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கிச்சிலி
கிங்கினி, சிறுவிடு கொள். இது
தண்ணீரைக். கட்டும், க வாம் ௦7
கிகண்டம், மயிற்றோகை,
tail.
்

[”220௦0௦15

கிகிணி, காக்கண்ஞ் செடி, ஈ1ப55௦1shell creeper-Clitorea ternatea; 2.

வலியான் குருவி, 89. மாகு
Dicrurus indicus; 3. gj amino
பாடுங் குருவி, 3 black singing bird
that can imitate all sorts of
sounds;

Edalius
AED,

large-tailed

drongo—

paradiseus.

sreoi_,

quail.

கிக்கிரி, மீன் கொத்திப் பறவை, 10fisher of Halcyoninae family—
Halcyon leucocephalus; 2. Gleueds
கழுத்து
மீன்
கொத்தி,
வபர்
coliared
King-fisher—Alcedo
chlorocephala.

HsAeoid, wened snl, sickle leaf—
Sida

கிசம், Alseob, serfs, tender leaf; 2.
gies, sprout.
கிசலயம்,

babool

கிங்கிணி, நரி apweae, fox palaus—
Erythrina
genus,
2.
கிலு
Alagienis, rattle-wort—Crotolaria
laburnifolia.

கிசலை,

8566, கிசம்

கிசாலம், கிசாலயம்,

5626.

கிசலம்.

கிசில், கீல், a thick dark resinous
substance obtained from tar—
Pitch.

கிசு கிசு, 5௦௨ அக்குள் பாய்ச்சல்;

2.

கிச்சலாட்டம், 44111441௦1.

கிசுமிசு,

விதையில்லா

seedless

திராட்சை,

raisins.

கிசோரம், ஓர் செடி,

௨௩

பாவமா

plant.
கிச்சடி, அரிசிக் கஞ்சி, (lit) rice-gruel;

2.

carpinifolia.

கிங்கி சாலம், வேல wgib,
tree-Acacia indica.

jungle gram capable of binding
water—Dolichos medicagineus. It
is ௦000560 1௦ பெருவிடு கொள்,
Vihich see.

அரிசி,

பருப்பு,

நெய்,

கறி

மசாலை. வெங்காயம் முதலியவை

களைச்

சேர்த்துச்

செய்யும்

ஒர்

வாசனைச் சோறு, ௮ dainty mess of
rice cooked with butter or ghee
and dholl and flavoured with
spices and onion.

கிச்சரி, ௨66

கிச்சடி.

கிங்கிரம், குதிரை, 10186; 2. யானை,
elephant; 3. suster(), beetle.

கிசசலாட்டம்,

கிங்கிரா, நந்தியா வட்டம், 2௦௦

கிச்சிகம், கிச்சிகா, காட்டுக் கொஞ்சி,

wax-flower—

coronaria

Tabernaemontana

alias

coronarium.

கிங்கிரை, இரத்தம், 01௦௦0.

Marium
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கிசு கிசு.

கிச்சாட்டம், 855௦௨ கிச்ச லாட்டம்
wild
lemon—
pentaphylla.

AeA,

GanapesA,

orange—Citrus

Glycosmis

Mandarin

aurantium

nobilis;
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கிச்சிலிப்

கிச்சிலி
see

3.

vulgaris;

orange-Citrus

or

bitter

seville

2. நாரத்தை,

கிச்சிலிக் கிழங்கு; 4. பூலாங் கிழங்கு,
long zedoary—Curcuma zedoaria. _

நாரத்தைத்
கஷாயம்,
கிச்சிலிக்

தோலினின்று இறக்குங் கஷாயம்,
infusion of bitter orange peel—
Infusum

aurantii.

கிசசிலிக் கரணை,
lopez

காட்டு

root—Toddalia

கிச்சிலிக் காடி,
fermented

aculeaia.

கிச்சிலிப்

orange

மிளகு,
புளிப்பு,

juice;

2. yerfl

நாரத்தை ரசத்தைப் புளிக்க வைத்த
&mg, acetic acid from bitter orange
by the acetous fermentation.
கிச்சிவிக்

கிழங்கு,

வாசனைக்

கிழங்கு,
orange
Hedycharum
spicatum
Kompferia

galanga;

கிழங்கு, Poolah

root—
alias

2. பூலாங்

root~Curcuma

zedoaria.

கிச்சிலிக்

குடிநீர்,

586

கிச்சிலி

ஷர்பத்; 2. நாரத்தைத் தோலினின்று

eulg 55 Sly, 60, tincture of orange
peel-Tinctura

கிச்சிலிக்

aurantii.

orange

in hot

beverage

safer than

lime

the
்

லெண்ணெய்,

.கிச்சிலித்தோ

கிச்சிலித் தோலினின்று வடிக்கு
மெண்ணெய். ௦4 1௦ ர்க rind of
orange—Zest.
கிச்சிலித் தோல், கிச்சிலிப் பழத்தின்
தோல், orange peel.
கிச்சிவிப் படிகம், தும்புரா, 1101வா
tooth ache tree—Zanthoxylum
alatum.

கிச்சிலிப் பழம், கொழுஞ்சிப் பழம்,
இம் மரம் 720௦-25 அடி உயரம். இதன்
நடு பாகம் கிளைகள் வாய்ந்ததாயும்;

இளந்
துளிர்கள்
மயிரைப்
போன்றனவாயும்;
இலைகள்
அண்ட
வடிவாயும்,
பல்லு
பல்லாகவும்,
காம்புகள்
நீளமாயு
மிருக்கும்,
வண்மை,

சிகப்புக்

பெரிது;

கலந்தது,

தித்திப்பு, இது

சிறிது
பூக்கள்

பழம் மஞ்சள்,

உட்

ஆந்திர

சுளை

தேசம்,

கூடசுூ, மைசூர், நீலகிரி முதவிய

of King

-fisher—

இமயமலைச் சாரவிலும் பயிராகும்.

சாராயம்,

கிச்சிலி

மது,

wine.

சாற்றைச் சர்க்கரைப் பாகில் ஊற்றி
வற்றும்படிக்

காய்ச்சி

யெடுத்தப் பாகு, ௮ 11/௦1. ஷுபற
prepared from

and

மலைப்பிரதேசங்களிலும்,
வடக்கே காஸ்மீரம், சிம்லா முதலிய

கிச்சிலி ஷர்பத், கிச்சிலிப் பழத்தின்
ஈரம்

It is a favorite
weather
juice.

வகைக்

Halcyon.

கிச்சிலிச்

a solution of sugar—Orange syrup.

ஒர்

குருவி,

@upesl, a kind

பழம்

orange juice and

இது குணத்திலும், விலையிலும்,
ஓர் உயர்ந்த பழம். இந்தியாவிலும்,
சீனத்திலும் தான் தித்திப்புக் கிச்சிலி
அகப்படும்.

நமது நாட்டு வைத்தியர்கள், இது
இரத்தத்தைச் சுத்தி பண்ணி,

தீபனத்தையுண்டாக்கு
கருதுவார்கள்.
இதன்

பசி

மெனக்
தோல்

.
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கிச்சிலிப்

பழம்

கிச்சிவிப்

வாயுவைப்
போக்குவதுடன்
அசீரணத்திற்குக்
கொடுக்கும்

கஷாயத்தின்

கசப்பை

மாற்று

வதற்கும் உபயோகப் படும். இதன்
பூக்கள் வாலையி
லிட்டிறக்கி,
மருந்திலும்,
வாசனையிலும்,
சமையலிலும் சேர்க்கப்படும். இப்
பழத்தின் ஒவ்வொரு
பாகமும்,

பத்தியத்திற்கோ அல்லது மருந்

திற்கோ

உதவும்.

இது

சொறி

கரப்பானுக்கு ஓர் சிறந்த ஒளஷத
மாகும். இதன் தோலைக்

உப்போடும்.

காந்த

சீனக் கிழங்குடனும்

கூட்டி வவிவைத்தரு மருந்தாக
உபயோகிக்கலாம். உட் சதைப்
பற்றைச் சுட்டு ஊழல் விரணத்
திற்குப் போடலாம். கிச்சிலி நீரைச்

சூதகத். தடையால் நேர்ந்த சூதகப்

பைத்தியத்திற்கு

துண்டு.

உபயோகிப்ப

இதன்

தோலும்,

பூவினின்று வடிக்கு மெண்ணெயும்
சூலைப் பிடிப்பு, வாத முடக்கு
முதவிய நோய்களில் பூசு மருந்தாக
வுபயோகப்படும்.

கமலா கிச்சிலியில் இருக்கும் ஓர்
வித புளிப்புச் சத்து (citric) Ganenn
றடைந்த
கல்லீரலுக்குச்
சுறு
சுறுப்பை யுண்டாக்கும்; இதிஸி

ருக்கும் தீமுருகல் சத்து நரம்பு
மண்ட

லத்தைப்

போஷிக்கும்

தன்மை
யுடையதால்,
நரம்புத்
தளர்ச்சிக்கும், பித்து பிடித்தவர்

கட்கும் உபயோகப்படும்; காலையில்
அருந்த

இரைப்பையைப்

பலப்

- படுத்தி, பித்த நீரை மாற்றி, சிறு
குடலில்

சத்தைச்

இருக்கும்

செரிக்கச்

உணவின்

செய்து,

பழம்

உடம்பைப் பலப் படுத்தும். இப் பழ
ரசத்துடன் மிளகுத் தூளைக் கலந்
துபயோகிக்க மந்தம், அரோசிகம்,
மலச்

சிக்கல்

இவைகள்

போம்.

orange tree—Citrus aurantium
(nobilis). Tree 20-25 ft; spines
axillary; young shoots glabrous;
leaves oval; slightly toothed;
petioles more or less dilated.
Flowers

large

and

white;

fruit;

yellowish red; pulp sweet. It is
largely grown in Andhra province,
Coorg, Mysore, Nilghiris and other
mountainous tracts, In the North,

it is common

in Kashmir,

Simla

and the Himalayan regions. It is
costly owing to its essential

virtues.

Sweet

oranges

are

available only in [India and China,
There
are
several
varieties
cultivated in India.
Vaidyans think that oranges are
in vaiuable as purifying the blood
and improving the appetite. The
rind is well known as a useful
carminative
and
a valuable
addition to bitter infusion in cases
of dyspepsia. Orange flowers are
distilled
and
orange
water
obtained there from is used in
cooking, in medicine and as a

perfume. Every part of the ripe fruit
is used either in diet or medicine.
It is invaluable in scurvy. The rind
pulverised
and
added
to
magnesia and rhubarb,
affords

a grateful tonic to the stomach
disease, gout and dyspepsia. The
roasted pulp is an excellent
applicaticn to fetid ulcers. Orange
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கிச்சிலிப்
water

is

also

கிச்சிலிப் பூப் பாணிதம்

பழம்
prescribed

for

grass—Andropogon

orange

from the rind and flowers forms
externally an excellent stimulating

smell. See சாவட்டம் புல்.

liniment

useful

rheumatism

in

gout,

eic.

In Kamala orange will be found
citric acid which serves as a
stimulant to disordered liver. The
phosphate

contained

in

this

sweet orange forms a nutrition to
the nervous system.

It is a useful

remedy in cases of nervous
relaxation and funacy. The juice
when taken in the morning,
strengthens
the
stomach,
removes biliousness, helps the

digestive

process

in the small

intestines and tones the system;
mixed with pepper powder, it is
given in cases of indigestion,
nauso constipation etc.

கிச்சிலிப்

பனை,

Malayan sugar
saccharifera.

குமுதிப்

பனை,

palm—

Arenga

கிச்சிலிப் பாகு, சர்க்கரைப் பாகி
லிட்ட புளிப்பும் கசப்பு முள்ள
கிச்சிலி
எலுமிச்சை . முதலிய
aman, preserves made from

bitter and acid fruits such as
orange, lernon etc~Marmalade.
கிச்சிலிப் பாணி, கிச்சிவிச் சாற்றுடன்

சர்க்கரையிட் டுபயோகிக்கும் குடி
60, orange sweet drink; a solution
of orange-juice and sugar.

கிச்சிலிப் பாணிதம், 56௦ 'கிச்சிலிப்
பாணி.

புல்,-

கிச்சிலிப் புல், ஓர் வாசனைப்

hysteria in small doses. The oil

nardus. The title is from its orange

கிச்சிலிப் புளிப்பு, 365 - கிச்சிலிக்
காடி; 2. கிச்சிலித் திராவகம், 016
acid occurring free in oranges,
etc.

lemons

கிச்சிலிப் பூக் குடி நீர், கிச்சிவிப் பூத்
தீநீரில் சர்க்கரை

யிட்டு

பாகாகக்

காய்ச்சி, உபயோகிக்கும் குடி நீர்,
syrup of orange flower—Syrupus
aurantiifloris. It is orange flower
water containing sugar in solution

which

is afterwards

heated

and

strained.

கிச்சிலிப்பூத
பூவை

தண்ணீர்,

கிச்சிலிப்

வைத்

தெடுத்த

ஊற

amgenent 7,

a fragrant

obtained

soaking

by

liquid
orange

flowers in water.

கிச்சிலிப் பூத் தீ நீர், கிச்சிலிப் பூ
ரசத்தினின்று வாலையி

லிறக்கிய

நீர், இது சூதகப் பைத்தியம், நரம்பு
வலி, இழுப்பு இவ் வகைகளைக்
கண்டிக்கும், வர்கா distilled from
the juice of orange flowers and
used as an antispasmodic and
sedative in nervous and hystrical
cases— Aqua aurantiifloris. See

கிச்சிலிப்பூத் தண்ணீர்.
கிச்சிவிப்

பூத்

தைலம்,

கிச்சிலிப்

பூவினின்று எடுக்கும் எண்ணெய்,
oil extracted from orange-flower.

கிச்சிலிப் பூப் பாணிதம், கிச்சிலிப்
பூ..சர்பத், ஷுபற

௦ ௦ாவாற௨ ரிய.

56௦ கிச்சிலிப்பூக் குடிநீர்.
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கிச்சிலி

கிஞ்சுகம்

ரசம்

கிஞ்சக பரணி,

கிச்சிலி ரசம், கிச்சிலிப் பழத்தைப்
LLMs

கிச்சிலி

Te,

Ocimum

Orange-juice.

வாழை,

8868

கிஞ்சக பன்னி, 866

இரசதாளி

வாழை.

அல்லது

கிச்சிலிப்பழத் தோலை

மசாலை

யிட்டு

ஊறப்போட்ட

வூறுகாய்,

கிஞ்ச பன்னி.

கற்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, ௦௮0௨
camphor

root—

Curcuma

zedoaria.

அக்குள்

டாாய்ச்சல், poking under the arm to
cause a thrilling sensation to
excite laughter— Titillation.

கிச்சுக் கிச்சு மூட்டல்,
. கிச்சுபண்ணுதல்.
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கிச்சு

கிஷாணம், கவிழ் தும்பை, 51000/10
leucus.
கிஸ்மிஸ் பழம், விதை யில்லாத்
Slpn_ene, stoneless raisins from
Persia used in Christmas
56 கிசு மிச.

கிஜரேயமாம், (யுனானி?

cakes.

புறாக் கல்,

stone.

Knowledge.

aspera.

~

கிஞ்சம், புளி wor, sour mango
Indian

tree;

hog-plum—Spondias

mangifera;

2. yafi, tamarind—

Tamarindus

indicus.

கிஞ்சன், 566௪ ஆரைக் கீரை.
கிஞ்சாரு, நெல்லின் முள், ௮005
spine.
Alg_A, Gaby, Margosa
tree—
Azadirachta indica; 2. முதலை,
crocodile—Crocodilus

வெள்ளை

கிச்சுக் கிச்சு பண்ணுதல்,

Alepid, slay,

kind of edible greens.
Achy-ranthes

௮

கிச்சிலி
வேர்,
சீமை
Medios
கிழங்கு, லா
root or Camphor
zedoary— Hedychium spicatum; 2.

pigeon

basil—

கிஞ்ச பன்னி, நாயுருவி, 101௧7 மபா

எண்ணெயில்

seasoned pickle of orange raw
fruit or rind of orange ripe fruit
prepared
by
mixing
it with
condiments! and
keeping
it
soaked in gingelly oil.

or

ஈக

கிஞ்சகா, கொடிக் காசரைக் கீரை, 8

கிச்சிலி வூறுகாய், .கிச்சிலிக் காய்

root

துளசி,

sanctum.

species

sauria;

கழற்கொடி,
of bonduc

3.

white

creeper;

4.

las Adlg, Very little
கிஞ்சிகம், திருவாத்தி, 5௨௨ ஆத்தி.
கிஞ்சிகா, வேப்ப மரம், 56௨ கிஞ்சி.
கிஞ்சிக் கினம், ஆத்து!

மா, 116

soul.

கிஞ்சிதம், 526 கிஞ்சித்து.
கிஞ்சித்து,

கொஞ்சம்,

a

smail

quantity; 2. புளிமா, 1௦9-ஐ1பா, 5௨௨
கிஞ்சம்; 3. திப்பிலி மூலம், (௦௦% ௦7
long-pepper—

Piper

longum.

கிஞ்சில், கொஞ்சம், ஒரு little.
கிஞ்சுகம், கிளி, றவா௦*; 2. கேகயப்
புள், bird

charmed

flour,

redness;

by

music;

4.

3.

பலாசு,
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கிஞ்சுகி
முருக்கு,

கிடப்பு, படுத்துக்

frondosa; முள்

palaus—Butea

prostrate;

tree—

coral

1௦0

resting

Erythrina indica.

கிஞ்சுகி, பலாசு, 586
கிஞ்சுமம், முதலை,

Mand,

crocodile.

்

கிடக்கை,

படுத்தபடி

கிடவாக் கிடை, 5௦6 கிடந்த கிடை.
கிடா, 586 கடா.
கிடாக் காலன், எருமைக் கொம்பு,
buffaloe’s

கிடத்தல்,

[உபொட்னம் ற௦௦்பால; 2. கட்டில். ௦௦;

couch;

3. பூமி, கொர்;

|

Al_mig. Gil, pit; depression as in
கண்
கிடங்கில்
விழல்,
of th eyes.

கிடங்கு பள்ளம், காதினுள் எளிருக்கும்
ஆனகப்

பள்ளம், ஆரறகா/௦

0:

2. காதின் புறத்துப் பள்ளம், 91211௦10
cavity.

்

கிடசாரி,

சடைச்சி,

plant — Grewia

triliaefolia.

கிடத்துதல்,
படுத்தபடி கிடக்கச்
செய்தல், றா
in a recumbent
posture.

கிடை,

படுக்கை,
disease

நோயால்

bed-ridden

as

படுத்த
from

a

கிடந் துருளல், படுத்த படுக்கையில்
உருளல், rolling in bed;
ness in bed.
கிடப் பரிணம், 5௨6
பரத்தை.

கிடாய், ஆட்டுக்
sheep.
கிடாரங்காய்,

முன்னை,

teak—Premna

கடா,

male

கடாரங்காய்,

கிடார முக்கி, ஒர் மூலி, ௨

of

11௦.

unknown

இலார்.
copper

கொப்பரை,

cauldron;

boiler.

கிடாரவன், ஓர் வகை அகில், ௮ 180
of agilwood. see அகில்

கிடத்தல், 5௦௦ கிடக்கை.

கிடந்த

serrate fire-brand
thrysoidea.

கிடாரம்,

ஈா௮ர்60-௮1

horn.

கிடா முன்னை, ஓர் வகை

4.இடம்,.

place.

sunkenness

thorn-apple—

exwsens,

Datura.

கிஞ்ஞா, ஓர் வகைச் செடி, ௭ shrub
- with a small ever green-leaf. see

கொஞ்சி.

giuileve.,

in sleep.

கிடப்புதல், 866 கிடத்துதல்.

கிஞ்சுகம்.

கிஞ்சுமம்.

கிஞ்சு மாரம், 58௦

கிடத்தல், டு 9

2. Aig

restless-

அடுக்குச் செம்

கிடாரி, 566 கடாரி,
கிடாரை, 566

கடார நாரத்தை.

கிடி, பன்றி, 11௦9; 2. மருட் பன்றி, a
species of wild and mad hog living

in th hills and jungles.

கிடிச் செவி, 56௦ அமுக்கிரா,
கிடிப குட்டம், பன்றித் தோற் போல்
கனத்துக் காணும் ஒர் வகைக் குட்ட
நோய். இதனால் உடம்பு பச்சைநிற
மடைந்து நமைச்சலுண்டாகி, சதை
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கிடிப

குட்டம்

கிட்டக்

வழுவுண்டு,

் கொப்புளங்கள்

எழும்பி,

வடிந்து,

ஊன்

நாற்றம்

வீசும். 8 kind of leprosy characterised by the thickening of the
skin like hog's skin which is often
the first manifestation of the
disease. It is marked by the
following
symptoms
|viz.—
greenish patches on the skin,
itching,
abrasion
of
the
skin,ulceration of the affected
parts with fetidieprous discharge
etc.

கிடிபம், மரத்தைத் துளைக்கும் பட்சி,
wood-pecker.

கிடியம், பன்றி நெய், (80.
கிடுக் கட்டி, இலுப்பைப் பூவில்
மிளகாய் சேர்த்து இடித்த கட்டி,
cake of mohwa flower mixed with
chilli
and
other
seasoning
ingredients,
roasted
and
pounded.

கிடேச்சு, நெட்டி, (1.
பசுவின் கன்று,

heifer.

கிடை, சடை மரம், 5018 pith; 2.
நெட்டி, ரர்: 3. ஆட்டுக் கிடை,
8
1610; 4. நோயில் விழுதல்,
falling ill; 5. Ai_asens, lying down;

6. ஓர் குளத்துப் பூடு, ௭ லாம
growing in tanks
nomene aspera.

கொடுத்தல்,

—

Aeschy-

கிடை கொடுக்காமை, படுக்கையிற்
பொருந்தாமை, restlessness in
bed as of sick persons.

பொலிவதற்கு

இடங்கொடுத்தல்,
copulate

as

௧1௦703.
animals;

1௦
2.

படுக்கையிற் பொருந்துதல், 16809
in bed.

கிடைச் சரக்கு, நெடு நாள் கிடந்த
சரக்கு, ௦10 stock of drugs.
கிடைச்சி,
கிடைச்சு,
5௨௨ கிடேச்சு.

கிடைச்சை,

கிடை பொருந்தாமை,

8868 கிடைக்

கொடுக்காமை.

கிடைப் படல், Gam
ill; being

கிடிமம், ஆமை யோட்டைப் போல்
SHS Fons, flattish raised patch
of integument—Heloid tumour.

கிடேரி,

கிடை

கல்

use,

falling

laid up with disease.

கிடைப்படுதல், 5௦6 கிடைப்படல்.
கிடைப்பாடு, நோய், 015௨௮8;

2.

நோயால் படுக்கையிற் தள்ளுதல்,
being confined to bed through
disease.

கிடைப் பிசகு, படுக்கையில் நேர்ந்த
சுளுக்கு,
Cramp
or
sprain
occurring from lying
position in bed.

in a wrong

கிடையாய்க்
கிடத்தல்,
படுத்த
படுக்கையாய்க் கிடத்தல், 6௨0
confined to bed as from disease.

கிட் கிழங்கு, சின்னிக் கிழங்கு, root
of
birch-leaved
Acalypha fruiticosa.

கிட் சுசியம், 5௦௨

acalypha—

களா விழுதி.

கிட்டக் கல், உருகிய Glenuaco, overபாரார் ௦
2. கிட்டம், iron dross;

3. குமிடக் கல், ௨ 5000 5106
ejected from voicanoes—Pumice.
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பார்வை,

கிட்டப்

கிட்டிண

பார்வை

கிட்டப்

, துருப் பிடித்தல்,
‘
பிடித்தல்
்
கிட்டம்

அருகிலிருக்கும்

becoming

பொருள்கள் மாத்திரம் தெரியும்
Linjeneu, short-sightedness.

கிட்ட

இதற்கு

உருக்கு,

அயக்கல்

stone;

குண்டான

குணம்,

பெயர்களுண்டு,
:

:

semecarus

அயத்திற்
.

செய்கை

விந்து,

5௨௱௨
சேராங்
nut—

anacardium.

கிட்டா மாரி, சிறு புள்ளடி, acute
oblong unifoliate tick trefoil —

பல

வைத்தியர்கள்

இதற்குமுண்டு.

வர்ச்சிதம்,

கிட் டாக்கினிக் கொட்டை,
கொட்டை,
marking

எஃகு,

எனப்

பல்

virile.

Gunner, excretion; secretion.
மண்டூரம்,

1

95

திட்டல், close setting of the teeth.

€. வண்டல், 8௨்௱ளார்; 7. கழிவுப்
கிட்டம்,

உருக்கு, 51261.

கிட்டல்,நெருங்கல்,

dross; iron crust; 4. உலோகக்
கட்டி, (பாற ௦4 ஈகி; 5. இரத்தினக்
crust in a precious

rusty.

கிட்ட லோகம்,

கிட்டம், இரும்புக் கிட்டம், 50ப௱ of
௦; 2. இரும்புருக்கிய தூள், 50011௮
௦71௦0; 3. இரும்பு படிந்த தூள், 11௦1

கரடு,

சாசி

Desmodium

|

Aig,

gangeticum.

Any sestesfl, birch-leaved

acalypha— Acalypha fruiticosa; 2.

இதைச் சுத்தி செய்து
செந்தூர
மாக்கி, இரத்த விருத்தி, பலவீனம்,
பாண்டு, சோகை, இவைகளுக்குக்

instrument by which something is
squeezed, crushed or forced;

கொடுக்க
கரிசலாங்

5. நாழிகை வட்டில், ௮ ௦௦௱௱௦ஈ

கொடுக்க

குணமாகும்.
கண்ணிச்
பெரு

இதைக்
சாற்றில்

வயிறு, குன்மம்,

கூடல் வாதம் இவைகள் தீரும்.
அன்ன
பேதியைக்
கொடுக்க
வேண்டிய நோய்களுக்கு இதைக்
கொடுக்கலாம், (௫ 1! 1

it is a common term used for steel,
scoria of iron, iron-stone etc. it has
the same property and action as

பன்றி, 109; 3. இடுக்குத் தடி, ௨
clamp; 4. seu fm,

iron clamp;

device
in ancient
days for
measuring time by the discharge

of sand~ clepsydra; 6. சின்னி,
Indian shrubby copper leaf.
கிட்டி கட்டல்,
இரசம்
பிழிதல்,
extracting juice by squeezing or
crushing.

iron. {t is cleansed and calcined
into a red oxide and given for

கிட்டி கட்டிப் பிழிதல், 8௦௦

improving

கிட்டிக் கிழங்கு, சின்னிக் கிழங்கு,

blood,

weakness.

dropsy, anemia etc.Given in the
juice of eclypse plant, it is found
useful in abdominal dropsy,
dyspepsia, hernia etc. This can
‘be
used
in diseases
as a
substitute for green vitriol.

கிட்டி

கட்டல்.

root of acalypha.

கிட்டிண காரம், சவுக் காரம், [“ப16ஊ"5
earth;
கிட்டிண

soap.
சாசி, see

கருள் சீரகம்.
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சாரம்

சாரம்,

திப்பிலி,

கிட்டிண

pepper—Piper
கிட்டிண

கிணை

கிட்டிண

1௦ஈ0-

longum.

சுரம், 866

௧௬

கிட்டிண பாணம். 566 எட்டி.

கிட்டிண

பேடம்,

56௨

கடுகு

ரோகிணி.
கிட்டிண போளம்,
black myrrh.

கரிய

போளம்,

கிட்டிண வல்லி, நன்னாரி, ஈகா
sarsaparilla-Hemedesmus
indicus.
கிட்டிண
வாலி,
குதிரை
வாலி,
horce tail millet; rough panic
grass—Panicum verticillatum.

கிட்டி பாணம், 566 கிட்டின பாணம்.
கிட்டி பேடம், 526 கிட்டிண

பேடம்.

கிட்டிமம், உவர் நீர், 5811 ௦0 brackish
water.
கிட்டிரம், நெருஞ்சில், ௪ 1௦
shrub; caltrops—Tribulus terfestris.

கிட்டிலம், 5௦6 அரக் காம்பல்.

கிட்டி வான், எட்டி, strychnine

tree.

கிட்டினன், திப்பிலி, 1000-0௨00.
பல் ஒன்றோ

டொன்று

நெருங்கி இறுகுதல், 12௦14 ஐஎள்பிாறு

தவளை,

வாழும் தவளை,
cutipora.

கிணற்றில்

well-frog—Rana

கிணற்று நீர், கிணற்றின் நீர். இதனால்
மிகு தாகம், உஷ்ணம், தேக வழற்சி,
சூலை, உட்கடுப்பு, குடைச்சல்,

மயக்கம், வீக்கம், பித்த தோஷம்,
சுவாசம்

கிட்டிணம், கறுப்பு, 0120118655.

கிட்டுதல்,

கிணற்றுச் சத்தம், 526 கிணற்றொலி.
கிணற்றுத்

நொச்சி.

மகள்

இவைகள்

போம்,

well

water—Aqua fontana. It is said to
relieve the following complaints
viz:— intense thirst, constitutional
heat, colic pain, internal irritation,
boring pain, giddiness, swelling,
bilious affections, pulmonary
complaints etc.

கிணற்றொலி,
weak

மந்தமான

கிணாங்கு,

ஒர்

வகைப்

species
of grass
corymbosa.

கிணாட்டு,
thin bony
of a fish.

கிணி,

சத்தம்,

or dull sound.

புல்,

a

—Rotboella

முள் எலும்புச் சீவல், 8
appendage

Bruel,

Achyranthes

in the

Indian

gills
burr-

aspera.

oxi), Ae Haycienu, rattle-wort—
Crotolaria

laburnifolia.

firmly together or their doubling up

கிணு கினி, 588 குணு கினி.

tightly; 2. s\g@g1a%60, approaching.

கிணு கிணுப்பு, காதி லெழுமோர் ஒலி,
a peculiar tinkling sound of the

கிணாம், 52௨ கணம்; 2. காய், 217; 3.

தழும்பு, 50௪1.
கிணற்றாமை, கிணற்றில் வாழும்
isn, fresh water tortoise living
in wells; Terrapin—Emystrijuga.

ear—Tinnitus

aurium.

கிணை மகள், விறலி அதாவது 16
வயதுப் பெண், & girl of sixteen
years.
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கிந்தாதி

கிண் கிணி
கிண்
கிணி,
வெண்கல
bronze or bellmetal ore.

.மலை,

கிண்கிண் ணிருமல், கிண்ணென்று
சப்திக்குமிருமல், cough with a
metallic sound.

கிண்டல், கிளறுதல், 511 ரு

25 is

done in preparation of electuaries.

Alesett_sot, Sig uwien, a fat and strong
person; 2. ej e-muUumnes துணி, ௮
coarse cioth.
கிண்டி, மூக்குச் செம்பு, 8 பர்வ
vessel with a nozzle.

கிண்டிக்

கொடுத்தல்,

கிளறிக்

கொண்டேயிருத்தல், keeping on
stirring as in the preparation of
medicated oils. electuaries etc.
கிண்டிப்

பார்த்தல்,

சோதித்தல்,

சலாகையால்

examining

with

a

probe.

முலை,

கிண்ணத்தைப்

Gunsstm (peneo, Woman's
resembling

the shape

breast

of a cup.

கிண்ணம், சிறு வட்டில், ௮ small cup
made of metal.
கிண்ணி, 86௦ கிண்ணம்: 2. உண்
கலம், க metailic bowl used as an

6௭11

81௧;

அப்பிரகம்

of Rejuvenation.

கிண்ணிக் கருப்பூரம், கருப்பூரத்தைக்
xernhmeo, refined

wig

கிண்ணி

camphor cast in a mould of cup—
இரச
see
2.
cup-camphor;

கற்பூரம்.

கிண்ணிக கால், நாயின் மாறுபட்ட
கால், deformed leg of a dog.
கிண்ணித் தைலம், கிண்ணியின்
உட் பக்கம் பதங்க மேறும்படி
தயாரித்தத் தைலம், medicated oil
which is prepared by a process
of sublimation in which the vapour
is made to condense again as a
deposit on the inner side of a cup
or receiver.

கிண்ணெனல், கிண்ணென்ற சத்தம்,
sounding

like a metal.

Aewsremacer, wemy tor, Kambala tree—
Sonneratia acida.

கிண்டுதல், 8௦௦ கிண்டல்,
கிண்ண

intended to be used for purposes

3. இரசம், கந்தகம்,
முதலியவைகளைக்

கட்டி வஸ்துப் பாத்திரமாகச் செய்த
கிண்ணி. இது காய கற்பத்திற்
குதவும். ௮ ௦௦41 70 [101/9 1000 ௦
other
eatables,
made
of
consolidated mercury, sulphur,
mica and other substances. It is

கிதபம், 56௨
Agi,

ஊமத்தை.

Glew, ghee.

கிதவம், 5௦௦ கிதபம்.

கித்தில், கூந்தற் கமுகு, ௮99020
palm—Caryola

urens.

கித்துள், 8௦௦ கித்தில்,
கித்மி விதை, (யுனானி) சீமைத்
3154 lens, seeds of marshmallow—Alithaea

கிந்தரம், 5௦௨

officinalis.

ஆந்தை.

கிந்தாதி, துடரிப்- பூடு, ௮ 1௩௦1
shurb—

Rhamnus

circurncissus;

811

கிந்தாதி
2. தொடரி,
Scutia

கிரக

றா/வஷ் ப

thorn—

indica.

கிந்திகம், திப்பிலி மூலம், 1௦௦

of

long-pepper, 2, yefl we , sour
mango — Spondias mangifera.

கிந்து காலன், கொந்தி நடப்பவன்

அல்லது

ஒற்றைப்

நடப்பவன்,

௦6

பாதத்தில்
who

awkwardly on tip-toe
7௦0. ௦.1. குந்து காலன்.

walks

or on

one

கிந்துக்கினம், 56௦ கிமித்துக் கினம்,

கிந்துதல்,

நொண்டி

நடத்தல்,

limping.

கிமித்துக் கினம், புழு, 8௦1.
கிம்பகம்,
்

எட்டி,

Strychnos

கிம்

புருடர்,

மனித

nux

vomica—

nux-vomica.

வானுலகத்திலுள்ள

முகமும்,

குதிரை

யுடனும்

படைத்த ஓர் தேவ கணம், 8 01௮55
of celestial
supposed

musicians or Lyrists
fo
possess
the

combined form of man's face, and
horse's body. They are said to
inhabit the region next above the
clouds.

கிம்மம், துத்தம், 10/௦1 ௦ glass like
oil.

கிம்மியம், 56

ஆகாச கருடன்.

கிம்மீரம், செம் மட்டை நிறம், ௦ா௦வ
colour.

Aur
சம்பர்,
(யுனானி)
சரக்
கொன்றைப் புளி, ௮ பாலார் term
referring to Indian laburnum—
Cassia fistula.

கன்னியம்

கியாழதம், மூன்றெழுத்தி லொன்றாகிய
'கிவி' ௦6 ௦7 16 three
syllables named ‘Kill’.

mystic

கியாழ 1ரிறக்கல், கஷாயம் வடித்தல்,
preparation
infusion.

of

decoction

or

‘Aumpib, sazruib, decoction; 2. &s,
sagmup, infusion.
கியாழம், காய்ந்த அல்லது பச்சை
மூலிகைகளின்
வேர், பட்டை,
இலை, பூ, விதை, கிழங்கு அல்லது
சமூலம் இவைகளை
வென்னீர்
அல்லது குளிர்ந்த சலம் இவை
களில் ஊற
வைத்து
அல்லது
காய்ச்சி வடித்த கஷாயம், (௨ பலர்
whether hot or cold in which the
root, bark, leaf, seed, tuberous
root of a dry herb or the whole
portion of it is soaked or boiled
down in proportionate quantities

and extracted as decoction.
கஷாயம்.
கியான தரம், வகாரம்,

See

௮ 600௨ மாய்

referring to Alchemy.
கிரக கச்சபம்,
tortoise.

வீட்டாமை,

௦ப௧௨-

கிரக கணம், நோய்களுண்டாக்கும்
பேய்கள்,
demons
human

(௨ whole number
causing diseases

of
of

beings.

கிரக கபோதம், வீட்டுப் புறா, [1005௦pigeon.

கிரக கன்னியம், சோற்றுக் கற்றாழை,
hepaticaloe—Aloevera
alias Aloe perfolia.

oflicinalis

812
கிரக

கிரக கூலகம்,

கிரக

கூலகம்

புடலை,

கிரகங் கழித்தல், கிரக தோஷஷத்திற்குச்
பண்ணுதல்,

1௦

877601

௨

ceremonial observance so as to
mitigate or avert the evil influence
of
planets
on
a
particular

individual.

uO

கிரக சமித்து, வீட்டி லுபயோகிக்கும்
5 வகை ஓம விறகு, அவையாவன,
sacrificial fuel consisting of nine
kinds of trees or plants used for
domestic purposes viz:—

1.

வுணவு

உரிய உணவு அல்லது பதார்த்தங்
களை உபயோகப் படுத்துவதனாற்
சுகமும் மற்ற பலனும் உண்டாம்.

௦௦ஈ௩௱௦ஈ

snake
gourd—Trichosanthes
anguina.

சாந்தி

சம்பந்த

ape e, Madar.

அசுப
அவ்வாறின்றி,
களுக்குரிய பண்டங்களை

Acs
மாறுபடச்

சாப்பிடுவதால் நோயுண்டாகுமென
&(H SUL, food or other dietary
substances taken on the principle
that
each
planet
bears
corresponding relation weather

good or friendly to each of the food
substances

or

the

essentials

contained in that food or diet. So it
is considered advantageous for
one to keep one's good health by
sticking to the principles of diet
according to his own good stars.

2. முருக்கு, 0௦௮! 172௦.

’ By

3.கருங்காலி, acacia.

principle, one is likely to fall ill
because of his taking substances
relating to. bad stars.

4. நாயுருவி, !(ரர2ா டயா.
5. 27e,

peepul tree.

6. 2158), fig tree.

7. வன்னி, பற

112௦

8. அறுகு, பர்

07௯௧5.

9. B@uismu, sacrificial grass.
கிரக

சம்பந்தம்,

கிரக

தோஷம்,

affection caused by the evil
influence
due
to
planetary
movements.

கிரக சம்பந்த வுணவு, ஒவ்வொரு
சரக்குக்கும் அதற்குரிய கிரகங்களின்
தொந்தம்
உண்டு.
ஆகவே
மனிதர்கள்

அவரவர்களின்

சுபக்

கிரகங்களுக்கு அல்லது அவைகளின்

நட்புக் கிரகங்களுக்கு மாத்திரமே

not adhering

to the

said

NOTE 1:~ There are a great many
stars in the Universe and a great
many forces existing in the human
organism; and so consistent with
them there are a great many
plants which are the earthly
representatives causing Astral
influences corresponding to the
quality of the stars; and these
plants will attract the influences
of the stars to which they are
respectively related. By using such
plants as Medicine or food. we
attract the planetary influence
_ needed to restore
the_vitality in
the diseased parts.

NOTE 2:- By the judicious use of
plants, beneficial astral activities
may
be
attracted
and
evil
influences averted or neutralised:
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கிரக

சம்பந்த

வுணவு

but to know what
required in each

கிர

plants are
case, it is

கணி

கிரகண பாகம், பித்தத்தினால் மூக்கு

நுனியி

னுட் புறத்தில் வெந்து

necessary to be acquianted with
Astrology and Astronomy
in
relation to the Anatomy of the

எரிச்சலையும்

human

inflammation

body.

கிரக சாந்தி,

586

கிரகங்

2. நவக்கிரக தோஷ

கழித்தல்;

நிவர்த்தி, ௮

ceremony in general performed
for averting the evil influence of the
nine planets.
கிரக சாரம், பாபக் கிரகங்களின்
தோஷம்,
evil
influence
of
planets:2. digs Hleneo, planetary
disposition;

3.

நவாச்சாரம்,

salammoniac.

கிரக செபம், கிரக தோஷம்

செய்யும்

மந்திரத்

தியானம்,

incantations toward
influence of planets.

கிரகண
power

கழியச்

off the

சக்தி, தெளியும்

evil

ஆற்றல்,

of understanding.

கிரகண தோஷம், கர்ப்ப காலத்தில்
கிரகணம் பிடிக்கும் போது, தாய்
சும்மா யிராது
தகாத தொழில்

செய்வதாலும் அல்லது கிரணத்தைப்
பார்ப்பதாலும்,

கருப்பையில்

வலியையும்

முண்டாக்கு மோர் நோய், ௮ 05228௪
of

the

nose

marked

of

by

the

an

nasal

chambers adjoining the tip of the
nose. burning sensation and pain
in the affected part.

கிரகணம், 56௨ கிர காகமம்; 2. கை,
1 ஈனா; 3. இந்திரியம், ௨ மாரா
of
sense;
4. வயிற்றிற்கும்
குடலுக்கும் இடையே யுள்ளதாகச்
சொல்லப் பட்ட ஓர் காணாவுறுப்பு,
an imaginary organ

supposed

to

be between the stomach and the
intestines; the small intestine or
that part of the alimentary canal
where the bile assists digestion

and from which the vital warmth
is said to be diffused.

கிரகணி,

குடலின்

மேற்

பாகத்தி

லுள்ள சிறு குடற் பகுதி, (4௮1),
the uppermost extremity or the
receiving ducts of the intestines.
It is situated
between
the
intestines and the duodenum, It
is affected by the causes which
produce duliness of appetite; 2.

குழந்தைகட் கேற்படும் குற்றங்கள்,

உட் கொண்ட

deformities or other defects in the

யினால்

body occurring to a child in the
womb when the pregnant mother
does not keep quiet, but takes to

செரித்தால்,
மலம்
கட்டாயும்
அல்லது
மலம்
சூழம்பாகவோ
அல்லது நீராகவோ நாற்றத்துடன்
வெளிப்படும் அசீரண பேதி, ௮9
disease in which the food taken
is’ passed off the shape of

certain undesirable actions at the
time

of

eclipse

or

sees

the

௨01056; 2. கிழிந்த வுத(டு, hare-lip
supposed to be caused as a
result of the mother's seeing an

eclipse during her pregnancy.

undigested

வுணவு செரியாமை

கழிவதும்,

fecal

அல்லது

matter

or

if

digested. produce sometimes
either constipation or liquid
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by pain and

fetid smell; 3.

அதிசார ரோகத்தை அடுத்து வருதல்,
அதாவது

அசீரண

காலத்தில்

வேறு

பாட்டால்

திரிதோஷ்

பலவிதமாக

பேதி யாதல். இதுவே

கழிச்சல் என்று சொல்லப்படும், ௮
chronic
or
continued
long
diarrhoea i.e, continued looseness of the bowels resulting from
is
It
diarrhoea.
neglected
supposed to be caused by the
three
the
of
derangement
4.
system;
in the
humours

அதிசாரக் கழிச்சல் முதலிய

நோய்

களுக்கு கொடுக்கும் ஓர் கலப்பு
மருந்து, A mixture
diarrhoea etc.

கிரகணித்தல்,
grasping;

prescribed

for

பற்றுதல், holding;
2.
உட்கொள்ளல்,

absorbing.
(acid+Vitis lanatatroot) root of
acid Naralay or fox-grape—Vitis
carnosa
(root
of);
2.
see
அருநெல்லி.

கிரகணி ரோகி, கழிச்சலால் பீடிக்கப்
Li_i_euest, one who is attacked or
affected with dysentery.

இரைப்பையிவிருக்கும்

உணவு சீரணமாகி பக்குவப்படும்
வரையில்
சிறு
குடலுக்குள்
போகாதபடி
அதை
இறுத்தும்
தன்மையுடைய ஓர் உறுப்பு, 1/௪
portion

of the

dysentery; 2. &sGugh. Caraga, a
morbid affection of dysentery.

கிரக தானியம், வீட்டிலுபயோகிக்கும்
used for
தானியங்கள், ஜாவ
domestic

purposes:—

1. Gargienin, wheat.
. பச்சரிசி, ரல rice.
, துவரை, 0௦4.
. பச்சைப் பயறு, green-gram.
. aeoev,

Bengal-gram.

. set, gingelly-seed
. மொச்சை,

௦௦௨

. 2.675581, black gram

9. Glanerem, horse-gram.

கிரகணியம், புளி நறனைக் கிழங்கு,

கிரகணீ

தோஷம்

சம்பந்த
கிரகணீ கதம், சீதபேதி
tonesteneu, that which is related to

ND

at both

accompanied

motions
cases

கிரக

கணி

oN
O
% ம

கிர

stomach

which

prevents the food entering the
small intestines before it is
properly digested—Pylorus.

கிரக தீமை,

கிரக

88௦

தோஷம்,

கிரக

தோஷம்,

பொதுவாக

கிரகங்களின்

நவக்

கோளாறினால்

ஏற்படும் தோஷம் அல்லது நோய்,
morbid

diathesis

or diseases

general
ascribed
to
influences of malignant

in

baneful
stars; 2.

பாலக்கிரக தோஷம், இது குழந்தை
கள் பாற் சூடிக்கும் காலத்து, தாய்

அல்லது

செவிலித்தாய் நடக்கும்

கிரமப்படி நடவாமற் போவதால்,
கிரகங்களின் ஏவவினால் பேய்

பூதங்கள் குழந்தைகளைத் தாக்கு

வதால்
ஏற்படும் ' நோய்கள்,
இவைகளைக் குணப் படுத்துவது
கஷ்டமாகவும்,
சில்
வேளை
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கிரக

தோஷம்

அசாத்தியமாகவும்

கிரக

முடியும்.

இத்

தோஷத்தினால் குழந்தைகளுக்கு
நேரும்
நோய்கள்,
அந்தந்த

தேவதைகளின் ஏவலின் பிரகாரம்
அடியிற் கண்டபடி பலவிதமாய்க்
காணும், அவைகளான, an attack in
children especially in cases
where the rules or directions laid
down previously in respect of the
conduct of the mather or the wet-

nurse during the time the child is
brought
strictly

up in the breast, are not
adhered
to or even

followed

regularly;

consequence

and,

of this,

under the influence

as

a

demons

of the then

presiding planets make their
appearance for the purpose of
getting
proper
respect
and
worship. It is supposed that the

said attack becomes very hard to
be cured; and in some cases
even result in as almost incurable.
The diseases arising as such are
various as mentioned below and

they

vary

in their

nature

and

characteristics
according
to
command
of
the
presiding
deities:—

1. ஒரு வருஷம் வரையில் மோக
நாங்கி பீடிக்கும். இத் தேவதை
யினால் ஏற்படும் கோளாறுகள்--

வாந்தி, பால் உண்ணாமை, சுரம்,

2.

தோஷம்

இரண்டு வருஷம் வரையில்
நிலகண்டி தேவதை துடரும்.
இதனால் உண்டாகும் குறிகள்சுரம், வியர்வை, கொட்டாவி,
கை காலிற் தங்காமல் அழல், 1மா
two

years

under

the

the

child

will

influence

be

of the

demoness 'Nilakandi'; and the
symptoms are:— perspiration,
fever, yawning and restless cry.

3. மூன்று வருஷம் வரை-

கன்னி

பீடிக்கும்.

விரோத

இதனால்

நேரும் நோய்கள்-- கண்பீளை,
பாலனுண்ணாமை, வெண் பேதி,
வயிறு கல்போலிருத்தல். சுரம்
முதலியன,

70 1117௨6 3௨875. 1௨

child is ruled by the demoness
virotha kanni and the condition
is marked
discharge

aversion

by muco-purulent
from
the
eye,

to

mother's

white diarrhoea,
fever etc.

4. நான்கு வருஷம் வரை--

தேவதை

milk,

tympanites,
பைரவி

தொடரும். இதனால்

காணும் குறிகள்-- தேங்காய்ப் பூ
பேதி,.தாயை விடாமை, வாயில்
நுரை
தள்ளல்,
கை
கால்

முடக்கு, வயிறுப் பிசம், விலாத்

தூக்கு,

முதலியன,

உச்சித்

துடித்தல்

1௦ 4 years under

the influence of 'Bairavi' and the
condition is characterised by
diarrhoea,
Clinging to the
mother, discharge of froth from

நீர்ப் பேதி, பூனைக் குரல், 1௦
one year the child will be under
the influence of the demoness
‘Mohanangi' and the symptoms
are:—vomiting, aversion to

the mouth, rickets, swelling of
the abdomen. sucking in of the

mother's milk, fever, watery
motion, cat's voice (mew).

intercostal spaces, throbbing
movement of fontanelle etc.
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கிரக

கிரக தோஷம்
5. ஐந்து வருஷம் வரை- ஆகாச
சின்னு
பீடிக்கும்.
இதனால்
உண்டாகும் நோய்கள்-- விலாத்
தூக்கிப் போடல்,
வயிற்றுச்

சுரப்பு, சொறி சிரங்கு, கரப்பான்
முதலியன, பாரி! ரல 5 டல,
under the cruel demoness,
‘Akasa jinnu'; and the signs
are, sucking in of the intercostal
spaces, abdominal swelling,
itch and sores, carpaung (skin

affections).
6. ஆறு வருஷம் வரை-

வைத்திரி

கன்னியின் தொந்தம். இதனால்
கை,

கால்

வியர்த்தல்,

வீக்கம்,

கண்

முகம்

சொக்கல்,

பாலுண்ணாமை, முதுகெலும்பு,
நிவிர்ந்திருத்தல், வயிறுப்பிசம்,

விலாத் தூக்கல் முதலியன, பா!!!
the sixth year the child will be
ruted by 'Vythri kanni'; and the

condition
swelling

is attended with
of
the
limbs,

perspiration
of the
face,
whirling of the eyeball, stiffness

of

the

spine,

swelling,

abdominal

sucking

in

intercostal spaces,

of the

பலம்

adverse influence of one or other
of them.

ஆயுள் வேதப்படி கிரக தோஷம்
பன்னிரண்டு வகைப்படும். இவை
சில நூற்களில் அடியிற் கண்டபடி
வேறுபடும்,
அவையாவன:-According to Ayurveda, planetary
diseases consist of 12 kinds.
They vary according to some
books as shown under:—

1. நந்தம் - நந்தம்.
2. விசாரம்- சுநந்தனம்.
3. மேஷம்- பூதனா.
4. சுவானம்- மூக மண்டலிகை.
5. பிதுர் - கட பூதனா.

6. சகுனி - சகுனி.
7. பூதனா -- ரேவதி.
8. சீத பூதனா -- அர்யகை.

9. அதிர்ஷ் பூதனா- பூ சூதிகை.
10. முக மண்டலிகா -- நிருதி.
13. ரேவதி -- பிலி பிச்சிகை.

2. சுட்க ரேவதி - காமுகை.

etc.

NOTE.— Graham is literally known

NOTE:—

as seizing or influencing destinies

Grahas and their tutelary divinities

of men.

who roam about in the worid in
quest of offerings for their
mischief and cruelty choosing

At the

large

religious

festivals a small offering is made
to all the planets at once: and

excepting

on these

they
are
together.

never
worshipped
They are however,

occasions

frequently worshipped seperately
by

those

themselves

who

to

be

suppose

under

the

their

Innumerable

victims

from

are

the

amongst

persons who are impare in mind,
body and
Samhita).

action

—

(Susruta

கிரக பலம், கிரகத்தின் அதிகாரம்,
planetary influence.

817

கிரக

பீடை

கிரக பீடை, 8௦௨
கிரகப் பிழை,

கிரகம்

கிரக தோஷம்.

பால

6. மனோரஞ்சிதம், பேற!/௦5 றா.

கிரக தோஷம்,

7. Sje0f1, oleander.

affection of children due to the
influence of malignant stars or

Ayab, Hous Ajab, gemeuwineissr:—
the nine planets according to the
Hindu system and they are:—

planets. see Ans Caragid.
கிரக புட்பம், வீட்டிலுபயோகப்படும்
௮ வகை

றை

பூக்கள்; அவையாவன,

1.

117௦

கூ

சூரியன், 5பா.

nine kinds of flowers of domestic

2. சந்திரன், 14௦௦.

156 எச

3. செவ்வாய், 14௮16.

3. செந்தாமரை,

ret lotus

2), வெள்ளாம்பல்,

4. புதன், "சிவர.

white

indian

5. eAusmpein, Jupiter.

water lily.

5

ட்

3. சண்பகம்,

4. வெண்

சோழ

6.

பட்

காந்தன், 140௦௩6

கா-

சுக்கிரன்

அல்லது

சொற

வெள்ளி,

7. sevfl, Saturn.

flower.

.

5S. (peveneo, smooth
6. வெண்

8.

jasmine.

டாமரை, சர்

, Dragon.

இராகு

ப்

ஓ. கேது, 0௦௦௨

1௦1ப5.

11௦0௨.

7. கருங்குவளை,
blue Indian water
:

2.
மனி
i
ர
்
சக்தியை
யும்,மனிதருக்கு
மனோ அபூர்வ
வல்லமையும்,
:
ஜி
:
இரகசியங்களை உணர்த்தலையும்,

8. மந்தாரை,

எதிர்கால உணர்ச்சியையும் தரக்

lily.

Bauhinia

ரா௦மார்வா

உட்கரு-

genus.

கூடிய

9. செவ்வாம்பல், 150 10127 waterlily.
(b) வேறு

வகை

புட்பங்களாவன,

common

_by

மல்லிகை, coral jasmine.

5. மகிழம் பூ, ape-face flower.

celestial

inducing

him

to

exhibit

irrelevancy in his dealings and the
power of knowing the present and

2. Gaecuceubs}, chamomile.

4. பவள

அல்லது

uncommon fortitude and marked

jasmine.

3. ரோஜா, 1056.

(In Astrology)

bodies or fixed stars producing
_ super-human character in a man

the other kinds of flowers are:—
1. pevsSlens,

நட்சத்திரங்கள்

Ganenser,

.

future events; 3. neflasaenemiu
உடம்பையும், மனதையும் கவர்ந்து
தீங்கிழைக்கும் கோள்கள். இதனால்
பைத்தியம்
முதலிய
நோய்கள்
ஏற்படும்,

நூற்களில்

ஆகவே

Qa

வைத்திய

கோள்களின்
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கிரக

கிரகம்

லோகம்

வளர்க்கும்

தோஷங்களை நிவர்த்திக்க வேண்டி
ஒரு பாகம் ஏற்பட்டே. யிருக்கிறது.

வீட்டில்
கிரக யகை,
பறவைகள், 0௦ப1ரு.

