.) இளம்பெண்கள்; $/0பார 

women. “இளையவர் வலைப்பட்டிருந்து'' (தேவா. 
462,9). 

(இள -, இளையவர். 

இளையவள் /௪ட௪௫/ பெ. (௩) திருமகள்; (௮ள்ரார். 

(இள் - இளை - இளையவள்..] 

இளையவன் /நீ௭ந பெ. 1. அ.சவையிற் 
GMNHSe1e; younger person, one who is junior 

[1 806. அவன் எனக்கு இளையவன். 2. விடலைப்பரு 

eugsor; lad, youth. 3. so; younger brother, so 

called because he is junior than oneself. ‘‘@senené 

கேட்ட விளையவன்'' (கம்பரா.மூலபல.62). 4. மூரு 

கன் (திருவிளை.கடல்சுவற.1.); Murugan (Qs.216.). 

ம. இளையவன். 

(இள - இளையவன்.] 

இளையன் /சசந பெ. (௩) 69; younger brother. 

'"வாலியோற்கவனிளையன்”' (பரிபா.2,21). 

. /இள - இளையன்... 

இளையாட்டக்குடி ijlaiyatta-k-kudi-, Qu. (n) wae. 
டுக்கோட்டை செட்டிமார் பிரிவிலொன்று (அபி. 

சிந்.); a sub-division among the Nattu-k-kottai chetty 

caste, and they are living in and around the village 

ilaiyatta-k-kudi in Ramnad District. 

(இள - இளை - ஆட்டக்குடி. ஆட்டக்குடி என்னும் ஊரின் 
தொடர்பால் பெற்ற பெயராயிருக்கலாம்./ 

இளையார்” ர்ற்ன் பெ. (ஈ.) 1. பெண்கள்; young 

௦௱9, 185965. “முற்றா விளையார் விளையாட்டொடு'' 

(திவ்.பெரியதி.3,8,8) . 2. Cgmplum: female attendants. 

“இளையார் குழாத்திடையாள்'' (சீவக.2585) 
(செ.௮௧.). 

இளை -, இளையார்] டல 

இளையார்” iaiyar, பெ. (ஈ.) கொமுதந்தர் (இ.வ.); 
husband's younger brothers. (Q6.218.). 

(இளை - இளையார். 

இளையாழ்வார் iai-y-alvar, Qu. (n) இராமானுசர் 

(@ Guy); a distinctive appellation of Iramanucar who 

’ is also called Laksmana. (Qs.918.): 

(இளம் - இளைய - 'ஆழ்வார்.] ,.. 

இளையாள் ஷ்கி; பெ. (௩) 1. S§lilens; younger - 
sister. 2. glpweer (1901.); Lakshmi, as the younger 

.Of two sisters, mUtévi being the elder. 3. பின் முறை 

wsnesred; any wife married after the first. (Qe.218.). 

(இளை - இளையாள்..] 

. இளையான் ௭௭ பெ. (n.) 1. 6159; younger brother. 
“"அவனுமுனக் கிளையானோ”'. (கம்பரா.சூர்ப்ப. 132). 
2. இளமையுடையவன் (சீவக.1593): (80, youth.



இளையான்குடிமாறநாயனார் 

ம. இளையான்; ௧. எளெய. 

(இளை + eer] 

இளையான்குடிமாறநாயனார் 4ஷ்ஸ்-4பரி-ற௮2- 
ஏஜ்சாக் பெ. (ஈ.) தாயன்மார் அறுபத்து மூவருள் 
ஒருவர் (பெரியபு.); 8 canonized Saiva saint, one of 

Arupattu-mivar. (Qe..248.). 

(இளையான் குடி - ஊர்; மாறன் - இயற்பெயர். நாயனார் 

சிவத்தொண்டினால் பெற்ற பெயர். இளையான் + Go + 

மாறன் 4 நாயன் - ஆர். 

இளையெள் ஷ்_ஈஏ/ பெ. (௩) முற்றாத எள் (பிங்.); 

unripe rape seed. (Ge.21&.). 

(Qenrer + ereit.] 

இளையோன்” iai-y-6n; Qu. (n.) 1. சிறுவன் (பிங்); 
boy, lad, youth. 2. 169 (iMru.); younger brother. 

(Qe.216.). 

ம. இளயோன். 

(இளை -.ஆன் - இளையான் - இளையோன்./ 

இளையோன்” iaiyon பெ. (௩) முருகக்கடவுள் 
(தக்கயாகப்.5, உரை); 14பாபர8. (செ.௮௧.). 

[இளை - இளையன் - இளையான் -, இளையோளன்./ 

இற்கடை irkadai Qu. (n.) af @amufed; entrance 
to a house. “'இற்கடை... யூர்ந்தாயுநீ'' (கலித்.97) 

(செ.௮௧.). 

[இல் - கடை] 

இற்கிழத்தி சரச; பெ. (ஈ.) குடும்பத்தலைவி; ௨16, 
who is the mistress of the 0056. '*தனதிற்கிழத்தி 

தனையிகழின்'' (கூர்மபு.தக்கன்.56). 

இற்செறி-த்தல் ௦8%, 4 செ.கு.வி. (44) தலைவ 

னைச் சந்தித்தற்கிடமின்றி, பெற்றோர் தலைவியை 
அவள் அகவை நோக்கி வீட்டினுள் இருத்துதல் 
(திருக்கோ.134); to restrain the heroine within the 
parental house in view of her adolescence, and thus 

indirectly impede her meeting her lover. (Gs.218.). 

(இல் + செறி.] 

இற்செறிவு 4-௦௮, பெ. (௩) தலைவனைச் சந்தித் 
தற்கிடமின்றிப் பெற்றோர் தலைவியை அவள் 

அகவை முதிர்ச்சி நோக்கி வீட்டினுள் இருத்துகை 

(H@sGar.133.Geme@5); the restraint placed by her 

parents on the heroine in view of her reaching adolescent 

womanhood ;to stay within’the house, which impedes 

her meeting her lover. (Gig. 218.). 

(இல் - செறிவு... 

இற்பரத்தை ர்க்க! பெ. (௩) காமக்கிழத்தியாகக் 
கொண்ட பரத்தை (பரிபா:6,உரை); ௦00௦006106, 90!   

இற்றுச் சொட்டு-தல் 
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as mistress, dist. fr. argmursens (Cle.218.).. 

(இல் - பரத்தை... 
இற்பாலர் ஈச, பெ. (௩) தற்குடிப்பிறந்தவர் 

(uup.1.84); persons of good birth, those born in a 

respectable family. (Ge.218.). 

(இல் + ume.) 

இற்பிறந்தார் ர-ர்சாசக்; பெ. (ஈ.) தற்குடிப்பிறந்தார்; 
good qualities ௨5 ஈன்ளார(60 1௩ 8 *8ாடு.. “இற்பிறந்தார் 

கண்ணேயும்'' (குறள்.1044). 

[இல் + பிறந்தார்./ 

இற்பிறப்பு ச-2ர2200-, பெ. (ஈ.) உயர்குடிப்பிறப்பு; 
descent from a good family, 07 10016 ௨ன்௨01௦. “'இற்பிறப் 

பறியீர்'” (திவ்.பெரியதி.1,1,7) (ச௪.௮௧.). 

(இல் - பிறப்பு. 

இற்புலி ச-2ப7-, பெ. (௩) பூனை (பிங்.); 14. 00௨51௦ 
tiger, a familiar ஈ8௱6 10 6 ௦௦. (செ.அக.). 

[இல் - புலி] 

இற்றவை iravai Au. (ஈ.) மூறிந்தவை; 604, 
wornout, corroded. :*நறுவடி ஆர் இற்றவை 

போலழிய'' (கலி 84-2). 

(இறு - அவை - இற்றவை.] 

இற்றி" ரா பெ. (௩) ஊன் (வின்); ஈ௦௨ (௪௪.௮௧). 

(இல் - தி - Bop} 

இற்றி” im, Qu. (n.) BSB; tailed oval-leaved fig. 
(௪ெ.௮௧.) ''கல்லிவரிற்றி'” (ஐங்குறு.279). 

(இல் தி - இத்தி - இற்றி..] 

இற்றிறந்துபோ-தல் ர்ர்காப-02-, 8 செ.கு.வி. 

(4.) ஏழ்மையினால் இறத்தல்; to die of poverty. 
(சா.அக.). . ie 

(Bon + Boss + Curge.] 

இற்று” iru, Al.ap. (finv.) இத்தன்மையுள்ளது; 10 
of a verb, meaning, (It) is of such a nature. “Qwest 

பொருளை யிற்றெனக் கிளத்தல்” (தொல்.சொல்.19) 
(செ.௮௧.). 

(இல் - து இற்று... 

Bom? iv, இடை. (2௨௩) ஒரு சாரியை (நன்.244); 
a euphonic particle occuring in tha combination of the 

different parts of the same word, or of two distinct words, 

8$ 1) அவையிற்றை, பதிற்றுப்பத்து. 

ம. இற்று 

(இல் - து.] 

இற்றுச் சொட்டு-தல் /7ய-௦-ஸ0ப-, 5 செ.கு.வி. (44) 
நீர் இடைவிட்டுச் சொட்டுதல்; 1௦ exude and drip 

at intervals, 85 ௩௦1௭. (செ.௮௧.).



இற்றுப்போ-தல் 

985 : 

  

-இறக்கு-தல் 
  

ம. இற்றிக்குக. 
[இற - இற்று + சொட்டுதல்..] 

. 

இற்றுப்போ-தல் inv-p-pe-, 8 செ.கு.வி. (44) நைந்து 
போதல்; 1௦ 06 ௩௦ ௦1, reduced, broken; to become 
decayed. (Qs..218.). 

(Gp > Bog + போதல். 

இற்றும் ராயா, கு.வி.எ. (adv.) மேலும்; moreover, 

0691085 , ரபார்ள. *இற்றுங்கூறுவேன்” (பெருங்.வத்தவ. 
6,38) (செ.௮௧.). 

/ஒருகா. இன்னும் -, இத்தும் -, இற்றும்.. 

இற்றுவிழு-தல் inu-vilu-, 2 Qs.6.69. (vi) நைந்து 
Ca@ ailupsev; to decay and fall. ‘womb இற்று 

விழுந்தது” (வின்.) (௪௪.௮௧.). 

(இற - இற்ற - விழு... 

இற்றை ச கு.வி.எ. (adv) இன்றைக்கு; 1௦ 0. 
"இற்றைப் பறைகொள்வா னன்றுகாண்”* (திவ்.திருப்பா. 

29) - பெ. (ஈ.) இன்று; 46 ர “"இற்றையில் 

விளித்தனை'' (கந்தபு.தெய்வயா.5) (செ.அக... 

(இன்று -, இற்றை (வலித்தல் திரிபு). 
இற்றைத்திங்கள் ௪4/0௪ பெ. (௩) இந்தத் 

திங்கள், this month இற்றைத் திங்களிவ் 

வெண்ணிலவின்” (புறநா.112) (சங்.இலக்.சொற்). 

(இற்றை - திங்கள்../ 

இற்றைநாள் ஈண்சி! பெ. (ஈ.) Mesgy; this day; today. 
(சா.அக.). 

(இன்று -, இன்றை - இற்றை - நாள். 
இற-த்தல் 6௪-, 3 செ.குன்றாவி. (4) கடத்தல்; to 

go beyond, transcend, pass over. ‘‘\yvcueny unas 

தோன்றல்'' (புறநா.21) - 3 செ.கு.வி. (4) 1. கழிதல்; 

10 09959 ௫, 618096, 8 1௦. ''இறந்தநாள் யாவர் மீட்பார் 

(சீவக.2616). 2. நெறிகடந்து செல்லுதல்; 1௦ 18- 
nsgress, trespass, overstep. “QlaSlmuum Cemiigyb... 

பழி'” (குறள்.145). 3. மிகுதல், 0 609, ௦ be 

pre-eminent. “இறந்த கற்பினாட்கு”' - (கலித்.9). 4. 

சாதல்: 1௦ 016. ''இறந்தாரை யெண்ணிக் கொண் டற்று'' 

(குறள்.22). 5. வழக்கு வீழ்தல்; 10 0689௦ 10 be current, 

06௦௦06 ௦0501616. “இது இறந்த வழக்கு” (சீவக.2108, 
உரை). 6. நீங்குதல்; 10 06087, (686. ''உம்பரிமை 

பிறப்ப'” (பரிபா.17,31) (செ.௮௧.). 

ம. இறக்குக. 

(இள் - இறு - இற. இறு - பின்வாங்குதல், இற - பின்தங்கச் 

செய்தல்./ 

இறக்கம்" irakkam, Qu. (n.)'1. Gwen; descent, 

debarkation. 2. #/lay;declivity, slope, depression*ermmap 

மிறக்கமுமான வழி! 3. இறங்குதுறை (வின்.); ford, 
9090 ௦1 உங்ள. 4. விலங்குகள் செல்வழி (வின்.);   

tracks of beasts in a jungle. 5. denev gaigyens; decline 

from a high position. “@ma&aqp) mrQarat Case 
மெய்தினான்'* (கம்பரா. சடாயுகா.19). 6. சசவு; 02ம். 
(செ.அக.). : 

ம. இறக்கம். 

(இற - இஜ - இறக்கம்... 

இறக்கம்” 4௯8௧௭, பெ. (௩) Genpay; deficiency. 

" /இற . இறக்கம்... 

இறக்கம்” ண) பெ. (ஐ உணவு முதலியன 
உட்செல்லுகை; 948101-/70 25 011000. '*சோற்றிறக்கமு 
மறந்தான்” (குருகூர்ப்.) (ச௪.௮௧.). 

(இற - இர - இறங்கு - இறக்கு - இறக்கம்... 

இறக்கமின்மை கண்க! பெ. (௩) உண்ண 
இயலாமை; 1055 01 ௦41௨.“ நோயாளிக்குச் சோறு 

இறக்கமில்லை' (சா.அ௧.). 

[இறக்கம் - இன்மை... 

இறக்கிடு-தல் //40-, 20 செ.கு.வி. (44) தாழ்த்து 
$8; to bow low or bend, as one’s head. **தலையிறக்கிட் 

டுச் செல்வார்'” (திருவிளை.திருமண.125) (செ.௮௧.). 

(இறக்கு + BO] 

QnsG'-50 irakku-, 15 Qs.@.08. (vi) 1. இறங்கச் 
Glewigsev; to Jower, let-down, put down as ‘a’ load; 

to land, unload, as from a boat 2. எண்ணெய் 

முதலியவை வடித்தல்; to 0154. 3. அடக்குதல்; to 

reduce or bring down, as றா. “கொழுப்பை யிறக்கி 

விடுவேன்: 4. உயர்த்துவது போல இகழ்தல்; 10 றாவ59 
ironically. 5. Ga&G@ssev; to injure; to aunnul, as a 

charitable gift ““இத்தர்ம மிறக்குவான்'” (811177). 

6. கொல்லுதல்; 1௦ (41, 83. ''எரிமாலை வேணுதி 

யினிறக்கி'” (சீவக.961). 

ம. இறக்கு; ௧. எறகு. 

(இற - இறங்கு - இறக்கு..] 

இறக்கு -தல் ௪/8, 15 செ.கு.வி. (41) பணத்தைக் 
கட்டாயப்படுத்தித் திரும்பப்பெறல் (கொ.வ.); to 

compel repayment. (Gle..21&.). 

(இற - இற - இறக்கு... . 

இறக்கு” irakku, Qu. (n.) இறக்குகை; பாம்பா, 
discharging. ‘smorensé& முடிந்ததா?* (வின்.) 

(௪ெ.௮௧.). 

[இறுக்கு -, இறக்கு. 

இறக்கு”-தல் /௪/0- 15 செ.கு.வி. (44) 1. தஞ்சைத் 
§00l§g560;t0 counteract or subdue the effect of poisons 
or poisonous bites. 2. srevorblemrus, sHovid aig 5560;
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to disti, as acid; to extract, as medicinal oils. 

3. கொல்லல்; (௦ 14. 4. சாதல்; 10 049. (சா.௮௧.). 
[ 

/இறக்கு - இறக்கு... 

இறங்கர் 

இறகுதூவல் ர௪ரப-/௩௪1 பெ. இறகாலான 
.. எழுதுகோல்; ப! ஐ. (செ.௮௧.). 

(இறகு + gree.) 

(n.) 

  இறக்குங்கால் சசரக கு.வி.எ. (209) 
உயிர்போகும் நேரத்தில்; at the moment of death; 
while dying-inarticulo martis. (e1.218.). 

(இறக்கும் 4 கால். கால் - பொழுது, காலம்... 

இறக்குதுறை 4௪40-௪7 பெ. (௩) பொருளிறக்குந் 

துறைமுகம், place of debarkation or of discharging 

௦00. (செ.௮௧.). 

(இறங்கு - இறக்கு - துறை... 

இறக்குமதி (சர் பெ. (ஈ.) 1. துறைமுகத்திலி 
ருந்து பொருள் இறக்குகை; ॥௱௰௦ர்ர. 2. இறக்குதீ 

  

    துறைமுகப் பொருள்கள்; imports. 
  

ம. இறக்குமதி. 

இறக்கு 4 மதி. மதி - தொழிற்பெயாறு..] 

இறக்கை” takkai, Qu. (n.) &#o@; wing, pinion. 

(Qs.218.). 

தெ. ரெக்க. 

(இறுக்கு - தாழ்த்து. 
உறுப்பு... 

இறக்கை” ர்க] பெ. (ஈ.) கண்ணாற்றின் இருபுறங்க 
ஸிலுமுள்ள துணை௱ச்சுவர் (கட்டட.நாமா); wing wall. 

(செ.௮௧.). 

இறக்கு - இறக்கை - தாழ்த்தியுயர்த்தும் 

தெ. ரெக்க. 

[இறக்க - இறக்கை போல் இருபுறத்துமுள்ள சுவர்./ 

இறக்கைச்சுவர் /௪/4/-௦-௦ப௭ பெ. (௩) துணைச் 

சுவர் (CEM); wing-wall. (Ge.218.). 

(இறக்கை + Gout] ; 

இறகர் ரசா பெ. (௩) 1. Ape; wing, pinion. 2. 
இறகு (வின்.); 122௦௭. (செ.௮௧.), 

(இறகு - அர். 

இறகின்முள் ஏய் பெ. (௩) இறகின் அடிக் 
குருத்து (சூடா.); பெரி! ௦4 & 168௭. (செ.௮௧.). 

[இறகு - இன் --முள்../ 

இறகு ரம பெ. ரப் 1. சிறகு; வரர; ஏங். 2 

் தணியிறகு; ரள, quill 3. மயிற்பீஷி (திவா.) : 
069000%5 1904௪. (செ.௮௧.). 

(இற - ஐடிதல், வளைதல், தாழ்தல். இறு - இற - இறகு./ 
இறகுக்கூடு iragu-k-kddu, Qu. (n.) தூவல் (பேனா) 

வைக்குங் கூடு); று 80. (ச௪.௮௧.). 

கோல். இறகு - கூடு.   

இறகுதூவல் 
இறகுபேனா ச8ரப றன்க பெ. (௩) இறகு தூவல் 

பார்க்க; 566 fragu taval 

[இறகு + (EPen) Guen] 

Qo GwEHset sragu-mafjfal Qu. (n.) சாப்பிராவிரை 

(ட); ௦0. (செ.௮௧.). 

(இறகு - மஞ்சள். 

இறகுளர்-தல் /௪ரப-, 4 செ.கு.வி. (44) சிறகடித்துக் 
கொள்ளுதல்; 1௦ ரிஷ ௦ ஈர05, 89 ௨ 00. “எருவை 

யிறகுளரும்'' (பு.வெ.9,19) (செ.௮௧.). 

[இறகு - உளர்] 

இறகெறும்பு iragerumbu, Qu. (n.) சிறகுள்ள எறும்பு 

(m.m.); winged red ant, drepanagnathus _ saltator. 

(செ.௮௧.). 

(இறகு - எறும்பு. 

இறங்கச்சங்கு irarga-c-cangu-, பெ. (௩) கோயிற்குக் 
கொடையளித்தோர் சிவிகை முதவியவற்றிலிருந்து 

இறங்கும்போது மதிப்புக்காக முழக்கப்படும் சங்கு 

(@\.a1.); blowing the chank, in honour of a_ chief 

or of any liberal donar to a temple just when he alights 

from his vehicle; dist fr. orméamig. (Gle.915.). 

(இறங்கு - சங்கு  இறங்கச்சங்கு.] 

இறங்கண்டம் sargandam, Qu. (n.) ger தோய் 

வகை; குடலிறக்க தோய் (ஜீவரட்.112); hernia, 

rupture. (Gle..248.). 

(இறங்கு * அண்டம்.] 

இறங்கமாட்டான் iraha-mattan, Qu. (n.) கீழைநாட்டு 
Clpeveucms (wimipts); Burmese paddy. (Qs.218.). 

இறங்கர் /கர9ச பெ. (௩) குடம் (பிங்.); மிள 00. 
(கொ.வ.) (செ.அக.9. 

[இடங்கர் -, இறங்கர்./



இறங்கல் 
987 இறங்குநெற்றி 
  

இறங்கல் ௭௯) பெ. (௩) 1. இறங்குமிடம்; place 
of descent, of debarkation. 2. அடைபடுகை (51. 
1, 119); state of being closed; neglected condition, as of 
8 826. 3. அரசிறையின்மை (11/40.00.1068); ல௦- 
mption from taxation. 4. தெல்வகை (00): 9 variety of 

coarse paddy sown in July, and harvested after six 
months. (Qé.218.).. 

ம. இறங்கல். 

(இறங்கு -, இறங்கல்..] 

இறங்கல்மீட்டான் ரர பெ. (௩) ஒரு வகை 
நெல்; 8 400 of paddy. ““போரிறங்கல்மீட்டான் புழுதிபு 

ரட்டி'' (நெல்விடுதூது.189) (ச௪.௮௧.). 

(இறங்கல் - மீட்டான். 

இறங்கலிடு-தல் /102/-/0-, 20 செ.கு.வி. (94) 1. 
போதல்; to pass away, vanish. “"ஏதங்களாயின 
வெல்லா மிறங்கலிடு வித்து'” (திவ். பெரியாழ்.5,2,8). 

2. கொடை, வழிபாடு முதலியன நிறுத்துதல்; (௦ 

neglect, as a charitable endowment; to close, as a temple. 

"தானத்தை : இறங்கலிட்ட இதுவும்'” (811.1,119) 

(செ.௮௧.). 

[Boma +91 

BormarflenFlev srangalinjl, Qu. (n.) spepferains 
(@).eu.); sage-leaved alangium. (Qe.218.). 

(Qmisg + uefa] 
இறங்கு”-தல் /௭ஐப-, 5 செ.கு.வி. (4) 1. விட்டு 

நீங்குதல்; 1௦ leave, abandon. :'அருணோக்க மிறங்காத 
, தீமரைக்கணெம் பெருமான்'' (கம்பரா.விராதன்.50). 

2. தொடங்குதல்; (0 commence, begin to act. sim 

வழியில் இறங்கியுள்ளான்? (செ.௮௧.). 

(இற - இற - இறக்கு... 
இறங்கு” -தல் ர்கார்ரபு, 5 செ.கு.வி. (4/.) 1. இழிதல்; 

to descend; to get down, as from a tree; to alight, as 

from a horse; to fall, as rain; to flow down, as a torrent. 

2. senrCerigev; to disembark, to be பரி. “கப்பலிலி 

ருந்து பயணிகள் இறங்கின பின்புதான் பொருள்கள் 

இறங்கும்? 3. அடியில் தங்குதல்; 1௦ 90% to the bottom 
85 990109 1 வஎ. “கலங்கல் தெளியும்பொழுது அழுக் 

கெல்லாம் அடியில் இறங்கிவிடுகிறது. 4. உட்செல்லு 

குல்; 10 5804௦ into its place, as a peg in a hole; 

to be driven home, as a nail.“ LiwcnauteyerGor ஆணி 

யெல்லாம் இறங்கின? 5. தங்குதல்; 1௦ 9 1௦ stay; 
to encamp, aS a company or an ராடு.“ முதலியார் 

சென்னையில் சத்திரத்தில் இறங்குவது வழக்கம். 6. 

தாழ்வடைதல்; (0 06 [600060 1 circumstances. அந்தக் 

குடும்பம் இறங்கிப் போயிற்று” (கொ.வ.). 7. நஞ்சு, 
தோய் முதவியன துணிதல்; (௦ abate, as poison, small 

pox and other diseases, which are popularly supposed 

to pass away from the head, downward, to the extremities. 

8. விலை குறைதல்; 0 1॥ 0 06 reduced, as the   

prices of articles. “9A aw QnmduaGsdlngy: 
(கொ.வ.)... 9. தாழ்ந்து வணங்குதல்; (௦ bow respe- 
Ctfully, show reverence. “@\omdlé Aeerm Agraplen’’ 
(தேவா.1131,2). 10. திலைகுலைதல்; 10 81) from 

a high state. “இறங்கு கண்ணிமையார்''. (சீவக.248) 
(செ.அக.). 

ம. இறங்ஙக; &, UL. எறகு, இறகு; தெ. எறகு; கோத. 
எர்க்; துட. எர்க்; குட. எறங்க்; பிரா. இரிங்க். 

(இள்-, இற - இறங்கு... 
இறங்குஓரை 'ர்கர்ப 6rai, Qu. (n.) ஞாயிறு தென் 

திசையில் செல்வதற்கு இடமாய்க் கடக முதல் சிலை 

வரையுள்ள ஆறு ஓரைகள்; six signs through 
which the sun passes in its southern course. 

[Bone + pang] 

இறங்குகிணறு /௪9ப-//2௩) பெ. (௩) உள்ளிறங்கிச் 
்.. செல்வதற்குப் படிவரிசையுள்ள கிணறு (இ.வ.); 861 

with steps leading down to the water. (G¢.91&.). 

[Bong + Beargy.] 

QougG@Clacioremr._ irarigu-kendai பெ. (௩) வலி 
மைக் குறைவால் சொறுக்குவாங்கல் அதாவது நரம்பு 

GUp§SH; the alternate contraction or relaxation of 

muscles-clonic spasm. It is opposed to ஏறுகெண்டை, 

another form of spasm. (é1.21&.). 

[இறங்கு - கெண்டை..] 

இறங்குசட்டம் srangu-catam, பெ. (௩) 1. மாட்டுக் 

குற்ற வகை (பெரியமாட்.18); 8 09150 1 cattle. 

(௫ெ.௮௧.). -2. வீழ்ச்சிக்காலம்; 8௨ time of loses. 
“அவனுக்கு இப்போ இறங்குசட்டம்; தொட்டதெல்லாம் 

நட்டமாகுது''. (முகவைவழக்.) 

, (இறங்கு - சட்டம் - மாட்டுக்குரிய மச்சங்களுள் ஒன்று... 

இறங்குசாத்து sangu-cattu, Qu. (n) செட்டிமார்க 
ஞள் ஒரு சாரார் (5114. 41, 232); ௨ 560 ௦ 16௨ ௦ 

09516. (செ.௮௧.). 

(இறங்கு - சாத்து. இறக்குமதி செய்யும் வணிகர்.] : 

இறங்குதுறை ச்சர்ரப-/பத[ பெ. (ஈ) இழியும். நீர்த் 
துறை; landing place. (Gle.218.). 

(இறங்கு - துறை. 
இறங்குநாகம் .கஷப-ாசசக௱, பெ. (ஈ.) மாட்டுச்சுழி 
வகை (பெரியமரீட்.21); 8 1480 ௦4 பொற in cattle. 

(செ.௮௧.). 

(இறங்கு - நாகம்./ 

இறங்குநெற்றி ரகாரப ஈண் பெ. (௩) முன்பக்கமாகப் 

yoo sgeencms lend); a rounded eminence 

projecting on the surface of the forehead - bossy 

fore-head. Itis opposed to erm Omir, receding forehead. 

(சா.அக.). 

(இறங்கு - நெற்றி.
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இறங்குபனை சகர சரச பெ. (௨) ஒருவகை 

யம்மை; 8 59/9௨ நற 04 9௮1-0௦0). it is opposed 

1௦ ஏறுபனை. (சா.அக௧.). 

/[இறங்கு - பனை..] 

இறங்குபொழுது “angu-poludu, பெ. (௩) பிற் 

பகல்: ஊிா௦௦௱, 66 றளர்௦0 07 4௪ பா declivity from 

the point overhead. It is opposed to ஏறுபொழுது 

(Qe.218.). 

(இறங்கு - பொழுது... 

இறங்குபொறை ‘argu 20க/ பெ. (௩) வளைந்த 
கதிர்கள்; 510000 ears of com due to weight of 

9. “ஏனலும் இறங்குபொறை உயிர்த்தன.'” (அகநா. 

192-8). (சங்.இலக்.சொற்). 

இறங்குமிராசி ர௪ரரயர-ர்ச4; பெ. (௩) இறங்கு ஓரை 
பார்க்க; see iangu orai. 

(இறங்கும் - இராசி... 
இறங்குமுகம் irangu-mugam, பெ. (n) தணியும் 

நிலை; 0901020400, 800 1௩ விவ. என் துன்பமனைத் 

தும்.... ஏறுமுகங் கொண்டதல்லா லிறங்குமுக மிலை 

யால்'”. (அருட்பா.5, தனித்திருத்.12) (செ.௮அ௧.). 

[இறங்கு - முகம்./ 

இறங்குவெயில் sargu-veyl, பெ. (௩) பிற்பகல். 
வெயில்; decreasing sunshine, as the sun descends 

towards the horizon. (Qe.218.). 

(இறங்கு - வெயில்.] 

இறங்கொற்றி ரஸ் பெ. (௩) நுகர்வு ஒற்றி 
(G).cu.); usufructuary mortgage. (Qe.318.)- 

(இறங்கு - ஒற்றி. 

Qmsne isd, Qu. (௩) இறையால் (4.) பார்க்க; 
896 ர்ஈந்கி. (கொ.வ.) (செ.௮௧.). 

[இறையால் - இறசால்..]: 

இறஞ்சி” ரவர் பெ. (ஈ.) ஒருவகைத் துகில் (சிலப்.14, 

108, உரை); ளம் ௦4 செம் 065. (செ.௮௧.). 

(ஒருகா. இலஞ்சி - இறஞ்சி..] 

இறஞ்சி” iranji, Qu. (n.) <gyayi (ene): Indian indigo 
(Qe. 218.). 

இறஞ்சித சேம்பு கரன் ஊம்ம பெ. (௩) கருஞ் 
Gey; a black variety of Gsibiy; a garden plant. 

caladium nymphaefolium. (g1.918.). 

(இரு - கருமை. இரு - இறு - இற - இறஞ்சிதம் - சேம்பு. 
இறட்டு-தல் ர்சரிபு, 5 செ.குன்றாவி. (௭4) , முகந்து 

afa560; to sprinkle, splash. pas HC@ நீரை இறட்டிக் 
கொள்ளுதல் (திவ்.திருமா.36, வ்யா.118) (செ.அ௧.). 

(இற - இறட்டு..   

இறடி ச்சர் பெ. (ஈ) 1. திணை, |டிர8ே millet “Bogs 
பொம்மல் பெறுகுவிர்” (மலைபடு.169). 2, 

கருந்தினை (திவா.) ; dlack Italian ௱ரிஎ். (செ.௮௧.). 

(இரு இறு- இறடி. மு.தா.197..] 

இறடிப்பொம்மல் /௪௭-2-2௦௱௱௪! பெ. (௩) தினைச் 
சோறு; cooked 82/18 ஈரி. '“இறடிப்பொம்மல் பெறுகு 
விர்”. (மலைபடு.169) (சங்.இலக்.சொற்) - 

(இறடி * பொம்மல்../ 

இறத்தல் ச்சர்ச! பெ. (௩) 1. சாதல்; ரர. 2. மிகுதி; 
being in excess. (&7.215.). 

(இற - இறத்தல்... 

இறத்திர் ௪௭; வி.மு. (ம) கடப்பீம் let you pass. 

“குன்றழல் வெஞ்சுரம் இறத்திரால் ஐய'' (கலித்.25-12) 

(சங்.இலக்.சொற்.) 

(இற - இறத்திர்... 
இறந்த கற்பினாள் சச kapinal Qu. (n) Mes 
en Sensenjentumen; woman of perfect சேஷ. “இறந்த 

கற்பினாட் கெவ்வம் படரன்மின்'”. (கலித்.9-21). 

(இறந்த - கற்பினாள். 

இறந்தகால இடைநிலை ர்க்க, /சி௪-/செர்ர்ச! பெ. 
(n.) சென்ற காலத்தைக் காட்டும் இடைநிலை; 021௦௦ 
indicating past tense. 

(இறந்த - காலம் - QGenrslaea.] . 

Q mes areow fanda-kélam, Qu. (n.) 1. சென்ற காலம் 
(மணி.30,14); 9௨௫ 16. 2. முக்காலத்தொன்று (நன். 
142); 985 1056. (செ.௮௧.). 

(இற -, இறந்த - காலம்../ 

இறந்தது ‘anda, பெ. (௩) தாண்டிச் சென்றது; 
that which has crossed. ''பெருமலை இறந்தது 
நோவேன்''. (அகநா.93-3). 

[இற - இறந்தது... 

இறந்தது விலக்கல் ர்சான்ஸ்-(8௮/0௪) பெ. (௩) உத்தி 
32-இல் ஒன்று (நன்.14); ॥61609௦ஈ௩ of an obselete 
expression or usage, one ௦4 32 பாம். (செ.௮௧.). 

(இறந்தது - விலக்கல்... 

இறந்தவழக்கு ரகாச பெ. (n) வீழ்த்த 
வழக்கு (சீவக.2108, உரை); obselete , usage. 

(செ.௮௧.). 

(இறந்த - வழக்கு.] 

இறந்திசினோர் காள்; பெ. (ஈ.) கடத்து சென் 
றோர்; 1099 ஸுஸ்௦ 62/6 005990. “*“வழங்கருங் கானம் 
இறந்திசினோரே'” (நற்.302-10). 

(இற - இறந்திசினோர்.]



இறந்திரி 

இறந்திரி ப frandiri, Qu. 46) 
(Qs.21&-) 

(இற - இறந்திரி. 

இறந்துபடு- “தல் /சாங்0சர்- 20 செ.கு.வி. (vi) 
சாதல்; 1௦ 016. ்“எனதாற்றாமை கண்டவிடத்து இறந்து படும்'' (இறை.3, உரை பக்.53). 

(இற - இறந்து - படு.] 

இறந்துபாடு ர்கா0ப-றசீரப, பெ. (௩) உயிர்நீத்தல்; 12510. 
**“இறந்துபா டாயினான்கொல்'” -(கந்தபு. காமதக.91) 
(௫௪.௮௧.). 

389 

இத்தி (மலை); white fig. 

(இறந்து - பாடு. படு - பாடு... 

இறந்துபோ-தல் /௭ா3்-௦6-, 8 செ.கு.வி. (44) சாதல்; 
to 016. (சா.அக.). 

[இறந்து - Gur] 

இறந்தை சா; பெ. (ஈ.) syupasd; decaying. 
(சா.அக.). 

இற - இறத்தை.] 

இறப்ப ர்க கு.வி.எ. (adv) மிகவும்; much, 

608600]. ““இறப்பப் புகழ்ந்தன்று'” (பு.வெ.11, ஆண் 
பாற். 7, கொளு). 

[இற - இறப்ப. 

இறப்பருங்குன்றம் irapparuh kunram, Qu. (n) 

கடத்தற்கரியே மலை; unsurmountable mountain. 

(குறுந்.109) (சங்.இலக்.சொற்). 

[இற -, இறப்பு - அருமை * குன்றம்./ 

இறப்பு ச்கம, பெ. (௩) 1. வரம்பு கடத்தல்; 
transgression, trespass. “பொறுத்த லிறப்பினை யென் 

றும்'* (குறள்.152). 2. போக்கு (பிங்.) ; going, passage, 

085519. 3. சாவு (திருவாச.5, 12); 0884. 4. மிகுதி 

(பிங்.); 600695, 86ப0206. 5. உயர்ந்த பொருள்; 1௦4 

which is superior; '“ஒப்பிறப்பில் வெங்கையுடையோய்'' 

(வெங்கைக்க.75). 6. gyeéeud; heavenly bliss, emanci- 

pation. “@ma SyiQuengyo qrahlsgewo” (Heu.d5 

வாய். 4,1,10). 7. வீட்டிறப்பு; 11906 0 பாசோ றார் 

௦78 910010 007, 68/65. ''இறப்பிற் றுயின்று'' (திருக்கோ. 

328). 8. இறந்த காலம்; 085 (808. ''இறப்பி னெதிர்வி 

னிகழ்வின்'' (தொல்.சொல்.202) (செ.௮க௧.). 

ம. இறப்பு; க. இகுர், இக்கு; து. இர்காவுனி. 

(இற - இறப்பு. 

இறப்புபிறப்பிலான் (80-00 பெ. (௩) 
தோன்றலும் மறைதலுமில்லாதவளன்; 00௦ having 
neither death ஈ0 மரம். (சா.அக.). 

(இறப்பு - பிறப்பு - இலான்.   

இறவி 
  

இறல்” 49/ பெ. (ஈ.) 1. இறுதி: பரா, 058512. ''இறலீனு 

மெண்ணாது வெஷஃகின்'' (குறள்.180). 2. சிறு தூறு 
(@um.); small 7௦01. 3. கிளிஞ்சல் (திவா. bivalve 
Shell-fish, mussel. (செ.அக.). 

(இறு - இறல்..] 

இறல்” ௧! பெ. (௩) 1. டிவு; 00. 2. வளைவு; 
போ 3. வட்டம்; ॥௦பா0. 

(இற. இறல்.] 

Ome ial Qu. in) 1. விசை; 1005. 2. நரம்பு 
மூறிதல்; ஈ௦௩6 062. (ஆ.௮௧.). 

(இறு - இறல். 

இறலாகிகம் ர்க்க, பெ. (௩) எரிமூலிகை; 
blistering plant. 

(இற - இறலாகிகம்../ 

இறலி” 4௪ பெ. (௩) பட்டுப்பூச்சி; 91௨௦. 

/(இறல் - இறலி.] 

இறலி” (௪4, பெ. (௩ 1, இத்தி (பிங்) பார்க்க: 
white ரி. 2. கொன்றை (மலை.); 08595. 3. மருது 

(மலை.); ஈறா௦0௮8. (செ.அ௧.). 

(இற - இறலி.] 

இறலித்தீவு sal-t-ty, Qu. (n) ஏமுதீவினுளொன்று 
(gleur.); second annular continent, one of élu-tivu-, 
(செ.௮௧.). 

[Ge + Say] 

இறலிப்பை ர்௪ர்-2-௦௪/ பெ. (ஈ.) பட்டுப்பூச்சிக்கூடு; 
cacoon of the silk-worm. (Pond); (செ.அ௧.). 

[Qpe + eu.) 

இறவாணம்” /௯கா௭௱, பெ. (௩) தோற்கருவி வகை 
(யாழ்.அக.); 1800௦6. (செ.அக.). 

(இற - வாணம்./ 

ட்ட டட 
இறவாணம்” ச௭க்க௱, பெ. (௩) இறவாரம் பார்க்க: 

see ரன (செ.௮க.). 

[இற - இறவாணம் (மு.தா..24).] 

இறவாரம் ர்ஸக்ச, பெ. (௩) தாழ்வாரத்து மேற் 
கூரையின் முன்பாகம்; 68/65 04 a 0056. (செ.௮௧.). 

ம. இறவாரம். 

[gp > 

இறவி wav, Qu. (n) சாவு; death. 
பிறவியற”' (திருப்பு.790) (ச௪.௮௧.). 

(இற. இறவி 

இறவாரம் (மு.தா.247)./ 

““இறவியொடு



இறவின்குப்பை 

இறவின்குப்பை ‘avin kyeHai, பெ. (௩) இறாமீணின் 
தொகுதி; cloud of றாகக£டீ. ''சிறுவெள் எிறவின் 

குப்பை யன்ன'' (அகநா.152-8). 

[இற - இறவின் - குப்பை./ 

இறவு” jravu, Gu. (n) 1. வீட்டிறப்பு; sloping roof. 
(wirip..218.). 2. erevemev; boundary. (Qe. 218. ). 

ம. இறவு. 
(இற - இறவு. 

இறவு” iravu, Qu. (n.) 1. மலைச்சாரல்; 8006 of 

the hill. 2. zosmev; mountain. 

(இற - இறவு... 
இறவு” சம பெ. (௩) 1. சாவு? 0௦84. ““பிறவினொ 

டிறவு மானான்'' (தேவா.447,1). 2. நீக்கம்; ஈ௱௦/௮, 

separation. “இறவு பார்க்கின்ற... இராவணன்” 

(கம்பரா.சடாயுவு.20). 3. Gplg.ey; end, termination, 

0096. '“இறவிலே யுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்'' 

(திருவாச.37,6) (செ.௮௧.). 

ம. இறவு. 

(இற - இறவு... 
இறவு” ரச, பெ. (ஈ.) இறாலீமீன்; றாவ. '“கடலிறவின் 

சூடுதின்றும்'' (பட்டினப்.63). 2. தேன்கூடு (ஞான 

வா.தா.சூர.69); honey ம். (செ.அக.). 

[இற இறவு... 
இறவுப்புறத்தன்ன பிணர் (௪ ஐபர்காச மள 

பெ. (ஈ.) இறாலமீணின் முதுகுபோன்ற சருச்சரை 
(சொரசொரப்பு) ; texture resembling the back of prawn 

“Qoaiypssenen Gemtu@gsay” (நற்.19) (சங். 
இலக்.சொற்.). 

[இற - இறவுப்புறத்தன்ன - பிணார்..] ; 

இறவுள் ச௪௩ர பெ. (ஈ.) குறிஞ்சி திலம் (யாழ்.௮க.); 
hilly tract. (Gle.348.). 

(இற - இறவுள் - சரிவான நிலம்.] 

இறவுள்ளாளன் fravullalan, Gu. (n) உள்ளாடன் 

என்னும் பறவை; 8 1881. (சேரநா.). 

ம. இறவுள்ளாளன். 

(இற - இற உள்ளாளன்..] 

இறவுளர் சய பெ. (௩) குறிஞ்சிநில மக்கள் 
(Quilty. seitestt.16); inhabitants of the hilly tracts: 

ரி! 170. (செ.௮௧.). 

ம, இறவாளர்; ௧. எறவ, இட; தெ. எறுக்குவாண்டு. 

[இறவு - மலை. இறவு - உளர்.] 

இறவெள்ளம் ௪-௪, Qu. (n) இறவிணின்று 
(கூரை) வீமும் தண்ணிர் water dropping from the 

68/65. (சேரநா.). 

ம. இறவெள்ளம். 