குழந்தைகளை
ஒன்பது கிரகங்களும்
ஒன்பது விதமாகத் தாக்கி, வலிப்பு,
முதலிய நோய்களைக் காட்டும்.
இத்தகைய
தோஷம்
பில்லி

கிரக ரத்தினம், வீட்டில் பெண்கள்
அணிவதற்குபயோகப்
படும்
ஒன்பது வகை இரத்தினங்கள் ;
அவையானன, (1௫ ஈர்ஈச பக
gems used as ornaments
women in houses viz:—

சூனியத்தினாலும் ஏற்படும், போ
Hindu Medicine) evil demons or
spirits who seize or exercise bad
influence in the body and mind of
man causing insanity etc. So, it

1. tonenflaaid, ruby or carbuncle,

falls within the province of Medical

2. பவளம், ௦௦1௮.

Science to expel these demons;
and therefore a chapter is set
apart for this purpose. These
spirits which cause convulsions
etc. especially in children are

3.புட்பராகம், 10022.

divided
into
according to

nine
classes
the number of

of
by

4. நீலம், sapphire.
.

5S. cnsuG fun, cat's

eye.

6. (pss, pearl.
7. emeugib, diamond.

planets.
Sometimes
these
conditions are also attributed to
certain magical influences which

8. CanGugaw, cinnamon stone.

take

9. பச்சை,

posses-sion

of the whale

man, and as such they fall within
the purview of occult science. See

கிரக லாசன்,

கிரக தோஷம்.

கிரக

கிரகம், இசிவு வலி,

௮ கமசர்01ரற

கிரகம் பிடித்தல், கோள் பிடித்தல்,
இது பளிங்கில் எப்படி உருவம்
காணப்படுகிறதோ,
அல்லது

உடம்பில்

உஷ்ணம்

குளிர்ச்சி

எப்படி புகுமோ அத்தன்மை போலவே
Heap, the possessing of a

56௦௨

'லோகம்,

நகைகளாக

ஒன்பது

pain.

௨௮௮/0.

வீட்டில்

வகை

AHAemeuwinteussr, the

4. பொன், gold.
2. Gleucierfl, silver.
3. செம்பு, 0௦00௪.

mirror

5. ஈயம், 1௦௮0.

or

as

heat

or

cold

படும்

உலோகங்கள்,
nine

metallic

"minerals used as ornaments and
utensils in house-holds viz:—

4. இரும்பு, 1௦1.

penetrating into the human body.

பாத்திரம்,

வுபயோகப்

person
by
a
Graha,
that
imperceptibly enters into his body

in the same way as an image ina .

ஓணான்.

6. பித்தளை, 01௨௨௨.
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கிரக

கிரணச் சுண்டி

லோகம்

7. நாகம், 217௦.

கிரகி யகை,

8. காந்தம், ரான்.

கிர கிரத்தி, 5௦௨ காட். டாமணக்கு.

9. உருக்கு, 51291.

கிர கெம்பீரம், 5௨௨

கிரக வகை, வீட்டினுள் வாழும் மனித

வகை

ஆண்,

பெண்,

அலி,

Domestically, the three different
kinds in human beings are:—

male. femaife and enuch.

demon

in human

beings

கிரக வாகு, கோழி,1011.
கிரகன், ஓர் வகைப்

பட்சி,

௨ (ரோ

௦7

bird.

கிரகா கமம், பேய் Gligaegseo, demoniacal

possession.

கிர காடிகை,

தோஷத்தினா

லேற்படும்

காக்கை வலி, ௨ nervous functional
disease or epilepsy due to the
influence of malignant stars and
planets.

Agen

வேசம்,

பேய்

பிடித்தல்,

hysteria or possessing devils due

to evil influence.of stars.
கிரகிணி, பாற் சோற்றி, 1
juice
of
various
Caoutchouc.
€55811௦௨;

2.puss), the origin of the nine
Planets; 2. g@emugy sevormiaen
ஏற்பட்ட விதம், 1/௨ ஊரா ௦7 1/6
presiding

NOTE:—
Skanda.

causes

deities.

These
Mesha

deities
etc. are

2. உள்ளுக் கிழுத்தல்;

viz.
the

of the nine diseases

of

infant life; and they were created
by Mahadeva and Parvathi; and
therefore it is their duty to see that
iniquities of the parents are visited
on their children.

கிரக்கனி

பித்தன்,

nutmeg-—

கிரசு,

சாதிக்காய்,

Myristica fragrans.

விழுங்கல்,

961141

swallowing

consuming.

கிர

சேமிரம்,

பச்சைக்

crude
camphor;
common camphor.

கிரஞ்ச

காமிரம்,
வெள்

கற்பூரம்,

2.

கற்பூரம்,

தெல்லு,

Indian cocoon—Eutada
கிரஞ்சம்,

solidified
plants—

AsASZed, snpid eunrsssd, to extract
absorbing.

கிர சேமிரம்.

கிரங்கல், சோர் வடைதல்,
fatigued.

பிடரி, nape.

கிரகாபச மாரம், (கிரகம்- அபசுமாரம்)

கிரக

கிரக யகை.

கிரகோற் பத்தி, ஒன்பது கிரகங்களின்

nine

கிரக
வதிபதி,
நோயை
யுண்டு
பண்ணும் முக்கியமான கோள், 11
particular
planet
causing
a
particular disease through its

56௨

14/50

scandens.

ளுள்ளி,

9௮1/௦-

- Allivum sativum.

கிரஞ்சனம்,

முருங்கை,

tree — hyperanthera

-கிரணச் சுண்டி, நெட்டி
unknown

plant..

௦1௩0௮

moringa.

Hemi,

an
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கிரண

கிரந்தி

பூதம்

கிரண பூதம், இரத்தக் கண், கொடிய
பயங்கரமான

பார்வை,

அதிக

'வுணவு

பேச்சு,

முதலிய

இராட்சச

குணங்களை
.பூத
அல்லது
யுண்டாக்கு மோர் நோய், ௮ 015625௨

caused

by the evil influence

of

planets. It is characterised by
blood-shot eyes, fierce look,
fearful speech, gluttonous eating
of food
and
other
devilish
qualities.
கிரணப் பிரியன், வெள்ளை
Nepaul oil tree—Croton

நாகணம்.
tigilium.

கிரணம், கதிர், ஷூ ௦ரீ எரர்; 2. சூரிய
கிரணம், 5பா'5 ரஷ.
கிரணியம்,

கிரத

பொன்,

மாலம்,

cassia

tree—

glandular

swelling;

venereal

swelling; 5. நரம்புச் சத்து பிறப்ப
தற்கான சிறு சிறு ஆசயம், இதை
வெட்டிப் பார்க்கு மிடத்து வெண்
ணிறமான

பல

நரம்பிழைகள்

ஓடியிருக்கும். சோஷணக்

குழல்

களிலும், நரம்பு களிலுமுள்ள சிறு
சிறு திரட்சி, (in anatomy)

a mass

of nervous matter containing
nerve-cells and giving origin to

nerve fibres— Ganglia; 6. நெல்லி,
indian gooseberry — Phylianthus
emblica; 7. uqjuy, kernel; 8.

தோலைப் பற்றிய மேக நோய், கு
syphilitic affection of the skin, 9.
aes Ganev, skin of cardamom;

9010.

கொன்றை
Cassia

4. கோளத்தின் வீக்கம்,

ulcers;

மரம்,

fistula.

30. கிரந்தி நாயகம், சா பாணா
plant

used

for

glandular

swellings;

11. apesm: mmquindlw

Apsib, Aeops), ulcer.

இடகலை,

பிங்கலை, சுழி முனை

கிரதரன் 56௦ கிருதரன்.

சேரு மிடம்,
Physiology),

கிரதிதம், கெட்டி முடிச்சு உள்ள
&Speneo, a knotty stone-like
tumour.

three nerve currents.

கிரந்தி, சிலேட்டுமத்தினால் நரம்புக
ளிலுண்டாகும் முடிச்சு, ௨ [சா௦ர் ௦7
nerve fibres; nodules; 2. sapssi,

அக்குள்,

அறை

முதலான

விடங்களில் சிறிய வுருண்டை
வடிவமாயுள்ள கோளங்கள் வீங்கி
யுண்டாகும்
Sia,
glandular
swelling in the form of an
abscess occurring chiefly in such
parts

of the body

as

neck,

pit, groin etc.; 3. MowSs
venereal

or

syphilitic

arm-

yedr,

sores

or

கிரந்தி,வாயு

(11
Psychological
inter section of the
வோடு

கபம்

சேர்ந்து

அதனால் சதை, கொழுப்பு, இரத்தம்
இவைகள்
கெடுதியடைந்து,

திரண்டு முடிச்சாகவும், கடினமாகவும்
எழும்பும் கட்டி. ஆயுள் வேதப்படி
இது 9 வகைப்படும், ௨ ஏ!வு0ப!௮ர
inflammation which gives rise to
the formation of round, knotty
elevated hard swellings due to
the deranged and unusually
aggravated Vayu which vitiates the
flesh,

fat,

blood

mixed

up

with

Kapham (eins) of any part of the
organism.
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கிரந்தி

கிரந்தி
(A) (In Ayurveda), it is divided into’
9 kinds viz:—

5. கண்டரிக்குங்
uicer.

2. பித்தக் கிரந்தி,

6. setrt&
throat,

3. சிலேட்டுமக் கிரந்தி, நூறா
sores
due
to
the
three
humours in the human system.

4. இரத்தக் கிரந்தி, (0௨
alters the condition

௦௪

1௭7

of blood.

07 16

கிரந்தி,

॥௦0214

17௮

6. மேதோ

1/௮

கிரந்தி, 46

invades the

்

௦1௨

fat in the system.

AeA,
a form of
which attacks the

congenital

the

கிரந்தி,

one

Pudendal

ஓ. மேல்
வாய்க்
கிரந்தி,
affecting the palate.

that

பகா

10. a@ agfageu Ares, syphilis
in a female bringing about
abortion or barrenness.

11. இலிங்கக்

கிரந்தி,

hard

of the penis.

12. seers
cheek.

the

13. நாக் கரிங்குங் கிரந்தி, ulcer of

(B). sifip வைத்தியப்படி

one

கிரந்தி

Medicine)

the

following are the different kinds
of ulcers:—
3. காய்க் கிரந்தி ௨5 அத்தி, ஆல்,
நுணா முதலியன, எபற(/0க ௦7
the sizes of fig, banyan fruit,
mulberry etc. arising from
syphilitic causes.
2. சொறி கிரந்தி,

கிரந்தி,

system.

attended with ulceration of the
parts affected.

senneuesr, (IN Tamil

of the

syphilis.

8. யோனிக்

chancre

affects the nervous

ulcer

7. Qajguus Apes, hereditary or

bones.

8. நரம்புக் Agws),

SinHs],

ulcer.

5. மாமிசக் கிரந்தி, (0 ௦6
attacks the muscles.

ஓ. விரணக்

ப।(௦மா

mouth.

1. வாதக் கிரந்தி,

7. ngs
syphilis

4. வாய்க் கிரந்தி,

psoriasis.

3. நாசிக் கிரந்தி, 1002ம் பமக of the
nose.

HoHs,

ulcer

in the

the tongue.

14. அரி கிரந்தி, ௦௦௦019

ப1௦2.

15. எழுமணிக் கிரந்தி, பாத
called probably
like beads ,

்6.மருள் கிரந்தி, ulcer
confusion of mind.
1

18.

5௦

of their rising

causing

டைல் Sipps, ulcers occurring
in a row.

புருடக்

sires.

primary

syphilis.
19. ay fle Alas,

chancroid

with

a tendency to slough— Phagedenic

chancroid.

us
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கிரந்தித் தொய்வு

கிரந்தி
ulcer

20. கணுக் Anws, venereal

affecting joints— Gouty ulcer.

21. செங் கிரந்தி, red venereal
ulcer affecting children . ©
22. apm

Hywel, black venereal

ulcer affecting children.

23. மேக கிரந்தி, venereal herpes.
24. கொறுக்குக் கிரந்தி, கானா,
25.பெருங் கிரந்தி, true syphilis.
26.கள்ளிப் பூக் கிரந்தி, 520007
syphilis

in which

resembles

the

lesion

kaili flower.

27. FSH UL S Hows}, that in which
the lesion
flower.

28.

anenness

disease in children attended with
syphilitic affections—Syphiloderm.
கிரந்திக்

மேகக்

கிரந்திக்

angi, organism causing
or syphilitic diseases.

காரன்,

venereal

கிரந்தி சூலை,

கிரந்தி நோயால்,

கறுத்தும் கரடு கட்டியும், வெடித்துச்
சீழ் சலம்

வடிந்தும்,

முறிந்து நீர்க் கடுத்தும் காணும் ஓர்

to a collection of morbid fluid; and

affecting the joints owing

01௮012.

and

கிரந்திகம், திப்பிலி மூலம், 1௦01 of

2. yefl wa, sour

mango—Spondias mangifera; 3.
நெபத்திகை, an unknown plant; 4.

Ag anGanel, common caper—
Capparis aphylla; 5. @md&leNund,
bdellium;

by swelling, stiffness,

fissure in ulcers, discharge of pus

of women.

or

இந்திரியம்

fungating

கிரந்திக பர்ணகம், பெண்கள் நோய்;

long pepper;

கை

கால், முளி, பொருத்து இவ்விடங்
களில் நீர் கட்டிக் கொண்டு, வீங்கிக்

வித சூலை நோய், உர்மாரா of
rheumatism
ராமா
syphilitic

கிரந்தி கந்திகம், மிளகு, pepper.

resin

குழந்தைகளுக்குக் காணும் கிரந்தி

causes

Slows,

மேகத்தினால்

யோடு கூடிய கரப்பன் நோய், ௮ 510

it is marked

கிரந்திக, கோள,

a

கரப்பன்,

Tutti

resembles

chancre.

a disease

கிரந்திப்

6.

காது

வெளிப்புறத்து வரும் ஓர் நோய், ௮
disease of the outer ear.

கிரந்திக கட்டு,
கரளைக் கட்டி,
tumour or nodules from syphilitic
causes.

water,

burning

during micturition
semen.

sensation

and

watery

கிரந்திணையல், கிருமியோடு கூடிய
Gwas Spm, a syphilitic disease
attended with germs.

கிரந்தி தகரம்,
East

நந்தியா

வட்டம்,

Indian rosebay— Tabernae-

montana

கிரந்தி

coronaria.

தலம்,

ஓர்

வாசனை,

௮

perfume; 2. epi Aipruw, a bulbous
root.

கிரந்தித் தொய்வு, ஓர் நோய், கிரந்தி
யினாற்

காணும்

cutaneous

tuberculosis.

இளைப்பு,
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கிரந்தி

கிரந்திலம்

நாயகம்

கிரந்தி நாயகம், சரும நோய்களுக்குப
யோகிக்குமோர்
பூண்டு,
8
unknown
plant
used
as
a
sovereign remedy for syphilitic

cutaneous affections. see Fens
நாயகம்.
படும் துன்பம், [1௦

5பரீர்காரா 95.

கிரந்தி பண்டம், கிரந்தி நோயை
அதிகரிக்கும் பண்டங்கள், [[ஐஈடுflavoured
articles
of
aggravating
syphilitic
affections.
:

food
skin

கிரந்திப் பரு, மேகக் கிரந்தியினா
லேற்படும் புண், ௮ syphilid in the
form of warty
pimple.

growths’ venereal

கிரந்தி பர்ணகம், ஒர்
ibn, a fragrant plant.

ueobd,. lent, wood-apple

கிரந்திப் பவுத்திரம், பவுத்திரத்தின்
கொடி சுரந்து புண்ணாகி, அல்லது
ஆண்குறியைப் பற்றிதண்டினடியில்
வீங்கி, இரணமாகி மூத்திரம் துளி

சிறுத்து

ulcers or buboes;

2. ஆண் குறியிலுண்டாகும் மேகப்
Lymm, Chancre.
கிரந்திப் புண்ணாற்றி,

மேகத்தினா

கிரந்திட்.

புண்களை

ஆற்று மருந்து, ௮ ஊர்

பொக௦்௨0

against or used for the
syphilis—Anti-syphilitic.

relief of

கிரந்திப்

பூண்டு,
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கிரந்தி

நாயகம்.
கிரந்தி மாகிதம், நச்சிலைக் கூமா;
cooma tree (unknown) the leaf of
which is poisonous.

கிரந்தி முகம், பாக்கு மரம், ௧௭௦௦௮hut tree.

கிரந்தி மூலம், குதத்தில் விரணம்
வாசனைப்

bewasarenmy, spinous.
honeythorn—Vangueria spinosa.

துளியாய்க்

&l_ig., venereal

லெழுந்த

கிரந்தி நையல், கிரந்தி நோயாலேற்

Ape

கிரந்திப் புண், மேகத்தினாலெழும்

விழும்

ஓர்

வகைப் பவுத்திர நோய், யார்ரகறு
fistula in which the urine forces
its way through the skin of the
perineum and the urine drips
through the body of the penis
which becomes inflammed and.
swollen at the bottom.

ஏற்பட்டுக் கொடி கொடியாய் முளை
யுண்டாகிச் சீழும்இரத்தமும் ஒழுகப்
பெற்ற ஓர் மூல நோய், ௨ [840 ௦
piles characterised by ulcer and
polypus of the rectum which
appears at the very verge of the
anal orifice. It is attended with a
discharge of pus and blood; 2.
திப்பிலி மூலம், 1079-0600 ॥௦௦7.

கிரந்தி
பயெண்ணெய்,
கிரந்திப்
புண்ணிற்கும். மேகத்தினால் எழும்
சரும
நோய்களுக்கும்,வேண்டி
- தயாரித்த வெண்ணெய், 201௦௪1
ed oil prepared for syphilitic sores

and other cutaneous
_ arising

from

venereai

கிரந்திலம், தாது வளை,
solanum—Solanum

eruptions
causes.

111126-1010௮0
trilobatum;:
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கிரமா

கிரந்திலம்
2. ஓர் வாசனை,

௨ perfume,

3.

Q@@e_A, green or undried ginger;
4. supieem eo, a kind of cyperus
grass.

கிரந்தி வச்சிரகம், ஒர் வித எஸ்கு, 8

கிரந்தி வாயு, குழந்தைகளுக்குக்
கிரந்தியினால்

காணும்

வாயு,

flatulence due to syphilitic
eruptions in the body attended
with a difficulty of breathing
especially in children.
கிரந்தி விசர்ப்பி, வாத சிலேட்டும
விசர்ப்பி, இரத்தம் உடம்பில் பல

விடங்களில் தங்குவதால் சிறிய
கொப்புளங்களைத்
திரட்டி
மேலெங்கும் வரிசை: வரிசையாக

செந்நிறமான கிரந்திகளை யெழுப்பு
மோர்

கிரந்தி வெப்பு,

விரண

நோய்,

௮

1/0

௦07

erysipelas giving rise to small red
vesicies diffused

in several

rows

in different parts of the body due
to a peculiar inflammation of the
skin arising from impurities of
blood.

மேகத்தினால்

குழந்தைகளுக்குக்

காணும்

ஓர்

alens sipip, fever in children from

syphilitic causes.
கிரந்தினி,
Indian

kind of steel.

மூலப் பத்திரம்

_

கொட்டைக்

கரந்தை,

globethistle—Sphoeran-

thus indicus; 2. eRapG@Ga@.
inferior kind of Erythrina.

an

கிரந்தி னிகம், ஓர் கிழங்குப் பூடு,
plant consisting of a bulbous root.

கிரம நாடி, முறைப்படி நிமிஷத்திற்கு
70-75 தரம் அடிக்கும் Hig, Natural

pulse at the rate of 70-75 beats in
a minute.

கிரமப் பிரசவம், இயற்கை அல்லது
“கஷ்ட மில்லாதப் பிரசவம், ஈ௮ர1பா௮]
labour without difficulty.

கிரம பூரகம், மின்னற் கொடி, ரர
wheel creeper—Getonia floribunda
alias calycopteris floribunda.

கிரமாங்கதம்,
(கிரம- அங்கதம்)
ஒழுங்கான மார்பு 82107 or erect
chest.

often

கிரமாதீதப்
பிரசவம்,
சாதாரண
பிரசவத்திற்கு மாறாக வலிப்பு,
இரத்தப் பெருக்கு, தலை நீங்கலாக
மற்ற
அவயவங்கள்
வெளி

very difficult to be eradicated from

காட்டல், கருப்பைக் கிழிவு முதலிய

the system.

குற்றங்களை

கிரந்தி வியாதி, மேகத்தினால் உடம்பி
லூறிய நோய், இது அசாத்தியம்,
syphilis or a venereal
constitutional

கிரந்தி

disease,

or hereditary

விரணம்,

கிரந்திப்

புண்,

syphilitic sores or ulcers.
கிரந்தி

விரணா

பகம்,

பருத்தி,

cotton.

கிரந்தி
வீக்கம்,
கோளங்களின்
sfiseio, glandular swelling.

வகித்தப் பிரசவம்,

preter-natural

labour

attended

with disorders such as, convulsions, hemorrhage. presentation
of the womb etc.

கிரமா முகி, 56௦6 கிரமுகம்.
கிரமா மூலப் பத்திரம், நெபத்திகை,
an unknown

pliant.
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கிர
கிர முகம்,

முகம்
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கிராச

கிரந்தி

முகம்;

2.

சிகப்பு லோத்திரம், 2 1௨௦ variety of
lodhra tree; 3. ஓர் வகைக் கோரை,

a kind

of grass—

cyperus;

Luré@, betel-nut-Areca

4.

eatechu.

Algo, Sle, parrot; 2. viel, hog.

கிரவுஞ்சம்,
see
அன்றில்;
2.
ஆசாமிற்கு
கிழக்கே
யுள்ள
இமயமலைத் Glam, the eastern
part of the Himalayan range in
ககக;
3. திருநெல்வேலி சமீப

(ipenen sp Sey, an unknown island
near Tinnevelly Dt.
கிராககம், பருந்து,

a

முதலை,
சுறா,
முதலியன, any

நீர்
large

marine animal such as whale,
crocodije, shark, hippopotamus;

thigh; 5. Gest apseneo, female
கிரா கரடம், வானம்பாடி,

ரவ;

2.

green~—Marselia

கிரா கனம், ஓர் வகைக் கவுதாரி,

மயக்கந் தரும் மருந்து,

substance

which

மரணத்தையும்
female

fish.

கதி,

நில

neem—Justicia

Gedy,

ground

paniculata.

கிராகம், 5626 ஆமை;

நோயையும்

உண்டாக்கும் ஓர் பெண் பேய், 8
spirit seizing

men

and

causing death and diseases; 4.
மூர்ச்சை,
8௦0;
5S. களைப்
புண்டாக்கும் வலிப்பு, வாரி ரர்.

கிராகி பலம், விளா,
Feronia

கிராகியம்,

1000-8101

elephantum..

பஞ்சேந்திரியம்,

17௦

organs of sensual perceptions; 2.

Agr agib, ere (ipt_ig,, frog-creeper—
Tilia-cora racemosa.

கிரா

௨

premotes

giddiness and sleep—Narcotic; 2.
௧௦6௨ ஆட்டுச் செவிக் கள்ளி; 3.

மூன்று மடிப்புகளில் ஒன்று, ௦16 ௦7

போன்ற முள் பாய்ந்திருக்கும் மீன்,

a

kind of patridge— Perdix sylvatica.

the three folds which lead off the
feces from the body.

கிராகசம், மயக்கந் தரும் தன்மையது,
the condition produced by the
narcotics—Narcotism; 2. தாழை,
screwpine—Pandanus
odoratissimus; 3. apaileo, eitement

8 1811.

கிரா கரம், éyan Canafl, common
caper—Capparis aphylila.

கிராகி,

[12/1௦

பெஃ017011௪; 3. மலத்தைக் கழிக்கும்

saw-backed

யானை
fish or

crocodile.

longum.

ஆரை,

[ரு 56௨ ௦ ரஷ எல்; 3. கடலில்
வாழும், பெருமீன், திமிங்கிலம்,

4. Ognemi_ eingib, paralysis of the

கிரயந்தம், திப்பிலி, 1௦19-060௨:
Piper

சல்வியம்

2. கடல், நதி

இவைகளில்
வாழும்
துஷ்ட
மிருகம், ௮ [௮02010ப5 animal living

மயக்கத்தைக்.

கொடுக்கும்

ஓர்

eflagib, a narcotic poison.

AprAemb, gennest, great lizard; 2.
ஓர் வகை
Mimosa.

Ayre

வேல

சல்லியம்,

சிக்கிக்

மரம், 2 1/0

௦7

தொண்டையிற்

கொள்ளும்

வஸ்து,

any

கிராச
extraneous
the throat.

கிராசப்

கிராணிக்

சல்வியம்
substance

பிரமாணம்,

lodged

in

இரசத்தை

கழிச்சல்
௯டுகு, ரபி

கிராண வேதம், வெண்
mustard.

கிராணி, கிராணிக் sifleseo, chronic

கட்டுவதற்காக உயயோகிக்கும் ஓர்

diarrhoea.

முறை, 8 process applied for
consolidating mercury. C.f. Aner
கொடுத்தல்.

குடலின் மேற் பகுதி, உ

கிராசம்,

mouthful;

2.

விழுங்கல்,
swallowing;
emi, food; nourishment.

கவளம்,

3.

கிராசம் கொடுத்தல், உலோகங்கள்
நெருப்பிலுருகிக் கண் விட்டாடும்
போது வெட்டை அல்லது களாங்காக
மாறுவதற்கு மருந்துப் பொடியை
சிறிதளவாச தூவிக் கொண்டே
une, (IN Alchemy) sprinkling
of medicinal powder during the

most

see

extremity

கிரகணி;

of the

2.

பறற

intestines.

see கிரகணி.

கிராணிக்

கடுப்பு,

கழிச்சலினா

லேற்படும் ஆசனக் கடுப்பு, initation
of the rectum in cases of chronic
diarrhoea.

fusion of metals for making them
brittle or other wise rendering
them into an alchemical compound.

கிராணிக் கழிச்சல், வாயு அல்லது
முத்தோஷத்தால் குடலில் வாயு
அதிகரித்து அதனால் குடவின் ஒரு
பக்கம் கோளாறடைந்து, உணவு
செரியாமல் பலவிதமான கழிச்சலை
யுண்டாக்கி,
ஆசனவாயில்
கடுப்பையும் உண்டாக்கும் ஒர்
அசாத்திய
வயிற்றுப்
போக்கு.
இதனால் வயிறு இரைந்து, மலம்

'கிராடம், செம்பைப் பொன்னாக்கும்
logy. (In Alchemy) that which

நாற்றத்துடன்,
வெளிப்படு
வதுடன், வயிற்றுவலி,
தாகம்,

converts

copper

into gold.

See

செய சூதத் தாம்பிரம்.
கிராட
வல்லபம்,
ஒர் வகைச்
சந்தனம், ௨ 18ம் ௦ரீ 58021 97௦௦0.
கிராண

நாடி, மூக்கினுள் சிகிச்சை

செய்ய வேண்டி உபயோகிக்கும்
குழாயைப் போன்ற ஓர் சிறிய கருவி,
a small tube-like instrument used
in treatment of the nose.

கிராணம், கிரகணம், 6௦10௨௪:

2, சிறு

வட்டில், ௮ 5௮ basin; 3. மூக்கு,
nose; 4. aparev, perception of
odour.

சோர்வு,

காற்று

பரிதல்

முதலிய

குணங்களுண்டாகும்,
ோ௦ர௦
diarrhoea caused by vitiated wind

or the aggravation of all the
Doshas. Jn this. the intestines are
deranged

by chronic

ulceration

with the result that the digestive
fire is weakened and food taken
is
simply
passed
off
as
undigested
fecal matter or
sometimes as liquid motions
accompanied by the following
symptoms, viz. irritation of the
rectum, noisy stools, fetid odour,
pain in the stomach,
thirst,

langour, flatulence etc.
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கிராணிக்

கழிச்சல்

1. apes Apaew,
excessive
region.

கிராணித்

diarrhoea from

heat

in

the

anal

2. &ips Aiynesfl, diarrhoea chylosa.
3. 658 Alynesf, watery
diarrhoea.

or serous

4. வாயுக்
கிராணி,
diarrhoea.
5. சூசிகாக்

flatulent

கிராணி,

diarrhoea
disorders.

6. அசீரணக

vicarious

from

menstrual

கிராணி,

11௨ ர்க

diarrhoea.
causes.

8. குன்மக் கிராஎரி.

diarrhoea.

‘.

dyspeptic

|

9. கருப்பக் கிராணி, வவா்௦6௮ சினா
confinement.

10௦. ஒட்டுக் கிராணி,

17௨௦1111௦ப5

diarrhoga.

11. smarts Apne,

sympathetic

diarrhoea.

12. தொந்தக் கிராணி,
diarrhoea.
13. Mrs5e%

Agro,

diarrhoea.

௦௮௦௦11௦

முறுக்குக்

irritative
கிராணி,

diarrhoea attended with pain in
the sides of the upper part of
the

17. வலி
கிராணி,
diarrhoea.

stercoral

18. எலும்புருக்கிக்
tuberculous
கழிச்சல்.

கிராணி,

diarrhoea.

see

NOTE:—
This should
not be
confounded
with
sprue
or
painless
diarrhoea.
The
symptoms are peculiar and free
from such difficulties as are
experienced in chronic diarrhoea

although

it may

lead

to a fatal

abdomen.

கிராணித்
திரவியம்,
கிராணி
கழிச்சலுக்காக உபயோகப் படும்
சரக்குகள், அவையாவன,
ப95 2
other
medicines
that
are
considered useful in cases of
chronic diarrhoea viz:—

1. Aun@gsemeo, creeping vervain—
Lippia. nodiflora.

2. நாய் வேளை,

dog

mustard

plant-Cleome

viscosa.

. சிறு @Meper,

small

Indian

lpecacuanha—Gymnema
sylvestre.

dysenteric
்

14. குடற் கிராணி,
diarrhoea.
15. விலா

16. சோபக் கிராணி, 5௦௨ கழிச்சல்.

resutt.

7. மேகக் கிராணி, diarrhoea from
syphilitic

திரவியம்

. Gong, butter-milk;

sour milk.

-Yeflunmeny, Indian sorrei—Oxalis
corniculata.

- umby, Sweet
calamus.
. திரி emp, the
salts viz:—

flag—Acorus
three

kinds

of
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கிராணித்

கிராம

திரவியம்

(a) stan end,

கிராணி

salt petre.

(௦) சத்தி சாரம், ௮

alkaline salt

containing the ingredients of
a & c and common salt.
(c) meuné any,

8. an5! Gea,
exotica.

sal-ammoniac.

Curry leaf—Murraya

9. அழிஞ்சில்,

sage-leaved

alangium—Alangium

lamarckii.

10. Gugmanub, asafoetida—
Ferula asafoetida.
11. இரு சாரணை,

பார்ட் ௨2௦.

silver,

13. iene,
nigrum.
14.

copper,

and

black-pepper—piper

utanlent, Indian
Pavetta indica.

75. நற்சீரகம்,
Cuminum

iron

cumin

pavetta—

seed—

cyminum.

16. aptami Geuemen, five-leaved
wild indigo—Teprosia senticosa.
17. 14

u1_eor_, bark of Agil tree.

18. காவட்டம் புல், which see.
19. ஐந்துப்பு, five kinds of salts. see
ஒந்துபபு.
NOTE:— The action of these bare
five saits in diarrhoea is very much
doubted.

கிராணிக் கழிச்சலில்

ஏற்பட்ட

வயிற்றுப் பொருமல்,

rumbling

noise

in the

stomach

due to wind or flatulence
chronic diarrhoea.

Ayrgzeb,

fle

Geuby,

neem—Justicia

in

ground

peniculata.

see

கிராகதி.
கிராதம், 868 கிராதகம்; 2. குரலி,
fissure of the glottis or the
longitudinal aperture through
which the air passes into and
from

the

Apr,

12. பஞ்சலோகம், அதாவது பொன்,
வெள்ளி, செம்ட, இரும்பு, ஈயம்,
gold.
lead.

வாயு,

கோலம்

lungs—Rima

sani,

கிராதித் தமம், 56௨

glottidis.

Brahminical

kite.

கிராதகம்.

கிராதினி, சடா மாஞ்சில், மிலா ௦
Indian
spikenard—Cyperus
stoloniferus.

கிராந்தி, 5௦6

கிராதகம்.

கிராந்தி போதல், மெலிந்து போதல்,
becoming
diseases.

emaciated

as

in

கிராந்தினாப்
போவிருத்தல்,
மெலிந்து நொந்தது போற் காணல்,
appearing

emaciated

to

be

through

thin

and

grief

and

anxiety.

கிராந்துதல், உள்ளிருக்கும் நோயினால்
Qenenss60, becoming emaciated
through an internal disease: 2.

பூஞ்செடி கிராந்தல், (1 9௦௦-௭௨௮)
being blighted with disease as in
deeply rooted flower plants.

கிராம கோலம், ஊர்ப் பன்றி, 0௦௦54௦
pig.

.
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கிராம

சடகம்

கிராவகம்

கிராம சடகம், ஊர்க் குருவி, 0025tic sparrow.

பொருமல்

கிராமம், நீர் வாழ்ப் பறவை,
bird; water-fowl.

யிலிட்டுத் தைல மிறக்கிப் பல்
eusSl&&l_eom. clove. It is used in
medicine and culinary preparations. To extract oil, it must be fresh
and oily. A decoction of this is

கிராமனை,

566

4412

அவுரி,

கிராமிய சுகம், 5௦௨ கிராமிய: தர்மம்.
கிராமிய தர்மம், புணர்ச்சி,

sexual

intercourse.

கிராமிய
மாமிசம், வளர்த்த
மிருகத்தின் மாமிசம், 1
1954 ௦7
domesticated

animals.

domesticated

animals;

2. Gare

கோகத்திற்
சொல்லியுள்ள
64
லீலைகளில் முதல் லீலை, 06 (06
first) of the 64 postures described
in the erotic science of Kokkoga
Muni.

கிராம் பாணி, இலவங்கத்தைப் போன்ற
நகங்கள், 610௨

கிராம்பு,

512060

' இலவங்கம்,

clove—

௮0115; 3. நீர்க் கிராம்பு, water clave—
repens.

கிராம்பு, இலவங்கம்,

வாலை

noise of the stomach.

The oil distilled from this forms
an esteemed remedy for tooth

௮௦16. ௦.1 காட்டுக் கிராம்பு.
கிராம்புத் தைலம், கிராம்பி னின்று
வடித்தத் தைலம், இது பல் வலிக்
குப்யோகப் படும். ௦11 ௨0௮௦60
from

clove;

caryophylla.

oif of cloves —Olcum
It is

useful

in

tooth

complaints.

ஈ௮1(8.

Eugenia caryophyllata; 2. sm_@®
Geocumiei, wild clove — pimenta
Jussieua

இதை

used for arresting vomitting and
curing digestive disorders as
indigestion, colic, flatulence,
dyspepsia etc. and is specially
recommended
for
pregnant
women in cases of vomitting and

rumbling

ApmBluuwb, cueriss lane, tame or

இவைகளுக்கும்

கொடுக்கலாம்.

;

இது சமையல்

பாகத்திற்கும், மருந்திற்கு முதவும்.

இதினின்று எண்ணெய் எடுக்க
வேண்டுமானால், இது புதிதாகவும்
எண்ணெய்ப் பசையுள்ளதாகவும்
இருக்க வேண்டும். இதன் கஷாயம்

வாந்தியை நிறுத்தவும், அசீரணம்,
வயிற்று நோய், வயிற்றின் வாயு,
குன்மம், இவைகளைப்

போக்கும்.

கர்ப்பிணிகள் வாந்தி,

வயிற்றுப்

கிராம்பு

பத்திரி.

பத்திரி,

5௨௨

இலவங்கப்

கிராம்புப் பூண்டு, நீர்க் கிராம்பு. இது

&g

Gude @sajib.

primrose

willow—Justicia suffruticosa.
useful in dysentery.

It is

கிராம் பூ, Geveumiss L4, which see.
கிராம் பெண்ணெய்,

566 கிராம்புத்

தைலம்.
கிராயது, 886 கிரி யாத்து.
கிரார்த்தகம், 586

கிராதகம்.

கிராவகம்,நரளை, 40௦107
Vituslanata.

ஈர்

௨
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கிராவணத்துக்

கிரிச்

காதி

கிராவணத்துக் காதி, வசம்பு, 812௦1
flag-Acorus

calamus.

கிராவணம், வங்கம், !620; 2. கல்
inemed, Stone mountain; 3. weneu,

mountain;

4. pr eung (pemp, a

process in Alchemy.
Aprand, wenes snus L4G), wound
plant— Sida carpinifolia.

Agnes:
ரோகசம்,
மலை
மேல்
முளைக்கும் பூடு, plants growing
௦ ௭1॥!; 2. அமுக்கிரா, 105௦-௭௦௦௨
Physalis flexuosa.

Arran,

சரம்

கிரி கன்னி, வெள்ளைக் காக்கணம்,
white flowered
musselil-shell
creeper
— _ clitoriaternatea

(வரில);

2. விஷ்ணு கரந்தை,

Vishnu’s plant-Sphoeranthus
indicus; 3. gijaena, goddess
Durga.

கிரி காயம், இரும்பு, 101.
கிரி கிரி, மருட்

பன்றி, 410

கிரிகை விருட்சம், தாளிப் பனை,
talipot— corypha

umbraculifera.

கிரிசம்,
இளைப்பு,
becoming thin; lean.

S\miou, iron.

கிரி, பன்றி, ந1/9:; ௦9; 2. மலை,
mountain; hill, 3. முடியண்டம்,

ற.

thinness;

கிரிசரம், மலையிற் பிறந்த யானை,
elephant

born

brain of a foetus; 4. way பன்றி,

கிரி

4110 0௦0: 5. சிறு சவுக்கு, common
tamarisk
~ Tamarix
gallica
(indica).

கிரி சனம், நாடி Remi, beating of the

கிரி கணம், ஓர் சாதி கவுதாரி,
species of partridge.

கிரிகம், தொண்டை,

8

mountain

11௦௭7; 2. குரல்

மலைத்

கிரி சாங்கம், இளைத்த தேகம், ௨௱௮body;

4A enn,

thin-limbed.

Fre Camp, water-cock

or hen; water-fowl.

கிரிசார பூமி, மண் பூமி, உலா

கிரிகணம்.

வாயுவிலொன்று,

distinguished
worlds. ©

(Hindu physiology) one of the ten
vital airs in the human body.

கிரி சிந்தூரம், உப

கிரி

கரன்,

தச

discharging
sternutation

"தண்ணீர்,

water.

pulse.
ciated

eusmen, larynx.
கிரிகரம், 52௨

சலம்,

in mountain.

the

function

of

(sneezing).

from

the

௮5

other

தாதுச் சரக்காகிய

காவி, [௨0-00 கர் 15 012௨5௨0
as belonging to sub-mineral kingdom.

கிரி கலாசம், பல்லி, 1220: 2. பச்சை
spoootirest, chameleon.

கிரிசிபு, மெலி வாதல், ௦௨௦௦௱॥1 4ம்

கிரி

கிரிச்

களா,

carondah.

மலைக்:

களா,

hill

or emaciated.

சரம்,

அதாவது

.

மூத்திரக்

கிரிச்சரம்

மூத்திர

தாரை

831

ARF

சரம்

கிரிமிக் கினி.
கிரிடலவணம், செய் யுப்பு, அங்கி!

அடைப்பட்டு மிக்க வருத்தத்தோடு
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூத்திரத்தை

or factitious salt as distinguished

விழச் செய்தல். இது ஆண் குறியில்
மிக்க வலியையும், எரிச்சலையும்,
சில சமயங்களில் வீக்கத்தையும்

முண்டாக்கும். இது

மேகத்தினா

GeomuGin, stricture of the urethra
er channel by which the urine

_passes. The symptoms are:— little
urine dribbling out after trying to
make water (micturition), increased difficulty in making water,
extreme pain in the penis,
burning sensation and a little
swelling. It is due to venereal

causes.
Myristica fragrans.

:

கிழிச்ச ரீட்டம், கிழிச்சி ரீட்டம், ௨26
Ailes fiw.

கிரிச்சியம், 56௦ கப் பொட்டி.
பிராணி,

நிலையில்
whose
ger.

கிரிடி, கோழி, 1௦81; 2. காட் டீச்சம்
tipi, the fruit of a marshy datetree—Phoenix paludosa.

கிரி தாங்கி, மலை தாங்கிப் பூடு, 566
கிராவம்.

கிரிதி, வமரை,
indica.

wind-berry—

கிரிதிராசி, தொடை
atica.

Maesa

நரம்பு வலி, 5௦-

கிரிது கர்ணம், சிறிய sng, short ear.

கிரிச்ச ரீடம், stHlS soir, nutmeg —

கிரிச்சிர

from rock-salt found naturally.
|

உயிர்

அபாய

இருப்போன்,

life is at stake

௦

or in dan-

நோய், a disease of the eye-lids.
கிரிச சினம், 526

ஓர்

கிரிச் சரம்.

உள்ளி

அல்லது

பூண்டு, ௮18௦ ௦7௦

or garlic;

2. நரி வெங்காயம்.
காட்டில்
விளையும், சாப்பிட உதவாது, ௮
small red variety of wild onion pro-

hibited as food; 3. s@men, tops of
hemp chewed to produce inebriating effect—Ganjah.

இருள்.

கிரி பயம், மரப் பொது, 1126 11 ௦௱mon.

கிரிபளியம், மூன்றெழுத்தில்
ஒன்றாகிய 'கிலி' one of three mystic letters ’Killi’, See Slusmps.
கிரி புட்பகம், சாம்பிராணி, ௦௨2011.
கிரி

கிரிச் சிரோன் மீலம், கணணிரைப்பை

கிரிஞ்சனம்,

கிரித்தவம், 56௨

மல்லி,

கொடிப்

creeping
on
moss—Hydrilla

பாசி,

moss

water;
creeper
verticillata.

கிரி மல்விகை, மலை மல்லிகை,
tree
jasmine—Millingtonia
hortensis;
2. வெட் பாலை,
Tellicherry
bark~Holarrhena
antidysenterica.

கிரி மல்லிப் பாலை,

வெட்பாலை,

566 கிரி மல்லிகை.

கிரிமிக் கினி, வா லுளுவை, 81001௨
tree—

celastrus

paniculata.
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கிரி. மிஞ்சி

கிரி வாரிணி

ment; 2. மருந்தின் முறை, 1௦0௨

கிரி மிஞ்சி, 5௦6 கிரி மிஞ்சிப் புழு.
கிரி மிஞ்சிப் புழு, ஓர் வகைப்
cochineal

insect-Coccus

of application

புழு,

cacti.

கிரி மேதம், கஸ்தாரி வேல், 514/௨1scented
babul—
Vachellia
farnesiana
alias
Acacia
farnesiana.
. Aflenw,

see

ஆமை.

கிரி யரத்தை,

மலை

யரத்தை,

1॥!|

galangal.
கிரியா
சக்தி
,
தொழிலியற்றிக் காட்டும் சித்திகள்,
supematural

power

as shown

in

௮௦4/௦5; 2. மூவகைச் சத்திகளுள்
spestm. (In Agama Philosophy) one
of the three active or female energies of siva by which the creation
or Evolution in effected.
கிரியாத்து, வட தேசத்தில் பயிராகும்
ஓர் வகை
நில
வேம்பு,
இது
இமாலயம், நேபாளம், வங்காளம்
முதலிய விடங்களில் விசேஷமாய்க்
கிடைக்கும். இப் பூடு முழுவதும்

மிகக்

கசக்கும்.

இதற்கும்

நில

வேம்பைப்
போலவே
குண
முண்டு. இது சுரத்தைப் போக்கி

பலத்தைத்

தருவதில்

சிறந்த

epeiiens, Himalayan chiretta —
swertia chirata. This herb is
largely grown in Northern India

கிரியா

remedies.

மார்க்கம்,

நான்கு

வகை

மார்க்கங்களில் ஒன்று. இது புறத்
தொழிலால்
வழிபடுகை,
4
Agama

Philosophy)

one

(this be-

ing the second stage) of the four
kinds of worshipping Siva by
Pujah or rites and ceremonies for
progress towards union with the
Deity; while the other two advanced stages are Yoga and
ோவாக. 64. யோக மார்க்கம் வா
ஞான மார்க்கம்.
கிரி யாம்பு, அரிசிக் கழுநீரி

SwunhHiss sg,

from the fermentation
ter.

கிரி

னின்று

Sour-gruel

made

of rice wa-

யேந்திரியம்,

see

௧௬

மேந்திரியம்.
கிரியை,

566

கிரியா

மார்க்கம்;

2.

இறந்தோருக்குச் செய்யும் சடங்கு,
funeral rites and ceremonies;
5988

கிரியா

தொழில்,

சத்தி;

6௦0100

4.

3.

உடம்பின்

action;

5.

log} hSi_ev, applying a remedy; 6.
வைத்திய சிகிச்சை, medical treatment or practice.
கிரி ராளி,

பச்சை

கற்பூரம்,

ப0௨

camphor.

and obtained in large quantities
in the Himalayas. Nepaul, Bengal etc. The whole plant is intensely bitter with properties simi-

கிரி வாணம், நீலாஞ்சனக் கல், anti-

lar to those of the ground neem of
Southern India. It is valuable as a

கிரி வாத்தியம், முடக் கொத்தான்,

tonic and febrifuge.

கிரியா பதம், வைத்தியம்
முறை, ஈன

செய்யு

of medical treat-

mony.
palsy-curer—Cordiospermum
halicacabum.

கிரி வாரிணி,
grass.

இரத்த மாஞ்சில், [௨0
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கிரி
கிரி

கிரு

விளவல்லி

விளவல்லி,

சிறு

நன்னாரி,

country sarsaparilla—Periploca Indica.

கிரி வேம்பு,

மலை

neem;

வேம்பு,

hill

1௭௨

neem—Melia

கிரிளசம், 5௦௦ இரு சீரகம்.

மூடு சவ்வு. இதற்கு குரல்வளை

வாய் என்றும் பெயர். 16 ௦௮1௮06

கிரிச்சரம்

கிரீட சுந்தரி, சிறு செருப்படை,

a

low spreading plant grown in ricefields.

கிரீடபம்,

தாளிப்

Corypha

பனை,

4211001--.

umbraculifera.
extensa.

கிரிடாதி பதி, 8௦௨6 கிரீடம்.
கிரீடித்தல், புணர்தல், ௦௦0 ப12110.
கிரீடை, புணர்ச்சி, ௦௦2 ப1௮11௦.
Afi_ig,

Gyewemt,

creeper-Vitis

- adamant

quadrangularis.

கிரிட்டும சுந்தரி, 8௦௦

கிரிட சுந்தரி.

கிரீஷ்ம சுந்தரகம், பற்பாடகம், 12/2
piant—Mollugo

spergula.

கிரீதம், மென் ௬ண்ணம், பாவ.

கிரீவ நாடி, கழுத்து நாடி, ௦2௦10 வtery.

mouth of the wind-pipe.
கிருகக் குழி, தொண்டைக் குழி, 9101A@sb, Mim, throat; 2. @71
செப்பு,
trachea;
3. சுவாசக்
குழலின் மேற் பகுதி, 1௫
4. saunee& @ipeo, wind-pipe; 5. வீழி,
a medicinal

plant.

கிருகரம், குழந்தைகளுக்குக் காணும்
வவிப்பிருமல். இது தொண்டைப்
பிடிப்பினா லேற்படுவது, 50௨5modic croup in children known as
‘child
crowing’—
Cynanche
trachealis.

கிருகரன், sajsrfl, partridge; 2.
தசவாயுவிலொன்று, இது தும்மல்,
கோபம்,

வெப்பம்

இவைகளை

UjenTL_Ta& eo, One of the ten vital
airs in the human body giving rise
to sneezing, anger and heat in the

கிரீவம், கழுத்து, 1601.
கிருக கருசம், குழந்தைகளுக்குக்
காணும் 'கொவ்' எனும் இருமலும்
கஷ்ட சுவாசமும், ௮ 8ற28௱௦010
state

plate at the root of the tongue that
covers the glottis like a lid—Epiglottis. It is commonly known as the

tis or wind-pipe.

கிரீடம், வேலிப் பருத்தி, [1609 0௦*ton—Daemia

characterised by crowing inspiration (croup), occasioned
by the
narrowing of the glottis—Laryngismus
stridulus;
Apnoea
infantum.

கிருகக் கபாடம், சுவாசக் குழலின்
வாயி லண்டை அமைக்கப் பெற்ற

azedarchta.

கிரீச்சம், 5௦௨

கரன்

of the

glottis,

specially

7௮06;

3.

செரிப்பதற்கு

ஆதாரமா

யுள்ள ஐந்து வாயுவி லொன்று, ௦06
of the five vital airs, promoting digestion.
்

©
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கிருட்ட

கிரு கலம்
கிரு

கலம்,

குரல்வளை

அல்லது

மிடற்றில் அறுத்துப் பிளப்பது, ௮
operation performed for opening
the larynx— Laryngotomy.
கிருக வாகு, பல்லி, (1220;
Peacock.

2. மயில்,

வாயின் வழியாக இறங்கும் குழாய்,
the passage in the néck by which
food and water are carried through

into the stomach; carrier of food
and drink— Oesophagus

or gul-

கிருக வாயில் துவாரம், குரல் வளை
அல்லது மிடற்றுத் துவாரம், 16 ௧0between

cartilages—Rima

arytenoid

glottidis.

கிருசம், மெலிவு,

!2௨1௱௨35.

ston,

gingelly

or

seed.

கிரு௪ ரான்னம், எள்ளுச் சாதம், ௪
dainty
dish
prepared
from
sesamum seed, rice and ghee.

கிருச ரோகம், உடம்பை இளைக்கச்
செய்யும் சயம், காசம் முதலிய
diseases

tending

to

emaciate the system as con-’
sumption,
diseases.

கிருச்சிரோன் மீலன வர்த்தமம், ஓர்

கண்ணோய்,

இது

அவபத்திய
புசிப்பதால்

உடம்பில்
வாயு
கண்ணிமையின்

அதிகரித்து,
நரம்புகளைப்

பலவீனப்
படுத்தி,
நித்திரை
யினின்று எழுந்தவுடன் கண்ணைத்
திறக்க
வொட்டாமலும்,
தூசு

விழுந்தாற்

போல்

கண்ணை

asthma

etc— Wasting,

கிருசாணு, பவளக்கொடி,
2. நெருப்பு, 116.

பிராயசத்தோடு விழித்தலும், இமை
கனத்தலும் முதலிய இக் குணங்
களை யுண்டாக்கும், 3 disease of
the eye said to be caused by the
condition

of wind

aris-

ing from taking prohibited articles
of fare in violation of the rules of
diet. It is characterised by the af-

கிருசயம், மலைப் பூவரசு, 1111 portia.

நோய்கள்,

கிரு சாந்தன், நெருப்பு, 1408.

deranged

கிருகனம், saysnifl, partridge.

sessamum

nose.

உறுத்தியும், நீர்கம்மல் கொண்டும்,

let.

கிருசரம்,

கிரு சா நாசி, மெல்லிய நாசி, ௪ 18

வஸ்துக்களைப்

கிருக வாயில், அன்னம், தண்ணீர்,

erture

விரணம்

௦07௮1 reef:

fection of eyelids and the consequent inability to open the eyes
on rising from bed because of the

gluing together of the eye-lashes
or the opening of them with much
difficulty, smarting, feeling as if
sand or dust were in the eye, watery eyes, heaviness of lids etc,- A
kind of Ophthalmia.
கிருச் சினம்,

56௦

கிரிச்சரம்.

கிருடம்,
பிரண்டை,
அபக
creeper-Vitis quadrangularis.

AGY, Arreuesfl, catheter.
கிருட்ட விரணம், ஆறாத காயம்
அல்லது புண், 3 ௦ பாப ௦7 507௨ ஈ௦ர
completely

heaijed

up.
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கிருட்டிண

கிருட்டி
5௦௦ கிருடம்; 3. மருட் பன்றி, 8119

hog; 4. eftbmi us, cow that
calved once; 5. «gi Limemeu, a kind
of bird.
கிருட்டிகம்,
கொட்டை
யில்லா
முந்திரிக் கொடி, 056 ௦74 56260less raisins. See Ha Wher.

கிருட்டி சாகியம், சமுத்திராப் பழம்,
south
tree-

sea

island

Barringtonia

bottle

brush

speciosa.

கிருட்டி சாரம், தீம் பிரண்டை,

அகரு,

கறுப்பு அகரு,

black eagle wood. See sah.
கிருட்டிண
கருமம்,
வெள்ளை
விழுந்த காயத் தழும்பை கருப்
பாக்கல், 172 013011 of a white
cicatrix, due to a bad or defective
granulation.

கிருட்டிண கற்பம், காய கற்பத்திற்காக
வேண்டி தயாரிக்கும் அயக் காந்த
Gear, calcined red oxide prepared with iron and magnet for
purposes of Rejuvenation.

கிருட்டிண கேழி, ஓர் வகை

பன்றிப்

பூடு, Brazilian hog wood- Bougainvillea spectabilis.

கிருட்டிண
சருசபம்,
கறுப்புக்
கடுகு, 01௮0% ஈாபகர்கா; 2. புள்ளி
spotted.

கிருட்டிண சர்ப்பம், ஓர் வகைக்
கரும் பாம்பு; ௨ 120% ௧௬௨05) 2. ௧௬

mreib, lance hooded black cobra.
கிருட்டிண சாவி, ஓர் கறுப்பு நெல்,
a black variety of paddy.

கிருட்டிண

சிங்குவாத

நாக்கு

கறுத்து,

தோஷம்,

மரணத்திற்

கேதுவாக்கும் ஒர்வாத தோஷம்,௮

antelope;

appearance of the tongue. It is
said to be due to some rheumatic
complications or other morbid
conditions arising from disordered humors of the human system.

கிருட்டிண சீரகம், 5௦6 கருஞ்சீரகம்.

கிருட்டிண சூரணம், இரும்புத் துரு,
iron rust.

கிருட்டிண சோபிதம், சம்பங்கிப் பூ,
champauk flower;
eipuadl,
cowslip
Pergularia minor.

2.

Game
creeper-

கிருட்டிண தண்டுலம், ஓர் பூடு, ௮
plant-Gynendropsis

2. Ade

, long

pentaphylla;

pepper-Piper

longum.

கிருட்டிண திலம், கறுப் பெள்ளு,
black sesamum.

கிருட்டிண சசூனி, காக்கை, ௦௦.

lonest,

accor efi, the eyeball.

fatal disease marked by the dark
௮ 42-

riety of sweet adamant creeper.

கிருட்டிண

பரணி

spurge-Euphorpia antiquorum, 5.

கிருட்டி, பன்றி, 11009; 2. பிரண்டை,

3.

Brssopw, rose wood-Dalbergia
51550. 4. சதுரக் கள்ளி, 50ப216-

கிருட்டிண நயனம், கறுப்பு வாற்.
Gangjenw, black barley; 2. aa
efifl, the black of the eye.

கிருட்டிண பரணி, ஓர் வகைத் துளசி,
a kind

of basil-Ocimum

pilosum.
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கிருட்டிண

பலம்

பெருங்குமிழ், bill vervein-Gmelina

anthelmin-

கிருட்டிண

SyeHlund, a perfume; 9. aqeAypl,

the black part of the eye; 10.
கறுப்பு, 1௮௦௨55; 11. இருட்டு,
பொரா; 12. கறுப் பகரு, black
agallocham; 13. ௧ரு நிமிளை, ௨ா-

carondah-Carissa

பாணம்,

vamica-Stychnos

எட்டி,

ஈப%

nux vomica.

timony;

கிருட்டிண பூசிதம், சந்தனம், 5௮ா-

கிருட்டிண

@w,

மசூரம்,

கிருட்டிண
பேதி, 886

பவார் ௦7 1௫

வூ௨.

கறுப் ப்ப்பு,

a portion of sulphur and

ஓர்

கறுப்புக்

iron.

கிருட்டிண லோகம், காந்தம், !௦20stone.

கருவிழி;
526

111௨

கிருட்டிண வகத்தி, தோதகத்தி, 02%
black wood-Dalbergia

கிருஷ்ண

கிருட்டிண மல்லிகம், துளசி,
basil-Ocimum sanctum.

கிருட்டிண
weve,

110137

வர்ணம்,
iron

sand;

இரும்பு
iron

கிருட்டிண வல்லி, நன்னாரி,

625]-

seed.

கிருட்டிணம், இரும்பு, 11௦;
2.
கறுப்பு, 61/80/௭௯௦5; 3. காகம், 0௦4;
4. Meng, black pepper-Piper
nigrum; 5. திப்பிலி, long pepper-

Piper longum; 6. gy eSlagis Lea,

2.

”

ஈவா

sarsaparilla-Hemidesmus
indicus.

Ocimum sanctum; 2. நன்னாரி, ॥ஈdian sarsaparilla-Hemidesmus

118/௦ப5; 3. கருஞ் சீரகம், black

ore;

கிருட்டிண வலச்சி, 5௦௨ கிருட்டிண
வல்லி.

antilope-Antilope

கிருட்டிண மூலி, துளசி, ௦7

latifolia.

கறுப்பு நிறம், 1௮01 001௦பா.

கிருட்டிண மிருகம், கறுப்பு மான்,

cumin

கறுப்புப் பெண்

pudendum.

factitious salt; muriate of soda with

மண்டலம், 2. ஓர் கறுப்பு விஷப்
umbi, a black venomous snake.

black
bezoartica.

black

கிருட்டிண லவணம்,

கீரை, 6180௦௩ lentil.
கிருட்டிண மண்டலி,

14. gifle, blue vitriol.

கிருட்டிண யோனி,

dal wood tree.
கிருட்டிண
பூவிகம்,
பேடம், கிருட்டிண
. கடுகுரோகினி

வாசனைத்

ஓர்

8.

arborea;

கிருட்டிண பாகபலம், பெருங்களா,
large
carandus.

7.

insect;

a kind of venomous

கிருட்டிண பலம், காட்டுச் சீரகம்,
wild cumin-Vernonia
tica.

விருந்தை

கிருட்டிண

|

வியாலம்,

சிகப்புச்

ASH eipecib, red leadwort-Plumbago

rosea.

கிருட்டிண
விருத்திகம்,
கிருட்டிண விருந்தை.

கிருட்டிண
trumpet
permum

விருந்தை,

see

பாதிரி,

flower tree-Stereoschelinoides;
2.
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கிருஷ்ண

கிருட்டிண. விருந்தை
பெருங்குமிழ்,

kumil-Gmelina

arborea.

கிருட்டிண

னோய்ந்த

மிருகம்,

கிருட்டி

ணாசனம்,

மான்

தோல்,

black deer's skin so called from
its use by Yogis and others who
sit on it.

கிருட்டி ணாஞ்சனம்,

கறுப்புமை,

black collyrium; 2. see ammigtilip.

கிருட்டி
குரிய

ணாப்பிரகம்,

பொன்னுக்

குணங்களுள்ள

கறுப்பு

judge, black coloured
having the virtue of gold.

mica

கிருட்டிணா
வாசம்,
அரச
மரம்,
peepul tree-Ficus religiosa.
கிருட்டிணி,
காக்கணஞ்
செடி,
musseli shelf creeper-Clitorea
ternatea.

கிருட்டிணிகை,
கறுப்புக்
black mustard.

கடுகு,

AgLqement, Os, Mustard;2.
(pbsiflens. grapes-Vitis vinifera;
3.eureo Weg, tail pepper-Piper
cubeba; 4. smiciry gj_ani_, black
leech; 5. apse Gea, cashew
tree-Anacardium occidentale.

கிருட்டி

தாமிகம்,

நன்னாரி,

586

cristatus;

§rGuMeme,

water-rail-

Rallus

Indian

3.

indicus

தும்பை,
linifolia.

118

கிருஷ்ண

துருமம்,

பேய்த்

leucas-Phiomis

கந்தகம்,

கிடைப்பதற்

கழிதான ஓர் வகை கறுப்புக் கந்தகம்,
a black or dark and rare variety of
sulphur.

கிருஷ்ண
black

கந்தம், கறுப்பு அல்லி,
lotus-

2.0p(jmiens,
thera

Nymphae

tringra;

moringa-Hyperin-

moringa.

கிருஷ்ண
கருமம்,
புண்களைச்
சூடிடல் அல்லது தீய்த்தல், ௮ 0௨௦பliar way of cauterising a wound or

sore-Cauterisation. ர. கிருட்டிண
கருமம்.

கிருஷ்ண

கர்க்கடகம்,

கறுப்பு

west), black crab.
கிருஷ்ண கர்ப்பம், ஓர் பூடு, 2 சாட்

Myrica sapida.
கிருஷ்ண காம்போசி,
honey
shrub‘multiflorus.

கிருஷ்ண காயா, பனை
tree-Borassus

பூலா, black
Phylianthus

மரம், றவ௱

flabellifer.

கிருஷ்ண குச்சம், கண்: பூ, cataract

கிருட்டிண வல்லி.

கிருஷணி, 866 உத்தாமணி.
கிருஷப்பம், கடுகு,

water-crow-Gallicrex

கிருஷ்ணஹரித்

கலங் கொம்பு, 81505 1௦.

குட்டம்

றா ப*காம்.

கிருஷாங்கி, நீர்க் கோழி, 9௮72 1௦84/Railinae latitores; 2. €74 an&ena,

of the eye.

கிருஷ்ண
குட்டம், ஓர்
குட்ட நோய். இதனால்

வகைக்
உடம்பு

முழுவதும் கறுத்தல், மேற்றோல்

திமிருடன் நாற்றம் வீசுதல், நோதல்,

635
கிருஷ்ண

கிருஷ்ண

குட்டம்

சத்த தாதுக்களும் உஷ்ணப் படல்,
அறை,
புறங்கை, தலை,
இவ்

விடங்களில் இரணமுண்டாதல்,
புத்தி சஞ்சலப்படுதல் முதலிய
குணங்க Eres
pio, black leprosy-Lepra

nigricans.

it

by dark

patches

characterised

is

upon the skin, anaesthesia or
loss of sensation in the affected
skin, fetid smell,
heated
or
inflammed condition of the seven
constituent parts of the body as
blood, flesh, bone, skin etc. ulceration of the private parts elbow,
head etc,

கிருஷ்ண கெந்தம், பனை
கிருஷ்ண காயா.

கிருஷ்ண

கெந்தா,

drumstick

மரம். 526

முருங்கை,

tree-Pterygosperma

moringa.

கிருஷ்ண கேழி, ஓர் செடி, 82211௪
hog

weed-Bougainillea

speca-

tabilis.
கிருஷ்ண
இது காய
variety
tree. It

சாலிச்சம்,

கருப்பரிசி, ௨ மல
04. புட்டரிசி.

நல்லரிசி;

௦4 01௮0 10௨.

கிருஷ்ண சிங்கு வாத .தோஷம்,
868
கிருட்டிண
சிங்கு வாத
தோஷம்.
கிருஷ்ண சுரம், ஓர் வகைச் சுரம்.
இதனால்
உடம்பில்
கருப்புத்
தழும்பும், நாக்கு, பல், உதடு
இவைகள் கருப்பாயும் காணும், ௮
kind of fever marked by dark
patches
on
the
body
and
discolouration of the tongue, lips

and teeth-Black fever.
கிருஷ்ண சூரிகை, பாம்பின் விஷம்
முநியும்படி
கொடுக்கும்
ஓர்
மூலிகை வேர்; (௨ £௦௦4 of an unknown plant given as an antidote
for snake-poison.

கிருஷ்ண தத்தூரி, 5௦௦௨ க ரூமத்தை.
கிருஷ்ண தாரி, 56௨ க ரூமத்தை.

சதுகம், கறுப்பு சதுக மரம்.
சித்திக் குதவும், ௮ 11௮01
of 'Sadugam’, an unknown
is said to be useful in Re-

juvenation,.

கிருட்டிண

கிருஷ்ண
சன்னுகம்,
கறுப்புக்
கடலை, 061௪௦௩ Bengal-gram.

சாபம்,

கிருஷ்ண துளசி, 56௨ கருந் துளசி.
கிருஷ்ண தோஷம், விஷ சுரம், 1௦ver as typhus,

malaria

etc.

See

கிருஷ்ண சுரம்.

கிருஷ்ண சர்ப்பம், 5௦6
சர்ப்பம்.

கிருஷ்ண

கிருஷ்ண

பலை

நிலப்

பனை,

ground pailm-Curculigo orchioides.

கிருஷ்ண சாரம், கறுப்பு மான், 0120%
deer.

கிருஷ்ண
வரிசி.

பலம்,

கிருஷ்ண

பலி,

sesamum

5௦௨

கார்போக

காரெள்,

black

seed.

கிருஷ்ண பலை, பெருங் களா, large
carondah-Carissa

carandas:

MiG

wash, fire

brand

Premna

tomentosa.

2.

teak-

839

கிருஷ்ண
கிருஷ்ண

கிருஷ்ண

பற்பம்

பற்பம், கிருஷ்ண

ரசம்,

(in-Ayurveda) black sulphide of
mercury. It is prepared by rubbing
together equal parts of sulphur

and mercury; 2. @ive ubin_ig, incrustation of mercury.

கிருஷ்ண

பாகபலம், (கிருஷ்ணா

பாக-ஃபலம்-01௮90%

+ ripe

+ fruit)

பெருங்

செடி,

large

களாச்

carondah-Carissa
carandas
alias Capparis carandas. It is so
called from its edible fruit being

black.
poolah
or
leucopyrus.

கிருஷ்ண
vomica.

அல்லது இலிங்கம், 1115 ரோ உவ
lens situated
of the eye.

கிருஷ்ண
ements

goomchy-Cicca

பாணம்,

stig,

MuUX-

behind

the

௭

cornea

மண்டலத்
துவாரம்,
gieaimgw, aperture or

opening in the pupil or at the centre of the iris of the eye-Pupil.

கிருஷ்ண

மண்டலப்

கருவிழியில்

படரும்

படலம்,
ஓர்

சதை

வளர்த்தி, a thin Coating formed on
the iris of the eye.

கிருஷ்ண

கிருஷ்ண பாகம், வெண் பூலா, 9106

மூக்கா

மண்டலம்,

(கிருஷ்ணா

மண்டலம்-0120% * கபம் நெரக!௦ா ௦

circles of the eye-ball). கருவிழி,
choroid including ‘the iris generally known as black of the eye. as

௦00௦560

1௦ வெள் விழி அல்லது

. சுக்கில மண்டலம்,

146 காட

ந

கிருஷ்ண பிரம், 896 கறுப்பு வாகை.

tion

கிருஷ்ண புட்ப பீசம், 8௦6 கரூமத்தை.

லுண்டாகும் ஓர் நோய். இது இதர

கிருஷ்ண பேடம், 566 கடுகு ரோகிணி.

கிருஷ்ண பேதி, 866 கடுகு ரோகிணி.
கிருஷ்ண போளம், 866
கறுப்பு
போளம் அல்லது கரிய போளம்.
கிருஷ்ணப் பிரகம், கறுப்பு அப்பிரகம்,
1௮௨௦௩ ஈப௦௨. 56௨ கிருஷ்ணாப்
பிரகம்.
கிருஷ்ணப்பிர சோதிக் குரு, ௧௬
வேல், black
babool-Acacia
arabica.
கிருஷ்ணப் பிரியம், கொடி முந்திரிகை,

grapes-Vitis vinefera.
கிருஷ்ண
மணி,
கண்ணிற்குள்
கருவிழியில் அமைந்துள்ள கல்

of the

eye;

2.

கருவிழியி

வஸ்துக்களைத் தெரிய வொட்டாமற்
படி
திரை
போட்டது
போல்

மறைத்தல், க்றுத்தல், சிவத்தல்,

உப்புதல், குழி விழுதல் ஆகிய இவ்
வைந்து குணங்களையும் கருவிழியி
லுண்டாக்கும், 8 915295௨ 1ஈ 17௨
iris of the eye. It is characterised
by dimness of vision, inflammation; darkening of the eyes, swelling and depression in the eyeball.

கிருஷ்ண

மாது, 5௦6 கருந் துளசி.

கிருஷ்ண மூக்கா, பனிப் பயறு, black
variety of gram; dew-gram.

Itis a

pulse so called from its being
brought to perfection by the night's
dew.
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கிருஷ்ணாகரு

கிருஷ்ணம்

கிருஷ்ணம், குயில், !ஈபிலா பே௦௦௦Eudynamis scolopaceus; 2. துரிசு,

copper sulphate-Blue vitriol;
3.திப்பிலி, 1௦௩9 pepper-Piper
longum; 4. eng, black pepper-

Piper nigrum; 5. @iqptoy, iron; 6.
நாக மணல்,

21௦

016; zinc mixed

with sand; 7. smiciy, blackness;
8. aq, Beowb, dark

blue; 9. ‘tonesr,

deer.

கிருஷ்ண

ரசம்,

56௨

கிருஷ்ண

பற்பம்.
honey shrub-Fleuggea leucopyrus.

கிருஷ்ண ரேகடை, கறுப்பு மணல்,
black 88௩0; 2. இரும்பு சேர்ந்த
மணல்,

iron ore;

iron

mixed

with

sand.

கிருஷ்ண

லவணம்,

கறுப்புப்பு,

biack salt
iron ore.

கிருஷ்ண லோகிதம், கறுத்த சிவப்பு
dark-red colour.

கிருஷ்ண வந்திகா, பெருங்குமிழ்,
large goomchy-Gmelina arborea.

கிருஷ்ண
அப்பிரகம்,
mica.

வப்பிரகம்,
black

or

கறுப்பு
adamant

கிருஷ்ண வர்ணம், உலோக

மணல்,

iron mixed with sand; 2. smiciy

நிறம், black ௦01௦பா; 3. கருநீல நிறம்,
dark blue colour.

கிருட்டிண

கிருஷ்ண வல்லி, 566
வல்வி.

்

வாக்கியம்,

கிருஷ்ண

black honey
multiflorus.

கிருஷ்ண

நீர்ப் பூலா,

shrub-Phylianthus

விருட்சம்,

வேங்கை,

kino-tree-Pterocarpus
pium.
trumpet flower
chelonoides.

கிருஷ்ண
rice.

marsu-

பாதிரி மரம்,

tree-

Bignonia

விறுகி, கறுப் பரிசி, 120

கிருஷ்ண வெலி, கறுப்பு எலி, இது
கடித்தால் அடிக்கடி இரத்த வாந்தி
யுண்டாவதுமன்றி,
மழைக்
காலத்தில் மிகுதியாக இரத்தம்
விழும்,

கிருஷ்ண லோகம், இரும்பு மணல்,

mw,

creeper-Hiptage

spring
Qamg,
madabliota.

கிருஷ்ண விருந்தை;

கிருஷ்ண ரத்தி, வெட் பூலா, white

கருங்

வல்லக்கினி,

கிருஷ்ண

01௮0

வாடு

of rat-Mus

rattas. Its bite leads to vomitting
of blood which tends to aggravate
' especially during the rainy season.

கிருஷ்ணனைக்
உரல், mortar.

கட்டிய

விடம்,

கிருஷ்ணன்
குளிகை,
சாரணை
$1535 Sve wee, animated mercurial pills; 2. வீரமணி, ௦௦ஈ5௦1/dated mercuric chloride.

கிருஷ்ணா,
Ocimum

துளசி,

holy

basil-

sanctum.

கிருஷ்ணாகரு, (கிருஷ்ண -அக௬)

கறுப்புஅகரம், 6120% ௨891௨400௦0.
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கிருதம்

_ கிருஷ்ணாசனம்
கிருஷ்ணாசனம், கிருட்டி ணாசனம்,
a kind of posture.

கிருஷ்ணாசனி,

சின்ன

முள்ளங்கி

அல்லது சுவற்று முள்ளங்கி, மவ|radish-Bluemea aurita.

கிருஷ்ணாட்சக் காளா,

886

கருந்

துளசி.

பாக

விதி,

mustard.

|

கிருஷ்ணு. வங்கம், (850; 2.ஈயம், 17.
கிருஷ்ணு வலி, ஈய தோமத்தினால்
ஏற்படும் வயிற்று வலி, ரொ 0 ௮நproduced

ing-Colica
கிருஷ்ணை,

by

lead-poison-

pictonum.
895

மருந்து

நெய்

or the process of the manufacture

of medicated ghee.
கிருத பூரம், மாவு, தேங்காய், நெய்,
பால், சருக்கரை இவைகளைக்

கொண்டு

தயாரித்த

sweetmeat.or

கிருஷ்ணிகை, கறுப்புக் கடுகு, black

ache

கிருத

Glaiuy (lpemm, the rules relating to

;

pared

கிருதக் கிருமி, நெய்யி லுண்டாகும்

pre-

ghee,

sugar.

werrxngi,

Am! ysretig.,, uni-

foliate
trefoil-Hedysarum
gangeticum.

கிருத மாலம், 52௦

கிருத மாலிகை.

கிருத மாவிகை, கொன்றை,
Cassia

கிருட்டிணை.

மிட்டாய்,
cake

of flour, cocoanut,

milk and

Aws

sweet

0௦29512-

fistula.

கிருதம், செங் கொன்றை, 1௨0 095512-௧51 ராகாறாாகர்வ; 2. மருந்து

சர்க்கரை பொங்கல் அதாவது நெய்,

நெய், medicated clarified butter or
confection;
3.
யோகத்தில்
கண்டிருக்கிறபடி
சரக்குகளின்
மொத்த
நிறைக்குச்
சமன்
சருக்கரையும், இரண்டு பங்கு பசு

கண்ட

வெண்ணெய் அல்லது பசு நெய்யும்

புழு, 8 worm

found

in putrified

பாளித

போசனம்,

ghee.

கிருதக்

குள

சருக்கரை,

பால்

இவை

களோடு சேர்ந்த அன்னம், ௮ டு
dish of boiled rice prepared with

ghee, sugar and milk.

|

கிருத சித்திரம், தின் பீர்க்கு, 1௨0etable
alias

gourd-Luffa
Cucurbita

acutangula

acutangulus.

சேர்ந்தது, a confection, according
to the rules of preparation of medicines in Ayurveda, consisting of

powdered drugs with an
quantity of sugar and twice
cow's butter or ghee; mixed
proportion of 1:1:2; 4.Gimu1,

equal
that of
in the
ghee;

gourd or bittter luffa-Luffa amara.

5. சிறுந் தீ யிட்டு உருக்கி, ஆற
வைத்த வெண்ணெய், பல ஈச்ர்ன்

கிருத பாகம், நெய்யினால் தயாரித்த

1௦/60 10 ௦௦0௦1; 6. செம் முருங்கை,

கிருத சித்திரர், பேய்ப் பீர்க்கு, 8115

lo(®HS!, a Medicinal
made of ghee.

preparation

has
‘red

been

melted

Indian

marginata.

gently and

al-

laburnam-Cassia

கிருதரன்

கிருத் திரசி

கிருதரன், முகத்தில் பரவி நின்று

கிருத் திரசி வாதம், தொடை

தும்மல்,
கோபம்,
வெப்பம்
முதலியவைகளை
_யுண்டாக்கு
> Grong sumy, one of the vital airs prevailing

in the

causing

facial

region

and

sneezing,

anger

and

1௨௪. 565 கிருகரன்:
கிருத

வேதனா,

04

பேய்ப்

பீர்க்கு, 8410

கிருதாளி, தாளிப்பனை, (௮(1001 112௦umbraculifera.

கிருதி மாசம், 5௦௨ ஆனைத் திப்பிலி.

AGES) 005s! Cpu, clarified butter.
கிருதுகம், நிணக் கழலை.
இது
சாதாரணமாய் இரத்தக் குழாயில்

அல்லது அதனடியில்
தங்கி நிற்கும்
வண்டலிற் காணும் கொழுப்பின்
கேட்டினா லுண்டாவது, ௨ 8உ0௨ceous tumour. It is a fatty accumulation
sebacious

occurring
in ‘the
glands of the tissues.

4@53), wrest Ganev, deers skin: 2.

Ganev, skin.

கிருத்திமம், தோல், 810.

கிருத்திம

ஷதல்,

செயற்கையா

லூதல், கார்ரி01வ/ inflation.

கிருத்திய

முறை,

செய்

விதம்,

விரணத் தொழில்,

முறை, 0௦௦௨55.

கிருத்திரசி, தொடை
nerve.

௮௦1/௦:

2.

௦06௪1௦;

3.

நரம்பு, 59211௦

வாதம்

நரம்புகளைப்

பற்றிய வாதரோகம். இது அடி முதுகு
முதற்

கொண்டு

வரைக்கும்

பரவி

பாத

விரல்

யுள்ள

நரம்பு

களின் துவாரங்களை .அனுசரித்
இது

நடையின்றி
நித்திரை,

எப்பொழுதும்

யிருத்தல்,

பகல்

பதினான்கு

வகை

வேகத்தை மறுத்த லாகிய செய்கை
களாலும், கடற்கரைக் காற்றை உட்
கொள்வதாலும்,
மாமிசம், மாப்
பண்டம். தயிர், பால், வெல்லம், கள்,
புண்ணாக்கு, மதுர வஸ்து, மந்த

வஸ்து,

இலவண

வஸ்து,

அதி

சீதளப் பண்டம்,
எண்ணெய்ப்
பண்டம், கந்த மூல பலாதிகள்
முதவியவைகளை
மிதமின்றிப்
புசித்தல்,

ஆகிய

களினால்

இக்

பிறந்து,

காரணங்

உடம்பில்

குத்தல், கனத்தல், நோவு வேதனை
முதலிய குணங்களைக் காட்டும்,
neuralgia or inflammation of the
sciatic nerve extending from the
nates up to the toes of the feet. It
may be considered therefore a
disease in which the two great
nerve-trunks emenating from be-

low the lower extremity of the thigh
down to the bottom

modus-operandi.

கிருத்தியம், தொழில்,

தொடை

துள்ளது.

0௦பார். 526 கிருத சித்திரர்.

Corypha

அதாவது

வாதம்

reaching the

insteps and toes, become

with enraged

stuffed

Vayu and thus de-

prive the lower extremeties of their

power of locomation. It is said to
originate from the following
causes viz. sedentary habits, daysleep, suppression of the 14 natural cravings or urgings, such as
stool, urine, etc., the inhaling of
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கிருத்
sea-breeze,

meat,

starch

திரசி

கிருமி

வாதம்

excessive

food,

eating

curd,

of

miik,

jaggery, oil-cakes, sweet-meats,
substances not easily digestible
or of those likely to promote dull
appetite, saline substances, oleaginous articles, green roots,
fruits and other herbaceous ingredients and indulging in toddy and
cool drinks. it is marked by a pain
of shooting or tearing nature especially on the back of the thigh
frequently and totally incapacitating the sufferer-Sciatica.
NOTE:- Gouty and rheumatic patients are often subject to this disease with many relapses. In
women, sciatica is sometimes
due to the pressure on the sciatic
nerve within the pelvis caused by
the infant's head during labour.

கிருத்திரம விஷம், நாபி முதவிய
விஷப் பூண்டு. பாம்பு, அரணை
முதவிய
விஷப்
பிராணிகளின்
விஷங்களை உணவு அல்லது மற்ற
பதார்த்தங்களோடு
கலந்து
கொடுப்பதினாலேற்படும் விஷம்,
any poison introduced into the
system by mixing animal and
vegetable poisons such as aconite poison, snake poison, horse
lizard poison etc.,.with food or

other substances.
கிருத்திரம், ஓர் வாசனைத் திரவியம்,
a kind of perfume; 2. aingenenti
tusms, an incense; 3. ஓர் உப்பு, ௮
kind of salt; 4. sifl#; sulphate of
copper used as collyrium; 5.
@Qoneneh; a large kind of hawk;
falcon.

கிருத்திரிம,
chanical.

கையாற்

செய்த,

கிருத்திரிம திரவயோகம்,

ற௪-

கையாற்

கூட்டிய கரைப்பு அல்லது விலயம்,
solution of mechanical mixture.

. கிருத்திரிமம், கையாற் செய்தது, 11௪74
which is made
chanically.

artificially or me-

கிருத்துருணி, பம்பந் திராய், 10/௮
chick weed-Molilugo

கிருத்துரும
வகைச்

genus.

தாபம்,

பதினெட்டு

சரக்குகள்

வாசனைக்
perfumes
dients.

சேர்ந்த

ஓர்

கலப்பு, ௨ ஈாட்ர்பாக ௦
consisting

of 18

ingre-

கிருந்தி, ௨86௨ கஞ்சாங் கோரை.
கிருபீட

சன்மன்,

நெருப்பு,

1/6;

2.

சந்திரன், 11௦௦௭.
கிருபீடம், நீர், water.
கிருபீட யோனி,
that which

சலத்தில் பிறந்தது,

has taken

its origin in

water; water-born; 2. Gliaqauiy, fire.
கிரும

நிஷத்தினி,

pepper-Piper

திப்பிலி,

1௦9

longum.

கிருமி, கிருமிக் கிரந்தி அல்லது அரி
புண், Canker; eating and spreading sore; 2. typ, vermicule; 3.

GLb

ie,

intestinal worm,

4.

அணுக் கிருமி, germ; microbe; 5.
SHG Lye, maggot or animaicule;

6. சிறு பூச்சி, mite;
earth-worm.

7. நாங்கூழ்,

கிருமி, உடம்பிற்குள் காணப்படும்
அனேக

விதமான

புழு

அல்லது
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கிருமி

கிருமி

கர்ண

சூலை

of

16. வாற் கிருமி, flagellated germ.

various shapes which germinate
or grow in a living organism in the
different. parts of the human body.
The different kinds that have their
origin in feces, phlegm, blood,
etc. are:-

17. கருங் கிருமி, 01௪06 0௦10 பா௨0

Lbeflacr, worms

or parasites

1. பெரும் wpraé
tode.
2. நீர்ப் umbys
known

3.0 me

Sau,
Ail,

Nemaan

un-

kind.

(pemers

Au,

hook-

4. சன்னநீளக் கிருமி, Filaria.

19. சூரைக் கிருமி, வா

in the

பாவா

kind.
20. சுரோணிதக் கிருமி, germ-cell.
21. துலக் கிருமி, 2121-௮0.
22. scons Slamibl, germ

respon-

23. தாதுக் கிருமி, germ concerned
in the increase or vitality.

5. அணுக் கிருமி, ரார்ணா௦06.
6. வெண் கிருமி, 22௦0

24. eumiiés Slanuil, worms found in

௦ 0

the teeth, saliva etc.

worm.

25. @& See Ace,

7. செங் Aceh, red worm.

8. அந்தர்மலக் கிருமி, ௦
rectum-Oxyuris
Same as No.6.

௦7

vermicularis,

9. ants apf, round-worm-Ascaris.
. 10. sreSleveoré Sanu, worm without legs for locomotion.
ws

18. மண்டைக் கிருமி, 1/0
head.

516912 10: கணம்.

worm.

11. G4

germ.

F_ihl,

12. தோன்றாக்

microzoon.

கிருமி,

1ஈஙரக/616-

26. yer& Ag,

germ-cell.

an unknown kind.

27. சூலைக் கிருமி, microbe
rheumatism or colic.

28. சுக்கிலக் கிருமி,
zoon.

of

spermato-

29. வயிற்றுக் கிருமி, germs in the
stomach.
30. குடற் கிருமி, intestinal worm
such

as, tape-worm

etc.

worm.

13. 97556

Haw,

31. reg Alou,

liver flukes

germs

of

water worms

or

கிருமி கர்ண சூலை, இரண்டு காது
களும் சத்தமே கேளாது செவிடு

15. மஞ்சட் கிருமி, ௮3௨10 organ-

பட்டு, அவைகளினின்று புழுக்கள்

10௦0.

14. 654 Agu,

germs.

ism-Ochromyia.

கிருமி அரா, பருத்தி, ௦௦11௦.

நெளிந்து, இரத்தம், சீழும் வடியும்

845

கிருமி கரண

சூலை

ஓர் காது நோய், ௮ disease

கிருமிக்

கூடு

of the

விரண முண்டாகி, கண்களின் உள்

ear characterised by deafness,
discharge of pus and blood at-

கண்ணோய், ௮ 015௮56 of the eye-

tended with maggots.

கிருமி கர்ணம், காதினுள் புழுக்கள்
ஏற்பட்டு செவி டுண்டாக்கு மோர்
நோய், ஊர்வன ரீ எனாய்ாஉ ௦
of the local parasites in the cavi-

ties of the ear. It completely impairs the faculty

of hearing.

It is

so called from the existence
worms

of

in the ear.

கிருமி கிருட்டன், பிரண்டை,

ada-

mant creeper-Vitis quadrangularis.

பாகத்தைக்

கெடுக்கு

மோர்

lids marked by the formation of
microbes on the inner surface of
the eye-lids or at the root of the
eye-lashes, inflammation of conjunctiva as a result of irritation etc,
thus ultimately leading to damage
of the eyes when the disease
does not progress favourably;

3.கண்ணிரப்பைச்

சந்திலும்,

இரப்பை

சந்திலும்,

மயிர்களின்

மேகத்தினால் நீர் கட்டி, வீக்க
முண்டாகி புழுக்கள் நெளியும் ஓர்

கிருமி குட்டம், உடம்பி லுற்பத்தி

S054) Goris, a cyst or swelling of

யாகி புழுக்களைத் தள்ளும் ஓர் வித
குட்டம். இது அசாத்தியம், ௮ 1௦

the eye from syphilitic causes.
characterised by itching sensation appearing in the angles of the
eye due to the germination of the
parasites in those parts.

of leprosy caused by microbes
(bacillae leprac) found in the skin
nerves and tubercles. This is in
curable.

கிருமி குட்ட விஷ பாகம், நீர் விளா,
a variety

Limonia

of wood-apple

acides

tree-

sima.

கிருமி கொல்லி, புழுக் கொல்லி, ௮
agent either killing or rendering
powerless the intestinal germs or
parasites-Vermicide.

கிருமிக் கிரந்தி, வாயிற் புண்ணாகி

புழுக்களைத் தள்ளும் ஓர் வித
கிரந்திப் புண்ணோய், ௮ 4௦௦௮ 0
syphilitic ulceration

attended

கண்
விழிச்

of the

mouth

சந்திலும்,

மயிர்களின்

சந்திலும்

marking-nut

tree.

‘

கிருமிக் குரு மாறுத சூலம், தும்புரு,
Indian
tooth-ache
Zanthoxyion alata.

கிருமிக்

குன்றம்,

tree-

வாலுளுவை,

spindle tree-Celastrus paniculata.

2.

கிருமிக் கூடு, மார்பில் பூச்சிகளினா

வெள்

லுண்டாகும் ஓர் நோய், ௨ 0152௮5௦

with germs-Canker;

இரப்பைகளிலும்,

கிருமிக் கினம், வாய் விளங்கம்,
worm-killer-Embelia ribes alias
E.grandulifera; 2. புழுக் கொல்வி,
worm-killer; 3. இலந்தை வேர், 1001
of jujube; 4. Gers Qam_ent மரம்,

இரப்பை

பலவித

புழுக்கள் ஏற்பட்டு நமைச்சலுடன்

of the chest due

L{ipSser Sa
crobes.

to microbes:

2.

ltio, seat of mi-
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கிருமிச்

கிருமிக் கொல்லி
கிருமிக் கொல்லி, குணு கினி, worm
killer-Vermifuge.C.f. புழுக் கொல்லி.

னின்று

புழுக்களி

சத்து,

கிருமி

தயாரிக்கும் ஓர் வகைச் சத்து, ௨
essence

prepared

from

mi-

crobes.
கிருமி சத்துரு, புரசம் விதை,

8860

of palaus tree-Butea frondosa;

சைலம்

:

three humours in the system. The
microbes when operating on the

biood give rise to various symptoms

the

such

scalp,

as,

dried

feeling

across the head,

condition

of

of fullness

swelling,

excru-

ciating or throbbing pain, burning
sensation, fetid smell, discharge
from the nose itching around

the

2.

jaw followed by inflammation and

பூவரசம் விதை, seed of portia tree-

swelling of the throat, noise in the
ear, fever, cough, weakness, etc.

Hibiscus

populaneus;

3.

see

ஆடுதின்னாப் பாலை; 4. ஓர் பூடு, 8
plani-Erythrina

fulgens.

shell.

கிருமிசம், 5௦6 கிருமி வாந்தி.

கிருமி சூத்திரம், ஓர் நோய், ௨ஈ பா-

கிருமி சம்தை, 866 அகில்.
கிருமி

சிரோ

தலை

ரோகம்,

நோய்.

Known

ஓர் வகைத்

இது

கிருமி சுத்தி, கினிஞ்சில், 12146-

அசுத்தமான

disease.

AG
Grand, yups Clanevsesl, vermifuge; anthelmintic.

அல்லது பழைய வுணவுகளைச்
சாப்பிடுவதால் திரிதோஷ மிகுந்து,

கிருமிச்சம், 826 கிருமிசம்.

தலையி லுள்ள இரத்த மாமிசத்தைக்
கரைரத்துக்
கிருமிகளை

கிருமிச்

யுண்டாக்கும்.

இக்

கிருமிகள்

இரத்தத்தைக் குடிக்கும் போது
தலையில்

மண்டை

வறட்சி,

மதர்த்தல்,

வீக்கம்,

பிளத்தல்

போன்ற வலி, எரிச்சல், கெட்ட
நாற்றம், மூக்கில் சலம் வடிதல்,

தாடை சிவந்து நமைச்ச லுண்டாகி
வீங்குதல்,
இருமல்,
குணங்களை
of headache

காதிரைச்சல், சுரம்,
பலவீனம்
முதலிய
யுண்டாக்கும், க 144
due to the formation

of microbes in the head,
from the disintegration

arising
of the

blood tissues as a result of eating

unwholesome

food

which

19௮05 1௦ the derangement of the

சுரம்,

உடம்பி

லுள்ள

புழுக்கள் அல்லது கீரிப் பூச்சி
களினால் குழந்தைகளுக்கே படும்
சுரம். இதனால் வாந்தியும், பேதியும்
காணும் போது வாயின் வழியாயும்
அபானத்தின் வழியாயும் பூச்சிகள்
விழும், ௮ ரசா

ஈ பரா

பபெ௫ to

worms in the intestines-Worm
fever. These worms find their passage through the mouth when
vomiting or through the anus during purging.

கிருமிச் சூலை, குடற் பூச்சிகவினால்
ஏற்படும் வயிற்று வலி, ௦௦1104 றவ
due to intestinal worms.

கிருமிச் சைலம், கறையான்

புற்று, 8

hillock formed by the white-ants
for their habitation-Ant-hill.
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கிருமிச் சொறி

கிருமி

கிருமிச் சொறி, புழுக்கள் உடம்பினுள் |
மீத்
தோல்
வழியாக
உட்
தோலுக்குள் புகுவதா லுண்டாகும்
சகிக்க முடியாத

சொறி

அல்லது

Slestey, intolerable itching caused
by animalcules (Acarus scabi)
which burrow under the skin
through the thinnest part of the
upper layer of the skin (epidermis).

கிருமிஞ்சிப் புழு, சப்பாத்திப் புழு,
pricklypear worm or cochineal insect-Coccus cacti.

கிருமிஞ்சி

யோமம்,

கிருமானி

யோமம்; குறிஞ்சி யோமம். இது கால்

நடைகளுக்கு மருந்தாகவுதவும்,

Indian meadow saxifrage-Sesseli

indicum alias conidium diffiusum.
This is used
cattle.

as a medicine

for

கிருமி
தந்தகம்,
பல் சொத்தை
விழுவதாலேற்படம் பல் நோய்,
tooth

ache

due

to decay

of the

teeth.

கிருமி தந்தம், புழுக்க எரித்த பல்
அல்லது சொத்தைப் பல், WOrMeaten tooth with accumulation
pus and blood-Carious tooth.

of

கிருமி தந்த ரோகம், சீழ்ப் பல், இது
வாதாதிகள்

அதிகரிப்பதனால்

_ பல்லுகளிலும், வேர்கவிலும் பரவி,
பல்லுக்

அடைந்து

கிடையில்

கெட்டு

அன்ன

ரசம்

நாற்றம் வீசி,

நாசம்

companied with constant secretion of pus. It is due to the aggravated condition of Vatha (humour)
prevailing upon the gums and the

root of the teeth. The food collecting and decaying around the
gums is also one of the exciting
causes.. The disease

is marked

by fetid smell, appearance of
boils, swelling of the gum, formation of pus in the socket, which is
secreted into the
rhoea alveolaris.

கிருமி
- தோஷ

mouth-Pyor-

நாசனி,

இருசுவ

சற்பாட்சி, வா unknown plant used
for curing diseases
effects of poisonous
the system.

due to the
microbes in

கிருமித் துவம், கருப்பு அகரம், 01௮0%
Agaru wood or black eagle wood.

கிருமி

நாசகாரி,

வயிற்றுக்

கிருமி

களைப் போக்கடிக்கும் மருந்துகள்,
medicines or drugs that expel or
destroy

or intestinal

ani-

mal parasites-Vermifuges
Vermicides.

worms

and

கிருமி நாசகி,

5௦௨

பாலை...

கிருமி

தின்னாப்

i

நாசத்

விதை,

ஆடு

திரயம்,

819052.

வேப்பம்

5620.

கிருமி நாசம், ஓமம், 018005 weedCarum copticum; 2. @nrenesfl
யோமம்,
black
henbane-

கொப்புளங்களெழும்பி, ஈறு வீங்கி,

Hyocyamus

இரத்தம் சீழும் கசிந்து புழுக்கள்
Gleflujt, an inflammatory condi-

agrestis; 3. Guwe Sga@,

bitter

wild

bitter

tion of the edges of the gums ac-

luffa-Luffa amara; 4. Geuv பீர்க்கு,

gourd;

niger

alias

strainer vine;

H.
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கிருமி

கிருமிப் பித்தம்

நாசம்

central rib of the margosa leaf; 5.
பலாசம் விதை, seed of palausButea frondosa; 6. umieib Lunener,

9,@ Slemenau

worm-killer-See

பாலை: 7. வாய் விளங்கம், wind.
‘perry-Embelia ribes; 8. எருக்கு,

madar plant-Calotropis gigantea.

கிருமி நாசினி, 866 கிருமி நாசம்; 2.
5௨௦ எலிச் செவி; 3. பேய்த் தும்பை,
zeylanica.

devil's leucas-Phlomis

கிருமி நாசி, நில வாகை, 11 வு
senna-Cassia

angustifolia.

கிருமி நாயகம், 58௦ ஆடு தின்னாப்
பாலை.
கிருமி போஷணம்,
.கிருமிப்

படை,
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அரக்கு.

புழு அல்லது

கீரிப்

பூச்சிகளினால்' குழந்தைகளுக்கோ
அல்லது
பெரியவர்களுக்கோ
உடம்பில் ஏற்படும் படை, சொறி
முதலிய சரும நோய்கள், 5/0 diseases

such

as ringworm,

itching

etc. in children or adults, due to

Trycophyton tonsuruns; 4. அரைக்

கடுவன், ௮ 2௮510௦ 8//-0156௨8௦
like ring-worm on the inside of the
thighs and groins-Tinea cruris; 5.
அறைப் படை, 04003/5 itch which
is a tropical skin-disease found
especially

troublesome

in

the

folds of the thigh-Tinea imbricata.
கிருமிப்

பவுத்திரம்,

லேற்படும்

கிருமிகளினா

ஆசனப்

பவுத்திரம்.

இதில் மலவாயி னருகே கண்கள்
விட்டு இரண
முண்டாகி, சில

வேளை மலம் இதன் வழியாய்
நாற்றத்துடன் வெளிப்படும், எர ௮ம்scess said to be caused

by para-

sites on the margin of the anus. It
is transformed into a fetid and
putrid ulcer infested with worms
and parasites which eat away the
sides

and

burrow

into the

region

of the anus, with the formation of
holes through which fecal matter
is sometimes

found

to gush

out-

Fistula in ano.

microbes,
etc;
2.

கிருமிப் பிடித்தல், பூச்சிப் பிடித்தல்,
being affected with worms.

கிருமியினால்
குழந்தைகளுக்
கேற்படும் மண்டைக் கரப்பன், ௮
variety of ring-worm occasionally
attacking the scalp in children —

கிருமிப் பித்தம், ஈரற் கோளாறினா
லேற்படும் ஓர் வகைப் பித்த நோய்.

the action of worm,
germs,
bacterium

Tinea

tonsurans

Audouini;

or Microsporon

3.

கிருமியினால்

குழந்தைகளுக்கு முகம், உடம்பு,
கால்

இவைகளில்

உண்டாகும்

கரப்பன் அல்லது கடுவன், 3 ௦௦tagious skin-disease commonly
attacking

or

appearing

on

the

face, body or limbs. Itis caused
by

the

growth

of

a

funges-

இது

மலத்திற் கிருமி விழுதல்,

வயிற்றைப்
புரட்டி
புரட்டி
வலித்தல்,
உடம்பு
முழுவதும்
தினவு, வலி, மல சலம் வறட்சி, கை

கால் சில்லிடல், உடம்பி லொருவித
நாற்றம் வீசுதல் முதலிய கசுணங்
களைக் காட்டும், ௨/0 ௦07 611/௦ ப2ness supposed to be caused by
torpor
of
the
characterised by

Jiver.
worms

It
is
in the
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கிருமிப்

கிருமி

பித்தம்

stools, spassnodic griping and
twitching pain in the bowels, intense itching throughout the body,
bodiiy pain, constipation, chillness of the extremeties fetid
smell of the body etc.

மேல் எதிர்த் தேறுவதால், மார்பில்
துடித்தலோடு,

ல்றுப்பது
கறுப்பாகத்

கிருமிப் பொடி, கீரிப் பூச்சி, small
parasites or microbes; 2. yupe
கொல்லி சூரணம், ௮
00
ரா
killing intestinal worms, such as
powder of Paiaus seed, Santonin

etc. c.f. கிருமி நாசனி.

expelling

intestinal

the body-Vermifuge.

worms

See

from

Aaa

நாசகாரி.

to be caused by impregbeing affected due to the

existence of worms in the uterus
(Bacillus abortus).
,
கிருமி மார்பு ரோகம், ஓர் வகை மார்பு
நோய். இது சிலேட்டு மாதிக்க
வஸ்துக்கள் அல்லது கருணை,
சேம்பு முதலிய கிழங்கு வகைகளைப்
புசிப்பதனால்,
ஆமாசயத்தில்
பெரும் பூநாகத்தைப் போலும், நீர்ப்
பாம்பைப் போலும் பெரிதாகவும்,
சிறிதாகவும் பூச்சிக ளுற்பத்தியாகிக்

குடவி

வாளா

வலி,

கண்கள்

தோற்றல்,

இருளல்,

கோழை

விழுதல்

முதலிய குணங்களைக் காட்டும்,
pain in the chest said to be due to
the upward course of the worm in
the intestines through the alimentary canal or eesophagus. It is
marked by palpitation of the heart,
swelling and excruciating pain in
the chest, darkness of the eyes,
dullness of. vision, discharge of
mucous froth from the mouth etc.
These worms are said to be
formed in the intestines owing to
the aggravated
condition
of
phlegm or wind as due to errors
in diet.

கிருமி மூலம், பல்லிப் பூடு. இதுவே

கிருமி மலடு, பெண்களின் கருப்பை
யில் புழுக்கள் ஏற்பட்டுக் கருவை
யழிப்பதனா லுண்டாகும் மலட்டு
Gnu, barrenness in women supposed
nation

|

வீக்கம்,

போல்

வாயினின்று

கிருமிப் புழு, 586 கிருமிஞ்சிப் புழு.

கிருமிப் போக்கி, உடம்பினின்று
புழுக்களை
வெளிப்
படுத்தும்
log basen, any medicine or drug

யோமம்

லொட்டி

பின்னிக்

கொண்டு, இருதயத் தானத்திற்கு

கொல்லைப்

பல்லி,

12௮0

ிலா1-

Strigia ௨பறரா௭௧101௪5; 2. குடந்
புழுவினா லேற்படும் மூல நோய்,
piles said to be caused
worms in the intestines.

through

கிருமியம், omdlew, flesh; meat.

கிருமியரி, வாய் Mere,
berry-Embelia

கிருமி யரிநாசி,

wind-

ribes.

புறங்கை நாறி, an

unknown fetid plant used for cur-

ing itches probably referring to 19
tel which see.
கிருமி

யர்ப்பாசனம்,

நரி

முருக்கு,

inferior kind of Erythrina.

கிருமியானி, 56௨ கிருமி யரி.
கிருமி

யோமம்,

குராசானி

henbane-Hyocyamus

ஓமம்,
niger;
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கிருமேளகம்

கிருமி -யோமம்

ephantiasis, hypochondriasis,
progressive emaciation, convulsions, fever, liver-disease etc.

2. கிருமிக்காக கொடுக்கும் ஓமம்

சேர்ந்த ஓர் மருந்து, ௮ medicine
in
which Omam forms the chief ingredient prescribed for killing
worms in the intestines.

கிருமி

ர௬ுஷ்டங்கி,

5௦௨

கிருமி

ஓட்டை

மரம்.
கிருமி ரோகம்,

கிருமி
நாக்குப் பூச்சி, கீரிப்

பூச்சி, புழு முதலியன மனித வுடம்பி
லுள்ள
கருவி
கரணங்களில்

உற்பத்தியாகி, அவ் விடத்திலுள்ள
தசை, இரத்தம் முதலிய தாதுக்களைக்
கொண்டு சீவிப்பதினால் அனேக
தோய்கள் ஏற்படும். இவை அனேக
காரணங்களை முன்னிட்டு உடம்பி
லுண்டாகும்
பித்தம்
அல்லது
சிலேட்டு
மாதிக்கத்தினால்
பிறக்கும். இதனால் உடம்பு திறம்
மாறி,
வயிறு
வலித்து,
மார்பு
எடுப்பாகத்
தோன்றி,
மந்தம்,
அன்னத்
துவேஷம்,
பிழிமை,
முதலிய குநிகள் ஏற்படும்.
இவைகளா

லுண்டாகும்

நோய்

களாவன: சோகை, மஞ்சள் காமாலை,

ஆனைக் கால், பிரமை, உடம்
பிளைப்பு, வலிப்பு, சுரம், ஈரல் வலி,
(psoiluer, diseases caused by
worms or parasites which germinate and grow in a living organism. They are due to the aggravated bile or phlegm arising from
variouS
causes
and
are
characterised by change of complexion, colicky pain, raised or
prominent chest, dull appetite etc.

The following are the diseases

arising from the effects of these
worms:- anemia, jaundice, el-

வாந்தி,

குடற்

புழுவினா

லேற்படும் cum, vomiting due to
worms in the intestines.
|

விரண

சோதனம்,

Genji, a prepared
for testing

the

கோடா

arsenic used

sores

or

ulcers

caused by worms in the system.
கிருமி விரேசனம்,

உடம்பினி லுள்ள

கிருமியினா லேற்படும் பேதி, ஐபா௦ing due to the presence of worms
in the intestines.

கிருமி

வைத்தல்,

இவைகளில்

புண்,

புழு

சிலந்தி

வுண்டாதல்,

breeding of worms or maggots
in a sore, or ulcer.

as

கிருமிவைத் திறத்தல், கட்டி, பிளவை,

சிலந்தி
இவைகளில்
புழுக்க
ளுண்டாகி அதனால் சாதல், 1௦ 01௨
of abscess, carbuncle, cancer,
ulcer etc. infested with cankering

worms.

Agbeosb,
Phaseolus

AGEs,

gi

uG,

aconite

அனேக

பெற்ற பெண்,

a

plant-

folius.

குழந்தைகளைப்
௨ woman

given birth to many

having

children.

கிருமுகம், பாக்கு மரம், ௧ா௨௦௪-ஈ.பர
tree.

கிருமுதலாடை, பொடுதலை. 01௦௨௦ing vervain-Verbena nodifiora.

கிருமேளகம், ஒட்டகம், வவ.

—
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கிரோன், சகல

கிரு வைசூரி

கிரு வைசூரி, தட்டம்மை, 1௩௨௨௦1௦5;
flat variola.

nO

crude

பச்சைக்

புண் இவைகளுக்கு
மேற் பூச
ajsayio, Kerosine oil. it is also

கருப்பூரம்,

camphor.

‘

கிரேந்தி, கச்சோலம், husk of cardamom.
,
கிரோசின்

எண்ணெய்,

இதற்கு

மண் ணெண்ணெய் அல்லது சிலை

எண்ணெய் என்றும் பெயர். இது
இந்தியாவில் ஆசாம் முதலிய
தேசங்களில் எடுக்கப்பட்டாலும்,
ர௬ுஷியா, ரொமேனியா, தூர்க்கி,
அமெரிக்கா,
பர்மா,
பாரசீகம்
முதலிய நாடுகளில் விசேஷம். இது

ஏற்பட்டதன் பின், பூர்வத்திவிருந்து
விளக்கெரிக்க உபயோகித்து வந்த
புங்கெண்ணெய்,
வேப்பெண்
ணெய்,
இலுப்பெண்ணெய்

இவைகள்

அடியோடு

நின்று

விட்டன. இது மிக்கக் கெடுதியை--1
யும், நஷ்டத்தையும் விளைவிக்கக்
கூடியதாயினும், நாகரீகத்தையும்,
வெளிச்சத்தையும் கருதி உபயோகப்

படுத்தப் பட்டுவருகின்றது. சுத்தி
செய்யாத எண்ணெய்க்குத் தான்
மண் தைலம் (ரோய் ௦1) என்று

பெயர்.

known as earth-oil or rock-oil. In
India, it is found in Assam and
other places; but from Russia,
Rumania,
Turkey,
America,
Burma, Persia etc., it is obtained
in abundance. After the introduction of this oil into India, the use of
the indigencus lamp-oils such as
margosa
oil,
dalbergia
oil,
mowah oi] etc. expressed from
various oil-seeds has ceased. Al-

though

this oii is injurious and

costly, its use has become very
extensive because of its powerfu!
light and refineness as suited to
present day civilization. The unrefined oil is known as earth-oil or
crude-oil which occurs as a semisolid somewhat of the consis_tence of a tenacious treacle.
Vaidyans use this oil as an external application in rheumatic complaints as also for children in
cases of itch, ring-worm, eczema
and other skin-diseases of parasitic origin. It is also useful in epilepsy, hysteria, palsy etc., in al!
which, it is rubbed on the affected

part with the hand in the form of

இம் மண் எண்ணெய்
குடைச்சல்,

குணமு *

முண்டு. குழந்தைகளுக்கு கரப்பான்,

கிருனம் பீரம், 826. உள்ளி.
கிரேசமிரம்,

கிருமியைக் கொல்லுங்

முதலிய

ரோகங்களுக்கும்,
கரப்பான், படை

கை

கால்
வாத

சொறி சிரங்கு,
முதலிய சருடீ

நோய்களுக்கும் மேலே தடவுதற்
குதவும். ஆனால், மண் தைலமோ
பிசினைப் போல் வழவழப்பாயும்,
பச்சையாயும் இருக்கும். இதற்குக்

liniment.
NOTE:-

Naptha

and

Kerosine

oi!

are finer varieties; and petroleum
or fluid bitumen is the rock-oi!
which is formed by the slow
Vegetable or both combined.

or

மண் தைலம் 15 116 ௦ப09-04 of 2
deep

dark

green

colour

with

a
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கிரோசின்
peculiar

கிலிட்ட

எண்ணெய்

unpleasant

odour and pungent

exuding from rocks.

aromatic

acrid taste.

It is also

found collected on the surface of
certain lakes. It is obtainable from
almost all the bazaars.

கிரோத நஞ்சு, அழல் நஞ்சு,

irritant

poison.

கிரோதி,

அழற்சியை

யுண்டாக்கு

Log Bgee, a medical application
that causes

pain or heat-Irritant.

கிரெளஞ்சம், ஓர் விஷம், ௪ 0௦150.

கிரெளஞ் சாதனம், தாமரை

நால்,

the fibres of the stalk of the lotus;

2.

திப்பிலி,

1௦

pepper;

தாமரைக் கொட்டை,

3.

14௨ 56௨0 07

the lotus,

கிரெளரியம், கொடுமை,
Aleoib, Aen
stroyed

௦பவடு.

555), that which is deor rendered

useless.

கிலாச குட்டம், உடம்பின் தோலைப்

பற்றியதும், சீழ், இரத்தம் முதலா
னதும் ஒழுகப் பெறாத ஓர் வகைக்
குட்டம், ௮ kind of leprosy which
confines only to the skin
free from any secretion.

and

is

of the skin covering

of the

body;

2.

the muscles

தேமல்,

இது

தோலைப் பற்றிய நோய்; ஓர் கசிவு
மில்லாதது. இது வாயு கோளாறடை
euglenned epi, a form of skindisease

marked

of any secretion and due to the
action of deranged Vayu.

கிலாசி, தேம லுடையோன், ௦௦ 7௦
[5 ௮11௮0%20/ ௦ரீ கிலாசம், சர்ர்ர் 52௨.