[இழ -, இறவெள்ளம்.] 
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இறவை” ர்ஸசர் பெ. (ஈ.) ஏணி (சூடா.); (9002. 
(செ.௮௧.). 

(இற -, இறவை (சாய்வானது]../ 

இறவை” fava, Qu. (nN) இறைகூடை (சூடா.); 

irrigation basket. (Gl¢..216. ). 

ம. இறவ. 

[இற இறவை - வளைவானது./ 

இறா ரக பெ. (௩) இறால்மீண்; றாவ, எர, 0௨0௦௮8. 

“கயலொடு பச்சிறாப் பிறழும்'' (பெரும்பாண்.270) 

(செ.௮௧.). 

ம. இறாவு. 

(இற. இறா - வளைவானது.] 

இறாசில் சன் பெ. (ஈ.) மகிழம்பூ; west indian medlar- 
mimusops elegi. ் 

(இற -, இறாசில்../ 

இறாஞ்சு-தல் ரகு, 5 செ.குன்றாவி (4) 1. 
பறவையறைதல்; 1௦ 000௦6 0 dart upon, as a brid 

on its றாஷு“பருந்து இறாஞ்சினாற் போலே (ஈடு.7,6,1). 
2. பறித்தல்; 1௦ 96126 0 1006. 'தன்னதான பூமியை 
மகாபலிபோல்வார் இறாஞ்சிக் கொள்ள' (ஈடு.2,8,7) 

(செ.௮௧.). 

(இற - இறாஞ்சு - இறக்கையால் அடித்துப் பறித்தல்... 

இறாட்டாணியம் சசாகந்க, பெ. (ஈ௩.) இடுக்கண் 
(wimyp.<248.); distress; trouble. (Qs.218.). 

(இற - இறாட்டு - ஆணியம்.] 

இறாட்டு” iratty, Qu. (n.) Ser; fish. 

[Bor > Bored + Bore @.] 

இறாட்டு -தல் ர்ச்ர் 5 செ.குன்றாவி (4) 1. 

உரைசுதல் (யாழ்.அக.); 10 rub against each other 

89 080௦05. 2. பகைத்தல் (யாழ்.அக.); -10 hate. 
(செ.௮௧.). . . 

(இற + Bor» Bor Gd 
இறாட்டுப் பிறாட்டு irattu-p-pirdtuy, பெ. (௩) எதி 

ரிடை (யாழ்ப்.); quarrel, squabble, strife, scuffie. 

(Qe.16.). 

{Bor இறாட்டி 4 பிறாட்டு.] 

இறாத்தல் (௪௭௪1 பெ. (ஈ.) மீனாயத்துறை (யாழ்ப்.); 
a place where custom is paid for fish. (Glé.918.). 

[இறால் - தலம் - இறாத்தலம் - இறாத்தல். 

இறாத்தலம் ௪-௮, Qu. (n) இறவுமீன் விற்கு 
ட மீம் (இ.வ.); place where prawns are offered for sale. 
(செ.அக.). 

(இறவு 4 தலம்.]
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இறாப்பாவை ifa-p-pavai, Qu. (n.) பாவைபோன்ற 

கஇறால்மின்; maid-prawn, ““முடிவலை முகந்த முடங்கி 
றாப் பாவை''. (நற்.49-3). 

(இற ~ இறா * பாவை. (இறால்மீன் கைமுதலாய உறுப்புகள் 
போலும் முள் முதலியவற்றை யுடைத்தாகிப் பாவை போறலிற் 
பாவையென்றார்.] 

இறாய்-த்தல் ர்- 4. செ.கு.வி. (81) பின்வாங்குதல்; 
1௦ 824 080%, (946௦1. '“அவ்விருளுக் கிறாய்த்து அங்கே 
யிங்கே சஞ்சரியாநிற்க'” (ஈடு.2,1,8) (0௫௪.௮௧.). 

[Qo > Bored.) 

இறால்" ரசி பெ. (௩) 1. மீன்வகை, (பிங்); shrimp, 
prawn, macroura. 2. Glesetafipred; bluish sea-fish. 3. 
Be (anisdiens) (Seur.); the third naksatra. 
(Qe.218.). 

ம. இறாவு. 

(இற - இறால். 

  

  

  

இறால் 1 - ஆண் 

  

  

    
இறால் 2 - பெண் 

இறால்” சச பெ. (ஈ) 1. எருது; 6ப!. 2. விடைஓரை; 
sign of taurus. 

(இற - இற - இறல் - இறால்... 

இறால்” ial Qu. (ஈ.) தேன்கூடு; honey comb. 

“பெருஞ்சினை தொடுத்த நெடுங்கண் இறாஅல்'' (நற்.168). 

(இறல்”£ - இறால்... 

இறால்" irl, பெ. (ஈ.) தங்குதல்; ஆர. ''ஊர்முகத் 
திறா அலியரோ பெரும நின்றானை! (பதிற்.40-2). 

(இற - இறல் - இறாஅல் (உயிரளபெடை... 

இறால்வறையல் ர்சி-கஈநத; பெ. (௩) வறுத்த 
Gord (cSidx.); roasted shrimps prepared as a curry. 

(Qe.218.). 

(இறால் - வறையல்../ 

இறாவிமுகன் ர்க்பரசா பெ. (௩) கொல்லு நாபி; 
aconite of a killing nature. (e7.28.). 

, [இறாவி - முகன்...] 

இறாவு-தல் (சய, 5 செ.குன்றாவி. (4) வாட்டி 
மயிர்போக வழித்தல்; 1௦ 507806 011, after roasting, 

as the skin of a pig to ௭௦6 6௨ (ள். “நளிபுகை கமழா 

திறாயினர் மிசைந்து'' (மலைபடு.249) (செ.௮௧.). 

இறாற்று ரகம, பெ. (௩) 1. பெருவகை இறாலமீன்; 

a large species of prawn. 2. GgeiTa=(); honey comb. 

(சா.அ௮௧.). 

(இறால் - இறட்டு -- இறாட்டு - இறாற்ற.... 
இறு'-தல் 4ப-, 4 செ.கு.வி. (vi) 1. முறிதல்; ம 

break; to snap, as a stick; to become severed, as a 

ர்றம்; 10 08016 80 501. “பீலிபெய் சாகாடு மச்சிறும்”' 

(குறள்.475). 2. சாதல்; (௦ ௦66, 016. ''இறுமளவு 

மின்புறுவ தின்புற்று'” (நாலடி.209). 3. மூடிவுறுதல்; 

1௦ 900, 19௭௨16 '“உயிரிறு கிளவியும்'' (தொல்.எழுத். 

202). 4. கெடுதல்; 1௦ moulder, to be corroded, to 

0903. ''கபால முமிற்று மண்ணாமே'' (திருமந்.371). 

5. தளர்தல்; to grow weak, to be wearied. 

““பாதவைப்பிற'” (இரகு.தேனு.45) (செ.௮௧.). 

ம. இறு, இறுக. 

(உறு - இறு. இறதல்... 
இறு”-த்தல் 4, 4 செ.குன்றாவி. (4) 1. முறித்தல் 

(Geur.); to break off, as a branch; to snap asunder. 

2. உடைத்தல்; 10 8854; to knock out, to break 

1 016065, 85 0௦1௫௫. ''இருவிகளி லொருவன்பல் லிறுத் 

துக் கொண்டார்'' (தேவா.1233,9). 3. அழித்தல்; ௦ 
0803. ''ஏழுலகத்தையு மிறுக்க'' (கம்பரா.மூலபல.12). 

4. முடித்தல்; 1௦ ௦0 10 80 60, ரிர6்.''உரைத்திறுக்கு 

மேல்வையில்'' (கம்பரர.யுத்.மந்திர.28). 5. வீழ்த்துதல்; 

to bring down. '“என்படு மிறுத்தோன்'' (பாரத.பழம்.3) . 

6. தாக்குதல், அடித்தல்; (௦ 8/30%, 68௦0. (௪௪.௮௧.). 

(உறு - இற... 
இறு”-த்தல் ஙு, 4 செ.குன்றாவி. (44) 1. வரிமுதலி 

யன செலுத்துதல் (திவ்.திருவாய்.5,2,8); 19 றஷ, 85 

a tax, a debt. 2. e7algev; to throw, as a spear; to fling.  
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“முனைகெட விறுத்த வென்வே லாடவன்'' (பு.வெ.3- 
24,கொளு). 3. விடை சொல்லுதல்; 10 80608 in 
ரஜ. '“இல்லெனுந் தீச்சொ லிறுத்தனர் தோமும்”' (கல் 
லா.74). 4. வினாதல்; 10 009540, 9ஈ0பா6. "எங்கே 

மகளென் நிறுப்பாள்'' (வெங்கைக்கோ.319). 5. வடித் 

ev; to strain; to percolate, as a liquid. ‘usseims aie 

பருக” (தைலவ.தைலஃ$2). - 2 செ.கு.வி. (ம4்.) 1. 

தங்குதல்; 1௦ 60, 843. ''அந்தியென்னும் பசலை 
மெய்யாட்டி வந்திறுத்தனளால்'” (மணி.5,141). 2. 

அம்பு முதலியன தைத்தல்; pierce through, as an 

8௦1; 10 006, 5120. '“அம்புசென் நிறுத்தவரும் புண் 

யானை:' (புறநா.19,9) (செ.௮௧.). 

(உறு இறு - இறுத்தல். (மு.தா. 157.7 

இறு“-த்தல் 4௩, 4 செ.குன்றாவி. (44) 1. சொல்லுதல் 
(நாநார்த்த.); 10 express. 2. நிறுத்துதல்; 1௦ stop. 

"“வலஞ்செயவிடா விறுத்தனவேறு''  (கலித்.104) 

(Gle.246.). 

leg - BSa. Qagse.] 

QOSFEC HSS fukka-nerukkam, Qu. (n.) இடை 
வேளை; |ஈ16ஙவ!/ தமது பணிக்கடமைகளுக்கு அடுத்த 

இறுக்க நெருக்கங்களில்' (மாலுமி.முக.1) (செ.௮௧.). 

[இறுக்கம் - நெருக்கம். 

இறுக்கம் ஈயக, பெ. (n) 1. நெகிழாத்தன்மை; 
tightness, compactness. 2. நெருக்கம்;00590595, 10100. 

3. &@eh6le_@; close-fistedness, niggardliness. 4. 

முட்டுப்பாடு; hardness, as of the times; immobility, 

85 ௦1 11808.“இப்பொழுது பணம் இறுக்கம்: 5. புமுக்கம்; 
closeness of weather. sultriness. (Qe.218.). 

ம. இறுக்கம். 

/உறு-, இற - இறுக்கம்.] 

இறுக்கர் 2 பெ. (ஈ.) பாலைநில மக்கள் (சூடா.); 
inhabitanis of desert tracts, who live by oppression and 

8106. (செ.௮௧.). 

(இறு - இறக்கர்.] 

இறுக்கல் பசக பெ. (௩) செலுத்துதல்; றவ, 
£9௱ரிராட. “இறுக்கல் வேண்டுந் திறையே”' (புறநா.97-20). 

/உறு-, இறு -, இறுக்கல்.] 

இறுக்கன் ப/ஈ௪, பெ. (ஈ.).. ஈயாதவன் (கொ.வ.); 
miser. (Gle..218.). 

ம. இறுக்கம்; ௧. இறுகு; குர். எர்க். 

(29 - இறு - இறுக்கன்.] 

இறுக்கு”-தல். ரய/ம5, 5 செ.குன்றாவி.. (4) 1. 
அமுந்தக்கட்டுதல்; to tighten, tie close or hard, make 

௦௦ஈழ80. ““புயங்களாற் பிடித்திறுக்கினன்'' (கம்பரா.கும் 

-பக.266). 2. இறுக வுடுத்ததல் (சூடா.); 1௦ ௦1௦16: 

tightly. 3. ஓடுக்குதல்; (௦ 160655, ௦5/௨. “அவற்றை 

நன்றாய் இறுக்கிவிட்டான்? 4. உள்ளமுத்துதல்; 1௦ 01/6   
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in, as a nail. “இறுக்காணி காட்டி”: (திருப்பு.695). 5. 
உறையச் செய்தல் (வின்.); to thicken a liquid 

1501652816. 6. உடும்பு, தண்டு முதலியவற்றின் கடி; 

1௦ நள் ௦ 8901 8 insect).7. இறுக்குகால்; 0௨0'5 

௦28. (சேரநா.) (செ.௮௧.). 

ம. இறுக்குக; ௧., பட. இறுகு; கோத. இர்க்; துட. இகொட்; 

து. இரியுனி; தெ. இறுகு. 

fea Bo > Bose) 
இறுக்கு” irukku Qu. (n.) 1. ஓடுக்குகை (கொ.வ.); 

pressure, coercion. 2. Sevartg.&ene (oSler.); reprimand, 

reproof. 3. Qed Qpigée (oSlen.); hard knot. 

(செ.அக.). 

fea இறு - இறுக்கு... 
இறுக்குவாதம் பாசக, பெ. (௩) உடலை 

வளைத்துக்கொள்ளும் இழுப்பு தோய்; 80ப16 [ர 6ப௱௨- 
1890. * இறுக்குவாதம் பற்றினாற்போலே” (ஈடு.3,5,2) 

(செ.௮க.). 

[இறுக்கு - வாதம்../ 

இறுகங்கியான் /ரசாஸ்சக, பெ. (ஈ.). கையாந்தகரை 

(wena); a plant: found in wet place. (Ge. .9/8.). 

(இற - கங்கியான்.] 

இறுகச்சுற்றல் /02-௦-௦2ப௭/ பெ. (ஈ.) காற்றுப்புகாத 
படி கெட்டியாய்த் துணியினாற் சுற்றுதல்; winding 

round the cloth tightly so as to be air tight. 

(இறுக - சுற்றல்.] 

இறு கண்ணியம் ஈ /சாறங்ண பெ. (௩) கருடக் 
Gls; Brahminic kite creeper-Aristolochia indica. It 

is so called from its being a cure for snake bites. 

(சா.அக.). 

(இறு - கண்ணியம். கண்ணி - கயிறுபோன்ற கொடி./ 

இறுகநீக்கு-தல் ர௪-௩௦0-) 5 செ.கு.வி. (44) 
66051560; to abandon or give up absolutely. “தேனு 

மூனும் பிழியலு மிறுக நீக்கி!” (சீவக.1237) (செ.அக.). 

இறுக - நீக்கு, ் 

இறுகப் பிசை-தல் /௩/௪-௦-௦89/, 2 செ.கு.வி. (vi) 
வேண்டிய அளவு அமுத்தமாகப் பிசைதல்; 1௦ 1௦60 

dough; to press. dough into a mass to work it into a 

suitable consistency for bread, paste 610. (சா.௮௧.). 

(Qs + Pers] 

இறுகப்பிடி-த்தல் iruga-p-pidi-, 4 Qe.@enmreM (vt) 

Haigysev; to be stingy, parsimonious. (Gs... ). 

இறுக + Gq] 

இறுகரை irukarai, பெ. (॥.) இடிகரை (அக.நி.) 90060 

௦8%, 86 078 ங்எ. (செ.அக.). 

(இறு + கரை,/



இறுகல் 
a 

இறுகல் irugal, Qu. (n) 1. சுருங்குகை (திவ்.திரு 
வாய்.4,1,10); contraction, shrinking, diminution. 2 
'செம்மணிக் குறறங்களுள் ஒன்று (இ.வ.): 9 0190 
1௩ 8 ஈபட்து. 3. தான்கு காசு (Q).eu.); four pies, one third 
of an-anna. (Qe.9)8.). 

(இறு - இறுகல்..] 

இறுகால் ரக, பெ. (௩) உளழிக்காற்று; ஈழ! 
blowing at the dissolution of the world. “Qyara 
மேன்மேல்வந் தெழுந்தது போல்'' (பெரியபு.எறிபத்த. 
33) (௪ெ.௮௧.). 

(இற - கால். 

இறுகிய ர்பரந்ச பெ.எ. (80/.) உறைந்த; that which 
[$ 1181552160. (சா.௮௧.). 

/உறு-. இறு - இறகிய./ 

இறுகு”-தல் ௬ரபு 5 செ.கு.வி. (44) 1. முடிச்ச 
முதலியன நெகிழாது அமுத்தமாதல் (நாலடி.326); 
to become tight, as a knot. 2. கெட்டிப்படுதல்;1௦ ஈவார், 

as land dried by the sun or as molten metals when 

they are cooled; to become dry, as mortar or as clay. 

3. நெய் முதலியன உறைதல்; (௦ (4106, 85 phlegm; 
to congeal, as wax; to coagulate; to be clotted, as blood: 

10 5010]ந.. 4. உறுதியாதல்;1௦ 06௦௦6 1. ''இறுகவேண் 

டும் பாவனை'' (ஞான்வா.வேதாள.12). 5. திலைபெ 

வுதல்; 1௦ 06 10, 1௦ 06 ௭00160 1ஈ.“அச்சத் திறுகல் 
நீ(சீவக.946). 6. நெருங்குதல்; (௦ 06 (௦, 1மயார்கார், 
as growing corn or as fruitful trees. “aurenrp ure 

குலை முறுக'' (wmMMUG.132). 7. epreélggen; to 

$4400ஈ. '*இறுகி மெய்ம் மறந்து சோர்ந்தான்'' (சீவக.299) 

(செ.௮க.). 

ம. இறுகு; தெ. இறுகு; ௧. இறுகு. 

(உறு. இற - இறகு... 
இறுகுதல் irugudal, Qu. (n.) பைம்மணிக் (மரகதக்) 

குற்ற மெட்டனுள் ஒன்று (சிலப்.14,184,உரை); 

defect of emeralds, one of eight marakata-k-kurram, 

(செ.௮௧.). 

(று - இறகுதல்... 
இறுங்கு irurigu, Qu. {n) 1. Gerard; great millet. 

“கதிரணி யிறுங்கொடு'” (சீவக.1561). 2. காக்காய்ச் 

சோளம் (மலை): 0180% 50/80. (௪ெ.௮௧.). 

(இறு - இறங்கு... 
இறுங்குசோளம் ச்பாரப 86௭ பெ. (௩) தித்திப்புச் 

சோளம்; இதணின்று கணிச்சாறு (சர்பத்) காயசசலாம. 
ஒரு வகை மது இறக்குவர்;: 4௪ 00/7 sweet reed: 
sugar millet-Sorghum saccharalum: It is useful in making 

syrup as it contains much sugar. A liquor like cider 

is also obtained trom it. (e7.1&.). 

/உறு. இற - இறங்கு - சோளம்./ 
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இறுத்தரு-தல் ய--அங- 15 செ.கு.வி. (44) வருதல்; 
to come, வார. “வேளி லிறுத்தந்த பொழுதினான்'' 
(கலித்.34) (௪௪.௮௧.). 

Qu > இறத்தருதல் (தங்குதலைத் தருதல். 

இறுத்தது  ivt-tatu வி.மு. (௩) தங்கியிருப்பது 
ஈடிஏ (௮4 561065 1௦ 66 0௦100 04 16 400. “ஆடுமழை 

இறுத்த தெங்கோடுயர் குன்றே” (நற்.156-10) (சங். 
இலக்.சொற்). 

(இற - இறத்தது - (காலவமு). 

இறுதி" ளி பெ. (௩) 1. முடிவு (பிங்.); 19ம் கரி, 
end. 2. அழிவு; death, லரிஈ௦4௦ஈ. '*உயிர்க்கிறுதி யாகி 
விடும்” (குறள்.476). 3. வரையறை; limit, bound. 
"இறுதியில்லதோர் விலங்கு”* (கந்தபு.அசுரர் தோற்.29) 
(செ.௮௧.). 

ம. இறுது. 

(இற > Bog] 
இறுதிக்காலம் ச்பள்-/-தண, பெ. (௩) 1. இறுதிக் 

காலம்; time. of death. 2. ௫ளழிக்கரலம்; 600 ௦4 ௮ 
105. (செ.அ௧..). 

(இறுதி - காலம்.] 

இறுதிநிலை ஈள-ஈரச் பெ. (ஈ) 1. இறுதியில் திற்பது 

(5.124, 2 ey, U&.778); that which occurs in the 

end; ending. 2. af (wo.134, stay); termination, 

ending of a word. (Qé..218.). 

(இறதி + நிலை. 
இறுதியிலின்பம் sudi-y-i-inbam, Qu. (n) துறக்க 

துகர்வு; 812500 0165. “*“இம்மையு மறுமையு மிறுதியி 

லின்பமும்'” (மணி.3,96) (செ.அக௧.). 

[இறுதியில் - இன்பம். 

இறுதியினற்கதி irvdiyinarkad, Qu. (n.) உய்தி; 1௮! 
emancipation. “@mSuSen கதி செல்லும் பெருவழி” 

(மணி.12-59) (செ.௮௧.). 

/(இறதியில் - நற்கதி. 
இறுதி விளக்கு ச்பள்- பலய, பெ. (௩) கடைதிலை 

விளக்கு (குறள்.1281, உரை); figure of speech in 

which a word used at the end of a sentence has to 

be taken as understood in the other parts of the same. 

(செ.௮௧.). 

[இறுதி - விளக்கு. 

இறுதிவேள்வி irvdi-vevi, பெ. (௩) அத்திக்கடன்; 
funeral oblations. “*அன்னையர்க் கிறுதி வேள்வி...... 

யாற்றினானே'' (இரகு... அவதாரநீ.44) (செ.௮௧.). 

(இறதி - வேள்வி... 
இறுநாகம் ரபாக, பெ. (௩) இலாமிச்சை (மலை.); 

005005-07855. (செ..அ௧.). 

[Qa + pred]



இறுப்பு 

இறுப்பு” சஹ பெ. (௩) 1. தங்குகை (இ.வ.); 2009, 
ரு. 2. கடன்செலுத்துகை; liquidation, payment of 

debt 3. குடியிறை; 1லட ''வைக லாயிர மிறுப்புத் 

தண்ட'* (சீவக.2570) (செ.௮௧.). 

ம. இறுப்பு. 

(Ba இறப்பு... 
இறுப்பு” ர்பறமம; பெ (௩) ஆவண ஓலை; 800/6 

00௦ப௱ளர். (ஆ.அக:). ் 

(இற - இறப்பு... 
இறுபு சம்ப, பெ. (௩) இறப்பு; 0௨/5 இறுபும் புலம்பும்” 

(பெருங்.இலாவண.13,12) (செ.௮௧.). 

(Qa > Bars] 
இறும்பி sumbi பெ. (௩) எறும்பு (யாழ்.௮க.); 8 

(௫௪.௮௧... 

ம. இறும்பு; ௧. இறும்பு, இறும்பெ, இறுபெ, இறவெ, இறுவெ, 

இறுவு, இரிவெ;. கோத. இர்ங்; துட. இர்ப்; குட. உருபி; 
பட. இறுப்பு. 

(இற - இறும்.பி (கொட்டுவது, கடிப்பது). 

இறும்பு” சயம், பெ. (௩) 1. வண்டு (யாழ்.அக); 
௦8. 2. புமு (சங்கற்பநி.9,15); ௦. (செ.௮க௧.). 

(இற - இறம்பு. இறுத்தல் - தங்குதல்) .. 

இறும்பு” ர்பாம்மு பெ. (ஈட) 1. குறுங்காடு; 1/0. 
""வில்பயி லிறும்பிற் றகடூர் நூறி'' (பதிற்றுப்.78,9). 2. 
தாறு (G.); shrub, bush. 3. wenev (SHeur.); hill, 

mountain. 4. புதுமை (பிங்.) ; 80௭0௭. 5. அடை மழைக் 

காலம்; ஈவு 56850. (செ.௮௧.). 

(இற - இறம்பு: இறத்தல் - செறிதல், மிகுதல்... 
இறும்புகாப்பூ பபாம்பச-22ம் பெ. (௩) கார்த்தி 

SMELILZ; November flower. (s1.218.). 

(இறம்பு - காப்பூ../ 

இறும்புளி ச்பாம்பர் பெ. (௩) மரவகை (1003); pulney 
rowan, Photinia notoniana, a Kodaikanal tree. (Qs.218.). 

இறும் - புளி] 

இறும்பூது சப௱ம்ப20) பெ. (௩) 1. cygyenw; amazement. 
"விட்புலம் போய திறும்பூது போலும்'* (சிலப்.பதி.8). 

2. வண்டு; 08. 3. gZemaenw (@_.); Magnanimity. 

4. மலை (திவா.); ஈ௦பாம்ள்ஈ. 5. சிறகூறு (திவா.); 

Shrub, bush. 6. gefir(@w.); shoot, sprout. 7. தாமரை; 
lotus. 

(இற, இறும் - பூது. இறு - செறிவு. பூது - மிகுதி... 

இறுமா-த்தல் ர்பாச், 19 செ.கு.வி. (44) 1. பெருமை 
பாராட்டுதல்; 1௦ be elated; to feel exulted. ““இறுமாந் 

திருப்பன் கொலோ” (தேவா.1182;11). 2. செருக்கடை 
தல்; to be self-conceited. (Qs.918.). 

ம. இறுமான்னு. 
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(இறு - இறம் - ஆர்த்தல் - இறுமார்த்தல் - இறுமாத்தல், ஓ.நோ. 

௨௫ - அரும்../ 

இறுமாப்பு sumappu, Qu. (n) 1. பெருமை பாராட் 

Gene; elation, 6ய(840ஈ. 2. செருக்கு (திருவிளை. 
வெள்ளை.14); pride, self-conceit, arrogance. 3. 

திமிர்ச்சி (Sien.); erect posture. (செ.௮௧.). 

(இற > Bob + ஆர்ப்பு - இறுமார்ப்பு -, இறுமாப்பு. 
இறம் - செறிவு, பெருக்கம். ஓ.நேர். ௨௫ - உரும், 

ஆர்த்தல் - சோரத்தல், கட்டுதல், ஆர்ப்பு, ஆப்பு - சேர்ப்பு, கூடுகை. 

இறுமுறி ரப-௱பர் பெ. (ஈ.) தீர்ந்து போன காதற்ற 
ஆவணம் (வின்.); discharged bond, having a vital 

part of torn off. (Q¢.94.). 

(இறத்தல் - இறுக்குதல், நெருக்குதல், ஓடித்தல், எறிதல், இறுதி 
யாதல். இறு + ops] 

இறுமுறை ப-௱ப பெ. (ஈ.) அழியும் முறைமை, 

இறந்துபடும் நிலைமை;1பாு to 016 ''இறுமுறை செய்யு 

முருவொடு'' (கலித்.93-19) (சங்.இலக்.சொற்..). 

[Bg + wan] 

இறுவதஞ்சாமை iruvadafijamai, Qu. (n.) வணிகர் 

குணங்களுள் ஒன்று (பிங்.); 1011182௦௦௦ 1௦ 105965, 

a desirable virtue in merchants. (Qe.918.). 

(Qoug + அஞ்சாமை. இறுவது - மேற்கொண்ட செயலில் 
தோல்வியுறல். இழப்புகளை எதிர்கொள்ளல்... 

இறுவரை” ம்பா] பெ. (ஈ.) அழியுங்காலம்; 6 
of ruin, downfall, 0694. “இறுவரை காணிற் கிழக்காந் 

தலை.” (குறள்.488) (செ.௮௧.). 

(இரு - இற - வரை... 

இறுவரை” iu-varai, பெ. (ஈ.) 1. பெரியமலை: high 

mountain “இறுவரை வீழ: (பு.வெ.7.20). 2. பக்க 

மலை; 1001 ஈ॥ி!. '*இருடூங் கிறுவரை'” (கலித்.43). 3. 

அடிவாரம்; foot of a mountain. “G@emm விறுவரைக் 
கோண்மா”' (கலித்.86) (செ.௮௧.). 

/இரு-, இறு - வரை. வரை - வளைவு, சரிவு. சரிவுகள் உள்ள 
மலை./ 

இறுவரையம் iv-varaiyam, Qu. (n.) 1. எல்லை 

(யாழ்.அக.); ॥ஈர். 2. இவ்வேளை (தற்சமயம்) ; present 

moment. (Qs.9)8.). 

/இல் - குழித்தல், நிலைப்படுதீல், இல் -, இரு. இறு - வரை 
* ௮ம் - இறுவரையம். வரை - எல்லை, காலம், நேரம். 

இறுவரையும் சப-கக௩_-பர, பெ. (௩) இறக்குமள 
ayo; till 09816. (ஆ.௮௧.). 

/(இறுத்தல் - இறத்தல். இறு - வரை - உம்.] 

இறுவாக 4ப-ட-2ர௭, கு.வி.எ. (804.) இறுதியாக (சூடா. 

12,98); 91 1860 ரிஈவடு.. (செ.௮௧.). 

(இறு - ஆக. இறு - இறதி..]



இறுவாய் 
கன னைதம் 

ட 

இறுவாய் -; பெ. (௩) 1. rg; end, termination. 
“னகர விறுவாய்'” (தொல்.எழுத்.1). 2. சாவு: 
0௩ ''இறுவா யெவ்த (கந்தபு.அசுரேந்.58). 
(இற - வாய் - இறுவாய் - சாவு; வாய் - இடம்..] 

இறுவேல் 4-௫ பெ. (௩) இருள்வேல் பார்க்க: 999 
irulvel. 

/ஒருகா. இருள்வேல் - இருவே - இறுவேல்.] 

995 

இறே ர்க இடை (2௨4) அன்றோ; அறிவிப் ் ல io wall aon அறிவிப்பு (பிரசித்தி) 

Glemev) (@.2,1,1); a particle, frequently used in 
vaisnava religious writings and occurring mostly at the 

end of sentences to indicate that the subject mentioned 

is either (1) common knowledge, or (2) one which must 

be known by all, or (3) one that is emphatically so. 

[ஈறு - இறே.] 
இறை irai, Qu. (n.) 1. உயரம்; ஈ 604. “ஏந்து கொடி 

யிறைப் புரிசை'' (புறநா.17,27). 2. தலை (சூடா.); 

(திவ்.திருவாய்.1,3,6). 4. கிவன் (பிங்.); Siva. 

5. நான்முகன் (பிரமன்) (பிங்.); கரக. 6. அரசன்; 

king, sovereign, monarch, “QlaamaréGb maws Awe 

லாம்'” (குறள்.547). 7. தலைமை (பிங்.); ஈன, 
greatness. 8. நடுவு நிலைமை; impartiality, justice. 

"கண்ணோடா திறைபுரிந்து'” (குறள்.541). 9. உயாந் 

தோர்(தொல்.பொ.256), (திவா.); 80/06 who is great, 

as one’s father or guru or any renowned and illustrious 

person. 10. gemevevesr (Slaur); superior, master, chief. 

11. தமையன் (பரிபா.11-8); 60 brother. 12. 

கணவன்; ॥ப50800, 8$ lord of his wife. “நப்பின்னை 

. தனக்கிறை'” (திவ்.பெரியதி.2,3,5). 13. வீட்டிறப்பு; 

_ inside of a sloping roof, eaves of a 0056. '“குறியிறைக் 
குரம்பை'' (புறநா.129). 14. இறகு (பிங்.); ௨0௭, 

quill. 15. Aie;wing’ plumage. 16. Bg sor. (50o1g.18, 

2_eog.); death, dying, extinction. 17. wmgtd (wene.); 

mango tree. (Qe.218.). 

ம. இற: ௧. எறகெ, எறகில்; குட. எறகி. 

[2-2 ஏறு. ஏறை > Baw = உயரம், தலை. 3-12. இறத்தல் 

- தங்குதல். நிலைபெற்றிருத்தல். இறு - இறை. எங்கும், 
என்றும் நிலையாக இருப்பவன், திலைத்திருந் காப்பவன், 
கடவுள், அரசன், தலைவன். 13-17: இறங்கு - இறப்பு 
_ இற - தாழ்த்தல், சரிவாதல். வீட்டின் இறவாணம். இறகு, 
'இறக்கை, கிளை, தாழ்ந்து கனி கொடுக்கும் மாமரம்..] 

இறை” ச பெ. (௩) 1. தங்கல்; 20/00, ௮ 
tarrying. '“நெஞ்சிறை கொண்ட'' (மணி 4,69). 2. 

இருக்கை; 868. ''இறையிடை வான்முறை Guhl" 

(கம்பரா. அயோத். மந்திர.12). 3. கடமை (திவ்.திரு 

வாய்.5,2,8):; duty, obligation. 4. அரசிறை; tax on 
land, duty, share of the produce accuring to the king 
as rent ““இறைவற் கிறையொருங்கு நேர்வது நாடு”” 
(குறள்.733). 5. விடை; ஊன, ஈர். “எண்ணிறையுள்” 
(56.386). 6. aflged aye; lines inside the finger 
104௩5. ““இறைக்கரஞ் சிவப்பெய்திட'' (இரகு. நாட்டுப்.   

த இறைக்கடன் 

  

34). 7. விரவிறையளவு; 10685பாட of the first joint 
of the fore finger being about 1 inch. 8. சிறுமை 

(அற்பம்); ரு small particle, atom. minute quantity, 
short space of time. “இறையு ஞானமி லாதவென் 

புன்கவி'' (கம்பரா.சிறப்பு.10). 9. மூன்கை; wrist, 
1006-ர௱ '*எல்வளை யிறை யூரும்மே'” (கலித்.7). 10. 

கை; ரா. ''இறைவளை யாழ்தழீஇ யிருப்ப'” (சீவக. 
656). 11. உடலுறுப்பின் மூட்டுவாய்; joints of the 
௦௦3. "இறைகளவை நெறு நெறென”” (திவ்.பெரியதி. 
5.10,4). 12. மூலை; ௦௦௭: முடங்கிறை ”"(முல்லை.87). 
(௫௪.௮௧.). 

(இறத்தல் - தங்குதல், வைத்தல், தங்குதற்குரிய இடம். இறு 
-* இறை. நிலைத்து ஆளும் அரசன். அரசனுக்குச் செலுத்தும் 
வரிப்பணம். இறு -- இறை - வைத்தல், செலுத்துதல், விடைய 

ளித்தல். இறு -- இறை - ஓடித்தல், சிறிதாக்குதல், சிறிது. 
இறு -, இறை - தாழ்தல், தாழ்ந்த முன்கை, தாழ்வான பகுதி... 

இறை”-தல் /6-, 2 செ.குன்றாவி. (4.4) வணங்குதல்; 
to bow before, as in salutation; to ௦54]. “இணையடி 
Weomskn” (பதினோ.ஆளு,.திருக்கலம்.48). (செ.௮௧.). 
௧. எறகு. 

[இறு -, இறை. ஓடிதல், வளைதல், வணங்குதல்... 

இறை”-தல் ச: 2 செ.கு.வி. (4) சிதறிப் போதல்; 
to scatter, disperse. வளை முத்திறைய வெற் 

i வெண்டிரை'' (GS.Feaupten...2,2). (Qs.218.). 

pn இறை. ஓடிதல், முறிதல், வெடித்துச் சிதறுதல்... 
இறை”-த்தல் irai-, 4 செ.குன்றாவி. (84) 1. தீரை 

வீசித் தெளித்தல்; 1௦ 50/85, 50918, 0896. “அவன் 

முகத்தில் நீரை யிறைத்தான்? 2. சிதறுதல்; 1௦ 509187 
abroad, strew, cast forth. “பண்டங்களை யெல்லாம் 
இறைத்து விட்டான்.” 3. தீர் பாய்ச்சுதல்; to draw and 

pour out water, irrigate, bale out '“இறைப்பவர்க் கூற்றுநீர் 
போல மிகும்'” (குறள்.1161). 4. திறைத்தல்; ௦ *॥, 
as one’s ears with strains of music. '*வீணையரின்னிசை 
செவிதொறு மிறைப்ப'” (உபதேசகா.சிவபுண்ணிய. 
318). 5. மிகுதியாகச் செலவிடுதல்; 10 18/6 

5$0ப804“பணத்தை வாரி யிறைக்கிறான்? 

(இற-. இறை - ஓடிதல், முறிதல், வெடித்துச் சிதறுதல், வீகதல். 
நிறையத் தருதல். செலவழித்தல்..] 

இறை” சன பெ. (௩) 1. கடன் (அக.நி.); debt 2. 
வாளின் உறை; 8%0௨/ஸ் of a sword “amis 
விறைவிட்டால் மருவலர்கள் மார்புறையாப் பாய்ந்து” 

(கூளப்ப.45). 3. கூட்டம் (தக்கயாகப்.638, உரை); 
௭080. (ச௪ெ.௮௧.). . 

(இற - இறை - நெருக்கம். நெருக்கடி... 
இறைக்கட்டு சர்ம பெ. (n.) asf; taxation. 
*இறைக்கட்டும் தவிர்த்து” (51118.414). (செ.அக.. 
ம. இற. 

(இறை - கட்டு. 
இறைக்கடன் சர, பெ. 

(சேரநா..); 1800-12: 
ம. இறக்கடம். 

[இறை - கடன்./ 

(ஈ.) நிலவரி
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இறைக்கள்ளன் irai-k-kalan, Gu. (n) இறைப் 

பிளவை (வின்.) பார்க்க; 596 ச்சட்ற-0னன! (௪௪.௮௧.). 

[இறை - கள்ளன். oO 

இறைக்காசான் irai-k-kasan, Gu. (௩) முருகக் 
கடவுள்; 58005, as the Guru of 548. ““இறைக்காசா 

னெம்மருளா மாலையு மாலை'' (பெருந்தொ.102). 

(செ.௮க.). 

இறைக்கு - ஆசான்../ 

இறைக்குடி சளி பெ. (௩) வரிகொடுப்போன் 
(சிலப்,4,9, உரை.) ; 12: றவ. (செ.௮௧.). 

(இறை - கடி... 
இறைக்குத்து ௪//-பரப, பெ. (௩3 இறக்குத் தறுவா 

யில் கண்விழி அசைவற்று திற்கை (இ.வ.); 15060 
gaze of the eyes at the approach of death. (Qs. 248.). 

(இறை - குத்து. இறை - நிலையான, நெட்டான../ 

இறைகாவல் 48//௯௫! பெ. (௩) தலையாரிக்குரிய 
வரி (1142. TP.121-2): police cess, an ancient rate 

paid towards the cost of watch and ward in a village. 

(செ.அக.). 

(இறை - காவல்..7 

இறைகிழவன் ச்சர பெ. (௩) அரசனாகுந் 
தன்மையை யுடையவன்; பா 800060 ரிம் வ॥ kingly 

பெ௮ரிப்ஷ. '*நில்லாத் தானை யிறை கிழவோயே”: (பதிற் 

றுப்.54, 17). (செ.௮௧.). 

(இறை - கிழவன். கிழமை - உடைமை../ 

இறைகுத்து-தல் சக-/பரப-, 5 செ.குன்றாவி. (44) 
1. விரவிறையா லளவிடுதல் (வின்.); 1௦ 012 the finger 

into a fluid to ascertain its 06றரட 2. மதிப்பிடுதல்; ௦ 

estimate. 

(இறை - குத்துதல். இறை - முன்கை, முன்கை விரல்.] 

றைகூடு-தல் ச்கஸ்-, 5 செ.குன்றாவி. (vt). 
அரசாளுதல் (பொருந.79); 1௦ rule over, exercise 

வப்௦ாடு. (செ.அக.). 

(இறை - கூடுதல்... 

இறைகூடை irai-kddai, Qu. (ஈ.) நீரிறைக்கும் கூடை 

(deur); water-basket made of palmyra leaves for baling 

out water for irrigation purposes. (G¢.2&.) 

(இறை - கூடை. இறை - இறைத்தல், நீரிறைத்தல்../   

  

        

இறைகூத்தன் 4௪/-/0/2 பெ. (௩) குராமரம்; ௦0௱௱௦ 
bottle flower - 60௭௨ ௦௦௫௦88. (சா.அக.). 

[இறை - கூத்தன். 

இறைகூர்-தல் 4௪/0, 2 செ.கு.வி. (94). தங்குதல்; 
to dwell, 210௨. '“தெறன்மறவரிறை கூர்தலின்'” 

" (புறநா.345-5). 

[இறை - gall] 

இறைகொள்ளு-தல் ச்௪/-/௦/-, 13 செ.கு.வி. (94) 
தங்குதல்; 1௦ 0௦1, 80106. 

(இறை + கொள்ளுதல். இறை கொள்ளுதல் - இருப்புக் கொள் 

ஞுதல்.. 
இறைச்சி ௪ பெ. (n) 1. Boone; flesh. 

“இறைச்சிக் குன்றாக்கினானே' ' (சீவக.801). 2. இறைச் 

கிப் பொருள் (தொல்.பொருள்.229) பார்க்க; 586 

/2/20/-0-007ப/ 3. கருப்பொருள்; 0150001446 1661பா6$5 ௦ 

each of the ain-tinai relating to five tracts 011810. '*அன்புறு 

தகுந விறைச்சியுட் சுட்டலும்'' (தொல்.பொருள்.231). 

4. விருப்பமானது; 1424 யர்்0் 15 ௨006௦8016, 06௨840. 

“வீழுநர்க் கிறைச்சியாய்'' (கலித்.8). 

ம. இறச்சி; தெ. எரசு, எரசி; குட. எரசி. 

[Bia > இறை - தங்குதல். இறை - இறைச்சி - தங்கியிருப்பது. 
சேர்ந்திருப்பது. ஓட்டியிருப்பது. உள்ளிருப்பது, உள்ளம் 
விரும்புவது. கவனத்தைக் கவர்வது./ ் 

இறைச்சிக்குத்தி ௪௪௦௦-4 பெ. (௩) இறைச்சி 
குத்தி பார்கக; 566 fraicci-kutti 

(இறைச்சி - குத்தி... 
இறைச்சி குத்தி 4௪௦/1; இறைச்சியைக் குத்தி 

வாட்டுங் கருவி (வின்.); 801, 700 107 holding meat 

while roasting. (Q¢.218.). 

[இறைச்சி - குத்தி. 

இறைச்சி நீர் ரகர; பெ: (௩) ஊன் தண்ணீர் 
the thin transparent watery part of the blood-serum. 

(சா.௮௧.). 

(இறைச்சி * நீர். ் 

இறைச்சிப்பொருள் 48/௦௦/2-2௦௩/ பெ. (ஈ.) கருப் 
பொருளினுள்ளே கொள்ளும் பொருள் (தொல். 
பொருள்.229) ; suggestive meaning conveyed indirectly 

by reference to the distinctive features of the tract of. 

180. (செ.அக.). 

(இறைச்சி - பொருள்./ 

இறைச்சிப்போர் ௬௮௦௦-2௦-0௦; பெ. (ஈ.) உடம்டு; 16 
body, considered as a mass of flesh. '*இறைச்சிப்போ 
ரிதனை யென்றான்'” (சீவக.1585) (செ.௮௧.). 

[இறைச்சி - போர். போர் - குவியல்.] க 

இறைச்சோறு frai-c-céru, ‘Qu. (ஈ.) வரிவகை (511. 