, கிலாலம், நீர், water.
கிலாயு, கபாதிக்கத்தினால் ஏற்படும்
ஓர்வகைத் தொண்டை யடைப்பு.
இது தொண்டையின்
கோளம்
நெல்லி விதை யளவு வீங்கி, வவி
கண்டு, அதனால் கவளம் உணவு
தொண்டையி
லடைத்துக்
கொண்டது போல் தோற்று விக்கும்.
இது சாதாரணமாக மருந்தினால்
குணப்படாது. சத்திரம் செய்தால்
தான் குணப்படும், 2 22 1பாா௦பா
in the throat. It is a disease in
which the aggravated phelgm and
blood give rise to a hard rise toa
hard and painful glandular swelling in the throat of the size of a
. gooseberry seed; and consequently a sensation is generally
experienced as if a morsel or bo-

lus of
throat.
nature,
aid and

food were stuck in the
This disease, by its very
is curable only by surgical
not by medicine.

Aleonenb, sementiyy, exhaustion; 2.
இளைப்பு,

கிலாசம், சதையை
மூடிக்கொண்
டிருக்கும் ஏழுவகைச் சருமங்களி
Gleonestm), one of the seven layers

by the absence

வர்த்தமம்

Alene,

௨௦௪1௦1.

ssmarciy,

fatigue:

ness.

weari.

| AeSlene, A> Gime, a small rat.

கிலுங்கி,
கிலு லு : கிலுப்பை,
்
ad
௮415-40.
லுங்
கிலிட்டம், cues, pain;

suffering.

கிலிட்ட
வர்த்தமம்,
கண்ணோய்.
இது

ஓர்வகைக்
கபத்தினாற்
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கிலிட்ட

'கிலேதக சிலேட்டுமம்,

வர்த்தமம்

பிறந்து, இமைச் சந்துகளிற் சிவந்த
வீக்கத்தை

யுண்டாக்கும்.

இவ்

வீக்கம்

கட்டிகளாகத்

தினவை

யுண்டாக்கும், ௪ 015௨௮௨௦

of the eyelids

and

தோன்றி

marked

copper-coloured

by a mild

inflamma-

tary swelling or abscess, slight
pain, and an itching sensation. It
is due to the phiegmatic humour
of the human system.
கிலீடகம்,
ஒர்
பூடு,
௨
plantGlycyrrhize glabra; 2. er விஷக்

கிழங்குடைய பூடு, ௮ plant with a
poisonous

bulbous

root.

கிலிடம், ஓர் விஷப் பூச்சி, ௨ kind
venomous insect.

of

கிலீபத்துவம், see HeS ib.
கிலீபம் , பேடித் Seon, impotency.
கிலீப லிங்கம், அலிக்குறி,
௨ 9௨ஈ1tal without the characteristic symptoms either of a male or female.

கிலீபன்,
தன்மை

பேடி
அதாவது
ஆண்
wpMeaiest, an impotent

. man; 2. 651, hermaphrodite;
nuch.

eu-

கிலு கிலி, 5௦6 கிலு கிலுப்பை.

கிலு கிலுப்பை, பேய் மிரட்டி. இது
காய்ந்தால் உள்ளிருக்கும் விதைகள்
ஒலிக்கும், [2116௨ /௦11-ரோ௦101கா/௮
laburnifolia. It is a ptant, the fruit
of which rattles or crackles in the
Jegumen owing to the dry pods
contained in them.
The following are the differentr varieties:-

1. வெள்ளைக்
கிலுகிலுப்பை,
white rattle-wort.

2.9ugm

AgiMeiiemu,

large

rattle-wort.
3. வட்டக் கிலுகிலுப்பை,
rattle-wort.
்

॥0பா0

4. செங் கிலுகிலுப்பை, 1௨0 rattlewort.

Agisab,

Agisas

uA,

a bird

raising a rattling noise.

கிலுங்காகிதம்,

நாங்கில்,

ஷேே!0ஈ

iron-wood-Mesua
(coromandaline).

_ ferrea

கிலுங்காகிலு, கிலுங்கி, கிலுப்பை,
566 கிலு கிலுப்பை.
கிலுத்தம், மணிக் கட்டு, wrist; 2.
மனித

ரூபமுள்ள

பழம் காய்க்கு

மரம், a tree bearing fruit resembling the human form.

கிலேசக்கினம்,
குட்ட நோயைத்
$0550; curing leprosy; 2. er
வகைச்

சுரை,

௨

gourd-Mimordica

801

௦7

bottle

mixta. |

. கிலேசபகம், வலியைத் தணித்தல்,
allaying pain

கிலேசம்,

or suffering.

நோயினா

வருத்தம், pain from

லுண்டான
disease;

2.

Gleueter (11, white leprosy.

_

கிலேடகிகம்; கிலீடக வேரினின்று
தயாரிக்கும் ஓர் மது, ௮ fermented
liquid or wine prepared from the
root of HeSiaw, which see.

கிலேதக
பையில்

சிலேட்டுமம்,
இருந்து

இரைப்

கொண்டு

உட்
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கிலேதக
கொண்ட

கிழங்கான்

சிலேட்டுமம்,
பண்டங்களை

உணவு

வகை
மோர்.
மிருதுவாக்கு
ACeot_Gio fy, the peculiar diges-

tive fluid secreted by the stomach,
being the solvent fluid in the digestive processes-Gastric juice.

2.
mob, moisture;
ACegab,
the
of
mucous
Ganenip,
anibpis
stomach; 3. sidle eumi 5, excess

of saliva.
கிலேதம், வீக்கம், இரணம், புண்
இவைகளைக்
கழுவு
வதற்கு
அல்லது ஊறிக் கொண்டிருக்கும்படி
துணியில் நனைத்து மேல் போடு

வதற்கு உபயோகிக்கும் மருந்து நீர்,

கிலோ

மூத்திரப்பைக்கு

மரம்,

amu spa, inflammation of:
the bladder-Cystitis.

கிலோ மலம், மூத்திரப் டையில்
உடைத்து
கற்களை
நிற்கும்
எடுத்தல், 1/6 art of removing

or

extracting the calculus or stone in

the bladder-Lithotomy.

கிலோமா, வாய் நீரைப் போன்ற கார
நீரில் ஓர் பாகத்தைச் சுரப்பிக்கும்

நீண்ட கோள

உறுப்பு. இது அடி

வயிற்றின் பின்பக்கம் குறுக்காக

Apes,

a long gland

situated

a lotion for washing and cleaning

transversely across the posterior
wall of the abdomen, secreting an

swellings, wounds, ulcers or
sores or for externally applying

alkaline
creas.

with the lint soaked in it.
ACGagsemb, suid, a kind of phlegm.

கிலேது, திரி தோஷம், ௨ morbid combination or concerted action of the
three humours of the human

body; 2. amie Ganenmm, complication of a disease.
லோபம், மூத்திரப்பை, சலப்பை,
bladder or a reservoir containing

the urine.

கஇிலோம நீர், கிலோமா உறுப்பி
னின்று
உற்பத்தியாகும் வாய்
நீரைப் போன்ற ஓர் வகைத் தடித்த
கார நீர், a thick alkaline fluid like
saliva, secreted by pancreas-

Pancreatic juice.

—

கிலோம யோனி, பையுடைய யோனித்
Sisoy, the bladder
Vesico-vagina.

and

vagina-

fluid

like

saliva-Pan-

கில்லம், கழுத்து, 1௨௦௩.
கிழ, வயது சென்ற, 2060; ௦10.
கிழக்கன்,

கிழக்கா,

கிழங்கன்,

56௨

ஓர் வகைக் கடல்

மீன்.

கிழங்கான்.
கிழங்கான்,

இது 1 அடி நீளம்; நீல காந்தியும்,

வெள்ளியைப் போன்ற நீண்ட
வரிகளும், இறகி னருகே கரும்
புள்ளிகளும் அமைந் துள்ளது. இது
பத்தியத்திற் குதவும் மீன். பழைய
மலச்
சிக்கலைப்
போக்கி
தேகத்திற்கு
செழுமையை
யுண்டாக்கும். இது பெண்களுக்குப்
பால் சுரக்க வைப்பதில்
சுறா
மீனைவிட விசேஷ குணமுடை
யதால்,

பெண்கள்
நல்லது.

கைக் குழந்தையுடைய

இதைச் சாப்பிடுவது
குட்டங்
கொண்ட
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கிழங்கான்

கிழங்கு

வனுக்கும் இது ஒன்றே
indian

whiting-

பத்திய

ground and dug up after a particular period according to the

alias

Atherina

nature of the plant. They are clas-

sihama. !tis a sea-fish 1 foot long.

sified into two kinds-(1) edible
used like vegetables, (2) non-edible used for medicinal purposes;
and each of these consists of different varieties as mentioned below:-

Berns

ayseyio;

Silago

sihama

having a brilliant purple reflection

and silvery longitudinal band and
dark dots near the wing. It is highly
useful as a diet for patients as
being nutritious. [t evacuates obstructed or retained stools thus
proving wholesome to the body.
Women are advised to eat it as it
is said to be more nourishing than
the shark's flesh; and therefore, it
is prescribed as diet for promoting the secretion of milk in women
with baby in arms. Vaicyans advise leprous patients to eat this.
Other species of this are Bengal
whiting-Sciaenoides
pama,
Bicuda etc.

() உண்ணுங் இழங்கு,
roots:-

1. உருளைக் கிழங்கு, (109௦௦
potato
tuberosum.
2. கருணைக்

கிழங்கு, மரம், செடி, கொடி, இவை
களின் மூலம். இக் கிழங்குகள்
சாதாரணமாய்ப் பூமிக்குள் விருந்து
வெட்டி யெடுக்கப்படும். இவை
களில் இரண்டு வகை யுண்டு. (1)

உணவுக் குரியது (2) மருந்திற்
குரியது. ஒவ்வொரு வகையிலும்
அடியிற் கண்டபடி பல வகை
யுண்டு, 1பட்கா௦ப5 ௦ bulbous roots
of trees, plants and creepers, and

they are found

buried

under-

கிழங்கு

elephant-

orixense.

3. காரு கருணை, 68051௦ 001910Amorphophallius
campanullatus,

சர்க்கரை

under-ground tuberous or bulbous root of plants and creepers;

as potato, yam etc; 3. பிண்டம்,
(fig.) foetus; 4. anresrnb, cause.

plant-Solanum

foot yam-Typhonium

கிழங்கு, செடி கொடிகளின் மூலம்,
2. உருளை, கருணை முதலிய
உண்ணுங்் கிழங்கு, 250ப12ர் root .

esculent

வள்ளிக்

கிழங்கு

அல்லது சீனிக் கிழங்கு,
yam-l|pomaea batatas.
3.

8/1

மரவள்ளிக் கிழங்கு, Mountain
் அ
நுவா-14வார்௦ர் பர்ிர்கவாா
௪.

. சேப்பங் கிழங்கு, cocoa rootColocasia indica. -

:

. SIYTS SRemesot, south sea arrow

root-Tacca

pinnatifiida.

சிறு வள்ளிக் கிழங்கு, 9௦௮ ந$ு௮றDioscorea

aculeata.

9. காய் euenefle Hipage, humped
*- yam

Dioscorea

globosa.

10. காய்ச்சிக் கிழங்கு

அல்லது

பெருவள்ளிக் கிழங்கு, large. yam-Disocorea

alata.
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கிழங்கு

கிழங்கு
11.

புதுச்சேரி

வள்ளி

பொட்டுக்

அல்லது

கறி

pig-snout
வள்ளி,
Dioscorea pentaphylla.

யாமிசுக் கிழங்கு,
yam-Dioscorea

common

sativa.

14. snomas Sprig,
row
angustifolia.

yam-

Malabar

ar-

root-Curcuma

Gloriosa

17.

காட்டுக் கிழங்கு,
No.8.

5௭௨

௦5

18.

சேனைக்
No.3.

கிழங்கு, 82௨

௮௨5

19. கொட்டிக் கிழங்கு, water-tily

radish-Raphanus
(2)

மருத்துக் கழங்கு,

onitum ferox.

. சீமைக் கிச்சிலிக் கிழங்கு,

10. கற்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, 1௦00
zedoary-Curcuma zedoary.

11. பேதிக் கிழங்கு, றபாரங்பட £௦௦1Ipomaea

Ipomaea

root-Mirabilis jalapa.

13. Gugpmi aipmug,, Mudar
plant;
serpent
reot
Aristolochia indica.
water-lily-Nymphaea
15.

16.

2. காட்டுக் கருணை, wild telinga
potato-Dracontium
polyphyllum.

- வெற்றிலை

வள்ளி, 4௮!

Dioscorea

oppositifolia.

நூலு-

root

plant-

14. அல்விக் கிழங்கு, 1001 ௦7 Indian

pumpkin-

digitata.

purga.

12. பத்தராசுக் கிழங்கு, 1௮15௨ ]/ஹ

roots:-

1. நிலப் பூசணி, ஊர்

Eu-

rope
zedoary-Hedychium
spicatum.

sativus.
medicinal

as

. நாபிக் கிழங்கு, aconite root-Ac-

root.
20. முள்ளங்கிக் கிழங்கு, ௦௦யார்ரு

plough root-

surf 3rba.

. கார்த்திகைக் கிழங்கு, உ
No.6.

longa.

16. ஆள் வள்ளிக் கிழங்கு, 8௮116 95
No.5.

1௦௦7-

0௦௦1௮4

zedoaria.

. SEOLIENLUS Hip,

15. wEe_e. Apis, turmeric; yellow root-Curcuma

spicatum.

5. பூலாங் கிழங்கு,
Curcuma

12. நூறங் கிழங்கு அல்லது காட்டு

13.

Hedysarum

வள்ளி,
potato-

Pondicherry sweet
Dioscorea purpurea.

[00%-

, கிச்சிவிக் கிழங்கு, ாஸா06

fotus.

தாமரைக் கிழங்கு, 191ப5 rootNelumbium speciosum (root
of).
தண்ணீர்

அல்லது

விட்டான். கிழங்கு

சதா வேரிக்: கிழங்கு,

water
racemosus.

root-Asparagus

17. பூமி சருக்கரைக் கிழங்கு, (10)
earth
sugar
campemelatum.

root-Arium
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கிழங்கு

கிழட்டுக்

கட்டை

18. கலப் பனைக் கிழங்கு, ரா௦யா0
palm-Curculigo orchioides.

கிழங்குக் கோவை,
கருடன் கிழங்கு,

19. Gleugnsent Apres, Verugu root-

கிழங்குத் தண்ணீர், வாழைக் கிழங்

Arummacrorhizon.

20.

அல்லது மஞ்சள் சீனக் கிழங்கு,
Himalayan
emedi.

from any tuberous or bulbous root.

இரேவல்

சின்னிக்

கிழங்கு

rhubarb-Rheum

root-Withania

22. ஆகாச

கருடன்

கிழங்கு,

23. eunemipé Aipmug, plantain rootMusa paradisiaca.

24. HepvAS Alps, green gingerofficinalis.

Zingiber

புளி நரளைக்
grape

கிழங்கு,

1௦-

root Vitis carnosa.

27. Ganemys Sipmue, Cyperus,
சேவகனார்

rotundus.

கிழங்கு,

an

un-

29. Gmwsm Aipriug, root of white
Indian water lily.
மருள் SipmGe, bowstring
hemp
root-Sanseveira
roxburghiana.

கிழங்குக் கொடி,
creeper

of

கிபூங்கு நீர், 5௦௨ கிழங்குத் தண்ணீர்.
கிழங்குப்

பிரண்டை,

பிரண்டை, 6ப0௦ப5
Cissus bifida.

மணிப்

7504 மாஒ

கிழங்கு மஞ்சள், பூசு மஞ்சள், Indian saffron; women root—Curcuma fonga.

கிழங்கு

மணி,

86௨

கிழங்குப்

கிழங்கெடுத்தல்,
மூலத்தை
அழித்தல், 1௦௦149 ௦பர், 2. வேரோடு
பிடுங்கல், 01 ஞாத

10௨

1௦௦1 5௦

as not to revive.

known variety.

30.

கிழங்குத் தைலம்,.பிண்டத் தைலம்,

பிரண்டை...

26. வெந்தோன்றிக் கிழங்கு, 5௭6
as No.22.
root-Cyperus

கிழங்குச் சாறு, 17௨ [பர் extracted

oil extracted from the foetus.

sommifera.

Brahaminy kite caper; sky rootBryomia epigaea.

28.

ஆகாச

கடியில் நிற்கும் தண்ணீர், 84௨
found deposited at the bottom of
the root of the plantain tree; 2.

21. அமுக் கிறாங் கிழங்கு, horse

25.

5688

வள்ளிக் கொடி,

sweet-potato;

2.

LAgeistemt_& Glam, a adamantine
creeper.

கிழ சீவன், 5௦6 கிழட்டு சீவன்.
கிழடன், கிழவன், ௦10

ஈவா.

கிழடு, முதிர் வயது, ௦10 ௮06; 2 முதிர்
வயதுள்ளது, dotage— Senium.
566 கிழட்டுத் தனம்.
கிழடு
கட்டை,
கட்டை.

கிழட்டுக்
உபயோக

கட்டை,
மற்ற

5௨6
வயது
பெண்

கிழட்டுக்
சென்ற
அல்லது
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கிழட்டுக்

கிழ மேனி

கட்டை

<916t0r, a contemptuous term used

கிழத்து, ஓர் வகை மீன், a kind of fish.

for an old and useless people.

கிழப், பிணம், கிழத்தன மடைந்து
செயலற்ற ஆண் அல்லது பெண்,

கிழட்டு

சீவன்,

Apel,

old

கிழவன் அல்லது

person.

man

or

கிழட்டுத் தனம், முதிர்ந்த வயதினால்
உடம்பும் மனதும் பலவீனப்பட்ட
நிலைமை, 1176 12610121௪5 of body
and mind incident to oid age—Se-

nility. See Dips seonb.

கிழட்டு முகம், வயதினால் திரைந்து
நிறம் குன்றிய முகம், 1806 எரர்/060
by age and deprived of its grace
and elegant features.

கிழண்டுதல், வயதினால் தளர்தல்,
being broken down by age.
கிழண்டு போதல், 586 கிழண்டுதல்.
கிழத் தனம்,

வயது

உடம்பிலுள்ள

முதிர்ச்சியினால்

தத்துவங்களின்

ஆற்றல் குன்றி, இரத்தம் குறைந்து,
கலைகள் வேறுபடும் நிலைமை, ௮
change in
advanced
the loss of
tissues,

human beings due
age brought about
elasticity in the cells
impoverishment

to
by
of
of

blood, and characteristic change
of grace or elegant features—Senile decay.
NOTE:—The only treatment in this

case
towads

old

useless person

a living

women.

is that which

is directed

giving elasticity to the tis-

sues.

often

called
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கிழட்டுக்

கிழப் பைத்தியம், வயது

முதிர்ச்சி

கட்டை.

யினால், அறிவழிந்து, புத்தி தடுமாறி,

சினம்
மிகுந்து,
கொண்டது
போல்
genie,

யைத்தியம்
கண்டபடி

& form of moral insan-

ity occurring in old people in which

the moral feelings are perverted,
senses failing, some of the passions excited and lastly the uttering
of words getting
cal—Senile insanity.

nonsensi-

NOTE:-— Dr. Burrows says:—"The
pious become impious; the con-

tent and happy, discontented and
miserable; the prudent and economical, imprudent and ridiculously profuse; the liberal, penurious; the sober, drunken. In this,

passions which had long been
dormant; resume their sway and
cast shame mingled with pity over

the years of the declining
Senile
dementia.
see
கெட்டுப் போதல்.

age—
sap

கிழ மரம், முதிர்ந்த மரம், ௦10 17௨௦; 2.
நாட் சென்ற

மரம், long-standing

tree.

கிழ முண்டாதல், கிழத்தன மடைதல்,

கிழத் திரி, பெண் குறி, 1௨ ஒளர! ௦7
a female so called
wrinkles or folds.

corpse.

from

its

becoming

கிழ மேனி,

old.

திரைந்த

மேனி.

இது

—
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கிழ மேனி

கிழான்

கிழவன் Gq,

நெகிழ்ச்சியை
இழந்த
.காலத்
Severn, shrunken body; body
with wrinkles or folds. This occurs

மேனி

வதற்கு

படுகை,

மூப்

முன்னமே

losmi_gsev, becoming

aw,

fever-

கிழவன் தாடி, பனி .தாங்கி, 56௦
காட்டு மருக்கொழுந்து; 2. ஓர் வகை

at an age when the muscle loses
its elasticity.

கிழ

upum

plant— Mollugo cerviana.

lombuipib, a kind of mango.

படை

கிழவி,

கிழத்தன

வயது

woman;

old before

முதிர்ந்தவள்,

2. பாட்டி, நாகம்

௦10

ராரா;

3. முருங்கை, moringa; drumstick

the period; becoming prematurely

tree;

old—Senilism.

4. seveonemg, which

see;

5.

தாய்க் கிழங்கு, 5௦6 கிழவிக் கிழங்கு.

கிழமை, கிழத் தன்மை, 010௦56; 2.

நாணற்

epuiy, decrepitude; 3. கிழத்தன்மை
யடையும் விதம், 47 நா௦0௧55 ௦7

கிழவிக்
காத்
தட்டை,
தட்டை, 1660.

growing

கிழவிக் கிழக்கு, நாட்பட்ட கிழங்கு.

கிழமைக்

old—

Insenescence.

கழுதல்,

an old root; 2. வருடஞ் சென்ற
கிழங்கு, root of the previous year.

உரிமையைக்

கருதி இறந்தவர்களுக்காகத் துக்கங்
Glanedt__om_o, mourning
dead
ship.

because

of their

for the

கிழவி தானிகம், முருங்கை,

relation-

radish

moringa. see Sipe.

கிழமை வட்டம், ஏழு நாட்கொண்ட

கிழவி மஞ்சள், முந்திய வருடத்து

காலம், ௨0௫1௦0 or cycle of seven
days; 2. euro week.

கிழம், முதுமை,

wenger, turmeric of the previous

year.

௦10 ௮96; dotage; 2.

கிழவு, கிழட்டுத் தனம், 0௦1806.

கிழ wesflgs a contemptuous term
for an old person; 3. see Slips
தனம்.

கிழ வேர் வரி, ஆண்குறி, 10௨ 9௨ஈtal of a male.

கிழாத்தி, கிணற்று அல்லது ஆற்றுக்

கிழம் படுதல், கிழத்தனம் அடைதல்,
growing or becoming old.

Shions4), a fresh water shark of catfish family-Siluridae; 2. Quam

கிழவரி, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு,

குறவை

water root— Asparagus racemosus
வயது

சென்றவன்,

gachua;

3.

ஓர் வகைக் கடல் சுறாமீன், a silvery
sea-shark— Tricanthus

௦0

ராவா: 2. எண்ணெய்க் கடுகு, 01201
sediment in oil; 3. um_t_em, grand
father.

மீன், a dark;-coloured

fish—Cphiocephalus

alias A. sarmentosus.
கிழவன்,

hore-

tree—Pterogosperma

strigilifer;

4. ஓர் பறவை, 2 180 ௦74 bird.
©

கிழான், தயிர், போப்; 2. சூரியன், 16
sun.
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கிழான்

கிழான் பச்சை, ஓர் வகைக் சந்தன
tomb, a variety of sandal tree.

கிழி, கந்தை, 120; 2. முடிச்சு, Knot; 3.
பொட்டணி, கருகரு 1160 பழ ரர வ
piece of cloth.
கிழிக்கட்டல்,
மருந்துகளின்
சத்திறங்கும்படி எரிப்பதற் காகவோ,

கரையும்படிச் செய்ய வோ அல்லது
வேறு முறையாகத் தயாரிக்கவோ,
துண்டுத் துணியில் தளர்ச்சியாக
முடிதல், லள்௨01௦ 04 1/6 501ப01(6
part of a drug (tied up in a piece of

cloth) by causing a liquid solvent
to flow slowly through it; 2.
மருந்தைத் துணியில் பொட்டண
மாகக் கட்டுதல், நூறு பற of a medicine in a piece cloth and suspend-

ing it in a solution before heating
or

3.

preparing

கரைந்து

கிழிவு. காயம்

பச்சை

it

otherwise;

சத்திறங்கும்படி

மருந்தைப் பொட்டணம் செய்து
நீரில் தொங்க விடல், hanging a
medicinal bundle in a solution for
extracting the essence.

கிழிக் கட்டி எரித்தல், சிறிய பூக்கள்,
மாவுகள்,
அணுத்துவ
மாகிய
வித்துகள், தண்ணீரில் மிதக்கும்
பொருள்கள்
ஆகிய
மருந்துச்
சரக்குகளைச் சீலையில் முடிந்து

தொங்கவிட்டு எரித்தல், உறறடுரஈ0
heat to the bundle of medicine
consisting of small flowers, flours.
minute seeds, and other substances floating in water for the

purpose of extracting the essence. c.f. டோலாயந்திர விதி.

கிழிக் கட்டு, பொட்டணம், anything
tied up in a piece of cloth.

கிழிதல், பிளந்து போதல், 28 1ஈ உதடு
AiPsev, splitting
பீறுண்டு

போதல்,

as

of lips; 2.

௦

torn.

as

belly.

AOS Hi,

557

Whoo, applying

knife in the human
operating.

system;

கிழித்தல், பீறல், 1௦வ10;

1.6.,

2. வயிறு

கொள்ளு மட்டும் சாப்பிடல், eating
bellyful; 3. £e0.n&sev, jacerating;

4. கிழிக்குதல், tearing; 5. Fev,
scratching.
கிழிந்த சவ்வு, பீறுண்ட
tured membrane.

சவ்வு, ரபற-

கிழிப்பு, கிழிக்கை, tearing;
பிளப்பு, cleft as in a lip.

2.

கிழிப்பு காயம், கீல காயம், 1207ated 0;
2. கீறுண்ட காயம்,
scratched

கிழி

or abrased

மருந்து,

wound.

சத்து

வாங்கும்

பொருட்டு, கிழிக் கட்டிய மருந்து,
(in Alchemy)

a medicine

tied

up

in a piece of cloth and suspended
in a solution for extracting the essence or the soluble part.

கிழியல், கிழிந்த uns,

lacerated

portion or torn part.

கிழியற் சதை, கிழிந்த தசைப் பாகம், '
the portion of flesh torn’

Ape, snes Aifley, laceration; 2.
பீறல், rent; 3. Mercy, rupture.

கிழிவு காயம், தசைக் கிழிந்ததனால்
ஏற்பட்ட காயம் lacerated wound.
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கிளப்புதல்
கிளப்புதல்,
எழுப்புதல்,

கிளிச்சன்

தூக்கத்தி

னின்று

லார

from

516௦2; 2. உண்டாக்குதல், மாளா

கிளாக் காய், 596 களாக் காய்.

கிளர்த்தி, ௨௦௦ கிளா அல்லது களா.

out, causing to occur as blister; 3.

கிளாவரி, 586 கிழவரி.

பசி அல்லது

கிளி,

inducing,

கிளம்பல்,

வாந்தி

as hunger

எழுதல்,

மூண்டெழுதல்,

being

மூட்டுதல்,
or vomiting.

89;

2.

excited.

3.

கிளி மீன்,

which

மேலெழும்புதல், 1௦ 802/6 off; to

௦1௧௨

peel

love-bird—Loricuius

off as in a scale.

கிளர்,
கோத்தற் கோவை, 1௮/5௨
-: Kamela—Casearia esculenta; 2.
eperil, lustre; 3. Lym sng, pollen of
flowers.
கிளர்ச்சி,

மறுபடியும்

தோன்றல்,

[ஹெஸ் 8 ரவா; 2. எழும்புகை,
rising as

Aengse,

boil.

கிளர்வு,

GwGleipe,

rising

as

கிளர்ச்சி, irritability; relapse.

கிளவரி, : 566 கிழவசி.

கிளவரி கேதனம்,

நான்முகப் புல்,

square-stalked
grass—
Saccharum spontaneum.

கிளறல்,

586 கிளறுதல்.

கிளறுதல், கிண்டுதல், துழாவல்,
stirring up as with a ladle in the
preparation of medicated oils
electuaries, syrups etc; 2. seonens,
Wi_@é Gersisaeo, examining

with a probe. See கிண்டுதல்.
கிளா,

568 களா;

carbolic acid
leschinaultil.

5. பஞ்ச வர்ணக் கிளி,

2. மலைக்

களா,

plant-Vaccinum

vernalis.

கிளி கட்டல், 586 கிழி கட்டல்.
கிளிகசுத்த சுவாச காசம், வலியோடு
கூடிய ஒர் வகை சுவாச காசம், 81/8௦
of bronchitis
attended
with
difficuity of respiration.

கிளிச மாரீகம், மாம்பழம்,
Mangifera

abscess

see; . 2.

பறவைக் கிளி, ஜளா௦்-1” ௮2௨௦16;
3. வெட்டுக் கிளி, locust;
4.
பச்சைக் கிளி,
ஜா௨௨ஈ
parrot—

indica

Mmango—

(fruit).

கிளி செயநீர், பூ நீருப்பு செயநீர்,

8

pungent
liquid
or
hydrate
prepared by exposing to night's
dew a solution of efflorescent salt
collected from the surface of the
soil of Fuller's earth.

கிளிச்சல், ஓர் கடல் மீன், ௨ 82௨-781.
Caesio

cuning.

கிளிச்சன், வாத முறையிற் செய்த
தங்கச் செம்பு என்னும் 108 மாற்றுப்
Glunen, (In Alchemy) a refined
concentrated gold of 108 ‘Matru’
equivalent to about 11 x 24 or 264
carats; j.e. about 11 times the

value of pure gold available in the
market.

(10 Matru=24

NOTE

1.-In

Medicine,
written

on

the

Tamil

volumes
Aichemy

carats).
Siddha

have
by

been

Siddhar's
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கிளிஞ்சிற் றண்ணீர்

கிளிச்சன்
as Bogar, Konganava, Satta Muni,
Agastiya, Rama Deva and various
others. The augmentation of the

ரிரவா ௨5 ௦4 9௦14 (மாற்றுயர்வு) 15
one of the processes in Alchemy
in which this is done either with
the standard or natural gold or
straight away with the ordinary
copper.
The
standard
gold
(natural) available in the market

for

use

as

ornaments

do

not

exceed 8% Matrus or 22 carats
containing 2 parts of alloy (24
carats being pure gold). But the
Siddhars' Science reveais the
process of making concentrated

gold (தங்கச் செம்பு) of the highest
degree of fineness. (1008 Matru)
which is valued about 100 times
the value of the standard gold

தேங்கம்).

concentrated

gold

of

various extraordinary degrees of
fineness up to 1008 Matrus can
even be manufactured with the

help

கிளிஞ்சி நீறு, சிப்பியை
யெடுக்கும் சுண்ணாம்பு,
ரா”. 826 கிளிஞ்சல் நீறு.

நீற்றி
8861-

கிளிஞ்சி லுப்பு, கிளிஞ்சி னின்று
தயாரிக்கும் உப்பு, 52/6 லல்20160
from the bivalve shell.

கிளிஞ்சி லோடு, சிப்பு 0/5181-51)
௮1.
கிளிஞ்சில், கிளிஞ்சி லோடு 1-/வ4/5
shell; 2. வழலை,

Fuller's earth;

3.

பிண்டம், 1௦௦1ப/5; 4. உடலிரண்டு

உயிரொன்று.

இது

அடியிற்

கண்டபடி பலவகைப்படும்,
bivalve
mussell.
It consists
of
different kinds as mentioned
below:—

1. ஓலைக் கிளிஞ்சில், 1/7 வாரல்
mussell-shell.

NOTE 2. — According to the
Alchemical processes mentioned
in the Tamil Siddhars’ science,

highly

கிளிஞ்சான், 586 கிளிமீன்.

of

‘Alcahest;

(முப்பு)

2.சூரிக்

கிளிஞ்சில்,

knife-like

mussell-shell.

3. பல்லுக் கிளிஞ்சில், 1௦௦1-1102
mussell-shel].

கிளிஞ்சில் நீறு, சிப்பிச் சுண்ணாம்ப,
shell lime obtained by burning bivalve

shells.

combined with the juice of a herb
கரூம் பசளை
(61206 variety of
spinach). See ஆணிக் கோர்வை.

கிளிஞ்சிற் சதை, கிளிஞ்சிற் குள்ளே

கிளிச் சிறைப் பொன், கிளியின்
சிறகைப் போன்ற
நிறமுடைய
மாற்றுயர்ந்த பொன், (7 Alchemy)
one of the four varieties of refined

கிளிஞ்சிற் சிப்பி, கிளிஞ்சி லோடு,

gold resembling the colour of a
parrot's wing. The other 3 varieties

are:~

ஆடகம்,

சாத

eTLbL, Heb, which see.

ரூபம் ௧௩௦

விருக்கும் சதைப் umm, the flesh
inside

the

bi-valve

கிளிஞ்சிற்

mussell-shell.

shell.

சுண்ணம்,

நீற்றிய சுண்ணாம்பு

கிளிஞ்சில்
- 8௱வி-1௨.

கிளிஞ்சிற் றண்ணீர்,
சுண்ணாம்பின்

கிளிஞ்சிற்

மேல்

தெளிவு நீர், 11௨ 2௮

தங்கிய

வள் settling
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கிளிஞ்சிற்

றண்ணீர்

கிளிமூக்கு

on the top portion of a solution of
shell time~Lime-water.

கிளிதம், புசிக்கு மன்னம்,

rice food.

கிளித்த

நவ

மாது,

மூக்குறா,

8

unknown

plant, probably a variety

௦4 குறா,

bottle

flower-Webera

corymbosa.

கிளி நாவல், கழற்சி, parrot jamboo—
Caesalpinia

bonducella.

கிளிப் பட்டை,
பட்டை.
கிளிப் பிள்ளை,

85௦6
566

கிளியூறற்

கிளிப் பூச்சி, சோளப் பூச்சி, ௮௨ 0251

கிளி

crop;

2.

மாசுணம், சிறு சின்னி, ரா௦்-

ed-leaved
fruiticosa.

acalypha—Acalypha
.

கிளி மீன், 58௦ கிளி மூக்கு மீன்; 2.

பவளக் கொடிகளில் வசிக்கும் ஓர்
அழகான மீன், இது உண்பதற்குத்
தகுந்த தல்ல,
8 869-115 1௦ பா
amongst coral reefs; parrot-fish—
Dourada. It is not fit for eating; 3.

ஓர் பச்சை நிறமான மீன், ௪ 9௨௨
sea-fish—Pseudocarus
chrysopoma.

கிளிமுகன், 866 கிளி மூக்கன்.

கிளி முருக்கு, முள் முருக்கு, 11௦ராரு
coral tree. See கலியாண முருக்கு.

கிளி மூதிகம், நுணா, 110702 root—
morinda

citrifolia.

nose.

கிளிமூக்கு, 566 கிளிமூக்கு மீன்: 2.
பருத்தி,
cotton—Gossypium
வாயா;
3. வளைந்த மூக்கு,
hook-nose; aquiline nose; 4. ஓர்
வெற்றிலை, a kind of betel leaf.

See கிளி மூக்கு வெற்றிலை; 5. 58௨
கிளி மூக்கு மாங்காய்; 6. see
அகத்தி; 7. கிளியின் மூக்கு, றவஊா௦£5
beak or bill.
கிளிமூக்குக் கிழங்கு, 52௨ ஆகாசக்
கருடன் கிழங்கு; 2. கற்றாழைக்

கிளி.

damaging the maize
வெட்டுக் கிளி, locust.

கிளி மூக்கன், கற்றாழை 21/௦6; 2.
கிளியைப்
போல்
வளைந்த
மூக்குடையவன், ௦
1
வா
aquiline

கிளிதி, 5926 கிலு கிலுப்பை.

மாங்காய்

கிழங்கு, ௮10௦6 1௦௦1.

கிளிமூக்கு மரம், ஓர் மரம், றலா௦1'5
bill

of

New

beak—Cilan

கிளிமூக்கு

Zealand;

thus

மா,

parrot's

punicans.

88௨

கிளிமூக்கு

மாங்காய்.

கிளிமூக்கு மாங்காய், ஒர் மாமரம்.
இதில் கிளிமூக்கை யொத்த காய்
அபூர்வமாய்க்
காய்க்கும்.
இம்
மரத்தின் இலை அரசிலைப் போற்
காணப்படும். பூப் பூர்த்த பத்தாம்

நாள் காய் காய்க்கும். இப் பழத்தை
யுண்டு
வேகமாக
ஓடலாம்.
சித்தர்கள் காய சித்திக்காக வேண்டி
வெகு நாள் வரை
காத்திருந்து

இதைப் பறித்து அருந்துவார்கள். ௮

rare species of mango—tree the
fruit of which resembles the
parrot-beak;

leaves

similar

to

those of peepul tree; bears fruit
on
the
tenth
day
of
its
blossoming. By eating it, one.can

கிளிமூக்கு
run

fast.

கிளுவை

மாங்காய்

Siddhars

wait

for the

period of its bearing fruit and eat

it for the purpose
their body.

of rejuvenating

NOTE-—It is also said that this tree
bears only one fruit and even that,
once in twelve years. This should
not confounded with a similar
kind (Mangifera indica) available
ordinarily in the market.

கிளிமூக்கு மீன், கிளி மூக்கைப்
போல் வளைந்த மீன், றவா௦(-020Dourada.

கிளிமூக்கு
வெற்றிலை,
கிளி
மூக்கைப் போல் காம்பு வளைந்த ஓர்
வித வெற்றிலை, ௮ species of betel
the pedicle of which is bent like
the beak of a parrot.

கிளி யூரல் பட்டை, 56௦6 கிளியூறற்
பட்டை...
கிளியூறற் பட்டை, ஓர் வாசனைப்
பட்டை..
இதன்
கஷாயம்
சுரத்திற்குதவும், ௮ 180௮ம் 62%
used in decoction for fever.

கிளி யெடுத்து ரவியில் போடல்,
கிழிக் கட்டிய மருந்தை யெடுத்து
வெய்யிலில் உலர்த்தல், 1௮1/0 ௦பர்
the medicine (tied up in a piece of
cloth and kept suspended) from
the solution contained in the

vessel; and then drying it in the
sun.

கிளி வெட்டுப் பாக்கு, ஆங்காங்கு
தோலுரிந்த பாக்கு, 8௨௦௮-1) 1
which the brown rind pecked here
and there.

கிளுவை,
அனேக

கிளுவை மரம்.
கிளைகளும்,

இதில்
கொம்

புகளும், நுனியில் இலைகளும்,
உள்ளதா

நிறைந்து

பூக்களும்,

விதற்கிப் பெயர்; இலைகள் மூன்று
பிரிவாயுள்ளன; பூக்களும், காய்

களும்

நிறைந்துள்ளன.

இதன்

பிசின் மிக்க உபயோக மானது. இது

சாதாரணமாக

வேலிகளில்

வைத்துப் பயிராக்கப்படும்; மிக்க
இதில்
வாசனையாயிருக்கும்.
அனேக விதங்களுண்டு, 5௮/5ஊ௱
tree—Balsamodendron berryi. It is
so called from its many branches;
and branchiets bear leaves and
flowers at their extremities; leaves
are three-foliate; shrub or tree is
covered with flower and fruit. The
exuding gum-resin is very useful,
Itis very common as a hedge plant

and has a grateful fragrance. The
different
the
are
following
varieties:~
1.வெண்்
கிளுவை,
white
balsam—Balsamodendron

berriyi.
2.செங்கிளுவை,

red

Balsamodendron

(typica).
3. முட் கிளுவை, 1௦7
Amyris

balsam—
caudatum

balsam—

spinosa.

4. unem Ms Shemeneu, rock balsam. |
Same as No. 1.
5.கர்ப்பூரக் கிளுவை, ௦௨௱2௱௦
balsam—Balsamodendron
caudatum.
6.காட்டுக்
கிளுவை,
wild
baisam-Balsamodendron

caudatum

(Roxburghiana).
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கிளுவை

கிளைதல்

7. wensvs Aemensu, hill balsam—
_ Balsamodendron pubescone
alias Protium caudatum.
8.மல்லங் கிளுவை, spreading
balsam—Balsamcdendron
gileadense.

5.பச்சைக்

green
கிளுவை,
barked balsam.
10. Ginsors Hemeneu, an unknown
variety.

11.smbum Semencu, grey baisam.

12.மாங்

கிளுவை,

mango

baisam.

13.

செம்பலக்

fruited

கிளுவை,

red-

balsam.

NOTE-Nos. 1-8 come under the
Botanical group and the botanical
names of Nos. 9-13 are not
known.

கிளுவை, சிறவிப் புள். இது 1 அடி
நீளம்; இது வெகு சீக்கிரமாகப்
பறக்கும்;
சூளக்கரை
ஆற்றங்
கரைகளில் மந்தையாகப். பார்க்
கலாம். இதை வலை கட்டிப் பிடிப்ப
துண்டு. இல்லாவிடில், தலையில்
சட்டியைக் கவிழ்த்துக் கொண்டு
அல்லது தண்ணீரில் கழுத்தளவு
இருந்துகொண்டு
தந்திரமாகப்

பிடிக்கலாம். இதன் கறி பத்தியத்திற்

குதவும்.
இதை
உண்பதால்
மாதர்க்கு முலைப் பால் விருத்தி .
யாகும்; கிரந்தி, விரணம் போம்;
அதிக வீரிய முண்டாகும், ௦௦
teal—-Querquedula crecca. It is 1ft
in length; flight amazingly rapid;
frequents shores of tanks and

banks of rivers in crowded flocks;

‘large numbers are netted and
caught.
Sometimes
they aval
caught alive by man wading with
his head above the water or
concealing his head with a large
earthern vessel (chatty). They are
very useful in diet and are said to
promote the secretion of milk in
women (lactogogue) and semen
in men and also to cure syphititio

ulcers and scares; 2. Ger
கிளுவை.
இதன் " தோகையின்

நிறத்தைக் கருதி இப் பெயர். இது

உணவிற்குதவாது, Whistling teal
Dendrocygna

called

from

awsuree.

the

plumage;it is not

eating.

It is so

colour
much

of the
used

for

மீன், ௨ (ம

௦7

்

கிளுவை,

கிளுவை

small

eel;

fish

grig—Marreca.

கிளுவைப்
பிசின்,
கிளுவை
மரத்துப் பிசின். இதுவே குக்குலு,
balsam

gum—Resin.

Aenen, wrslenen,

2.

gefg,

branch

shoot;

3.

of a tree;

மூங்கில்

bamboo; 4. airguememeu, spindle
tree—Celastrus
paniculata;
5.

பூங்கொத்து, bunch. of flowers.
கிளை

காமிகம்,

நீர்ப் பூலா,

poolah—Phyllanthus

'ந்கர்கா

multiflorus.

கிளைச் சுவாசக் சூழல், இரண்டு
'பிரிவினையுடைய மூச்சுக் சுழல்,
the two tubes arising from the
bifurcation of the wind pipe—
Bronchi.

AMaenarged, Slonmisco, to pry.out with
’ a needié,

as done

imbedded

in

with

the

a thorg:

flesh;
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கிறட்டை

கிளைதல்
2. சலாகையால் புண்ணில் கிளறி
சோதித்தல், ாம்ார்ட awound or
ulcer with a probe; 3. semergev,
washing as rice.

கிளைத்த ரோகம், புதிதாக உற்பத்தி
யான நோவ், ௮ disease newly
- springing up from another or
former disease.
numerous

01௦119

பெருகல்,

கிளைத்தல்,

as

boil,

in succession;

abscess

etc.

2. gengi Gunes

மற்றொன்று உண்டாதல், ப
out

a new

in

place

alternatively;

of old

3.

one

கிண்டல்,

burrowing.

கிளை
்நரம்பு,
நரம்பினின்று ஓடும்
ramification

உடம்பின்
கிளைகள்,

of a nerve.

கிளைப் பனை, . பல
கிளைகள்
ஒட்டிக் கொண்டுள்ள ஓர்விதப்

கிள்ளுதல்,

of the

25

502229

flesh till it is pained,

3. Homuge

Alsaaned, nipping or pinching off the

- end of a pimple, pustule, boil, etc.
கிள்ளிக்

காய்,

ஓர்வகை

நத்தை,

wing-shell—Avicula.

கிள்ளிப் போடல், நோய் ஆரம்
பிக்கும் போதே குணப் படுத்துதல்,
curing a disease in its infant
stage; a nipping off in the bud as
it were.

கிள்ளு,
Slengempems,
nipping.

கிள்ளுக் கீரை,
கூடிய

pinching;

சுலபமாய்

கிள்ளக்

&emy, greens that could be

easily plucked;

2. sjemyé Seng,

round-headed
amaranth—
Amaranthus
gangeticus;
3.

Lienest, a kind of palmyra tree With

(penen& Eemy, Garden greens—
Amaranthus blitum; 4. Gennugenn,

together.

tender

several

branches

adKered

கிளையிதழ், .புறவிதழ், ௨

outer

forming

புரையோடல்,

sinnuses.

கிளை வாதம், 56௨ ஆண் துடரி.

கிளை

விடுதல்,

5௦ பா;
dividing into

கிள்ளை, கிளிப் பிள்ளை,

குதிரை, ௦156;

petals of a flowef.

கிளை யோடுதல்,

greens.

2. கிளை

துளிர்த்தல்,
யுண்டாதல்,

branches;

ramifying.

கிளை வேரி, 5௦௦ சதா வேரி. '
- கிள்ளல், பசி. யெடுத்தல்,

15௨1௩0

hungry as in aug) Meneneo,
‘pinching of the stomach; 2.

parrot; 2.

3. சாதி பத்திரி,

mace—Myristica fragrance (pulp
௦7); 4. கருங்கிளி, dark-or black
parrot

கிள்ளைச்

சாதம்,

False

Gens,

young of a parrot. -

திற, குட்டம், leprosy.
கிறட்டி,

பிரண்டை,

creeper—Vitis

௮0௨11 ௨

quadrangularis.

கிறட்டை; ஓர் மருந்துப் பூடு, 8ஈ
unknown medicinal

plant.
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கிறுதி

கிறமுகம்

கிறமுகம், பாக்கு lomib, areca nut

கிறா, நறுங் குறிஞ்சி, 5௦6குறிஞ்சி.

கிறுக்கர் மடம், பைத்தியக்காரர்
_ களைச் சோதனைக்காக நிறுத்தி ,
eneiée, Uli, lunatic asylum.

கிறாணி see கிராணி.

கிறுக்கன், பைத்தியக் கார்ன், lunatic;

tree—Areca

catechu.

2. மனப் போக்குள்ளவன்,
fellow.

கிறா மிளிகம், 58௦6 ஒட்டொட்டி.
கிறி கள்ளி, வெள்ளைக் காக்கணம்,

-கிறுக் காஸ்பத்திரி, பைத்தியக் காரர்

white . mussell-sheii
creeper—
Clitorea ternatea (albiflora).

சிகிச்சைச் சாலை, hospital: for
treating the.lunatics. =

கிறிச்சல், தீ முறுகற் பாஷாணம், ௮
_kind of prepared
Myristica

AMIS,

arsenic.

கிறிச் சிரிடம், சாதிக்காய், ஈப1ா௨௦fragrans.

See

_ giddy, 2. நினைவு தடுமர்றல், பன்ற

கிறுக்கு நாய், பைத்தியம்

see உத்தாமணி.

பீர்க்கு, see கிறிது

வேதன்.

கிறு கிறுத்தல், மயக்க

mm,

-015௨856 ௦7 8066;

of the head; 2. wwiseubd, giddiness;
8. தலை மத மதப்பு, அள்யாயாது in
the head.

Agi AGipens, see கிறுகிறென்று
வரல்.

"கிறுக்கு
Lig.
'

கொள்ளல்,

giddiness

வரல்,
பவ

மயக்கங்

seized

as from

with

hunger. or

shock.

2. பைத்தியம்,

பிடித்தல்,
60,

பைத்தியம்

getting

mad;

being

attacked with lunacy:

age 'நாதிதம்., lo@pesn,, turmeric—
Curcuma

198. -

கிறு சந்திரன்,
moss;

கிறுகிறென்று:

பிடித்த

.

lunacy.

2.

கிறு கிறுப்பு, தலைச் sippA, reeling

a rabid dog.

| கிறுக்கு நோய், ஓர் ஆட்டு நோய், ௮

மடைதல்,

being giddy; feeling giddiness;
sorenno, reeling; tottering.

நீர்ப் und, water-_

duck weed—Lemnaceae.

கிறுசன்,

குங்குமப்பூ,' English

saffron—Crocus

‘w@epger,’

sativus;

2.

turmeric—Curcuma.

ionga.

கிறுக் கட்டி, இலுப்பைப்
a sweet

cake

பூ பணி
prepared

from mowah flowers, 2.கண்கட்டி,
aie

dizziness.

delirious.

கிறித வேணி,

யாரம்,

somes sie,

| கிறுக்குதல், தலைச் சுற்றல், 1௨௮10

Aish

ரீட்டம்.
கிறிடம்,

03

in the eyelid.

கிறு தாசிகம், நீர் முள்ளி, 44௮7௨7
thistle—Barleria tongifelia.

| Alpe, Uinfls eumuy, paralysis.
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கின்னரம்

கிறுது

யிடும் கவசம் அல்லது சீலை மண்,

கிறுது, 588 கிருது.

கிறுதுகம், பீர்க்கு, 80096-9௦ பார்;
luffa—Luffa amara.

Ere

swig,

mimosa—Mimosa

virgata.

Agnign xen,

water

கிறுது வேதனன் கிறுது வேதன்,
கிறுத்து வேதன், 888 கிறுதுகம்.

கிறு

பந்திகம்,

pepper—Piper

294௦௦0.

திப்பிலி,

long-

longum.

கிறுப்பு, 525 கிறு கிறுப்பு.
கினி, கிரக தோஷம், ௦1510 affection
in children or their mother through
the evil influence of planets.

கினிதி, 5௦௦ கிலு கிலுப்பை..
கினிபிடித்தல்,
நோயுண்டாதல்,
falling ill; becoming sick; 2.

குழந்தைக்குக்

கிரக

air-tight coating of clay luted to
vessel containing medicine so
to prevent the escape of heat
gas during calcination.

Asner engi, aermo
wood - apple tree.

கிறு துவம், 5௦௦ கிறுத்துவம்.

கிறுத்துவம், அகில்,

an
the
as
or

தோஷ

Gpenm_ngeo, child being attacked
with morbid diathesis through the
influence of a malignant planet.

கினிப் புல், சோனைப் புல். இது
கிணறு, தோட்டக்கால் இவ்விடங்
களில்
செழிப்பாய்
வளரும்
ஓர்வகைப் புல், 0ப162 91௮55Panicum jumentorum aiias P.
maximum. It is found luxuriously
grown near weils, gardens etc.

Alene, sSlern wood apple tree—
Ferona elephantum; 2. புடம்
போடுவதற்கு முன் காற்று உள்:
புகாதபடிக்கு மருந்துச் சரக்கை
யுடைய பாண்டத்திற்கு மேலே

viipio, fruit of

தூக்கணாசீ
குருவி,
கின்னகம்,
weaver - bird: Indian tailor brid—
Orthotomus longicauda.
சுரை,
உருண்டைச்
சுரைக்காய். இதன் காய்ந்த ஓடு,

கின்னரச்

கின்னரி, வீணை,

முதலிய தந்தி

வாத்தியங்களுக்

சூதவும்,

gourd

or

Lagenaric

calabash

vulgaris.

1பர்2-

climber—

The

dried

round hollow fruit of this creeper
is used jn the making of Indian
stringed musical instruments like
Kinneri, Veenai etc.
NOTE-—It should

with

pawé

not be confused

aon,

which

is the

longer and narrow variety used for
making
the
wind-instrument
(called Magadi) with which snake
charmers entice snakes from
their holes or ant-hills.

கின்னரப்

பறவை,

இனிய

இசை

unG@itb umMemeu, a bird singing with
a sweet voice—Canary bird.

கின்னர மிதுனம், கின்னரப் பறவை

யின் ஜோடி (ஆணும் பெண்ணும்),
canary

birds in pair or couples.

கின்னரம், 5௦௨ ஆந்தை;

2. இசை

uT@ib umensu, canary bird; 3. Bir
வாழ் Lifpemeu, water fowl-Albatros.
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கின்னரர்
கின்னரர், மனித வுடலும், குதிரை
முகமும் உள்ள வான புருடர், 04/7௦
choristers having the form of a
man and the head of a horse
living in the celestial regions. C.f.

கந்தருவர்.
கின்னரி, ஆந்தை, owl.
விதை,

linseed.
சுரை,

85௪௨

கின்னரச்

KOT.

கின்னி, மழைக் கிளி; பெரிய பச்சை
Glan_@& Hefl, large green locust.
686 இலைக் கிளி.
கின்னிக்

கோழி,

மயிலினத்தைச்

சேர்ந்த கோழி, ௮ fowl allied to pea
cock—Guinea fowl; 2. sure கோழி,
‘Turkey—fowl.

கீச பரணி, நாயுருவி, 110/8
Achyranthes

Indigo

கீசம், குரங்கு, 1௦%;
2. குருவி
566
கீச்சான்; 3, நிருவாணம்,
nakedness.

கீசரம், 5௦௦ கீசரன்.
கீசரன், சரக் கொன்றை, common
cassia—Cassia fistula.

கீசரி, 56௨ கீசரன்.
கச வல்லி,

௧௦௦ கீச பர்ணி.

கீசா, இரும்பு, 11௦.
கீச்சாங் குருவி,
களின்

கீ, எலும்போ டொட்டிய சதை,
flesh

in

116

close

பறவைகளைத்

வரும்படிக்கு
குரலைப்

சத்தமிடும்,
Indian

கீச்சிடுங் குருவி.

மற்ற

தன்னிடம்

of the

ஒபா-

aspera.

கீச பாதிகம், நீலிச் செடி,

இது

&
portion

&௪ பர்ணம், 86௦ கீச பர்ணி.

plant—Indigofera tinctoria.

கின்னரிக் கன்னி, ஆளி
கின்னரிச்

கீச்சிடுதல்

அவை

போலவே

(//6) பர்ராறராறு

grey

shrikes

or

மாம்;
True

contact with the bone; 2. எலும்போ

shrikes—Lanius

டொட்டிய

of animals-—

burra. It imixates the cry of other
birds of prey to attract them near.

கீகசம், எலும்பு, 0௦1௦; 2. மிகச் சிறிய

NOTE-Brown
shrike—Lasins
cristatus is another species.

சவ்வு,

investing the bones
Periosteum.

Aa membrane

yapeSlerm, the name given
small microbes; bacterium.

lahtora alias L.

to

கீச்சான், 566 கீச்சாங் குருவி; 2.
குழந்தை, !ஈரீகா!; 3. கீச்சான் மீன்.

Feaid, S061, Monkey; 2. மூங்கில்,

இது அழுகிய பிணத்தைத் தின்னும்;
ஆயினும் ஏழை

bamboo...

கீசகன், 5௦6 கீசகம்...

ae தாருகம், மூங்கில் மரம், bamboo
tree—Bambusa

arundinacea.

கீச'தீரகம், நுரை Dein, a species
of mimosa. See Ser.

ஜனங்கள் இதை

eowrungact, a silvery seafish—
Therapon puta. it feeds on carrion

but is itself eaten by poor people.
5௦ கட்டைக் கீச்சான்.
்
கீச்சிடுதல், கீச்சுக் குரலாய்க் கத்தல்,

chirping

as

birds

do;
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கீடம்

கீச்சிடுதல்
2. கிறிச் செனல், 21/49. 2 shrill.
screeching sound—Stridulus.

கீச்சு, குழந்தைக் குரல், 1௨ whining

ofa child; 2. upemeus 55510, chirp

of

brids;

Agleae

3.

சத்தம்,

screeching sound of insects;4
5௨௦ கீச்சுக் கிட்டம்.

கீச்சுகீச் செனல், கீச் செனும் ஒலிக்
குறிப்பு, 85 1ஈ “கீச்சு கீச்சென்னு
மாங்கிளி” ரஉப்பற!ர02%60 *மா of:
கீச்சு, which see.

கீச்சுக் கிட்டம், இரும்புக் கிட்டம்,
iron dross.

கீச்சுக் கூரல், குமிலைப் போன்ற
மெல்லிய குரல், 80ப62/ர0 10106
resembling

தாரா,

whistling
awsuree
phyllacea.

teeth.

having

கீட தாமன்,.நறளை, (0ப21௮'5 1001
alias Vitis

pedata

‘vine-Cissus

- pedata.
கீடப் பகை, வாயு விளங்கம், 0
_ -killer—-Embetia ribes.

Bi. wer, esr Weeds peal, fire-fly;
"2. lest ites, glow-worm.
A. wor, F155, white-vitriol.

கீட மாத்திரி, 566 கீட நாமன்.

செங்கிளுவை,

Quwi,
bird's
foot
நாகா!
Desmodium
latifolium.
it ic
probably so cailed from its

Anas

caryo-

கீச்சுப்புட்டை, குடலண்ட வாதம்.
குடலை வயிற்றி னுள்ளே தள்ளும்
போது கூச்ச விடுவதா லிப் பெயர்,
the descent of the bowels
’ sc¢rotum—Hernia. It is so
from the gurgling sound
when it is attempted
replaced in or restored

abdomen.

into the
called
caused
to be
to the

:

கீடகம், புழு, worm; 2. பூச்சி, 11520.
கீடக்கினம், கெந்தகம், பூச்சிகளைக்
கொல்லும் சத்து வாய்ந்ததா லிப்
Quuwg, sulphur, so called from its
property of killing insects.

கீட சத்துரு, வாயு விளங்கம், ஈம்
killer-Embelia

creature

. venomous

கீட மாறி, சிறு புள்ளடி, பூச்சிகளைக்
கொல்லுந் தன்மை யுடையதாலிப்

teal—-—Dendrocygna
alias

- பிராணி,

Indian

that of the

- cuckoo.

கீச்சுத்

a தந்தம், விஷப் பற்களை யுடைய.

cibes.

anthelmintic

properties.

கீடம், புழு, ௮ worm,

maggot;

2.

Genpuup, a kind of chrysalis;
‘case-worm; .3. ares, a beetle
that buildsa sheath like abode
- for itself.

கீடம், இது ஈ,குளவி, கொசு முதலிய

பூச்சிகளுக்கும், புழு, எறும்பு, ஓந்தி,

ஓணான்

முதலிய

ஊரும்

பிராணிகளுக்கும் பொதுப் பெயராக
வழங்கும். தமிழ் வைத்திய நாலின்

படி, இது
8 வகை யாயினும்,
ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள பல
பேதங்களைக்

கருதி,

களாகக்

கண்டபடி

கீழ்

பட்டுள்ளன;-

77

விதங்

கூறப்
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கீடம்

கீடம்

1. ஓணான்

4

௨தவளை

விதம்.

.....

8 விதம்.

..

16 விதம்.

3.காட்டுஈ
4. குளவி

6

விதம்.

5.பல்லி

.....

5

விதம்.

8. கொசுகு

.

4

விதம்.

7.எறும்பு

.....

6

விதம்.

8.சிலந்தி

....

25

விதம்

7

(1) சங்கீரணச் சிலந்தி 7:- 1. காசம்;
2. அக்கினி பதம்; 3. பொரி

வண்ணம்: 4. வைதேகி; 5. சால
. மாலினி; 6. மாலா குணம்; 7.
சுவர்ச்சம்.
இவைகளின்விவரங்களுக்குச்
சிலந்தியைப் பார்க்கவும்.

ஆயுள் வேதப்படி, கீடம் என்பது
காலம், தேசம், உருவம், குணம் என

4 வகை பேதங்களோடு
எண்
ணிறந்த வகைகளாயினும், நூவின்
படி பொதுவாக

மேற்
கண்ட
1-7
வகை
கீடங்களுக்கு, பிரதி வகையிலும்
விஷ குணம் ஒன்றாயிருப்பதால்,
ஒவ்வொரு வகையும் விளக்கமாக

4. வகைகளாகப்

பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றிலும்
உள்ள பல பிரிவினைகளைக் கருதி
அடியிற் கண்டபடி 67 விதங்களாகக்
. கூறப்பட்டுள்ளன: '

சொல்ல
வேண்டுவதில்லை.
ஆனால், எட்டாவதாகிய சிலந்திப்
பூச்சிகள் வகையில் ஒவ்வொன்

3. வாயுகீடம்

18

விதம்.

2. அக்கினிகீடம்

24

விதம்.

றுக்கும் உருவமும், விஷ குணமும்

3,சோமகீடம்

13 விதம்.

இங்கு தனித் தனியே

எடுத்துச்

4. சங்கீரண கீடம்

12

(i)

பீதம்;

2.

மூல விஷம்;
சித்திரம்;

4.
6.

பேதிப்பதால் இவைகளை மாத்திரம்

ST

சொல்ல வேண்டிய தாயிற்று.
வாதச்

சிலந்தி:

குமுதம்;
இரத்தம்;

3.
5.

1.

சந்தானிகம்: 7. மேசகம்.

(1) பித்தச் சிலந்தி: 1. கபிலம்; 2.
அக்கினி

முகம்;

3. பீதம்;

4.

பதுமம்; 5. மூத்திரம்; 6. சிவேதம்;
7. கதுப்பு.

(16) சிலேட்டுமச் சிலந்தி 7:- 1...
பாண்டு, 2. இரத்தப் பாண்டு; 3.

- வண்டு;

4.

மண்டலம்;

பிங்கம;

5.

திரி

6. துர்க் கந்தம்; 7.

சித்திர மண்டலம்.

ms

விதம்.

It is acommon

term for venomous

insects as fly, wasp, mosquitoe
or creatures such as worms, ants,
lizards, frogs, flies etc. In Tamil
Medicine, although they are
classified

into

8

kinds,

each

of

which is: sub-divided into several
varieties consisting in all of 77
kinds

as shown

1.Bilood suckers

2.Frogs
3. Jungie flies
4, Wasps

below:-—

"4

varieties

8 varieties
16 varieties
6 varieties
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கீரம்

கீடம்.
5. பிசா

-

5 varieties

கீடரி, கந்தகம், 5ப!றட்பா.

|,

6.Jungle mosquitoés 4 variéties
7. Ants
8. Spiders

கீட
விஷம்,
புழுப்
பூச்சிகள்
கடிப்பதனாலேற்பட்ட விஷம், the

6 varieties
28 varieties

|

insects.

ப்ரா

கீடாதித் தைலம், புழுப் பூச்சிகளை
ஆதியாகக் கொண்டு தயாரிக்கு
மோர் வகைய் பூசு தைலம், ௨

The
different
species
of
venomous creatures in No. 1-7 do

not

differ very

venom caused by the bite of smail

much

in their

poisonous nature; and so they
were not dealt with seperately; but
in no. 8 each kind differs in shape
and poisonous principles; and so

the 28 kinds are according to
Tamil Medical Science brought
under 4 groups, each consisting
of 7 kinds as mentioned abuse.
They
will
be
dealt
with
exhaustively under Aeomshl, which

see.

ointment
—

to Ayurveda,

the term

application

worms,

insects,

| கீடிமா, 58௨ கீட்மா.
கீதந்திரம், திப்பிலி மூலம், root

கீதம், மூங்கில், 6௭0௦௦; 2. வண்டு,
‘beetile.

்

கீதாக்

ஊமத்தை.

கூறி,

உடம்பின்

மெலிவு,

(&-t)
refers
to poisonous
creatures
such
as
worms,
insects, lizards, reptiles etc. of
innumerable kinds according to
time or season, place, shape and

கீதாந்தரன், see அனாகதம்.

quaiity, but they are all classified

கீத்துருணி, கேந்திப் பூ, உரிம.

under

4 classes,

being

sub-divided

each

of which

into different

varieties consisting in all of 67
kinds as shown below;—
1. Those causing acute
18 varieties
2.Those

causing

withburning

blisters

sensation 24 varieties

3.Those causing boils
_with little pain
13 varieties
4.Those causing diseases 12 varieties

67

of

1௦9-08௭.

கீதவம், 566

According

of external

prepared from
reptiles etc.

emaciation.

கீதி, ௪௨௨ கருங்காலி.

கீநாசம்,

ஓர் குரங்கு,

௨

(ரர்

௦7

ரட்ட.

கீரணம், விழுங்கல், swallowing.
கீரதாண், மயிர், 52௨ உள்ளி.

கீர நாயகம், பங்கம் பாளை,
ஆடு தின்னாப் பாலை.
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கீரந்திகம், 58௨ கீதந்திரம்.
கீரம், கருங்கிளி, 01௮0% parrot—
Palaeornis columboides; 2. Hel,

கீரிப் புரண்டான்

Sob

உனா

3. பால், ஈமி6 4. மழை நீர்,

rain-water.

கீரி, கள்ளி, milk-spurge;, 2. &Au
“பிள்ளை,
mungoose~Indian
ichenumon, 3. H@msGansstemp,
common cassia—Cassia fistula;
4.
கரு
வாலி,
ஷே!
teaElaedendron glaucum; 5. சிதிய
இலைகளோடு கூடிய ஓர் மரம், ளு
small-leaved
Kambata
tree—

Pemphis acidula; 6. see &f
புரண்டான்; 7. நெட்டிவிங்க மரம்,
Indian

mast

pemphis.

tree—Lythrum

்

’

வேப்பிலை,

margosa

|881௦௧5

of

tree—Azadirachta indica.

கீரிகா நங்கை, வேப்பிலை நங்கை,
a species

of chilly.

கீரி நங்கை, சிறியா ணங்கை, snakeroot;

smail

nangay—Polygala

glabra.

கீரி நாயகம்,

866 ஆடு

தின்னாப்

பாலை; 2. நஞ்சறுப்பான், ௦௦பார்ற
ipecacuanha—Tylophora

asthmatica.

கீரி நோய், குடலிற் தங்கிய கீரிப்
பூச்சிகளினால் .

சூழந்தைகட்கு

ஏற்படும்

8

நோய்,

disease

in

children arising from worms in the

intestines.

the common round-worm in the
intestines—Ascaris

Lumbricoides; 2. (வயிற்றிலுள்ள
நாடாப் பூச்சி, tape-worm.
கீரிப்

பிள்ளை,

பிராணி,

உடம்பு

இது
அழகான
முழுதும் மயிர்

_ நிறைந்ததாயும், வால்மயிர்அடர்த்தி

யாயும், கூச்சாயும், சுமார் 3& அடி

உயரமும், 112 அடி நீளமும் உள்ளது.

இதுபாம்பு கடித்தால் இறந்துவிடும்.
ஆயினும், அதன் துரிதத் தன்மை

யாலும்,மயிர் சிலவிப்பு தவினாலும்

தன்னைக் கடிக்காதபடி காப்பாற்றிக்

கீரி கண்ணி,
வெண்
காக்கணம்,'
white
mussell-shell
creeper—
Clitorea ternatea (albiflora).

-கீடுகம்,

கீரிப் பாம்பு, வயிற்றி லுள்ள ஓர்.பூச்சி,

—

கீரிப் பல், கூர்மையான சிறு பல், ௨
small sharp tooth like that of a
mangoose.

கொள்ளும். பாம் புகளுக்கு இதைக்
கண்டால்

பயம்.

இது

பாம்பைக்

காணில் உறுமிக் கொன்றுவிட்டு,
பாம்பின் விஷத்தை நீக்கிக் கொள்
வதற்காக கீரிப் புரண்டான் என்ற

செடியில் போய்ப் புரளுவதாகக்
கருதப்படும், ஈவா90௦56- சிவா
mungo. It is a well-defined genus
of animals with harsh bristled hair,
long tails, thick at the base and
tapering towards the end. it is’
% ft. high and 1% ft. long. It dies
when bitten by a snake; but owing

to its extreme agility and its stiffhair which bristies at the time it
evades being bitten. It is a dread

to all snakes and growls with
anger at seeing them. It is usually
found rolling on the plant called
Indian snake root just to free itself

from the effects of snake-poison.

கீரிப் புரண்டான், கீரிப் பூடு, இது
சுமார்

1-1

. வெண்மை;
நீளம்;

அடி

உயரம்;

யூ

வேர் சுமார் 6 அங்குல

மிக்கக்.

கசப்பு;

பாம்புக்
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கீரை

கீரிப் ' புரண்டான்
கடிக்கும், நாய்க் 'கடிக்கும் மிக்க
உபயோகமானது. பாம்பைக்கடித்த

கீரி அதன் விஷத்தைப்

போக்க

‘Ose புரளுவதாகச் சொல்லப்
படும். ஆகவே இதற்கு இப்பெயர்,
Indian. snake root-Ophiorrhiza
mungos. It is a perennial plant %41 ft. high; flowers white and root

about 6 inches long; ‘very bitter,
and used as a tonic. A useful
against the bites of.
remedy
mad
and
snakes
venomous
dogs. It is so calied because of
the belief that mangoose soon
after killing the snake, resort to this

plant and rolls over it to get rid of
the snake's poison and hence the
;
name.

கீரிப் .

பூச்சி,

சிறு

உற்பத்தியாகும்
intestinal ௭௦;

வயிற்றிலுள்ள

குடலில்
சிறு
பூச்சி,
2. குழந்தை

பூச்சி,

especially of children

241-4௦7
- Ascaris.

£m

சும்பளி,

பீர்க்கு,

gourd—Luffa

. கீருடன் மூலி, gies, holy-basil—
‘Ocimum

sanctum.

கீருதம், செம் முருங்கை, red Indian,
Jaburnum—Cassia

marginata.

கீரை,
இலைக்
கறிப்
பொது.
அனேகமாய் செடி, கொடி, மரம்
இவைகளின் இலை வகைகளைக்
.கறியாகவும், கூட்டாகவும் செய்வ
துண்டு. சில வகைகள் கஷாய

மிறக்குவதற்குப்யோக மாகும்.
தமிழ் வைத்தியத்தில் மற்றும் சில
வகைகள்,

உலோகங்களைப்

மிடுவதற்குதவும்.

கீரை

அவைகளெல்லாம் கறிக்கு

மாத்திரந்தான் உபயோகப்படும்.
இக்கீரை யினங்கள், சாதாரணமாய்

உடம்பிலுள்ள நானாவித வியாதி
களைப்

போக்கி,

மலச்

அறுத்து, உடம்பிற்கு

கீரி மரம், நெட்டி லிங்க மரம், see
SR.

யத்தைக்
தேசத்தில்

கீரீட்டம்,

மாங்காய்,

Mangifera

கீரு

ஈ௨௩௦௦-

indica.

கண்ணி,

வெள்ளைக்

காக்

கணம். இதன் பூ குழந்தைகளின்
சுவாசாசய

white

நோய்களுக்குதவும்,

mussell- shell

creeper—

புட

யினம்

என்றே சில செடிகளைச் சொல்வ
துண்டு.

கீரிப்பூடு, 58௦ கீரிப் புரண்டான்.

கீரி. யுள்ளான்,. ஓர்வகை யுள்ளான்
குருவி, a varity of
| snipes. See
உள்ளான். :

sponge-

acutangula.

சிக்கலை

ஆரோக்கி

கொடுக்கும்.
வழங்கும்

தமிழ்
கீரை

யினங்கள் எத்தேசத்திலும் இராது.
ஏனெனில், உணவில் மாத்திர
மல்ல, மற்றும் வாதம், வைத்தியம்,
யோகம் இவைகளிலும் இது மிக்க
உபயோகப்படும். தமிழ் பதார்த்த

குண

சிந்தாமணி

முக்கியமான

கீரை

பிரகாரம்
வகைகள்

அடியிற்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்
Hesipest. edible greens. it is aterm
synonymous with greens of all

Clitoria ternatea (albiflora). The

sorts and. eatable leaves of trees.

flowers aré ‘useful in
diseases of children.

and other dishes. Some are used

bronchial

Most greens are made into curries
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கீரை
for

preparing

some

கீரை

decoctions;

are made

use

and

5. குமட்டிக்

of in the

calcination of metals according to
the Tamil Siddha Medicine. Some

‘of the

plants

are classified

கீரை,

_ greens—Celosia
6. கோழிக்

கீரை,

Portulaca

as

௨

(0

of

nodiflora.

cock's

-

green—

oleracea.

்

Amaranthus
genus
as
their
Jeaves are invariably edible; and

7: துடுப்புக் Seng, a pot-herb—
Cleome monophylla.

as such, they are sold as culinary

| 8. UGS

vegetables in the Indian markets.
These vegetable greens, ae
considered to have remarkable
virtues: of. curing many ailments
‘being a tonic, sto machic, diuretic,
- anthelmintic etc. and of removing
constipation,
inflammations,
irritations and other complaints;
and they are therefore generally
. conducive
to health. The.use of
leaves in diet is not so common

Seng, dholl greens—

Chenopodium
8.
’

பறட்டைக்
Madurensis.

album.
கீரை,

Justicia

10. பிண்ணாக்குக் கீரை, 0௦1-0௮6
greens—Melochia
corchorifolia.
11. qpenehs Somr, prickly greens—
Amaranthus spinostus.
12. வள்ளைக் கீரை, சர டாக
Amaranthus polygamus.

in other countries as it is found
especially in the Tamil country.
The
following
however
are,
according to the Tamil Materia
the
most
common.
medica,
culinary vegetables indigenous or
introduced from elsewhere for
which
their
corresponding
English names are given as far
as it is ascertainable:—

13.

1. sjeng& Eng,
Amaranthus

17. Qpenen& Samy, young green—

35.

16.

செந்

தண்டுக்

கீரை,

4. Agi

Senp, filed

Amaranthus

campestris.

sour-

புளிச்சைக்

Som,

Indian

sabdariffa.

_

புளிச் சிறுகீரை, ‘same

as

No.15.
1௮. பொன்னாங்கண்ணி,

maty-_

gold verbesina— Illecebrum
sessile.

red

spinach—

emg,

Amaranthus.

18.

dung-hill

spinach— -~Amaranthus
atropurpureus.

Premna

corniculata.

sorrel—Hibiscus

green—-Amaranthus
polyschyus.

3.

Sesbania
of).

கீரை,

புளியாரைக்
sorrel-Oxalis

garden spinach—
gangeticus alias

emg,

கீரை,
(leaves

14. மின்னைக்
‘ integrifolia.

A. tritia.

2. . குப்பைக்

55515
grandiflora

:

20௦. கரிசிலாங் sesrenil,

plant—Eclypta
21. genre
Marsilea

eclipse-

prostata.

.

Sony, Pseudoferns—
quadrifolia.
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கீரை

கீரை
- ந2.

58.மான்

common
oléracea.

பசலைக்
கீரை,
-spinach—Spinacea

Abutilon

graveolens.

24. வெந்தியக் Seni, fenugreek
greens.

40.

27.

&ong,

curry-leaf—

0௦05

. comb:

greens—Anraranthus
paniculata.

31.

முக்குளிக்

கீரை,

green~Portulaca

532.

பலவகைக்
Busnes

கீரை

Sony,

mukkuli.

pilosa.

அல்லது

mixed

edible

greens.
33.
34.

|

43. மூசுமுசுக்கைக் கீரை, 10
ப
bryony—Mukia

தண்டுக் கீரை,
common |
spinach—Amaranthus blitum.
தூதுவளைக்

கீரை,

prickly

shoonday—~Solanum

spinach—-Amaranthus

caudatus.

் 45:சூன்கந் தண்டுக் கீரை, ்பா4ல0
spinach;

சோற்றிக்

கீரை,

8௦௦

அம்மான் பச்சரிசி.

36. பண்ணைக்

கீரை, 062-00015

crest—Celosia

cristata.

97. காய்ச்சுரைக் கீரை,
No. 16.

௨௭6

௦௦

parrot

Amaranthus

46.
_

spinach—

viridis.

சிறு பசலைக் கீரை, smal
Indian purslane—portulaca
Quadifida.

-

-

47. உமரிக் கீரை, Indian salt wort—
Salsola

indica.

- 48. மணலிக் கீரை, ௮ 01௨ kitchen

herb-Gisekia pharnaceoides.
49. சுக்கங் Seng, country sorrel—
Rumex

trilobatum.

35. usp

scabrella.

44. சிகப்புத் தோட்டக் கீரை, rose

koenigil.

பூங்கீறை,

(௦௦1௦5 of drum
tree—Moringa

42. பொடுதலைக் கீரை, creeping
vervain—Lippia nodiflora.

arvensis.

29. sl Geutiileneo,

30.

Cleame

‘ptorygosperma.

variety.

Murraya

Eons,

காவ்க்கிரை,
stick

another

28. Uslesine Semy, Indian pepper-.
mint—Mentha

விழுதிக்

, 43. முருங்கைக் கீரை, அல்லது

garden —
காசினிக் கீரை,
endive—Chicorium endivia.
சாணாக்கிக்

indicum.

fruiticosa (leaves of).

.

25. மணித் தக்காளிக் கீரை, 225
of fox-grape solanum nigrum.
26.

Amaranthus

89. துத்திக் கீரை, Indian mallow—

23. சோகிக் Somy, sulphur-wort—
Anethum

கீரை,

angustifolius.

50.

vesicarius.

வல்லாரைக்

கீரை,

indian

penny-wort—Hydrocotyle
asiatica.

NOTE-The
greens

term

Senn, refers to

of ali sorts,

but specially

to those eaten as vegetables.
Most greens are prepared by the
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கீரை

கீல

Dravadians of S. India into curries
and other dishes. A list of all the
plants taken as vegetables would
include
weeds,

nearly the whole of the
except those absolutely

poisonous, that are to be met with
in S. India.”

In Tamil Meteria Medica, medical
virtues are ascribed to all the:
edible greens which are of course
selected. by men as their diet
. according to the nature of their

own

constitutions irrespective of

taste.

கீரைக் கலவை,
mixture

கீரைக்

கலவங்்

of several

காய்,

வெள்ளரிக்

சிறு

தண்டு,

garden
blitum.-

கீரை,

கீரைத் தண்டு

'குறியாக

தண்டுக்

போலாதல்,

பாலை,

conessi

antidysenterica.

கீர்த்திக் கொடி, ஈசுர மூவி, |ஈப்லா
’ birth-wort—Aristolochia indica.

. கீர் நாள மயிர், 5௦௦ கீர நாண் மயிர்.
கீர்வாண வைத்தியம், கீர்வாண
பாஷையில் எழுதப் பட்ட தேவ
சிகிச்சையைப் பற்றிக் கூறும் ஓர்
வைத்திய நூல், 4 ஈஈ01௦வி ரகக

splint for confirming

11௮/0

கீரை,

green—Amaranthus

உடம்பு

குடசப்

bark—Holarrhena

கீலகம், பொருத்து, 1௦01ம் 2. சிம்பு, a

spinach~Amaranthus
campestris.

கீரைத்

கீர்த்தி,

காய்,

sativus.

variety
of
greens—Celosia
nodiflora. See கொம்மட்டிக் கீரை.

சிறுமி,

fish.

written in Sanskrit on the medical
treatment of the Devas of the
celestial regions.

கீரைக் கும்மட்டி, குமட்டிக் கீரை, ௮

கீரைச்

கீரை மீன், ஓர் சிறிய மீன், ௮ small

௮

கீரை,

greens.

cucumber—Cucumis

காவகம்

மரணக்

சில்லிட்டு

போதல், body becoming chill as a
symptom of death. கீரைப் பாம்பு, 866 கீரிப் பாம்பு.

கீரைப் பூச்சி, குடலில் உற்பத்தி
யாகும் ஓர்வித நாகப் பூச்சி, உபா
“worm in the intestines; seat
worm—Oxyuris vermicularis.

a broken

௦6; 3. ஊசி முகக் கட்டி, ௮ 180 ௦4
tumour having a face in the form
of a pin-head.

கீலக

வெட்டை,

பொருத்துகளை

உடம்பின்

இழுத்துப்

பிடிக்கும் .ஒர் வெட்டை

நோய்,

_Stiffness of the joints said to be
.due to the collection of ‘a morbid.

fluid in the joints from venereal
௦05௯-01 2. தாபிதத்தினால்
பொருத்துகளுக்குச்
சீழ்
கொள்ளாமலே சிவந்து காணும்
.ஓர்வகை மேக நோய், ௮ 1௭௨௨௮
disease

characterised

by

non-

suppurative inflammation with
considerable redness of the

joints; 3. Ble Qan_en,
venereal

intense

heat.

£o) snes, gf
buckthorn—Scutia

y@. prickly
indica.
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கீல் வாதம்

கீலசையாமை

கீலசையாமை,

கீல் பிடிப்பு; 5071-

joint.

கீலம், பிசின், (வ;

2. பிளவு, இக;

3. குதத்தி லுண்டாகும் பிள்வை, '

fissure of the பக;
cutting;

4. வெட்டு,

incision;

5.

உப்

பிடுவதற்காக மீனை. இரண்டாகப்
பிளத்தல், ஈர
incisions in fish
. for salting; 6. apipmiens, elbow, 7.

- known as condensers, when gas
‘is distilled from coal- Coal tar; Pix
tiquida.

_NOTE-Tar (&60). is obtained
generally by burning pine and fir
trees in a close smothering heap,
_ with a channel through which the
tar exudes; whereas pitch is the

product of Cedrus deodara and
Pinus longifolia. It is the residum

QT Sipenss, a kind of tumour, 8.

of tar

inspissated

பிண்டக் குறுக்கம் the crosswise

boiied

down

position of the foetus impeding
delivery;
9.
BD, a minute
particle;
10.
முழங்கையா

dammer is here used for pitch.

இடித்தல், ௮ 0108 ௦ a knock with
the elbow.

Agsse,
making several
incisions atéinatively in a fi ப்பி for
salting etc.

கீலாலம், இரத்தம்,

by

heat

dryness.

or

Black

கீல், உடற் பொருத்து, வாரு joint in an
animal body; 2. &ifl, to tear; 3.

எலும்புகள்

ஒன்றோடொன்று

கூடுமிடம், ]0ர்க ௦ரீ 1௨௦௯.

கீலம் கீலமா யறுத்தல், கூறு கூறாய்
pickling.

to

௦1000;

:
2. காடி,

ருக்க; 3. நீர், எகா; 4. தேன்,
௦௮; 5. தித்திப்புக் சூடி நீர், ௧
sweet beverage.

கீலா லயம், Cange58),
blackwood-—Dalbergia

கீல் கீலாய், சந்து சந்தாய், 1௦104 by
joint.

-

கீல் சவ்வ, மூட்டுகளில் இருக்கும்
சவ்வு, ௩௱௦ரவ

membrane.

கீல் நெட்டை, கீலி லுண்டாகும்
நெட்டைச் சத்தம், 0௨௦/0

௦04 the

joints.
Malabar
latifolia.

EQecmnGenrii,
sniffed sm
வடிக்கும் எண்ணெய், 2 [281௦ப5
oil obtained from tar—Pitch.

கீல், நிலக்கரியினின்று . வாலை
ரூபமாக வடித்தெடுக்கும்
ஓர்
வகைப் பிசின் போன்ற கரியவஸ்து.
இதைத் தான் தமிழில் கீல்தார் எனச்
சொல்வ துண்டு, ௨ 141௦1, 01௮00,
viscid, opaque
liquid which
condenses in the series of pipes

கீல் நோய்,

கீலுக்கு

ஏற்படும்

பலவித நோய்கள், 01668௨௮
common

of the joints;

1ஈ

arthritis.

&e Gurney, So sucSl, pain in the
joints.

, கீல் பிடிப்பு, 5௦6 கீல் வாதம்.
கீல் வலி, கைகால் பொருத்துகளில்
. தாபிதத்தினால் ஏற்படும் வலி, ஐல. in the joints through inflammation.

-கீல், வாதம், மூட்டுகளிற் காணும்
நோய், 8௩ 241600௦1 04 47௨ ௦415;
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கீழங்க

கீல் வாதம்.
2. சந்து வாதம்; முழங்கால் முதலிய

விடங்களில்

பெரிய

கீல்களைச்

சுற்றிக் கொண்டு தளமா யிருக்கிற
சவ்வுக்குக் .காணும் வாத நோய், ௮
disease in which the fibrous
structures around the joints are

affected—Rheumatoid arthritis; 3.
மூட்டுகளிற் .காணும் தளர்ச்சி,
looseness

of the joints.

கீல்வாத ரோகம், கீல்களில் அல்லது

பேசிகளில்
தாபிதங்
கண்டு,
வெண்ணிறமும், வழவழப்புமான
ஓர் வகைத் திரவம் மூட்டுகளிற்
தங்கி, அதனால்
அவை
வீங்கி

விரைத்து,
அவற்றின்
இயக்
கத்தைக் குறைக்கு மோர் வாத
நோய்.
இதுவே
பிரமேகத்தி
னாலுண்டாகிப் பிரமேக கீல்வாத
மெனப் பெயர் கொள்ளும், ௨1/9 of
rheumatism
in
which
the
muscular fibres are inflamed and
a white fiuid (synovial) coliected
is deposited deep into ‘the joints.

It is characterised by swelling and
stiffness
rendering
the
movements of the part difficult—
Muscular rheumatism.
If this

condition is due to gonorrhea it is
called

Gonorrheal

rheumatism.

கீல் வாயு; அழற்சியினால் பொருத்து
களில் வலியையும், வீக்கத்தையு
முண்டாக்கும்
நோய்,
painful
inflammation
with
swelling
affecting

of the

the muscles

human

and joints

body—Articular

rheumatism.

கீல் வியாதி,

566 கீல் நோய்.

கீல் வீக்கம்,

பொருத்து

வீக்கம்,

வெலும்பு

swelling of the joints; 2. பொருத்து
எலும்புகளிலுள்ள
சவ்வுக்கேற்
படும் தாபிதத்தினால்
காணும்
வீக்கம், swelling of the joints as a
result of the inflammation of the
synovial membrance—Synovitis.
கீழங்கம், உடம்பின் அடிபாகத் துள்ள
Haweumiser, the organs of the
lower part of the human body.

கீழங்க வாதம், தொடை வாதம், இது
வாயுவினால் தொடை, நரம்புகளை
அனுசரித்து ' தொடை
முதல்
புறங்கால் வரை வலி கொண்டு

நடக்க முடியாமல் செய்யும் நோய்,
a disease in which the two great
nervetrunks
emanating
from
below the upper extremity of the
thigh and reaching down to the
bottom of the in-steps become
stiff with Vayu (wind) thereby
depriving the lower extremities of

the

power

of

locomotion—

5050௦௪. 59௦6 கிருத்திர சிவாதம்; 2.
உடம்பின் கீழ்ப் பகுதிகளிலுள்ள
உறுப்புகளிற் காணும் நோய்கள்,
diseases in general of the organs
_ in the lower region of the body.

கீழங்க வாயு,
'உடம்பின்
கீழ்ப்
பகுதியிலுள்ள உறுப்புகளிற்
காணும் வாயு, ‘inflammation’ of the

‘ organs in the lower part of the
body, 2. உடம்பின் கீழ்ப் பகுதியிற்
காணும், பாரிச வாயு,. paralysis of
the lower portion
Paraplegia.

of the

body—

,கீழங்க வெலும்பு, உடம்பின் -கீழ்
பாகத்திய
உறுப்புகளின்
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கீழா நெல்லி.

Spire வெலும்பு

உலர்த்திச்

எலும்புகள், bones of the organs

in the lower region of the body.

கீழண்டம்,

பிடுக்கிலுள்ள

விதை,

one of.the two seeds or glandular
bodies situated in the’ scrotum—.
Testicle.
deeply

as

opposed

செய்து

மூலிகையைக்

கஷாயமாகக்

காய்ச்சி, . உட்கொள்ள

கீழறுத்தல், அழ கத்தியா லறுத்தல்,
cutting

சூரணம்

வெந்நீரில்
கலந்துட்கொள்ள,
உடம்பிற்கு ஆரோக்கியத்தைத்
தரும். இதைக் கற்ப மூவிகை
யாகவும் கொள்ளலாம். உலர்ந்த

சீதபேதி

குணமாகும்; பித்த மயக்கம் தீரும்;

to

வேரைப் பசும் பால் .விட்டரைத்துக்

மேலறுத்தல், cutting superficially,
2.
உள்ளாகவே
சதையை
21feeseo, a disease in which

காலை

மாலை

கொள்ள

காமாலை

தீரும், காய்ச்சித் தலைமுழுகக்
குளிர்ச்சியைத் தருவது மல்லாமல்;
உள் சுரம், அழலை,
கண்

germs burrow under the surface
of the skin as in carbuncles or
ulcers.

ணெரிச்சல், கை கால் எரிச்சல்,
நடுக்கல் இவைகள் போம். இதன்
சமூலத்தைப்
பசும்
பாலில்

கீழறுப்பான், இராசப் பிளவை, (095
boit~a kind of carbuncle marked
by excavations or cavities under
the skin.

கொடுக்க,

மகோதரம்,

மஞ்சட்

sostenmeacn, the cells under the

காமாலை, அதிசாரம் வசப்படும்.
இச்செடியில் சிவப்பு கீழாநெல்லி
என்னும் ஒரு வகையுண்டு. ஆனால்
இதில் மிக்க வித்தியாசமில்லை,

surface

Indian

கீழறை,

சதையின்

கீழுள்ள

of the skin;

cells

கண்
of the

tissue.

கீழா நெல்லி, கீழ்க்காய் நெல்லி. இது
சதுப்பான எல்லா நிலங்களிலும்
சாதாரணமாய் . முளைப்பதைக்
காணலாம். இதன் இலை,

வொழுக்கை நிறுத்தவும், அதிசா

ரத்தைப் போக்கவும், உபயோக
மாகும்.
இச் செடியின்
வேர்,
இலை
இவைகளை
நிழலில்

in swampy

is

soils. Its

are

all

used

medicinally

as

deobstruent,
diuretic
and
astringent; root and leaves either
as powder or decoction used.in
Rejuvenation,
jaundice,
and

வேரும், இலைகளும், சிறு மூளை

மூத்திரத்தை வெளிப்படுத்தவும்,
காயத்தினின்று வடியும் இரத்த

very common

niruri-

herb

root is white and leaves are bitter.
Root, leaves and young shoots

பூக்கள்

உபயோகமான்வை. கட்டிப் போன

niruri. This

leaves and flowers are very smal;

மிகச் சிறியது; வேர் வெண்மையா
யிருக்கும்; இலை கசப்பு; இதன்

களும் மருந்து முறையில் மிகவும்

-phyflanthus;

Phylianthus

,

dysentery. Oil in which the whole
plant is boiled

and

ancinted

on

the head before having a bath is
said to cure internal fever, bodily
heat, burning of the eyes and the
extremities, tremor.etc. The whole
‘plant

mixed

with

prescribed for jaundice,

miik

is

dropsy,
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diarrhoea etc. There seems to be
another red variety of many-leave
phyflanthus—Phyllanthus
polyphyillus, but there is not much
difference between these.

கீழா நெல்வித் தைலம்,
கீழா
நெல்வி சமூலத்துடன் மற்ற கடைச்
சரக்குகளை நல்லெண்ணெயில்

சேர்த்து இறக்கிய தலை முழுக்குத்
engeow,

a

medicated

oil

for

anointing the head, prepared by
boiling gingelly oil mixed with the
nirurit plant as a chief ingredient

along with other appropriate
bazaar drugs. See Sipn Glmevesi.
SPawp, Sips,

under lip; lower-lip.

கீழிரெப்பை,

கண்ணின்

கீழ்

இருக்கும் இரப்பை அல்லது கண்
wt_sv, the lower eye-lid.

கீழிரைப். பை,

கீழ் வயிறு;

abdo-

வ;
2.-அடி வயிறு, hypogastric
region; the lower and front portion
of the belly.

கீழுதடு, 5௦௦ கீழிதழ்.
கீழுப்பு, அமுரி

யுப்பு, uric salt; 2.

கீழுறுப்பு,
உடம்பின்
பாகத்திலுள்ள உறுப்பு, 1

கீழ்ப்
மாரா

or organs of the lower region of
௨ ௦௦ஞ்; 2. ஆண் அல்லது பெண்

@Ml, the genital of the male
3. மல வாயில்,

or

the anus.

கீழோசகம், நஞ்சு முறித்தான், 888

அவுரி.

Sip, down;

கீழ்க் கடை,

lower part, 2.

3. a,eemb, the anus.

சென்ற

நாட்கள்,

றவஈர்

days.

கீழ்க் கணு, காலின் கீழாக வுள்ள கணு
அல்லது காற் பொருத்து, 1௨ ௦ம்
which connects
leg—Ankle.
கீழ்க்

கணு

the foot and the

வெலும்பு,

காற்

கணு

வெலும்பு, 8/02-6௦௨

்

கீழ்க் கண், கண்ணின் கீழ்ப் பக்கம்,
(literally) the lower part or portion

of the

eye;

2. see

Sips

sever

பார்வை.

கீழ்க் கண

பார்வை,

கீழ்ப் பார்வை,

down took; a squint
looking askance.

or awry

look;

கீழ்க்கது, கட்டியின் அடிப் பாகம், 14
bottom

of an abscess

or wart;

2.

Sip Gleuiqiiy, the fissure or rupture
underneath
rupture.

கீழ்க் கதுப்பு,

். பாறையுப்பு, rock-salt,

female;

கீழ், கீழ்ப் பக்கம், 1௨

the

skin;

internal
.

கன்னத்துக் கீழ், 111௨

lower part of the cheek.

்

கீழ்க் கதுவாய்,
கட்டியின்
அடி
பாகத்தில் உண்டாகும் துளை, 14௨
opening at the bottom of an
abscess; 2. வெடிப்பின் வாய், 17௨
face of a fissure.

கீழ்க் கருப்பை, கருப்பையின் கீழ்ப்
பாகம் அதாவது கழுத்து, 116 neck
or the lower
Cervix uteri.

part of the

கீழ்க் கரையாறு,
உற்பத்தியாகும்

uterus—

pa கரையில்
ஆறு
கடைச்
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சரக்கு, அவையாவன: கல்லுப்பு,
பொட்டி லுப்பு, இந்துப்பு, அப்பளா

காரம், பலகறை, கடல் நுரை, 1/6
six bazaar drugs commonly found
in the Eastern sea-coast viz:— seasalt, salt-petre, rock-salt, subcarbonate of soda, cowry and
sea-froth.

கீழ்க் கவிசை, அடி வயிற்றிலேற்
uid aeSlens abdominal ascites.
கீழ்க் கவிசை
மகோதரம்,
அடி
வயிறு வீங்கி மேல் வயிற்றில்
விற்போல் இசிவு உண்டாகி, மல

சலம் தடைபட்டு,

பெரு மூச்சுக்

காணும் ஒர் வகை மகோதரம். (யூகி,
முனி, 800) abdominal dropsy
characterised by swelling of the
abdominal region, tightness of the
upper region, obstruction to the
passage of faeces and urine, and
hard-breathing.

கீழ்க் காது, கன்ன பாலி, [௦06 04 1/6
6; 2. காதுக்குக் கீழ் அல்லது அடிப்
புறம்
காதடி,
the
portion
underneath or below the ear; 3.
காதின்கீழ். பாகம், 1066 ௦7 16 ear.

கீழ்க்காய் தெல்லி, 52௨

கீழா

நெல்லி.
கீழ்க் காற்று, அபான

வாயு, 4௦

1

the intestine escaping through the
anus.

கீழ்க்குகா நாளம்,

உறுப்புகளின்

கீழ்

பாகத்திய

இரத்தத்தை

இருதயத்திற்குக் கொண்டு போகும்

from the lower regions of the body
to the heart-Inferior vera cava.

கீழ்க் சூரல், அடிக் சூரல், 0106 ising
from the lower larynx; 2. Gluogyueuneer
குரல், 15646 4010௨.

கீழ்க் சூரல் வளை, குரல் வளையின்
SGU esi, the lower or the
hinder portion of the larynx.

கீழ்க் குறண்டி, கரப்பான் பூடு, இதன்
அடிப் பாகம் முள்ளடர்ந்ததாயும்,

பூக்கள் சிறிதாயும், சிகப்பு நிறமாயும்
eerenemes,

Carpaung

shrub—

Lepidagathis cristata.

it is a tree

with spikes; flowers,
rose-coloured.

smati and

கீழ்த் தாடை, அடித் தாடை, lowerjaw, 2. 666 கீழ்த் தாடை யெலும்பு;
3. மோவாய்க் கட்டை, 16 point of
the under-jaw—chin.

கீழ்த் தாடை யெலும்பு, கீழ்வரிசைப்

பற்கள் நிறைந்த கீழ் வாய் எலும்பு,

the lower-jaw in which’ the lower

teeth are fixed; 2. mune
வளைந்த
மோவாய்க்
கட்டை
Giggs, bone of the chin bent
like arrow.

்

கீழ்த் தோண்டி, கழுதை விதை,
bloody drop ordure tree—Sterculia
guttata.

| &p Cyméai, Zips uniteneu, down‘ward look; 2. உள் நோக்கம், (/7
Philosophy) looking
within—
Introspection.

பெரிய இரத்தக் சூழாய், 146 |ாத5

கீழ் நோக்கல்,
கீழ்
முகமாய்ச்.
செல்லல், 1௮109 ௮ downward.

trunk which transmits the blood

course in its discharge as urine,
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கீழ் வயிறு

semen; 2. கீழ் முகமாய்ப் பார்த்தல்,

one half of the lower region of the

seeing

body said of disease affecting
such parts as paraplegia and
hemiplegia.

with the face

downwards;

3. கீழே பார்த்தல், 1௦௦109 9௦8; 4.
கீழ்ப் பார்வை,

0018ம்

1001;

looking askance; 5. Gug) winged,
having

motions;

purging.

&p Cpradél, Cprounembd, true croton
oif plant—Croton
tigilium;
2.
Lirteot suru, Wind in the intestines
passing
down
or
escaping
through the anus.
்

கீழ் நோக்குதல், 5௦6 கீழ் நோக்கல்,
2. தான் தனக்குள்ளே

பார்த்தல்,

looking into oneself; the act of
looking inwardly; 3. இறத்தல்,
dying; 4. 51, Wong@se, pulse
going down or sinking.

கீழ்நோக்கு நாள், மரணப் பொழுது,
time or moment of death. -

கீழ்ப் பக்கம், கீழாக வுள்ள பாகம், 11௦
19% ஐவர்; 2. உள் பாகம், 1௦ பர
or inner side of a thing; 3. sql
பாகம், (1௨

bottom

portion:

the

under surface.
பல்,

the

(psmersse0,
stomach

tooth

கீழ்ப் பாய்ச்சி, ஆசனத்தின் வழியாய்

நீர், உணவு அல்லது மருந்தைப்
பாய்ச்சுங்

the

eae,

a

பாற்

dentition

பல்

of

in children.

clyster

employed for conveying water,
nourishment or medicine through

thé rectum—Enema.
கீழ்ப் புரைச் ௪வவு, கருப்பா சயத்தில்

பிரசவம்
வரையில்
கருவைச்
சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் நாதப்பை,
a temporary coat surrounding the
ovum produced at the period of

conception and thrown off fram the
uterus after parturition—Tunica
decidua reflexa.

கீழ்ப் புறம், ௨66 கீழ்ப் பக்கம்.
கீழ் மூக்கன், 566 கற்றாழை.

கீழ்வகைப் புணர்ச்சி, பிராணிகளின்
the

copulation

of

animals; 2. மிருகங்களைப் போற்
Liestmmasso, having

கீழ்ப் பல் முளைத்தல், குழந்தை
முதலாகப்

மலமூத்திர

விறக்கம், (6 ஷெட் 077205 8௭0௦
urine; running down of excretions.

yourresh,

கீழ்ப் பல், கீழ் வரிசைப்
lower set of teeth.

கட்கு

கீழ்ப் பாய்ச்சல்,

course

with

women

sexual

inter-

like animals;

5. கீழ் வகைப் பிராணிகளுடன்
புணருதல், man's inter-course
with

lower

animals—Bestiality.

un@, Sips use1b, which see.

கீழ் வயிறு, அடி வயிறு, இது கீழ்

கீழ்ப் பாதி, உடம்பின் கீழுள்ள பாகம்,

தானத்திற்குக் கீழாகவும், முள்ளந்

2p

the lower

region

of the

body;

2.

உடம்பின் கீழ் பாகத்தில் ஒரு பாதி,

விலாவிற்கு நடுவாகவும்,

நாபித்

தண்டிற்குப் பின்னாகவு மூள்ளது,
abdomen.

it is the

large

inferior

கீறி. வைத்தல்

கீழ் வயிறு :
cavity of the trunk extending from
the pelvic cavity to the diaphragm |

and bounded in front and at the
sides by the lower ribs and the
abdominal muscles and behind
by the vertebral column.

கீழ் வயிற்றுக் கட்டு,

கீழ் வயிறு:

நழுகாமற் படிக்கு இறுகக் கட்டும்
bandage

கட்டு, tight abdominal
used

to prevent abdomen

hanging

down

from

(worn by males);

2. பிரசவத்திற்குப் பிறகு கருப்பை
வயிற்றை.

கட்டுதல், (87 48/2

after

confinement

to

a douche to the vagina.

கீழ் விலா வெலும்பு, சிறிய விலா
வெலும்பு. 50௦1-8.

கீனி, ஓர் வகைக் கடல் மீன், 8 569mullet-Upenius

fish;

mac

ronema.

கீறந்தி, 5௦௨ கச்சோலம்,
கீறல், கிழித்தல், 12௮௫; 2. பீறுதல்,
scratching.

இறுகக்

கீறிக் காயப் போடல், கீறிக் காய
oes, Slitting and drying in the

420௦

sun as is done with fish or meat.

சுருங்குவதற்காகவும், நமுகாமற்
படிக்கும்

an instrument used for effecting

insure

contraction of the womb and also

கீறிப் பார்த்தல், அறுத்துச் சோதித்

வயிற்றின்

தல், 08560019; 2. சலாகையிட்டுப்
பார்த்தல், to examine by probing;
examining with a probe.

@iquuire, the lower abdomen—
Abdominal region; 2. அடி வயிறு,

கீறிப் பார்த்தல், கத்தியால் அறுத்துச்

to keep it in position.

கீழ் வயிற்றுப்
the

lower

பாகம்,
part

of

the

belly—

Abdomen.
கீழ்

வாயு,

566

அபான

வாயு;

2.

சோதித்தல், dissecting.

கீறியாற்றல்,
கட்டி,
முதலியவைகளை

சிலந்தி,
அறுத்து

of the joints of the

ஆற்றுதல், opening an ulcer or
abscess and then healing it up.

leg; 3. ened LNigtity, rheumatism

கீறி யுப்பிடல், மீனைப் பிளந்து உப்

காலின் கீழ் புறத்தில் காணும் வாயு
inflammation

of the joints of the leg.

பிடல், ஒத

&p eins, snem_, chin; lower jaw;

உடம்பில்

வார் ஊர

கத்தியால்

ரின்; 2.

அறுத்து

2. eumdlesr ip) unsib, pharynx; 3.

உப்பிட்டுச் சுடுதல், வர்ற

பெண் குறி; குய்யம், 1/௨ ஓனர்! ௦7

incision

a female—Pudendum

muliebre;

4.

ஆசன வாய், anus.
கீழ் வாய்
நெல்லி.

நெல்லி,

and

applying

கீறி வைத்தல்,

an

caustic.

கத்தியா

லறுத்து

திறந்தபடி வைத்தல், பேர்ராற வு

866

கீழா

கீழ்வாய்ப்
பாய்ச்சி,
யோனித்
துவாரத்தைக்
கழுவிச்
த்தப்
படுத்த உபயோகிக்கும் ஓர் கருவி,

leaving

கத்தியாற்
Messe,
and

anything

open;

2.

பிளந்து மருந்து
opening with a knife

inserting

medicine;

சத்திரம் வைத்தல் ௦0814௩;
காயம் படுதல், ஈரி ர 1/0,

3.

"4.
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கீறு
கீறு,

பிளப்பு,

incision;

cut;

‘etc, as chief ingredients—Pulvis

2.

kino compositus. !tis a very useful

துண்டம், 51105; 3. ௨66 கீறுதல்..
கீறுதல், 566. கீறல்; 2, வகுத்துப்
Gum_e, cutting into slices;
se Sune Yengse, making an
incision with a knife.

preparation prescribed for pyrosis
and dyspepsia attended with
increased secretion.

கீன்றல், கிழித்தல், 122719.

S

கீழ் கட்டி, 5௦௦ கீல்,
கீற்று, துண்டம், 81106; 2. மரகதக்
Gb, flaw in diamond; 2. Geray,
fissure.

கீற்றுக்

கால்,

வெடிப்புக்

கீற்று நோய், உடம்பிற் சதை பிளந்து

காணும் ஓர் மேக நோய், ௨ veneral
characterised

fissures.

by

:

கீற்று வெடிப்பு,

குகை, mountain cave; 3. sudleen
MASGib
hermits.

கால்,

௭௭06501001 2. வெட்டுண்ட கால்,
chopped foot.
.

disease

சூகம், குதிரை, 110056; 2. மலைக்

கத்தியால்

கீறி

யதைப் போன்ற வெடிப்பு, cleft like
an incised wound.

கீனம் பிடித்தவன், கிரு துள்ளவன்,
a whimsical fellow; 2. Aq@éacr,
crazy or cranky fellow.

ரூசரண

Gens,

habitation

சாஸ்திரம், 5௦௦

of

குகுரண

குகரணம், 566 குகருரணம்.
குகரப்
’

பல்,

குடைவான

அல்லது

குழிப் பல், hollow tooth; tooth with
acavity.

குகரம், குடவறை, வெள;

2. குரல்

வளை, 1௮016 3. மலைக் குகை,
cavern; 4. @tLatemm, subterranean

hole.

ருகலா, 56௦ கடுகு ரோகிணி.

கீனு, சீமை காண்டா மிருக விரத்தம்,
kino.

கூகலிதம், குயில், (ஈரி
சூரல், 40106.

கீணு
கூட்டுச்
சூரணம்,
சீமை
காண்டா மிருக விரத்தத்தோடு

குகலீகம், நிலம் புரண்டி. இது தேள்

அபினி,
முதலிய

இலவங்கப்
பலவகைச்

பட்டை

சரக்குகளைச்

சேர்த்துத் தயாரித்த சூரணம். இது

குலையைப் பிடிக்கும், வயிற்று
வலிக்கும், எதிர்க் களிக்கும் குன்ம
நோய்க்கும்
உபயோகப்படும்,
compound powder of kino mixed
with other bazaar drugs such as,
opium,

powdered

cinnamon

bark

கடிக்குதவும், 8

பே௦௦௦;

பார்ரா

2.

றகரம்

said to be an antidote for scorpion

sting.

குகறு முளிம்பம், நல்ல

மாதுளை,

sweet
pomegranate—Punica
granatum.

கூகனன், எலி, 121; 2. பாம்பு, 81௮0௦
குகன் வேர், வேல
of acacia tree.

மரத்து வேர், root
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குகா

வியூனகம்

குகா வியூனகம், தொளை அல்லது
அமைத்தல்,
சூழியுள்ளதாக
cavernous

குகா

structure.

விருட்சம்,

pees

wn,

hill

balsam—Balsamodendron
caudaium.

சூகியம், சூய்யம், ௧௬௧௭௨5.

கூசூ, சூய்ய நாடி. இது த௪ நாடியில்
ஒன்று. இது நாபியிலிருந்து மர்ம
ஸ்தானம் வரைக்கும் பரவியுள்ளது,
(in Eastem Physiology) one of the
.10 tubular vessels of the human
body seated in the umbilicus and
extending te the pudendum; 2.
eer, toddy.
குகூதன், see GG.

குரூரண சாஸ்திரம், உடம்பிலுள்ள

வியாதியின் கூறுபாட்டுகளைச் '
சொல்லும் pie, that part of
medicine which
morbid changes

explains the
of crgans in

diseases—Pathology.

குகுரணம், 5௦6 குகரண சாஸ்திரம்.
Gerri, வியாதியின்

கூறுகளை

அறிவதில் வல்லோன், 01௨ 44௦ 15
versed in pathology ~Pathoiogist.
குகுரன், நாய், 000.

முத்தக்

2.

காசு, 60௯].

root-Cyperus rotundus.

GM(pSsid @idled, Indian
Eudynamis honorata.

வர்த்தமம்,

. குழந்

தைகளுக்குக் காணும் ஓர் கண்
ணோய். இது கபம், பித்தம், இரத்தம்

இவைகளின்

.கோளாறுகளினா

லுற்பத்தியாகி, கண்களில் வீக்கம்,

சிவப்பு, குத்தல், நீர்க் கம்மல், கூசல்
ஆகிய விக் குணங்களையும், காது,
கண்,
மூக்கு
இவைகளின்
தினவினால் தேய்த்துக் கொள்ளு
தல்
முதலிய
குறிகளையும்
காட்டும்.
இது
தாயின்
பால்
குற்றத்தினால் அதிகப்படும், ௨
disease of the eye in children due
to the deranged humours and
biood .manifesting itself in the
inner lining of the eye thus giving

rise to swelling, inflammation,
acute pain, collection of fluid in the
eye, intolerance to light etc. and it
is conspicuous by the child's
rubbing of the ear, eyes, nose with

its fist.