VU.87); a kind of tax. (Gs.9)8.). 

[இறை - சோறு./. : 

இறைஞ்சலர் ரர் பெ. (௩) பகைவர்; 6௦/65, 

foes or adversaries, as those who do not yield or submit.
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““இறைஞ்சலர்க் கெழிலியே றனையான்'' 
னேழா.241) (௪.௮௧.). தபதி 
[இறைஞ்சு - ௮ல் - மர். ;இறைஞ்சலர் - வணங்காதவர், 
யகைவர்.]/ 

இறைஞ்சாடிப்பூ /கர்சர்-2௦ம பெ. (௩) கஞ்சாங் 
கோரை; holy basil - ocimum sanctum. (சா.௮௧.). 

(இறைஞ்சு - ஆடி - பூ. 

இறைஞ்சார் 4௪௭௪; பெ. (௩) இறைஞ்சலர் பார்க்க; 
see /raifalar. (Q¢.218.). ‘ 

//இறைஞ்சாதார் -, இறைஞ்சார்.] 

இறைஞ்சி 4௪4 பெ. (௩) மரவுரி (திவா.); 68% 
of a certain tree, ப5௦0 407 ௦௦/0. (செ.அ௧.). 

(இறைஞ்சு -, இறைஞ்சி. 

இறைஞ்சு-தல் /2/9ப-, 5 செ.கு.வி. (/4) 1. தாழ்தல்; 
to hang low, as a cluster of coconuts; to bow, bend. 

“@maene Au கோட்டாழை'” (புறநா.17,9). 2. 

வீழ்ந்து கிடத்தல்; 1௦ 131 0௦8௭. ''புல்லுவிட் டிறைஞ்சிய 
பூங்கொடி'' (கலித்.3,13). - 5 செ.குன்றாவி. (94) 

வணங்குதல்; 1௦ make obeisance; to pay reverence: 

to worship by bowing or prostrating. “‘crleomit spell 

றைஞ்சி'' (திருவாச.1,21). 

ம. இரஞ்சுக; ௧, எரகு; தெ. எரகு; து. எரகுனி. 

(இற -. இறை - இறைஞ்ச... 

Qeomiumpw jai-p-param, Qu. (n) பல்லுயிரைக் 
Srésionnm ceo Glumpy; burden of government, 

responsibility of the king for the welfare of his subjects. 

'"இறைப்பாரமெல்லாம்....... பூட்டி'' (சீவக.475). 

(இறை - பாரம். இறை - அரசன். 

இறைப்பிளவை ர்ச/2-0/௪௪1 பெ. (௩) கையிடை 
யில் வரும் ஒருவகைப்புண்; 6£பழ00ஈ in the finger 
joints or between the fingers at the roots. (Qe. 2i8.). 

[இறை - பிளவை./ 

இறைப்புரிசை /9/-2-0பா*ச! பெ. (௩) உயர்ந்த மதில்; 
high wall. “ஏந்து கொடி யிறைப்புரிசை'' (புறநா.17-27). 

(இறை - புரிசை. 

இறைப்பொருட்டலைவன் — rai-p-porut-talaivan, 
பெ. (௩) குடிகளுக்கு வேண்டிய உதவி யனைத்துஞ் 

செய்து அவர்களிடம் குடியிறை கொள்ளுவோன்; 

person collecting tax and attending to public services. 

(அபி.சிந்.). 

(இறை 4 பொருள் - தலைவன். 'இறைப்பொருள் = 

வரிப்பணம்../ 

இறைமை 
  

  

இறைப்பு /80ப, பெ. (௩) தீர் இறைக்கை; 020/0 
௦ப் 80 0௦பாரற ௩௨௮. (ச௪.௮௧.) 

(இறை -, இறைப்பு. 

இறைப்புணைப்படு-தல் iai-p-punai-p-padu-, 20 
செ.கு.வி. (41) ஒருவன் இறுக்க வேண்டும் வரிக்குப் 
புணை கொடுத்தல் (8.1. V, 376); to stand security 
for the payment of tax by a person. (Qs.18.). 

(இறை -, Bapiijnen + uf.) 

இறைப்புப்பட்டரை iraippu-p-patiarai பெ. (௩) 
கிணற்றுப் பாய்ச்சலுள்ள நிலம் (0.0.); and exclusively 

irrigated from wells. (செ.௮க.). 

(இறைப்பு - பட்டரை. 

இறைப்பெட்டி irai-p-pett, பெ. (௩) தண்ணீர் 

இறைக்க உதவும் ஓலைப்பெட்டி; ola basket for 

baling water. (Qs.348.). 

[இறை - பெட்டி.] 

இறைபயப்பது 45/2௨,200௪00; பெ. (ஈ.) குறிப்பாகப் 
பொருளை விளைக்கும் விடை (தொல்.சொல்.13); 

indirect answer to questions. (Qs.26.). 

[இறை - பயப்பது./ 

இறைமகள் /8/-௱௪௦௮( பெ. (௩) 1. கொற்றவை;:10£வவ 

““இறைமக ளமுதுசெய்ய'' (தக்கயாகப்.751) (ச௪.௮௧.). 

2. geen weer; king's daughter. (..98.). 

(இறை + waar] 

Qeomwessst irai-magan, Qu. (n.) 1. அரசன்; 100. 

'"இன்னுயிராகி நின்றா னவிறைமகன்'' (சூளா.நகர.31). 

2. பிள்ளையார் (பிங்.); GanéSa, son of irai, ie. Siva. 

(செ.௮௧.). 

(இறை - மகன்../ 

இறைமரம் ரகக, பெ. (௩) 1. இறைகூடை 
SMEG wy (oSien.); three poles united at the top 

to support a basket in irrigation. (Q¢.218.).2. 7HmwTw 

(வின்.); ௫௨1-5௦9. 3. தீரிறைக்கும் மரப்பத்தல் (.); 

long, boat shaped wooden trough suspended for watering 

fields. (Qe.218.). i 

(இறை - மரம்./ 

இறைமலை ௭/-௱௪௪( பெ. (௩) மேருமலை; 14. 
ரப.  “இறைமலை வில்லி'' (தக்கயாகப்.170) 

(செ.௮௧.). 

[இறை - மலை./ 

இறைமா ணக பெ. (ஈ.) wmogwb; mango tree. 
(சா.௮௧.). 

(இறை + wa] 

இறைமை irai-mai, Qu. (ஈ.) 1. தலைமை; kingly 

superiority, eminence, celebrity. ““வீரங் குறைவரே
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யிறைமை பூண்டோர்'' கம்பரா. மூலபல.46). 2. அர 

gm_@; government, dominion. ““பாண்டியற்குத் தன்னி 

றைமை முழுதுமீந்தான்'' 
தெய்வத்தன்மை; divinity, divine nature. 
இறைமைக்கு, இழுக்காய் முடியும்'' 
சிவஞா). (செ.௮௧.). 

(இறை -, இறைமை./ 

இறைமையாட்டி iaimai-y-alt, பெ. (௩) 1. தலைவி 
(Sieur); lady, mistress. 2. él; queen. (Cle.218:). 

[இறைமை + 4t' a. Benpaw = snveno.] 

இறைமொழி" ர்க] பெ. (ஈ.) மறுமொழி; answer, 
£ன]. “அன்பர் கேட்க விறைமொழி கொடுத்து'' (திரு 

விளை.மண்.112) (செ.அக.). 

[இறை 4 மொழி. இறை - விடை..] 

இறைமொழி” irai-moli-, Qu. (n.) இறைவனருளிய 
மறை (ஆகமம்); 808. ''இறைமொழிக் கல்லது 

மறுதரவோதி'' (சிலப்.10, 206) (செ.௮௧.). 

(இறை - மொழி. இறை - தெய்வம்.] 

Beomurssefl irai-y-ani Gu. (n.) வினாவுக்கு விடை 
Fa N50 evel; figure of speech in the form of question 

and answer. (அபி.சிந்). 

[இறை - அணி. இறை - விடை.] 

இறையமன் irai-yaman, Qu. (ஈ.) காரி (பரிபா.11,8); 

Saturn whose elder brother is 78௨. (செ.அக.). 

“அவனது 

(A.A.8,38, 

[Q@ea > Qenp - யமன் (கொ.வ.).7 

இறையவன் fraiyavan, Qu. (n.) 1. gsemeveuesr; chief. 
2. கடவுள்; 000. 3. தேவர் தலைவன்; 8 69091 ௨௱௦௦0 
16 9008. ''இந்திரன் முதலிய இறையவர் பதங்களும்” 

(குறள், பரி, உரைப்பா) (௫௪.௮௧.). 

ம. இறையான், இறையவன். 

(இறை 
இறையனார் ஈஷ்சாள்; பெ. (ஈ.) கடைக்கழகப் புலவ 

ருள் ஒருவர்; 'கொங்குதேர் வாழ்க்கை” யென்னும் 
பாடலை எமுதியவர் (குறுந்.2); 8 ற௦6 ௦7 (6 4௦ 
of the third Sangam at Madurai, popularly identified 

with Siva. (செ.அக.) (அபி.சிந்). 

இறையனாரகப் பொருள் — sraiyanar-aga-p-porul 
பெ. (ஈ.) இறையனாரியற்றிய serefusco; grammar on 

agapporul by fraiyanar. (Gle.248.). 

௮. இறையவன்.] 

(இறையனார் - அகப்பொருள். 

இந்நூல் அறுபது நூற்பாக்களைக் கொண்டது. இதன் உணர 
நக்கீரர் இயற்றியது என்பர். 

இறையாமணக்கு /௪/)-அ௱௧௦௮//0, பெ. (௩) செவ்வா 
Loew &G; red variety of castor piant - Ricinus communis. 

(சா.அ௧.). 

ய்டுறை - ஆமணக்கு] 
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இறையூர்தி 

இறையாயிரங்கொண்டான் irai-y-éyira-kondlin, 
பெ. (௩) ஒரு விரலிறைக்கு ஆயிரங்கலம் நெற்கொள் 
ளும் களஞ்சியம் (கோயிலொ. 63); திருவரங்கம் 

கோயில், இராமநாதபுரம் அரண்மனை ஆகிய இடங்க 
ரில் இருப்பது போன்றது; large granary as in Srirangam 
temple and in the Ramnad palace, in which paddy spread 

over the floor to the thickness of one irai or an inch. 

would amount to 1000 kalam. (@é.214.). 

[இறை - ஆயிரம் + கொண்டான்./ 

இறையார் நக் பெ. (ஈ.) மகணிர்: (2065. “வளை 
முன்கை வணங்கிறையார்”. (பரி.17-35) (பாண்டிச்.௮௧.). 

ம. இறையாள். 

(இறை - ஆர். இறையார் - அழகிய முன்கையை உடையவர்.] 

இறையான் ர்ச், பெ. (௩) சிவன்; பக ''இறையான் 
கையில் நிறையாத'' (திவ்.பெரியதி.5.1,8) (செ.௮௧.). 

[இறை - ஆன். 

இறையிலி ஈக: பெ. (௩) விதிக்கப்பட்ட நிலம்; 
land that is 1ல-ர௦௦6. 'அறத்திற்குவிட்ட இறையிலி நிலங்க 

ளும்' (செ.அக.). 

ம. இறயிலி. 

(இறை இல் - இ] 

இறையிழிச்சு-தல் srai-y-iliccu, 5 Gs.G.M. (vil) 
இறையிழித்து பார்க்க; see sraly-ifittu. இறையிழிச்சிச் 

சிலாலேகை செய்து கொடுத்தோம் (8.1.1.4,6) (ச௪.௮௧.). து தத் 

[இறை - இழிச்சுதல். இழிச்சுதல் - நீக்குதல். 

இறையிழித்து-தல் srai-y-ilittu-, 15 Ge.G.oM. (vi) 
வரி நீக்குதல்; to exempt from payment of taxes. 

*இறையிழித்திச் சிலாலேகை செய்து கொடுத்தோம். 

(5.11. 11.4). (செ.௮௧.). 

இறையிறுக்குங்கோல் jrai-y-irukkunkd, Gu. (௩) 
வரியிடுவதற்காக நிலத்தை அளக்கப் பயன்படும் 
அசாவுகோல்; rod for measuring land for the purpose 

of fixing 10௨ 12: “இவ்வூரில் இறையிறுக்குங் கோலால் 

இந்நிலம் ஏழுமாவரை?: ($11/,107) (செ.௮௧.). 

[இறை - இறுக்கும் - கோல்./ 

இறையிறை ‘rai-iai இடை. (87) சிறிது சிறிது 
(குறுந்.52); 106 வு (86. (சங்.இலக்.சொற்.). 

(இறை - இறை./ 

இறையுணர்வு சசஷ்ஈமாசாம, பெ. (௩) வாலறிவு 
(பதிஞானம்); knowledge concerning the. supreme. 

being. (Gle.918.). 

[இறை - உணர்வு.] 

இறையூர்தி ச்சரம்ள் பெ. (௩) கரனை; bull, Siva’s 
461106. (பிங்.) (செ.௮௧.). 

[இறை - அளர்தி.
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இறையெண்ணு-தல் irai-y-ennu-, 11 செ.கு.வி. 

fv, விரவிறையாற் கணக்கிடுதல் (வின்); 1௦ ௦0ம் 
by the joints or lines on the fingers. (0௪.௮௧.). 

[இறை - எண்ணுதல்.] 

ane iraiyon, Qu. (n) 1. கடவுள் (திவ்.திரு 
வாய். 1,3,2): 0௦0. 2. கிவன் (திவா.); 82 (செ.௮௧.). 

ம. இறயோன். 

[இறை -, இறையோன்..] 

இறைவரை. irai-varai, பெ. (6) கணப்பொழுது; 
௱௦௱ளம் ௦4 86. “இதோ ரிறைவரையாகும்.'' (கந்தபு. 

மோன.8) (செ.௮௧.). 

[இறை - வரை..] 

Qeomeusmen iraivalai Qu. (n.) தோள்சந்தில் அணிந்த 
வளை (குறுந்.289); 8 (40 ௦4 வளம் 

[இறை - வளை,..] 

இறைவன்” iraivan, Qu. (n.) எப்பொருளிலுந் தங்குத 

லுடைய கடவுள் (சிலப்.10,184, உரை); God, the 
all-abiding. (@Qs..218.). 

_ ம, இறயவன். 

[இறை - ௮ன்.] 

இறைவன்” iraivan, Qu. (n.) 1. தலைவன்; 01161, 

85187, $பற எர. '“இவ்வூ ரிறைவனை யிழந்து'” (சிலப். 

22,144). 2. கடவுள்; 000. இறைவன் மலரடி (பாரத. 

இராசசூ.146). 3. திருமால் (குறள்.610,உரை); Visnu. 

4. சிவன் (பரிபா.11,78 உரை); Sva 5. நான்முகன் 

(பிங்.); க்க. 6. அரசன்; (0. ''இறைவற் கிறை 

யொருங்கு நேர்வது நாடு'' (குறள்.733). 7. கணவன்; 

husband; lord, in relation to a வரி6. '“நற்புவி தனக்கிறை 

வன்'' (திவ்.பெரியதி.2,3,5). 8. மூத்தோன். (திவா); 
elder, venerable person. 9. 6G (LSts.); preceptor. 

(செ.அக.). 

ம. இறவன். 

(இறை -, இறைவன்.] 

இறைவன்றொழில் iraivan-rélil, Qu. (n) இறைவ 

னது செயற்பாடுகள்; அவை; படைத்தல், காத்தல், 

அழித்தல், மறைத்தல், ௮ருளல் என்பனவாம்; 0005 
deeds viz creation, protection, desiruction, suppression 

and showing grace or mercy. 

(இறைவன் - தொழில்.] 

இறைவனிம்பம் ர்சர்ஷண்ம்க, பெ. (௩) சிவனார் 
வேம்பு (மலை.); ஈர்நு 10100. (செ.௮௧.). 

(இறைவன் - நிம்பம்./ 

இறைவனூல் iraivand, பெ. (n.) கடவுளருளிய 

(ஆகமம்) மறை நூல்கள்; 80225 இறைவனூலையும் 
அவனருள் வழிப்பட்டுத் தத்தமரபின்வரும் குரவர் பலர் 
நூலையும் (நன்.7, சங்கர) (௫ெ.௮௧.). 

[இறைவன் - நூல்./ 

இன் 
  

  

இறைவனெண்குணம் iraivan-engunam, Qu. (n.) 

இறைவனின் எட்டுக்குணங்கள்; 6107ம் வரரி0பர25 of 

004. எண்குணங்களாவன: தன்வயத்தனாதல், தூயஉடம் 

பினனாதல், இயற்கை உணர்வினனாதல், முற்றும் உணர் 
தல், இயல்பாகவே பாசங்களினீங்குதல், பேரருள் 

உடைமை, முடிவிலாற்றலுடைமை, வரம்பிலின்பமு 

டைமை எனவிவை (குறள்.பரி.உரை,9) “எண்குணத் 
தான் கண்டாய்'' - (அப்பர் தேவாரம்). (ச௪.௮௧.). 

(இறைவன் - எண் - குணம். 

இறைவாகனம் iai-vaganam, Qu. (n) 
இறையூர்தி பார்க்க; see irai-irdi. (Qs.218.). 

[இறை - வாகனம்.] 

(பிங்.); 

இறைவாங்கு உயர்சினை /௪/௪ரப uyarsinal Qu. 
(ஈ.) வளைதலையுடைய பெருங்கிளை; 8 619 branch 

of a tree capable of being 68. ''உழையணந்து 
உண்ட இறைவாங்கு உயர்சினை'' (நற்.113-1). 

(இறை - வாங்கு - உயர்சினை.] 

இறைவி ர்க் பெ. (௩) 1. உமை (பிங்); 88ஙகர். 
2. கொற்றவை (சிலப்.12,உரைப்பாட்டுமடை,உரை); 

Goddess Korravai. 3. gsmevei; mistress, lady, queen. 

“இந்துவின் நிருமுகத் திறைவி'' (கம்பரா.யுத்.மந்திர. 

94) (செ.௮௧.). 

[இறை - இறைவி. 

இறைவிழுத்து-தல் ச௪/ரபரப-, 15 செ.கு.வி. (4) 
வரிநீக்குதல்; to excempt from payment of taxes. 

£ சந்திராதித்தவரை இறைவிழுத்திக் கொடுத்தோம்: (8.1. 
் ர, 80) (௪ெ.௮௧.). 

(இறை - விமுத்து. 

இறைவை” சக்க பெ. (௩) 1. பட்டில் (திவா) 
a kind of basket. 2. Genmenemt_; receptacle for drawing 

water for irrigation purposes, as a well basket. ‘‘@lenmencu 

கொளுங் கூவல்.'' (திருப்பு.321) (செ.௮௧.). 

ம. இறவ. 

(இறை 2 இறைவை./ 

இறைவை” ர்சங்க! பெ. (௩) ஏணி: (500௪. '"ஏறுதற்க 
மைத்த..... இறைவையின்'' (இரகு.யாக.104) (ச௪.௮௧.). 

(இறை + இறைவை.] 

Qeomemeutoyid - raivai-maram, Qu. (௩) தண்ணீர் 
இறைக்க மரத்தாற் செய்த ஓடம் போன்ற கருவி 

(Q).eu.); @ boat-like wooden trough used for bailing 

out water. (Glé.218.). 

(இறைவை + wg] 

இன்” in, Qu. (n.) GHPevflenw; sweetness, pl! asantness. 

““இன்வள ரிளம்பிறை'' (சீவக.1008) (செ.௮௧.) 

ம. இன். 

/இல் - மென்மை, நொய்மை, இனிமை. இல் - Beir]
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இன்” ற, கு.பெ.எ. (20/.) இணிய; 9661, pleasant, 

307662016. ''இன்சொ லினிதீன்றல் காண்பான்'' (குறள். 

99). 
/இல் - இன்.] 

இன்” ர, இடை. (௦௩) 1. ஐந்தனுருபு (நன்.299); 
8 2. ரர. 2. ஏழனுருபு (திருக்கோ.19, உரை); 

a loc. 900. 3. இறந்தகால இடைநிலை; a sign of 

the past tense. 2 mmidlenren. 4. gmflenws; an euphonic 

augment “வைப்பிற்கோர் வித்து”  (குறள்.24) 
(செ.௮௧.). 

ம., ௧. இன்; தெ. னி. 

(இல் - இடப்பொருள். இல் - இன்..] 

இன்கடுங்கள் சசர்ங்ச! பெ. (ஈ.) உண்டற்கிணிமை 
யும் மயக்கமுந்தரும் கடுமையுமுடைய கள்; (000. 

'“இன்கடுங் கள்ளின் அஃதை'' (அகநா.76). 

(இல். - இன் - கடுங்கள்.] 

இன்கண்” in-kan, Gu. (n) 1. இன்பம்; delight, 
01685ப6. ''இன்க ணுடைத்தவர் பார்வல்'' (குறள்.1152). 

2. கண்ணோட்டம்; (007655, 506091 130பா. ''இன் 

கணுடைய ஸனவன்'' (கலித்.37,22) (செ.அக.). 

(இல் - இன் - கண்... 

இன்கண்” 4-2, பெ. (௩) ஒன்பது வகை மெய்ப்பாட் 
டுள் ஒன்று (நவரசத்திலொன்று); 006 ௦7 ஈரஈஉ ௱கங!6- 

stations of emotions according to literary theory. 

[இன் - கண்..] 

இன்கண்” ௭, பெ: (௩) இனிய முழவின் கண் 
Uggs; eye of a drum 690. '“மண்கணை முழவின் | 
இன்கண் இமிழ்வில்'' (பரிபா.22-36) (சங்.இலக். 
சொற்.) 

(இன் - கண்... 

இன்கண்ணி 6 /ற் பெ. (௩) இணிய மாலை 
(Quibureit.218); pleasant evening. 

(இல், இன் - கண்ணி. 

இன்கல் ipkal Qu. (n) இணிய மலை; முரண்டு (மி 
௦ா௱௦யா£ண். “இன்கல் யாணர்தம் உறைவின் ஊர்க்கே'' 
(நற்.344.). 

(இல், இன் - கல். 

இன்கலியாணர் ஈசர் கான பெ. (௩) இனிய 
செருக்கினை யுடைத்தாகிய புதுவருவாய் (மதுரைக். 
330); thriving income or new prosperity. (சங்.இலக். 
சொற்.). 

[இல் -, இன் 4 கலி - யாணார்..] ஷு 

இன்கழை 9/௮ பெ. (ஈ.) அழகிய மூங்கில்; 0௨௱0௦௦. 
““இன்கழை யமல்சிலம்பின்'* (அகநா.177-6) 
(சங்.இலக்.சொற்.). 

(இன் - கழை..]   

ர ண வைகை 

இன்களி ௪ பெ. (௩) இணிய செருக்கு; ॥௦ப0701655. 
“இன்களி மகிழ்நகை'' (புறநா.71) (சங்.இலக்.சொற்.), 

(இன் + Bon] 

இன்களி நறவு inkal nara, Qu. (n) இனிய 
கணிப்பைத் தரும் கள்; (௦0ஸ். ''இன்களி நறவி னியறேர் 

நன்னன்'' (அகநா.173). 

[இன் - களி - நறவு./ 

இன்காலை inkdla, Qu. (n) 1. இணிய காலம்; 

morning, “Ysera Anis seinen காலை”' (அகநா. 

139-8). 2. இணிய காலைப் பொழுது; ஈர. 
““வாந்தளி பொழிந்த காண்பின் காலை'' (நற். 264-2) 

(சங்.இலக்.சொற்.). 

[இன் - காலை.] 

இன்குரல் எழிலி யச! ௮ பெ. (௩) இனிய 
முழக்கம் செய்கின்ற முகில்கள்; 010005, as gives good 
sound. “Beng@re எழிலி:' (நற்.247-3) 

(சங்.இலக்.சொற்.) 

(இன் - குரல் + எழிலி. 

ன்குளகு பரப, பெ. (ஈ.) இணியதழை (முல்லை. குளகு ழி (மு 
33); 8016968016 101806. (சங்.இலக்.சொற்.). 

இன்சாயல் £த௫/ பெ. (ஈ.) இணிய மென்மை; 616811 
appearance. “அறலென விரிந்த உறலின் சாயல்'' 

(அகநா.191-15) (சங்.இலக்.சொற்.). 

[இன் - சாயல்.] 

இன்சாயலன் ஈச, பெ. (ஈ௩.) மென்மையினிய 

நெஞ்சினன்; 5011 24 ஈ௦௨7. ““பெரும்பெயர்ச் சாத்தன் 
ஈண்டோவின் சாயலன்”' (புறநா.178-6). 

(இன் - சாயலன்.. . 

இன்சிறு பிண்டம் ஈக pindam, Gu. (௩) இனிய 

சிறு பிண்டம் (இகழ்ச்சிக் குறிப்பு); 9/6 ॥0ி௨ 40. 

“"இன்சிறு பிண்டம் யாங்குண்டனன் கொல்'” (புறநா. 

234-4). 

(இன் - சிறு - பிண்டம்./ 

இன்சீர் ஈ௭ பெ. (௩) இணிய ஓசை; 5௦௦( (006. 

''படுதிரை யின்சீர்ப் பாணி தூங்கும்'' (புறநா.209-5). 

(இன் - சீர், 2 

Ges Fircuumevoll ingir-p-pani, Qu. (n.) இணிய சீராகிய 
Siem; pleasant rhythm. “uGHeoy Wer Sirs ures” 

(புறநா.209-5). 

(இன் - சீர் - பாணி] 

இன்சுவை மூரல் fnsuvai mural, Gu. (n) இணிய 

சுவையுடைச் சோறு (பெருபாண்.196); 00௦0 199467ப! 
food. 

[இன் - சுவை - மூரல்.



இன்சொல் 
சச ச ச வைம 

ப 

இன்சொல் 6-௦! பெ. (௩) இனிமையான சொல்; 
pleasant speech, kind word, courteous language, compli- 
ment opp. to வன்செரல்: ''இன்சொ லினிதீன்றல்'* 
(குறள்.99) (செ-௮௧.). 
(இல் ன இன் + Qerea.] 

இன்சொல்லுவமை in-col-vuvamai Qu. (n) அணிவ 
கையு ளொன்று. இது பொருளில் உவமைக் கொரு 
விகுதி தோன்றக்கூறி இன்ன மிகுதியுடைத் 
தெணினு மொப்புதன்றிச் சிறந்ததன் றென்பது 
(-<%&.); figure of speech. 

(இன் - சொல் - உவமை.] 

இன்தீங் கிளவி ஈர் பெ. () மிக இனிய 
மொழி; $4/66( (800ப806. '“இன்தீங் கிளவியாய்'” (கலித். 
24-3), 

(இன் - தீம் + See] 

இன்துகிர் பரா; பெ... (௩) இணிய பவளப் பலகை; 
coral decoration. “காண்பு இன் துகிர்மேல்'' (கலித்.86) 
(சங்.இலக்.சொற்.). 

[Qa இன் - துகிர். 

இன்தொடைச் சீறியாழ் //ச2ற்கி! பெ. (௩) 
*இணிய நரம்பினை யுடைய சிறிய யாழ் (மதுரை.559) 
stringed musical instrument. (ét.Qlv&.Cemn.). 

/(இன்தொடை - சீறியாழ்.] 

- இன்ப உத்தி ற்சச பரி பெ. (௩) அறம், பொருள், 

இன்பம், அச்சம் என்ற நான்கு உத்திகளுள் ஓன்று; 
crucial test of the continence of a minister or other 

officer of state conducted sub rosa, by a king, which 

consists in his (the king’s) sending an old maid long 

in the service of the harem, to tempt the officer concerned, 

with a story that one of the queen is desperately in 

love with him (the officer), and that not only great pleasure 

but also splendid destiny await him if he would meet 

the queen’s wishes, one of four utti. 

[Gems + 2581.) 

இன்பக்கொடி எம்௪-/-௦8 பெ. (ஈ) காமவல்லிக் 
6am; twining creeper found in svarga. “piaguydlen 

பக் கொடியொத்தாள்'' (சீவக.385) (செ.௮க௧.). 

(இல் - இன் - இன்பம் - கொடி... 

இன்ப துன்பம் ௦௪-ம், பெ. (௩) தலமும் கேடும்; 
]நூ 80 50704, 01685பாட 80 வ். '*சென்றாங்கு இன்ப 

துன்பங்கள்”” (திவ்.திருவாய்.8,8,6). 
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[இன்பம் - துன்பம்../ 

இன்பம்" inbam, Gu. (௩) 1. அகமகிழ்ச்சி (திவா.); 

10/௩ /ூ, ஈ8றஸ55. 2. இணிமை (மதுரைக்.16); 

sweetness, pleasantness. 3. Gear (காமம்); sensual 
enjoyment, sexual love. ‘2p1b பொருளின்பம்'' (குறள்.   501). 4. Sgweerb; marriage '“கொம்பனையாளை 

இன்புளி வெஞ்சோறு 
  

யும்... குன்றனையானளையும்... இன்பமியற்றினார்'' 
(சீவக.1980). 5. சொல்லினும் பொருளினுஞ் சுவை 

படுவதாகிய கணம் (தண்டி.18); 5949910655 of 
Subject matter and of style and diction, a merit of 
poetic composition. (As.28.). 

ம. இன்பம். 

[Qo -, இன் -, இன்பு -, இன்பம். 

இன்பம்” 6௪௱, பெ. (௩) 1. நூற்பயனான்கி லொன்று; 
one of four benefits of learning. 2. GuiGwar AMuseorF 
னொன்று; one of the characteristics of noblemen. 

இன்பவணி inba-v-ani, Qu. (n) முயற்சியின்றி 
விரும்பப்பட்ட செயல் கைகூடுதலும் விரும்பப்பட்ட 

பொருளினும் நிறைவாய்க் கைகூடுதலும், கைகூடு 

தற் பொருட்டுச் செய்யும் முயற்சி மற்றும் வழிவகை 

களால் திறன் வெளிப்படுதலுமாம் ( அபி.சிந்.) ; 89பா௦ 

of speech depicting fulfilment of desire. 

[இன்பம் ? அணி. 

இன்பவுபதை எம்௪மச2[- பெ. (௩) இன்பஉத்தி 
பார்க்க; 586 [சபர் 

இன்பன் ௭௪௩ பெ. (n) கணவண்; husband, as 
௦90 06871௦ ௨ ஈர16. ''பதுமத்தலர்மக டனக்கு மின்பன்'' 

(திவ். பெரியதி.2,3,5). 

இன்பாயல் றத! பெ. (௩) இணிய படுக்கை; 

௦0௱ர078016 060. ''புரையோ ருண்கட் டுயிலின் பாயல்.” 

(பதிற்றுப்.16:18). 

(இன் - பாயல்./ 

இன்பி-த்தல் 64, 11 செ.குன்றாவி. (64) இன்ப 
மூட்டுதல்; (௦ 0856 10 06 6800. ''என்னையுருக்கி 

யின்பித்தவடி'” (பாடு.திருவருட்) (செ.௮௧.). 

இன்பு ம்ப, பெ. -(ஈ.) இன்பம் பார்க்க; 896 inbam 
““வளநக ரும்ப ரின்பொடு புரியவர்'' (தேவா.553,8). 

௧க., தெ. இன்பு. 

(இன், இன்பு... 
இன்புளி பர் பெ. (ஈ.) தற்புளிப்பு;50பா. (மலை.179); 

(சங்.இலக்.சொற்.). : 

(இன் - புளி] 

இன்புளிப்பு சப, பெ. (௩) 1. தித்திப்பும் 
புளிப்புங் கலந்த சுவை; ஈம்ர்பாட of the sweet and 

16 50ப. 2. காடியுந் தேனுங்கலந்த குழம்பு; ஈல்ர்பால 

or medicated syrup of vinegar and honey, used as an 

expectorant or demulcent-Oxymel. (g7.218.). 

(இன் - புளிப்பு. 

இன்புளி வெஞ்சோறு inpuli vencdr, Qu. (n) 
இனிய- புளிங்கறி யிடப்பட்ட வெவ்விய சோறு:



-இன்புறல் 

tamarind rice. ‘wa Quist இன்புளி வெஞ்சோறு'" 
(அகநா.394) (சங்.இலக்.சொற்.). 

/இன்புளி - வெஞ்சோறு../ 

இன்புறல் ம்ப பெ. (௩0) மகிழ்ச்சி பொருந்தல் 

(ஆ.அக.); களம் 

(இன்பு - உறல்... 

இன்புறவு எம்பசாம; பெ. (௩) மகிழ்கை; 072147094௦, 
01685076. (திருக்கோ.219,அவ.) (செ.௮௧.). 

[இன்பு - உறவு. 

இன்புறாவேர் ச்ம்மஸ்ள் பெ. (ஈ.) சாயவேர் பார்க்க; 

566 ஆள் (சா.அ௮௧க.). 

[இன்பு உறா - வேர். 

இன்பை inbai, Qu. (n.) gyeré); basil - ocimum sanctum. 
(சா.அ௧.). 

(இன்பு - இன்பை..7 

இன்மணியாரம் in-mani-y-aram, Qu. (n) Bows 

டதோ சிசைநால் (யாப்.வி.540); 8 ளம் றப 

treatise. (Ge.918.). 

[இன் + மணி + ஆரம்./ 

இன்மை றல் பெ. (௩) 1. இல்லாமை (திவ்.திரு 
eur.6,3,4); total negation of existence, dist.fr. scnenin 

8 ஜெற. உண்மை. 2. வறுமை; poverty, destitution, 

௮0/9]. '"இன்மைதீர்த்தல் வன்மை யானே'' (புறநா.3) 

3. இன்மைவகை (வேதா. சூ.35); 80501ப19 ஈ௦08140ஈ, 
of four 18௦5, 112, முன்னின்மை, பின்னின்மை, ஒன்றினி 

லொன்றின்மை, என்றுமின்மை (செ.அக.). ் 

(இல் - இன், இன்மை... 

இன்மை நவிற்சி யணி ஈச navircci ani, Qu. 

(n.) அணிவகையு ளொன்று. இது யாதேனு மொன் 

றின்மையால் உவமியுத்துக்கு உயர்வேனுந் தாழ்வே 
னுநி தோன்றச் சொல்லுதல்; 10பா” 01 speech. 

(ஆ.௮க௧.). 
[இன்மை - நவிற்சி - அணி. 

இன்மை வழக்கு ௪ ௮௮0) பெ. (௩) இல்வழக்கு 
(மணி.30,194) பார்க்க; 566 /ர௮௪// (செ.௮௧க.). 

[இன்மை - வழக்கு. 

இன்றி ஈர் கு.வி.எ. (80.) இல்லாமல்; without. 

“தனக்கொரு பயனின்றி யிருக்க'” (கலித்.96,30,உரை) 

(Qe..918.). , 

ம. இன்னி. 

(இல் - இன்றி. 

இன்றிய ஈஸ்க கு.பெ.எ. (80) இல்லாத; (௦ டர்ர்ச் 
is not, a word used as a negative affix. “sssypSlenplus | 

விவற்றை'' (பெருங்.மகத. 14,24) (செ.௮௧.). 

(இல் - இன்றி - இன்றிய..] '   

இன்ன 
402 

இன்றியமையாமை ரரசாரந்கிறச! பெ. (n) 

,தாணில்லாமல் முடியாமை; 110600580100655, neces- 

ஹீ, ஸ்60பக ஈ0௩. “இன்றியமையாச் சிறப்பின வாயினும்" 

(குறள்.961). 

(இன்றி - அமையாமை./ 

இன்று” ஹம பெ. (௩) கு.வி.எ. (800) இந்நாள்: 
this day, 10-04. “இன்று நம் ஆனுள் வருமேல் அவன் 
வாயில்”: (சிலப்.17-20) (செ.௮௧.). 

ம. இன்னு; ௧., பட. இந்து. தெ. இந்து, CoO: கோத. இந்த்ய, 
துட. ஈத்; கு. இந்து; கூட. இந்தி; து. இனி, இன்னெ; 
கொலா. இந்கெட், நெடீ; நா. இந்தர்; பர். இனெ; ௯. நேன்சு; 
குவி. நின்சு; கோண். நேண்ட்; குரு. இன்னா; மால், இனெ, 

அகினோ. 

(இஞ்ஞான்று - இஞன்று — இன்று... 
இன்று” inru, இடை; (0௨௩) ஓர் அசைச்சொல் (திவா.); 

expletive. (G¢.216.). , 

(இன்று - இற்ற. முடிந்தது எனப் பொறுள்படுவதோர் இறந்த 
காலக் குறிப்பு வினைமுற்று, பழங்கால உலசவழக்கிலும் செப்யுள் 
வழக்கிலும் அசைநிலையாயிற்று.] 

இன்று” ச கு.வி.எ (900.) இன்றி; ஈர்்௦பர. '“உப்பின்று 

புற்கை யுண்கமா கொற்கை யோனே” (நன்.172, 

மயிலை). 

(இல் - இன்று இல்லை எனப் பொருள்படுவதோர் குறிப்பு 
வினைமுற்று இல்லாமல் எனப் பொருள் படுவதோர் குறிப்பு 
வினையெச்சம் ஆயிற்று../ 

இன்று” சரம கு.வி.மு. (ர. இல்லை;0. '“பருவந்து 
பாழ்படுத லின்று'' (குறள்.83). 

(இல் - து - இல்து - இன்று. 
இன்றேல் ஈசி வி.எ. (80) இல்லாவிடில்; [ ஈ0! 

0 6186. '“அஃதின்றேல் மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி'' 

(குறள்.5506). 

(இன்று -- இன்றேல்./ 

இன்றைக்கு 242, கு.வி.எ. .(80.) இன்று; 100வ/ 
“இன்றைக்கு இருப்பாரை நாளை இருப்பர் என்று 

எண்ணவோ திடமில்லை'' (தாயுமானவர்) (செ.அக.). 

(இஞ்ஞான்று - இன்று - ஐ - க.] 

இன்ன றா& கு.பெ.எ. (80) 1. இத்தன்மையான; 
$ப0். 2. உவமவுருபு (நன்.367); 116, ௨910 ௦1 ௦0௱ழ௦0- 

50௩ - பெ. (8ா0ஈ.) இப்படிப்பட்டவை; $ப0 things. 

““இன்னவாகிய பலவளனுண்டு'' (கந்தபு.தவங்கண்.17) 
(செ.அ௧.). 

ம, இன்ன; ௧., இந்து; தெ. இட்லு; கோத, இன, இன்னெ; 
துட. இனொவ்; குட. இன்னதெ, இந்தெ; து. இன்து; குரு. 
என்னெ; பட. இத்தெ. 

[Qa > Gor + இன்ன, இல் - இது எனப் பொருள்படும் 
அண்மைச்சுட்டு. கன்னடத்தில் இல்வி -  இங்கேயென ஆளப்ப 

Ose தோக்குக.]



இன்னணம் 
  

  

இன்னணம் innanam, 6.cB.cr (adv.) இவ்வாறு; 
ற $பள் 51219, 'ஈங்கிவ ளின்னண மாக” ன்ப 
(௪௪.௮௧.). 

om இன்னாதார் 
இன்னவர் innavar, Qu. (n) BS gemausass; the person 

indicated. (2. s1a.). 

ம. இன்னவன் 

Qa Qaarasi} 

(இல், இன்-, இன்ன - அணம். இல் - இது. இன்ன - இந்த. 
வண்ணம் - வணம் - அணம்./ 

ena-molidal, Qu. (n.) 32 வகை உத்திகளி ; 
(pen.14); making a definite statement about .a thing 
where there is any room for doubt, that is only this 

and not the other, one of 32 uti, (Qs.s.). 

[இன்னது - அல்லது * QE + om + மொழிதல். 

இன்னது 0௪௦0; சூ.பெ. (20௩) 1. இத்தன்மையு 
டையது; 5ப0் 8 ம. “வளவயல் வைகலு மின்ன 

தென்ப” (சீவக.64). 2. இது: (845 (மற; பர்த் 80100௩. 
"இன்னது கேண்மென”' (கந்தபு.அசுரர்யாக.1) **இன் 

னது இன்னுழி இன்னணம் இயலும்'” (நன்னூல்). 
ம. இன்னது. 

[இன்ன - அது.] 

இன்னம் /ம௪ஈ, கு.வி.எ. (804.) இன்னும் பார்க்க; 
see பா. (செ.௮௧.). 

இன்னமும் றாக, கு.வி.எ. (adv) இன்னும் 
(கம்பரா.திருவடி.59); 361. (௫௪.௮௧.). 

ம. இன்னியும். 

(இல் - இன் - இன்னும். இல் - இது. இன்ன - இதன். இன்னும் 
- இதனினும், மேலும்../ 

இன்னயம் 0௦௭; பெ. (௩) முகமனுரை (உரி.நி.); 
word of courtesy, of welcome. (Qé.2{8.). 

[Qa + Ber (Queranw, Qeflaw) Bex + gurd.] 

இன்னர் ௪ பெ. (ஈ) விளைகேடு; portent, 
foreboding. “இன்ன லின்னரொடு'” (பரிபா.4,19) 

(செ.௮௧.). 

(இல் -, இல்லு -, இன்னு - இன்னல் -, இன்னர். இல்லுதல் 

- துளைத்தல், குத்துதல், துன்புறுத்துதல்... 
இன்னவை நச பெ. (௩) கொடியவை; 406, 
outrage. “ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின். 

(கலித்.41-30) (பாண்டிச்.அக.). 

(இல் -, இன். இன்னவை. 
இன்னல் ௫! பெ. (ஈ.) gyenud; unpleasantness, 

trouble, pain, சரிர௦4௦ஈ. “இன்னல் செயிராவணன்"' 
(கம்பரா.மந்தரை.39) (செ.௮௧.). 

(இல் - இல்லு - இன்னு - இன்னல். இல்லுதல் - குத்துதல், 
துளைத்தல், துன்புறுத்துதல்../ 

இன்னலம் (௪, பெ. (௩) தன்னலம்; welfare, 

good prosperity. (2.218.). 
(இல் , இன் - தலம் - இன்னலம்.]   

இன்னன் 02, பெ. (௩) இன்னான் பார்க்க, 999 
08௩ (ெ.௮௧.).. 

(இல் > இன் ~ இன்ன ச் ஆன் = Qaana = ;இன்னன்./ 

இன்னா” க பெ. (௩) 1. தீங்குதருபவை (குறள்..32, 

அதி); those that cause misery. 2. gyuwid (Paur.); 
misery, distress. (ச௪.௮௧.). 

(இல், இல்லு - இன்னு -. இன்னல் - இன்னா... 
இனனா” க் பெ. (௩) 1. துன்பம்; affiction. 

z pF); insult 

(இன் இன்னா... 

இன்னா” க் இடை. (4) இதேச; behold, here. 
(Tinn.). 

ம. இன்னா; ௧. இகொ, இதிகோ; தெ. இதிகொ, இகோ, 

இதோ; து. இந்தா; பட. இதா. 
(இல் இன் > இன்னா (மு.தா...324)./ 

இன்னாங்கு சஷ்சம பெ. (0 1. தீமை; எரி, நபா, 
ரர. '“இன்னாங்கு செய்வார்'” (நாலடி.355). 2. துன் 

பம்; pain, remorse, suffering. “@enannm AsupsAa@u 

பார்'” (நாலடி.11). 3. கடுஞ்சொல்; aspersion, insult; 
harsh, cruel words. “ஒருவன் இன்னாங் குரைத்தான்"” 

(தொல்.சொல்.246,உரை) (செ.௮௧.). 

ம. இன்னாங்கம். 

(இல், இன் - (ஆ) ஆக்கு... 

இன்னாங்கோசை innang-dsai, Qu. (n) கடுமை 
ume pene (Haun.); discord, harsh sound, cacophony. 

(செ.௮௧.). 

(இன் இன்னா -. இன்னாங்கு + ஓசை../ 

இன்னாச்சொல் (௨0௯௦௦ பெ. (ஈ.) இழிசொல்; (ரபர். 

(ஆ.௮௧.). 
(இல் + இன் ஃ ஆ - சொல். 

இன்னாத ஸசர௪, பெ. (௩) துன்பஞ்செய்வன; 0௨4 
which are evil or atrocious. 

(இன்- ஆ ஈத் - ௮. (கு.வி.(அ)பெ)../ 
இன்னாதா-தல் 90௪௦௪ 6 செ.கு.வி. (4) துன்புறு 
தல்; 1௦ suffer pain, to be miserable. ** saudi... Geren 

தாகிறாள்'” (ஈடு.1,4,7) (ச௪.௮௧.). 

(இல், இன் - ஆ ஈது * ஆதல். 
இன்னாதார் ஈச்ச; பெ. (௩) 1. Lusneaut; adversaries, 

enemies. (9.<&.). 2. SCusmi; the wicked. 

[Qa — Ba++ 5+ Bil



இன்னாது 

இன்னாது சீஸ், பெ. (௩) 1. தீது; ரி. ““பிறப்பின்னா 
தென்றுணரும்'' (நாலடி.173). 2. துண்டு (ஈடு); 08௩. 
(செ.௮௧.). 

(இல், இன் - ஆ + gd 

இன்னாநாற்பது றசீ-ஈத்றசஸ், பெ. (ஈ.) புதினெண் 
கீழ்க்கணக்கு நூல்களுளொன்று; கபிலர் எழுதியது. 
40 பாடல்கள் கொண்டது. ஒவ்வொரு பாடலும், 
இன்னாத கருத்துகள் நான்கினைக் கூறுவது; 8091 
didactic work by Kabilar consisting of 40 stanzas in 

each of which are mentioned certain outstanding causes 

of pain and suffering in general, one of patinen-kil-k- 

kanakku (Qs.918.). 

(இல். இன் - ஆ - தாற்பது./ 

இன்னாப்பு கறம, பெ. (ஈ.) துன்பம்; 50005, ற் 
“இன்னாப்பாலே சொல்லுகிறார்” (ஈடு.5,4,3) (ச௪.௮௧.). 

(இல், இன்- ஆ - (ப) - ப. 

இன்னா முகம் innamugam, Qu. (n.) மகிழ்ச்சியில்லாத 
மூகம் (ஆ.௮௧.); 50108ரீப! 1306. 

(இல் - இன் - ஆ - மூகம்./ 

இன்னாமை innamai, Qu. (n.) 
distress, misfortune. "இன்னாமை 

Qaneflen'’ (குறள்.630) (செ.௮௧.) 

துன்பம்; றவு, 

யின்பமெனக் 

[இல் - இன்- ஆ:- மை. 

இன்னார் ரசு; பெ. (ஈ.) uenseur; enemies; persons 
not agreeable; unfriendly people “@eflumtGures Men 

னாராய்'' (நாலடி.378) (செ.அ௮க.). 

ம. இன்னார். 

[இல் - இன் - ஆ - ஆர். 

இன்னாரினியார் சட்னு; பெ. (௩) 1. பகைவரும் 
நண்பரும்; 1065 8௭0 1605. “துறவிகட்கு இன்னா 
ரினியா ரென்பதில்லை”(உ.வ.). 2. இன்னா நினையார் 
umté&; see fpnar-inaiyar (Ce.216.). 

(இல். இன் - ஆ - ஆர் - இனியார். 

இன்னா ரினையார் றரச-ஸ்ஷ்ன்; பெ. (௩) இத்தன் 
மையுடையவர; பர் 5017 04 persons, such and such 

060505. ''இன்னா ரினையாரென் றெண்ணுவர் ரில்லை 

காண்:' (திவ்.நாச்சி.75) (௪.௮௧.). 

[Qa => இன் + ஆர் + ;இனையார்..] 

இன்னாலை innalai Qu. (n.) இலைக்கள்ளி (மலை); 
five tubered 50பா56. (செ.௮௧.). 

(இல் -, இன் - ஆலை. ஆலை - பாலுடையது (இல் -, இன் 
- உட்புறம்]..] 

இன்னாவிச்சை innd-v-iccai பெ. (௩) செய்யுட் 
குற்றம் இருபத்தேழனு ளொன்று (யாப்.வி.525) ; 006 

- of the defects in the composition of verses. (Qe.918.). 

[Qe + Got + ஆ - (வித்தை விச்சை...   

இன்னிசைமாலை 
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இன்னாள்” மசி! பெ. (ஈ.) இண்ன ஆன்; 8ப௦ர் 80 
such a person, so and so. 

ம. இன்னாள். 

[இன்ன - yar] 

இன்னாள்” ரன கு.வி.எ. (24) 1. இந்தாள் பார்க்க; 
see imal 2. இண்றைய நாள், நடக்கும் நாள்; இன்று; 
(Qam.eu.);. the day, on the day of occurance, today. 

ம. இன்னாள். ் 

(இன் - நாள் - இந்நாள். இதனை இன்னாள் என்பது sup.) 

இன்னான்” fnndn, Qu. (n.) 1. இத்தன்மையான்; 

person of such a character. “Q@enésrent erent 

னெனப்படுஞ் சொல்'” (குறள்.453). 2. இன்னார்; so 

and so, $ப00் 8௨ ற௭50ஈ. ''இன்னாரோலை இன்னார் 

காண்க” (சீவக.1041,201) (செ.௮௧.). 

ம. இன்னான். 

(இல், இன் - ஆன்... 

இன்னான்” ண பெ. (ஈ.) துன்பஞ்செய்வோன்; 

tantaliser, tormentor, persecutor. ‘‘LjextiteSlesflestenmen”’ 

(ஐங்குறு.150) (செ.அ௧.) - 

இன்னிக்கிலை innikkilai Qu. (௩) கம்மாறு வெற் . 

இதிலை; 01904 6619. (சா.அக.). 

(இல், இன் -, இன்னிக்கு - இலை. இல் - கருமை.] 

இன்னிசை.-ஈ-£௪/ பெ. (௩) 1. இன்பத்தரும் இசை: 

௦0, ஈள௱௦ர௫.. 2. பண்வகை (திவா.); 6௦0 type. 

3. இன்னிசை வெண்பா (காரிகை.செய்யு.4) பார்க்க; 

8966 0/8/ 0௨௦2 (செ.௮௧.). 

ம. இந்நிச. 

[Qa இன் - இசை..] 

இன்னிசைக் கலிப்பா in-n-isai-k-kalippa, Gus. (௩) 
கஸிப்பாவு ளொன்று; 01955 07 1௮2-058. (ஆ.௮௧.). 

[Qa > Bet + இசை - கலிப்பா.] 

இன்னிசைகாரர் in-n-isai-karar, Gu. (n) பரணார் 

(Sleur.); ancient caste of bards. (Qe.2i8.). 

[Qe + Ben + (இசை - காரர். 

இன்னிசைச் சிந்தியல் 6-0-82/-௦-0்௭௪[ பெ. (ஈ) 

வெண்பா வகையு ளொரன்று; 01888 04 49008. இன் 

னிசை வெண்பாபோனடந்து மூன்றடியாக முடிவது. 

(இன்னிசை -* சிந்தியல்./ 

இன்னிசைமாலை ந௱/்௱சில் பெ. (௩) அகப்பொ 

ருள் பற்றிய பெருநூல் (களவழி.24); treatise on 

8480ற0ப!. (செ.௮௧.) . 

x 

[Qa இன் - இசை 4 மாலை./



இன்னிசை வெண்பா 
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இன்னிசை வெண்பா -ர-824ம்க பெ. (n) 
தானகடியாயத்  தணிச்சீரின்றிவரும் வெண்பா 

(காரிகை.செய்.4,உரை); venpa of four lines in which 
the second line has four feet instead of three feet plus 
the tani-c-cir. (Qe. 218.). 

[Qe இன் - இசை - வெண்பா. 

இன்னிசை வெள்ளை in--i8i-vella, Qu, (௩) 
இன்னிசை வெண்டா (பிங்.) பார்க்க: 999 innigai venba 
(செ.அக.). 

[Qe + Ber + Bars - வெள்ளை. 

இன்னியம் in-n-iyam, Qu. (n) இசைக்கருவிகள் 
(பெருங்.வத்தவ 2,30); ஈப908 ௩்பறளடி (செ.௮௧.). 

(இல் இன் - இயம்.] 

இன்னியர் inn-iyar, Qu. (n) பாணர் (அகி.நி.); 08105, 
80615. (செ.௮௧.). 

(இல். இன் + Quit] 

இன்னிலை (14 பெ. (௩) இல்வாழ்க்கை (குறள் .45, 

uifl.2enq); life of a householder, homelife. (Ge.215.). 

(இன் - நிலை. இதனை இல் 4 நிலை - இல்வாழ்க்கை பற்றிக் 
கூறுவதெனக் கொள்ளவியலாது. முப்பாலுடன் காட்டுலக 
வானப் பிரத்தம் ஒவ்வாதென்க.] 

இன்னினி 6-௭ கு.வி.எ (27்.) இப்பொமுதே; ஈ௦௭, 
ever now, without a moments delay. ‘@lenefeGu 

செய்க வறவினை'' (நாலடி.29) (செ.௮௧.). 

(இல் -, இன் - இனி... 

இன்னீர் fonir, Qu. (n.) இத்தன்மையீர் 0௦) ௦4 (65 

nature or character “‘Qlenat pracl efeMue முளவோ”' 

(புறநா.58-18). 

[இல் - இன் - Bid 

இன்னும பற, கு.வி.எ. (200.) இவ்வளவு காலஞ் 

சென்றும், 541, பூல். இன்னுந் தெரியவில்லை. 2. 

மறுபடியும்; 808. இன்னும் வரும். 3. மேலும்; still 

௱௦6; ௦6 ௭ 116. இன்னும் வேண்டும். 4. அன்றியும்; 

also, more than that, in addition to, in a conjunctive 

88056. “இன்னு மிழத்துங் கவின்'' (குறள்.1250) 

(௫ெ.௮௧.). 

ம. இன்னும்: ௧. இன்னும், இன்னு; குட. இஞ்ஞ ; து. நந; 
பட. இன்னு. 

இல் இன் - உம். இல் + இது. இன்னும் - இதன்மேலும்./ 

இன்னுமின்னும் /0ப௱-றரப௱, கு.வி.எ. (204) மேன் 
மேலும்; more and 06. '“இன்னுமின்னுமெங் காம 

மிதுவே'' (பரிபா.13,64) (செ.௮க.). 

(இன்னும் - இன்னும்... 

இன்னுழி ப கு.வி.எ (90) இன்னவிடத்து; | 
5ப00 ௨ 01806 '“இன்னுழி யாகாது'' (தொல்.பொருள்.186, 

உரை) (௪செ.௮௧.). 

(இல். இன் - உழி.   

இனம் 

  

இன்னூகம் ரக, பெ. (௩.) கப்பற்கடுக்காய்; 1௮06 

variety of foreign gall nut. (சா.அ௮௧.). 

(இல் -, இன் - ஊகம். 

இன்னே றாக கு.வி.எ. (80) 1. இப்பொழுதே; 1௦1 
itself, at ம ற௦௱ளர். ''உற்றதின்னே யிடையூ றெனக்கு'' 
(சீவக.226). 2. இவ்விடத்தே; 916, (௩ this place. 

“ இன்னே வாருங்கள் (திருக்கோ.55). 3. இவ்விதமாக; 

thus, in this ணாள. '“விதியார் செய்கை யின்னேயோ'' 

(கந்தபு.மார்க்கண்.103) (செ.௮௧.). 

[Qa + Bet + ஏ. 

இன்னோசை inndsa, Au. (௩) இனிய ஓசை; 
melodious sound. 

[Qa + Beit + pens] 

இனக்கட்டு ina-k-kattu, Qu. (mn) 1. உறவின் 
நெருக்கம்; bond of union between relatives. 

2. மூறைமை (வின்.); due respect among the 

several branches of a family. (Qe.216.). 

(Band + 6Q.] 

இனங்கண்டு சேர்த்தல் inankandu cértal, Agr.Qu. 
(vblLn.) உறவான சரக்கைக் கலத்தல்; ௨00100 ௮9/60 

drugs in alchemy; finding which drug is suitable 

to add. (s7.218.). 

(இனம் - கண்டு - சேர்த்தல்... 

இனங்காப்பார் /சர்-/தறல்; பெ. (௩) கோவலர்; 
௦௦905 ௩0௦ 001601 ௦8116. (கலித்.143,37) (செ.௮௧.). 

இனம் 2 காப்பார். இனம் - கால்நடையினம்.] 

இனசாரிச்சரக்கு 2-௦, பெ. (௩) 

1. gflergenge Cris #766; drug falling under 

016 0000 0 0858. 2. இனம்பிரித்த ௪ரக்கு; 501160 

ரப0. (சா.அக.). 

(இனம் - சாரி - சரக்கு. 

இனத்தான் ௪/8 பெ. (ஈ.) 1. உறவினன் (செ.௮௧.); 
relative. 2. ஓரினத்தவன், தன், இனத்தைச் சார்ந்தவன்; 

person belonging to one’s own community or caste. 

ம. இனத்தான். 

(இனம் - அத்து - ஆன்./ 

இனம் inam, Qu. (n) 1. வகை, வகுப்பு (நன்.91); 
class, group, division, kind, species; sort. 2. குலம்; race, 

tribe. ““விண்ணோர்க ளொருபடை தானும் -நங்க 

ளினத்தை யுயிருண்ணாது'' (கந்தபு.அக்கினிமு.203). 3. 

சுற்றம் (அக.நி.); 0௦8065, 8580018168, ஈஏ100௦ப5. 

4. துணையாகச் சேரும் கூட்டம்; 0௦0ல0௦௦0, 191௦- 
ஏர, 509, ௦௱ழஷடி. ''இனத்தானா மின்னா னெனப் 
படுஞ் சொல்'” (குறள்.453). 5. Meng: pack, herd. 
“கழுதைப் புல்லினம் பூட்டி'' (புறநா.15). 6.' ஒரு 

தொகுதியுட் சோத்து வழங்குதற்குரியது (நன்.358) ;



இனம் 

associated items. 7. .syentogei; ministers in coun 

'"இனத்தாற்றி யெண்ணாத வேந்தன்” "(குறள்.568). 
"Qatap Bara" git; equality. comparison. 

(திவ்.திருவாய்.9,3,5). 9. ஆள்; individual.” Wer sens 

நல்ல இனத்திற் கொடுத்திருக்கிறேன்' (இ.வ.) 
(செ.௮௧.). 

ம. இனம்; ௧. என. 

(இல் = SG). இல் - (இலம்) - இனம் - 
உறவினர், உறவு./ 

இனம்” க௱, பெ. (௩) தொடர்புடைய, உவமை; 
relatedness, simile, comparison. ‘'@lengpaart apapHeio"” 

(திவ். திருவாய்.111,2) (ச௪.௮௧.). 
இனம்பிரி-தல் ௭௱-றர7, 4 செ.கு.வி. (84) துணைக் 

கூட்டத்திணின்று விலகுதல்; 40 be separated from 

16 0855 0 ௦௦௱ழகரஙு.. (செ.௮க.). 

இனமாற்றல் ipamarral பெ. (ஈ.) ஓரினக்கணக்கைப் 

பிறிதோரினக் கணக்காய் மாற்றுகை; 160ப040ஈ from 

one denominaticn to another. (Gis.&.). 

வீட்டைச் சார்ந்தவர் 

[இனம் - மாற்றல்../] 

இனமுறை ற௪-௱பச! பெ. (௩ ஒத்த இனம் (0.0); 
relationship of the same caste. (Q¢..2&.). 

(இனம் - apeny.] 

இனமொழி ina-moli, Qi. (n.) எண்வகை விடைகளு 

ளொன்று (நன்.386); நேரடியாக விடையளிக்காமல், 

““பயருளவோ வணிகீர்?'' என்றார்க்கு “உழுந்து அல்ல 

தில்லை'' எனக் கூறுவது; indirect answer related to 

the subject of the question, as, for example, when 

questioned “Have you green gram to sell,” to answer 

“We have nothing but black gram” one.of eight kinds 

of vidai, (Ge.218.). 

(இனம் - மொழி.] 

இனமோனை ina-ménai, Qu. (n.) இனவெழுத்தால் 
வரும் வல்லின மெல்லின இடையின மோனைகள் 
(யா.கா.ஒழி.6); conscnantal alliteration in which 

any letter of the group ere repeated instead cf, the usual, 

686 2, 04176 மால 18005, 112, வல்லின மோனை, 

மெல்லின மோனை, இடையின மோனை (செ.௮௧.). 

[இனம் - மோனை. 

இனவண்டு ௪௪ல்; பெ. (௩) இனமான வண்டு. 
கண்; 586 01855 0 0995; 
இனவண்டு'' (5-176). 

[இனம் - வண்டு./ 

இனவரி ௪-௧ பெ. (ஈ.) பழைய காசாய வரிவகை 
(S.Li,89); ancient tax in cash (Qe..218.). 

ம. இனவரி. 

(இனம் - வரி. ஆனினங்களுக்கு இடப்பட்ட வரியாகலாம்.] 

““யாழேோர்த்தன்ன இன்குரல் 
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இனன் 

னவரிக்காக ற௪-ப2ா/-128ப) பெ. (௩) பழையதொரு 
வரி (114.2.00.1068); உளம் 441806 1816. (செ.௮௧.). 

ம. இனவரி. 

[இனம் - வரி 4 காசு.]/ 

இனவழி ina-vali, Gus. (n.) 1. குடிவழி: 0650ம் 4:0௫ 

the same line or ancestry. 2. தலைமுறை (பரம்பரை) 

(வின்.); descent from the same breed, as of cattle. 

(செ.அக.). 

இனவழிக்கணக்கு  ina-vali-k-kanakku, Qu. 
பேரேடு; (60061. (செ.௮௧.). 

(இனம் + auf) + கணக்கு./ 

னவாரி ina-var, @.0G.er. (adv.) Gerd Mamoru; 

distrioutively, according to items of different classes. 

(செ.௮௧.). 

(n.) 

(இனம் 4 வாரி. வரை - வரி - வாரி - வரம்புக்குட்பட்டது. 

இஃது உருதுச்சொல்லன்று../ 

இனவாளை ina-vdla, Qu. (n.) வாளையின மீன் 

a kind of 75%. 'பூக்கதூ௨ மினவாளை' (புறநா.18) 

(சங்.இலக்.சொற்.) . 

(இனம் - வாளை.] 

இனவெதுகை ina-v-edugal, Qu. (n.) இனவெழுச் 
தால் வரும் வல்வின மெல்லின இடையின 
வெதுகை (யா.கா.ஒழிபு.6); rhyme in which the 

rhyming letters of the lines in a stanza are not the same, 

but are of the same class; this being of three kinds, 
Viz., eudsSleib, மெல்லினம், இடையினம் (செ.௮௧.). 

/இனம் - எதுகை./ 

இனவெழுத்து inaveluttu, Qu. in.) ஓரினவெழுத்து: 
letter of a main class as those related to each other. 

[இனம் - எழுத்து./ 

இனவெழுத்துப்பாட்டு 0௪-௦-௮/ப1ப-2-0ச1ப) பெ. (௩) 
வல்லினம் முதலிய மூவினங்களுள் ஓரினத் தெமுத் 
துகளே வரப்பாடுஞ் சித்திரப் பாடல்வகை (கவி 
evens) (wimts.69.503); a kind of cittira-kavi. (Qs.218.). 

(இனம் - எழுத்து - பாட்டு./ 

இனன்: றக, பெ. (௩) 1. 2 paeoreir; kinsman. 

“இன்னா தினனில்”* (குறள்.1158). 2. .ஓப்பானவன்; 

(திவ்.திருவாய்.1,1,2) ; 600௮. 3. ஷரிடயாத் ௮௧.); 
198009. (செ.௮௧க.). 

ம. இனக்கார். 

(இனம் + x6] 

இனன்” 0௪ பெ. (£.) சூரியன் (பிங்.); 50. (செ.௮௧.). 

/உல் - இல் - இன் - இனன்...



இனாப்பி-த்தல் 

   
இனாப்பி-த்தல் inappi, 4 செ.கு.வி. (44) துன்பமுண் 

டாக்குதல; Cause affliction, torment. **இனாப்பிச் 
செற்றிடு கூட்டில்'' (திருப்பு.90). 

இனி” 00 கு.வி.எ (80) 1. இப்பொழுது; now, 
immediately. “Gaeflefl’ (மலைபடு.94) “இனிமேல்” 
(திவ்.இயற்.4,95); 0௭௨௨1௭, ஈ௭௦௪007. “இனிஅன்ன 
நின்னொடு சூழ்வார்'” (குறள்.1294). 3. இப்பால்; 
from here onwards, used of place. “இனி நம்எல்லை 

வந்துவிட்டது” (ச௪.௮௧.). 

ம. இனி; ௧. இன்னெ, இன்னு, இன்ன: கோத. இனி: குட, 

இக்க, இக்கனிஞ்சி; து. குத்தெ, குத்தெனெ; தெ. இக, இங்க, 
இந்த, இந்தட; நா. இன்டி; கோண், இன்கா, இத்ரா; 
பிரா. தாசா; ஆத். இன்ய. 

(இல், இன், இனி 

இனி”-த்தல் ற், 4 செ.கு.வி. (4) 1. தித்தித்தல்; 
to be sweet, ம (௨ 1856 ''இனித்தமுடைய எடுத்த 

பொற்பாதம்'” (அப்பர் தேவாரம்). 2. இன்பமாதல்; 

to be pleasant, attractive, fascinating இனிக்கப் 
பேசினான் (செ.அக.). 

ம. இனிக்குக; ௧. இன், இனி, இம்பு: து. இனி, இம்பு; தெ. 
இம்பு, இன்சு. 

இனிச்ச பண்டம் ௦௪ ௦௨, பெ. (ஈ.) தித்திப்புப் 
Quimper (J); sweet eatable, confectionery. (Qe.218.). 

(Qo இனித்த -, இனிச்ச - பண்டம்..] 

இனிதின் இனிது ௭ 90, பெ. (௩) இணியவற் 
றினு மிணிது; 50௦61 12௦ ஈ௦51 80௦96. '“இனிதினினிது 
தலைப்படுதும்'” (நற்.134) (சங்.இலக்.சொற்.). 

(இனிதின் - இனிது... 
இனிது 6௭ பெ. (௩) 1. இன்புந்தருவது; that which 

is sweet, pleasing, agreeable. Qeflaim கிளவியும் 

(தொல்.பொருள்.303). '*அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே'' 

(குறள்.54). 2. தண்மையானது; ம்24 which is good. 

- 6.0S.er. (adv.) mempme; sweetly, favourably. “yeSiyyis 

புக்கினி தருளினன்'' (திருவாச.2,145) (செ.௮௧.). 

ம. இனிது; ௧. இனிது; தெ., து. இம்பு. 

இனிப்பி-த்தல் inippi-, 4 செ.குன்றாவி. (84) தித்திப் 

பாகச் செய்தல்; 1௦ $5466090. (சா.௮௧.). 

(இனிப்பு -, இனிப்பி.] 

இனிப்பிலந்தை கா] பெ. (௩) தித்திப் 
பிலந்தை; 599௦. 101.3 2006. (சா.அ௮க.). 

(இனிப்பு - இலந்தை.] 

இனிப்பு றப, பெ. (௩) 1. தித்திப்பு; 9/600655. 
“இனிப்பை நல்கு முக்கனி” (வைராக்.சத.45). 

2. மகிழ்ச்சி; pleasure, delight. “இனிப்போடு 

நகையாடவே'” (குமர.பிர.மதுரைக்.39) (௪௪.௮௧.). 

   

  

இனிமை 

  

ம. இனிப்பு; ௧. இனி, ஈன், இம்பு, ம்மு; து. இனி, இம்பு: i, ome aa பு, இம்மு; து. இனி, இம்பு 

இனிப்புக்காட்டு-தல் நப-/-கப-, 5 செ.கு.வி. 
(44) 1. ஆசைகாட்டுதல்; to give a gratifying foretaste. 
2. இனிப்பாதல் (வின்.); t0 be sweet, delicious. 
(செ.௮௧.). 

(இனிப்பு - காட்டு. 

இனிப்புக் குழம்பு /802ப-/-/ப/கம்ப, பெ. (௩) சருக்க 
ரையிட்ட பழக்குழம்பு; 8 00௩59௩9 ௦1 £ப/15 boiled 

ரிஸ் 50027 80 ௨12, ௮௱. (சா.௮௧.). 

(இனிப்பு - குழம்பு../ 

இனிப்புத்தட்டு-தல் /2ப-1/-௪॥ப-, 5 செ.கு.வி (94) 
1. ஆசையுண்டாதல்; 1௦ 061 £919% for a thing. 2. 

சுவையுண்டாதல்; (௦ 09 5896( (௦ (6௦ (8519. (செ.௮௧.). 

[இனிப்பு - தட்டுதல்... 

இனிப்பு நவ்வல் றப ஈச! பெ. (5.) தித்திப்பு 
நாவற்பழம்; 54661 1089 8006. (சா.௮௧.). 

[இனிப்பு - நாவல். நாவல் - நவ்வல்.] 

இனிப்பு நாரத்தை ற்ப naratia, Qu. (௩) 1. 
சருக்கரை நாரத்தை; 5661 1800 - circus medica 

|பா/&. 2. கொடி நாரத்தை; ॥0ஈ. (சா.அக.). 

(இனிப்பு - நாரத்தை. 

இனிப்புப் பிசி (2ப-2-௦57 பெ. (௩) தித்திப்பான 
ஒருவகைப் பழம்; ரபர். 

(இனிப்பு - பிசி. 

இனிப்பு மாதுளை ஹப ௱200/௪( பெ. (ஈ.) தித்திப்பு 
wrgyeneT; sweet pomegranate as opposed to yall 

மாதுளை (சா.அக.). 

(இனிப்பு - மாதுளை.] 

இனிமேல் /-௱சி; கு.வி.எ (90.) 1. இதற்குப் பிற்பாடு 
(பு.வெ. 8,33,உரை); hereafter, at some future time. 

2. இதுமுதல்; 190904, from now onwards. 

(செ.௮௧.). 

(இன், இனி - மேல். 

இனிமை” in-mai Qu. (n) 1. தித்திப்பு (பிங்; 
sweetness. 2. serio; pleasure, delight" Qialenwan tg) ” 

(Aq@er@eur.1,18) (Qs.218.). 

ம. இனிமை. 

இனிமை” ini-mai Qu. {n.) 1. Gwesremw; greatness. 

2. xNpgy; ambrosia, nector. 3. @Pssfluud; mercury. 

6. சோறு; (106. 

(இன் -. இனிமை.]



இனிய 

இனிய ந்த @.Gu.cr. (adj) 1. இணிப்பரன, 
மனத்துக்கு ஏற்றதான; Hipster; sweet, pleasant, 

agreeable. “இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்'' 

(குறள்.100). 2. தல்ல, சிறநீத, 0000, 1006. 

இனிய உள்ளம் ஈந்௪ பச, பெ. (ஈ.) நல்ல நெஞ்சம்; 
mind. “இனிய உள்ளம் இன்னா வாக”, 

(அகநா.98) (பாண்டிச்.௮௧.). 

[இன் இனிய - உள்ளம்... 

இனிய சந்தம் ஈந்ச 3௭௭, பெ. (௩) தறுமணம்; 
ரபாக, 50ம் ரகராகாம் வ. (சா.௮௧.). 

[Ber இனிய - சநீதம்./ 

இனிய பிரிவு intya-pirivu, Qu. (n.) வைப்பாட்டி வீடு; 

coneubine's house. '“சம்பிருதி யெல்லா மினிய பிரிவுக் 

களந்தாரென்றும்'' (சரவண.பணவிடு.182) (செ.௮௧.). 

(இன் , இனிய - பிரிவு... 
இனியர் நீச பெ. (௩) 1. இணிமை தருபவர் 

3006680616, (௦0 0௭50௭. ''நச்சுவார்க் கினியர் போலும்” 

(Ggeur.439,1). 2. wasefir; young ladies. ''இளையரு 

மினியரும்'' (பரிபா.6,27) (செ.௮௧.). 

(இன் இனி ஃ- அர.7 

இனியவன் iplyavan, Gu. (n.) 1. பிறரை மகிழ்விப்ப 

வன்; 06/9 person. 2. இணிமையுடையவன்; 006 

with lovable qualities. (9.4/.). 

/இன்-, இனி. இனிய - வன்../ 

இனியவை ஈர்ச௪க/ பெ. (௩) இணிய தன்மையுடை 

யவை (நான்மணி.78,1); 88௧016 14705. 

[Bei இனி இனியவை./ 

இனியவை நாற்பது iniyavai-narpadu, பெ. (n) 

பதினெண்கீழ்க் கணக்கு நூல்களுளொன்று; பூதஞ் 
சேந்தனார் பாடியது; 40 பாடல்கள் தொண்டது; 

ancient didactic work by pidaf-céndanér, consisting of 

40 stanzas one of Patinen-kil-k-kanakku, qv. (செ.௮க.). 

(இன். இனி, இனியவை - நாற்பது. é 

Giefluyd iniyum, Gu. (n) இணிமேலும்,. மீண்டும்; 
even after this, again. 

ம. இனியும். 

(இனி * உம்] 

இனுக்கா. வலை றபச-சக[ பெ. (9. கடலில் 
வேலிபோற் கட்டி மீன்பிடிக்க உதவும் வலை; 

(Q).a1.); a kind of net, used in fishing at sea. (Ge. 2y8. ). 

(இல், இன் இனுக்கு - இனுக்கா(த - வலை.] 
ம் ன் டமி 

இனை ina, 6.Au.6r. (adj) இன்ன: ௦4 (5 06070. 
0964 (௩) £95060( ௦4 5126 ௦7 பெகாரீட£ இனைத்துணைத்து" 
(குறள்.87) (செ.௮௧.). 
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இனை“-தல் ர்ச் 2 செ.கு.வி. (4) 1. வருந்துதல்; 

to be thrown into an agony of grief. '“இனைந்திரங்கிப் பள்ளி 

படுத்தார்களே'' (சீவக.292). 2. இரங்குதல் (திவா.); 

to lament, cry. 3. அஞ்சுதல்1௦ 06 ௨0௮/0; “என்னை வருவ 

தெனக் கென்றினையா'” (பரிபா.7,68) (செ.அக.). . 

[Gad இனை - இனைதல்.... 

இனை”--த்தல் ச்ச் 4 செ.குன்றாவி. (4) 1, 

வருத்துதல் (ஐங்குறு.237); to torment, worry. 2, 

கெடுத்தல்; 1௦ 025609, 0005$ப6, 78/806.“வெவ்வெரி 

யினைப்ப” (புறநா.23) (செ.௮க௧.). 

[Bar இளை -, இனை. இனைத்தல்./ 

இனைநலம் ௪ ச, பெ. (௩) இவ்வாறான நலம்; 
goodness of this sort, similar welfare; ‘‘Qlenemt5ev apen_us 

கானஞ் சென்றோர்”' (கலித்.11-19): 

[இனை - தலம். 

இனை நோக்கு சசி பெ. (ஈ) வருந்தும் 
நோக்கு; worried look. ''இனை நோக்குண் கண்நீர் 
நில்லாவே”' (கலித்.7-12). 

[இனை - நோக்கு.] 

இனைபவள் inaibaval, Qu. (n.) வருத்துபவள்; 0௦0016 
who are, worried. 'புலம்புகொண் டினைபவள்'' 

(கலித்.10-11). ட 

இனைபுகு நெஞ்சம் inaipugu ஈஞ்ண பெ. (௩) 

வருந்திக் கெடுகின்ற நெஞ்சம்; tormented mind; 
““இனைபுகு நெஞ்சத்தால்'” (கலித்.35-1) (பாண்டிச். 

AS.). 

[இனை - புகு * நெஞ்சம். 

இனைய inaiya, @.Qu.cr. (adj) 1. இத்தன்மைய; கு தத் 
of this nature. 2. @gyC@iimevevesr; of this appearance. 

(ஆ.௮க.). 
[இல் -, இன் இனைய... ‘ 

இனையர் அசந்சா பெ. (௩) 1. இத்தண்மையம் 04 

this nature. 2. Glauteerr; these 060016. ''இனையர் இவர் 

எமக்கு'' (குறள்.790) (ஆ.௮௧.). 

(இல் = er > இனை + 7] 

இனையள் inaiyal Qu. (n) இத்தன்மையள்; 1086 
person of a particular kind. (9..91&.). 

இனைவு கய பெ. (ஈ) 1. வருத்தம்; ஈவார், 
sorrow, anguish, great pain of mind. (umgg.6¢8.40). 

2. இரக்கம் (சூடா); ரர in distress. (Qe.918.). 

[இல் இலை இனை - இனைவு,/ 

இனைவி-த்தல் ரசஸ்//௪/ பி.வி. (43) வருந்துவித்தல்; 

to torment '“தன்நெஞ் சொருவற் கினைவித்தல்'' 

(கலித்.147-46) (பாண்டிச்.௮௧.). 
(இனை -, இனைவி.]



  

me பெ. (௩) 1. தமிழ் மொழியின் நெடுங்கணக்கில் 
வரும் நான்காம் Clit Gui; symbol of the close front 
tense unrounded vowel in the Tamil language, being 
the fourth letter among the vowels of the Tamil alphabet, 
lengthened form of i 72. HuC“hurednwEe குறிக்கும் 
வரிவடிவு; பரிய character representing that sound. 
இவ்வெழுத்தின் நெடில் வடிவமாகிய வளைகொம்பு 
குறில் மெய்களுடன் இணைக்கப்படுகிறது; 590042 
form ௦0௦ 8௭ 6 (0) “இ, ஈ, ௭, ஏ, ஐ என இசைக்கும் 
அப்பால் ஐந்தும் அவற்றோ ரன்ன, அவைதாம் அண்பல் 
முதல்நா விளிம்புறல் உடைய'' (தொல்.எழுத்.86) . 

ஈ ர பெ. (௩) அண்மைச் சுட்டெமுத்து; 0005.. 

letter or pronomical adj. pointing to what is near; this, 
these. 

ம., ௧., தெ.,து., பட. ஈ. 

/ஈ -.இ என்பன அண்மை சுட்டிய ஒலிக்குறிப்பு. ஐந்திரவிட 
மொழிகளுள் ஒன்றாகக் கருதப்படும் மராத்தியில் ஈகார 
அண்மைச் சுட்டு இடப்பொருளில் புடை பெயர்ந்து ஏழன் 
உருபாயிற்று..] 

ஈ' என்னும் நெடிலே இயற்கை அண்மைச் சுட்டு - அதன் 
குறுக்கமே *இ'. நெடில் வடிவமாகிய 'ஈ' தெலுங்கு, கன்னடம், 

மலையாளம் முதலிய திரவிடமொழிகளில் வழங்கி 

வரினும், தமிழுலக வழக்கில் வழக்கற்றுப் போயிற்று. மலையா 

ளம் பழஞ்சேர நாட்டு மொழியாதலால் அதில் வழங்கும் 

நெடிற் சுட்டு வழக்கைச் சேர நாட்டுத் தமிழ் அல்லது பழந்தமிழ் 

என்றுங் கொள்ளலாம். _- 

m7, Qeor. (int) 1. aflunnys Gacy; exclamation, 
expressive 01 ௦௦09: யாருக்குந் தெரியாதபடி யிராநின் 

mS! (ஈடு.1, 3, 9). 2. வலி, துன்பம் முதலானவற் 

றைக் குறிக்கும் இடைச்சொல்; interjection of pain, 

Sorrow, etc., 3. Haysds GP; derisive) expression. 
ஈ என்ன இது”(உ.வ.). 4. பேதைத்தனமாகப் பல்லி 
எரித்தல்; baring teeth in sign of unrestrained stupidity. 

'ஈ என்று இளிக்காதே'. 5. தனக்கு மேலுள்ளோர் மனம் 
கவர்தல் வேண்டி அவர் விருப்பத்திற்கிணங்க 

வலிந்து சிரித்தல்; 500/0 1660 as a sign of 

amusement or to show affirmation to superiors. 

ம., மரா. ஈ. 

(இ - ஈ. ஓலிக் குறிப்புகள். ஈ என்னும் இகழ்ச்சிக் குறிப்பு சீ 

என்றும் மருவியது... 

a £ இடை. (௩) 1. ஒரு முன்னிலையசை (நன்.440, 

2.07); poetic expletive ௩ ௦ 20 06%. 2. ஒரு 

முன்னிலை வினை யீறு, வினைச்சொன்முன் வரும்; 
second person 496 ௦0. ''சென்றீ பெருமநிற் றகைக்கு 

நர் யாரோ” (அகநா.46) ''முன்னிலை முன்னர் ஈயும் 

ஏயும் அந்நிலை மரபின் மெய்யூர்ந்து வருமே'' (தொல்.   

சொல்.451). 

/ஈ - ஒலிக்குறிப்பு , மூன்னிலையசை, அசைமொழி.] 
S « ர ச லு ச 

re 7 இடை. (ம், ஐங்) இசைவுக் குறிப்பு, இடைச் 
6)ems); particle indicative of affirmative sense. ‘r என்று 
கேள் (கொங்கு.வ.). 

(உம் என்னும் ஒப்புதல் குறிப்பு இடைச்சொல், ஊம் - ஊ 
என்று ஈறு குறைத்ததுபோல ஈம் - ஈ எனத் திரிந்தது. உம் 

- இம் - ஈம் - ஈ. பல்லிளித்தல் வாய்திறத்தல் குறிப்பினதாகிய 

இகரஉயிர் நீட்டம் 'ஈ'] 

6 த ve a 
ஈ 7 Qu. (n) இணிப்பு முதலானவற்றில் மொய்க்கும் 
தன்மையுடைய கிறகுகள் உள்ள சிறு பூச்சி; 0ப59ி].. 

“எச்சிற கன்னதோர் தோலறினும்'' (நாலடி.41). 2. 

தேணீ 6௦வு 08. ''ஈயின்றி யிருந்த தீந்தேன்'” (சீவக. 
712). 3. வண்டு (திவா.) beetle 4. கிறகு 

(பிங்.); ஈர. 5. பூச்சி, உயிரி: 115௦00. 

ம. ஈ; ௧, ஈசல், ஈச்சல்; கோத. ஈப்; துட. ஈப்ய; தெ. எக்; 
மரா. ஈ; கொலா. நீங்க், நீங்க; நா. நீங்க; கோண். கக்கி, 
பசீ; ௯. புகி, புக்கு; குர். தீனி; மால். தெனி; பிராகு. கீல், 
சீல்; பட. குன்னி (தேனீ). ் 
[ஈள் - ஈண் - ஈண்டு - மொய்த்தல், நெருங்குதல். ஈண் - 

ஈ5மொய்க்கும் உயிரினம். 

ஈர பெ. (6) 1. அழிவு; 0௦ப௦40ஈ. '*ஈபாவஞ் செய்து” 

(திருவாய். 2.2.2.). 2. gytoyy; arrow. 

lr ஈல், பிளத்தல், அழித்தல்.] 

ஈூரபெ. (௩) துத்தவிசையின் எழுத்து (திவா.); ஷா! 

representing the second note of the gamut, usu. denoted 

by ‘fl’ , 

[ஏழிசை நெடில்களுள் ஓன்று; இதன் பழைய வடிவம் ஈ../7 

Fr” Z Qu. (nm) 1. பாம்பூ; 5186. 2. அரைநாண்; 

910000. 3. குகை;௦3-6. 4. தாமரை இதழ்;101ப5 16/65. 

5. dljweer: Laksmi, Goddess of wealth. 6. semevio 

eet; Sarasvati, Goddess of learning. 7. wenev 

woeer; Parvati, Goddess of valour. 

/ஈ - வளைவு, சுற்று, வட்டம்./ 

Fr - 56d 2. செ.குன்றாவி. (௩) 1. ஈனுதல்; 1௦ 0/6 

டர், 10. 2. கொடுத்தல்; ௦ 04/6. ஈதல் இசைபட 

வாழ்தல்''(குறள்.23). 3. பகிர்ந்து கொடுத்தல்; to 

015076ப16, 8ற0௦ங்0ஈ. 4.” இழிந்தோர்க்குக் கொடுத்தல்; 
to give to inferiors, give alms, bestow, grant. “ஈயென்கி 

ளவி இழிந்தோன் கூற்றே'” (தொல்.சொல்.445). 5. 

0%s560; to give liberally, throw. 

தெ. ஈ, இச்சு; ௧. ஈ, ஈயு; கோண். சீயானா, சீ; நா. 'சீ; 
பர். சீ; குவி. சீவ. 

[ஈல் - ஈன் - ஈ..ஈதல் - வெளிவருதல், வெளித்தள்ளுதல், 
கொடுத்தல், வீசுதல்...



ஈ-தல் 

ஈ”-தல் 75 2 செ.குன்றாவி. (4). 1. வகுத்தல்; to 

040௨ (வரிம்.) (4), ஈய (கணக்கதி.). 2. படிப்பித்தல்; | 

1௦ வாள ரப. “'ஈதலியல்பே யியம்புங் காலை'” | 

(நன்.36). 3. படைத்தல்; 1௦ 068. 'எவ்வுயிர்களு 
மீந்தான்'” (கம்பரா.அகலி.49). 4. பரவுதல்; 1௦ 50650. 

/ஈல் - சர் - எ - பிரித்தல், பிளத்தல், வகுத்தல், அமைத்தல், 

பரவல். / 

"ஈதல் ௩, 6 செ.கு.வி. (vi) நேர்தல் (பரிபா.9,17); 
to agree, consent. 