்

குகை, மலைக் Gensa,cave;

cavern;

2. யோகம் அல்லது சமாதி புகுமறை,
a subterreneous walled room
lined with plaster, constructed
under the ground as a habitation

for silent ascetics, as if retiring for
meditation or as a sepulchre to
one entering Samadhi after his
death; an artificial cave for

coolness,

சூசூலா, 566 கடுகு ரோகிணி;
Ged, honey-bee. —
குகூவிந்தம்,

குகூன

refreshment

meditation—Grotto;

and

3. உலோகங்

களை உருக்குவதற்காக வேண்டிச்
Glenisgs Gone, a crucible for melting
metals; melting pot; 4.see e@es

சுண்ணக் குகை.
cuckoo—

NOTE-Crucibles are of different

‘kinds according to the materials
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குகை

குகைப்

used in their manufacture and the
purpose

for

employed,

which

they

are

For

instance,

jeweller's crucible usually made
of clay are quite different from

thase employed

in a chemical

laberatory or in # metal factory or

foundary, because of their use for
melting metals to a higher degree
But in Alchemy, eruciblea used for
melting or calcining metals, are
specially
made
of alkaline
substances
or other
strong
chemicals so ae.to withstand not

only

the

ah estimation for determining the
constituent
materials,
the
dimension,
the
method
etc.
required for making a crucible
according to the strength of the
medicine introduced into it for
Purposes of melting or calcining.

குகை

பிடித்தல், மூசை

making

of temperature.

higher

degree

af

temperature
in
the
melting
process, but aleo to satisfy the

other conditions peculiar to
alchemical transrnutations such
as consolidation, sublimation,
retention, annikiiation etc.

புடம்

a crucible;

செய்தல்,
மூசையாகச்

"செய்தல், *பாார்ற to a shape of
crucible.

சூகைப்

புடம்,

சித்த

நூற்படி

வைத்திய
முறையில்
பொன்,
வெள்ளி,
முதலியவைகளைப்
பற்பம், செந்தூரமாகச் செய்யவும்,
வாத
முறைப்படிக்...
கட்டு,
சுண்ணம், களங்கு, முதலியவை

களைத் தயாரிக்கவும் குகையில்
வைத்துப்
calcination
crucible

போடும்
with the

of metals

such

aid

புடம்.
of a

as gold,

குகைக் காமன், கல் நார், asbestos.

silver, copper etc., for converting

குகைச் சட்டி, தண்ணீர்க் கொப்-

them into oxides and red-oxides,
according
to
the
process.
contemplated in Tamil Medicine
or for fixing up volatile substances
for purposes of consolidating or
otherwise
altering them
into
alchemical
compounds’
as

புரை,

(64104௨.

.

குகைச்சி, கரையான் புற்று, 18112
ant's hill; 2. புற்றான் சோறு, 3 ர்ர்(6
petrified

substance

probably

a

fossil found in the cavity of white
(க...

' earbonates,

்

குகை திட்டம், உருக்கவோ அல்லது
புடமிடவோ மருந்தினத்திற்குத்
தக்கவாறு குகை செய்ய வேண்டி,
இன்ன

சேர்த்துச்

விதமாக

செய்ய

இன்னதைச்

வேண்டு

மென்றும், இன்ன அளவு,

இன்ன

கனதி
இருக்க
வேண்டும்
என்பவைகளையும் நிர்ணயித்தல்,

sulphides etc. as per

methods
contemplated

of
in

Alchemy
Siddhars'

501806;

2. உருக்குவதற்காகப்

பொன்,

வெள்ளியை

குகையி

விட்டூதல், 1௨ 304 ௦74 melting by
blowing gold and silver in a
crucible

for purposes

of refining

them, 3. மாற்றைச் சோதிக்க
வேண்டி பொன், வெள்ளியைக்

888

குகைப்

குக்கல்

புடம்

ண ் of
குகையிலிட்டூதல், உமராம
or silver by melting it in a
gold
crucible.

குகை

மறைவாய்

வருங்

வைத்தல்,

காணாதபடி

ஒரு

குகையில்

கொண்டு போய் ஒளிய வைத்தல்,
concealing in caves anything to
be kept in secrecy as secret

sciences;

மூசையில்

2.

உருக்குவதற்காக

வைத்து மூடுதல்,

concealing in a crucible
purposes of melting.

for

NOTE-It is even now that many
secret
sciences
or
records
formerly kept concealed in caves
are discovered and published.

வைத்து

உருக்குதல்.

ஈய

anything in’ a crucible.

குகையி லூதல். மூசையில் வைத்
gngev. blowing a substance after
securing

it in a crucible.

குகையில் வைத்தல்,
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கூகை

யிலிடல்; 2. 596 குகையிலுருக்கல்;

3.9௦ கூகை மறைவாய் வைத்தல்.
கூகையில்
வைத்தூதல்,
உலோ
கங்களை மூசையிவிட்டு ருக்குதல்,
blowing for the purpose of melting
a metal secured in a crucible.

சூகை யுறை, குகைக் கிடும் மேற்
கவசம், 1116 covering or the coating
of a crucible; crucible jacket.

பேதி,

குகை

a drug which dissolves gald; 2.

காக

L(h5Ges ans}, solvent

யடைத்து அதன் மேல் சில்லிட்டு
களிமண் பூசுதல், ஊவா
or

குகைமே

னாதத்தீ, சொர்ண

medicine;

5. உருக்கு வதற்காக உபயோகிக்கு
மருந்து, 1100 பஒ௨3் for melting
metais.

கூகை யழுக வூதல், குகை முழுதும்
தணலாகும்படி உருக்குதல், /௦௦-

ing a substance to that high
temperature at which the crucible
itself is turned red hot.

சூகையி லாடல், மூசையில் உருகி
யாடுதல், glowing of a metal when
melted in a crucible for a long
time;
glowing
in
a
molten
condition.

GMs

விடல், மூசையில் வைத்

$1580, blowing after securing in a

crucible; 2. apmeuleo enaussed,
placing

குகையி

in a crucible.

லுருக்கல்.

மூசையில்

வாய்

மூடல், புடமிடுவதற்

மூசைக்குள்

மருந்தை

covering the top of a crucible
containing the medicine with a lid
or plug and then luting it before
exposing it to fire for purposes of

calcination.
சூகை வீசம், கல் நார், asbestos.
சூக்கம், 58௦௨ இந்திர கோபம்.

குக்கலாதி,

வாலுளுவை,

tree—Celastrus

5101௮

paniculata.

குக்க லாதிதம், நெற் பொரி,

11/௨

paddy.

குக்க விங்கோ, கொம்மட்டி, 618
meton.

சுக்கல், 56௨ கக்குவான்;
.2. நாய்,
dog; 3. Game,
யிருமல், ௨ fit

cough; 4. aie)
of coughing—

Paroxyam; chin-cough.
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கூக்கன்

குக்கில்

சூக்கன், நாய், 0௦0. 59௦ சுக்கல்.
குக்கி, இரைக் குடல், stomach;
அன்னாசயம், 6௮1.

கு.க்கிக்

கழிச்சல்,

afleeeo, purging;

குக்கி யந்திரம், (குக்கி அந்திரம்)
2.

சூக்கிசம், இடுப்புப் பக்கம், 1௨ 11௮௦
region.

வயிற்றினுள்

உண்டாகும் பிசு பிசுப்பான நீர், 11௨
mucous fluid secreted in the walls
of the stomach.

ane

சுரம், வயிற்றினுள் ஏற்படும்

கோளாறினால் உண்டாகும் சுரம்,
fever relating to the gastric
disorder in the stomach—Gastric
fever.

சூக்கிடம், 5௦௦ குக்குடம்.

குக்கி நீர், இரைப் பையிலுற்பத்தி
யாகும் unss Bf, a fluid secreted
in the stomach—Gastric juice or

fluid.

"கசுூக்கிப் பிளிகை,

குடலை

intestines. 2. (@sAl+upBH
Td)
566 சுக்கிரேகி.

வயிற்றுக்

purgation.

குக்கிச் சளிநீர்,

வயிறும் @t_gpib, stomach and the

மூடிய

குக்கிரம், வயிற்றிற்குக் காணும் பெரு
வழற்சி. இது வயிற்றுக் கோளாறநினா
லுண்டாகும், ரொ
inflammation of the stomach—Gastritis. It is
an acute disorder of the stomach.

சூக்கி ரேகி,
அல்லது

வயிற்றிலுள்ள திரவ
நீர்த்
தன்மையான

வஸ்துக்களை
வல்லது உட்

வெளிவாங்க
புகட்ட வேண்டி

உபயோகிக்கும்

ஓர்

சூத்திரம், 3 கவி!
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சிறிய

emptying
the
pumping some
Stomach pump.

stomach
liquid into

operation of opening the stomach
for the removal of foreign bodies—
Gastrotomia or Gastrotomy; 2.

see அதிவிடயம்.
குக்கிலிற் கண்,

appendices;
Omentum.

குக்கில், 896 குங்கிலியம்,

றிற்கும்,

BpoA,

வயிற்

குடலுக்குங்

inflammation

stomach
and the
Gastric enteritis.

சூக்கி

யந்திர,

shot

காணும்
of

the

intestines—

வயிற்றையும்

குடலையும் சார்ந்த, [ஏணி 1௦ 16
stomach and the intestines—
Gastro-intestinal.

Glenisesr,

blood-

eyes.

Gunsg,

குக்கியந்திர தாபிதம்,

or
it—

குக்கிலம், வயிற்றைப் பீறுதல், 11௨

சவ்வு, 8 Membranous expansion
which is attached to the intestines;
epiploon—

சல

jungle-cock;

2. செம்

crow-

pheasant—Centropus rufipennis.
58 கள்ளிக் காக்கை; 3. மை சாட்சி
அல்லது மைச் சாடிதம், 10121
googgal. It is a gum-resin akin to

ஈர். 5௨% குக்குலு.
NOTE—According to Lushington's
vernacular list of plants, the
botanical
name
for
Kukkil

(குக்கில்) ௦ 000904!

(குக்குலு)

.
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சூக்குடப்

குக்கில்
appears to be a common term
referring to the product (resin or
gum) of the following six kinds of

trees viz:- _

ஒரு

கமில்

1. Shorea

roxburghii.

strictum.

வைத்துப்

புடமிட்டு தயாரித்த ஓர் ஆயுள் வேத
மருந்து, 8 சீடுபஙகரி௦ மாஷா
in which the dammer resin is
secured in a fowl after removing
its viscera and then burnt ina
heap of cow-dung cakes and
powdered.

சூக்கில் நவ
நீதம், வெள்ளைக்
குந்துருக்கத்தை வெண்ணெயிற்

குழைத்து சூடு காட்டி இரணத்திற்கு

உபயோகிக்கும் ஓர் பூசு மருந்து, ௮
ointment prepared by application
of gentle heat to a mixture of

white

dammer

and

butter.

She
Indian

Dammer-—Shorea

robusta.

குக்கில் புகை, குங்கிலியப் புகை,
incense

of

indian

குக்கு, கக்கு, to whoop.

குக்குடக் களிம்பு, கோழிப் பீயூடன்
மற்ற

சரக்குகளைச்

காரம்,

கந்தகம், red sulphur
from its resemblance
crest.

சிகப்பு
07 உர"

சேர்த்துத்

so called
to cock’'s

குக்குடத் தண்டம், கோழி முட்டை,
fowl's egg.

குக்குடத் தவரை,

கோழியவரை,

west
Indian
sea-side
Canavelia obtusifolia.

குக்குடத்தில்

தீர்தல்,

புடமிடுதல், ௦ வளர

bean—

கோழிப்
௱ள்கி5 1௩ ௮

fire which is determined from a
pile of cow-dung cakes calculated
to reach the height of a fowl.

குக்குடப் புடம், கோழிப்
அதாவது விரட்டிகளைக்
உயரம்

uned, @risleSund, resin of

fumes
or
dammer.

சிவப்புக்

சேவவின் பீ, 116 போறு

குக்குடச் சூட்டு, கோழித் தலைக்

கோழிக்குள்

powdered

குக்குட

.

cock.

australis.

சூக்கில் சூரணம், குக்கிலைக் குடல்

நீக்கிய

a winged

serpent—Basilisk.

serrata.

. Balsamodendron
. Agathis

நாகம், 8

flying snake or cobra;

. Vateria indica

. Cauarium

தயாரிக்கும் ஓர் களிம்பு,
ரா பானர்
prepared from cock's dung mixed
with other ingredients.

குக்குட சருப்பம், பறவை

genus.

. Boswellia

புடம்

அடுக்கி

புடம்.
கோழி

எரிப்பதாலுண்

டாகும் நெருப்பின் உதவியைக்
கொண்டு
போடும் புடம். பல
நூலாசிரியர்களின்படி இது அனேக
விதமாய்ச் சொல்லப்படும், ௦௭

tion in
cakes
derived
height

which the pile of cowdung
from which the fire is
is calculated to reach the —
of a fowl. In describing the .

process, various writers
mentioned below:-

differ as
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குக்குடப்

புடம்

குக்குலு

3. ஆயுள் வேதப்படி 1 சாண் சதுரம்,
1 சாண
காட்டு

ஆழமுள்ள பள்ளத்தில்
முட்டையைப்
புடம்

போடும் மருந்திற்குக் கீழுமேலு
மாக

நிரப்பிப்

போடும்

in

a

pit of a cubic

span,

cowdung

piled

up

with

cakes
the

are

vessel

containing medicine in the
centre and fire is kindled.
2.சித்த

நாவலின்

முறைப்படி

5

எருவை கோழி உயரம் அடுக்கிப்
போடுதல்

இதன் சுற்றளவு

16

. அங்குல மெனச் சொல்லப்படும்,
according
to the
Siddha

system, itis a fire derived from
burning five cow-dung cakes
piled up to the height of a fowl
and the circumference of which
is described as 16 inches.
3.வேறு

கள்

சில நூற்களில் ஆசிரியர்

10௦

எருவைக்

கொண்டு

போடும் புடமெனக் கருதுவார்
een,

some

authors

roughly

estimate it be a fire consisting
of 10 cow-dung cakes.
68Gb, Camp, fowl;- 2. Geaico,
0௦001 3.55 குக்குட சருப்பம்.

குக்குட வெண்

மலம், கோழியின்

வெண்ணிறமான மலம், (7௪ /4/16coloured dung or excreta of a fowl.
குக்குடா, இரவு,

sitting

fowl

with

its

soles

touching the ground.

குக்குடாதி வடகம், ஓர் ஆயுள் வேத
மருந்து, ௮ஈ சீருபஙாஒர்௦ நா௮ லாலி.

புடம்,

According to Ayurveda, the
extent of fire is described as
follows:-

a

night.

குக்கு டாசனம், கோழியைப் போல்
குந்தியிருந்து யோகம் புரிதல், ௮
yogic posture compared to that of

குக்குடி, இலவ

மரம், silk-cotton

tree—Bombax

malabaricum;

2.

பெட்டைக் கோழி, hen.

குக்குதல், இருமுதல், ௦௦ப049.
குக்குமுளம், 566 அரக் காம்பல்.
குூக்குரம், கோடக

சாலை,

cinal plant—Justicia

குக்குலவம்,

௮ ॥ஒ01-

procumbens.

குக்கிவி

விருந்து

தயாரிக்கும், தைலம் அல்லது நெய்,
a medicated oil or ghee prepared

from bdellium.
குக்குலா, 56௦ குக்கில்; 2. 586 கடுகு
ரோகிணி.
்

குக்குலு, மை சாட்சி, இது ஒரு சிறிய
மரம். இதினின்று
குறுக்காகப்
பாய்ந்த அனேக கிளைகள் தொங்கி

பூமியைத் தொடும். பூக்கள் சிவப்பு;
காய்கள்

திராட்சை

யளவாயும்,

சிவப்பாயு மிருக்கும். இதன் பிசின்
மிக்க வாசனை; சிறிது மஞ்சள்

நிறமும், கபில நிறமும் கூடியதாயும்,
தொட்டால்
பிசு
பிசுப்பாயும்,
கசப்பயுமி
ருச் கும்;
கொளுத்தினால் ஈரம் கசியும்; அடி
மரத்தைக் கீறி வைக்கப் பிசின்

வரும். இது போளத்தைப் போல்
மருந்தில் உபயோகப்படும். இது
மிக்கச் சுறு சுறுப்பை யுண்டாக்கும்;
கோழை
யகற்றுந் தன்மையும்,

சூதகத்தைப் பெருக்குங் குணமும்

வாய்ந்தது; உள்ளுக்குக் கொடுக்க
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குங்கிலி

குக்குலு

இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும். ஆயுள்

வேத வைத்தியர்கள் இதினின்று
யோகராஜ குக்குலு, விடங்காதி

குக்குலு, அமுர்தாதி குக்குலு எனப்
பலவிதமான மருந்துகள்' தயாரித்து

affections, scrofulous complaints, _
urinary
disorders
such
as,
stricture of urine, stranguary and
stone in the bladder, rheumatism,
swelling of throat etc.

நரம்பு நோய், .கழுத்து நோய்,

NOTE-(@46@1)

வாதம், தொண்டை வீக்கம் முதலிய

not the same as @maleSwib,
Dammer genus consist of two

நீரடைப்பு,

கல்லடைப்பு,

கணு

நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள், buffalo googal; buffaio myrrh;
bdellium—Balamodendron Toxburghli alias Amyris agallocha. It
is a small tree with crooked trunks
drooping down to the ground;
flower small ‘and red; berry red
and smooth of the size of a
currant.
It gives a fragrant gum

resin which is of a yellowish,
brown or dark brown colour

Balsamodendron

GugguiuRoxburghii

is

kinds viz:—
Black dammer—Canarium strictum.
White

dammer—Vateria

However,

it

is

indica.

used

almost

synonymously by some authors
because of its kindred properties.

5௨௦ 'உதிர வேங்கைப் பால் and
.also notes under @a&dileo.

unctuous to the touch; of a
bitterish taste; in appearance ‘not
unlike myrrh; in burning it sputters
owing to its moisture. The gum is
collected by making incisions in
the stem.

குக்குலுவம்,

Medicinal properties are the
same as myrrh. It is used as a
perfume and a medicament. It is
a stimulent, expectorant and
emmenagogue; internally, it is a
purifier of blood. It is capable of
penetrating into the minutest part

குக்குறம், குடசப் பாலை,

of the body. it is heat-making

குக்குறுவான், 5௦௦ குக் குறுப்பான்.

in

potency and pungent in taste.
Ayurvedic

physicians

various

forms

preparations

are

use

this in

காம்
Known

their
by

several names as Yogaraja
guggulu, Vidangathi guggulu, etc.
as
mentioned
prescribe
them

above
and
for nervous

குக்குலு

சேர்த்துச்

செய்யப்படும். ஓர் குளிகை, ௮ pill of
Ayurvedic preparation containing
Googgul as the chief ingredient;

2. GS GMI! La, fumigation of
gcoggul.

conessi

bark—Holarrhena antidysenterica.

குக்குறுப்பான், கீச்சிடும் குருவி, a
screeching
screeching

bird,

2.

ஆந்தை,

owl.

குங்கிப் போதல், 5௦௨ குங்குதல்.
குங்கி

லாதிதம்,

பலா

fruited caper—Cadaba

GBAeS,

sis

வீழி,

௦11

indica.

bastard

saul—

Shorea talura;~2. am_Q@ won, wild
mango-Spondias mangifera.

் 893

குங்கிலிகம்

குங்கிலய

குங்கிலிகம், 828 குங்கிலியம்; 2.
வாலுளுவை,
51௩/6
tree—
Celastrus

paniculata.

குங்கிலியக்

களிம்பு,

ஆறாத

புண்களுக்குப்
பூச
உதவும்
. வெள்ளைக் குங்கிலியக் களிம்பு,
an

ointment

prepared

from

olibanum—Ungentum olibani. It is
applied for unhealed sores.

குங்கிலியத்

தூள்,

பொடி,

குங்கிலியப்

இதை

வெள்ளைக்

குபயோகப்படுத்தப் படும். powder
‘of
Indian
olibamum.
ம is
prescribed

for gonorrhoea.

இறக்கிய

extracted

அனேக

from

சாதி

தைலம்,
olibamum;

கசப்பும்,

இது

கர

an oil yellow in colour, bitter in
taste irritative to the throat,

prepared from the resin obtained
from several kinds of trees. it is
the best application as a local

stimulant in blind boils because
. of its effect in causing the boils
point sooner than any other
remedy.

குங்கிலி

ய்த்தைக்
கரியிலிடுவதனால்
எழுகின்ற புகை. இது மார்ச்சளி,
தொண்டைக்கம்மல் இவைகளைப்
போக்கி, கோழையை
யகற்றி,
இருமலைத்
தணித்து
மேல்
சுவாசத்தைக்

100-150

களினின்று

முகம் விடாத

புகை,

குங்கிலய மரம், குங்கிலியப் பால்

2.

கட்டிகளுக்கு முகத்தை யெழுப்பும்,

குங்கிலியப்

Gunhleunsaet, fumes of olibanum
generated by placing the .gum on
the burning charcoal. It proves
very favourable in the treatment of
chronic forms of bronchitis and
laryngitis,
moderates the morbid
secretions
and alleviates the
cough
and
dyspnoea
(hardbreathing). It is also used as a
disinfectant in houses, temples
and other public places.

௦

கரப்பும், வெகுட்டலுமுடைய ஓர்
எண்ணெய்.

வீடுகள், கோவில்கள் முதலிய
பகிரங்கமான இடங்களில் புகை

அடி உயரம்; பூக்கள் மஞ்சள்;
'வாசனையுள்ளது. இதின் வெடிப்பு

மரங்களிலிருந்து

சேகரிக்கப்பட்ட

அசுத்தத்தை
யகற்ற வேண்டி இதை

எடுக்கு மரம். இம்மரம்

குங்கிலியத் தைலம், குங்கிலியத்தி
னின்று

மரம்

குணப்படுத்தும்,

வெண்மையான

வாசனையுள்ள

இதுவே

பால்

வடியும்;

குங்கிலியம்.

கற்பூரத்

தைலத்தில் கரையக் கூடியது; சிறு

துண்டுகளாகக் கிடைக்கும்; இதில்
வெண்ணிறமானது மிகச் சுத்த
மானது; முதிர்ந்த விதைகளினின்று
எண்ணெய்
எடுக்கலாம்.
இம்
மரத்தின் பிசினிவிருந்து வாலை
ரூபமாகவாசனையுள்ள எண்ணெய்
வடிக்கலாம்.
பெரும்.
பாலும்

குங்கிலியத்தின் வெளி நிறம் சிறிது
மஞ்சள்
அல்லது
சிவப்பாக

இருக்கும். இத் தேசத்தில், இம் மரம்
இமய

மலைச் சாரல், சிந்து தேசம்,

ஆப்கனிஸ்தான்,

காசுமீரம்,

வங்காளம் முதலிய விடங்களில்
உள்ள காடுகளில் உற்பத்தியாகும்.

இதன் மரம்

வீடுகட்ட உதவும்.

Indian dammer-—Shorea robusta.
This tree is 100-150 ft. high;
flowers yellow and fragrant. From
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குங்கிலய

குங்கிலியம்

மரம்

this
tree
exudes
a _ whitish
aromatic
resin
soluble’
in
turpentine. It occurs in small rough
pieces; and the white ones are
considered pure; oil is expressed

from ripe seeds;

and an aromatic

oil is procured from.the resin by
dry distillation. The pieces of this
resin are outwardly litte yellowish
or reddish in colour. The tree is
generally found in the forests of
Himalayan
regions,
Sindh,
Afganistan, Bengal and other
places in India; and the wood is
useful for building purposes

சூங்கிவியம், குங்கிலிய மரத்தின்
பால். இது மரங்களின் வெடிப்பு
களிலிருந்து பலவகை நிறமுள்ள
தாய்
வெளிவரும்
பிசினைப்
போன்ற வஸ்து. இத் தேசத்தியக்
குங்கிலியம் மேல்நாட்டு வைத்தி

யத்தில் மிகுதியாக உப யோகிக்கத்
தகுந்த சரக்காகும். இச் சரக்கு
வெள்ளை, சிவப்பு என்று இரு
வகைப் படும்; இது சாம்பிராணி
யைப் போல் புகை போட உதவும்;
சாராயத்தில் கரையும். இதைக்
கந்தகத்துடன் சேர்த்துக் களிம்பு
செய்து இரணங்களுக்கும், சிரங்கு
களுக்கும் போடலாம், மெழுகுடன்

சேர்த்துப் பிளாஸ் திரி யாகபுண்ணுக்
கிடலாம். இது கசப்பும், கரகரப்பும்,

வெகுட்டலும்
உடையதா
யிருக்கும். இது பிரமேகம், மேக
வாய்வு

இவைகளுக்

குதவும்.'

இதைப் பாலில் கலந்து கொடுக்க,

இருமல்,
மூலம்,
மார்ச்
சளி,
மாதருக்குக் காணும் வெள்ளை

இவைகள் நீங்கும். இதை ஆயுள்
வேதத்தில்
மாத்திரையாகவும்,

கிருதமாகவும்,

பக்குவம் செய்து

உள்ளுக்கும் கொடுப்ப

துண்டு.

சர்க்கரையோடுச் சேர்த்து சீதபேதி,
செரியாமை, வெள்ளை, தாது புஷ்டி
இவைகளுக்கும் கொடுப்பார்கள்.
இது உடம்பிலுள்ள கெட்ட நீரை
யிழுக்கும் தன்மையது; ஆகவே
இதை வீடு, கோயில, பிணியாளி
அறை இவ்விடங்களில் புகையிடு
" வார்கள். இது அடியிற் கண்டபடி
LMeimauuGib. Indian dammer
resin—Shorea robusta (Resin of).
It exudes from the fissure made
in the bark of the tree in the form
of a gem resin. itis a useful drug
in European pharmacopoeia. It
consists of two kinds viz. white
and red. It is used for fumigating
like frankincense and is solubie
_ in alchohol. Mixed with sulphur. it
is used
as an
ointment
for
wounds, sores etc.; and mixed
with wax, itis used as plasters for
wounds. It is bitter, pungent and
nauseating. Vaidyans prescribe it
for
venereal
complaints
as
gonorrhoea, gout, etc. Mixed with
boiled milk, it is a useful remedy
in
cough,
piles,
bronchitis,

leucorrhoea or whites in women.
In Ayurveda, pills and medicated
ghees are prepared with it and
given internally. Mixed with sugar,
it is administered in cases of
dysentry,
weak
digestion,
gonorrhoea; and is also used as

an aphrodisiac.

it is capabie

of

absorbing all morbid fluid from
the system. The resin is also.

used

as

an

incense

Hindu households.
sick-rooms.

in several

temples

and
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குங்கிலியம்
The

following

are

குங்குமச் சத்தி

the

different

varieties:—
1. ugmdls emodgnenfi,
-oilbanum — Boswellia

(typica).
2. வெள்ளைக்

Indian
serrata

குங்கிலியம்,

conkany
resin—Boswellia
serrata (glabra).

3. @bSI@Ssaw,

white or piney

dammer—Vateria

indica.

4. கருப்புக் குங்கிலியம்,
dammer—Canarium

5. பூனைக் கண்
eye

resin

குங்கிலியம், ௦245

of yellowish

colour—Pistacia
6. 6@sGQ,

61801%

strictum.
brown

lentiscus.

Indian

Balsamodendron

bdellium—
roxburghii.

T. eno sm_A, foreign guggal—
Balsamodendron mukal.

8. சீமை அதாவது ஆஸ்திரேலியா,
நியூசிலாந்து
இவ்விடங்களி
னின்று
இறக்குமதியாகும்
குங்குலியம், 7௦
(Australian or New

dammer
Agathis

சோக்.
Zealand

imported into India)australis.

‘

NOTE 1.—There are also other
varieties
such
as
Amboyna
dammer, Burma dammer East
Indian dammer, Green dammer,
Raul dammer,
Rock dammer

(உரப்புப்
பிசின்)
dammer etc.

Tambaga
a,

NOTE 2.—It should be noted here
that the male frankincense is

known as @fudieSluib, female
frankincense as சாம்பிராணி;

வெள்ளைக் குக்கிலியம் Boswellia
8வாஎ௨ ௮0 கறுப்புக் குங்கிலியம்,
as Canarium

strictum.

NOTE 3.—The male frankincense
is a hard dark-coloured, brittle,
resin as substance which exudes
from the trees of Dammara genus
and is the one imported to India
from the Eastern Islands and New
zeatand.
The
indigenous
dammers are from other trees.

குங்கிவியம், சால மரம், bastard
sal-Shoreatalura; 2. @mdleSiw
wg,
indian dammer—Shorea
robusta; 3. dl@meme:, Madras
balsam tree—Balsamodendron
berryi.
:

குங்குதல், குறைதல்,
becoming

குங்குமக்

0601௨2௦519;

less.

கலவி,

886

குங்குமக்

காவி.

குங்குமக்
௦௦6;
saffron

காவி,

செங்காவி,

2. குங்கும
ochre.

நிறக்

(60
காவி,

- குங்குமக் கேசரம், 5௦௨ குங்குமச்

செவ் வந்தி.

குங்குமக் கோதை,
சாரணை)
aS
கோதைக்

(சிவப்பு *சத்தி
॥॥ ''குங்குமக்

குடல் பிடுங்கி”,

see

குங்குமச் சத்தி.
குங்குமக் கோவை,

செங் கோவை,

red bitter melon—Coccinea

indica.

குங்குமச் சத்தி,
சிவப்புச் சத்தி
சாரணை. இதன் பூவின் நிறத்தாவிப்

பெயர். இலை சதைப் பற்றுள்ளது; பூ
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குங்குமப்

குங்குமச் சத்தி
சிவப்பு, சிறியது; இதன் இலைக்
கீரையாக
உணவில்
கொள்
ளப்படும், [50 shauranay, red
trianthema—Ooggiatria
nthemoaides. It is so called in Tamil
from the colour of its flowers. It is
a procumbent herb with fleshy
leaves of a brownish
colour;
flowers small and red; leaves are
used in food.

குங்குமச்

சம்பா,

மஞ்சள்

சம்பா

Gigs, a yellow variety of paddy.

சூங்குமச் சிவதை,

எலான்

cat's greens—lpomaea
gtidis.

குங்குமச்சீதா,

of

pesti-

சிவப்புச்

சீதா

செங்கழு நீர், அல்லது சிவப்பு
நெய்ச் சிட்டிக் கீரை, ௨ ௨௦ variety
of
ash-coloured
Vernonia cineria.

fleabane—

காஞ்சொறி,

சிவப்புச்

அல்லது
௮

60

சிகப்புக்
எவா்ணு

of

காஞ்சொதி, 14/௦4 ௨௨௨.
குங்குமச் செம்பரத்தை,
சிவப்புச்
செம்பரத்தை
fiesh-coloured
shoe-flower—Hibiscus
rosasinensis

(carnea).

குங்குமச்

செழு

கொன்றை,
tree.

indicum

மலர்,

குங்குமத் தூள், குங்குமப்
866 குங்குமம்.

பொடி,

குங்கும பாஷாணம்,
அஞ்சற்
குளச்சி, இது வாதத்திற் குபயோகப்
uG@ius, A prepared arsenic used
Alchemy.

குங்கும பாஷிதம், செந்துளசி,
குங்குமப்

பயறு,

இனத்தைச்

in

1௦0

பாசிப்

பயறு

சார்ந்த ஓர் சிகப்புப்

Lut), a red variety of the species
of green—gram.

குங்குமப்

பருத்தி, செம்பருத்தி,

Bengal

cotton—Gossypium.

arboreum.
red

coloured

gum

(req).

சிகப்புக்

8 kind of red cassia

or resin.

குங்குமப்
பிரணாடை,
சிகப்புப்
புளியம் பிரண்டை, heavy wild
vine—Cissus
setosa.

acida

alias

Vitis

குங்குமப் பூ, குங்குமச் செடியின் பூ.
இது காஸ்மீர தேசத்தில் விளைவாகி
ஏற்றுமதியாகும்

குங்குமச்
செவ்வந்தி,
சிவப்புச்
செவ்வந்தி
அல்லது
சிவப்புச்
சாமந்தி,
red
chamomile—
Chrysanthemum

white myrrh—-Balsamodendron
myrrha.

. குங்குமப் பிசின், சிவப்புப் பிசின்,

கூங்குமச் செந் தொட்டி,

செந்தொட்டி

குங்கும தூபம், வெள்ளைப் போளம்,

basil.

சிவப்புச்

சிவதைக் கீரை, ௨௨௦

பேரிகம்

ஓர்

வாசனைச்

e7&6,

English

saffron

Crocus

sativus.

It is an aromatic

drug

cultivated

flower—

in Kashmere.

See

குங்குமம்.

குங்குமப்

பேரிகம்,

சிவப்

பாத்தி,

crimson
climbing
mountain
ebony—Bauhinia phonicea.
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குங்குமப்
குங்குமப் பொடி,

பொடி

_

8௦5 குங்குமம்.

குங்கும, மந்தாரை,

. சிவப்பு

மந்தாரை, அல்லது செம் மந்தாரை,
pink and yellow mountain ebony—
Bauhinia
rescens)

variegata

(purpu

.

சூங்கும மரம், குங்குமப் பூச்செடி,
5௦6 குங்குமம்.
குங்குமம், குங்குமப் பூச் செடி. இது
பிரான்ஸ் ஸ்பெயின்,
துருக்கி,
முதலியஐரோப்பிய தேசங்களிலும்,
- இந்தியாவில் காபூல், காஸ்மீரம்
முதலிய விடங்களிலும் பயிராகும்.
இது16£ அடி உயரம்; சிகப்பாயும்,
வாசனையாயும், திரியாக நூலைப்
போலவும், காரமாகவும், கசப்பாக

வுமிருக்கும். தண்ணீரில்

போட

மஞ்சள் நிறமாகும், கடைகளில்
இதை
மாதிரிப் போலிச்
சரக்

.ரூகளை மஞ்சளிலிருந்து எடுத்து
விற்பார்கள். மகம்மதியர்கள் இதை

மருந்திலும்,

தாம்பூலத்திலும்,

சாப்பாட்டிலும் உபயோகிப்பார்கள்.

இதை

கர்ப்பிணிகள்

உட்கொள்

வதால், அழகுள்ளகுழந் தைகளைப்

பெறுவார்களெனக் கருதப்படும்.
தலைவலி, சலதோஷம் இவை
களுக்கு இதை. முலைப் பாவில்
இழைத்துப்
பற்று போடலாம்.
யுனானி
வைத்தியர்கள்
இதை
இலேகி யங்களில் விசேஷமாய்
உபயோகிப்பார்கள். இதை சாதாரண .
மாய் நாவறட்சி, வாந்தி, கபம்.
இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.
இதை
மிதமாய் ' உள்ளுக்குக்
கொடுக்க வயிற்றிற்கு வவிவைக்

கொடுத்து, இரத்த ஓட்டத்தைப்

குங்குமம்

பலப்படுத்தி,

சருமத்தின்

தொழிலை விருத்தி செய்யும். இது
அதிக அளவில் விஷத் தன்மையது;
மயக்கத்தை யுண்டு பண்ணும்.
ஆகவே, மூளையையும், நரம்பை
யும், பலவீனப்படுத்தும்.
இது
அம்மையைப் பூரிக்கச் செய்யும்;
கடற்கரை மயக்கத்தைப் போக்கும்;

இருதயத் துடிப்பை நீக்கும். நம்
நாட்டு
வைத்தியர்கள்
தலைச்
சுழற்சி,
சன்னி
இவைகளால்
பீடிக்கப்
படாத
நரம்பு
நோய்
களுக்குக் கொடுப்பார்கள். அன்றி
யும்,
சித்தப்
பிரமை,
சூதகப்
பைத்தியம்,
சன்னி
பாதசுரம்,

முதவியவைகளுக்கும்,இதைக்
பிரசவித்தப்
கஷாய

பெண்களுக்கும்,

மிட்டுச்சுரத்திற்கும், உற்சாகத்தைக்

கொடுப்பதற்கும்,
பிரசவ
அழுக்கைப்
போக்குவதற்கும்
உபயோகப்
படுத்துவதுணாடு.
இதைக் கடுக்காய்த் தூளுடன்
கலந்து எலுமிச்சம் பழ ரசத்தில்
குழைத்துக் கண்ணைச் சுற்றிலும்
கண்வவிக்குப் பற்று போடலாம்.
சிறிய அளவில் சுரக் கட்டியைப்
போக்கும்; சூதகத்தையுண்டாக்

கும். இங்கிலீஷ் மருந்தில் இதை

வாசனையும், திறமுங் கொடுப்
பதற்கு உபயோகிப்பார்கள், ஈர
saffron—Crocus sativus. it is a
plant % feet high. cultivated in
France, Spain, Turkey and other
European countries;-and in India,
Cashmere,
Kabul etc. It is a
handsome plant of a red colour
with penetrating odour, fibrous
and pungent, bitter in taste; turns
into yellow when put in water. It is.
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சூங்குவிகம்

குங்குமம்
also

subject to adulteration and even
as such, ordinarily sold in the
bazaars. Mahomadans freely use
this in medicine, in chewing betelnut. and in food.It is believed that,
by using this, pregnent women
would beget beautiful children.
Mixed with milk, it is applied for
head-ache.
Unani
doctors

tree—Mallotus

apoplexy;

and

also in melan, cholia, hysteric.
depressions and typhus fever. It

is also recommended for women
after childbrith; and as an infusion

to prevent fever, support spirits and
to assist in carrying

off the lochia.

Externally, it is applied round the
eye in ophthalmia by mixing it with
powered

gall

and

lime-juice.

In

small doses, it is used for curing
enlargement of the liver and in
catarrhal affectious of children. It
has

emmenagogue

virtues.

It is

and

European
;

2.
குரங்கு
௦6வது 120௨

phillipensis;

3.

பர்௦6; 5. செந்நிறம், 1௨0 colour, 6.
Aeucny, redness.

குங்கும

வடுக்

கலரி,

சிவப்பு

அடுக்கலரி அல்லது இரட்டைச்
Aansuieofi, double red oleander—
Nerium

odorum

(flore

pleno

rubra) See அலரி.

சூங்கும வர்ணக் கல், மஞ்சட் கல்,
yellow stone,

sickness and relié
alpitation
of the heart and induce sleep.

affections unattended with vertigo

in

saffron powder of a fine crimson
colour, worn by women on the
' forehead. It is obtained by mixing
up turmeric with alum and lime-

It is supposed to promote eruption
of small-pox,
keep
off sea-

or disposition-to

coloring

செஞ்சாந்து, ௮ (6௦ ௦63 paint, 4.
நெற்றியிவிடும் குங்குமப் பொடி,

injures the brain and the nerves.

it in nervous

a

orellana,
Bixa
மஞ்சணாறி, (ஒல

it is generally used for thirst,
vomiting
and
for
removing
phlegmatic
humours
in
the
system. When taken in moderate
doses internally as a medicine, it
gives
tone
to the stomach,
strengthens the blood circulation,
favours the functioning of the skin,
being
a stimulent
and
antispasmodic; taken in overdose, it
acts as narcotic poison
and

prescribe

as

குங்குமம், சாப்பிரா விதை, arnotta—

frequently use this in electuaries.

Vaidyans

used

favouring agent
medicines.

©

saffron stone.

குங்கும வர்ணி, அரிதாரம், 3௨11௦8
sulphuret

of

arsenic;

2.

மஞ்சட்கல், 866 குங்கும வர்ணக்
கல், 3. இரத்தப் புளி, 1௨0 19௮10.
குங்கும

வர்ணிச்சி,

orpiment;

2.

தாளகம்,

அரிதாரம்,

8௦5

குங்கும வர்ணி.
குங்கும

வலரி,

செவ்வலரி,

oleander or oleander rose
Nerium odorum (roseum).

[60
bay—

குங்கும வாடை, குங்கும வாசனை,
saffron

odour.

குங்குவிகம், 626 குங்கிலிகம்.

899

குங்குலியம்
குங்குவியம், 88௨
866 குக்குலு.

குங்கிலியம்;

குங்குலு, வாலுளுவை
of spindle tree.

@Fb

2.

யரிசி, 56௨0

See @rudleSleb;

2. sano, bastard saul—Shorea
1(பா2; 3. 56௦ குங்கிலியம்.

குசக் கலத்தி, மண் பாண்ட .வோடு,
a piece of an earthen pot; 2, மண்

பாண்டம்,

ஊறி)

pot or vessel.
A

GFS

SL,

GFE

சூசக்கிரம், கருப்பை
portion

BV,

SEE

GFE

நுனி, 1௨

of the sacrificial

top

grass.

கசூசக் குழாய், குயவன் மண்ணாற்
செய்த வாலை யந்திரம், ௨ பியி
apparatus made
of earth by

potters; 2. wes @ pm, earthen
tube; 3. Snusnei: Gipmis porcelain
tube.
சூசட தச்சன், எட்டி, ம

4௦/0௨.

கசூசடம்,
வெட்பாலை
யரிசி,
Tellicherry
bark—Hollarhena
antidysentericum alias Nerium
antidysentericum.

குசத்தி, சவர்க் amp, Fuller's earth;
2. Lbeulpsmeo, earth impregnated
with soda; 3. ge, tile; 4. சாதிக்காய்,
nutmeg—Myristica fragrans; 5.

Lym an efflorescent salt found
or collected in the Fuller's soil.

குசத்திர சத்தி, தாமரை வளையம்,
lotus stalk.

குசத்தின் பாதி,

unifoliate

trefoil-hedysarum

gangeticum;
2.
பற்பாடகம்,
sparrow leg; fever plant—Mollugo
cerviana.

GFESLW,

sHUemMu

grass—Eragrostis

reso, sacrificial
cynosuroides.

சூசந்தனம், சிகப்புச் சந்தனம்,

குசந்தாதிகம்,

சதை

யொட்டி,

unknown plant capable
- the torn flesh.

குச

பலம்,

granate

மாதுளை
tree—Punica

புள்ளடி,

of uniting

மரம்,

pome-

granatum;

2.

பெண்ணின் முலையைப் போன்ற
பழங்கள், fruits of the shape of the
female breast; 3. eSlenn, wood

apple.

்

கூச புட்பகம், ஓர் விஷம்,
poison.

௨ 180

௦7

கு௪ புட்பம், மரணத்தையுண்டாக்
கும் விஷக் கிழங்கு, ௨ 0௦015௦௭௦௦5
root causing
சூசப் பிரியம்,
Coranum.

death.
பவளம்,

coral—

குசப் புல், தருப்பைப் புல், இதைப்
பூசையில் ஆசனமாகக் கொள்வ
HlevorG, Sacrificial grass used for
a seat when offerings are made

1௦ 600. 585 சுசந்தம்.
சூச மரம், 8௦5 குசப் புல்.
குச மூகம், முலைக் காம்பு, 40016.

கசூசம், 585 குசப்புல்;

சிறு

1620

sandalwood—Pterocarpus
santalinus.

2. காட்டுத்

துளசி, ஈரப் ௧௨௫: 3. மரம், 126;

4.
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சூசிகம்

சூசம்
முலை,

woman's

water;

6. Gamiyen,

சாமைப்

புல்,

Eragrostis
ignorance;

breast;
millet

plumosa;
9. @mm'n,

5. நீர்,

navel,

7.

grass—

8. gpitb,
mistake.

Gros
காரன்,
மாந்திரீகன்,
magician, 2. oéSlraing), sorcerer;
3. சால வித்தைக் காரன், ]ப901௭.
சூசலக் காரி, மாந்திரிகப் பெண், ௨
woman
supposed
to display
supernatural powers through the

agency

of the devil or other evil

spirits—Witch;

Sorecress.

சூசலம், மாயா வித்தை, 801௦று; 2.
சால வித்தை, ஈா௮9/௦; 3. சுகம்,
health; 4. Has
learning.

seved,

profound

சூசல வேதனை,

இன்ப

வுள௱ர்ச்சி,

sensation of enjoying
sensual enjoyment.

pleasures;
்

குசல வைத்தியன், சாத்தியா சாத்திய
நோய்களின் கூறுபாடுகளை நன்றா
யறிந்து சிகிச்சை செய்யும் மிக்க

வல்லமை யுள்ள வைத்தியன், 8
able or expert physician skillful in
diagnosis as well as treatment.

குூசலன், மிக்க வல்லோன்,
in anything.

கூசலா குசல வேதனை,

துன்பமும்

கலந்த

௮

௨௨௨ சூயவன்...

கூசவன் கலம், சட்டி, ஊர்ல

expert

இன்பமும்,

உணர்ச்சி,

sensation of pleasure and pain
as felt sometimes
in sexual
intercourse.

ஐ௦் ௦

vessel.

குசவன்
கைவழித்த
மண்,
நுண்ணிய .களிமன், ரிாஉ
clay
clinging to a potter’s hand;
clay.

refined

சூசவன் சூளை, குயவன் பாண்டம்
இடம், potter's

சுடுவதற்கு ஏற்பட்ட
kiln.

் சூ௪ வீசம், 586 காட் டாத்தி.
கூச வீச்சை, 5௦௨ குசத்திர சத்தி.
குசாச்சம், குரங்கு,

monkey.

wemeoon,

hill

balsam

tree—Balsamodendron
caudatum.

கூசாரன், நாரத்தை, 01%
Citrus aurantium.

௦1௨௨

குசாவிங்களம், (குசால் 4 ஆலிங்
கனம்)
மனோற்
சாகத்தினால்
வீலையில்
ஒருவரை
ஒருவர்

தழுவிக்
embrace

and

சூசலணி, 88௦ குசலக் காரன்...

2.

allpsmeoujeiy, Universal salt, 3.

@emAuw,

குசஸ வித்தை, 566 குசலம்.

sea-salt;

கல்லுப்பு,

குசவன்,

கொள்ளல்,

sexual

due to excess

02௨5௨0;

2.

of delight

ஆசையாற்

Sdpeuso, embrace out of love.

குசிகம், குதிரைச் செவி, horse ear;
2. குங்கிலிய டீரம், ஈவு

dammer

tree-Shorea robusta; 3. Qau
Ganeo, spogel seed—Plantago

ovata; 4. picimad senefl, a kind
of

spurge

the

leaf

of

which

901

சூசிகம்
resemble

குசும்பா

the

horse

ear;

5. எண்ணெய்க் கசடு, 16 ௧௨௦(-

ment of oil; 6. sremnp!, the devil's
abode—Terminalia
சூசினி,

சிறுபயிர்,

bellerica.

௮ small

—

tender

காம்: 2. சிறியது, anything small;
3. semwievennp, kitchen from
French word cuis.

the

குடலில்
வழியாய்

வெளிப்படும், 4௨ ஈரம் 00 985 ௦7
fetid

smell

generated

from

ஓர்

venomous

குசும்பம்,

the

விஷப்

பூச்சி,

8

insect.

செந்துருக்கம்

அல்லது

குசும்பி, 7515௨ ௦ bastard saffron—
Carthamus tinctoria; 2. @augwou

LbFGleig, Safflower.
சூசும்பா, ஒர் வகைப் பானம், ௮ kind

04 ஈட

குசு, அபான வாயு, இஃது
ஓர் Bi sass
சொல்.
இக்காற்று
உற்பத்தியாகி ஆசன

குசும்பகம்,

- flower

2. செந்துருக்கம் பூ, 112
of false

saffron

tree,

see

குசும்பா; 3. வெண்சிவப்பு நிறம், ௮
whitish

pink colour.

குசும்பா,

செந்துருக்கம்.

இம்

குசுண்டம், வெண் கருங்காலி, 699-

மரத்தின் பூக்கள் பெரிதாகவும்,
கிச்சிலி
நிறமாகவுமிருக்கும்;
காய்கள் நான்கு மூலையாகவும்,
வெண்மையாகவுமிருக்கும்;

fruited ebony—Diospyrasoocarpa.

பூக்களில் இரண்டு நிறம் மஞ்சளும்,

intestines,

finding

its passage

downwards

through

the anus.

சூசும சத்தம், நாணல்,

12௦05.

சூசுமம், 5௦௨ காயா; 2. yy, flower, 3.
மலையிலுப்பை (காட்டிலுப்டை?),
wild mowah—Bassia latifolia; 4.
சங்கங் சூப்பி, smooth volkameria—
Cleodendron inerme.

குசும

ரோகம்,

ஓர்

நோய்,

an

unknown. disease.

ween af, (eelow+ sf) செம்
upgeng, Chinese rose-mallow—

சிவப்பும் அமைந்துள்ளன.

விதை

யிலிருந்து

தைல

வடிக்கும்

எண்ணெய் வாதப் மிடிப்புக்கும்,
பாரிச வாயுவுக்கும் உபயோகப்

படும்.

விதைகள்

மலத்தை

இளக்கும். ஆகவே, இது பாண்டு
வுக்குச் சிறந்தது. சாதாரணமாக
வடிக்கும் எண்ணெய் விளக்கெறிப்

பதற்கும், சமையலிலும், உபயோ
கப்படும்,

false

Carthamus

saffron—

tinctorius.

The stem

சூசுமாகுவம், தேன், 11௦.

of the tree is erect; flowers, large,
deep orange; fruit foursided, white
and
shining;
the
flowers
containing two-coloured principles, one yellow and the other red.

குசுமோ, சங்கங் குப்பி, 596 குசுமம்.

Fixed oil from the seed is used in
rheumatism and paralysis; seeds

Hibiscus

rosasinensis.

சூசுமாகரம், வெயிற்காலம், கபா.

குசுமோபானம், தருப்பைப் புல், 598

- குசப்புல்.

- laxative,

employed

in dropsy,

The

light-yellow oil from the seeds is
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சூச்சம்

குசும்பா

used for burning lamps and for
culinary

purposes.
Lb, Safflower.

குசும்பாப் பூ, someon

குசும்பாப் பூவெண்ணெய்,
குசும்பாப் பூவினின்று வடிக்கும்
எண்ணெய். இதனால் திரிதோஷம்
கோளாறடையும். இது கிளர்ச்சியை
யுண்டாக்கி இரத்தப் பெருக்கை
wean nego, oil extracted from
safflower.
It leads
to the
derangement

humours.

of

the

bodily

It is irritating and acid

in its reaction.
haemoptysis.

. [t brings

on

விதை. இது
,காரமாயும் எளிதில்
. சீரண மாகாததால் உடம்பிற்குக்

கெடுதியை விளைவிக்கக் கூடியது,
seed ef false saffron tree.
in taste

It is

and unwhole-

some to the body being hard to
digest.

:

குசும்பா
வடிக்கும்

இது

பலகாரம்

சுடுவதற்கு உபயோகிக்கப்படும், ௦1
extracted from the seed of false
saffron tree.
-it is used in
confectionery.
்

குசும்பை, 86௦ குசும்பா.
சூசுலம், குதிரை, (3015௨.

குசை, தருப்பைப் புல், sacrificial
grass—Eragrostis

intestines.

of grass; 2. umium_aub, fever plant.

குச்ச காதிதம்,
spreading

தாமரைப்

சத்தி

சாரணை,

hogweed—Boerhaevia

repens.

GF

seHab,

tree—Musa

ainsnyp,

plantain

sapientum.

குச்சத்தின் பாதி, சிறு புள்ளடி, 61105
plant-Hedysarum.

See

குசத்தின் பாதி.
குச்ச

பலம்,

தேத்தான்,

water-

clearing
nut—Strichnos
potatorum; 2. seit பாலை, Indian
mimusops-—-mimusops

hexandra;

3. &pm_eme, the vine;

4. முள்ளி, Indian night shade—
indicum;

as5if,
yellow
shade—Solanum

5. segn_

berried
jacquini.

night-

. சூச்சபாதி, 8௦௦ குசத்தின் பாதி.
குச்ச புட்பம், 56 ஏழிலைப் பாலை;
2. தாதகி புட்பம், று பொ
_ Grislea
tomentosa
Woodfordia floribunda.

புரதி,

see

ஏழிலைப்

புன்னை.

ஞுச்சம்,

alias

்

நாணற்

புல்,

12௨0;

2.

umuinteu, fever plant-Mollugo
cerviana; 3. @sol, crab's eye—

குசேகம், 886 குசேசயம்.
flower—Nelumbium

cynosuroides.

குச்சகம், சடை யொட்டிப் புல், 9 100

குச்சப்

-

குசூவம், கீரிப் பாம்பு, worm in the

குசேசயம்,

:

Solanum

குசும்பா வெண்ணெய்,
விதையினின்று

எண்ணெய்.

flower.

foot

குசும்பா விதை, குசும்பா மரத்தின்

pungent

குசேசியம், செந்தும்பை, 160 1600௯5

பூ,

lotus

speciosum.

Abrus precatorius;
sacrificial

or

4. siuemu,.

kusa

grass;
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கூச்சம்

குஞ்சகிவம்

5. நிலக்குரோசனை,
removes

9 ரேபரு which

the verdigris from

6. Guwu

சூச்சி மூலிகம், ஓர்வகை அவிகைப்

brass:

Lev, a kind of club grass—Scirpus
kysoor.

S7e@, devil's gourd—

Luffa amara; 7. பூங்கொத்து, bunch

சூச்சி சாகிதம், சந்திர காந்தி, ௦௦

of flowers.

plan

சுச்சரித்தல்,

அருவருப்புக்

குச்சிலியப்

Glanenreneo, feeling a disgust for
food or drink loathing.

குச்சலிர், கல்லவி,
tree—Meliosma

௦௩

Gujarati

௨4௪௦7

குச்சா,

root.

படு,

crest
dichotoma.

.

சூச்சி, 5௦௦ குச்சா; 2. கொண்டை பூசி,
hair pin; 3. அரிவாள் மணப்.
பூண்டு,
sickle
leat-Sida.

carpinifolia; 4. Aglw WIEGEA,

a

plug.

the top portion
without juice.

தட்டைக்

கரும்பு,

of a பொணம்

பிடித்துக்

கட்டல்,

மடித்த

துணியில் கட்டுதல், tying in afolded
cloth.

சூச்சுப் புல், குஞ்சத்தைப் போன்ற
eo,

cluster

grass—Cynosurus

indicus;
2.
அழுக்கெடுக்க
வுபயோகிக்கும் கட்டிய புல், brush
for cleaning.

சங்கு இருகி,

cork:

me

குச்சிதம், ‘see கடம்பு.

horripilation.

சூச் சோ, புங்க மரம், ஈர
Dalbergia arborea.

சூஞ்சகம், Geis

குச்சிப் பட்டை, குச்சி, லமைத்த ஓர்
As Sehr, a stick composed of
bristles and used for cleaning and

Abrus

béech—

weil, the any

of

precatorius.

SE_re0md, Aang,
lpomaea

Indian jaliap—

turpethum.

குஞ்சகாரம், புளி நரளைக் கிழங்கு,

brushing.

மஞ்சள்,

குச்செறிதல், மயிர்கூச் செறிதல்;
மயிர் சிலுத்தல், ஈவ் standing on
ends;

screw.

குச்சி

8

women.

சூச்சுவாசம், மேல் மூச்சு, dyspnoea.

சூச்சிக் கரும்பு,

கூச்சிடுக்கி,

குச்சு

plant—

சூச்சா கரம், செந்துவரை, [௨0 dhol.

small

Brahmin

குச்சர
பெண்,

பற்குச்சு, 1001 pick, tooth-brush;
4. அடைப்பு, 10; 5. வேர் முடிச்சு,
root knot.

.

526 மயிர்ச்சிகைப்

08௨09௦0165
Actiniopteris

பிராமணப்

குச்சு,
மூங்கிற்
eee,
bamboo
splinter; 2. see @&al weo; 3.

simplicifolia.

கசூச்சவ கந்தம், ஓர் தின் கிழங்கு, 2
esculent

பாப்பாத்தி,

தேசத்து

மர

மஞ்சள்,

turmeric—Coscinium
tratum.

12௦
fenes

for-grape—Cissus

குஞ்சகிவம்,
unknown

carnosa.*

-

நெபத்திகை,
:, -எா
plant.
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குஞ்சான்

குஞ்சத்தான்
குஞ்சத்தான், சீதாங்க பாஷாணம், a
kind

of native arsenic.

குஞ்சப் புல், காட்டுக் கேழ்வரகு.

இதன்

அடித்

நேராகவிருக்கும்.
உண்பதற்குதவாது,

தண்டு

தானியம்
010518 0255;

wild raggy—Eleusine indica. Its
stem is erect and smooth; grain
is not generally eaten.

சூஞ்சம், குன்றிக் கொடி,

௦1245 ஸூக

creeper—Abrus precatorius;
see Gai yeu; 3. gaom, hunch

2.
or

crooked

4.

back;

hump

back;

பூங்கொத்து bunch of flowers; 5.
mmf, a measure
of capacity
(about a pint or 1/8 of a marakal);

6. புளி நறளை, ரிக vine; itching
creeper—Vitis
carnosa
alias
Cissus acida alias C. cinerca; 7.

சீதாங்க
பாஷாணம்,
குஞ்சத்தான்; 8. நரளை,
heart-vine—-Vitis

lanata;

see
14/0113/
9.

கசூஞ்சர மயக்கி, யானை
plant

having

மயக்கி, ௮

the

confusing elephants.
வணங்கி.

virtue

of

C.f. wsremest

குஞ்சரமேற் புல்லுருவி,

அத்தி

மேற் புல்லுருவி, ௮ றலா256 ரொ
on the fig tree.

குஞ்சரம்,

86௨

கருங்குவசை;

2.

wineneot, elephant; 3. @ecial, crab's
eye. see Gene; 4. 2155), the fig
tree.

கசூஞ்சரன், 886 அரசு.

கஞ்ச

ராகிதம்,

smooth
dendron

சங்கங்

குப்பி,

volkameria—Cleoinerme.

சூஞ்சராசனம், அரசு, யானைகள்
உணவாகவின் இப் பெயர், றப!
tree. It is so called from its serving

as elephant's food.

குட்டை, shortness of stature; 10.

சூஞ்சரி,

Sis, ivory.

குஞ்ச லக்கம், தாமரைத் தாது, 0௦11௮

குஞ்சரக் கோடு, யானைக் கொம்பு,
elephant's

குஞ்சர

சுரபி,

செவ்வந்தி,

சூஞ்சரத்தீ, அதிக பசியை எழுப்பு
மோர் நோய்; யானைத்தீ, ௨ 012௦26௨
voracious

or ravenous

சூஞ்சர பிப்பிலி, யானைத் திப்பிலி,
elephant-pepper.

குஞ்சர

புட்பி,

of lotus.

குஞ்சலம், 5௦6 குஞ்சா. .

tusk.

chamomile—Chrysanthemum
caronarium.

causing
hunger.

மயிர், (12; 2. 586 அத்தி.

கருங்கொடி,

common delight of the woods—
:
Hiptage madablota.

குஞ்சனம், 5௦6 அஞ்சன பாஷாணம்;
2. Swsws scsi, contraction
of the heart—-Systole; 3. eSiflemus

LipAus Gem, a particular disease
of the eye: 4, கண்இரப்பைச்
சுருங்குதல், ௦௦112011௦1 ௦71௨ ஷூ௨
lids; 5. euewerey, curvature.
குஞ்சன், குள்ளன், a short person.

கூஞ்சா, சூன்றி மணி, ௦120'6 ௪.
குஞ்சான்,
Membrum

ஆண்
virile.

குறி,

penis—
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குஞ்சி

குஞ்சு பொறித்த அண்டோடு

குஞ்சி, குன்றிக் கொடி, see குஞ்சம்;
2. பறவைக் குஞ்சு, 112440 பா
of a

பப; 3குழந்தையின் ஆண் குறி,
penis especially of a child—Virile:
4. சிறியது, anything small: 5.
@Ou4, tuft of hair; 6. seneo, head;
7. ஆண் மயிர், man's hair.

குஞ்சிகம், குருந்து, குருந்த மரம்,
Indian
wild
lime~—Atlantia
monophylla; 2. @sin5l, crab's eye—
Abrus precatorius.

GeAs aml, Sys,
Cuminum

cumin seed—

cyminum.
௦௨

விரல்கள்

with

curved

குஞ்சித பாதம், காலை

வளைத்து

மேல் நோக்கும் படி எடுத்த பாதம்,
leg bent with the foot raised up; 2.

வளைந்த பாதம், 68ம் 7௦014) 3.
எடுத்தத் திருவடி, பா௮1560 10௦1
with the knee bent as referring to
Siva.
Michelia

ரவா றவ!

champaca;

2.

வளைந்தது, that which is curved
or crooked; 3. ஒற்றைக் காவில்

காவில்

tip-toe.

குஞ்சிப் பூ, 5௦௦ குங்குமப் பூ.
குஞ்சிப்

பூரம்,

கோரோசனை,

bezoar especially the concretion
found in a cow.
ச

குஞ்சின் முகம், ஓர் வட்டத் துவாரம், :
a rounded

orifice.

குஞ்சு, ஆண் குறி, 566 சூஞ்சி; 2.
LIpsMels G Ens, the young of a
the young

of

275; 4. மீன், பல்லி, அணில்
முதலியவற்றின் பிள்ளை,
1௨
young

குஞ்சிதம், சண்பகம்,

ஒற்றைக்

H\tDmev, standing on one foot or

bird; 3. sreN& @che,

குஞ்சி தங்குவி, வளைந்த
உள்ளோன்,
fingers.

குஞ்சித்தல்,

of fish, lizard,

squirrel and

other reptiles; 5. அன்று பிறந்த
குழந்தை, 1௨ ஈவு 0௦ baby.

குஞ்சு குழந்தை, கைக் குழந்தை,
பெரிய குழந்தை, 2
குஞ்சு குழுமன்,

and child.

பலவித

வயதுள்ள

குழந்தைகளின் கூட்டம், ௮ ஈப௱௦
of children of different ages.

குஞ்சுக்கு வைத்தல், முட்டையை
அடை, வைத்தல், கணி
் ஈரா.

eggs

for

on one foot; 4.

குஞ்சு சிப்பி, வாய் விடாச் சிப்பி, எ

suemertey, crooked or contracted; 5.
எக்கச் சக்கமாய் அதாவது வழி

unopened
bivalve;
2. Senris
Baer (pss Mo, undeve-

Hloone,

standing

தெரியாது நாளத்தை அறுத்தல், an
unskinful way of opening the vein.

குஞ்சி தாமியம், சங்கள் செடி, 10பா
spined
tetracantha.

monetia—Monetia

loped
oyster
moliuse.

குஞ்சு

பொறிந்த

or

immature
்

அண்டோடு,

குஞ்சு வெளி வந்த கோழி முட்டை
யோடு, இது மருந்தில் உபயோகப்*

படும். ௨30 கர்வ! ௦7 ௮1௦4 1ஸி எ
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குஞ்சு பொறித்த

சூடங்

அண்டோடு

கால்

hatching. It is used in medicinal

உருகி யாடுதல், 11௮ இரு

௦7 07௨

preparations.

melted metal contained
cavity of charcoal.

in the

-

குஞ்சு பொறித்த

புறாவோடு,

குஞ்சு வெளிவந்த பின் எஞ்சி
நின்ற புறாவின் முட்டையோடு,
the shell of a pigeon
hatching.

egg left after

குஞ்சு பிறப்

பித்தல்; அவயங்் காத்து அல்லது
மின்சார சக்தியினால் முட்டையி
னின்று குஞ்சை வெளிப்படுத்தல்,
producing eggs by incubation and
of late, artificially by electricity.

குஞ்சுரம், - குன்றி

மணி,

liquorice~Abrus

precatorius.

wild

குஞ்சுறை, பறவைக் கூடு, 61015
nest.

5௦6 சூடசப் பாலை.

குடகம், 528 கருள் சீரகம்; 2. 8௦
உத்தாமணி;
3,
வெட்பாலை,
conessi
Nerium

or
anti

Tellicherry
bark—'
dysentericum; 4.

Ganens Unagnesotin, a kind of native
arsenic; 5. weneo wevedisms, tree
jasmine—Millingtonia

bortensis.

கூட கரம், வேலிப் பருத்தி,
cotton—Daemia extense.

குடகரி,

உலோகத்தை

வதற்காகக்

குடைந்து

கிக்கும்' அடுப்புக்

ef,

hedge

உருக்கு
உபயோ
charcoal

bored in the shape of a cup to hold

the metal intended
58௦ குடை கரி.

for

melting.

உலோகம்

pain.

.

குூடகரி வாயு,
வாயு அதிகரித்து
அதனால் குடல், முதுகு, நெஞ்சு,

விலா முதலான விடங்களில் வாயு
கூடி புடைத்துப் புரண்டு வலி
கொள்ளும் ஓர் வாயு, inflammation,
pain and swelling affecting the
bowels, back, chest, the sides and

other parts of the body due to the
aggravated condition of
prevailing in those parts.

Vayu

குட காற்று, மேற் காற்று, ௨51
wind.
ட
சூட சீலம், மூலம்,

_ குடகு

கிச்சிலி,

விளையுங்

019.

குடகு

தேசத்தில்

கிச்சிலி,

orange—Citrus aurantium
(chryso-carpa).

குடகு

வெட்பாலை,

Coorg
nobilis

தலைச்சேரி

யில்
விளையும்
வெட்பாலை,
Tellicherry bark. See @ ab. .

குடக் கனி, பலாப். பழம், 1௮௦௩ fruit—
Artocarpus

குடக்கா,

integrifolia.

Canny

iQ, tower plant.

.

கூடக் கினி, கருங் காலி, 612016/௦௦0.
குடங்கர், குடம் water-pot.

குடகரியி லாடல், குடைந்த கரியில்

இட்ட

-வலி காணும் ஒர் வாத Grams, a kind
of rheumatism attended with a
boring

குஞ்சு பொறித்தல்,

கூடக பாலை,

குடகரி வாதம், நரம்பில் குடைச்சல்

நெருப்பிற்கு

குடங் கால், மடி, |82; 2. வளைந்த
gered, bent leg.

ன்
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குடங்கை
குடங்கை,

குட

குடத்தை : அணைக்க

CUSMETE GMI ome, arm bent so as
to hold a water pot on the hip; 2.

உள்ளங் கைக் சுழி, ர ௦1௨
ie.

palm

drawing

hallowed

றலி

like a cup

by

near all the fingers.

குடச காரி, 568 அனிச்சை.
குடசப் பாலை,

வெட்பாலை,

86௦

குடகம்; 2. கறிப் பாலை, ஈுர/௦1 5௦6;

3. கொடிப் பாலை,

cotton

milk

plant—Dregea volubilis; twining
swallow-wort—-Asclepias
volubilis; 4. eer4iLi Linemeo, needleleaved swallow wort—Oxystelma

esculentum.
குடசப் பாலை,

கசப்பு வெட்பாலை,

இதற்கு வட மொழியில் *குடஜம்:
என்று பெயர்.
இதன் பட்டை

மிருதுவா

“யிருக்கும்.

இதற்கு

சுரத்தை
நீக்கவும், : :கிருமிப்
பூச்சிகளை
அழிக்கவும்
குணா
முண்டு.
பட்டைக்
கஷாயம்
வயிற்றுப் போக்கை நிறுத்தும்;

வேர்ப் பட்டைச் சத்தையெடுத்து
அபினியுடன் கலந்து சீதபேதிக்குக்

கொடுக்கலாம்; வேரைப் புளித்த
மோருடன் கலந்து குடல் வீக்கத்திற்
குப யோகிக்கலாம். இவ் வேர்ப்

பட்டைக் கஷாயத் தோடு இந்துப்பு,

காட்டாத்திப் பூ, கறியுப்பு, ஓமம்,
கார்போக

அரிசி

சூரணித்து"

(இவைகளைச்

சர்க்கரைப்

பாகில்

காய்ச்சி

லேகியமாய்க்

கிளறிச்

சாப்பிட

அதிசாரம்,

சீத

பேதி,

இரத்தப் பெருக்கு, மூலம் இவை
கள் போம்.

ஆயுள் வேதத்தில்

தேவர்

இப்பட்டையைச்
சூரணித்துக்
கொள்வதுண்டு.
இதன் விதைக்
கஷாயம் வாந்தி பேதி, இரத்த மூலம்
இவைகளையும் போக்கும், a bitter
variety:
of
conessi
bark—
Hollarrhena antidysenterica. In
Sanskrit, it is known as *Kutajam’.
The bark is soft; and is febrile and
anthelmintic. Decoction from the
bark cures diarrhoea; root mixed
with sour butter milk is prescribed
for the: enlargement
of the
intestines; root-bark essence
mixed with opium
is a good
remedy
for dysentery.
The
decoction from the root-bark is
mixed with the above-noted drugs
and
the
electuary
prepared
therefrom is used in diarrhoea,
dysentery, piles, hemorrhoids. etc.
In Ayurveda, the bark is used as a

powder.

Decoction

from

seeds

forms an excellent remedy
cholera and hemorrhoids.

in

குடசம், 5௦5 குடசப் பாலை; 2. மலை
மல்லிகை,
Millingtonia

tree
jasmine—
hortensis.
See

குடசம்.

குடசோ, 526 குடசப் பாலை.
Sve
shell

GLF

Aa,

ale

AN,

round

or oyster.

mewb,

weet

yrs,

palaus—Butea frondasa.

hill

.

குடஞ் சுட்டு, பசு, cow: 2. எருது, பயி.

குட தேவர், குடத்திற் பிறந்தவர்,
one

born

அகத்தியர்.

from

the

pot.

See
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குடம்

குடத்தி
குடத்தி, கழுதைக் குடத்தி, 8 1/0 ௦7
wolf

type

the

of

(௦௦௦38;

an

of

ass—

2. கழுதைப். புலி,

hyenae.

குட நாசனி,

வெண்

கடுகு,

19116

alba

alias

mustard—Brassica
—
Sinapis alba.

குடந்தை, வளைவு,
குடபலை,

001/8.

மணித் தத்காளி, 6180

berried nigrum; 2. eof கடம்பு, ௦4Carcua arborea; 3. Geoiens,
jujube; 4. senjeun, tooth-brush
tree—Salvadora persica.

குடபாசி, குடத்தைப் போன்ற பாசி,
pot moss. 2. முட்டைப் பாசி, 0௮!

moss.
குட புட்பம், இலுப்பைப் பூ, ௫/0
ரின்,

5௦௨ இலுப்பை;

லுப்பை,
latifolia.

18/14

2. காட்டி

mowah—Bassia

சோகைக்குக்

an

Ayurvedic

medicine

prepared

from hydrated oxide of iron and
prescribed
for
bloodlessness.

anemia

and

குட மது,' குடத்தில் வைத்த கள்,
- toddy securedin ௦5; 2. குடத்தில்
புளிக்கவைத்த
கள்
அல்லது
enymuto, toddy, arrack or any other
liquor fermented in a waterpot.

சூட மலம், 5௦௦ இருப்பவல்.

குட மல்விகை, செண்டு மல்லிகை,
Arabian
"காவ:

jasmine—Jasminum
2. கூடல் மல்லிகை,

shining

trifoliata

Jasminum

calophylium.

jasmine—

குட
மாகரம்,
கோவை,
coccinea—Cephalandra

Indian
indica.

குட மிளகாய், கூண்டு மிளகாய், bell-

குடப் பனி நீர், கருப்பையிற் றங்கிய
பனிக் குடத்து நீர், the fluid inside
the
membrane
which
immediately surrounds the foetus
in the womb—Amnil Liquor.

குடப் பர்லை, 566 குடசப் பாலை.

குட. மஞ்சரி, மினிறை, 8

பாரா

plant.

கருஞ்சீரகம்,

which

குட மண், வெள்ளை மணல், ர்க
sand.

மண்டூரம்,

கொடுக்கும் படி மண்டூரத்தில்
தயாரித்த ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து,

குட மாணாகம் 58௨௦ கூட. மணம்.

குடப்பம், 5௦௦ சூட புட்பம்.

குட மணம்,
see.

குட

pepper—Capsicum

grosum.

Title

from its resemblance to a pot.

குட

முூருட்டி,

குளிசமாட

ஓர் மூலி.

இது

உதவும். 2௨ றிவார் எரர்

magical virtues
an amulet.

used

in preparing

குட மூலம், ஓர் தண்டுக் கீரை, 8 |
of garden spinach—-Amaranthus
polygamus.
குடம்,

சதுரக்

saenef,

spurge—Euphorbia

square

antiquorum;

2. சருக்கரை, 5பரவ; 3. வெல்லம்,
jaggery; 4. uae, cow; 5. நீர்க் குடம்,
water pot.

909

கூடம்பம்

. கூடலண்ட

விருத்தி

குடம்பம், ௨22 இலுப்பை.

சவ்வும் பலவீனப்பட்டு

சூடம்பன், 526 கருஞ்சீரகம்.

கீழுக் கிறங்கும், a rupture in which

குடம்பை, முட்டை, 800; 2. உடம்பு,
ம௦ஞ்; 3. பறவைக் கூடு bird's nest.

குடராசன், ஓர்வகைப் பூரான், ௮ (0
of centipede.

சூடர், 526 குடல்.
குடலசைவு,

5686 குட லியக்கம்.

குடலண்டம்,
குடலை
யுடைய
அண்டம் அதாவது பிடுக்கினுள்

குடல் இறங்கும் ஒர் வாத நோய்.
இக்குடல்
இரண்டு

ஒரு பக்கம் அல்லது
பக்கத்தின்
தொடை

வழியாகவும்

இறங்கும்.

இருவகைத்து:-

ஏறண்டம், இறங்

இது

கண்டம், [பழர்பா& ௦7 025081 மரீ 445
intestines
into
the
scrotum
through the inguinal canal on one
side of the groin or both—Hernia.
it consists
of two
kinds viz.
reducible which admits of being
returned back inte the abdomen
by manipulation; and irreducible,
when it cannot be restored by
taxis.

கூடலண்ட. வாதம், குடல் அண்டத்
தில் இறங்கச் செய்யும் ஓர் வாத
நோய். குடலும், குடலைத் தாங்கிக்
கொண்டிருக்கும்
சவ்வும்,
பீச
நரம்புகள்
ஓடுகிற
துவாரம்
வழியாய்க் கீழுக் கிறங்கி பீசப்
பையில் வந்து சேருவதால் மேற்படி
பைபருத்துக் காட்டும். இது பெருங்
குடலில் வாயு தங்குவதினால்
மேற்படி குடலும் அதைச் சார்ந்த

தளர்ந்து

the intestines and the membrane
supporting them are rendered
weak

and

pass

through

inguinal canal (in which

the

lies the

spermatic cord and the bloodvessels of the testicles) into the
scrotum
which
becomes
enlarged. It is said to be due to
incarceration of wind in the large

intestines

்

குடலண்ட விருத்தி, குடல் தன்
இருப்பிடத்தை விட்டு தானாகவே
நழுகித் தொடைக் கவுட்டியின்
வழியாய்ப் பிடுக்கில் இறங்குவது

மல்லாமல், நாளுக்கு நாள் பருத்து

சில சமயங்களில் துருத்தி வாய்க்
காற்றைப்
போல்
ஒளியை

யுண்டாக்கும் ஓர் அண்ட

இது

நெய்தல்

நிலத்தில்

நோய்,

வசிப்

பவர்களுள் சிலருக்கு பித்த வாயு
அல்லது வாதாதிக்க உண வுகளை

அதிகமாக உட். கொள்ளுவதாலும்,
வேகமாய் : நடத்தல்
முதலிய
பலவிதமான காரணங்களாலும்,
வாயு அதிகமாகச் சேர்ந்து இந் நோய்

Srepib, a disease in which most
commonly the intestines being
dislodged from. the place, find
their way through the inguinal
canal in the groin into the scrotum
which gets enlarged gradually. A
gurgling sound sometimes may
be felt or heard inside~Scrotal

hernia.

It is due.to the increased

pressure in the weakened parts
within the abdomen, occurring in
some
persons
living
in the
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குடலுள்

,கூடலண்ட விருத்தி
maritime

tract,

as

a

result

of

flatulence frorn gastric indigestion
or of the aggravated

Vayu (humour)

condition

in the

of

system

caused by taking indigestible
food or through other external
causes such as bathing in water
intensely chill, walking fast etc. —

Scrotal

See

hernia.

அந்தர

விருத்தி.
According
NOTE:
rupture
science,

to western
is
which

technically spoken

of as hernia

consists of different varieties; but
the most common is the inguinal
hernia occurring in the male, as a
tumour in the groin. This tumour
is caused by the muscles over the
bowels giving way, and letting
some portion of the intestines
escape outwards beneath the
skin, or more often by the bowels

being forced along a track of the
lining tissue of the abdomen
which should have been closed
up or absorbed. The affection may
come on gradually from natural
weakness of the part, but more
often it happens as suddenly due

This

rupture

its way

into the

to undue

exertion.

eventually
scrotum.

makes

intestines

குடல்
வெந்து
inflammation of the
or bowels—Enteritis.

குடலற்ற, உள்ளே சதைப் பற்றில்
oong,

குடலாட்டம், ௨௨௦ சூட வியக்கம்.
குடலையிழுத்துப்

குடலிசிவு,

பிடிப்பது போல், உண்டாகும் வலி,
cramps or the spasm of the
bowels.

குடலியக்கம்,
குடல்
அசைவு
அதாவது குடல் புழுக்கள் போல்
நெளியுந் தன்மை, 1௨ 107-166
movement of the intestines for
carrying

the

contents

from

one

section of the colon to the other—
Intestinal peristalsis.

குடவிரைச்சல்,

வாயுவினாலேற்

படும் வயிற்றிரைச்சல், *2%ப/௨ர௦௨
or the rumbling noise from accu
mulation
as
of
gas
in
the

intestines;

2.

@ we

AHS

இறங்கி அவ்விடத்திற்
காணும் ஒலி,
the gurgling sound of the bowels
heard inside the scrotum.

குடலிறக்கம்,

குடல்

னிருப்பிடத்தை

தன்

விட்டு

நழுவி,

கவுட்டியின் வழியாய் பிடுக்கில்
OomG@soo, protrusion or the
descent of the bowels from its
place into the scrotum through the

groin.

குடலுக் குரிய, குடற் சம்பந்தமான,

In the female, it generally remains
as a small tumour in the groin.

குடலழற்சி,
ரணமாதல்,

வாங்கல்

pithless.

relating

to

bowels.

குடலுப்பிசம்,
காணல்

குடல்

enlargement

்

பருத்துக்
of

bowels;

2.

வயிற்றுப்

distension

of the abdomen.

the

பிசம்,

குடலுள் வாங்கல், குடலின் ஓர்
பாகம் மற்றோர் பாகத்தி லடங்கல்,
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வாங்கல்

குடலை வயிறு

the invagination of a portion of the
intestines into the adjacent part—
Intussusception.
See
@_m

கூடலுறுதல், 58௦ குடலேற்றம்.
கூடலுறுப்பு, வயிற்றுள் ளிருக்கும்
குடலைச்
சேர்ந்த உறுப்புகள்,
abdominal viscera or entrails.
சூட லெடுத்தல், குடலைப் பிடுங்கி
QeaisGuhsseo, removing the
entrails from the body—Exenterate;
2. குடல் தட்டுதல், கழற the
bowels

சூட

by massage.

லெடுத்து

விடல்,

.

குடலைப்

பிடுங்கி வெளியெடுத்தல்,

ஐயா

and drawing out the entrails or
viscera—Embowelling; 2. @ tv
தட்டுதல், 562 குடலெடுத்தல்.

சூடலெரிச்சல், 5௦௨ குடலழற்சி.
சூடலேறுதல்,
குடல்
இடத்தை
eH_@\ tonmev, derangement of the
intestines.

குடலுக்குண்
வாத நோய்.

அண்டத்திற்குள்

இறங்கின குடலை மறுபடியும்
. மேலேறும்
படிச் செய்தல், 1200014516
hernia which admits restoring of
the bowels descended into the
scrotum into the abdomen.

குடலேற்றம்,
குடல்

பிசகி

Git,

intestines;

குழந்தைகளுக்கு
இடத்தைவிட்டு

மாறலால் ஏற்படும் நோய், 80%௱
or derangement of the intestines
especially
in
children;
2.
வயிற்றிரைச்சல், *௨
பாற
noise of the belly.

bowels:

the

entrails.

குடலைக் சுழப்பல், 82௨ குடலைப்
பிரட்டல்.
குடலைப்

பற்றல்,

குடலைத்

தாக்குதல், ௭416010
the bowels.

குடலைப் பற்றிய
குடல் நோய்.

குடலைப்

௦

attacking

see

நோய்,

பிடுங்கல்,

வெளிவாங்கல்,

குடலை

_unbowelling:

drawing out of the entrails; 2.
பசியால் வருந்தல், ஜு
எர
bowels

as

of

hunger.

3.

நாற்றத்தினால் குடவில் குழப்பம்
2 exti_nsev, feeling unpleasant

stirring sensation in the stomach
through stench or fetid smell
feeling nauseous. .

குடலைப்

புரட்டுதல், வாந்தி யுண்

டாகும்படி குடலைப் புரட்டுதல்,
affection

சூடலேறு
வாதம்,
டான வோர் வித

இதனால்

Gitmo,

a

of the

vomiting

bowels

as to feel

sensation,

See

குடலை முறுக்குதல்.
குடலைப் பூச்சி, ஓர் பூச்சி, ௮ (8௦ ௦7
insect.

கூடலை

முறுக்கல்,

குடலைப்

புரட்டுதல், a twisting sensation of
the bowels from various causes
so as to feel nauseous.

கூடலை மூடிய சவ்வு, குடற் சவ்வு,
a

membrane

envoloping

intestines. See GI
கூடலை

the

சவ்வு.

வயிறு, சுருங்கிய வயிறு,

shrivelled

stomach

4

குடலுள்
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குடல் தாங்கி

குடலோடல்
குடலோடல், பேதி யாதல், ஈர
loose

motion

a

குடல், வயிறு தொடங்கி மல வாயில்
ஈறாகவும் சீரணித்தவுடன் உண
வின் மலம் வெளியே வருவதற்
காகவு
மேற்பட்ட
குழாயைப்
போன்ற உறுப்பு. இது சிறுகுடல்,
பெருங்குடல் என இருவகைப்
பட்டாலும், குடவின் தன்மை,

குணம்,

தொழில்

இவைகளைக்

கருதி அடியிற் கண்டபடி பலவித
மாகச் சொல்லப் படும், ௮4 portion
of the tube like organ between the
stomach and the anus-opening
just to evacuate the refuse of the
_ digested
food.
Although
it
consists of two kinds viz:— smail
and large intestines, the following
are the other kinds signifying their
nature, function, purpose etc:—

1. aed Gov,

hard bowels.

2. Api@tov,

the small

guts

or

intestines.

3.

Gu@mgio,
intestines

the

large

or guts.

4. இரைக் குடல், 12 240௮௦ of
human beings for receiving
food and drink.

5. மணிக் குடல், 1௨ mesentery.
8. மலக்
கூடல்,
Intestinum rectum.
7. கோழிக்

குடல்,

rectum—
எளிதில்

செரிக்கக் கூடிய குடல், 1ஈரஷ ரக
easily digesting food.

8. ஓட்டைக்
பேதியாகும்
always

குடல்,
குடல்,

சதா
bowels

tending to purge.

9. Souls @isv, the stomach
animals,

of the bowels.

குடல்

birds

காய்தல்,

of

etc.

பட்டினியாயிருத்

560, starving

குடல் கொழுத்தல்,
குடலில்
கொழுப்புப் பற்றுதல், (1/6) ௦௦:௩௮15
growing

fat.

குடல் சரிவு, 562 கூடற் சரிவு.
குடல் சவ்வு, 586 குடற் சவ்வு.

குடல் சுத்தி, குடலைக் கழுவி சுத்தி
செய்வதற்காக வுபயோகப் படுத்து
மருந்து, ரந்த காங்கஉறர்௦: 2.
குடலைக் கழுவுகை,
the bowels.

சூடல் சூலை,
@eneo Gam,

cleansing

of

கூடலில் ஏற்படும்
pricking pain of the

intestines. 5௨௦ குடற் சூலை.
@Uo,

GF,

bowels:

entrails;

2.

பூண்டின் குடல், 14 5௦71, உடலு
substance
in
the
centre
of
exogenous)
piants—Pith;
3.
கொடிக்காயின்
குடல்,
fungus
matter
in the
central
hollow

portion of the fruit of a gourd; 4.
FonRLinsip, the fleshy portion of
anything.

குடல் தட்டல், குடலேற்றத்தைத்
தட்டிகுணப் படுத்தல், உள்ப ரர்
the derangement

of the intestines

by tapping.

Gio 5 Hse,

see Gio SLi ov.

குடல் தாங்கி,

குடல் நழுகாதபடி

கட்டும் கட்டு ௨ டலா
பகக0 1
cases of rupture of the intestines;

.
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குடல்

தாங்கி

குடல்

2. குடல் கீழிறங்காதபடி இறுத்தி
வைக்கும் ஓர் கருவி, வு apparatus
for holding

and

up the

preventing

reduced

it from

hernia

descent—

Truss.

குடல்

தாபன

ரோகம்,

see

குடலழற்சி, 2. குடலைப் பற்றிய
ஒரு நோய், ௮ 956856 பேக 1௦ 1௨
formation
of tubercle
intestines—Tuberculosis

intestines; 3. G6
லேற்படும்
intestinal

வலி,

in the
of the

snuensSleon
6௦1/2

due

to

inflammation,

குடல் திருகுதல், குடல் பிசகூதல்,
derangement of the intestines; 2.
GL
Bsa,
trembling of the
bowels.

குடல் நீர், குடலில் உற்பத்தியாகும்
நீர்,

1௨

fluid

intestines;

secreted

intestinal

in

the

secretions.

குடல் நீர் கமம், உறுப்புத் தள்ளல்,
prolapsus

ani.

குடல் நெளிதல், கூடல் புழுப்போல்
HenssHeo, vermicular or undulatory

motion

digestion;

of

the intestines

in

peristaltic motion.

குடல் நோய், பொதுவாக
ஏற்படும்

நோய்கள்,

general

of

the

குடலுக்கு
015௨95௨

intestines:

in
2.

வயிற்று வலி, intestinal colic.

குடல் பதறுதல்,

குழந்தையை

இழந்த தாய் படும் ஓர் வேதனை,

agitation in the bowels experiencec by a mother on the death
of a child.

குடல்

பற்று,

சூடற்

connection,

கூடல்

வர்த்தம்

with

பாகம்,

சம்பந்தம்,

the

bowels.

ஆசனக்

inflammation

கடுப்பு,

of the anus.

குடல் பிசகு, 5௦௦ குடற் பிசகு.
குடல் பிடுங்கல்,
குடலைக்
களைதல், 8152௨0.
555

குடலைப் பிடுங்கல்.

சூடல் பிரட்டல், 8௦௦6 கூடற் புரட்டு.
குடல் மடிப்பு,
வயிற்றுக்குள்
ளிருக்கும் குடலின் மடிப்புகள்,
intestinal folds.
குடல் மறுகல், குடல் புரளுதல், 5௨௨

கூடலேற்றம்...
சூடல் மாலை,
சிசுக்கள் பிறக்கும்
பொழுது கழுத்தில் சுற்றிக் கொண்
டிருக்கும் HEHSS Clamg, cord found
round
baby.

the

neck

of the new

born-

குடல் முறுக்கு, வாந்தி செய்வதற்கு
முன் காணும் aes,

sensation

of the

a twisting

stomach

just

before vomitting-Nausea; 2. @ 6
sues},

intestinal

colic;

3.

பெருங்குடல்
முறுக்கடைந்தது
போற் தோற்றுவதுடன் கொடிய
வலியும் காணும் ஓர் சூலை நோய், ௨
kind of violent spasmodic colic in
which the large intestine seem,
as

it were,

twisted

into

knots.

கூடல் ரோகம், பெருங்குடல் நோய்,
disease of the last portion
large intestines.

சூடல்

வர்த்தம்,

constipation.

மலச்

of the

சிக்கல்;
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குடல்

குூடவப்

வலி

குடல் வலி, உணவுக் கோளாறினால்
குடலில் ஏற்படும் வலி, ஐவ
the
bowels due to errors in diet: 2.

8௦௦ குடல் நோய்.
குடல்

வளி,

பிதுக்தம்,

protrusion of the bowels—Rupture.
குடல் வறட்சி,
constipation.

மல

வறட்சி,

குடல் வாங்கல், 882 குடலெடுத்
தல், 2. குடல் பிடுங்கல், உவா
the
entrails
eviscerating.

or

the

viscera;

குடல் வாதம், குடலைப் பற்றிய
ஓர்வாத நோய்; இது வாத வஸ்துக்
களை மிகுதியாகப் புசித்தவினால்
வாதம் பெருங் குடவின் துவாரங்
களில் வியாபித்து, அதனால் குடல்
பலவீனப் பட்டு, வயிறு பொருமி,
உளைந்து,

மலம்

குடல் விப்புருதி, குடலில் காணும்
AUyds,
tuberctes
in
the
intestines.

குடல்

சூடவின்

கட்டுப்படும்,

இதனை வட. மொழியில் ஆந்திர
பித்த வாதம் என்பர், a disease in
which the intestines is rendered
weak owing to the incarceration
of wind caused by taking starchy
substances
in
excess
or
indiscriminately. It is invariably
attended with rumbling noise and
pain in the stomach, together with
constipation of bowels.

குடல்வாயு, குடலில் வாயு சேர்ந்து
குமுறி விலாப் பக்கம் வலித்து

மந்திக்கும் ஓர் வாயு, wind in the
abdomen or incarcereted flatus
attended with rumbling noice pain
on the sides and loss of appetite.
It is due to the aggravated
condition of Vayu (wind) in the
bowels.

புரசு

விருத்தி, குடலானது

பருத்

தல், அதாவது வாயுவினால் உட்
17@5e0, distension of the bowels
with gas or air, 2. @L_oSleo sudlws
வாயுவானது கீழ் நோக்கிய முகமாக

அண்டத்திற் புகுந்து ஆங்குள்ள
விதைக்குள் வீக்கம், வலி இவை
களை யுண்டாக்கி, பீச நரம்பிற்கும்
ஆண்குறி நரம்பிற்கும் வவியை
யுண்டாக்கும் ஓர் நோய், ௨ 015௨88௦
of the testicles brought about by
the incarcerated wind
of the
bowels extending downwards in
the region of the scrotum. It is
marked by swelling and pain in
the testes and affection of the
nerves
of
the
testes.
See

குடலண்ட விருத்தி.
குடல்

வீக்கம்,

குடலில்

அழற்சி, புண், சூலை

காணும்

முதலிய

காரணங்களினால் ஏற்படும் வீக்கம்,
swelling due to inflammation,
ulcers, colic etc., of the intestines;
வார்சா!)
2. குடல்
உப்பிசம்,
distension of the bowels with gas.

குடல் வெப்பம், குடல் வேக்காடு,
58௦ குட லழற்சி.

குடவங்் குறள், 58௦ கருப்பறுகு.
குடவ

பீரிதம், கோஷ்டம்,

Aucklandia

௦௦51ப5-

costus.

குடவப் புரசு, முதிரை அல்லது கரும்
use, satin wood-—Chioroxylon
swietenia.
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குடவம்

குடற்

குடவம், பித்தளை, 285; 2. நான்கு
பலம் கொண்ட etemi_, four paiams
weight.

குடவயம், பெருந் தக்காளி, 60101
wintercherry—Physalis

குடவயிறு,

peruviana.

குடத்தைப்

போன்ற

பெரு வயிறு, 0௦1-6௮1
வயிறு.

0.7. சட்டி

குட

வளப்பம்,

கரி

ரோகம்

குடவன் பொன், வாத முறைப்படி
பித்தளையைக் கொண்டு தயாரித்த
பொன்,
9௦10
prepared
by
transmuting
brass
through
alchemical process.

குடவாடிகம், சடாமாஞ்சில், பலா
root—Valeriana

jatamansi.

குடவிலுப்பம், 5௦௦6 இலுப்பை.

இலுப்பை,

ஈர

see.

குடவு,

குகை

வளைவு,

cave;

cavern;

2.

௦00

GLaemp, Gms, cave; cavern; 2.
Hleoasismm, underground cellar.

குடவுகரி, பெரு நெருஞ்சில்,
ஆனை நெருஞ்சில்.

குடவன், பித்தளை, crass; 2. eGr
Glam _emi_uwyetren ami, one-seeded

குட வுண்ணி, ஒர் பெரிய உண்ணிப்

fruit such as palmyra, mowah

3. Garnagitb, Arabian
Costus

கூடவன்

etc;

costus—

speciosus.

செம்பு,

வாதமுறையில்

பித்தளையைக்
தயாரிக்கும் ஓர்வித

கொண்டு
களிம்பற்ற

Glaiby, (In Alchemy) pure copper,
free from all verdigris, prepared
from brass by a secret—process
known to the Siddhars.

குடவன்
மலை,

பருவதம்,
Mountain

பித்தளை
containing

brass.

குடவன் பனங்காய்,
ஒற்றைக்
கொட்டை
பனங்காய்,
see
குடவன்.

குடவன் பொடி,

பித்தளை

ராவிய

Glums, brass filings; 2. பித்தளை
முதவிய பல உலோகங்கள்-சேர்ந்த
Glumg, powder of several metals.
with brass

as chief ingredient.

58௨

ibe, a large round tick.

குடவுதல், வளைவாதல்,
crooked;

153௨௦௦111௮

being bent.

சூடவு புரசு, கரும் புரசு, East Indian
stain
wood—Chlioroxylon
swietenia.

குடற்

கட்டு,

குடலசைவுராமை,

absence or cessation of the
movements of the intestines due
to the
lack
of stimulus
to
Auerbach's plexus—Aperistalsis.
குடற்

சிறு

குடலுக்கும்

பெருங்குடலுக்கும்

கபாடம்,

மத்தி

யிலிருக்கும் கதவு, 1௦ 1010 2 11௮
junction of the small and the large
intestineslieo-coecal

valve. -

குடற் கரி, குன்மம், 110198511௦.
குடற் கரி ரோகம், வாயு அதிகரித்துக்
குடலில் தங்குவதனால், உணவு
செரியாமை, ஏப்பம், குடல் வலி,
முதலிய குணங்களைக் காட்டு
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குடற் சுழித்தல்

கூடற் கரி ரோகம்
மோர் குன்ம

நோய்,

௨

பர் of

dyspepsia due to wind or gas in
the intestines. Its characterised

by indigestion, belching, intestinal
colic etc.

குடற் கரிவாயு,

வாயு,

குன்ம

dyspepsia.

குடற் கிரகம், மலக் குடலிற் காணும்
இசிவினாலேற்படும்

வலி,

8095

of the rectum.

குடற் கிராணி, உடம்பை யடுத்த
நோய் அல்லது குடலின் கோளா
நினால் ஏற்படும் கிராணிக் கழிச்சல்,
a chronic dysentery due to
constitutional
diseases
or
disorders of the intestines.

கூடற் கிருமி, மனித
உடம்பில்
குடலுள் சாதாரணமாய் வசிக்கும்
மூன்றுவித கிருமிகள், 111௨ 14௨௦
common
infesting
viz:—

varieties of worms
the human intestines

2. நாக்குளிப் பூச்சி, ௦யா0-/௦.

3. கீரைப் பாம்பு, 111220-௦1௱.
maw-worm.

௦

குடற்
கொழுப்பு,
வயிற்றைக்
குடத்தைப் போற் பருக்கச் செய்யும்
குடலின் மேற் சவ்விற் காணப்படும்
அதிகக் கொழுப்பு, ௨00655 07721 of
gives

குடற்கோளாறு, குடலுக் கேற்படும்
பலவித
GDotmesn, intestinal
disorders

causes.

arising

from

கூடற் சல்வி, குடற்றுவாரம்,
or perforation
intestines.

occurring

1௦163
in

the

குடற் சல்வியம்,
8586
உரோம
விருட்சம்; 2. 562 கருங்காலி.
குடற் சவ்வு, குடலுக்கு சம்பந்தப்
பட்ட சவ்வு, 1௨
membrane
wherein the bowels are wrapped;
a
membraneous
expansion
which is attached to the intestines;
epiloon—Omentum;
Visceral
peritoneum.

குடற் சன்னி,
சம்பந்தமாக

குடற் கோளாறின்
உற்பத்தியாகும்

சுரத்தினால் எழுந்த சன்னி, சர்ப
from fever due to intestinal
causes.

குடற்

சுண்ணம்,

னின்று

சுண்ண

நஞ்சுக் கொடியி

தயாரிக்கும்

மருந்து,

ஒர்

௨௱

வகைச்

௮1/1௨

compound prepared or extracted
from the navel-cord of children.

1. Bm_nct Usd, tape-worm.

the
omentum
which
rotundity to the abdomen.

குடற் சரிவு, 586 குடலிறக்கம்.

various

குடற் சுருக்கு,
குடலண்ட
ரோகத்தில் பிடுக்கில் இறங்கிய
குடல்
சில
சமயம்
பிரண்டு
முறுக்கடைதல் அதாவது சுருக்குப்
போட்டது போலாதல். 817௮19 ப12tion in which a portion of protruded
intestine
is so
very
tightly

constricted

that

reduced-intestinal

it cannot

be

strangulation.

குடற் சுருள், குடல் மடிப்பு, 1ஈந்கக 0௮]
fold.

குடற் சுழித்தல், குடலின் ஒரு பாகம்
மற்றொரு பாகத்திற்குள் அடங்கல்.
invagination

(telescoping)

of the

குடற் சுழித்தல்

குடற் புழு

upper portion of intestine into the
lower one-generally of the ileum

into the colon-intussusception

of

Intusvagination.

குடற் சூலை, மல வறட்சியினால்
குடவிற் காணும் ஓர் வகை குத்தல்
நோய. இதனால் தொப்புளைச், சுற்றி
பொறுக்க முடியாத வலி, மலக்
கட்டு, வாந்தி, முதலிய குணங்
களைக் காட்டும், ௨ க௦பர் 1
௦7
intestinal disease characterised
by violent griping pain around the
umbilicus, spasm and retraction
of the muscles of the abdomen,
obstinate
costiveness
and
vomiting.

குடற்

னால்

படுவோன்,

இரத்தம்

விஷக்

காற்றி

முறிந்து

தாங்க

முடியாத பேதி, வாந்தியுடன், சீதம்,

ரத்தம் விழுந்து, நரம்பிழுத்து, உடல்
குளிர்ந்து, காதடைத்து அடிவயிறு
வவித்துக் காணும் ஓர் வகை பேதி,

a kind of cholera due to poisonous
- microbes
floating
in
the
atmospheric air or wind entering
into the system. It is characterised
by the altered condition of blood,
incessant purging and vomiting,
discharge of mucous, cramps
and coldness of the extremities,
fatigue and coliky pain.

குடற் பவுத்திரம், குடவிற் காணும்
பவுத்திரம், ரணி

வ

ய1௨.

கூடற் பற்றாப் பிஞ்சு, இளம்பிஞ்சு,

ment of the bowels due to various
௦80525;
2. கூடற்
கோளாறு,
disorder or derangement
intestines.

Sp

WHA,

சூடலைப்

of the

துருசு,

புரட்டி

இது

வாந்தியை

மூட்டுவதா விப் பெயர், blue vitriol
(copper sulphate) so called from
its tendency to induce nausea
and vomiting.

குடற்
பிதுக்கம்,
குடல்
நழுவி
கவுட்டியில் இறங்கி, அண்டத்தில்
பிதுங்கிக் காணல், ௦௦1
0717௨
intestines in the scrotal region.

குடற்

பிரிவு,

குடல்

பிரளுதல்,

dislodgement of the bowels.

See

குடற் பிசசூ; 2. குடவிறக்கம்,
hernia or rupture; 3. @t_eSlest Liew
பாகங்கள். அவையாவன: சிறு
குடல், பெருங்குடல், மலக் குடல்,
the

portions

of

the

intestines

such

as,

and

big

intestines

and

the

குடற்

different

பிளவை,

பிளவை,

small,

rectum.

குடலிற்

intestinal

காணும்

ulcer.

கூடற் புண், பல காரணங்களினால்
குடலில்
ஏற்படும்
விரணம்,
ulceration of the bowels due to
various causes, as tuberculosis,
typhoid,
syphilis
etc;
2. Am

குடலுக்கேற்படும் விரணப் புண்,
duodenal

ulcer.

immature tender fruit in which the
pith is not developed.

குடற் புரட்டு, வயிற்றைப் புரட்டல்,

குடற் பிசகு, குடலிருந்த விடத்தை

குடற் புழு, எல்லாவித பிராணிகளின்

விட்டு,
பல
காரணங்களை
முன்னிட்டுப் பெயருதல், displace-

griping

sensation

of the

bowels.

கூடலில் சாதாரணமாகக் காணப்
uGib Slapilacsr, parasitic worms

918

_ கூடாரம்

குடற் புழு
generally found in the intestinal
regions of almost all the animals—

constipation; 2. @too 2 coped
யற்றிருத்தல்,
numbness
or

Ascaris; 2. gt Gs mraeu UFa,
intestinal worm; 3. Gi wed, a

inactivity

kind of worm in the intestines—
Lumbricus Strongiloides.

of the

bowels—Torpor

intestinum.
கூடற் றுடக்கு, மகளிர்ச் சூதகம், 17௨

புளிப்பு,

menstrual blood discharge from
the uterus or womb through the
vagina.

குடற் புறை, குடலுக்குள் ளிருக்கும்

கூடற் றொடர், குடலின் தொடர்ச்சி,

குடற் புளிப்பு, வயிற்றுப்
acidity of the stomach.

Siang, the tubular passage
inside the intestines; a portion of
the alimentary canal.

that portion of the alimentary canal
either above or below the region
of the intestines.

குடற்பெருக்கு,
குடலில் அதிக
மாகக் கொழுப்பு பிடிப்பதால் குடல்
பருத்தல், ஊ௱காறுகரகார் of the

குடனோவு. 88௨ கூடல் நோய், 2.
கால்நடைகளுக்கு வரும் குலை
முட்டியென்னும் நோய், 8 015825௨

intestines due to undue formation

of fat, 2. குடலில் வாயு தங்குவதால்
உப்பிக் காணுதல், 0151805101 ௦7
bowels with gas or air in the
intestines—Fiatulence.

குடற் பை, கூடலை மூடிக் கொண்டி
ருக்கும்
சவ்வு
the
serous
membrane which invests the
viscera contained in the abdomen;
2. &@UIUL emu, walls of the uterus;

3.
கருப்பத்தில்
குழந்தையை
மூடிக்கொண்டிருக்கும் Fouey, apart
of the amnion
or membrane
enveloping.
the
fetus—
Amnioticsac.
A
part
of
its
sometimes found around the
child's head at its birth—Caul.

குடற் போர்வை, 886 குடற் பை.
குடற் றம்பனம், 8௦6 குடற் கட்டு.

குடற் றிமிர், குட விய
வீனப்படுதல்.
இதுவே மக் கட்டு,

in cattle affecting
the intestines.

the

கூடா,
புடோகம்
கண்ணோரம்,
16
commissure

of

lungs

and

அதாவது
௨/௨
the

or

eye-lids;

canthus of the eye-lids; 2. euemenay,
curvature;

மூலை

3. @emreay

அல்லது

cavity;

ஓரம், ௦௦

4.

௦

commissure.

குடாகை, வளைந்த கை, ர்
curved arm. C.f. டங் கூகை.

or

கூடாக்கு, புகைக் குடிக்கு மருந்து, ௨
composition
of the
Hookah.
consisting of tobacco pounded
with jaggery, plantain fruit and
sandal wood powder and some
other aromatics.

குடாக் குடல், குடைவுள்ள
a branch

of the

குடல்,

intestines.

குடாரம், தயிர் கடை தாழி, churning
௦௦1. 526 குண்டலம்.
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குடாரி

குடித்தனம்

குடாரி, திப்பிலி, (௦09-0௨0
௨
Piper longum; 2. su%lss தாழி, லா

சூடி கெடுத்தோன், கள், சாராயம்
(pseSu: Gunes, asics, intoxicants
such as toddy-arrack or spirituous

earthen vessel in
curdled milk is kept.

which

the

liquor.

குடாவடி, வளைந்த பாதமுடைய
கரடி, 622 5௦ ௦௮1160 1௦ [15
crooked

and

one

hollow-claws.

குடானசம், செம்முள்ளி, 0௦௱௱௦௱
red

naildye—Barleria

@Urenen,

Soefl,

prionitis.

lpomaea

சூடி கேடன், எருக்கு, 14100 5௨6;.
2. குடியால் கெட்டுப் போனவன்,
spoiled

Gens,

குடிகொள்ளல், வசித்தல், staying as

genus.

diseases

in

நிலையாகத்

குடான்னம், சர்க்கரைப் பொங்கல், ௭

becoming

சூடி, உடம்பு,

rice

drunken-

ssoofls, cardamom.

குடான், 5868 குடானசம்.
preperation of boiled
with sugar and ghee.

through

ness.

mixed

the

system;

2.

தங்கியிருத்தல்,

chronic

குடிக்கு சகுனி,

as

disease.

56௦௨ குடியோட்டிப்

0௦04;

2. நெற்றிப்

குடிக்கும் வஸ்து, சாராயம், arrack or

புருவம், ஷூ6-6ா01;

3. குடித்தல்,

வாடு ஒறா்ர்ப்ப௦பக (10ப௦: 2. கள், toddy.

drinking; 4. எலரிசி, 2௮௦;

மதுபானம்,

ரொ

||/ப0;

மயக்கம்
அல்லது
intoxication.

குடிகம்,

6, குடி
போதை,

Arabian

speciosus;

2.

நீர்ச்சால், water-pot.
GHearpger, Giuwresr, drunkard.

குடி

கெடுத்த

கண்ணோய்,

862௦

குமரி காசம்.
சூடி

which

சவர்க்காரம், 5082;

வண்ணான்,
Fuller's Earth.

வுவர்க்காரம்,

கல்

லுப்பு, 522-521 (கொட்ட்சூத். 40)

குடி கெடுத்த வுவர்ச்சாரம், வழலை
யுப்பு. பார்காகக!

5௮/1.

கெடுத்த வுவர்க்காரம்.

1109

பரத

1

see.

குடிச்சி, சாதிபத்திரி, mace—Myristica
fragrans; 2. செந்திராய். Indian
chick-weed—Mollugo parviflora; 3
சீந்தில், Mooncreeper—Tinosphora

cordifolia.

GHOMes, IONIC

கெடுத்த

கூடி கெடுத்த

- சூடிசரம், நீர்ப் பன்றி,
the sea.

குடி சன்னாகம், கரிசலாங் கண்ணி,

கோஷ்டம்,

costum—Costus

5.

566

சூடி

Dalbergia

sss,

genus;

a plant of

2.

umemeals

பொது, birds in common;

3. ஆறு

ரள:

horned

4. கோட்டான்,

owi-Bubo
G5 55,

rock

bengalensis.
e560,

drinking; 2.

e_lénzed, sucking.
குடித்தனம், மருக்காரை,
emetic—Randia

common

dumetorum.
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குடியோட்டிப்

குடித் தைலம்

குடிமம், துத்தம், vitriol.

உள்ளுக்குள்
சூடித் தைலம்,
கொள்ளும் எண்ணெய், 9 ஈ௩£01oil taken

cated

internally;

குடி மயக்கம், 5௦௦ குடி போதை.

or administered

Glaccor

2. gywemr&

குடியன், கள் குடியன்,

Qunseigues,

ணெய், ௦௦5140 ௦14.

or other substances

sulphide

have

been boiled—Decoction, 3. usslw

குடியான

மூறையாகக் Clarctemo Go, diet-

drink;

4.

குடி நீர்க் கஷாயம், காபி அல்லது
தேயிலைக் கஷாயம், 060001401 ௦7
coffee or tea.

குடிநீர்த் திரவியம், கஷாயத்திற்காக
உபயோகிக்கும் மூலிகை அல்லது

கடைச் சரக்குகள், 18௭6௮0௦6௨௦
ப5
plants or bazaar drugs used for

preparing decoction; 2. குடி நீரில்
உபயோகிக்கும்

காபி.

தேயிலை

முதலியன, 001126 and tea used as
drink.

குடி புகுதல், உடம்பில் நோய்கள்
நிலையாகத் தங்குதல், taking root
in

the

system

as_

chronic

diseases. See @1q Clainetarten.
சூடி போதல், உடம்பை

விட்டகலல்,

quitting from the human

system.

Gq Cuneng, Gig. wuseid,

Intoxica-

tion

through

drunken-ness:

2.

குடிவெறியினாலேற்படும் மனக்
கலக்கம், தடுமாற்றம் முதவியன, 3
form of temporary
alcoholic
insanity characterised by mental
clouding—Aicoholic amentia

of arsenic.

மூர்த்தி, வழலை,

impregnated

தேயிலைத்

காப்பி,

தண்ணீர், 0௮1௨0 00172௦ ௮101௦௮.

2.

3.

GwRunet, Srensib, orpiment—Yeliow

2. கஷாயம், 11ஒ வகர்சா in which
drugs

drunkard:

bacchanal;

குடிப்பவன், drinker.

௮1)

சூடிநீர், குடிக்கும் நீர், ளோடு

பூண்டு

—

with

குடி யேற்றம்,

excessiveness

குடி

யோட்டி,

குடியின்

in drinking.

5௨௨

எலா

soda.