/௪ - சதல் - தருதல், மனமிசைதல், ஓத்துப்போதல்../ 

ஈர து.வி. (v.aux). துணை விணை; 8 auxiliary 

verb. “தேறீயல் வேண்டும்'” (கலித்.98,2.). 

/ஈ-பணிவொடு வேண்டிக்கோடற் குறிப்புவினை. நில்லி 
சென்றீ என்பனவற்றுள் துணைவினையாயிற்று.] 

ஈக்கணம் //காக, பெ. (௩) 1. தேனீத்தொகுதி, 
தேன்கூடு; 09௦-44௦. 2. தேனீக்களைப் போன்ற 
பார்வை நுட்பம்; (க, 6-இரம் 3 07 10௨ 0௨. 

(a + கணம் - ஈக்கணம். ஈ- தேனி கணம் = தொகுதி, கூட்டம். 

ஈக்கணி-த்தல் ௭, 4 செ.கு.வி: (44) தல்லதைத் 
தேர்தல்; 1௦ distinguish the best. 

/ஈ - கணி - ஈக்கணி - தேனீக்கள் தேனுள்ள இடத்தைத் 
தேர்ந்தறிதல் போல நல்லனவற்றை நாடியறிதல், அறிவுருட்பப் 
பணியாற்றுதல்... 

ஈக்கணிகை ஈறு] பெ. (ஈபி தற்குறி கூறுபவன்; 
conjuring woman. 

lwéaenh - ஈக்கணி - ஈக்கணிகை “ஈக்கணம் சிறப்பாகத் 

தேனீக்களின் கூட்டத்தைக் குறித்த சொல். தேன் உள்ள 
இடத்தைச் சரியாக நாடியறிதலின் ஈக்கணித்தல் SONS} 
காணும் பார்வைத் திறமாயிற்று, நற்குறி கூறும் பெண்ணும் 
ஈக்கணிகை எனப்பட்டாள்.] 

ஈக்கால் 8004) பெ. (௨) வயிரக் குற்றவகை (கொ.வ.): 
flaw in a gem. esp. a diamond, so called from its 

resemblance to a fly's leg. (Qe... ). 

ம. ஈக்கால். 

/வயிரத்தில் ஈக்கால் போன்ற (ஈ - கால்) பட்டைக் கீறல் குற்றம் 
ஆகலாம்./7 : 

ஈக்காலாணி வக்கம் பெ. (ய சிற்றாணி 
(S.LLii,2 13); rivet in an ornament, as small as a fly's 
leg. 

[w+ 1b + ஆணி. ஈக்கால். - சிறுமை குறித்த சொல்... 

ஈக்குடி /-/-/யளி பெ. (ஈ) சாவிக்கதிர் (இ.வ.): எள் 
left in the growing ears of paddy when insects have 
consumed the undeveloped grain. 

/ஈக்குடை - ஈக்குடி, ஈக்குடை - ஈ குடைந்ததால் உள்ளடற்றப் 
போன கதிர்] 
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ஈகையன் 

ஈக்கை ikka, Qu. (n) 1. புலி தொடக்கி பார்க்க, 

(மூ.௮.); 566 ,0ப7 1072/04 2. உப்பிலி(மலை.) ; 506015 

of stinking swallow wort. (Ql¢.26.). 

ஈக க து.வி. (/.8ம;) இக என்பதன் திரிபாய் வந்த 
ஒரு முன்னணிலையசை; poetic expletive in second 

| person. “என் 'போரியானை வந்தீக வீங்கு!” (கலித்.86), 

ஈகம்” igam, பெ (௩) சந்தனமரம் (மலை. ); Sardal-wood 
tree. 

[WF - F@ = வீசுதல், பரவுதல், மணம் பரவுதல். I 

ஈகம்” igam Gu. (n.) ஒப்புரவு (தியாகம்); 88௦7௭0. 

[F¥ > FG ஈகம். எதனையும் சுணங்காது கொடையளிக்கும் 
மனப்பாங்கு. 

ஈகு-தல் /9ப-, 2 செ.கு.வி. (4.) 1. ஈ-தல் பார்க்க: 

see /-05/ 2. கட்டியாதல்; (௦ 5010]. ''திரட்டுப்பாலும் 

ஈகின நெய்யும் கட்டித் தயிரும்'' (திவ்.பெரியாழ்.3,2,6, 

வியா. பக்.545). 

ல் - எள் -ஈ- ஈக. 

ஈகை" iga, Qu. (n.) 1. கொடை; gift, grant. 

““வறியார்க்கொன் SeuGs users’ (குறள்.221). 

2. பொண்; 0010. ''ஈகையங் கழற்கால்”” (புறநா.99). 3. 

தொன்மக்கதையின்படி விரும்பியதை கல்குவதாகக் 

கருதப்பட்ட வானுலகக் கற்பக மரம் (௮௧. நி); 

Kalpaga tree of heaven (Cuvarkkam) which according 

- to Hindu myth, bestows everything that one desires. 

cf, E yield; AS. gildon, to pay: Goth. gildun; Ger. gelten; 

ice. gjalda. see guild. “E” guild (orig.) an association 
in a town where payment was made... (A.S.gild, money, 

gildan, to pay, it is the same word as gold and gild) 
ch.E.D. 

[> wens. (6.09.35) - கீழிடு, இடு. ஈல். ஈகு - ஈகை..] 

ஈகை” ௪; பெ. (௩-1. இண்டு (மிங்); species 
of mimosa. 2. La? தொடக்கி (மலை.) பார்க்க; 966 
pull todakki. 

lm - ஈங்கை - ஈகை] 

ஈகை” 4924 பெ. (ஈ.) காடை; பசி. “ஈகைப்போர்'' 

(கலித்.95,12). 

lf > AG mene = வீசுதல், பரவுதல், பறத்தல், பறவை. ] 

ஈகை” gai Qu. (n) 1. கரற்று; wind. 2. மேகம்; 
Cloud. 3. Bledevmemto (.918.6).); want. 

/ஈ - ஈகு - ஈகை, வீசுதல், பரவுதல், கொடையளித்தல், 
வாரிக்கொடுத்தலால் வறுமையுறல்./ 

ஈகையன் ஷ், பெ. (n.) கொடையாளன்; liberal, 

munificent person, philanthrophist. “இனிய சொல்லினன் 

ஈகையன்'' (கம்பரா.மந்தரை.18). 

/ஈ- ஈகு - ஈகை - ஈகையன்,
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ஈகையாளன் igai-y-dlan, பெ. (௩) ஈகையன் (பிங்.) 
பார்க்க; 5696 Igaiyan. 

lw - ஈகு - FNS. FOS + ஆளன்./ 

ஈங்கண் 7௭௮, பெ. (n) இவ்விடம் (தொல்,எழுத்.114, 2a); this place. 
(ஈ - அண்மைச் சுட்டு, ஈ 4 சண் - ஈக்கண் - ஈங்கண்./ 

ஈங்கரம் ஈரசக, பெ. (ஈ.) குப்பைமேனி: dung-hill 
plant, (er. 26.). 

[இங்கு - இங்கரம் - ஈங்கரம்.7 

ஈங்கன் ௭) கு.வி.எ. (804) இவ்வாறு: thus 
"ஈங்கனங் கனையிரு ளெல்லை நீந்தினான்'' (சீவக. 
1942). 

ஈங்கிசை ௬92௮1 பெ. (௩) 1. கொலை (வின்); murder, 
killing. 2. Glasmigsenq; affliction. * “ஈங்கிசையுற்ற வலக்கு 1 
ணமட்டைகள்'' (திருப்பு.263). 

(இபிசை - இங்கை - ஈங்கிசை (கொ.வ..7 

ஈங்கு" ingu, கு.வி.எ. (204) 1, இவ்விடம்; ௨௩. 
_ “ஈங்கு நம்ஆனுள் வருமேல்'* (சிலப்.17, பாட்டு.2). 

2. இப்படியே (சீவக.1593); in this manner. - 

(Que - wig] 

ஈங்கு” ம; பெ. (௩) 1, ஈங்கை (வின்; 

Species of a sensitive tree. 2. புலி தொடக்கி 
(மலை.). 

[இங்கு - சங்கு... 

ஈங்கு” ingu, Qu. 
~ wood. 

(ஈ.) சந்தனம் (சங்.அக.); 88008- 

[இங்கு - ஈங்கு../ 

ஈ.ங்கூகம் ஈரஞ்ச பெ. (௩) குக்கில்; false myrth. 

இங்கு - ஊகம்.] 

ஈங்கூங்கு ingcngu, பெ.எ. (320[.) இங்கும் அங்கும்; 

here and there. 

/ஈங்கு 4 ஊங்கு.] 

ஈங்கை 4 பெ. (n) 1. இண்டஞ்செடி; 500065 

of 8 $6ஈ51446-9௦. “ஈங்கைப் பைம்புத லணியும்'” (ஐங் 
குறு.456). 2. உப்பிஸி (மூ.௮.) பார்க்க; 999 பறற 

ஈங்கைத்துவக்கு ingai-t-tuvakku, Qu. (௩) ஒரு 

_ மரப்பட்டை (தைல.தைலவ.அரும்பத.); 16 68% ௦7 
௨166. (த.சொ.௮௧.). 

ஈங்கை... துவக்கு. 

ஈச்சங் கசங்கு /002-/ச3௭1ய பெ. (௩) ஈஞ்சினரக்கு;: 
Switch of the date-palm, used in making country baskets. 

/ஈறீது - ஈத்து - ஈச்சு - BD + கசங்கு..] 

ஈச்சங்கள் /6௦௪0-/௪/ பெ. (ஈ.) ஈச்சமரத்தினின்றிறச் 
குங்கள்; ௭410-0219 1000. (சா.௮௧.). 

[ஈந்து - அம் 4 கள் - ஈந்தங்கள் - ஈத்தங்கள் - ஈச்சங்கள்..] 

ஈச்சாட்டி 

ஈச்சுரமூலி 
[Rs eee ட 
ஈச்சங்காடி. iccankég, பெ. (௩) எச்சங்கள் பார்க்க; 

589 iccari-kal, 

(ஈச்சம் * காடி 

ஈச்சங்குடை iccarkudai, பெ. (௩) சச்சம்புல் வேய்த்த 
Sten (மதுரை.); umbrella made of date-palm 

(ஈச்சம் + Gar] 

ஈச்சம்பனை iccampanai, Qui. (n) Sm_iess); wild 
date-palm.. 

[APB - FEB - ஈச்சம் - பனைபி 

ஈச்சம்பாய் ௦2௱-ஐஆ Qu. (n) ஈத்திலை யாலாசகிய 
“ur; mat made of the leaves of the cai ~palm. 

[எச்சம் + crus] 

ஈச்சமது iccamadd, Qu. (n.) meéeRusar; toddy from 
் the date-palm. 

/ஈச்சம் 4 wgy] 

ஈச்சவெல்லம் (௦௨௭௭, பெ. (௩) அண்ண்தைகாயில் 
வடியும் சாற்றிணின்று காய்சீசியெடுக்கும் வெல்லம்; 

jaggery prepared from the date-palm juice. 

[és + வெல்லம்./ 

iccatt, Qu. 

avaricious person, miser. 

(n) Gamer, ஈயாதவன்; 

ம, ஈச்சாட்டி. 

ஈச்சாடி 100201 பெ. (௩) 1. அதிகமாகப் புழுங்கியபின் 
குற்றிய புமூங்கல் அரிசி]; rice husked after overboiling. 

2. தன்கு உலருமுன் குற்றிய புமுங்கலரிகி: 106 
husked before it is dried adequately. 

ம. ஈச்சாடி. 

ஈச்சில் ர் பெ. (௩) ,இழிச்சில் பார்க்க; 596 407 

ம. எச்சில். 

ஈச்சு 60௦ பெ. (ஈ.) ஈந்து பார்க்க; 596 80. 

[ஈந்து - ஈத்து - ஈச்ச..] 

ஈச்சுக்கொட்டு-தல் பம்ப் 5 Qs. குனி. (vi) 
 Apsensusty.GGoo (Aet.); to whistle. 

[இச்சு - ஈச்ச - கொட்டு. இச் - இச்சு - ஒலிக்குறிப்பு... 

ஈச்சுரம் 10௦0௭) யெ. (ஈ) தரய மெய்ம்மங்களுள் 
(சத்த தத்துவங்களுள்)) ஒன்று (சிவப்.கட்.3); 0௨ ௦4 
the five sutta-tattuvam. 

(ஈ - ஈச்சுரம். ஈ - ஈதல். வாய்மொழிந்தருளல், ஆசான் ஸி 
அருளப்பட்ட .மெய்ம்மொழி.] 

- ஈச்சுரமூலி /000௪-௱ப1 பெ. (ஈ.) பெருமருத்துக் கொடி 
(ugmitss.256); Indian birth wort. 

/ஈச்சுரம் - மூலி.  
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ஈச்சை iccai Qu. (n.) ஈத்து (கொ.வ.); 0916-௮. 

[ஈந்தை - ஈத்தை - ஈச்சை... 

ஈச்சோப்பி” iccdppi Gu. (n) ஈயோட்டி (தேவா. 
692,7); whisk for flies, fly-flapper. 

/ஈ - ஓப்பி - சயோப்பி - ஈச்சோப்பி.] 

ஈச்சோப்பி” 01 பெ. (௩) சிலந்தி (யாழ்.௮௧.); 
spider. 

/ஈ 4 ஓப்பு. ஓப்பு - ஓப்பி. 

ஈசல்! al Qu. (n.) ஈயல் பார்க்க; see iyal winged 
white ant. (@s.91.). 

/ஈயல் - ஈக்களைப் போன்று மொய்க்கும் உயிரி வகை. ஈயல் 

. ஈசல்./- 

  

  

      
ஈசல் 

ஈசல்” 21 பெ. (ஈ.) அிழ்க்கதை; 

கொட்டுகிறான்” (இ.வ.) (செ.௮௧.). 

[இச் - ஈச் - ஈசல் - ஓலிக்குறிப்பு... 

ஈசலிறகு 7824, பெ. (ஈ.) மெல்வியபொருள்: 80 
substance as thin as a wing of a white ant. 

₹ 
whistle; © rea 

/ஈசல் - இறகு - ஈயலின் இறகுபோல் மெல்லியது. / 

ஈசுக்கணுவெலும்பு /50/4சாப-௦-அப௱ம்ப, பெ. (௩) 
மூழங்காவின் எலும்பு; 16 014 ௦06௦40 106 two 

principal parts of leg, knee, knee-cap. (s1.9)8.). 

/ஈ - சச (மெல்லிய) - கணு - எலும்பு.] 

ஈசுரக் கோவை 850௪-82] பெ. (௩) ஒருவகை 
மட்டையறிகி: 8 10 07 0௦வாட 106. 

[ree - weg - ஈசுர - கோவை. ] 

Meng isa, Qu. (n) ஏர்க்கால் (cSlen.); pole or shaft 

of a plough. ~ 

(இத்தை -, ஈத்தை > Fay — eos] 
ஈஞ்சக்காடன் 2-/-/௪௭, பெ. (ஈ.) மலைநெல் 

as6n&; a variety of mountain paddy. 

ம. ஈஞ்சக்காடன். 

/ஈஞ்சல் + காடன்..]   

ஈஞ்சல் 4) பெ. (௩) மின்சிறகு; 1௩ ௦4 உரன். 

ம. ஈஞ்சல். 

(ஈல் - பிளத்தல், குத்துதல். ஈல் -, ஈஞ்சு -, FEES.) 

ஈஞ்சு ம, பெ. (௩) 1. போஞ்சு; date-palm. 2. 

5m_le65e; wild date-palm. 3. ApPese; dwarf wild 

date-palm. 

[ஈத்து - ஈத்து - ஈச்சு - ஈஞ்சு... 

ஈஞ்சை ௪; பெ. (n.) 1. கொலை; ஈபா0௭. 2. இகழ்ச்சி 
(நிந்தை); 1ஈ5ப1. (வின்.) ; 080806, reproach. 3. Smug; 
evil, harm. 

[ஒருகா. இழிஞ்சு - ஈஞ்சு - தாழ்வுபடுத்து, அல்லற்படுத்து, 
இழிஞ்சு - ree > HEADS.) 

ஈட்டம்” [ரண பெ. (௩) பொருள் தேடுகை; 800ப110, 

ர. ஈட்ட மிவறி யிசைவேண்டா வாடவர்:' (குறள். 

1003). 

[rein - ஈட்டு - ஈட்டம்./ 

ஈட்டம்” 02) பெ. (ஈ.) 1. கூட்டம், 00000பா56, 11000, 

congregation, group, assembly, etc. ‘squirm flu” 

(தேவ.1100.11). 2. மிகுதி; 81006, treasure, abundance. 
“புண்ணியத் தின்ப வீட்டம்”” (சி.சி.2,41). 3. செய்தல்; 
doing. 

ம. ஈட்டம். 

/ஈள் - ஈண்டு - ஈட்டு - ஈட்டம். 

ஈட்டம்” ஈக, பெ. (௩) 1. வலிமை; strength, force, 
41000. “ஈட்டமொ டொருகணை யேவி'' (கந்தபு.தாரக. 

146). 2. தோயின் நீட்சி; ஈவர். 0 crisis of a disease. 
(சா.அக.). 

[rer = நெருங்குதல், வலிமை செறிதல். ஈள் - ஈடு - ஈட்டம்.] 

ஈட்டல் 821 பெ. (௩) வணிகர் எண் குணங்களு 

ளொன்று (பிங்.); ௨௱858ஈ0 66816, ௨ 065௮016 quality 

in merchants. 

ய்ண்டு - ஈட்டு - ஈட்டல்.] 

ஈட்டி” 8 பெ. (௩) 1. ஈட்டிமரம்; உ (40 04 166. 
2. தோதகத்தி (ட); black wood. 

ம.. ஈட்டி; ௧. இம்படி, இட்டி; து. பீடி; தெ. இட்டிடி, இருகுடு, 

இருவுடு. 

/ஈட்டி - ஈட்டி செய்யப் பயன்பட்ட மரம். பதப்படுத்து முன் 
தீரிலிட்டால் அமிமும் தன்மையது. ஒரு கனஅடி மரம் 
50-60 (பவுண்டு) கல்லெடையுள்ளது.7 

ஈட்டி” ரி பெ. (8) குந்தம் (குத்தித் துளைக்கும் கருவி); 
lance, spear; pike. 

ம., ௧. ஈட்டி; தெ.. ஈ.டெ. 

(இல் - குத்தல் கருத்துவேர்; இல் - இள் - ஈட்டு (செலுத்து, 
குத்து) - ஈட்டி.
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a a 

ஈட்டிக்காரன் 18-௪௮, பெ. (௩) 1. வட்டிக்குப் 
பணம் கொடுத்துத் ,தண்டுபவன்; pathan, money 
180௦. 2. கொடுமைக்காரன்: usurer. 

/ஈட்டி - காரன்... 

ஈட்டித்தாங்கு 8-ம் பெ. (6) ஈட்டிப் பிடி 
(வின்.); shaft of a spear; hilt. 

[ஈட்டி - தாங்கு..] 

ஈட்டிப் பிடங்கு (4-2-0/சரப, பெ. (௩) ஈட்டியின் 
முூனையுள்ள பகுதி (வின்.); 5087-0690. 

[rig + Dg.) 

ஈட்டிமீன் ற, பெ. (௩) மீன்வகை: ௨ kind of 
fish. 

ம. ஈட்டிமீன். 

ஈட்டியது சங், வினையாபெ. (6) 1. தேட்டம்; 
acquisition, accumulation. (elér.). 2. ஒருவன் 

இப்பிறப்பில் அல்லது முற்பிறப்பில் தேடிய வினை 

(#1.4&.); total quantity of karmic actions which one 

has acquired in this life or in his supposed previous 

birth. 

(ஈண்டு - ஈட்டு - ஈட்டி - அது. 

ஈட்டியெறி-தல் 0-௧, 2 செ.குன்றாவி. (vt) 
ஈட்டியால் குத்துதல், கொல்லுதல்; 10 (804 5068, 

to thrust through and kill with spear. 

/ஈட்டி - எறி. 

ஈட்டியெழுபது itt-y-elubadu, Au. (n.) ஜட்டக்கூத்த 

ராற் பாடப்பெற்ற ஒரு நூர்; 0௦௭ 1 70 4௨5௨5 

composed by Otta-k-kuttar having for its theme the 

spearmanship of the Cenkuntar clan. (Gé.216.). 

(ஈட்டி - எழுபது. குந்தம் எனப்படும் ஈட்டி ப் படைக்கலன்களை 
ஆளும் திறன் பெற்ற செங்குந்தரைப் பாராட்டும் நோக்குடைய 
நூலாதலின் ஈட்டி யெழுபது எனப் பெயர் பெற்றது. 

ஈட்டுதல் 78-, 5 செ.குன்றாவி. (44) 1.. கூட்டுதல் 
(பிங்.); to collect, amass, accumulate. 2. 54.5500, 

பருத்தல், கொமுத்தல்; to become fat. 3. CaGsed; 

to earn, acquire, secure. “mGaréam $t gus Courant 

பொருள்'' (குறள்.1009) (செ.௮க.). : ் 

ம. ஈட்டுக. 

/ஈண்டு - ஈட்டு. ஈட்டுதல்... 

ஈட்டு” ittu, Qu. (n.) Gat; flock, swarm, flight. 

““ஈட்டறாப் புள்ளினம்'' (சீவக.95). 

[ஈண்டு - ஈட்டு. 

ஈட்டுக்கீடு 780-420) பெ. (ஈ.) சரிக்குச்சரி (வின்.); 
measure for measure. (GQé.918.). 

[ஈடு - சட்டு- கு - ஈடு./   

ஈடழி-த்தல் 

ஈட்டுமுறி ஈ௱பந்-பெ. (௩) அடைமான முறி; deed 
of hypothecation. 

/ஈட்டு + முறி. 

ஈடகம் idagam பெ. (௩) 1. மணத்தைக் கவர்வது; 
that which is charming, fascinating. “ஈடகமான Cares)" 

(தேவா.607,3) (செ.௮௧.). 2. புகழ்; (816. 

ஈடு - அகம் - ஈடகம். இடு - ஈடு (செலுத்துதல்) - அகம் 
(மனம்). / 

ஈடணத்திரயம் /ர2௪-ரஆகண, பெ. (௩) ஈடணமுப் 
பொருள் பார்க்க; 566 /7202-11ப-0-0௦1ப/ 

ஈடணம் /சசாக, பெ. (n) 1. 
2. புகழ் (யாழ்.௮௧.); 1816. 

விருப்பம்; 068176. 

/இடு - ஈடு - ௮ணம் - ஈடணம் - விருப்பம், புகழ். 

ஈடண முப்பொருள் idana-mupporul, பெ. (௩) 
மூவகைப் பொருள்களின் விருப்பம்; அவையாவன 

மக்கள், மனைவி, பொன்; 16 (0066 0055689105 வரர் 

men commonly desire, the first for children, the second 

for wife, and the third for gold or riches (w.). 

(ஈடணம் - முப்பொருள். 

ஈடணை (௮ பெ. (.) 1. ஆசை; 2180௭1 

956, 06846. மனைவி மக்க ளர்த்தவீ டணைகள் மூன்று 

(கைவல்ய.தத்துவ.13) . 2. துன்பம்; 01547855, ௨11௦0௦ஈ௩. 

“என்னை வேறாக்கி யிந்த வீடணையில் விட்டதுவும் 

முன்னை வினை தானோ'' (பதசாகித்தியம்). 
(௫ெ.௮௧.). 

Skt. isana. 

/ஈடு - ஈடுபாடு, விருப்பம். ஈடு - ௮ணை. ௮ணை - சொல் 

Ones ஈறு. இச்சொல்லை வடமொழி 154' என்பதன் திரிபாகக் 
கூறுவது பொருந்தாது. இடு, இட்டம் என்பவை தூய 
தென்சொற்கள். இட்டம் வடமொழியில் 6/2 எனத் திரிந்துள் 
ளது. 6/2 என்பது வடமொழிச் சொல்லாயின் மேலையாரிய 

மொழிகளிலும் இச்சொல் அடிப்படைச் சொல்லாக வழங்கியி 
ருத்தல் வேண்டும். இட்டம் பார்க்க; 222 08. 

ஈடத்து 48210, வி.எ. (90ப.) சிறிது (சங்.அக.); little. 

(இடு - இட்டு - சிறிது. இட்டு - இட்டித்து - இடத்து - ஈடத்து... 
ஈடம்” சண) பெ. (௨ பிணை, பணயம்; 0௮], 590பாரநு. 

ம. ஈடம். 

[இடு - ஈடு - ஈடம்.] 

ஈடம்” ரர, பெ. (௩) இடம்; 91505, 100210 "நஞ்சுண்ட 
இருள்கண்டத்த ரீடமாவது'' (தேவா.திரு.13). 

(இடம் - ஈடம். (உயிர் முதல் நீண்டது]. 

ஈடழி-த்தல் 788/-, 2 செ.குன்றாவி. (4) வலிகெடுத் 
தல்; 10 quell one’s power. ''இராவணனை யீடழித்து'” 

(தேவா.350,8) (செ.௮௧.. 

[இடு - ஈடு - அடித்தல், தாக்குதல் தாக்கியழித்தற்குரிய 
வலிமை. ஈடு - அழித்தல்./



ஈடழி-தல் 

ஈடழி-தல் 84, 2 செ.கு.வி. (vil) வ_ஃபிமை, 

பெருமைகள் கெடுதல் (திவ்.நாச்சி.8,3) ; 1௦ பரிஎ, 1௦35 

‘of power, of authority, of dignity or of wealth; to become 

‘poor. (Ge. 248.). 

ஈடு - அழி. 

ஈடழிவு சர, பெ. (௩): 1. சீர்கேடு; 016009, 

derangement, irregularity. 2. நிலைகுலைவு (வின்.); 

misfortune. (-9,.6.). 

[ஈரி - அழிவு./ 

ஈடறல் /daral, Gu. (n.) asa? GlaGged; loss of power 

61௦. ஈடழிவு பார்க்க; 596 /7௮/0. '“இந்தவெம் பகழிக் 

கெல்லாம் ஈடறான் இவனென்றெண்ணி'', (பாரத.நீரை 

மீட்சி.95) (த.சொ.அக.). 

/ஈடி * அறல்../ 

ஈடறவு /8௮௪0, பெ. (ஈ.) பெருமைக்கேடு (திவ்.இயற். 
பெரியதிரும.143); 1௦9 ௦4 பிஜ்ஷ். 86. (செ.௮௧.). 

ம. ஈடறவு. 

(ஈடு - அறவு... 

ஈடன் ந பெ. (௩) 1. வவியோன்; |ாரிபளரிக man. 

2. செல்வன்; புர்கா. 3. பெருமைய/டையோரன்; 

great person. (.9}.218.). 

[AQ + Se] 

ஈடாக்கு-தல் 18800- 5 செ.குன்றாவி. (4) வரிதண்டு 
தல், திரட்டுதல்; 1௦ 001604 120, realise arrears. 

ம். ஈடாக்குக. 

[#Q + 4&6] 

ஈடாட்டம் சக்க, பெ. (ஈ.) 1. போட்டி; ௦௦0௩. 
2. செல்வரிடம் உள்ளதுபோன்ற பணப்புழக்கம்; 

money dealing; free use or employment of money, as 

by rich merchants. 3. நெகிழ்ச்சி; 1006680689, 88 04 8 

dislodged nail. 4. erpemi slsmev; poorness, poverty, 

(Ge. 218.). 

ஈடு - ஆட்டம்./ 

ஈடாடு-தல் /ஈசஸ்- 5 செ.கு:வி. (4) 1. போட்டி 

போடுதல் (வின்.); to compete with another. 2. 
நெகிழ்ந்தசைதல் (யாழ்ப்.); 10 09 shaky, loose, as 

a tooth, a nail, the spoke of a wheel. 5. sarrgev; 

to grow slack, become'relaxed. 4. Giga hlimev; to stand 

face to face. 5. 2 speved (s.Gler.); to get invoived in 

a monotonous work. 

/ஈடி - ஓப்பு, சமம். ஈடி + ஆடு - ஈடாடி. ஈடாடுி - சமவலிமை 

யுள்ளவரோரடுி போட்டியிடுதல். ஆடுதல். - அசைத்தல், தளர்தல்... 

ஈடாதண்டம் ida-dandam, Gu. (n) ஏர்க்காஷ்; (யி! 
௦சள்சரி ரர்2க/”நகைபெரும் ஈடாதண்டம்' (மச்சபு. சூரிய 
ரத.21), 

[ஈடு - ஆ(௪௧) * தண்டம். 
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ஈடு 

Mg ரீ பெ. ௫) 1. மரசவர் mud * wall, 

2. மணா சுற்றுமதில்; ராப compound, boundary wall, 

ம. ஈடி. 

/ஈடி - ஈடி. சம உயரத்துக்கு எழுப்பப்படும் சுவா்./ 

ஈடிகை 84) பெ. (௦) எழுதுகோல் (யாழ்.௮௧.); ரவ்பட௫ 

pencil, quill 

(ஒருகா. : இழிகை - ஈழிகை - ஈடிகை,] 

ஈடிடு-தல் 805, 20 செ.கு.வி. (vi) முழங்கையாலும் 
முன்கையாலும் மோதிப் போரிடும் முட்டிப் போர் 

fight with fists and elbows. 

ம. ஈடிடுக. ் 

[nO + BG. FO = gti. ஓப்பான முறையில் போரிடுதல், 
இதற்கு முட்டாமுட்டி என்றும் பெயர். 

ஈடிதம் ச, பெ. (௩) முகமன் Sagysed; praising. 
(ஆ.அக.). ? 

[ஈடி - புகழ். ஈறி - ஈடிதம் - போற்றுதல், பரவுதல், தொழுதல். 

ஈடிருப்பு ச்பற௦பு பெ. (ஈ.) அடகுவைத்தல்; ஈ01080- 

ing, a pledge. ் 

ம. ஈடிருப்பு. 

[ஈடி - இருப்பு. 

ஈடு” ஈஸ் பெ. (6) தாக்குதல், 219.4560; blow, stroke. 

(இல் - இள் - இடி - ஈழி. இல் - கூத்ததுல்..] 

ஈடு” 8 பெ. (௩) 1. QGems; applying, putting on. 

“ஈடமை பசும்பொற் சாந்தம்” (சீவக.1256). 2. பிறர்பால் 

ஒப்புவிக்க (திருவாலவா.28,35); கெ்ளரு, handing 

over. 5S. மாற்று; substitute. “அதற்கீடாகத் தந்தான்'. 4. 
மணமக்களின் அகவை, வளர்ச்சிப் பொருத்தும்; 80010- 

priateness, in respect of age and physical development, 

as between a would-be bridegroom and bride. அவளுக்கும் 

(அவனுக்கும் ஈடு போதாது? “இது ஈடாண சோடி” (உ.வ.) 

5. S68) fines, suitability. “oy Gain, BCL” (Huso. 
வாய்.1,6,2). 6. peu; equality,’ comparison “m@ 
மெடுப்புமி லீசன்'' (திவ்.திருவாய்.1,6,3). 7. அடைமா 

னம்; pledge, security, mortgage. 8. Ligier; oulkiness, 

010655. ''ஈடுசால் .போரழித்து'' (சீவக.59). 9. சுமை; 
heaviness. 10. எடை, கனம்; பலராம். 11. வலிமை) 
power, might, 1006. '“ஒருகரி யீடழித் துரித்தனை'' 

(தேவா.142, வரி,13). 12. நிலைமை; 00ஈ01400, 81816. 

“மலர்ந்த வீட்டினால்'' (கம்ப்ரா.இலங்கைகே.4). 13. 

மன வருத்தம்; பா800/695] ஐவ ௦4 ஈர. “எடினா 

லிருந் தெண்ணி''. (சீவக.1762), 14.  உள்ளீடான 
Gumpert; content, subject as of a letter. “முடங்க 

னிமிர்த்தத 'னீடு நோக்கி'” (கம்பரா.பள்ளி.6). 15. வழி: 

ஷூ, றல. “அறியேன் சொல்லு மீடவர்க்கே'' 

(திருக்கோ.111) . 16. மெய்ம்மறை (கவசம்); 009 ௦0 

mail. ““உடம்புக் கீடிடாதே'” (ஈடு.7,5,9). 17. குழைவு 

(சூடா.); ஈனஈ0, 6௨௦௦0 801. 16. ஈடு முப்பத்தாறா



ஈடு 

யிரம் (உபதேசரத்.) பார்க்க; 865 Idu muppat-ta rayiram. 
name of a commentary on the Tiruvaymoli, 
Vadakku-t-tiru-vidi-p-pillai, (௫௪.௮௧.). 

ம. ஈடு; ௧. ஈடு, 

(இல் - 
- Bai 
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குத்துதல், இருத்துதல், வைத்தல், பொருத்துதல், இல் - BO - FQ] 

ரி 5 ஈடு” ஸ், பெ.) 1. ஏற்றபொருள்; 1. 0 proper 
5ப0)50. “நின்: சோதனைக்கு நான் ஈடா””. (சர்வசமய. 
பக்.126). 2. முறை, தடவை; (பா் இந்தத் தென்னை 
ஒரு ஈட்டுக்கு முப்பதுகாய் காய்க்கும்? (உ.வ.). 
(ஈடு - பொருந்துதல், பொருந்தும் நிலை, முறை, தடவை. இடு 

- ஈட] 
4 ஆடா 

ஈடு” டி பெ. (n) ஒரு அடைவு; 96, 0016040. 
*அவன் ஒரு ஈடு இட்டலி தின்பான்.” (தஞ்சை.வ.) 
(இடு - ஈடு. இடு - வைத்தல்.] 

ஈடுகட்டு'-தல் (0-4 5 செ.குன்றாவி. (ஸப) 
பினை கொடுத்தல்; 1௦ 00/6 as security. 

(ஈடு - ஓப்பு, சமம். ஈடு ஃ கட்டு... 

ஈடுகட்டு”-தல் 78/-/சரப) 18 செ.கு.லி. (4) 1. துணி 
முதலான பொருள்கள் பல நாள் பயன்படுத்தப்பட 

டும் வன்மை கெடாது இருத்தல் (இ.வ.); ௦ 05 

durable, as a piece of cloth 40 ௨. 2. இழப்பீடு 

G)euig6d; to make amends, to make good; to indemnify. 

3. பிணையாதல்; 10 06 ௨௦0125 security. 4. 

பேரன்பு கொள்ளுதல்; .1௦ 199) ardent devotion.“7@ 

கட்டி வருவீரே லின்ப மிகப்பெறுவீர்'” ( அருட்பா.6,உறு 

திகூறல்,2,2). 

(ஈடு - ஓப்பு, சமம். ஈடி - கட்டு. ஈடு - வலிமை. ஈடு - கட்டி. 

ஈடுகொடு-த்தல் (8-ம், 4 செ.கு.வி. (4) 1. 
இணையாதல் (வின்.); to 06 6004. 2. போட்டி 

போடுதல் (வின்.); 1௦ ௦௦066. 3. எதிர்ப்புக்குத் 

தளராது நிற்கை; to bear the மாபார். “வீடு பலமாக 

விருப்பதால் புசலுக்கு ஈடு கொடுக்கும்? (இ.வ.). 4. lum 

,கஇகை (திருப்தி) செய்தல் ம ர 8848806401. (௪௪.௮௧). 

(ஈடி - ஓப்பு, வலிமை. ஈடு 4 கொடு./ 

ஈடுகொள்ளு-தல் /84-40/-, 13 செ.கு.வி. (4) 
மனங்கணிதல்; 10 501160; 1௦ 6, 88 196 ஈவர் “திருமுக 

மிறைஞ்சி யீடுகொண்டு''  (திருவாலவா.55,20). 

(செ.௮௧க.). 

[AQ + Gara] 

் ஈடுசெய்-தல் 0-௯ 1 செ.குன்றாலி. (4) 

1. மரற்றாகச் செய்தல் (இ.வ.); 10 compensate. 

2. சரிக்கட்டுதல்; 1௦ ௨0/ப5(, 08/80. (செ.௮௧.). 

[#@ + Gews] 

ஈடுசெலுத்தல் /0ப82ப்ரக[ பெ. (௨) ஈடு செய்-தல் 
பார்க்க: see /ducey. 

/ஈடு - செலுத்தல்.   

ஈடேற்றம் 

  

ஈடுசோடு. /8ப-5280, பெ. (௩) Genser; pair, condition 
Cf being equal between two persons or things. “'ஈடுசோ 

டற்ற சிற்சத்தியாம்'” (மசுதான்.92); 

[ஈடு - ஒப்பு, FO + சுவடு. சுவடு - சோரி. 

ஈடுபடு-தல் idu-padu-, 20 செ.கு.வி. (4) 1, 
வலியழிதல்; 1௦ 0௦௦௦6 468, 196016. 2. அகப்படுதல்; 

to be ensnared, entangled. “clams fQuULLGS” 
(பாரத.வாரணா.79). 3. மனங்கவிதல்; to be abso- 
rbed, engrossed, involved.“‘uscas Gammacla ஈடுபட்ட 
வர்கள்.” 4. துன்பப்படுதல்; (சிவப்பிர.உண்மை.40. 
2a); to suffer. 

[ஈடு - வலிமை, விருப்பம். படுதல் - 

உண்டாதல். ஈடு 4 படு.] 

ஈடுபாடு jdu-padu, Gu. (n) 1. துன்பம்; 100019, 

$பரஊர்ஈர. '“ஈடுபாடித்தனையும் பட்டு'' (அரிச்.பு.மயான. 

34). 2. மனங்கவிகை; 81516 of being absorbed, 

en-grossed, involvement. 3. ஆதாயம் இழப்பு (இலாப 
நட்டம்) (வின்.); றாளி( 8ஈ0 1085. 4. ஈட்டுக்கமைந்தி 

GG§S50 (5.Ger..18.); remaining as security. 5. சார 
வைத்தல் (தாயு.ஆகாரபுவந.2.உரை); making 

one dependent. (Gle.916.). 

[ஈடு 4 (படு) - பாடு./ 

ஈடுமாடு /ங்௱ச்ஸ், பெ. (ஈ) 1. எல்லை, வரம்பு; 
limit. 2. &mmye sud; compound wall, boundary. 

ம. ஈடுமாடு. 

[ஈடு - மாடு. 'மாடு' எதுகை மரபிணைமொழி./ 

ஈடுமுட்டு Jdumuttu, Gu. (௩) gent; resistance, 
obstruction. 

ம. ஈடுமுட்டு. 

ஈடு - முட்டு..7 

ஈடுமுப்பத்தாறாயிரம் /80-௱பறசர்சி தர்கா, பெ. 

(ஈ.) திருவாய்மொழி விரிவுரைகளு ளொன்று( உபதேச 

9.44); exhaustive commentary on the Tiruvay-moli, 

written by Vadakku-t-tiru-viti-p-pillai following the discou- 

rse of his guru Nam-Pillai, consisting of 36,000 granthas 

of 32 syllables each. (Gle.28.). 

[ஈட - முப்பது - அத்து - ஆறு + ஆயிரம்./ 

ஈடுமேடு idu-médu, Gu. (௩) மேடும்: பள்ளமும், 
குண்டும் குழியும்; பர5 and down, undulations. 

(செ.௮௧.). 

ம. ஈடுமேடு. 

ப்டி * மே௫./ 

ஈடேற்றம் (ரன, பெ. (௩) 1. உய்வு; 091097270௦. 
2. விடுதலை; 0௪௭1௦, ஊவா. 3. பாதுகாப்பு 

(வின்.); ௦1604௦. 4. மீட்பு (த.சொ.௮௧.); redemption. 

5. பேரின்ப வாழ்வு; 0155. 

அழிதல், குவிதல், 

ம. ஈடேற்றம்; க. ஈடேரிச: தெ. ஈடேறுட. 

[ஈடு - விருப்பம், ஏற்றம் - நிறைவுறுதல். ஈடு - ஏற்றம்.



ஈடேற்றல் 

ஈடேற்றல் idéral Agr.Qu. (vbin.) ஈடேறச் செய்தல்; 
act of redeeming, liberating. (g.@smr..218.). 

[ஈடு - ஏற்றல்... 

ஈடேற்று-தல் /88£ப-, 6 செ.குன்றாவி. (4) உய்வித் 
$60; to deliver, redeem, liberate, emancipate. 

/ஈடு - ஏற்றுப] 

ஈடேறு-தல் /௪சப, 5 செ.கு.வி. (/4) 1. முடிவுறுதல்;: 
to be completed. 2. 2 wievemt_god; to be liberated from 

a worldly life, saved from ruin, rescued from danger, 

difficulty or disease. தொண்டர் குழா மீடேற” (குற்றா.தல. 
கடவுள், 13). 3. வாழ்வடைதல்; (௦ 06006 றா0$0910ப5. 

"என்னை நீ யீடேற்றத் திருவுளத் தருள் செய்குக'” 
(பாரத.நச்சு.5). 4. மனதிறைவடைதல்; (0 0௦ 0௦2560. 

ம. ஈடேறுக. 

/ஈடு - விருப்பம். ஈடு 4 ஏறு... 

எடை / பெ. (௩) 1, ஈசை (வின்.) பார்க்க; 866 
/82/ 2. புகழ்ச்சி; 1216, 02156. 

ஈடு - ஈடை..] 

ஈண்டல் 821 தொ.பெ. (401ஈ.) ஈண்டு-தல் பார்க்க: 
“see Indu. 

[ஈண்டு  ஈண்டல். '௮ல்' - பெயரீறு.7. 

ஈண்டி 9 பெ. (௩) மண்சுவர்; mud wall. 

ம, ஈண்டி. ் 

(இண்டு - ஈண்டி... 

ஈண்டு” ௯); கு.லி.எ. (2ஸ்.) 1. இவ்விடத்தில் 
(திவா.); 18, 1ஈ 119 012௦௦. 2. இம்மையில்; (ஈ this 
world, in the present birth. “ஈண்டறம் பூண்டார்'' 

(குறள்.23). 3. இவ்வாறு (சூடா.); ௩ (5 6ஷ. 4. 

இப்பொழுது; ௭௦௦. 'ஈண்டேகிக் கொணர்வேன்”' 
(கம்பரா.திருவவ.57) (செ.௮௧.). 

/ஈ - ஈண்டு] 

ஈண்டு”-தல் ஈஸ் 15 செ.கு.வி. (44) 1. கூடுதல்; 
to gather, come together. ஈண்டிய வடியவ ரோடும்'” 
(திருவாச.2,144). 2. செறிதல்; 1௦ 0௨ close together, 
to get to be a compact mass, as the atoms of 

matter/element. “@iipsr_a cusen@ws Sein sen Hs 
6" (புறநா.19). 3. மிகுதல்; 1௦ abound, to be 
ஈபாள005. "இயைந் தொருங் கீண்டி” (சிலப்.6.145). 4 

விரைந்து செல்லுதல்; (௦ 50660, 86 6256. “OOS 

கண் களைதற் கீண்டெனப் போக்கி” (சிலப்.13,101) 
5 செ.குன்றாவி (44). தோண்டுதல்; (௦ gouge, 

extract, pluck out, dig out மலர்க்கண்ணை 

யீண்ட.... ஆழி யீந்தார்'” (தேவா.192.5), 
௧. இடி 

(இல் - குத்துதல். நெருக்குதல், செறியச் செய்தல், இல் -, இள் 
_. இண்டு -. ஈண்டு. 
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ஈத்தா . 

ஈண்டு”-தல், ஈஸ 15 செ.கு.வி. (44) 1. வருதல் 
to come. 2. செல்லுதல்; (௦ 00. 

சிந். ஈண்டு. 

[இல் - இள் - இண்டு - ஈண்டு. 

ஈண்டு” ஈர; பெ. (௩) விரைவு (திவா.); haste, speed, 
despatch. 

[ஈண்டு - செறிவு, விரைவு./ 

ஈண்டு" 0) பெ. (6) புலி தொடக்கி (மலை); 
tiger 51000௭. (செ.௮௧.) . 

[இண்டு - ஈண்டு... 

ஈண்டுநீர் ஈர்; பெ. (௩) கடல்; 999, literally a 
1806 ௦016010௩௦1 ௬௨1௭. 'ஈண்டுநீர் மிசைத் தோன்றி" 
(கலித்.100). 

[ஈண்டு - நீர்: ஈண்டுதல் - பெருகுதல், மிகுதல். 

ஈண்டென indena, கு.வி.எ. (adv) விரைவாக; 
expeditiously, promptly, speedily. “நீயே ஈண்டெனத் 

தந்தருள வேண்டுமென்கிறார்''. (திவ்.திருவாய்.2,9,2, 
ஆறா) (செ.௮௧.). 

[ஈண்டு - செறிவு. விரைவு. ஈண்டு - என - ஈண்டென... 

ஈண்டை ஈன கு.வி.எ. (204). இங்கு; 6௨௦, ௩ (5 
world. “resco வலையகத்துச் செம்மாப்பார்"' (நாலடி. 
3319. (௪௪.௮௧.). 

/இங்கு - ஈங்கு - ஈண்டு - ஈண்டை...] 

ஈண்டையார் indaiyar, Gu. ஈண்டையான் 
umirés: see indalyan 

(n.) 

/ஈண்டை + apf] 

ஈண்டையான் ரந்த பெ. (௩) இவ்விடத்தான்; 
man of this place, locality etc. “ஈண்டையாரல்லர்' 
(கம்பரா. தைல.75) 

[ஈண்டு - ஈண்டை ஆன்... 

ஈணி பெ. (௩) பனை 5m; palm-fibre (வின்.) 
(த.சொ.௮௧.). 

[ere - ஈள் - ஈளி - ஈணி - பிரிக்கப்பட்ட நார். 

ஈணு-தல் ஈப5, 16 செ.குன்றாவி. (44) 1. ஓடித்தல்; 
1௦ 01681. 2. முன்னும் பின்னுமாக வளைத்தல். (௦ 08ம் 

backward and forward,to snap. 

ம. ஈணுக. 

ரணை ௭ பெ. (௩) 1. அகணி; inferior, as of 

the fibrous part of the bark of a tree. 2. பனைநார்: 
palm-fibre. (5. Qer.218.) 

lire - ஈள் - எணி - ஈணை - ஈணை,] 

ஈத்தா ஈத பெ. (௩) எச்சில், 2 ph: saliva, spittle. 

ம. ஈத்தா. 

(இழி - இழித்து - ஈத்து (கொ...



 





OS 
பப 

ஈத்து" itty, Qu. (nm) 1. வண்டியச்சு; ஐ(6 ௦1 ௮ cart. 
இ ஏர்த்தடி; (6/1. 2 

ம. ஈத்து. 

(உல் - உத்து - இத்து - ஈத்து... 
ஈத்து” /ரப, பெ. (ஈ.) 1. பயப்பு, பிள்ளைப்பேறு; 0௦1/9. 

“ஒரு ஈத்தில் மூன்று பிள்ளை பெற்றாள்" (இ.வ.). 2, 
விலங்கு குட்டிபோடுதல்; 68/0 ௦4 animals.’ i554 
கன்று எங்கள் மாட்டுக்கு நாலாம் ஈத்து” (உ.வ.). 3. 
நிலைத்திணைகளின் கதிர் புடைவிடுதல்; sprouting 
of corn etc. from piants or crop. “அவரை மறு ஈத்து 
விட்டிருக்கிறது? (இ.வ.). 

ஈன் - ஈத்து] 

ஈதா /9& இடை (௩). இந்தா: ௨0௨௨0 inviting 
attention; Lo, 896 0816. '“அறிந்திலே னீதா'” (பரிபா. 
8,60). (செ.௮௧.). ் 

(இது - இதா (இதோ) - இந்தா - இங்கு. இந்தா - ஈதா. ஈதா 
இங்கே பார்.] 
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ஈதி 79) பெ. (௩) 1. தாட்டுக்குவருங் கேடு (குறள்.732, 
2-eny); disaster which may befall the land, scourge 

in six forms, viz. storm, drought, rodent, locust proximity 

௦4 ஈரூ8]நு.. 2. துன்பம், தொல்லை, தச்சரவு; 211/0001. 

“ஈதி இடைஞ்சலிலே இடி விழுந்த கானலிலே'' (நாட் 
டுப்பா.). 

ம. ஈதி. 

[இதை - ஈதை - ஈதி. 

ஈதிபாதை ஈற௪ர௪[ பெ. (௩) 1. ஈதி பார்க்க: 996 
idi. pestilence. 2. Q&a._reer bleneu; perplexity, qua- 

ndary, dilemma. 

[இதை - ஈதை - ஈதி + பாதை..] 

ஈது /80) &.Qu. (demonpron.) இது; 1446. “ஈதேயென் 
றோழி'' (திருவாச.7,1) (செ.௮௧.). 

(இது - ஈது..] 

ஈதை ida Qu. (n) gyerub; calamity, affliction. 
“"ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத் திராமனை'' (கம்பரா.நாகபா. - 

275) (செ.௮௧.). 

(இதை - ஈதை.] 

ஈந்து" indu, Qu. (n) 1. போச்சைமரம்; date-palm. 

“ஈந்தின் முற்றிய பெரு நறவு'” (கல்லா.24). 2. சிற் 
Dg; dwart wild date-paim. (eu.Quor.e.90). 

வ; ஹிந்தால; ம. ஈத்த; தெ. ஈத்த. 

-. [ஈர் (நுண்மை) - ஈர்ந்து - ஈந்து. கிளையில்லா மரங்கட்குள் 
மிகச் கிறிய ஓனையிள்ளது, அல்லது ஏறுவாரை அறுக்கும் 
அடியினது. சர் நுண்மை. '*ஈரயிர் மருங்கின் 

(சிலப்.6.146).7 

ஈந்து” ஈஸ்; பெ. (௩) -தஞ்சு' (சங்.௮க.); poison. 
(ஈர் - ஈர்ந்து - ஈந்து. பிளக்கச் செய்வது; சாகச் செய்வது... 

| 
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ஈப்பி 2; பெ. (௩) பேன்முட்டை (யாழ்.அக.); ஈர். 
ஈர்ப்பி பார்க்க; 889 ற! 

[ஈர்ப்பி - ஈப்பி7. 

ஈப்பிணி (தனம் பெ. (௩) கருமி, இவறன், ஈயாமாறி 
(யாழ்ப்.); ஈர். 

ஈப்பிலி பார்க்க; see [றற 

(ஈ - ஈப்பு - இலி - ஈப்பிலி - ஈப்பினி - ஈப்பிணி, (கொ.வ.). 

ஈப்பிலி 10௦ பெ. (௩) ஈயாதவன்; ஈ(5௭. 

[ஈ - ஈப்பு (ஈகை) + Oe] 

ஈப்புகு-தல் /-2-2பஏப-, 21 செ.கு.வி. (vi) காதில் 
ஈ நுழைதல்; ஊரு ௦4 ரூ (4௦ 16 681).(சா.௮௧.). 

le + 4G] . 

ஈப்புலி பர் பெ. (ஈ.) 1. ஒருவகைச் சிறு சிலந்திப் 
444); species of small spider which devours flies. 
ஈப்புலியோ டெலிப்புலியாய் வடிவங் கொண்டு'' 
(தனிப்பா.1,86,169). 2. தாய்ப்புலி விளையாட்டு; 
native game similar to the game of fox and geese. 

(செ.அக.). . ் 

/ஈ - புலி, ஈயைத்தின்னும் சிலந்திப்பூச்சி. ஈயைக் கொல்லும் 
புலியாக உருவகம் கொண்டது.] 

  

    

  

  
எப்புலி 

ஈம் ர, பெ. (௩) சுடுகாடு; 0௮06 for the cremation 

of the dead, burning-ground. “raps sibapibd": (Agra. 
எழுத்.328). 

(ஈ- சம். ஈ- இனைதல் (வருந்தல்). துயரம் மிகுவிக்கும் இடம். 
குறிப்புக்கிளவி. ஓ.நோ.: பே - பேம்., தீ - தீம். 

ஈமக்கடன் ima-k-kadan, Qu. (n) இறத்தோர்க்குச் 
செய்யும் சடங்கு; பாஜ! ரி௦5. '*ஈமக்கடனிறுவிப் 

போதென்றேவி'' (திருவி௯ளை.பழியஞ்.30). 

ஈம் பார்க்க; 566 4. 

/ஈ-சம்- Sid + are] 

FELD&&M() Imakkédy, Qu. (n.) இறந்தவடலை எரிக்கு 
மிடம்; புதைக்குமிடம்; 01206 466 dead bodies are
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cremated, burial grourid. 

ஈம் பார்க்க; 998 im. 

/ஈ- சம். அம் - காடு. 

ஈமக்கொடி ima-k-kogi, 
பார்க்க; 566 indankogi 

[rb + ௮-4 கொடி. : 

ஈமத்தாடி ஈஎர்சற் பெ. (௩) சுடலையில் ஆடும் சிவன் 
(Steur.); Siva, dancing on the burning-ground. 

(செ.அக.). : 

/ஈமம் - அத்து + Be] 
ஈமத்தாழி சச்சி பெ. (ஈ.) முதுமக்கள்தாழி (புறநா. 

256); burial urn for the dead in ancient times. 

(செ.அ௧.). 

ம. ஈமத்தாழி. 

[row + gf] 

ஈமந்தன் imandan, Qu. ப மேலுதடு; upper lip. 

(சா.௮௧.). 

பெ. ,இண்டங்கொடி 

/உம் - இம்.- ஈம் - ஈமத்தன்..] 

ஈமப்பந்தர் ima-p-pandar, Qu. (n.) சடுகாட்டுப் பு பந்தர்; 

pavilion in buming ரா௦பா0. ““ஈமப்பந்தரும் யாங்கணும் 

பரந்து'' (மணிமே.6.63). 

[ஈமம் - புத்தர். பந்தல் - பந்தர். 

ஈமப்பறவை ima-p-paravai, Gu. (n) இடுகாட்டில் 

அல்லது சுடுகாட்டி விருக்கும் காகம், கமுகு முதஸி 

wisest; crow, vulture, etc., found in the burial or cremation 

ground; birds of prey living on dead bodies. 

/ஈமம் - பறவை.7 

ஈமப்புறங்காடு ima-p-purarigddu, Gu. (n.) eQemQ; 

burial ground. “winds புறங்கா டீங்கி தனயல”* (மணி 

மே.6-38). 

/எமம் - புறம் - காடு. அளர்ப்புறத்தே இருக்கும் காடாதலின் 

புறங்காடு எனப்பட்டது. 

ஈமம்” ரகு பெ. (௩) 1. சுடுகாடு; buming ground. 
“ஈமஞ்சேர் மாலைபோல:”” (சீவக.210). 2. பிணஞ்சுடு 

தற்கு அடுக்கும் விறகடுக்கு; [பாவ நாஈ. “ஈமவொள் 

ளழற் குறுகினுங் குறுகுக'' (புறநா.231). 
ம. ஈமம். 

/ஈ- ஈம். அம். ஈம் பார்க்க; 69௨ 8] - : 

ஈமம்” சாணபெ. (௩ பாதிரி (மலை..); trumpet-flower.’ 

"(௪ம் - சமம். இருளில் ஈமத்துத் தீயைப் போலச் சிவுற்தொளி 
ரும் பூக்களுடைய மரம்./ 

ஈமவனம் = ima-vanam, Gu. (n) சுடுகாடு; 6ப௱- 

ing-ground. “rioceg GQsfum_ abs வெம்பெரு 

_ மான்'' (தேவா.84,7). 

ரீ சுமம் - வனம்./   

ஈமவாரி ச-கம் பெ. (.) வசம்பு (மலை.); sweel-fag, 
(செ.௮௧.). 

(ஈமம் - வாரி! 

ஈமவிதி ர௱௪-௭௱௭ பெ. (ஈ.) இறந்தோரக்குச் செய்யுஞ் 
- சடங்கு; ரீபாஜாகி! ரி௦6. அரசை யீமவிதி செய்ய” 

(பாரத.சம்பவ.105) (செ.அக:). 

யாமம் - விதி] 

ஈம்விளக்கு ரச-௭௮/40 பெ. 
apse sips; funeral fire. 
மகளிரொடு”' (புறநா.356-3). 

மீசமம் - விளக்கு. 

(ஈ.) பிணகஞ்சுடும் 
*"ஈமவிளக்கிற் பேஎய் 

ஈமவிறகு சரசர பெ. (௩) song; funeral pile, 
pyre (6.3. (ஆ.அக.). 

[row + oe] 

ஈமன் ௪, பெ. (௩) சிவன்; டமார் 88. (ஆ.அ௧க.). 

யமம் - ஈமன்..7 

ஈமவொள்ளழல் imavolalal, Qu. (n.) பிணஞ்சுடும் 
&: funeral fire. ‘‘atiym விறகினீம வொள்ளழல்'' 

- [புறநா.231). , 

[rw + ஒள் + அழல்... 

ஈமுக்கடுமை imu-k-kadumai, Qu. (n.) சமக்கடுமை; 

heat of a burning 0௮06. (ஆ.௮௧.). 

(உரும் - ஊம் - ஈம். ஈம் - ஈமு 4 கடுமை./7 

ஈமோதல் ௬௦௦௮ பெ. (ஈ.) சிலந்தி, புண் முதவியவற் 
றில் ஈமொய்த்து முட்டை வைத்தல்; 060090 ௦7 

eggs by the fly on exposed wound or ulcer. . 

le + Gorge] 

ஈய நக கு.வி.எ.. (20). வகுக்க (கணக்); to divide. 

/௭ - ஈய, ஈதல் - பிரித்தல், தருதல், வகுத்தல்..7 

ஈயக்கந்தகம் ௫௪--/கான்ரசர, பெ. (ஈ௩.) ஈயக் கலப் 
_ eter &55 6b; sulphur mixed with lead ore. (சா.அ௧.). 

[rund 4 கந்தகம்.7- 

ஈயக்கல் ௫௪-4-/௪[ பெ. (௩) 1. கல்வங்கம்; 16௦0-5106. 
2. கலலியம், றவ. (சா.அக.. 

[rub + கன்: a 

ஈயக்களங்கு ௪-4 ரம, பெ. ௩0 வங்கவெட்டை; 

(in alchemy) stage at which lead crumbles to: powder 

by over-heating (natural or artificial). (சா.அக.).: 

(rund 4 களங்கு./ 

ஈயக்களிம்பு ந௪-/-/ம்ம பெ. (௩) ஈயுத்தைக் 
கொண்டு செய்யும் பசை; |650 carbonate - Aerugo 

யாம். - 

[ஈயம் + களிம்பு...
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வைகை வவ வை ட வலை ட டட ஈயக்கற்கண்டு lya-k-karkandu, Qu. (n) வங்கச்| ஈயச் i j இண்டு சுண்ணாம் (1414.); sugar of lead, Plumbi acetas. ட்ட ரணை அட ரமி த் செ.௮க௧.). 

ன் கற்கண்டு. ioe ஈயச்செந்தூரம் iya-c-cendiram, @ 
. இ 

ப. (௩) 1. ஈயச்சித் ஈயக்காடி ந௪-/சற் பெ. (௩) ஈயஞ்சேர்ந்த காடி: தூரம் பார்க்க: see iya-c-cindiram. 2. தயச் vinegar ௦7 (620. (சா.௮௧.). 

ஈயம் 4 காடி... 

ஈயக்காரிகை' ட௪-/-/கம்க! பெ. (ஈ.) சுளுக்கு மருந்து; 
a kind of herb used in sprain. (சா.௮௧.). 

/ஈயம் - காரிகை../ 

ஈயக்கிட்டம் ௪-௭, பெ. (௩) 1. ஈயமுருக்கி 
யெடுத்த கிட்டம்; (61ப56 ௦4 ௨61160 lead. 2. ஈயத்துரு 
(வின்.); 1880 £ப5(. (சா.௮௧.). 

ஈயம் - கிட்டம்./ 

ஈயக்கேணி ௪-௩ பெ. (ஈ.) சயமெடுக்கும் 
சுரங்கம்; lead mine. 

[rund + கேணி. 

ஈயக்கொடி ந௪-/௦01 பெ. இண்டங்கொடி; 
1067-81000௭. (சா.௮௧.). 

(ஈயம் - கொடி. 

ஈயங்கட்டி நசரரசற்; பெ. (௩) இரும்பிலி இலை; 

leaves of irumbili piant. (e1.26.). 

O@WIe uni&és: see irumbili 

[rub + 6g.) 

PruumiGlameves) iyarigoll, Qu. (n.) sfluGumend; black 
myrrh. 

[rund + கொல்லி.] 

PUSES SGT iya-c-cattu-nir, Gu. (n) நிலத்திற் 

புதைந்து கிடக்கும் ஈயத்தின் வழியாகச் சூடேறி, 

வெந்நீராக மாறுநி தண்ணார்; ஈ௮பாக 10பார்ச 04 hot 
water issuing from the soil containing lead tin. (¢7.248. ). 

/ஈயம் - சத்து 4 நீர். 

ஈயச் சிமிழ் ந௪-௦-ண்ர்; பெ. (n) மருந்தைப் பதனப் |' 
படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தும் ஈயத்தாற் செய்த 

fp; small round box made of lead for preserving 
medicines. (¢1.2&.). 

[ஈயம் - சிமிழ். 
ஈயச்சிவப்பு iya-c-civappu, பெ. (ஈ.) 1. சிவப்பு ஈயம்; 

60-1690. 2. ஈயச் செவ்வச்கிரம்; ௦20 1910)006. (6004). 

3. ஈயச் செந்தாரம்; ௦3/0060 160 00006 of lead. 

lund + சிவப்பு. 

ஈயச்சுண்ணம் ந௪-௦-௱ஈக௱, பெ. (ஈ.) ஈயத்தினின் 

றெடுக்கு Cunt wopesi; preparation from lead, 
carbonate of lead. 

/ஈயம் - சுண்ணம். 

சிவப்பு; 160-1928. (சா.அக. ர 

(சிந்தூரம் - செந்தூரம். ஈயம் 4 செந்தூரம்./ 

ஈயசோலி ௪-4 பெ. (௩) வேலிப்பருத்தி: ௨00௦ 
Cotton - Damoa extensa. 

(rund + சோலி 

ஈயடிச்சான் smu iyadiccan kappi பெ. 
FUGFFIOT Lig unite; see iydiccan-padi 

[ஈ - அடிச்சான் - காப்பி. 25 த. காப்பி. அடித்தான் 

- அடிச்சான். 

(n) 

ஈயடிச்சான் படி ட௪7௦௦௮-2சஜி பெ. (௩) மூலத்திலுள் 
வாறு எழுதும் படி; 601 reproduction, copy, 
including mistakes and all, even extending to ridiculous 

length, as the fixing of a dead fly on the page of the 

copy similar to the one found -on the ணா 0306. 

/ஈ 4 அடித்தான் - படி. 

ஈயத்தகடு ௩௪--௪ரசங்; பெ. (௩) ஈயத்தை இலை 
யைப்போல் மெல்லியதாகத் தட்டிய தகடு; (௨84 ௦ 

ற ௨6 ௦4 1680 101. (சா.௮௧.). 

ஈயம் + த்கடு./ 

ஈயத்தண்டிலை ட௪-/-காளில் பெ. (௩) இண்டிலை; 

leaf of the plant indu. 

[rund + தண்டு - இலை./ 

ஈயத்தண்டு iya-t-tandu Qu. (௩) இண்டு (மூ.௮.); 
tiger - stopper. 
[ஈயம் 4 தண்டு.] 

ஈயத்தின் குற்றம்போக்கி ௫௪--4-/பரகா-00/00 
Qu. {n.) wma) Gemma; medicinal creeper - Euphorbia 
hypericifolia. It is so called by virtue of its characteristic 

of removing lead poisioning from the system. (s1.16.). 

[ஈயம் - அத்து - இன் - குற்றம் - போக்கி] 

ஈயத்தை நாசமாக்கி. நச் ஈக்கோ பெ. (௩) 
கொடிக்கள்ளி; squat flowered creeping milk 

hedge-sarcos-temma brevistingma. It is so called from 

its destructive action on lead. (e7.21&.) 

ஈயநஞ்சு நாக், பெ. (௩) ஈயத்தினா லுடம்பி 

லேற்பட்ட தஞ்சு; 1680 poison - Piumbism. 

/சயம் - தஞ்சு./ 

ஈயப்பற்று - ந௪-0-௦ஊரம பெ. (ஈ.) வங்கப்பற்று; 500௪ 

used for metal. (¢1.-21&.). 

ம. ஈயப்பற்று. 

ஈயம் + பற்ற.  
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ஈயப் பாளம் நசரக, பெ. (௩) ஈயமூலக்கணி: 

oblong mass of unforged lead, as when first extracted 

from the ore-pig lead. (1.918. ). 

[ஈயம் ௩ பாளம்... 

ஈயப்பூச்சு ந௪2-ஐமமம பெ. (௩) ஏனங்களுக்கு 

சுயப்பூச்சிடுதல்; to coat vessals with lead lorication. 

(சா.அ௧.) 

ஈயப்பொடி ந௪-௨-௦௦0 பெ. (௩) ஈயுத்தை முறைப்படி 

மூலிகைகளைக் கொண்டு தூய்மை செய்த வங்க 

Lipid; powdered lead. (சா.அக.). 

/ஈயம் - பொடி..7 

ஈயபற்பம் நச றற, பெ. (ஈ.) ஈயப்பொடி பார்க்க; 

see ,2-0-001/. 

ஈயபற்பி நஹ பெ. (ஈ.) ஈயத்தைப் பற்பமாக்கும் 
மூலிகை அதாவது வறட்சுண்டி; drug used for 

calcining lead, viz. - a species of sensitive plant - Mimosa 

tripuetra. 

ஈயம் - பற்பி/ 

ஈயம்" நண, பெ. (௩) 1. வெள்ளீபம் (திவா.) பார்க்க: 
see veliyam. white-lead. 2. காரீயம்; 0801-1690. 

3. கல்வியும், 8 ௩20 kind of Jead. 

544 865; சக் நூல; கரே 6; 02ம் 4402 00. 

/ஈயம் - வெண்மை. வெண்ணிற மாழை. எல் - வெள்ளை. 

எல் - இல் - எள் - ஈயம். இள் - இய - ஈ - ஈயும். 

(வ.மொ.வ..90)./ 

ஈயம்” - நண பெ. (3. 1. பரதிரி (மூ.௮.) பார்க்க: 
see றசீர்7 2. மிருதார சிங்கி(மூ..௮.); 060260 ௨௭960/0. 

(ஈயம் - வெண்மை. வெண்ணிறப்பூ பூப்பதனால் பாதிரி ஈயம் 
எனப்பட்டது./ 

ஈயம்பூசு-தல் நக 205ப-, 5 செ.கு.வி. (44) ஏனங்க 
ளுக்கு ஈயப்பூச்சிடுதல்; 1௦ 0024 பர்9ா௦]5 பரி lead. 
(செ.௮௧.). 

/ஈயம் - பூசுதல்./ 

ஈயமஞ்சள் நச பெ. (ஈ.) ஈயங்கலந்த ஒருவகை 
மஞ்சள்தூள்; \emnon-yellow powder called chrome 

yellow, lead chromate. (சா.அக.). 

(rrus + மஞ்சள். 

"ஈயமணல் ந்ககாக] பெ. (ஈ.) 1. ஈயப்பொடி; ராப 

particles of lead. 2. ௪யஞ் சேர்ந்துள்ள மணா முதிய 
கசடு; lead mixed with earth or other matter; lead 

ore. (Qe.914.). 

[ஈயும் - மணல்./ ் 

ஈயமரம். நக, பெ. (௩) பாதிரிமரம்; 1௦6 with 

trumpet like flowers - Bignonia chelonocides. 

/ ஈயம் - மரம்./   

ஈயமலை நண பெ. (ஈ.) ஈயமகப்படும் மலை; 

mountain yielding ore of lead. 

[rund + wenw.]] 

ஈயமாக்கி நண் பெ. (£.) காட்டாமணக்கு; ரஸ் 

nut plant - Jatropha glandulifera. 

[rund + 4&4] . 

Frinepedlenss iyamiligai Quin.) ஈயச்சத்து அடங்கிய 
மூலிகை; 18௦05 said to contain essence of lead. 

[runh + epedieng.] ; 

ஈயல் நல பெ. (௩) 1. சிறகு முளைத்த கறையான்; 
winged white ant, Terms bellicosus. “மஞ்ஞை ஈயற் 

கிவரும் வகை போல்'' (சீவக.925). 2. தம்பலப்பூச்சி . 

(இந்திரகோபப்பூச்சி) (சா.அக.)7 கஸ் fly - Mutella 

occidentalis. 

ம. ஈயல்; .க. ஈசல்; தெ. ஈசுள்ளு; குரு. ஈம; மால். இமெ. 

(e+ 4 - ஈயல் (ஈபோன்றது]./ 

ஈயலி சர பெ. (ஈ.) தம்பலப்பூச்சி (வை.மூ.) ; 000/0௦8] 
insect, scarlet moth. 

/ஈயல் - mused] 

ஈயவரி நகர் பெ. (ஈ.) பெருமருந்து பார்க்க; 595 
perumarundu plant. Aristolochia Indica (W.). 

ஈயம் 4 வரி. 

ஈயவாகை நச சீரக பெ. (ஈ.) வாகை மரத்தின் 

ஒருவகை ,வெண்வாகை.; 8 புவர்ஸ் 04 vagai tree. 

ம. ஈயவாக. 

/ ஈயம் + eure] 

ஈயவாரிகம் நச-பசரசக௱, பெ. (௩) வெள்ளறுகு; white 

doob grass-Enicostema littorale alias Adene ma 

hyssopifolium. 

[rund + வாரி + Gleb.) 

ஈயவுப்பு ந௪-௩0ப Gu. (n.) ஈயக்காடியுப்பூ; 581 of lead. 

[ஈயம் - உப்பு] 

ஈயவெண்பற்பம் நலளாகைக, பெ. ()].ஈய 

Gleusrrenerr; soft white powder, blackened by sulphure- 

ted hydrogen - carbonate of lead. 2. வங்க பற்பம்; 
oxide of lead. It is a native preparation. 

(ஈயம் - வெண்மை - பற்பம்../ 

ஈயவெள்ளை ௪-௪ பெ. (ஈ.) பொடிவகை; lead 

sulphide. 

ம. ஈயவெள்ள. 

/ஈயம் - வெள்ளை../ 

ஈயவெள்ளைக் களிம்பு நச ௦9/8/-/-/சம்ம பெ. 
(௩) ஈயவெள்ளையினின்று செய்வித்த மேற்பூச்சு 
0066); ointment of lead carbonate - Unguentum Plumbi
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௦26. (சா.௮௧.). 

/ ஈயம் - வெள்ளை - களிம்பு.] 

ஈயன்மூதா lyan-mdda, Qu. (n.) ஈயன் மூதாய் (பிங்) 
பார்க்க; see lyan muday. 

/ஈயல் - குழதா. மூதாய் - மூதா...] 

MULES MU iyanmdday, Qu. (௩) தம்பலப்பூச்சி, 
(QpAsGarid) (8N§.85. 27); cochineal insect, 
coccus cacti. 

/ஈயல் - மூதாய். ஈசலின் பாட்டி என்னும் நகைச்சுவைக் குறிப் 

பினால் ஈயன் மூதாய் எனப்பட்டது.] 

ஈயாப்பத்தன் ௪-௦-௦௪/௪ Au. (n.) இவறன் (கஞ்சன்) 
(மதி.களஞ்.1,88); ஈ/5எ. 

/ஈ - ஆ - பத்தன். பற்றன் - பத்தன் ஆ௯௭. ம. இ. Bb] 

ஈயாம் கிழங்கு நக-/429; பெ. (௩) யாமிச்சங் 

கிழங்கு; yam tuber - Dioscorea sativa. (sr.28.). 

/ஈயாம் - கிழங்கு.] 

ஈயிலை நரச பெ. (ஈ.) இண்டு பார்க்க: 996 ரப 

(சா.அக.). 

[ஈகை - இலை..] 

ஈயுவன் நய பெ. (ஈ.) இராவணன் (அக.நி.); 

Ravanan. 

[ஈழவன் - ஈயவன் - ஈயுவன் (கொ.வ._)./ 

ஈயெச்சத்தோல் /),-2002-//9 பெ. (௨) பூச்சி யரித்த 
Ggrev (wimps); fly-blown skin; worm-eaten sheath 

of the palmyra fruit. (¢7.916.). 

/ஈ 4 எச்சம் - தோல். 

ஈயெச்சிற்கீரை iyeccir-kirai, Qu. (n.) புதினாக்கீரை 

(Q).eu.); mint, mentha viridis. (Qe.216.). 

lw + owéhle + Seng.] 

ஈயெனல் ௩-௪! பெ. (ஈ.) பல்லைக்காட்டுங் குறிப்பு 
(eSler.); expression signifying grinning. 

/ஈ 4 எனல். ஈ - இளித்தற்குறிப்புச் சொல்.] 

ஈயோட்டி 7/-_-28; பெ. (ஈ). ஈயை விலக்குங் கருவி 
(@tu1.11.39); fly-whisk. 

[# + ஓட்டி... 

ஈயோட்டு-தல் i-y-6ttu-, 5 Qe.6.0. (vi). வேலை 

யொன்றுமின்றியிருத்தல் (கொ.வ.); 10 00/6 கலு 

flies; fig. to be without any employment or work. 

(ஈ 4 ஓட்டு... 
ஈயோப்பி ந பெ: 

பார்க்க; 566 ஆற். 

(n.) ஈயோட்டி (சங்.௮௧.) 

le + ஓப்பி. 

ஈர்'-தல் ர, 2 செ.குன்றாவி. (vt) அறுத்தல்; ௦ 

ஈர்க்கிறால் 

  

% 

(vi) ¥; to be drawn out “ஈர்ந்து 
நிலந் தோயு மிரும்பிடித் தடக்கை'' (சிறுபாண்.19), 
ம, ஈர். 

(இல் - ஈல் - ஈர்] 
2 ட்ட 

ஈா -ததல் 8, 2 செ.குன்றாவி. (44) 1. இழுத்தல்; 
to draw along, Pull; to attract, as a magnet; to carry away, 

as does a பொளர். “சிறுதே ரீர்த்து” (மணிமே.7.55). 2. 
2 $560; to excoriate, as a tiger does; to flay. “yeu 

FGA யுடுக்குமோ”” (கந்தபு. ததீசியுத்.3). 3. எமுதுதல்; 
1௦ 24, றவர் வாரி. “மென்றோட் பெய்கரும் பீர்க்கவும் 

வல்லன்'' (கலித்.143.32) (ச௪.௮௧.). 

(Qa ஈல்- ஈர்] 
3 த 

Fir if, Qu. (n.) 1. gyexsremw; minuteness. ““ஈரயிர் 

மருங்கின்! (சிலப்.6.146). 2. பேன்முட்டை; ஈர், 
Hemitera 119602. ““நித்திலமாலை போற் றவளவீர் 

பொருந்தி'' (செவ்வந்திப்பு. உறையூ.23). 3. ஈர்க்கு; 
16 018 2௨௱ 62. ''இடையீர் போகா விளமுலையாளை'' 

(Ggeur.1061.2). 4. Boe (iMru.); wing. 

ம., ௧. ஈர்; தெ. ஈரு. 

(இல் - குத்தல், பொடித்தல், நுண்ணிதாக்கல். இல் - ஈல் -ஈர்.] 

Feit’ ir, Qu. (n) 1. mid; moisture, wetness. “mig 
கமழ் கடாஅத்து''. (கலித்.21). 2. பசுமை; ॥09500655, 

02௦ா6895. '*இருவெதி ரீர்ங்கழை'' (மலைபடு.207). 3. 

நெய்ப்பு; 5000040655, 010658. '*ஈர்பெய்யுந் தளிரொடு 

" (கலித்.32). 4. இணிமை (திருக்கோ.28) ; $௪620655, 
0168580655, 80766801063$5. 5. கரும்பு(மலை. ) பார்க்க; 

see /சபா0ப. (செல்வி. 73, நவம்.138). 

ம. ஈர்; ௧. ஈர; தெ. .ஈமிரி; கொல. ஈர்; நா. ஈர்; பிரா, தீர். 

[நீர் - ஈர். 

ஈர்” ௩ இடை (part). முன்னிலைப் பன்மை ஈறு 
(தொல்.சொல்.226); 20 0615. 9ி. ending as 1ஈ வந்தீர். 

ம. ஈர்; ௧. இரி, ஈரி; குரு. அரி; கோத. இரி, ஈரி; துட. 
இ, எ; குட. இர; து. அர்; தெ., ௬. ரி; கோண். ஈத்; 
கூ. ௭௬, ஆரு; பிரா. ரி; பட. ரி. 

(நீர் - ஈர். நீர் - முன்னிலைப் பன்மை இடச் சொல்./ 

ஈர்” ir, Qu. (n.) கதுப்பு (அக.நி.); cheek. 

/எயிறு - ஈறு - ஈர். எயில் போல் சுற்றுக் காப்பானது எயிறு./ 

ஈர்க்கம்பி ஈகம்] பெ. (௩) சர்க்குக் கம்பி பார்க்க: 
see ir-k-ku-k-kambi narrow stripes in the border of clothe. 

[aa + 69] 

ஈர்க்கில் ஈரி பெ. (௩) 1. அம்பிணிறகு (சூடா.); 
feather of an arrow. 2. ஓலை தரம்பு (இ.வ.); rib of 

a palm leaf. 

/ஈர்க்கு + Ge.) 

rereAm Med irkkira, Gu. (n) இறால்மீன் வகை; 
lobster-, Astaeus marinus.   884. '“உயிரீரும் வாளது”” (குறள்.334) - 2 செ.கு.வி. fb ஈர்க்கு + இறா rm |



ஈர்க்கு 

ஈர்க்கு” ஈய; பெ. (௩) 1. ஓலை நரம்பூடிா6 01 
a palm (294. “ஈர்க்கிடை போகா'” (திருவாச.4,34). 2. 

அம்பிணிறகு; feather of an arrow. “சிலைவா 
ளிடமீர்க்கு'' (கம்பரந்.21). 

[சர் - ஈர்க்கு. 

ஈர்க்கு” ௪40 பெ. (௩) Mow; feather. மஞ்ஞை யீர்க்கு. | 

ஈர் - ஈர்க்கு] 

ஈர்க்குக் கம்பி ரரப-/ணறம் பெ. (௩) ஆடையின் 
சன்னக்கரை; -ஈவா௦ stripe in the border of a silk 

or cotton fabric. 

ஈர்க்கு + 69] i. 

FTE GSHHE GIT irkku-k-karukku-nir, Gu. {n) 
வேம்பீர்க்கு முதலான இலைகளைப் போட்டு தீர் 

விட்டுச் சுண்டக் காய்ச்சி யிறக்கும் நீர்; Gobi 
நோய்களுக்குப் பயன்படும்; ஈ௦ரி௮ 42000110 01௦- 

pared from the ribs of the leaves, such as those of 

180058 640. (சா.அ௮க.). 

ஈர்க்கு 4 கருக்கு 4 தீர். 

ஈர்க்குச்சம்பா Irkku-c-camba, Gu. (n.) சம்பாநெல் 
ausms (Lisnités.801); a variety of paddy with very 

slender stalk, sown between June and September and 

ripening in six months. 

(ஈர்கீகு - சம்பா./7 

ஈர்க்கு மல்லிகை ஈ//ய-ஈ௪/௪( பெ. (௩) முல்லை 
வதை (ழமூ.௮.); 8 (80 ௦7 /8௱௱௦ ஈரி 5௦7௩0௦ petioles 

- eared-jasmine - jasminum - auriculatum 

ஈர்க்கு - மல்லிகை./ 

ஈர்க்குழாம் ஈய, பெ. (௩) ஈரினது திரள்; 8௨2 

௦4 ஈரடி. 'ஈர்க்குழாத்தோ டிறைகூர்ந்தபே எற்பகையென 

வொன்றென்கோ”' (புறநா.136,4). 

யார் 4 குழாம்.] 

ஈர்க்கோல் 8-1 
பார்க்க; 566 ir-vall. 

பெ.. (n.) ஈர்வலி (இ.வ.) 

lan + Gare] 

ச ° ம ன் ர் oe 
ஈர்கொல்லி” ௦1 பெ. (௩) உப்பிவி(மூ.௮.) பார்க்க; 

"see uppili a species of stinking swaliow-wort. 

[ஈர் - கொல்லி. 

ஈர்கொல்லி” 84௦7; பெ. (௩) ஈர்வலி பார்க்க: 902 
ஈசர். ன 

ம. ஈர்கொல்லி. 

பா் 4 கொல்லி./ 

ஈர்கொல்லிக்கொடி ஈம Qu: (n) ஒரு 
செடி; a kind of climbing plant, pentatropis microphylia. 
(வின்.) 

(ஈர்கொல்லி - கொடி..7 
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ஈர்கோலி மீர் பெ. (௩) ஈர்வஸி (வின். பார்க்க: 
see சர், 

பர்... கொல்லி, கொல்லி - கோலி./ 

ஈர்ங்கட்டு ir-f-katty, பெ. (௩) குஸிர் காலத்துக்குரிய 

2.om; clothing suitable for cold weather. ““இளையரு 

மீர்ங்கட் டயர'” (கார்நாற்...22).. 

ஈரம் 4 கட்டு... 

ஈர்ங்கதிர் சரச; பெ. (௩) சர்ங்கதிர்த் திங்கள் 
பார்க்க (வின்.); see ir-i-kadir-t-tiigal moon, emitting 

0௦01 (ஐ. (அகநா.130.9) (செ.௮௧.). 

(ஈரம் - குதிர். ் 

ஈர்ங்கதிர்த்திங்கள் -ஈ-சன்-ரபரத[. பெ. (௩) 
குளிர்ந்த ஓளிக்கற்றைகளைச் சொரியும் திங்கள்; 

cool-rayed moon. (w.). 

[ஈரம் - கதிர் - திங்கள்.] 

ஈர்ங்கழை 7௮/5 பெ. (ஈ.) பதியகோல்; ஈ௦(8் stem. 

““இருவெதிரீர்ங்கழை தத்தி” (மலைபடு..207). 

ஈரம் - semp.] 

ஈர்ங்கை ஈரக் பெ. (ஈ.) உண்டு பூசிய தை; wet 
hand, fig. hand that has been washed after taking one’s 

meal and therefore wet. ‘mimes edlgrt swe" 

(குறள்.1077). 

ஈரம் - கை. 

ஈர்ந்தமிழ் ஈர் பெ. (௩) தண்டமிழ்; 86௪, 
melodious Tamil. 

lrg + gulp.) 

ஈர்ந்தளிர் ஈா-௮/% பெ. (௩) ஈரிய தணிர்: wet, tender 
98/95. 'மாரி ஈர்ந்தளி ரன்ன மேனி' (அகநா.337.2). 

(ஈரம் - தளிர், 

ஈர்ந்திரி ஈஈ-ளீர் பெ. (௩) தெய் தோய்ந்த திரி; 40% 
immersed in 04. ““இரும்புசெய் விளக்கி ஸீர்ந்திரிக் 
கொளீஇ”: (நெடுநல்.42). 

ப்ரம் + Sie] 

ஈர்ந்தை” ரா] பெ. (௩) 1. தோயன் மாறனுடைய 
கோ இகரம்; ஈர! பந of the chieftain Toyanmaran. 

2. ஈரோடு weg; The town jrédu’ (Erode) 3. 

ஈர்ந்தையென்னும் village ரல்.“ ஈர்ந்தை 

யோனே பாண்பசிப் பகைஞன்!' (புறநா.160.7). - 

ஈர் - ஈர்ந்தை ஐ.நோ. உறை - உறைந்தை -. உறந்தை..] 

ஈர்ந்தை” iradai, Qu. (n.) பொடுகு; dandruff. 

ear; 

[ஈர் - பேன்முட்டை, பொடுகு. ஈர் - ஈர்ந்தை. 

ஈர்ப்பி ஈறஜ் பெ. (௩) 1. சர் (வின்); “nits, scurf, 
dandruff.in the hair. டக. 

[ஈல் - ஈன்] - ஈர் - ஈர்ப்மி/



ஈர்ப்பு 

eee ட ம் எனம மா னை னமனல வைகைக் கைகா வதை வதையை வ வை அவை வட்டம் 

ஈர்ப்பு றப பெ. (௩) 1, இழுப்பு; pull, tug, attraction, 
""ஈர்ப்புடைக் கராத் தன்ன வென்னை'' (புறநா.104). 

2. இசிவுநோய் (வின்.); 100-128, 191௩06, 5025௬0௦06௦ 
contraction of the features or limbs. 3. One 6s 

,தறுவாயி லுண்டாகும் வலியோடு கூடிய மதி மயக் 
-6t0: acute terminal delirium. 

[Qo - we - ஈர் - ஈர்ப்பு] 

ஈர்பட்டு ரறசர்ப, பெ. (௩) ஈர்வெட்டு (யாழ்.அக.) 
பார்க்க; 586 /௩௪/ப 

/சர்வெட்டு - ஈர்பட்டு./ 

ஈர்பாதம் 802௦2, பெ. (௩) ஒரு வகைப் பாம்பு; 
a kind of snake. 

ஈர்ம்படை irmpadai, Qu. (n.) சரியபடை; weapon, 

too! with both the points sharpened. “‘ititbue_as@amnny 

கர் ஆபரந்தன்ன'' (பதிற்றுப்.77.10) நீர் வேண்டிக் கூவல் 

முதலியன தோண்டுதற்குரிய குந்தாலி முதலிய படை 

களை ''ஈர்ம்படை'” யென்றார். (பதிற்.77.10,உரை) 

கூந்தாலி என வழங்குவர் பரிமேலழகர் (குறள்.1251). 

- இருபுறமும் கூர்ந்த ஓராயுதம். (ஐங்.354.1) 
ஈர்ம்புறம் ஈயை, பெ... (௩) தனைந்த இடம்; வள் 

1௦௨4௦ஈ. ''துறைமேய் இப்பி ஈர்ம்புறத்து உறைக்கும்'” 

(நற்.87.7). 

(ஈரம் - புறம்./ 

ஈர்மணி - ஈசா! பெ. (௩) சிவப்பு ஒளிவட்டத்தை 
_ யபூடைய அளறு (ஏலா.67); ௮1, ஈ21402-0-ஜ்20ல. 

[ஈர் - மணி] 

ஈர்மலர் ராச; பெ. (ஈ.) மெல்லிய மலர்: 091056 
flower. “இலையில் பிடவம் ஈர்மலர் அரும்ப” 

(நற்.242). ட 
ஈர்மை inmai, Gus. (n.) 1. gyexsTento; minuteness, subtlety. 

2. வருத்தம்; 154255, 02, பரி. ''என்னை யீர்மை 

செய்து'' (திவ்.திருவாய்.9,6,3) . 3. குணிர்ச்சி: 0௦௦855. 

(இல். - ஈல் - ஈர் - ௪ர்மை./ 

ஈர்வடம் ௬, பெ. (௩) பனையீர்க்குக் கயிறு 
(யாழ்ப்.); rope made of ribs of the palmyra leaf {w.). 

[ri + வடம்./7 

ஈர்வலி ௬௭4 பெ. (ஈ.) சர்வரங்குங் கருவி; ரா] 
Narrow wooden comb for clearing the hair of nits. 

ம. ஈர்வலி. 

/ஈர் - வலி. வலி - இழு: 

ஈர்வலித்தல் ௬௪/௪; தொ:பெ. (41௩) - ஈர்வாரல் 
(efter.); combing out nits. ; 

lai + வலித்தல்../ 

ஈர்வளி ௬௪% பெ. (௩) ஓர் மரவகை; 8 kind of 
tree. 

423 ஈரங்கொல்லி 
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ஈர்வாங்கி inang, Qu. (n.) சர்வலி பார்க்க: see 
invali. (Qe..248.). 

(ஈர் - வாங்கி] 

ஈர்வாணி - ஈக பெ. (௩) ஈர்வடம் (யாழ்ப்.) பார்க்க: 
see irvadam. 

[ஈர் - வாணி. வலி - வாலி - வாளி - வாணி poe (இழுக்குங் 

ஈர்வாரி ரகர பெ. (௩) ஈர்வலி பார்க்க: 596 ரீசர் 
- [ஈர் - வாரி. வாறு - வாறி - வாரி] ் 

ஈர்வாள் ௬௪ பெ. (௩) 1. அரம்பம் (திவா.); 584. 
2. அரிவாள் (அக.நி.); 510106. 

ம. ஈர்வாள். 

laa + வாள்..] ச 

ஈர்வெட்டு ஈரப் பெ. (௩) பனையீர்க்குக் கயிறு 
(யாழ்.௮௧.); 1006 06 014 ரி0$ 04 ஜவ௱நா௨ 1624. 

lan 2 வெட்டு... ் 

ஈரக்கல் ர௪--௪1 பெ. (௩) குருவிந்தக்கல் (வின்.): 
corundum. 

(ஈரம் - கல்./ 

ஈரக்கற்பூரம் ira-k-karpuram, பெ. (௩) பச்சைக் 
கருப்பூரம்; ௦௦, ஈர். (சா.௮௧.) 

[rgd + கருப்பூரம்./ 

ஈரக்குழி ira-k-kuli, பெ. 
(சா.௮௧.). ் ச 

[ஈரம் - குழி, குழி - கழி - கடும்பு. கடும்பு - வயிறு. 

ஈரக்கையாலேதடவு-தல் ira-k-kalydlé-tadavu-, 5 
செ.குன்றாவி. (84) அன்புகாட்டித் தேற்றுதல்; to 

console, to caress lovingly. “நாட்டை ஈரக்கையாலே 
தடவி கம்சன் -காலத்திற்பட்ட நோவுதீரப் பாதுகாத்து” 
(திவ்:இயற்.திருகுறுந்.1.வியா). 
[ஈரம் “கை + ஆல் + gray] 

(ஈ.) கருப்பை; womb. 

ஈரங்காயம் ரகர்ரத்கா, பெ. (௩) வெண்காயம்; 00/0 

- இர்பா 0628. (சா.௮௧.). 

lag + காயம்./ 

ஈரங்கார்த்தல் ரசரசனிர்ச! தொ.பெ. (40170. கசிவாயி 
(55500; being in a state between dry and wet; holding 
water in suspension or absorption. (s1.218.). 

[agi + erga] - 

ஈரங்கை irariga, Qu. (n) கொடுங்கை (அக.நி.); 
‘curved cornice or projection; corbel. mpniienes Unita: se tal ். nts 

[ஈறு - ௮ம் - கை. ஈறு - ஈர்./ 

ஈரங்கொல்லி 720-401 பெ. (ஈ.) வண்ணான். (பிங்.) 
(@.7,6,10); washerman.  



ஈரங்கொல்லு-தல் 

ம. ஈரங்கொல்லி. . 

[agi + கொல்லி. ஈரம் கொல்லுதல் - ஈரம் உலர்த்துதல்./ 

ஈரங்கொல்லு-தல் 7௪44௦40-, 7 செ.குன்றாவி. (44) 
I (pout §G/HOv; to expel moisture from; to dehydrate, 

* ட 4 ட 3. 

to allow to ரொ. “ஈரங்கொன்றவின் குஞ்சியை 

(சீவக.2422). 

[rgb + கொல்லுதல். கொல்லுதல் இல்லாமல் செய்தல் 
நீக்குதல். 

ஈரங்கோலி iranigoh, பெ. (ஈ.) ஈரங்கொல்லி பார்க்க: 

see srarikolli 

ஈரம் - கொல்லி. கொல்லி - கோலி.] 

ஈரங்கோலியர் ரசரம்ந்சா பெ. (௩) ஈரங்கொல்வி 
பார்க்க: 896 //4440/4. (த.சொ.௮௧.). 

ஈரம் - (கொல்லி) கோலி - அர். 

ஈரஞ் சுவறுதல் ரசாசமபாசயக] பெ. (௩) ஈரங் 
காய்தல்; ௫0 (சா.௮௧.). 

ஈரம் - சுவறுதல்../ 

ஈரடி” ர்ச் பெ. (n.) 1. இரண்டடி; 10 lines. 

“ஈரடிவெண்பா'' (யா.கா.செய்யு.3) 2. ஐயம் (வின்); 

uncertainity. 3. saum (oiler); fork, that which is bifurcate. 

(செ.௮௧.). 

ம. ஈரடி. 

[இரண்டு - ஈர் - அடி. 

ஈரடி” சளி பெ. (௩) ஈராடி! (இ.வ.) பார்க்க; 895 
//201 

/ஈராடி - ஈரடி... 

FRG LILIW6ST Zradi-p-payan பெ. (௩) 1. கவர் பொருள் 

(வின்.); ambiguity in conversation, equivocation. 2. 

ஏமாற்றுவேலை; 000016 099140, 804௮ with duplicity 

SO as to suit both parties. 3. gwd (eSler.); uncertainty, 

dubiousness. 4. மாறுபாடு (யாழ்ப்.); 0181591655, 

disagreement, discrepancy, as of a report or an account 

differently related. (Qe. 218. ). 

[இரண்டு - ஈர் - அடி - பயன்../ 

ஈரடிமடக்கு iragi-magakku, Gu. (n.) அடிகளு ஸிரண் 
டடி மடங்கி வருவது; 160614௦0 ௦7 a word/phrase 

in two successive lines in a stanza each time in a different 
sense. 

(இரண்டு. இரு -, ஈர் - அடி 4 மடக்கு..] 

ஈரடிவருக்கம் iradi-varukkam, பெ. (ஈ.) 1. செய்யுள் 
auens; name given to a verse of two lines in which 

the first and middle letters of each are the same. 

(செ.௮௧.). 

(இரண்டு + Qa wi + அடி + வருக்கம்./ 
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ஈரநா 

ஈரடிவெண்பா ரசர்-ஊரம்ச் பெ. (ஈ.) குறள் வெண்பா 
பார்க்க (யா.கா.செய்.3); 566 kural venba venba 
௦760 165. (செ.அக.). 

(இரண்டு - இரு - ஈர் - அடி * வெண்பா... 

ஈரடுக்கொலி Iradukkol, Gu. (n.) இரட்டையாக 

அடுக்கி ANH OIE G MILLE Cleired; reiterated words 

imitative of sound, as GpmGnO mend. 

(இரண்டு - இரு - ஈர் - அடுக்கு 4 ஓலி. 

ஈரண்டஊதை ர்சாஸ்ப்ர௪; பெ. (௩) 1. இரண்டு 

விரைப்பக்கமும் நீர் கோத்துக்கொண்டு உண்டாகும் 

ஓதம்; 00001௨ ௩0௦0௦6. 2. இரண்டு பக்கமும் 

குடவிறக்கம்; 80001௮ 88. (சா.௮௧.). 

(இரண்டு - இரு - ஈர் - அண்டம் - ஊதை.] 

ஈரண்டவாதம் 2078020௪௱, பெ. (ஈ.) ஈரண்டஊதை 

பார்க்க; 866 //202200௪/ 

[இரண்டு - இரு - ஈர் - ௮ண்டம் - வாதம்./ 

ஈரணம் iranam, Gu. (n.) 1. கன்ஸி; plant of the 

Euphorbia genus. 2. வயிறு வலித்து மலங் கழித்தல்; 

painful and laborious evacuation of the bowels. 3. களர் 

Bland, Glemyblevw; dry land. 

[rgb + அணம்./ 

ஈரணி சக! பெ. (௩) புனலாடும்போது மகளிர் 
HMZDH SE Alums; garments put on by women while 

bathing. “விரும்பிய ஈரணி மெய்யீரந் தீர” 

(பரிபா.7,61). 

[rgb + அணி] 

ஈரணை ரகாச பெ. (௩) இரண்டு இணை: மாடு 

(wimpci.); two pairs of oxen. mymen gi கொண்டு 

உழுது (உ.வ.) (செ.அ௧.). 

(இரண்டு - இரு - ஈர். ௮ணை.. 

ஈரத்தட்டை சரச/௪[ பெ. (௩) ஈரக்குழல் தட்டை; 
௨1/40 017660. (சா.௮௧.). 

[ஈரம் - தட்டை... 

ஈரத்திரையம் srattiraiyam, Qu. (ஈ) குங்கிலியம்; 
-resinous gum. , 

lrg + Sengund.] 

ஈரந்துவட்டு-தல் /க/பாசர்ப-, 5 செ.குன்றாவி. (44) 

நீராடியபின் ஈரத்தைத் துடைத்தல்; (௦ பரறஉ 16 head 
and body after bathing. 

[ஈரம் 4 துவட்டு.] 

ஈரநா சாக பெ. (.) புறங்கூறும் 5766; slanderous 

101906. ஈரநாவுக் கெலும்பில்லை” ( வின்.) 

(ஈரம் - தா.



ஈரப்பச்சை 
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ஈரப்பச்சை 00200௪] பெ. (ஈ.) ஈரப்பசை பார்க்க: 
see /rappasai. 

[rgb + பச்சை. பச்சை - செழிப்புநிலம்../ 

ஈரப்பசுமை ௪-2-௦ச5பக பெ. 
௱௦151பா6. (சா.௮௧.). 

(n.) 

ஈரம் - பசுமை.]/ 

ஈரப்பசை 2-2-௦௪5௪1 பெ. (௩) 1. ஈரக்கசிவு; ஈ0151ப1, 
as in hands; wetness as in clothes. 2. B0&60;sympathy, 
mercy, kindness, as the moisture in one’s heart. “.s;cuen 
மனத்தில் ஈரப்பசையற்றவன்* (உ.வ.) (Qs.248.). 

/ஈரம் - பசை. பச்சை - பசை..] 

ஈரப்பசையுள்ளவன் ' ira-p-pagai-y-uilavan, Qu. (n) 
1. Qaésecpereraiss; benevolent man. 2. செல்வமு 
டையவன்; றா0$081௦ப$ man. (வின்.). 

(ஈரம் - பசை - உள்ளவன். 

ஈரப்பலா ira-p-pala, Qu. (n) 1. ஆசிணி (திவா; 

bread-fruit tree, the wood of which is used for musical 

instruments, the ASini. 2. மரவகை; ௩௦ 7901 

மறுவ. ஆசினிப் பலா. 

[rgb + பலா. கொட்டையற்றதாகவும், மணமற்றதாகவும் 

உள்ள சீமைப்பலா. 2௭0 fruit tree cultivated in Ceylon and 

west coast resembling common jack fruit perfectly scentless and 

seedless. it is gathered before getting ripe, sliced and baked 
on cinders and eaten like bread (e1.9j8.).] 

  

    

  

  

ஈரப்பலா 

ஈரப்பலாதிதம் ira-p-paladidam, Qu. (௩) குதிரை 
aso); a kind of grass. 

[ஈரம் - பலாதிதம்./ 

ஈரப்பற்று 7௪-0-0கப, பெ. (௨) 1. ஈரக்கசிவு (வின்.); 
moisture, dampness, fluid exuding or diffused. 

2. Qusew; sympathy, as the moisture in one’s 

heart. 3. செல்வம் (வின்.); health, prosperity. 

4. - Beer; benevolence (w.). 

(ஈரம் - பற்ற... 

ஈரப்பற்று; 

ஈரமுலர்த்தல் 
ர வை வவ 

ஈரப்பாடு 49-0௪, பெ. (௩) 1. ஈரமாயிருக்கை 
(இ.வ.): 00ஈ௩010௦ஈ ௦4 being moist. opp. to ularttarpadu. 
2. werOedipédl; tendemess of heart. “rey _eow 
விளைத்து” (ஈடு.9,6,4) (Qs..218.). 

(ஈரம் - பாடு. படு - பாடு... 

ஈரம் ஈக, பெ. (௩) 1 தீர்ப்பற்று (பாரத. திரெளபதி.97); 
weiness, moisture, humidity, dampness. 2. பசுமை; 
freshness, greenness. 3. Gefliéé (.); coolness, 
agreeableness, pleasantness. 4. தயனுடைமை; 1046, 
affection, attachment. “or PiQuiigy omss வீரத்து மருங் 
கினும்'” (தொல்.பொருள்.147). 5. அருள், பரிவு; 
grace, ஈடு, 18/00. ''நாடனீரத்துள்"” (கலித்.41). 6. 

அறிவு (அக.நி.); 1ர0816006, 4450௦0. 7. குங்குமம் 
(மலை.); 8௦40. 8. கரும்பு (மலை.); 808-086. 9. 

அழகு; beauty. 10. Classirenf?; cucumber. (Qs.218.). 

ம். ஈரம்; ௧., பட. ஈர; தெ. ஈமிரி; கொலா. எர்; நா. எர்; 
பிரா. நீர். 

(நீரம் - ஈரம் (செல்வி. 77. தவம்.பக்.138)./ 

ஈரம் ர, பெ. (௩) 1. பகுதி: 0௦௩ 2. குங்குமப்பூ 
(318.6.); saffron powder. 

(நிறம் - நீரம் - ஈரம். 

ஈரம்பனை ரண panai Qu. (n) கூந்தற்பனை 

jaggery-palm (L); agmuemer unitée; see irar-panai. 

  

(ஈரல் - விரிதல். ஈரம் - பனை... 

ஈரம்போக்கல் iram-pokkal, Agr.Qu. (vbln). 2ets 
$8; to. dry-thoroughly - desiccation. 

[rgb + Guséea] 

ஈரம்போக்கி iram-pokki, Qu. (n.) 1. உலர்த்து மருந்து; 

drugs having drying properties - ௫1௦௦௮1. 2. மின்னாற் 
ev; electric current. 

[ஈரம் - போக்கி] 

ஈரமாப்பூ ரக௱ல்றம் -பெ. (௩) குங்குமப் பூ; ஈன் 
saffron; flower of crocus sativus, armnotto. 

lag + wr + yd 

ஈரமாலை ரகம! பெ. (ஈ௩.) குளிர்ந்த மாலை; ஈஷா 

garland, wreath 'ஈரமாலை இயலணியார்”' 

(பரிபா.17.36). 

ஈரமானி iramani, பெ. (௩) காற்றின் ஈரத்தைக் 

காட்டுங் கருவி; ராகப் for measuring the 

moisture of the atmosphere, hydro-meter. 

[wg + wail] 

ஈரமுலர்த்தல் ரகபனர்க; தொ.பொ. (1ஈ.). ஈரம் 

சிறிதேனுமில்லாதபடி உலர்த்தல்; drying thoroughly 

- ஐ9100800ஈ. (சா.அக.). 

[ஈரம் - உலர்த்தல்../  



ஈரமுறிஞ்சல் 

ஈரமுறிஞ்சல் ரஊப் தொ.பெ. (ஸி) சரமுறிதல் 
பார்க்க: 899 /ச-௱பரச! (சா.௮௧.). 

/ஈரம் - உறிஞ்சல்... 

ஈரமுறிஞ்சி ஈகவணித்: பெ. (௩) ஈரத்தைக் SMES 
இளகித் தண்ணீராகுத் seremoujesrargy; that which 
has a tendency to become a liquid by absorbing moisture 
from the atmosphere. (s1..91&.). 

‘fag + உறிஞ்சி.] 

ஈரமுறிதல் ரணபாக தொ.பெ. (1௩). காற்றி ணி 

லுள்ள ஈரத்தைக் கவர்ந்து இளகித் தண்ணாராகுந் 
தன்மை; characteristic of becoming _liquified by 

absorbing water from the air - deliquescence. (61.916. ). 

[ஈரம் - முறிதல்..] 

ஈரரசு ரகச£ப, பெ. (ஈ.) இருவர் ஆளுகை; 00/8 

by two, dyarchy. ''ஈரரசு தவிர்த்தாலிறே சேசித்துவம் 

பூர்ணமாவது'' (திவ். அமலனாதி.1.வியா.). 

(இரண்டு 7 இரு - ஈர் - அரசு.] 

ஈரரத்தை வசர! பெ. (ஈ.) இரண்டு வகை யரத்தை 
- சிற்றரத்தை, பேரரத்தை; two kinds of galangal 

viz. the smaller and the bigger. 

(இரண்டு - இரு - ஈர் - அரத்தை... 

ஈரல்” ர! பெ. (௩) 1. சுருள் (பிங்); றக! 00 
ர 106 6௦ஞ் 85 16 ங்ள 0 50166௩. 2. குடல்; 165465. 

3. விரிதல்; 50140. 

ம. ஈரல்; ௧. கீரி; கோத. இருவ; துட. இருப். 

(ஈரல் - பிளத்தல், இரண்டாதல், இரண்டாகப் பிரிந்திருக்கும் 

உறுப்பு... 

ஈரல்” ஈச! பெ. (n.) aig%gso0; harassing, tormenting. 
""பாதகவர்க்கத்துக்கு ஈரலாம்படி'' (ஈடு.9,9,ப்ர.). ர 

(ஈரல் - பிளத்தல் போன்று நெஞ்சத்தை வருத்தும் துன்பம்./ 

ஈரல்கட்டி ரசரகற் பெ. (௩) ஈரற்கட்டி பார்க்க: 996 
larkatt. ( &1.24&.). 

(ஈரல் - கட்டி../ 

ஈரல்கருகல் iralkarugal, Qu. (n) அளவிடற்கரிய 

. அச்சத்தாலேற்படும் கல்லீரல் தடுக்கம்; 

fear, supposed to affect the liver, showing extreme 
shiver. 

[ஈரல் - கருகல்../ 

ஈரல்கருகு-தல் 2/-/2ய9ப-, 7 செ.கு.வி. (44) துன்பம் 
மிகுதல்; 1௦ 0௨ 10ம் டர்ன் 5பர் ரஈர்ோதட போற் 
8$ 10 5000 6௨ ப. ”ஈரல் கருகிப் போயிற்று "(வின்.) 

(சா.௮௧.). 

(ஈரல் - கருகுதல்./ 

ஈரல்கழலை 2/-/428/ பெ. (௩) ஈரற்கழலை பார்க்க: 
see irar-kalalai, (e0.218.). 
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ஈரலி-த்தல் 

FRE OOL_FEO0 iral-kudaiccal, Qu. (n.). ஈரற் குடைச் 
சல் பார்க்க: 569 irar kudaiccal. (#1.216.). 

/ஈரல் - குடைச்சல்..] 

ஈரல்குழி ரக: பெ. (ஈ.) ஈரற்குழி பார்க்க: 89 
irarkult.. 

ஈரல் - குழி../ ; 

ஈரல்தாங்கி ஈச/கத; பெ. (௩) மார்புக்குள் வயிற்றிற் 
கும் நெஞ்சிற்கும் நடுவாகவுள்ளவோர் தசைப்பற் 

Qieter Felej; muscular and membraneous partition 

that separates the abdomen from the thorax-diaphragm. 

(சா.௮௧.). 

lage - தாங்கி] 

ஈரல் நழுகல் ௪! ஈச/பரச! பெ. (ஈ.) ஈரல் சரிதல்;: 
dislocation of the liver-hepatoptosis. (s1.9)8.). 

lage + நமுவல் - நமுகல்../ 

ஈரல் நிறம் ral niram Qu. (n) கருஞ்சிவப்பு நிறம்; 
- dark red, purpie, the colour of the liver. 

[ஈரல் - நிறம். நிழல் - நிறன் - நிறம்./ 

ஈரல் படைச்சால் 72! padaiccal, பெ. (௩) ஈரலின்: 
Bren; hepatic vein - vena 00196. (சா.அ௮௧க.). 

[ஈரல் - படைச்சால். படைச்சால் - உழுபடைச்சால் போன்ற 
தாளம்../] 

ஈரல் பதறல் ௨! ௦௪௦௮/ பெ. (௩) அச்சப்படுதல்; 
ர்ர்ரரர்ளா60.”அவன் புலியைக் கண்டு ஈரல் பதறிப்போய் 

விட்டான்? (இ.வ.). 

lage + ugg] 

ஈரல் பனை ௨! ௦௨0௭ பெ. (ஈ௩.) உலட்டிப்பனை; 
ஆண்டப்பனை, ஆணைப்பனை; 0851810 580008, 
jaggery-palm. 

ம. ஈறம்பன. 

(ஈரல் - பனை. ஈரல் - விரிதல்.] 

ஈரல் வீக்கம் 7௫/ 80௪௭, பெ. (ஈ.) கல்லீரலின் வீக்கம்; 
enlargement of the liver-hepatomegalia. (சா.அக.). 

(ஈரல் - வீக்கம். ain - afée.d.] 

ஈரலித்த சோறு 7௪/22; Qu. (n.) தண்ணீர் 
அல்லது ஈரங் கசியுஞ் சோறு; 00010 106 பர்(0் 
85 80500060 ௱௦191ப6. (சா.௮க.). 

மறுவ. தங்கல்சோறு, பழைய சோறு; பழசு, பழஞ்சோறு. 

(ஈரம். ஈரலித்தல் - சோறு..] 

ஈரலி-த்தல். ௬௪, 4 செ.கு.வி. (44) 1. ஈரமாதல்; 
to become moist, damp (j). 2. பதனழிந்து நீர்கசிதல்; 

to ஐ9ர18% 800 09006 ஈ௦6(“ பலாப்பழம் அறக்கனிந்து 

ஈரலித்தது?(உ.வ.). 

[ஈரம் - ஈரலி, ஈரலித்தல். ஈரலித்ததை ஈத்துப் போய்விட்டது 
நீத்துப்போய்விட்டது £ என்று கொச்சையாக வறங்குவர்..]



ஈரலிரத்தம் 

  

ஈரலிரத்தம் ரகர பெ. (௩) 1. நுரை யீவினின்று! 
வரும். அரத்தவொழமுக்கு; discharge of blood, 2. 
ஈரலில் நிற்கு மிரத்தம்; blood contained in the lungs. 
3. கல்லீர்விணின் றுண்டாகும் அரத்தப்போக்கு; ௦- 
morrhage of the liver - hepatorrhagia. (சா.௮௧.). 

lage - இரத்தம்.] 

ஈரலுலர்த்தி ஈசர் பெ. (௩) மாட்டுநோய் வகை 
(மாட்டுவை.சி.41); 0159956 ௦4 ௨ spleen, in cattle. 
(௪செ.௮௧.). 

(ஈரல் - உலர்த்தி.] 

ஈரலுறுத் தானம் சச/பஙர்க்க, பெ. (௩) ஈரற்குழி 
பார்க்க: 566 //அ7%யூ// 

(ஈரல் - உறு - தானம்.] 

ஈரலெரிச்சல் ௪௪௭௦௦௮! பெ. (௩) 1. ஒருநோய்; 
inflammation of the liver. 2. மாட்டுநோய்; 
inflammation of the liver 1௩ 08416. (சா.௮௧.). 

(ஈரல் 4 எரிச்சல். 

ஈரவணி ஈ௪௭/ பெ. (௩) ஈரணிபார்க்க (பரிபா.11,86, 
உரை); 866 சார் 

/ஈரம் - அணி - ஈரவணி..] 

ஈரவன் ௪௭, பெ. (௩) 1. குளிர் நிலா; moon, 
producing coolness (w.). 2. ஈரம் (ஆ.௮௧.); 015116. 

3. ஈர்ங்கதிர் 0008/5. (ஆ.௮க௧.). 

ஈரம் - ஈரவன்../ 

ஈரவாலி ஈக பெ. (௩) 
(சா.அக.); a kind of millet. 

[ஈரம் - ஆலி. ஈரவாலி.7 

ஈரவிதைப்பு ஈகரசற்றப, பெ. (௩) 1. ஈர நிலத்தில் 
aleng&en&; sowing on land when wet 2. ஈரநிலத் 
துண்டான பயிர்; 0000 000060 *0௱ seed sown in 

moist land. 

குதிரைவாலி யரிசி 

ய்ஈரம் - விதைப்பு. தீர் - நீரம் - ஈரம். rob unites; see iram.] 

ஈரவுள்ளி ஈ௯யர; பெ. (ஈ.) ஈருள்ளி பார்க்க (மலை); 

566 ர்பும் 

ம. ஈரவுள்ளி; ௧. ஈருள்ளி. 

/ஈரம் - உள்ளி, உள்ளில் - உள்ளி, உள்ளில் - உள்ளே ஓன்றும் 
(இல்லாதது. 

ஈரவூணிகம் iravinigam, பெ. (ஈ.) குத்து வல்லாரை; 

a species of Indian pennywort grown on mouniains 

or on the top of hills. 

[ஈரம் - ஊணிகம்.7 

ஈரவெங்காயம் ரஸனரஜ்ச, பெ. (ஈ.) வெங்காயம்; 
onion. 

பட. ஈர பெங்குவெ. 
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ஈரற்கொத்து 

  

[ஈரம் + வெம் * காயம். வெள்ளை வெங்காயம் எனப்படும் 

வெள்ளைப் பூண்டினின்றும் வேறுபடுத்துவதற்காக ஈர வெங் 
காயம் என்னும் சொல்லாட்சி தோன்றியது. 

ஈர வெண்காயம் iravengéyam, Qu. (௩) ஈரவெங் 
காயம் பார்க்க: 996 iravergayam. 

/ஈரம் ச வெம் - காயம். வெம் - காயம் - வெங்காயம் 
-வெண்காயம் என்பது பிழையான வழக்கு... 

ஈரற்கட்டி Trarkatt, Qu. (n.) 1. கல்லீ ரலிலுண்டாகுங் 
கடடி20606% 01௨ ௫௭. (சா.௮௧.). 2. மண்ணீரலின் 
af%61; enlargement of spleen. 

[ஈரல் - கட்டி. 

ஈரற்கதிப்பு 727*22020, பெ. (௩) நோயினால் கல்லீரல் 
பருததல), 6009ம் 04 (௬௨ ஙு. 

[ஈரல் - கதிப்பு..] 

ஈரற்கருகு-தல் ஈகரகபஏப- 5 செ:கு.வி. (04) மிகவும் 
அச்சப்படுதல் (யாழ்.அக.); 1௦ 66 பரு much afraid. 

ஈரற்கல் ௭௭௮1 பெ. (௩) மந்தாரச்சிலை எனப்படும் 

&6) (wimip..21%.); medicinal stone. 

/ஈரல் - கல்.] 

ஈரற்கழலை ௨ kalalai, Qu. (n.) கல்லீ ரலிலுண்டா 
GW spsmsvs Sg; tumour of the liver-hepatoma. 
(சா.அக.). 

[ஈரல் - கழலை. ] 

ஈரற்குலை srarkulai, Qu. (n.) wpe கொத்து: 10௦ 
of the liver. 

[g@ + Gana] 

ஈரற்குலை GOSH irarkulainadukkam, Qu. (n) 
அச்சத்தினால் ஈரற்குலைக்கேற்படும் அதிர்ச்சி; 

shock due to viscera! tremor through fear. (é7.94.). 

(ஈரல் - குலை - நடுக்கம்.] 

ஈரற்குலை பதை-த்தல் 4/௨74ய/20௪௫'-, 4 செ.கு.வி. 
(vi) மிகுவேதனைப்படுதல்;0 0௦௦௦6 069ந் grieved. 

(ஈரல் 4 குலை - பதை.] 

ஈரற்குழி சலப் பெ. (௩) ஈரலுக்கு நேராக வயிற் 
DEG GwektG66G Gf: upper middie portion of 
the abdomen, over or in front of the stomach - epigastric 

region. It is also called the pit of the stomach. (s7.26.). 

, /ஈரல் - குழி. ட 

ஈரற்கேடு ஈனா, பெ. (௩) கல்லீ ரலுக் கேற்படும் 
அழிவு; ௨௦ 800 0606067240 of the liver - cirrhosis. 

(சா.அக.). 

[ஈரல் - கேடு... 
ஈரற்கொத்து irarkottu, Qu. (n.) ஈரற்குலை பார்க்க: 

see srarkulai. 

lage + QanggyJ



- எரற்கோளாறு 

ஈரற்கோளாறு 7௭%, பெ. (௩) ஈரற்பிசகு; பார்க்க: 

see irar pisagu. 

lage + கோளாறு... 

ஈரற்பிச்சு ஈர piccu, Qu. (n) ஈரற்பித்து பார்க்க: 
see Irar pittu. (0. 218.). 

/ஈரல் 4 பித்து -, பிச்சு... 

ஈரற் பிசகு” ஈன ௦8200, பெ. (௨) கல்லீ ரலிலுண்டா 
குங் கோளாறு; 9024௦ 015070௦1. 2. பொதுவாக ஈரலி 
லுண்டாகுங் குற்றம்; 015008 ௦7 1 liver or the 

lungs or the spleen in general. (¢1.2&.). 

lage - பிசகு. 

ஈரற்பித்து ௭ ௮1ம பெ. (௩) 1. கல்லீ ரவில்உண்டா 
கும் பித்தம்; bile secreted ௩) ௨ ங்ள. 2. பித்தநீர் 

SYGlb ems; small membraneous sac which receives 

the bile from the liver gall-bladder. (¢1.2&.). 

(ஈரல் - பித்து]. 
ஈரறிவு ரகஷ்டி பெ. (௩) 1. இம்மை மறுமை; this 

birth and the supposed-next. 2. உற்றறிவு, சுவையறிவு; 

$6056$ 04 100௦4 & 18516. ''நந்தும் முரளும் ஈரறிவின்வே' 

(தொல்.பொருள்.மரபி.29). 

(இரு - ஈர் - அறிவு. 

ஈரா ரக பெ. (ஈ.) வெட்டுப்படாத; ॥0( ௦04. ''இருங்கோள் 

ஈராப்பூட்கை'' (புறநா.381.25). 

ஆ. (௪.ம.இ.நி.).] 

ஈராங்கொல்லி ர௦/; பெ. (௩) சலவைத் தொழி 
். லாணி;புஷ்ளாச. ஈரங்கொல்லி பார்க்க 596 /௪7/// 

laa + 

_ ம. ஈராங்கொல்லி. 

/ஈரம் - கொல்லி - ஈரங்கொல்லி - ஈராங்கொல்லி (கொ. வ. )./ 

ஈரறம் 4/௨, பெ. (ஈ.) இல்லறம் துறவறம் ஆகிய 
இருவகை அறம்; family life and ascetic 1176. 

[இரு - ஈர் - அறம்./ 

ஈரறிவுயிர் farivuyir, பெ. (௩) 1. அளற்றறிவும் 
சுவையறிவுமுடைய சங்கு நத்தை முதலியன (நன். 

446); beings that have only two senses. viz., touch 

and taste like shell-fish, snail etc. 

(இரு - ஈர் - அறிவு - உயிர்] 

ஈராசிடை வெண்பா ரச மாமத பெ. (௩) ய், 
நல், ழ் ஒற்று நான்கும் ஆசாய் வரும் வெண்பா; 

to insert w, m, , OF wp in the rhyming foot in two 
lines of a stanza. 

(இரு - ஈர் - ஆசு - இடை - வெண்பா. 

ஈராட்டி" ஈசர் பெ. (௩) 1. இரண்டு மனைவிகள்; 
1/௦ ஸ். 2. இரண்டு பெண்டாட்டிக்காரன்; man 

having two wives. (é1..318.). 

(இரு - ஈர் - ஆட்டி... 
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ஈரி 

ஈராட்டி சரி பெ. (ஈ.) 1. காற்று மாறியடிக்கை; 

changeable state of the wind and weather, previous to 

the change of monsoon, indicative of 18௩. 2. காற்றின் 

அமைதி; calm, lull, failing of the wind between 

monsoons. 3. Alenevufesremin; fickleness, hesitation, 

fluctuation of mind‘ wen ஈராட்டிப்படுகின்றது” (இ.வ.). 

(இரு - ஈர் - ஆட்டி. ஆடு - ஆட்டு - ஆட்டி. இருபாலும் 
'இழுக்கப்படல் ஆட்டப்படுதல்./ 

ஈராட்டை ர பெ. (ஈ.) இரண்டு ஆண்டுகள்; 
two years. . 

(இரு - ஈர் - ஆட்டை. ஆண்டு - ஆண்டை - ஆட்டை. 

ஈராட்டைப்பூடு ரசிசபஸ்) பெ. (௩) இரண்டு 
ஆண்டு திலைத்திருக்கும் பூடு அல்லது. இரண்டு 
ஆண்டுக் கொருமுறை பூத்துக் காய்க்கும் பூடு; 

plant which lives only for two years or which 

produces its flower and fruit once in two years. (¢7.2)8.). 

[Qe + BLOL + YD. ஆண்டு - ஆண்டை - ஆட்டை. 

பூண்டு - BOT 

ஈராடி ஈசர் பெ. (n.) 1. ஈரம் (யாழ்.அக.); 655, 

006855. 2. மழைக் குணம்; 010ப0106$5. 

/ஈரம் - ஆடு - ஆடி. ஈரம் ஆடியது என்பது ஈரம் பட்டது 

எனப் பொருள்படும்.] 

ஈராண்டு மூலி ர்க றப பெ. (௬) சித்தர்கள் 
பசியெடுக்காதிருக்கவேண்டி இரண்டு ஆண்டிற் 

கொருமுறை யுட்கொள்வதாகக் கருதப்பட்ட அரிய 

தோர் மூலிகை; பா/ர0௦ க drug said to be taken by 

Siddhars once in two years with a view to keeping off 

hunger. (&1.246.). 

/இரண்டு - இரு - ஈர் - ஆண்டு - மூலி./ 

ஈரான் ௬8, பெ. (ஈ.) பாரசீகம்; Iran formerly known 

as Persia, (muham). 

mil ir, Qu. (n) 1. Gand week கழற்சிக் காய்களில் 
ஒன்றை எற்றியும் பலவற்றை அள்ளியும் ஆடும் 

விளையாட்டு; play of girls, usu. with molucca beans, 

in which first two and then more beans are taken up 
together fromm the ground while one bean is tossed in 

the air. 2. ஐந்து அல்லது ஏழு கூழாங்கற்களைக் 

கொண்டு சிறுமியர் ஆடும் கொக்கான் விளை 

wim_@; a game played by girls with five or seven 

pebbles. 

[இரண்டு - இரு - ஈர் ஈரி. 

ஈரி” நூ பெ. (n) 1. கந்தை; 1805, 10 010465. 2. 

பலாக்காய்த் தும்பு; 10085 between the pulps in a 

jack fruit. 

(ஈர்தல் - பிளத்தல். ஈர் - ஈரி - பிளவுண்டது. பிய்ந்தது, சிதர்ந்த 
சிதார்./ ்



ஈரி 

a 

ஈரி”-த்தல் ஈ-, 4 செ.கு.வி. (4) 1. ஈரமாதல்; ம 
become wet, moist, damp, cool, “சோறு ் ட்டது." 

2. குணிர்தல்; 1௦ 06 0001, as a breeze: to be benumbed, 
or stiffened, by coldness or disease. “ஈரித்த தென்றல்'” 

(குமர.பிர.மதுரைக்.31). 
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[ஈரம் ஈரி] 

ஈரி” ர பெ. (௩) மனக்கனிவுள்ளவன்; affectionate 
person. “என் கண்ணனுக்கென்றீரியா பமிருப்பாள்;' 
(திவ்.திருவாய்.6,7,9). 

[rgb > ஈரி. 

ஈரிச்சல் 0௦௧! பெ. (n) ஈரி-த்தல் பார்க்க: 506 iri 
(சா.அக.). ் 

(ஈரித்தல் - ஈரிச்சல்./ 

ஈரிடம் ஈச, பெ. (௩) இரண்டிடம் (தொல்.சொல். 
226); (40 08085. "முன்னிலை தன்மை ஆயீரிடத்தொடும்” 
(தொல்.சொல்.வினை.29). 

[இரண்டு - இரு - ஈர் - இடம்... 
ஈரிணம் irinam, Qu. (n.) உழமண் திலம்; 5015 ௦7 

fuller’s earth. 

/ஒருகா. ஈரம் - நிலம் - ஈரநிலம் -. ஈரிலம் -- ஈரிணம்.. 

ஈரித்த சோறு ௪-௦; பெ. .(௩3. சில்லிட்டு 
ஈரந்தங்கிய சோறு; 216. 00190 rice which has 
absorbed moisture through coldness. ஈரலித்த சோறு 

(சா.௮௧.) பார்க்க; 566 [சரச séru. 

[ஈரம் -. ஈரித்தல் -, ஈரித்த - சோறு] 

ஈரித்துப் போ-தல் ஈப-0-௦௦, 8 செ.கு.லி. (vi) 
1. குளிர் அல்லது நோயினால் தொடுவுணர் வற்றுப் 

Gumged; to be benumbed or deadened by coldness 

0 0156856. 2. குஸிர்நீது போதல்; 1௦ 0௦1 ௦010 0£ moist. 
(சா.அ௮க.). 

/ஈரம் -, ஈரித்தல் , ஈரித்து - போதல்..] ் 

ஈரிப்பு ஈம; பெ. (௩) 1. regi; dampness, moisture. 
2. நட்பு (ஈடு.2,4,3); friendship. 
/ஈரம் - ஈறி - ஈரிப்பு.]. தனி 

ஈரிம்பு ஈண்ம்டி பெ. (௩) 1. ஈரம்; ஈ௦91பா9, dampness. 
2. குளிர்மை; ௦0100655. 

(ஈரம் - ஈரிப்பு - ஈறிம்பு..] ல் 

ஈரிய Iriya, ®.Qu.er. (adj.) 1. ஈரமுள்ள; ற, 6. 

2. குணிர்ந்த (ஆ.௮௧.); ௦010. ''ஈரிய நிறம்பூ வாளி'' 
(திருவிளை.மாயப்.21). 3. அன்புடைய; kindly, loving, 

affectionate. “‘rflu Qm@5etb"’ 

ஈரியம் ஸரீண, பெ. (௩) உடம்பின் நான்குவகை 
நிலைகள். அவையாவன: நடத்தல், நிற்றல், இருத் 
$8, 4_5g§ 60; four positions of the body viz. going,   Standing upright, sitting and tying down. 

ஈருயிர்ப்பிணவு 

  

/ஈரி =~ ஈரியம், ஈரித்தல் - பிளத்தல் ் ் ் ் [தீதல், இரண்டாக அல்லது தானகாகப் பிளவுபடுதல், நான்கு வகை. 
ஈரிலை 9 பெ. (n) ஞாயிறு (அக.நி.); $பர. 

(௪ெ.௮௧.). 

[ஒருகா. ஏர் - எல் - ஏரெல் - ஈறில் - ஈரிலை, ஏரெல் 
“எழுஞாயிற. 

ஈரிலைத் தாமரை 768/4 தாகக! பெ, (௩) ஒருவகைப் 
தடு: a kind of flowering (lotus) plant with leaves 
divided in to two parts. It is opposed to ஓரிலைத் தாமரை. 
(இரண்டு _ QO ஈர் - இலை தாமரை.] 

ஈரிலைப்பயிர் Iniai-p-payir, பெ. (௩) இரண்டிலையுள்ள 
இளம்பயிர்: young shoot when two blades appear. 
(w.). 

(இரண்டு - இரு -, ஈர் 4 இலை - பயிர். 
ஈரிழை 12/ பெ. (௩) ஆடையினீரட்டை நூல்; double 

thread used in weaving, as in muslin.‘ rAeops syet@? 
ம. ஈரிழ. 

ஈரிறை inrai, Au. (n.) 1. ஈரரசு; ங். 2. இரண்டு 
முறை பெறும் வரி; 00006 பே or similar impost 
“நானும் பிறந்து அவர்களும் பிறக்க வேணுமோ? 
ஈரிறையுண்டோ?'” (ஈடு.1,3,ப்ர.). ் 

(இரண்டு - இரு -, ஈர் - இறை... 
ஈரீற்றா ரச பெ. (௩) இரண்டாம் ஈற்று மாடு 

(<)-<218.); the cow which yeaned for the second 
time. 

ஈருடல் irudal பெ. (௩) இருதன்மைத்தான வுடல்; 

body, which has two 1621பா65. (ஆ.௮௧.) ஈருடல் ஓருயிர் 
(உ.வ.). 

(இரண்டு - இரு -, ஈர் - ore] 

ஈரு-தல் ஈ-, 5 செ.கு.வி. (44) 1. சந்தல்; 6 

fascinate. (ஆ.௮௧.). 2. வருத்துதல்; to afflict. 

.. "காமநோய் ஈருகின்றது'' (கந்தபு.மாயைப்.72). 

[ri ஈர. ஈருதல்.] 

ஈருயிர் ஈட்; பெ. (௩) சூல்; pregnancy as the’ body 
is consisting of two lives. (சா.௮௧.). Oo 

(இரண்டு > இரு we + யிர், . 

ஈருயிர்க்காரி - ஈச்வர பெ. (௩). சுல்கொண்ட 
Qlueser; pregnant weman, as holding two lives. (w.). 

(இரண்டு -, இரு - ஈர் - உயிர் - காரி.] 

ஈருயிர்ப்பிணவு inyir-p-pinavy, Qu. (n) சூற்கொண்ட 
ewray (2651.72); pregnent female, either human 

or animal, having another life within her. 

(இரண்டு - இரு - ஈர் - உயிர் * பிணவு./



ஈருயிராயிருத்தல் 

ஈருயிராயிருத்தல் நயர்கடச்ப/த; பெ. (௩) கருக் 

கொண்ட பெண்ராயிருத்தல்: ௦8௩ 11 8 516/8 

07 நாகு. (சா.அக.). 

[இரண்டு -, இரு - ஈர் - உயிராய் - இருத்தல். 

ஈருவாதி பசீ பெ. (ஈ.) குப்பைக்கிறை; ரப00॥ 
9௦௦. (சா.அக.). 

lamar. wpb ஃ வளர்த்தி - ஈரவளர்த்தி - ஈரவாதி - 

ஈருவாதி.] 

ஈருவா ஈமக் Gu. (n.) காருவா, வெள்ளுவாக்கள்; 

new moon and full moon. 

(இரண்டு இரு -, ஈர் - 2 aur] 

ஈருருவி ர்பாயார் பெ. (ஈ.) ஈர்வலி பார்க்க (யாழ்ப்.); 

see irvali , 

(இரண்டு - இரு - ஈர் - உருவி./ 

ஈருள் ஈ௩/ பெ. (ஈ.) ஈரல் பார்க்க; 866 ira 'ஈருட்டடி 
மூடி." (சீவக.2791). (அகநா.394.8). 

(இரண்டு - இரு - wi + 2 er] 

ஈருள்ளி பர; பெ. (௩) வெங்காயம் (மூ.௮.); 01/0௩, 
allium cepa. 

ம., ௧. ஈருள்ளி; தெ. நீருல்லி, நீருல்லெ; து. நீருள்ளி. 

(ஈரம் - உள்ளி. உள்ளே ஈரமுடையது.7 

ஈருள்ளிக்கோரை சபரி பெ. (௩) கோரை 

euens; a sedge, culon terete, cyperus articulatus. 

(Qé.216.). 

ஈரம் - உள்ளி - கோரை.] 

ஈரெச்சம் 7௪௦௦௪ஈ, பெ. (ஈ.) 1. பெயரெச்சம்; 3016௦04/6. 
2. - வினையெச்சம்; 80/௭. 

ஈரென்புப் பொருத்து ரஸமப-0-2௦ய/40), பெ. (௩) 
நடுவே சதைப் பற்றின்றி இரண்டெலும்புங்கூடிய 
அசையா மூட்டு; எ 0206 joint with no intervening 

tissue between the bones - Synarthrosis. (சா.அக.). 

(இரண்டு -, இரு - ஈர் - என்பு 4 பொருத்து. 

ஈரெண்வகைக்கூலம் ருசி, பெ. (௩) 

நெல், புல், வரகு, தினை, சாமை, இறுங்கு, தோரை, 

இறகி (ராகி. ), என்; கொள், பயறு, உமுந்து, அவரை, 

கடலை, துவரை, மொச்சை என்பன்; 814690 varieties 
of grain. 

(இரண்டு - இரு - ஈர்ஃ எண் 4 வகை - கூலம். : 

ஈரெழுத்து ஒருமொழி eluttu-orumoli, Gus. (௩) 
-இரண்டெமுத்துகளாலாகிய சொல் (தொல். 

சொல்.45); 8074 ரஈ806 04 080 letters. (ua, Ale). 

(இரண்டு - இரு - ஈர் - எழுத்து - ஒரு - மொழி. 
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ஈவுசோய்வு 

ஈரொட்டுட irottu, Gis. (n.) 2 pyslufesremto; uncertainty, 

0௦001. * நோயாளியின் காரியம் ஈரொட்டாயிருக்கிறது? 

(உ.வ.). 

(இரு - ஈர் - ஓட்டு - ஈரொட்டு - இருவகை./ 

ஈரொட்டு” irotty, பெ. (ஈ.) உறுதியின் அடிப்படையி 

லமைநீத Claret Glarent; conditional bargain. 

(Gap > wi + ஓட்டு - ஈரொட்டு. ஓட்டு - ஆணை, குளுரை, 
உறுதிமொழி. இரு - ஈர் - பெரிது, மிகுதி./ 

ஈரொற்றுவாரம் சச்ஙுச்க, பெ. (௩) இரண்டு 
மாத்திரை பெற்றுவருஞ் செய்யுள் (சிலப்.3,136, 

உரை); musical composition sung with double beat. 

(இரண்டு - இரு - ஈர் 4 Soo + curgb.] 

ஈலி ரீ பெ. (௩) 1. சைவான் 800. .2, siflme; dagger. 

[இல் (குத்துகல்) = web + well] 

ஈவி-த்தல் ii- 4 செ.குன்றாவி. (44) பங்கிடுதல்; 

to distribute, apportion. 

[ஈதல் - தருதல், பங்கிடுதல், F > ral + rmealggeh (4a. ).] 

ஈவிழுங்கி ஈரரபாஜ் பெ. (௩) 1. ஈயை விழுங்கும் 
பறவை; flycatcher. 2. எஈத்தின்னும் பல்லி; 

fly-catching lizard. 3. mujeres Gle; fiy-trap. 

4. எதையும் தம்பம் மூடண்; simpleton who believes 

in any and everything told. © 

/ஈ -* விழுங்கு. ஈ - ஈதல். 

ஈவிரக்கம் ivirakkam, Qu. (n.) wesrseFay; compassion 
associated with liberality, sympathy. (colloq). 

/ஈவு - இரக்கம்./ 

ஈவு [ம Qu. (n) 1. கொடை giving, bestowing. 

“எவுதனை மேற்கொண்ட'' .(கம்பரா.கார்முக.22). 2. 
நன்கொடைப் பொருள்; 014, 00ஈ2140ஈ. ““புத்தியுள்ள 
மனைவியோ, கர்த்தரருளும் ஈவு” (விவிலி.நீதி.19,14). 

3. பங்கிடுகை; distribution, sharing. 4. ஓழிகை; 
disappearance, vanishing. “mars தீவினைகள்'' 

(திவ்.திருவாய்.4,7,3). 5. அகணக்கிற் பிரித்துக் 

கண்டபேறு; quotient. (math.). 

ம. ஈவு;.க. ஈ; தெ. ஈவி. 

fae - rey] 

ஈவுக்கணக்கு ௩ப-/-/சாசம பெ. (௩) 1. வகுத்தல் 
கணக்கு; 001810ஈ (6). 2. பிரிவு; ஊர். 3. கணக்கு; 
mathematics. 

(ஈவு - கணக்கு] 

ஈவுசோய்வு 7௨-5௫, பெ. (௩) 1. மனம் இளகிக் 
கொடுக்கும் கொடை (யாழ்.அக.); gift out of 
sympathy. 2. கொடையும் இளக்காரமும்; ௦சரநு 80 

debasement. 

(ஈவு 4 சோய்வு, சோர்வு - சோய்வு../
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reyGemtay Mwu-sorvy, பெ. (௩) சுழ்நிலை அமைவு; 
seasonableness and unseasonableness with particular 

reference to the resources on hand.*ray Gamirey பார்த்துச் 
செய்ய வேண்டும்? (இ.வ.). 

legen. ray சோவு - ஈவுசோர்வு.] 

ஈவுதரம் ivu-laram, Qu. (n.) சராசரி வரித்தண்டல்; 
- average collection (G.Tn.D.288). 

[wey + SID. rey = கொடுத்தல். SID = அளவு.] 

ஈவுமானியம் 7vu-maniyam, Qu. (n) தில ் 
குத் தக்கபடி ஈவித்துக் கொடுக்கும் உரிமை; ரால் 
of a proportion or percentage on any branch of land 

revenue, which fluctuates with the improvement. or 

deterioration of the produce. (R.F.). 

[ஈவு - மானியம்./ 

ஈவோன் ௩௦௩ பெ. (௩) 1.. கொடையாளி: donor. 
benefactor. 2. கற்பிப்போன் (தொல்.பாயி.உரை.); 
teacher. 

ம. ஈவோன். 

/ஈ_- ஈவோன்../ 

ஈழக்கருங்காசு 72-6-/சபர/ச50 பெ. (௩) பழைய 
நாணய வகை; 80 00 0௦ (14.6.8.47 ௦7 1925). 

[ஈழம் + கரும் * காசு. 

ஈழக்காசு 02-25) பெ. (௩) தாணய வகை; 8 
coin of Srilanka (I.M.P.Tj.38) ஈழநாட்டு நாணயம். 

ம. ஈழக்காக. 

யஈழம் + காசு.] 

ஈழக்குலச்சான்றார் 72-/-/ப/சம௦கறல்; பெ. (௩) 
சான்றார். பிரிவினர் (பெரியபு.ஏனாதி.2); 01/90 

of the canar caste. 

[ஈழம் - குலம் - சான்றார். சான்றார் - போர்மறவர்.]. 

ஈழங்கனாக் காண் (ணு)-தல் Hari-kand-k-kan-, 12 
செ.கு.வி. (4..) கண்ணாற் காணாததைக் கனவில் 
காணுதல் (திவ்.திருக்குறுந்.1.வியா.); to dream of 

things which had never before been in one’s experience, 

referring to the dream experiences of those in ancient 

times who had not seen Ceylon. 

/ஈழம் - கனா - காணுதல் ௩ ஈழத்துக்குப் பண்டைக் காலத்தில் 

சேரன்தீவு எனப்பெயறிருந்தது. அந்நாட்டுச் சேர, இளவரசர்கள் 
எவரும் கண்டும் கேட்டு மிராத புதுமைப் பொருள்களைத் 

தீம் கடற்பயணங்களால் கொணர்ந்து சேர்த்ததால் ஈழக்கனவு 
புதுமை காணலுக்கு ஆயிற்று./ 

ஈழங்கிழங்கு Mlan-kilangu, Qu. (n.) பெருவள்ளி; 
wing-stalked yam. 

ம. ஈழச்சேம்பு. 

(ஈழம் - கிழங்கு.   

. ஈழம் 

ஈழச்சேரி 78-0-௦ஊ௭ பெ. (௩) கள்ளிறக் ர்வ, 
locality inhabited by toddy-drawers. (S.LLi.44). 

(ஈழவர் - சேரி - ஈழவச்சேரி ஈழச்சேரி.. 

௩ றயோடல் ரவா 081 Gu. in) இலங் 
கையின் கிழக்கு வழியே செல்லுங் கப்பற் செலவு 
(பயணம்); 9811௩0 round the eastern side of Ceylon. 
[ஈழம் - சுற்றி . gra] 

ஈழத்தலரி ரசரசக் பெ. (௩) அலரி வகை; 020009 
tree. 

ம. ஈழத்தலரி. 

(ஈழம் - அத்து - அலரி..] 

ஈழத்தி atti, (n.) &80ev§ 4: hill banyan. 

ஈழம் - அத்தி. 
ஈழத்திமரவாழை 7214-௪ ௯சி௪/ பெ. (௩) 1. ஈழநாட் 

டின் மரவாழை; 8 (40 of plantain in Srilanka, 2. 
5m_Gws7 euremip; indegenous plantain. (சா.௮௧.). 

ம. ஈழத்தி மரவாழ. ் 

[mph + அத்து - மரம் - வாழை. அத்து 4 அத்தி 
- சாறியைத்திரிபு../ 

ஈழத்துத் தேங்காய். flattu-t-teigay, Qu. (n.) இலங் 
கையில் விளையும் தேங்காய் (யாழ்ப்பாணத்துக்காய் 

என்றும் சொல்வதுண்டு); ௦0008 variety of Srilanka. 

(சா.அக.). 

[ஈழம் - அத்து - தேங்காய்... 

ஈழத்துணவு attunavuy, Qu. (n.) ஈழநாட்டு உணவுப் 
பொருள்கள்; 1000 preparation from Srilanka. “‘rpégy 
ணவும் காழகத் தாக்கமும்'' (பட்டினப்.). 

[ஈழம் + அத்து - உணவு./ 

ஈழத்துப்பூதன்றேவன் Maltu-p-pudanrévan, Qu. (n.) 

கடைக் கழகப் புலவருள் ஒருவர் (குறுந்.343); 8 

poet of Sangam Age. - 

[ஈழம் - அத்து - பூதன் - தேவன். பூதன்றேவன்- பூதன்மகன் 
தேவன். 

ஈழநாடு 4ச-ஈசீஸ், பெ. (n.) இலங்கை (தேவா.1239.7); 
Srilanka (Ceylon). 

ம. ஈழத்து நாடு. 
[ஈழம் + 590.) 

ஈழப்புளி 72-2-2ய% பெ. (6) கொடுக்காய்ப் புளி; 
malabar gamboge. ig teres 

[ஈழம் - புளி. 

ஈழம் 8௩, பெ. (௩) 1. இலங்கை (சிங்களம்) (திவா.); 
Srilanka (0௯/00). 2- பொன் (இரகுநகர:68); ‘gold. 3. கள 

(சூடா.); toddy, arrack. 4. Satefl (wwene.); spurge. 

ம. ஈழம்; தகர் 57௮௨.



ஈழம்புஞ்சை 

ஈழம் - ஈழநாடு, ஈழத்தில் விளைந்த பொன் மாழை. 4. இல் 
- குத்தல், தாழ்வு, பள்ளம், கிழக்கு. இல் -- ஈல் - ஈளம் 

கிழக்கிலுள்ள 2. கிழக்கினின்று வந்தபொன். > ஈழம் = 

3. wer + werd (waa) - தொய்வு, மயக்கம். 

ஈளம் 3 ஈழம் - மயுக்கமுண்டாக்கும் கள். 

4. உட்சாறு(கள்.) கொண்ட கள்ளிச்செடி... 

ஈழம்புஞ்சை Ham-purijai Gu. (n.) வரிவகை; tax 
(S.LLVii, 122). 

/ஈழம் - பூட்சி - ஈழப்பூட்கி- ஈழப்பூஞ்சி - ஈழப்புஞ்சை...] 

ஈழம்பூட்சி ரக௱-ஐ2ய0 பெ. (௩) ஒரு பழைய வரி; 
ancient tax. (S.LLii, 521,31). 

[ஈழம் - பூட்சி. ஈழம் - கள். பூண் - பூட்சி (கடமையாகச் 

செலுத்தப்பட்டது. ஈழப்பூட்சி-கள் வரி./ 

ஈழமண்டலம் Ja-mandalam, Qu. (n) இலங்கை; 
country of Srilanka (Ceylon.) ''ஈழமண்டல were 

திறைகொண்ட'' (தமிழ்நா.253). 

(ஈழம் - மண்டலம்./ 

ஈழவக்கத்தி 02௪-6-/௪4 பெ. (௩) சழவர்க்குரிய 
கத்தி (தொல்.எழுத்.153,உரை); (81/16 ப5௪0 ௫ lavas. 

[ஈழவர் - கத்தி. 

ஈழவர் ரச; பெ. (ஈ.) ஈழவன் பார்க்க; 596 2020. 

/ஈழம் - ஈழவர். 

ஈழவன் 72௪, பெ. (ஈ.) மலையாள நாட்டிற் கள்ளிறக் 
கும் குடியினண்; class of people who emigrated from 
ceylon in the remote past and settled in Tirunelveli district 

and Kerala, the caste of toddy-drawers. “தெங்கும் 

பனையும் இவர்கள் மனமின்றி ஈழவர் ஏறப் பெறாதா 

ராகவும்' (5.114,509). 

ம. ஈழவன்; ௧. ஈடிக; தெ. ஈடிக. 

[ஈழம் - ஈழவன்../ 

ஈழற்கடிவரி ரிசர்ச் பெ. (6. வரிவகை; (உட 

(S.Lvii,24) (செ.௮க௧.). 

(ஈழன் - கு - அடிவரி. ஈழதாடு காத்தற்குரிய வரியாகலாம்./ 

ஈழுவன் 0௪ பெ. (ஈ.) ஈழவன் பார்க்க; see iavan. 

ஈழை Wa, Gu. (n) 1. தொய்வு; 850100. 2. 

Booprnj; emaciation. 3. ஈனளைநோய்; asthma. 

4. பித்தம்; 0116. 5. மஞ்சள் நிறம்; 9108 0010பா. 

/ஈளை - ஈழை../ 

ஈழைக்கொல்லி 5--/4; பெ. (௩) அரிதாரம் 
(சங்.அக.); 61௦8 ௫6, ஈளை. (செ.அக.). 

(ஈளை - ஈழை - கொல்லி] 

Fremib fam, பெ. (௩) பாதிரி (சங்.அக.); 45109 10௧/௭, 
fragrant trumpet flower-tree. (௪ெ.௮௧.). 

/ஈளை - ஈளம்./ 
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ஈளமிளகு /8-ஈ/2ப; பெ. (ஈ.) கொச்சி மிளகு; 0௦00 
pepper. (47.18. ). : 

[ஈழம் - மிளகு. ஈழம் - ஈளம். ஈழத்திலிருந்து கொணர்ந்து 
பயிராக்கிய மிளகு. 

ஈளை /% பெ. (ஈ.) 1. -கோழை; 0௦0. ''ஈளையேங்கி 

யிருமி” (திவ்.பெரியதி.1,3,6). 2. இழைப்பி asthma. 

“ஈளையும் வெப்பும்'' (திருமந்.263). 3. எலும்புருக்கி 

Gaus; consumption, tuberculosis. 4. 2p i; saliva, - 
80116. (சேரநா.). 

ம. ஈள; ௧. ஈளெ. 

(இளை - ஈளை... 

ஈளைக்காரன் ilai-k-karan, பெ. (n) கோழை 

நோயாளி (ஆ.௮௧.); ற2பி8ர் ௭40490 ரிஸ் bronchitis. 

[wear + anger] : 

ஈளைக்கொல்லி 7484-2௦11 பெ. (௩) 1. காசநோயைக் 

Clareveyiid i078); any medicine capable of killing 
(curing) asthma. 2. s7ere.; orpiment. (e7.248.). 

leone - கொல்லி. 

ஈளைத்தரை /9/-/-/2௮) Qu. (n.) ஈரத்தரை; moist 
9௦06. “தெய்வத் தானமும் ... உமியும் பரலும் சேர்ந்த 
நிலம் களித்தரை, உவர்த்தரை, ஈளைத்தரை, 

பொல்லாச் சாம்பல் தரை பொடித்தரை என்று 

சொல்லப்பட்டன ஒழிந்து'' (சிலப்.3.96, உரை). 

ஈரம் - ஈலம்  ஈளம் - தரை..] 

ஈளைபிடித்தான் 2/2, பெ. (௩) , ஈளைக்காரன்: 
பார்க்க: 896 //5/-/- ற. 

ஈளை - பிடித்தான்... 

ஈளையிருமல் lai-y-irumal, Gu. (n.) கோழையுடன் 

கூடிய விருமல்; 8 cough attendant on expectoration, 

a wet Cough. (7..91&.). 

/ஈளை - இருமல்./ 

ஈற்றசை ௪௧ பெ. (ஈ.) அடியிறுதி, சொல்லிறுதிக 
ஸில் வரும் அசைச்சொல் (சீவக.334,228); ஐம் 

at the end of a line or sentence in a verse or at the 

end of a word. 

[ray > எற்று - ௮சை./ 

ஈற்றடி சர பெ. (ஈ.) செய்யுளின் இறுதியடி; (83! 
line of a verse 

[ag > roy + 219.) 

ஈற்றம் ஈக, பெ. (௩). 1. ஈனுகை; giving birth, 

bringing 1௦1. “பேரறத் தாலீற்றம்'” (சிறுபஞ்.74). 2. 
பெண் விலங்குகளின் பிறப்புறுப்பு; 1௦ 0802211/8 
organ of female animals. (Geyor.). 

ம. ஈறழ்றம். 

[ஈன் - ஈற்றம்./
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ஈற்றயல் ஜக பெ. (௩) இறதிக்கடுத்தது; 

penultimate. “rows லாவோ வாகலும்'” (நன்.353). 
lag > Fon + அயல்../ 

ஈற்றரத்தம் ஈக, பெ. (௩) பல்வறுகளில் 
ஏற்படும் குருதி ஒமுக்கு; ௦௦2௩0 ௦4 16 blood from 
the gums, ulorrhea. 

lay > ஈற்று - அரத்தம்... 
"ஈற்றா i, Qu. (n) கண்றின்ற பெற்றம் (சூடா.); 

cow that has calved. ““ஈற்றாவை வெகுளவிடுத்து'” [' 
(திருவிளை.பழியஞ்.3?). 

ம. ஈற்ற. 

ஈற்று ம பெ. (௩) 1. ஈனுகை; 000 1011ம், வறற160 
1௦ கர்௱5. “மானீனு மீற்றினிடை'” (பிரபோத.11,88). 

2.  ஈனப்பட்டது; young 006 brought forth. 

''தலையீற்று''. 3. மரக்கன்று; young plant. - பெ.எ. 

(adj.) கடைசி; (85 ஈற்றுப்பல்? 

ம. ஈற்று; ௧. ஈன்; தெ. ஈனு, ஈ௧. 

ஈற்றுக்கடன் /ஈப-/-/௪9, பெ. (௩) இறுதிக் கடன்; 
funeral rites, being the last duty to be performed to 

065 ர9௨446. ''ஈற்றுக் கடன் பிறவுந் தாதைக்கு விதியா 

லாற்றி'' (திருவிளை.தடாதகை.42). 

[ஈறு - ஈற்று 4 கடன்../ 

ஈற்றுத்தாய் ரப-/-ஐ; பெ. (௩) பெற்ற தாய் (திவ்.பெரி 
யாழ்.3,9,4); 0065 own mother, dist. fr. maru-t-tay. 

[ஈன் - ஈற்று - தாய்./ 

ஈற்றுமிசை ரப-௱க் பெ. (௩) எஈற்றயல் பார்க்க; 

see நாச! ‘une, மென்னு மீற்றுமிசை உகரம் 
மெய்யொடுங் கெட்டுக் கால மயக்கமாய் 

நின்றது (திருக்கோ.164,உரை). 

lrg > wig + Bene] 

ஈற்றுளை-தல் பசு, 2 செ.கு.வி. (vi) 
மகப்பேற்று வலி, பேறுகாலப் பையுள்; 10 42/8], ௦ 

undergo pangs of child birth.(5.Qar.218.). 

[rem ஈற்று ? உளை. 

ஈற்றெழுத்து ஈஅபப பெ. (௩) உயிர் பன்னிரண்டும், 
ஞ், ண், ந, ம், ய், ர், ல், வ்,ழ், ள், ன் என்னும 
மெய் எழுத்துகளும்; 16/6 096 900 ஞ், ண், நீ, 
ம், ய், ர், ல், வ்,ழ், ள், ன் வெள consonants 

(த.சொ.௮அ௧க.). 

[ஈறு > mig - எழுத்து, சொல்லுக்கு ஈறாகும் எழுத்து 
ஈற்றெழுத்து எனப்பட்டது. 

ஈற்றெழுத்துக் கவி ஈரலப7ப-4-4௯/ பெ. (௦) முதற் 
பாட்டின் ஈற்றில் வரும் சொல்லேனும் எழுத்தேனும் 

ஈறிலி rl ல ப பட்ட டர் 

அடுத்த செய்யுளின் அல்லது அடியின் தொடக்க 
எமுத்தாகவோ சொல்லாகவேச வருவது; 5190 8 

new stanza with a letter or word from the end of the 
Previous stanza in verse. 

(ஈறு - ஈற்று - எழுத்து - கவி] 

FDO LPS Ss a0 Clenevered irelutu-k-kavi-soll 
பெ. (௩) ஒருவர் கூறிய பாட்டின் கடையெழுத்தை 

மூதலாகல் கொண்டு பிறர் கவியை ஒப்பித்தல்; 
exhibition of one’s memory in which after one has recited 

a verse, another, must recite a verse beginning with 

the last letter of that very verse or the letter next to 
it 

(ஈறு. ஈற்று - எழுத்து - கவி - சொல்லல். 

ஈற்றேறு-தல் ரன்ப- 5 செ.கு.வி. (4) பயிர்க்கரூ 

(Hig 60; grain maturing on the stalk. “ere யீற்றேறும் 

போது'' (ஏரெழு.47) (செ.அ௧.). 

(ஈன் - ஈற்று - ஏறுதல். 

ஈறயில் ஷசி பெ. (ஈ.) மூரசு வெட்டி; ரபா lancet, 
a knife for incising the gums. 

lag + அயில்./ 

ஈறல் ௧ பெ. (௩) 1. துயரம்; 16, 88 ௦4 ௨ 60௯௩ 
ஷவர் 0960-569160 500௦8: என்னெஞ் சீறலை யாருக்குச் 

சொல்லி ஆற்றுவேன்” (யாழ்ப்.). 2. நெருக்கம்; 

closeness, thickness (w.). 

(Qu இறல்- ஈறல். இறக்குதல் - நெருக்குதல், நெருக்கும் 
துன்பம், நெருங்கப் பின்னும் பின்னல்.] 

ஈறழற்சி சண் பெ. (௩) பல்ஷீறுக்கேற்படும் 
erfigsev; inflammation of the gum - gingivitis. (சா.௮௧.). 

[ஈறு - அழற்சி. 

ஈறற்பற்றை ரஊழகாஜ் பெ. (௩) நெருக்கமான 
Srpr: dense thicket. (w.). 
(இற - இறல். ஈறல் - பற்றை. இறுக்கம் - நெருக்கம்... 

ஈறாந்தம் 9௧௭, பெ. (௩) ஆகமுடிவு; end, finiteness, 
utmost limit. (w.). 

[ஈற - அந்தம். 
ஈறாம் வரிசை ரக௱-க2; பெ. (௩) கடைமுறை 

(திருவாலவா.); regularity of occuring in the final 

position. (5.Gs.218.). 

[ஈறு - ஆம் - வரிசை... 

ஈறிலான் ரத, பெ. (௩) கடவுள்; 0௦4; (19 who 
has no ௭0. ““ஈறிலாரை யிவரணைந் தார்கொலோ”' 

(கந்தபு.திருக்கல்.22). 
leg + இல்லான். இல்லான் ~ இலான்... 

ஈறிலி ஈரி; பெ. (௩) ஈறிலான் பார்க்க (அக.நி.); 996 

யரின்.   [ry + இல்லி- இலி.
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ஈறு' iru, Qu. (n.) 1. முடிவு (திவா.); 6ஈர், கரக், 

2. இறப்பு; death “புழுவுமீறெய்தின்'' (காசிக. 

தேவ.அக.5). 3. sTedenev; limit, boundary. ““Gamenp 

மன்னரீறிலர்'” (பாரத.நிரைமீ.49). 

ம. ஈறு. 

(இற - ஈறு. இறுதல் - முடிதல்... 
ஈறு” ir, Qu. (n)} எயிறு, பல் திற்கும் தசை; ரப௱ 

‘of the teeth. , 

(இற - ஈறு. இற - இறக்கிப் பிடிக்கும் தசை... 
ஈறு ஸூ பெ. (௩) 1. பயன் (அக.நி;); 

2. உப்பளம், 551-021. 

(இற - ஈற. இறு - முடிவு. இறுதி; வரப்புள்ள உப்பளம்... 

ஈறுகட்டல் ரப-/சர௪[ தொ.பெ. (0/ஈ.) ஈறு வீக்கம்; 

result. 

swelling of the gums. mgyesntny uinités: see Inkappu. 

(சா.௮௧.). 

சாறு 4 கட்டல..7 

ஈறுகட்டி கறி பெ.. (௩) இதளிய௰ம் (சங்.௮௧.); 
calomel, bichloride of mercury. 

[rg + Sto] 

FRMIGeOL.  iu-kadai, பெ. (௩) இறுதிமுடிவு 
(wimp..91&.); final end. ் 

(Bn > ry + sar. By = Bash] 

ஈறுகரை-தல் Mu-karai-, 4 Qs.6.cH. (vi) பல்வறு 
வீங்குதல்; 10 149516 away as the gums of the teeth. 

(Qe.918.). 

[ஈறு * கரை 

ஈறுகழலை ௩/௮ பெ. (௩) பல்ல” நிலுண்டாகுங் 
கழலை, carcinoma of the gums-Ulocarcinoma. 

(சா.அ௧க.). ் 

பாறு - கழலை. 

ஈறு கொப்புளம் 8ப-020ய8௱, பெ. (n) ஈறுகட்டி/ 
a disease in which the roots of 2 or 3 teeth are marked 

by a violent swelling and pain-gumboil. (சா.அக.). 

ஈறு - கொப்புளம். 

ஈறுகொல்லி iru koll, Qu. (n) ஈர்க்கொல்வி பார்க்க: 
see ir-k-kolli, (a1 ..918.). 

[ஈறு - கொல்லி. ஈறு - ஈறில் உள்ள நோய்... 

ஈறு. கொழு-த்தல் 7ப-ப/௪] 4 பசி. (vi) 
பல்லறு வீங்குதல்; 10௦ become swollen as the 
gums of the teeth. (Qe.916.). 

[ஈறு - கொழு-த்தல்./ 

ஈறு தப்பின பேச்சு irv-tappina-péccu, Qu. (௩) 
$18 Glered; improper language. 

/ஈறு + suder + Cués. ஓருகா: பல்லை மீறிய பேச்ச...   

ஈறு சுரப்பு ௩-சபோசறம யெ. (ஈ) ஈறு வீக்கம்; ஊகார 
of the gums through inflammation. (¢1.9)8.). 

ராறு 4 சுரப்பு. 

ஈறுநாவழற்சி iru-na-v-alarci.. Qu. (n.) Uevedinis 

தாவும் புண்ணாதல்; inflammation of the gums. and 

the tongue. (சா.அக.). 

ராறு - தா - அழற்கி, நாக்கு - நா. 

ஈறுபுண்: ரய-2யந பெ. (ஈ) பற்களின் சந்தில் ஈறுகள் 
வெந்து நோயை யுண்டாக்குமோர் பல் ase: superfi- 

cial or deep-seated inflammation of the alveolar process- 
Interstilial gingivitis. (e7.248.). 

lrg - புண். ஈற்றப்புண் - ஈறபுண் (கொ.வ.)./ 

ஈறுவலி ப-௪/ பெ. (6) 1. பல் வற்றுக்குண்டாகும் 
வலி]; inflammation of the gum of the teeth. 2. wevedzy 

தோய்; 00/45. (சா.௮௧.). 

[ஈறு - வலி - ஈற்றுவலி -, ஈறுவலி (கொ.வ.]./ 

ஈறு வெடிப்பு ய-/௪ர0௦ப பெ. (௩) குழந்தைகளுக்கு 
ஈறுசுரநது வெடிப்புண்டாகிக் குருதி யொமுகு மோர் 

Ggru; an eruption in the gum of infants, attended 

‘with fissure and bleeding. (e.918.). 

[eray + வெடிப்பு. ன - 

ஈன்” 8, பெ. () 1, இவ்விடம்; this place. “ren 

வருகென்ன'' (தணிகைப்பு.வீராட்ட.89); 2. இவ்வுல 

கம், 406 8௦70: 'ஈனு மும்பரு.ம் பெறலருங் குரைதீதே”' 

(ஐங்குறு.401). 
(ஈ - அண்மைச் சுட்டு. ஈ- ஈன் - இவண், இங்கு. 

ஈன்” in, Qu. (mn) 1. மர வதை; ainecwood loc. 

2. ஆச்சா (சித். அ௧.); 58! 766. 

/இருகா:: ஊ - ஊன் - ஈன் (உயரமானது. I 

ஈன்(னு)-தல் ஈறய/-, 14 செ.குன்றாவி. (vt). ajay 
யிர்த்தல் (நாலடி.400); to bear, bring forth, . yean. 

2. " உண்டாக்குதல்; 10 றா௦0ப06, yield, bring into 

089. ''நயனீன்று நன்றி பயக்கும்” (குறள்.97). 

ம. ஈனுக; க., தெ., கோத., துட., ஈன்; 
பிரா. கீனிங்க். ். 

(இல் - we - reir] 

பட.,- பர். 

ஈன்றணிமை. foranimai, பெ. (ஈ.) 1. புணிறு (திவா.); 

time immediately after calving, said of cow. வீன்: 

றணிய.... கன்று” கூர்ம்பு.கன்னை. 80). 

- மன்று - அணிமை.] 

ஈன்றணிமைப்பால் int-animai-p-pal பெ... (ஈ) 

மாடு கன்று. போட்டவுடன் சுரக்கும் பால். இதைச் 

சம் பால் என்றும் சொல்வதுண்டு; first. milk given 

_ by a cow after calving. 

[retry + அண்மை cure].
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ஈன்றணுமை (ஈசப௱௪/பெ. (n.). ery ot பார்க்க | 
(தொல். பொருள்.146) ; 5962 inranimai 

(ஈன்று - அணிமை. 'அணிமை — ் அணும், ( கொ... 4. 7 

ஈன்றதாய் inra-tay, Qu. (n) பெற்ற தாய். ஐவகைத் 
தாயரில் (pest; mother who brought. forth, one of 
‘ai-vagai-tayar “உயிர்த்த பொழுதே ஓடிற் .நீன்ற தாய்” 
(பிரபுலிங்.பிரபுதே.63) (௪ெ.௮௧.). 

[ren > rep + gris] 

ஈன்ற நோக்காடு ஈசர் பெ. (௩) பிள்ளை 
பிறந்ததால் உண்டாகும் வலி; றக வரர் பட 

ceeds child birth- after pains. This i is due to the contraction 

of the uterus. 

[ஈன்ற - நோக்காடு. நோக்காடு > நோவு. ச 

ஈன்றல் Jnral Ger.Qu. (vbln.) 1. பெறுதல்; bringing 

forth. 2. 2 sxort_mgev; becoming. 3. விளைதல்; yielding. 

“இன் சொல் இனிதீன்றல் காண்பான்'' (குறள். 99). 

ப்ன்- ௱ன்றல்.7 4 . 

ஈன்றார் கு பெ. (௩) கதவ smu; father and 
mother. (ஆ.அக.). . 

[ல் — Weir — ஈன்ற அவர்] gil. 

ஈன்றாள் inral Qua. (n.) தாய்; mother. ஈன்றாள் 
பசி காண்பானாயினும்" (குறள்.656)... 

_ Ler > கண்டியன் ன் ஈன்றாள். 7 ன் ட. 

ஈன்றர்ன் ந, பெ. (n) கந்தை . (பிங்); father. 

(செ.அ௮௧.). 

(ஈன். ஈன்றவன் - ஈன்றான்.] 

ஈன்றுளார் ஐங்; பெ. (௩) தாய்தத்தையர்: ரள. . 
(ஆ.அக.) 
சய.17). 

“ஆண்டையரோ எமை ஈற்றுளர்'' (கந்தபு. 

[rer ஈன்று - உளார்./ 

ஈன்றோன் ஈர பெ. (௩) ஈன்றான் (சூடா.) பார்க்க; 

See inran. (Cle.248.). 

(ஈன்றான் — ஈன்றோன். ஆன் - ஐன், ஈறு திரிபு. J] 

ஈன்னம் நு, பெ. (n) வெள்ளி silver. 

(சா.௮௧க.). 

[% > ஈயம் ஈயன்னம் - ஈன்னம்.] 

ஈனசாமந்தன் ipa-samandan, Gu. (n) சாமநீதர் 
வகையினர் (சுக்கிர.நீதி.26); class of சச. 

[rer + சாமந்தன்..7 

ஈனதை சர பெ. (ஈ) இழிவு; ''தரமற வீனதை . 

யடைய:: (ஞானவா.தாகு.23). low state, degraded ° 

condition. 

(et > ஈனம் ஈன்தை./ 
ம. ஈனம் ற பெ. (n) 1. 

baseness, meaness. “ஈனமா யில்லிருந்து'” 

-.. தாழ்த்தலும் இழித்தலுமாகிய 

இழிவு: 0601802410, : 

(நாலடி.198). .   

“435 
ஈனாமலடு 

8. குறைபாடு; eee want: (உரி.நி... 
Sk. hina, 

(Qe ௮ இள் (இளி, இழி) > Feb + © னம் - என்பன 
தேர்ப்பொருள் தீரம் தூய தமிழ்ச் சொற்களாம், (இவற்றை வடசொல்லொனக் கர்ட்டல் பொருந்தாது. ரீ 

௨2 ஈனம்” றக, பெ. ௩.) சரிவு (அக.நி.); inclination, 
_- Slope. (Qe..918.), 

[Blo + Bor + wend + wend] ட 
வட்ட 

ஈனம் ண, பெ. (௩) முயல் கசம்? hare. 

ஈனல் ஈ௪ பெ. (n.) 1. கதிர் ( ரர் 2... ஈனுதல்; 
bringingforth, as a cow brings forth a ‘calf. ns அ௧.). 

ஏனல் பார்க்க; 866 சல! 

தெ. என்னு. 

[rer > னல், I 

ஈனவன் ௪௭, பெ. (௩) இழிந்தோன் ( (திவ்.இயற். 
- நிரன்மு.6); degraded person, .low fellow. | 

[ren = rreneucr'), க 5. ் 

ஈனன் ௪௩ பெ. (௩) ஈனவன் பார்க்க (திருவாத.9, 
திருப்பெரு.133); 966 ௪௨7. 

[ஈனவன்... ஈனன்.]. . 

ஈனா ந் Qu.” (ni) ஈனாத பசங்கன்று; 'பா௦விஸ்டு 
000-௦94 (சாஅக) ் 

ஈன் - ஆ (௪.ம.இ.நி.].] 

ஈனாக்கடாரி சசரக பெ. (௩) கன்று போடாத 
ஆன் அல்லது எருமை; 004 0£ 0பரவ10 (24 685 ஈ௦ர 
calved. 

[ஈன் - ஆ (௪.ம.இ.நி) - கடாரி./ 

ஈனாக்குமரி ஈசாக் பெ. (௩) மகப்பெறாத 
இளம்பெண் (வின்.); $0பரு 40௱8ஈ who has not 

yet given birth to child. 

பான் - ஆ (௪.ம.இ.நி.) - குமரி. 

ஈனாத்தாயர் ina-t-tdyar, Qu. (n) செவிலித்தாய்; 
foster mother. ‘rend srwit மடுப்பவும் உண்ணாள்'' 

(அகநா.105.6). 

[ஈன் - ஆ - தாயர். (ஆ.௪.ம.இ.நி)./ 

ஈனாமலடி சச் பெ. (n.) 1. பிள்ளை னை 

மலடி; ௦2 ௩௦௱8ஈ. 2. மலட்டு ஆ; 686 008. 

(சா.அ௮க.). 

[ro + ஆ * மலடி. 

ஈனாமலடு றச-ஈசசஸ், Gu. (n.) ஈனாமாடு பார்க்க: 

see ind-maqdu 

[iron + OB + மலடு.



ஈனாமாடு 436 ஈனோர். 

  

ஈனாமாடு = ind-madu, Qu. (௩) 
barren cow or buffalo. (Qz.218.). 

[ஈன் - ஆ - மாடு. 

ஈனாமேகப்பூ /na-méga-p-pu, "பெ. (ஈ.) செம்பரத்தம் 
பூ; 5106-108௪. (சா.அக.). 

ஈன் - ஆ - மேகம் - பூ.7 

ஈனாயம் ஈதக, பெ. (ஈ.) 1. இழிவு ignominy, 

disgrace, dishonour. 2. @islggieng; rebuke, abuse. 
(ஆ.௮௧க.). 

ஈனம் - ஆயம்../ 

ஈனாவரக்கி _ ற௪-௭௮௮௪7 பெ: (௩) மகப்பெறாக் 
கொடியவள் (வின்.); cruel, merciless woman. lit, Raksasa’ 

woman who. has not bore children. (௫௧.௮3. 

ம. ஈனாஞ்சக்கி. 

[wen + ஆ - அரக்கி 

ஈனாவாழை ina-vala, பெ. (n) பூ விடாத 

அல்லது குலைதள்ளாத வாழை மரம்; plantain tree 

. which has not put forth flower. (e7.218.). 

[rem + —% + வாழை./ 

ஈனில் ஈர பெ. (ஈ.) பிள்ளைப்பேற்றிடம்; றான in- 
chamber. “Gueé Gece நோக்கி யீனி Sea: 
(பதினோ.திருவாரூ.19). (செ.௮௧.). 

[wen + இல். 

மலட்டு . ஆண்; 

  

ஈனு- தல் inu-, 14 செ.குன்றாவி. (ர). 1. resin Umit: 
99௦ /£. 2. காய்த்தல்; 1௦ ௦௦ ரபர். 3. வயிற்றிணின்று 

pala கீழிடுதல், பிள்ளை பெறுதல் அல்லது 

குட்டி போடுதல்; 1௦ bring forth a young one. 

E yean; AS. eanian = to bring forth. 

ஈனு மணிமை fpu-manimai, Gus. (n.) பிள்ளை பெற்ற 
$@; ceremonial uncleanliness after delivery. 

. (சா.௮௧க.). 

ஈனும் - அணிமை./ 

ஈனை ina, Qu. (n.) 1. இலை தரம்பு; 8 ௦7 9 
924. 2. சித்திரக் குறிப்பு (w.); outline of a picture. 

[ஈன் - எனை. இல் - ஈல் - ஈன் - - குத்துதல். புள்ளியிடுதல், 

வரை படம் எழுதுதல்... 

ஈனையெழுது- தல் inai-y-eludu-, 5 Ge.6.oM. (vi) 
சித்திரக் குறிப்பு வரைதல்; to delineate, make the 

first outline of a picture, design, or pattern. (w.). 

(ஈன் - ஈனை - எழுதுதல்.] 

ஈனை வாங்கு-தல் Inai-varigu-, 5 As.@.oHl. (vi) 
ஈனையெழுது பார்க்க; 866 /0௪/-)/-௪/ப2ப. 

[ener + வாங்குதல்... 

ஈனோர் indr, Qu. (ஈ) இவ்வுலகத்தோற்' those who 
are of this ௨௦10. “ஈனோர் வடிவிற் காண்டலில்லென'' 

(சிலப்.பதிகம்.53) 

/ஈ - அண்மைச் சட்டு. ஈ - ஈன் + spit.)
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