மிகுதி,

குடியோட்டிமப்

குடியோட்டிப் பூண்டு, இதுவே பிரம
தண்டு. இதன்தண்டு. காம்பு, இலை
இவைகளிலெல்லாம் முள்ளடர்ந்
திருக்கும்; பூ மஞ்சள்; விதைகள்
கறுப்பு, கடுகைப் போலிருக்கும்;
எண்ணெய்ச் சத்துண்டு, தண்டிலும்
இலையிலும், மஞ்சள் நிறமான
கசப்புப் பால் வரும். காய்ந்ததும்
அபினியைப் போவிருக்கும்; விதை
மலத்தை

இளக்கும்,

வாந்தி

ஓக்காளத்தை யுண்டு பண்ணும்;
கோழையை
அறுக்கும்; அழற்சி

யைத்

தடுக்கும்;

விதையின்

எண்ணெய் பேதியை யுண்டாக்கும்.

வேர்,

பல

விருத்தி;

எண்ணெயும்
உதவும்;

சிரங்கு,

விதையும்

காசத்திற்கும்

எண்ணெயைச்

உடம்பு

வலி

சொறி,

இவை

களுக்குப் பூச மருந்தாக வுபயோ
கிக்கப்படும். விதை புகையிலை
யில்

கலந்து

மயக்கத்தைத்

புகைப்
தரும்,

பிடிக்க

Brahmin's
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குடியோட்டிப்

பூண்டு

குடிலை

_ snuff, foreign datura-Argemona
mexicana. {t is a herbaceous
plant, throny—toothed and fuil of
thistie; stem, leaves calyx are ail
prickly; flowers bright yellow;
seeds
dark
and
resembling
mustard

seed;

full of oil; the stalks

and leaves abound with a bitter
yellow juice-like gamboge which,
when

dried,

Medicinally,
emetic,

resembles

seeds

nauseant,

are

opium.

laxative,

-expectorant

and demuicent. oil is a drastic
purgative; root is an alterative tonic
seeds and oif have good effect in
_asthma;

oil

is

used

externelly

in

cutaneous
diseases
and
muscular
pains;
seeds
are
narcotic especially when smoked
with tobacco.

குடியோட்டிப்

பூண்டு,

குருக்கு,

prickly
or mexicana
poppy—
Argemone
mexicana;
2.
கொல்லைப் பலவிப் பூடு, சோ
lizard plant—Strigia. euphrasoides,
see sirenr.

சூடிரகம்,

sies,

Ocimum

Gq_th,

holy

basil—

sanctum.

snenje

Gaeig,

குடிரா கதி, கோழி
bean-—Canavalia
அவரை.

Common

யவரை,
௦௦01/obtusifolia. See

சூடி ராகிதம், 5௦௨ குடிரம்.
சூடில கண்டகம், 886 கருங்காவி.
சூடில காவிதம், சடைக் குறண்டி, 8
thorny
scariosa.

கூடிலச்சி, கருவண்டு,
2. கதண்டு,

shrub—Lepidagathis

black beetle;

Which

கதண்டுக் கல்,
பாஷாணம்.
சூடில மாயை,

4.

see;

3. see

5௨௨

இந்திர

586 சூடிலம்.

குடிலம், சூரா மரம், ௦
bottleflower—Vebera,
corymbosa
(typica);
2. s,anuip,
etheric
space; 3. Njermreu, trilettered
mystic syliabe *Om’; 4. Sleoneumas
கல், principal ore of lead—Galena;
5. Gleusrrerfiuiio, tin; 6. suru weaved,
sand

containing

பாஷாணம்,
compound

lead;

௮

7.

pre

poisonous

of zinc, 8. @t.6v Lonemus,

undeveloped Maya;
crookedness.

9, eusmerey,

Sigel,
செம்பல்லிப்
பூடு,
௨
unknown lizard plant used by the
Siddhars

for

SeoepCens),

Rejuvenation;

another

plant used by the
Rejuvenation.

கசூடிலை, சுத்த மாயை,
or

honey-thorn—Canthium
parviflorum, See காரை.

வாயு

absolute

Maya;

Siddhars

சூடிலம் அதாவது
௨௨6;
“Om'.

2,

for

development
Primitive

Maya

in
its
incipient
state
development
as opposed
தற்கா.
mystic

2.

unknown

of
to

அசுத்த மாயை,
பிரணவம்,

1

சூடிலை, சூக்கும வாயு, 566 சூடிலை
வாயு.
சூடிலை வாயு, விறகுக் கட்.டுக்குள்
மூஞ்சூறு
உலாவுதல்
போல்
உடம்பில் வளைந்து வளைந்து
ஓடும் ஒர் வகை நாடி. alternative
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குடிலை

குடுக்கை

வாயு

descending
and
ascending
motion of pulse in the human
body—Undulatory pulse.

சூடுகுடி, உக்கா

2.

௦/0

குடில், ஆகாயம்,
21 ipy, human

4211௦ 50809;

extreme

completely

குடித்துப்

to the

in chronic diseases;
இடம்
தெரியாமற்

cured

man of extreme
tottering state.

2. Bans
போதல்,

emu,

a foetus.

yourssA,

2. முற்றுந்

sexual

inter

@Q), sen toddy 2. 10g), any fermented
liquor.

GE,

-

see குடுக்கை,

குடுகுடானை, அண்டம்,809.
கும்பிடானை

௦.7.

a

dried fruit in which

the

used

கஞ்சாக் குடுக்கை,
in

the

smoking

of

usmm, a kind of

குடுகுடெனல், வயிற்றுப் பொருமல்,
-

துறவாச் சன்னியாசம், 86௦1௦5
not whoily adhered to.

course.

in

clapper.

கூடி வெறிக் குரிய, சூடி மயக்க
FbupSsioter
pertaining
to

Glevib,

any

ganjah,; 2. gt A

drunkenness.

குடீரகம், கழுதை, 855:

age

noice.
shell

செொர்ப௱

drunkenness

old

kernal rattles; 3. QO
Clues
௪ப்தித்தல், the act making a rattling
குடு குடுப்பை,

revelling and
Bacchanalian.

தடு

குடுகுடுக்கை,
கொப்பரைத்
Ggmiami, dried cocoaunt inside
1௨ 8; 2. காய்ந்து உள்ளாடும்

as

குடி வீடு, apiq. wederibd,the skull of

through

தள்ளித்

மாடும் மிக்க வயது சென்ற கிழவன்,

disappearing from the usual
place; disappearing from the
human sysiem.

குடி வெறி, சூடி போதை,

2.

see;

குடுகசூடு கிழவன்,

நோய் உடம்பை
நீங்கல், to be

or radically

குடுகுறு

வயிற்றிரைச்சல், gurgling sound or
rumbling noise of the. stomach.

குடி வருணி, செவ் விளநீர், water of
a red coloured tender cocoanut.

குடிவிட்டோடல்,
விட்டு வேரற

௦14

தளர்ந்த,
௦௯5

௮06

which

கிழவன்,

UpssuUuGssev, taking
habit of drinking.

பூகைம் பிடித்தல்,

Hukkah.

குடுகுடு, மிக்க வயது

body.

பாவித்தல்,

குூடிவகை

smoking

rumbling

noise

in the

stomach;

2. காதின் இரைச்சல் ௩௦15௨ (ஈ 10௨
ear.
குடுக்கை,

தேங்காய்க்

சூடுக்கை,

dried cocoanut shell used as a
vessel, 2. sinecm_eoib, an earthen
or wooden pitcher used by an
ascetic or a hermit; 3. senen&

குடுக்கை 58௦ குடுகுடுப்பை,4.
சுரைக்குடுக்கை, 1116 dried shell of
a bottle- gourd;5. ainensouIeyy

பயோகிக்கும் ஓர் மண் பாத்திரம் ௭
earthen

vessel

or

receiver

in
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சூடுக்கை
which

a

soild

submitted

substance

to

distillation - Retort;
scrotum.

சூடுவிச்சு
is.

destructive

6. WAH&se,

7. amiseflsor Coed ahi,

மண்

முதலியவைகளாற்

சிறிய

குப்பியைப்

பாத்திரம்,

இதில்

made

the summit

mountain;

piel,

௦1/௦

ஊவி

2. வில்வக் சூடுக்கை, the shell of
bael fruit.
the shell of

கஞ்சாக் குடுக்கை,
smoking shell.

7. புகைக் குடுக்கை,

gunjah-

510%85

குடுக்கை தாங்கி, குடுக்கையை
ஏந்தும் ஓர் கருவி, £எ*௦1%் - stand.
குடுமி, ஆண் மயிர் முடி, 1௦௦4 ௦ 1பர
of hair tied into a knot at the top of
the head especially of men. it is
known by different names
as
mentioned below according to its
situation in the head:-

2&5 EG,
crown of head.

tuft on the

the crown of head;

4.

of a

tip,

end;

5.பாம்பாட்டி,
snakecharmer;
€.விஷக்கடி மருந்து விற்போன், ௨
dealer in antidotes for snake
other poisonous bites.

or

கசூடுமிக் கூந்தல், உச்சி மயிர், hair on
the crown

of head.

குடுமிப்பருந்து, உச்சிக் கொண்டை.
யையுடைய ஓர் வகைப் பருந்து,
இது

கறுப்பு,

ஓரங்களில்

வெண்

ணிறம், கழுத்தடியிலும் மார்பிலும்
சுத்த வெண்மை, 0௨5180 (124/1
eagle- Limnaetus cristatellus. It
is deep
black, tipped with white;
beneath the foreneck and the
breast,
pure
white;
2. 2 #&

சூட்டுடைய

shell.

a.

the hinder part of the head.

3. wemeouyesl,

- Cucurbita

hair

இ. பின் குடுமி, 1௦௦ ௦8 ஈவ் ௨
2. Heme Wes,

3. தென்னங் குடுக்கை, ௦௦௦௦௨௭ப1shell.

6.

of

வகை

பல

of iron.

5. விளாங் குடுக்கை,
wood apple.

/௦௦%

போன்ற

1. சுரைக் சூடுக்கை, (16 hard shell

2. தீக் குடுக்கை, 1௨

குடுமி,

hearer the forehead.

செய்த

களாவன, 9 8௮! vessel like a
bottle made of the hard dried
shell of a fruit or clay etc. The
different kinds of it are:of a battle - gourd
lagenaria.

ஆ.முன்

ஒர்வகை

வல்லூறு,

Ceylon
crested
Spizachus Cirr hatus.

falcon

-

குடுமியன், 56% குடுமிப் பருந்து.
குடும்பம்,
palams.

குடும்பு,

நான்கு

பலம்,

பூங்கொத்து,

four

மயா

flowers; 2. amwi& @emeo,

௦

bunch

of

cocoanut,

2.

fruits.

கு Oaisa,

Corian,

Linemené Gleiqg,
with spatha.

any

plant

or tree
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குடுவிதிப் பாளம்

குடைச்சல்

குடுவிதிப் பாளம், 586 இலுப்பை.

குடை, குடைவேல், Umbrella thotn

small

earthen

a

பாத்திரம்,

சிறு மண்

குடுவை,

a narrow

pot with

ஈ௦பர்ர்; - 2. மருந்தைப் புடமிடு
வதற்காக உபயோகிக்கும் மண்

a small
கலையம்,
used for securing

சூடைகரி,

earthen pot
medicine for

purposes of calcination;
குடுவை,

3. கள்

collecting

pot used for

மட்
பாண்டம், 8௦௨ குழுவை.

பொறைப்

பிரயோகம்,

உடம்பைக் கீறி இரத்த மெடுக்கக்
குடுவையைச் சதையினிடமாகச்
Gleagysseu, application of cupping
- glass to
the
skin
after
scarification
blood.

for

drawing

out

குடுவைப்
பெொறைறயிடல்,
குடோரியாடி சூடுவை வைத்தல்,
இது உடம்பினின்று இரத்தத்தை
யெடுக்க
வேண்டிச்
செய்யும்
Adleens, a

treatment

consisting

in the abstraction with the aid of a
cupping
வைத்தல்.
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குடூசி, சீந்திற் கொடி,
- Tinosphora

0.ர

குடோரி

11001 ௦௨௦௦

indian aloe

Aloe officinalis.

Geusiet

குடேரம், துளசி, 10
sanctum.

கல்.

பல்,

புடை
boils.

கொள்ளுதல்,
பர்வ

with

மேலெழும்

a biast of air; 2.

கொள்ளுதல்,

88/௮9

௮5

குடைக் கருவேல், 886 கூடை.
குடைக்

காவலன்,

8685௨

குடைக்

கிழங்கு.

குடைக் காளான், பெருங் காளான்
an umbrella
mushroom.

- shaped

குடைக் கிழங்கு,

large

சிற்றரத்தை,

lesser galanga — Alpinia galanga

(minor)

2.

Gsenens& Apne,

elephant-foot yam — Amaorphophallus campanulatus.

boring pain in the nerves;
in the limbs or bones.

-

aching

குடைச்ச லெடுத்தல், 586 சூடைச்ச
லுண்டாதல்.

குடேரகம், 58௨ குடேரசம்.
குடேரசம்,
basil.

மாவரைக்கும்

ortholithic stone with a-wide-cross
slab.

குடைச்ச லுண்டாதல், நரம்புவலி
யுண்டாதல், 60 ௭744௮௦௦௨௦௦ வரம்

cordifolia.

குடேசி, கற்றாழை,

58௪ குடகரி.

குடைகல்,

குடை

toddy; KiMGege, scrotum.

குடுவை

- babool - Acacia planifrous alias
A.
latronum;
2.
குடைதல்,
scooping aut.

gion&,white
basil - Ocimum

குடைச்சல், வாயுவினா லேற்படும்
ஓர் வலி, a continuous boring pain
as in neuralgia;
2. sas கால்
@m_ésev, neuralgic pain of the

limbs; 3. l@ms sua, acute pain.
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சூடைச்சி
குடைச்சி,

சூடை

சிறு கீரை,

Amaranthus

pig-greens—

campestris.

குடைச் சிணுங்கி, கொடிச் சிணுங்கி,
a sensitive creeper of the Mimosa
genus.

சூடைச்

சொருகி,

செந்நாவி,

1௨௦

aconite.

குடைதல்,
feeling
in

குடைச்ச

continuous

rheumatism;

லுண்டாதல்,
boring
2.

pain

as

ஆழமாகச்

@Qewigeo, scooping making out a
௦:
3. குளித்தல், பஸ்ரா; 4,
HismersHaeo, perforating; making a
hofe through; boring; 5. Be

Cpcpesev,

plunging in water, 6.

கை கால் கூடைதல், ௨௦
in the limbs or bones.

குடைத்திரி வாதம், உடல்
இடுப்புளைந்து காணும்

pain

see

குடைந்த காது, சதையைத் துணித்து
துவாரம் செய்த காது, 84: ஐ ார01௭74௨0
with

a

punch.

See

பனை,

@meucsr

குடைந்த காது.
குடைந் தெடுத்தல், புண், பிளவை
களில் புரையோடிய
வரையில்
சதையை
ஆழமாகத்
தோண்டி
யெடுத்தல், 50000119 ௦1 scraping
cut the putrid portion of the skin
as in carbuncle. gangrene etc.

தாளிப்

பனை,

talipot palm;
umbrella
Corypha umbraculifera.

palm—

கூடைப்
பனை
மணி,
தாளிப்
பனையின்
விதைகள்,
இதை
மணிகளாகச்
செய்து தாசரிகள்
அணிவார்கள், seeds of talipot tree.
They are made into beads and
worn

by the

கூடைப்

Dasaris.

பாலி,

ores, false
pinnata.

குடைப்

மடையன்

குடை

சாம்பி

copaiba—Hardwickia

புல், மயிற்

கொண்டைப்

uso, umbrella grass;
Chloris barbata.
மகாவிதம்,

சூடை

கடுத்து
வாதம்,

Cupél. 1200) a kind of rheumatism
attended with pain ail over the
body and boring pain especially
in the loins.

குடை
நந்தியா
வட்டம்,
அடுக்கு நந்தியா வட்டம்.

குடைப்

வாய்வு

மரம்,

5௦௨

வேல

trail grass—
சதக்காரை.
wom,

see

see

சூட

கசூடைவேல்.
சூடை

மல்விகை,

மல்லிகை.

கூடை

மிளகாய்,

குடையல்,

86% சூட மிளகாய்.

566 குடைதல்.

குடை யிப்பி, கடலில் பாறைகளைத்
துளைக்கும் சிப்பி, வ பகு
of
marine mollusc which pierces
rocks, wood etc -~ Pholas.

குடையின்

பருவதம்,

பித்தளை,

brass.

குடை

வண்டு,

வண்டு,

வகைச் சங்கு,
Pholas.

சூடை

ஓர் வகைத்

027012
a

துளை

beetle,

conch

or

வாய்வு, கூடைச்சலை

டாக்கும்

வாயு,

ஈபாவ/௦

2. ஓர்
shell

—

யூண்

pain.
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கூடோரி

குடைவு
லேற்பட்ட
குடைவு, குடை வதனா
பொந்து, a hollow or cavity formed
by scooping

குடை

வேல்,

or excavating.

8௦68 குடை.

இதன்

பட்டையினின்று
சாராயம்
காய்ச்சுவ துண்டு, ௮1௮06 15 501௦
be distilled from the bark of this
tree (acacia). 2. 2m,
silverthorned acacia — Acaia latronum;

3. mas

Gauso, umbrella thorn-

babool — Acacia tomentosa;
கந்தன் வேல், 1௮08ம் ௪௦௮01௪.

4.

குடோர முட்சி, வெள்ளைக் கழற்
Glamg, a white variety of app
குடோரி,

see.

வங்க மணல்,

வெள்ளைப்

(6௮0

பாஷாணம்,

ore;

2.

எசர்ப்ர்க

arsenic — Mercurius sublimatus;
3. வெண் காரம், borax or biborate
of

soda

Emions,

—

Sodae

slitting

scarification;

biboras;

with

2. வெடியுப்பு, பூ

வெள்ளைப்

பாஷாணம்,

தாளகம், இரசம், கல்லுப்பு ஆகிய
இவைகளை
எருக்கம்பால்
விட்டரைத்து
வாலையிலிட்டு
இறக்கிய பதங்கம், ௨ ௦௱௦ய0 ௦7
sublimate obtained by heating
the product which is arsived at after
grinding a mixture of volatile
substances such as nitre, Fuller's
earth,
white
arsenic,
borax,
orpiment, mercury and sea-salt in
certain proportions with madar

milk.

குடோச்சம், 566 கஞ்சாங் கோரை.

Glamis, Which

minerals — 10௦
நீறு,

யாடல்

4.

knife;

5. s.9mieusmers

கீறுகை, performing operation of
ஊர; 6. திப்பிலி மூலம், 1௦01 ௦7
long pepper. 7. on&lenr, pill.

குூடோரி, வாத முறைப்படி, உலோகச்
சத்துக்களை
உருக்குவதற்காக
உபயோகிக்கும் போகர் நூலில்
சொல்லியுள்ள ஓர் பதங்கம், (In
Alchemy) a product derived from
sublimation as contemplated in
Bogar's works; and used for the
Purpose
of melting
metallic
essences; a substance or mixture
frequently employed by ancient
chemists to facilitate fusion o

NOTE:-— in Alchemy, the term
குடோரி (714559 15 a common name
referring to various
kinds
of
preparations of alkaline fluxes
generally employed by ancient
Alchemists to assist the fusion of
minerals. According to modern
chemistry, these alkaline fluxes
render the earthly mixtures fusible
by converting them into glass and
they are:— Grude flux. White flux,
Biack flux, in which crystals of
tartar form the main ingredient
although the mixtures differ in
other respects.

குடோரி பண்ணல், சூடோரி யாடல்,
making incision with a knife on
the crown of head and inserting
medicine for purposes of curing
dangerous diseases.

@Gunh
alkaline

கூடோரி

we,

+55

wesw,

pure

earth.

யாடல்,

சில

நோய்களில்

உடம்பில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில்

கீறி இரத்தம் அல்லது நீர் எடுத்தல்,
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யாடல்

சூட்டக்

the making of small incisions or
punctures in any part of the body
for the purpose of abstracting
Blood or any fluid in certain
diseases, as anasarca, etc: 2.

உடம்பில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில்
சத்திரம் வைத்து அல்லது வேறு
வகையாகக் கத்தியால் கீறி விரண
முண்டாக்கி மருந்து வைத்தல்,
making a slit with a knife in any
part of the body for purposes or
administering medicines to effect
a cure in certain diseases —
Scarification.

குடோரி

யிடுதல்,

8686

சூடோரி

வைத்தல்.
குடோரி வைத்தல், சன்னி விஷத்
திற்குத் தலை மண்டையைக் கீறி
மருந்து

வைத்து

குணப்படுத்தல்.

நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் பாம்புக்
கடி, உயிர்ப்புண்டாக்கல், உடம்பில்.

விஷமேறி ஏற்படும் நமர், சன்னி,
மயக்கம்,

மூர்ச்சை,

காக்கை

வலி

முதலிய நோய்களுக்கும் இவ்வித
சிகிச்சை செய்வதுண்டு, 8॥41100
with knife or scarifying the scalp
on the crown of head and inserting
medicine. It is a curative treatment
resorted to, by Vaidyans in cases
of snake - bites for reviving
animation or as a cure in tetanus
or apoplexy resulting from sceptic
poison or in cases of syncope,
coma,epilepsy etc.

குட்கரம், வேலிப் பருத்தி,
cotton
GLA,

- Daemia

eum,

extensa.

stomach.

1609௨

கரப்பான்

குட்சி சூலை, ஈரலுக்கு மேற் பக்கம்
காணும் குத்தல் வலி, 8௦௦40 ௦
piercing
region.

pain

over

the

hepatic

@LAb, gi Gum,
an unknown
disease; 2. Ganagiib, Arabian
costus - Costes speciosus.

குட்சுர

காண்டம்,

கரும்பு

, white

வள்ளைக்
coloured

sugar

-

cane.
குட்ட கண்டகம், காசுக் கட்டி,
catechu - Acacia catechu.

31201

குட்ட கண்டு, பேயத்தி, ரி
Ficus

ர

-

hispida.

குட்டக் கண்டு

சமனி,

பூச பத்திரி,

an unknown drug ~ ( See Gunes,
நிகண்டு, 1200)

சூட்ட

கந்தம்,

கொம்புப்

பாகல்,

palwal
snake
gourd
Trichosanthes dioeca.

குட்ட

கந்தி,

வெள்ளி

-

லோத்திரப்

LiLemt_, the fragrant bark of wood
_ ~ apple tree - Feronia elephantum;

.| Lodhra bark.
Sv.

afl,

eisai,

STs S_ig,

குட்ட

sulphur,

2.

catechu.

களம்,

ஏற்படும் புண்
leprous throat.

கூட்டத்தினால்
தொண்டை,

a

குட்ட கேது, 586 சூட்ட கண்டகம்.
குட்டக்

கரப்பான்,

குட்டத்தைப்

போல்
உடம்பு
முழுவதிலும்
படரும் ஓர் வகை மேகக் கரப்பான்
நோய், ௮ white scabby scurf or
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கரப்பான்
Solanum

syphilitic eruptions like leprosy
spreading over the whole surface
of the body.

குட்டக்கனி
தக்காளி,

குட்ட நாசனி,

குட்டக்கினம், குட்டத்தைத் தீர்க்கும்
LbG@,

plant

curing

leprosy;

2.

verrucosa,

ரஞ் ரா [உறா
3. பேயத்தி,
wild fig - Ficus oppositifolia;
4.
காட்டுச் &raw,
wild
cuminVernonia anthelmintica. ©

plant

by

கால்

குட்டங் கொள்ளல், சூட்ட நோயால்
leprosy.
with

௦௨௪

leprosy

-

cure of leprosy.
subduing leprosy;
2. கொன்றை
மரம்,
cassia
tree
Cathartocarpus fistula.

black

-

berried

சிறு

see

சூட்ட

குட்டம்

சூட்ட நோய் கடிய காரா, குட்ட
நோயைத் தீர்க்குங் கருப்பரிசி, ௮
kind of black rice said to cure
leprosy.

நாசனி,

5௦௨

௧௫

சூட்ட மயம், குட்டம் நிறைந்தது,
of leprosy;
Arabian

தக்காளி,

solanum

5௦6

leprous.

குட்டம், குளம் 121

கருஞ்சீரகம்.

தக்காளி,

leprosy.

குட்டமம், கோஷ்டம் , 885 குட்சிம்,

சூட்ட சூதனம், குட்டம் தெளிதல்,

குட்டத்

4. காட்டுச்

NOTE:- The following are also
considered useful in leprosy:Chaulmoogra
oil, madar root
Indian pennywort. cashewnut oil;
gurjon oil; wood oil, arsenic and
corrosive sublimate.

குட்டப் பாண்டு
மருது.

குட்ட சிகிச்சிதம், குட்டந் தீர்க்கை,

குட்டணம், 5௦௦

Ting
- worm

tora;

curing

சூட்ட நோய்,

பீடிக்கப் படல், 1௦ be attacked with

who is attacked
Leper.

3. sa&eny,

சூட்ட
நோதனம்,
சிகிச்சிதம்,

limbs.

குட்டங் கொள்ளி, குட்ட ரோகி,

ரிம்

886 கருப்பு அகரம்,

- Cassia

medicine

கூட்டக் குறடு,
கொல்லன்
உப
யோகிக்கும் சிறுகுறடு, ௨ 1000 ௦7

ons, , leprous

கடுகு,

சீரகம், wild cumin - Vernonia
authel mintica;
5. @UL_sens
நாசப் படுத்து மருந்து,
any

கூட்டக் கினி, 5௦6 கருங்காலி, 2,
தான்றிக்காய் ௮௮1௦ ஈரா௦ விக.

குட்டங்கம், குட்டங்கொண்ட

சூட்டிக்

2 வெள்ளைக், கிலுகிலுப்பை, white
- flowered crotolaria - Cratolaria

குட்டத்தைத் தீர்க்கும் மருந்து 8

small brazier's pincers used
smith's working at metals.

58%

குட்ட நாசனம், வெண்
mustard.

கருந்

886

பலா,

ஈா்சாபா.

தக்காளி.

-

costus

7ய1!

**

; 2. கோஷ்டம்,
- Costus

speci-

௦505; 3. ஆழம்' றர;
4. திரள்,
multitude; 5. see scape,
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6. துவாரம், ௦1௨; . 7. சிறுமை,
வாவா; .8. குரங்குக் குட்டி, the
young

one

of a monkey;

அனேக
விதங்களுண்டு,
அவையாவன. - 1உறாடுலூ - Lepra

arabum alias Leprae verae. 14 1௮ ௮

9. see

இருள்விடு செடி.

‘disease believéd to be due to'a
refiection of cne's
evil action’s
(Karma) in one's previous births.

குட்டம், தொழுநோய், அல்லதுபெரு
வியாதி
முற்பிறப்பில்
செய்த
_தீவினைகளால்
கன்மம்
வந்த
டைந்து தோஷங்கள் திடீரென
வுண்டாகி,
உடம்பின் குறுக்கு
இநெடுக்காய்
ஒடும். சிரைகளிற்

The

பிரவேசித்து, நாடி, நரம்பு, சவ்வு

முதலியவைகளைக்
தாக்குவது
மல்லாமல்
எலும்பு, இரத்தம்,
மாமிசம் இவைகளைச் சிதைவறச்

செய்து, பிறகு வெளிப்புறத்துத்
தோவில்

தீவிரமாய்ப்

பரவி.

உடம்பில் பல விதமான தழும்பு
களை எழுப்பி தீரா விரணத்தை
யூண்டு பண்ணும். இதனால் காது,

உதடு,மூக்கு, விரல்கள் முதலா
னதும் தடித்து, உடம்பு மினு
மினுத்துத்

தோல்

கடினமாகி

சிவந்தும், வெளிர் மஞ்சளாயும்
கொப்புளங்கள் ஏற்பட்டு, தினவு
எரிச்சலுடன் புண்ணாகி ஆறாமற்

குழி விழுந்து, கடைசியாக முகம்
விகாரப்பட்டு

விரல்களும்

குறையும்.

"இது மேகம், கிரந்தி, வண்டுக்கடி,
பாம்புக் கடி, பூச்சிகடி முதவிய
காரணங்களினாலும், பிறரிடத்தி

லிருந்து தொத்து. வகையினாலும்
பிறவியினாலும்
உண்டாகிற
தென்று -சிலர் அபிப்பிராயம்.
இவையும்
மேற்கண்ட
கர்ம
வினையை அனுசரித்தே வரும் என

நிச்சயிக்க இடமுண்டு,
—

இதில்

|

disease

appears

all on

a

sudden and graduaily spreads
over
and
affects the nerves
bloodvessels.
mucous
membrarie etc. internally; and
after eating away the flesh and
bones therein comes out with
increased
sensitiveness
and
inflammation in some parts of the
skin; developing patches of varied
form and size. After a tirne, the
ears, the fips, the nose and other
parts get thickened in size, while
the skin itself, becomes glossy
and thick with red or yellowish
white patches. it is marked by
blisters on the skin accompanied

by itching and burning sensation;
and

they

in turn,

perforating
sometimes

burst

ulcers
eat

away

in

to

— which
a

large

portion of the face; and finally the
fingers and toes contract and
then rautilate and drop off.

Some authors’ of Indian Medical
science attribute the origin of this
disease to several pathological
causes
such
as
venereal
complaints, syphilis, ring-worm,

snake-bite,

poisonous

insects

bite or sting,. infection, inheritance
etc. Even in such cases,
it is.

contemplated

that

the

circumstances leading to them
are entirely based ‘on one's
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சூட்டம்
previous Karma, The following
are the eighteen varieties of
leprosy.—

4. ஆயுள் வேதப்படி, எரே

to

Ayurveda.

1. அவுதும்பர குட்டம்--அத்திப்
LpsS_iip,
lived blotches
the ripe fig.

2. peso
with

leprosy

Gib,

elevated,

and spreading

with

resembling

black,

leprosy
round

patches;

confluent
ulcers
leprous germs.

and
with

4. உருகிய

exudation.

சிம்மிக குட்டம், one

attended with ulcers
granuling base.

having

_ 5. சருமகுட்டம்-யானைத்
தோற்
@Uuw, a form with skin
thick fike elephant's skin.
8.

ஏக
கரும
குட்டம்,
௦
deprived of perspiration, in
which patches are very large,
of a dark brown colour and
obicng like the scaies of a
fish while the skin itself is

rough like elephant's skin.

7, Bigip @i_Lib,

one followed

by patches of a dark yellowcolour like the
healed ulcers.

spots

mealy

dust—Lepra

cicatrices

which

vulgaris.

9. அலசக் குட்டம்,a mild form
in which

tubercles

are large,

of ared colour and very itchy.

30. விபாதிகா குட்டம்-கை கால்
- QMengtiy, one characterised
by sores in hands, feet, and
about the nails, accompanied with small fissures of a
:ed colour.
-

11. தத்துரு மண்டல

3. SlepsAs G_iw, leprosy
with black ulcers discharging
morbid fluid or followed by
serous

copper-red

spread over large surfaces
accompanied with a thin

அக்கி

வட்டம்,

leprosy in which

a

குட்டம்kind

of

the patches

are of a slightly dark. reddish
cotour like herpes.
12. சதாரு
attended
. ulcers. -

குட்டம், ௨ 1௦
with phagedenic

௩3. புண்டரீக குட்டம்-வெண்
டாமரைக் குட்டம், ௮ variety in
which

the patches

are

pale-

red in the centre,

and

dark

and dull-red on the edges
resembling the petals of the

lotus.

14. AeGum குட்டம்-கொப்
புளக் குட்டம், ௮ 7௦1 marked
by boil or eruptions
of a dark
yellow or red colour arfd a
skin dry and thin.

of

15. பாமாகுட்டம், one attended

8. சித்துமா குட்டம், 3 (பி ௦7

with
multilation
of
the
extremeties—Lepra
multilans. ‘

leprosy with sriall, white or
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16. சருமதல
குட்டம்-செம்
புள்ளிக் குட்டம், ௨ mild form
of leprosy with red spots—

Macular leprosy.

black red spots.

1.8. கபால கசூட்டம்-மண்டைக்
கரப்பான், 2௮ 100 of leprosy
with

black

patches
pieces
vessel.

and

purplish

resembling
of

a

black

broken
earthen

B. தமிழ் வைத்தியத்தின்படி according to Tamil Medical science:—

"1. நீர்க் குட்டம், ॥றா௦ஷ with
serous

exudation.

2. வெண்

குட்டம்,

white

குட்டம், ற5௦17295.

4. கருங் குட்டம், (௮௦% 120௦.
5. பெருங் குட்டம், ப
6.

செங்

GCL,

leprosy.
Macular

leprosy.

7. பொரி குட்டம், leprosy with
granules. —

8. விரி @i_rid, leprosy with
fissures.
sensation.

10. sn Gemps G10, lepra
mutilans.

சடைக்

with

குட்டம்,

confluent

குட்டம்,

14௦1

leprosy.

Gi,

anaesthetic

14. Ayente
leprosy.

&i_-10,

ulcerated

15.

@itrimb,

nodular

காய்க்

leprosy.

36. அழிக் குட்டம், ௮ 1௦
sloughing

120௦87

uicers:

ஈரம்

ulcers.

17. கிருமிக் குட்டம்,
with microbes.

leprosy

18. stmn& @ Lib, incurable
leprosy. NOTE

1.—

குட்டம்

In

.
Tamil

means

Medicine,

cutaneous

affections in general; and so it is
a comprehensive term used for

skin

diseases.

It

is

considered
to
be
aé_
highly
contagious disease arising from
various causes such as, constant
use of milk in combination with
the
meat
of
any
domestic;
acquatic of amphibious animai,
sexual intercourse immediately
after partaking any oleaginous
substance etc.
in this, the enraged Vayu, in
combination with the agitated

humours

9. onft @ 2115, one with burning

11.

13. Hus

various

leprosy.

8. சொறி

skinned
leprosy.

17. காகச குட்டம்-செம்புள்ளி
கள் கருகி ஏற்படும் குட்டம்,
leprosy with

32. யாணைக்

(Pitham

and

Kapham)

‘enters into the vessels or ducts,
which tranversely-spread over the

body. It is Vayu which deposits
Pitha and (“ரா (பித்தம், கபம்)
on the skin-syrface through the
medium of
their channels and
spreads them over the entire
surface of the body.
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குட்டாரி

சூட்டம்
The regions of the skin in which
the aforesaid morbific diatheses
(Ggnagid) are deposited, become
with circular rings
In course of time. if
is neglected
at
enters deeper into
and
destroys.

or
the
the
the
the

fundamental parts (தாதுக்கள்)
the human body.

௦7

marked
patches.
disease
outset, it
tissues

The prenopitory symptoms are:~—
Roughness of the skin, sudden

horripiilation
anaethesia

itching sensation,
of the

parts,

black

colour of the blood and rapid
growth and spread of ulcers.
NOTE 2—Some authors classify
this disease only under eight
varieties

and they are—

1. Blisters in feet.

2. Deformity
organs.

of generative

3.

Cutaneous

4.

Elephantiasis.

5.

Ulcers.

6.

Coppery
maculosa.

7. Black
graecorum

degree

of

fissures.

blotches—Lepra

leprosy—Lepra
of the highest {|

scabbedness,

canker of the whofe body.
8.

White
mosaica.

leprosy—Lepra

போக்கு மருந்து, that which cures

leprosy;

3.

caoutchouc
cattimandu;

பாற்சோற்றி,
plant—Euphorbia
4. சுரபுன்னை,

௧௦௦1௮
poon—Ochrocarpus
longifolius.

Si_Lfi, osms0, mountain; 2. Ge,
hith.
சூட்ட ரோகம், ௨௨௦
சூட்ட

குட்டம்.

ரோகவக்கினி,

கோஷ்டம்,

6௮ குட்டமம்.
சூட்ட

ரோகி, குட்டத்தினால் பிடிக்

கப்பட்டவன்,

உ

attacked

with

leprosy.

GEL,

somsoulp Gov,

cuffing

on the head

்

சூட்ட விசர்த்தி, வெட்டிவேர், பக
Khus
aromaticus.

root—Andropogon
-

சூட்ட வியாதி, 8௨௦ குட்டம்.
குட்ட விரணம், குட்ட நோயில்
ஏற்படும் விரணம் அல்லது புனா.
ulceration

சூட்ட

or sores

விரணம்

கொட்டை,
Semecarpus
called

from

in leprosy.

போக்கி,

marking
anacardium.
its use

சேங்
nut~
it is so -

in ulceration

of leprosy.
சூட்டன், சிறுவன்,

2. குழந்தை,

lad; a young boy,

623;

3. ஆட்டுக்

குட்டம் பிடித்தல், 5௦௦ கூட்டங்
கொள்ளல்,
:

குட்டி, lamb; 4, 5௨௦ குட்ட ரோகி.

சூட்டம் போக்கி, வெண் கடுகு,

குட்டாம், பெருங்காயம், asafoetida.

white ராப்சா0; 2. கூட்டத்தைப்

சூட்டாரி, கந்தகம், sulphur.
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சூட்டி

சூட்டிப் பல்

சூட்டி, நாய், ஆடு, பூனை, பன்றி.
முதலியவைகளின் சூழந்தை, 1௨
young of any animal as dog,
sheep, cat, pig ete: 2. AgiGuesr,
a young ௭1; 3. கடைக் குட்டி,
youngest or the last child (son or
பார்); 4. காக்கைப் பலா, 1௮156

Kamela;
5. 8586 கடிச்சை; 6.
கோஷ்டம்,
866
குட்சிம்;
7.
வாழைக் கன்று. 3/௦ பா
plantain
1166; 8. ௨௦5 குட்டிச் சாத்தான்; 9. ஓர்

செப்படி
வித்தை,
மாந்திரீகம்,
சாலவித்தை இவைகளுக்கு மிக

வுபயோகமாக இருக்கும். &. 9௦0௦1௩
invoked in a juggling trick or magic.
[415 a mischievous

௮

ரோக!

சூட்டிச்

குட்டி, சுறாக் குட்டி முதலியன, the

who

young of serpents and sharks;

11.

aborted fetus or child.

சூட்டி கரைத்தல், கருப்பம் சிதையும்
படிச் செய்தல், causing abortion; 2.
கர்ப்பம் மருந்துகளினாற் கரைதல்,
abortion induced by drugs or
other
medicines;
Abactio—
Abaetus venter.

சூட்டிக் கழுதை,
the young

of an

8௦6

குட்டித்'

கழுதைக்

குட்டி,

குட்டிக் கிழங்கு, ஒரு கிழங்கை
யொட்டிமுளையும் கிறு கிழங்கு, a
small esculent root growing as an
off-shoot from another root.
தோடு

ஆண்

விகார

ரூபத்

நாய் போல் அலையும்

குறளி

தேவதை.

a

சாத்திக்

0.1.

குட்டிச்

காரன்,

கூட்டிச்

சாத்திக்கு ஏவல் விடுவோன்,
"spirit

has

power

over

one

a female

(elf).

கசூட்டிதம், நாளத்தை தாறு மாறாகக்
vein, which
is cut
repeatedly with knife.

to

of a

pieces

சூட்டித் தக்காளி, சிறு தக்காளி, 8௪6
கூட்டத் தக்காளி...

சூட்டித் தாய்ச்சி, சினை
மிருகம், உவ!

னம

கொண்ட
கர்ப 4௦ யாற.

பேர் பிள்ளைத் தாய்ச்சி, ௨ நாகர்
woman.

சூட்டித் தேனி, விளா, wood-appie
tree.

ass.

_ சூட்டிக் கானாங்கெளிறு, கெளிற்று
மீன்சூஞ்சு 17240 பாற ௦4 ௨ ௦ஊட்-ரிகர்,

கூட்டிச் சாத்தான்,

கறார்.

கீறல், an unskillfull opening

குட்டிகம், 5௦6 ஒரிலைத் தாமரை.

சூட்டிகா தக்காளி,
தக்காளி

or spirit

சூட்டிச் சாத்தி, ஓர் பெண் தேவதை,

செல்லப் பெயர், ௮ ஐஸ் ஈவா ர0ா ௮
child especially a girl; 10. umbus

Se@i_ig,

devil

with an ugly form and of
wandering nature. See @eaft.

ஓர்

இது

சூட்டி நரை, பாலியத்தி லேற்படும்
நரை,

premature

grey

hair.

சூட்டிப் பலா, குட்டிப் பிலா,
jack tree—Artocarpus

small

integrifolius.

2. பேய்முன்னை, ௦8௦௦௮ 11௧௨
Sponia wightii; 3. பிராய் மரம்,
paper

சூட்டிப்

tree—Strebius

பல்,

asper.

முளைக்கும்

பல்,

a

short projecting tooth—Snag tooth:

934

சூட்டி விலாங்கு

குட்டிப் பல்
2. பல்விடையே முளைக்கும் சிறு

tus, small tooth projecting as an
off-shoot
teeth.

main

the two

between

, சூட்டிப்

at the bottom

பாடவம்,

of a main

886

குட்டிப்

பிடவம்.

சூட்டிப்

சிற்றரத்தை,

பாடித்தி,

lesser galangal--Alpinia
(minor)

சூட்டிப்
emetic

பிடவம்,

Gia,

nut—Randia

galanga

bedaly

malabarica.

கூட்டிப் பிண்டம், பிண்டத்திற்குள்
பிண்டம்

க

monster

fetus

consisting of a small imperfect
fetus within the body of the,

principal fetus—Fetus in fetu.

சூட்டிப் பிராய், 5௦௦ சுட்டிப் பிலா.
சூட்டிப் பிலா, 586 சூட்டிப் பலா; 2.
குற்றிப்

sesbane

பிலா,

Epicarpurus

stunted

jack—

orientalis.

குட்டிப் பை, விலங்கின் வயிற்றில்
குட்டியின் மேல் மூடிக்கொண்டி
ருக்கும் பிண்டப்
mu,
foetal
membranes in animals filled with
liquor amnii which dilates the
mouth of the womb.

சூட்டிப் போடல், விலங்கினங்கள்
சூட்டிகள் ஈனுதல், 1௨ bringing
forth of the young

by beasts.

சூட்டி யச்சம், இளம் அகத்திச் செடி,

planit—Sesbania

grandiflora.

குட்டி யழித்தல், சோரப் புணர்ச்சி
யினால்

குட்டிப் பனை, பனையைச் சுற்றி
லும் முளைக்கும் சிறு பனை, 8௮!
stunted palmyra young ores
growing
tree.

young

நேர்ந்த

கருவைக்

songs, (a contemptuous term)
causing

miscarriage

or abortion

of a child conceived

in adultery.

56% சூட்டி கரைத்தல்.

குட்டி யழிவு, கருப்பத்திற் கேற்படும்
நாசம், abortion.

குட்டியிடுக்கி, சிற்றரத்தை, 126521
galangai-—Alpinia

galanga

(minor). See Ganen_& Slipruge; 2.
கோஷ்டம்,
காகா
costus—
Costus speciosus; 3. பயிரின்
களை,

2௩

weed;

4.

see

கற்றாழை.
குட்டிரம்,

சணல்,

indian

hemp-

Crotolaria juncea.

குட்டி வாசுகி,

சப்பாத்துக்

prickly
monocantha.

கள்ளி,

pear—Opuntia

சூட்டி விரல், விரலோ
டடுத்து
முளைக்கும் சிறு விரல், ஆறாவது
விரல். 1176 sixth extra small finger
or toe—Hyperdactylia.

குட்டி

விலாங்கு,

சமுத்திரத்தில்

பொரிக்கப்பட்டு முட்டையினின்று
வெளிவந்தவுடன்
நதிகளுக்கு
வந்து சேரும் ஒர் வகை விலாங்கு
மீன். இது
பாம்பைப்
போல்
நீளமாயும், பழுப்பு . நிறமாயும் .
உள்ளது; தின்பதற்குதவும், a kind of

tiver-fisn or Eel fish—Elver. Eggs
of this fish are hatched in the sea
and
the
young
fishes
so
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சூட்டி

விலாங்கு

குண

produced frequent the river. It is
long and brown in colour very
much

resembling

the snake;

and

it is used in food.
wood

apple—Feronia

elephantum;

2. mus eSlern, dog-wood
Limonia

apple—

acidissima.

அடிக்கு மேல் வளராது. இப்பூடு

சாதாரணமாக
சீதளத்தையும்
ச௬ுரத்தையும்
போக்குங்
Gent
முள்ளது. இதன் இலையை வெந்

கஷாயமிட்டு

நாவறட்சி,

சுரம், பிரமேகம் இவைகளுக்குக்
கொடுக்கலாம்; !1 15 ௮ கரவ இலார்
of the Feronia genus about 1 ft.
high. It is employed in medicine
for
curing
cold
and
fever.
Deccction of boiled leaves is
given for parched tongue, fever
diabetes etc.

கூட்டி விளாதிதம்,

சருகு மஞ்சள்,

dried turmeric.

கசுூட்டினம்,

85668

கருஞ்சீரகம்,

2.

wongsner, pomegranate—Punicam
granatum.

GLO, Somovule G_Osov,
a blow on the

giving

head with the first;

cuffing on the head; 2. @Lw
leprosy, 3. Ganagiib see Gig
யிடுக்கி.

குட்டுமம், பூ வரும்பு, 11௨ 604 ௦ a
flower.

குட்டு மலம் 8௦6 குட்டுமம்.
குட்டை, ஓர்வகைச் சொறி கரப்பான், ,

இதனால்

உடம்பின்

by small

தோலில்

eruptions,

exfoliation of the cuticlein minute
portions
or
scales;
itching
sensation occasioned by morbid
change of the sensibility of the

skin—Scurf;

குட்டிவிளா, இது ஓர் சிறிய பூடு; ஒரு

நீரில்

குருக்கள் கண்டு உரிந்து, உதிர்ந்து

நமைச்சல்
கண்டு
தோலின்
உணர்ச்சி மாறுபடும், 3 015225௦
characterised

குட்டி விளா, நரி விளா; நில விளா,

கண்டி

2.

குள்ளம்,

dwarfishness;
shortness;
3.
குறுணி, ௨ measure of capacity

known as Marakkal; 4. Gleueremens
@tL11,

white

leprosy.

குட்டைக் கால், குள்ளமான

கால்,

- ௦160; 2. அங்கக் கேடான
deformed leg.

கால்,

GLMLS
க௱;

os, GmMHsS os, short
2.

அங்கக்

deformed
குட்டைச்சி,

கேடான

கை,

arm.
குள்ளப் பெண்,

௨ 8௦

woman.
GLOLE
shim,
ஓர் வகைப்
umbuy, a kind of coiled snake—
Oligodon

subgriseus.

குட்டைப் புடல், கொம்புப் புடல்,
short

snake

Trichosanthes

gourd—

nervifolia.

Gm wen, நோயுள்ளோன்,
man, 2. குள்ளன், பெயர்.
சூட்டை.

யாடு,

பள்ளை

variety of small

see

கண்டி, சிவதை,

or
turpeth
turpethum,

யாடு,

8

goat.

குட்டை யிடுக்கி,
யிடுக்கி.
குண

sickly

குட்டி

!1ஈசி8 /௮ஷ

root—lpomaea,
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சூண

சரூணகம்
குணகம், அப்போது பிறந்த குட்டி,
the young of an aniraal just born,
the new -born young of an animal.
குண

கரணகம்,

வேண்டா

வெறுப்புக் காட்டுகை, கபர்
faculty of showing or exhibiting
neither desire. nor vexation.
கசூணகு, பிசாசம், ௮ செரி; ௨ 9௦0,

குணக்கம், குருந்த மரம், ௨ 5020125
of wild fime—Atiantia

racemosa.

Savrsanhl, Grr) weil, jeweller's
bead.

குணக்கு, நோயின் சிக்கல், கோளாறு
முதலியன,
complications
of
diseases; 2. Ganessred, curvature;
3. பிணக்கு, 104௨ quarrel.

சூணக்குதல், வளைத்தல், bending.
சூணக்கு மனால், வெள்ளி மணல்,
Silver ore.

கூறுபாடு,

வஸ்துக்களின்

பிரிவினை,
பேதம்,
சூனாம்
CpseSluiss, the determination of
the division, nature and number
of elements that compose a
body—Qualitative

சூணக்கேடு,

analysis.

அவசூணம்,

bad

disposition. See Gewmns பிழை.
சூணாங் காட்டல், நோயின்வாசியைக்
am_@Qiseo showing signs of cure
or improvement in other ways in
8 0159256; 2. இயற்கை அல்லது

சுபாவ

செய்தல், exhibiting one’s real
character or natural disposition.

குணங்குறி, நோயின்

அடையாள

மும்
சுபாவமும்,
symptom,
disposition and characteristics of
a disease.

சூணாங்குறி நூல், நோயின் தன்மை,
குணம், அடையாளம் முதவியவை

களைக் கூறும் நூல் 1424 மாகா ௦
medicine which
explains the
nature and quality of diseases
together, with

symptoms.

signs

and

.Semeiology

their

or

symptomatology.

குணக்கி, இலைக் asnaft, which see.

சூணக்

சுபாவம்

குணத்தைத்

தோன்றச்

Gurr, asdeoreny, Indian pennywort-Hydrocotyle asiatica.
குணா சாகி, நற்குண முடையவண்,.
a person of good qualities; 2.

கொத்தான்,

moss-creeper—

Cassytha filiformis;
yellow orpiment.
குணசாலிச்சி,

3. தாளகம்,
்

see உதிரி

கசுூணசாலியாள்,
orpiment.

மாரி.

தாளாகம்,

yellow

சூணசால் மூன்றுக்கு மித்துரு, முட
வாட்டுக் கால், (14)
&
plant
resembling the crippled leg of a
sheep (unidentified).

.-குணசீலன்,

நற்குணம்,
நன்ன
டத்தை, . நற்செயல்
முதலிய

மேம்பட்ட குணங்கள் வாய்ந்தவன்,
a man
of sterling qualities,
excellent
actions.

குண

conduct

சுபாவம்,

natural

and

சுபாவ

disposition.

noble

குணம்,
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Gone
குணட்டு,
Cluster

திராட்சைக்

குலை,

of grapes.

குணஷ்டை,
morbid

குண பாட லியற்றுவோன்

of a disease.

2.-தொந்திரவு, trouble.
குண தத்துவம், குணத்தின் சுபாவத்
தன்மை, the nature of quality in

general;
2.
பிரகிருதியின்
தன்மைக்கும், மனிதனின் சுபாவத்
திற்கும் உண்டான சம்பந்தம், 1/6
relative connection

between

man

and Nature in regard to the
manifestations of the three-fold
doctrine of Nature.

குணதோஷம்,
ஒருவன் குணாதி
சயங்களில் ஏற்படும் குற்றங்கள்,
eccentric
leading to
character.

qualities of a man
morbid changes in his

குணத்தி, வல்லாரை, 8662 கசூுணசவி;
2. சிவகரந்தை, fever toolsy—
Sphoeranthus

amaranthoides,

குணத்தித் தரு, 5௦௨ உத்தாமணி.
குணத் திரயம்,

நிவர்த்தி, நாரத்தை,

orange—Citrus

நோயின் தோஷங்கள்,

symptoms

சூண

முக் குணம்,

(bigaradia).

குண நூல், நோய் அல்லது மூலிகை

மருந்துகளின் குணாதிசயங்களைக்
கூறும் ஓர் நூல் 1124 மாகா௦ of
. medical science dealing with the
nature and quality of any disease
or drug.

குணபம்,
பிணம்,
corpse;
2.
BQen_Qu Wenetd, devils or evil
spirits haunting about the burial
ground; and they are supposed
to animate dead bodies.

குண

பலம், 8௦6 அதிவிடயம்.

குண
பாகம், நோய் குணமாகி
வருகிற நிலைமை, 116 ரீவு௦யாவ016
progress in a disease; the stage
of recovery from illness; 2.
தைலம்,
லேகியம்
முதலிய

வைகளைத்
தயாரிக்குங்கால்
அனுசரிக்கும் முறைமை, 1௨ ப
and processes adopied in the
preparation of medicated oils,

electuaries
1௨:

6118

aurantium

lemon

எ.

2. சுக்கு நாறி,

grass—Andropogon

nardus.

three fundamental qualities in
man emanating from the threefold principles in nature i.e. purity,

குணபாகி, 85௦ குணபாசி.

passion

குண பாசி, பேய் வெரி; demon;

and

mental

darkness.

- குணத்திற்கு வரல், நோயினின்று
தெளிந்து வருதல், ॥200/7497௦௱
iliness.

குணந் துல்லியம், வெண் பாதிரி,
white coloured fragrant trumpet
flower—Stereospermum

chelonoides.

2.

பிசாசம், 0௦1.
குண

பாடம், பதார்த்த

that

which
and

branch

குணநால்,

of medical

science

deals with medicinal drugs
their uses—Materia

medica.

குண பாட லியற்றுவோன், நோயின்
. கூறுபாடுகளை அறிந்தவன்,
௦1௨
who

is thoroughly acquainted with
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குண

குண பாட லியற்றுவோன்
the nature of diseases and their
symptoms etc.—Pathologist.

குண பாடல், 5௦௨ குண வாகடம், 2.
குணம்,
தன்மை,
மருந்தின்
இவைகளைப் பற்றிப் பாடிய நூல்,
any treatise in verse on the nature,
quality etc. of drugs.

குண பேதம், குணத்தின் வேறுபாடு,
change

in the

disposition

of a

ஈவா; 2. தேக குண வித்தியாசம்.
400)

3. நோய்களின் குணா

குணம், distinct qualities of
diseases—Diagnosis 4. Gruen
அசாத்திய flees, unfavourable
symptoms of a disease; that
stage of a disease in which
recovery
is
considered

impossibie.

குண பேதி, குணத்தைப் பேதிக்கு
மருந்து; வாரு ொபடு ௦ ௱உ௦(௦ஒ
likely to bring about changes in
one's qualities or character such
as, intoxicants, stupefying drugs
etc.

குணப் படுதல், நோயினின்று
uG sev, recovering

from

சுகப்

illness.

குணப் படுத்தல், நோயை, அவிழ்தத்
தினால்
சொஸ்தப்
படுத்தல்,
effecting the cure of a disease
through

medicine;

2.

சுக

மடையும்படிச் செய்தல், 161௦1௮
one to health.
Gers
from

குணப்

unG), Clenswsin,

recovery

குணப் பிரதி, 5௦௦ குணக் கேடு.

குணப் பிழை, கெட்ட. குணம், ௦2௦
2. நோயினால்

qualities ௩ ரத;

நேர்ந்த குணக் Ca), affection ofa
directly due

disposition
diseases.

man's
some

குணமாகத்

தக்க,

குணமாக்கல்,
படுத்தல்,

நோயை

பேறு

குணமாதல்,

இயல்பாயுண்

Lest evr, natural
or temperament.

disposition

to

சொஸ்தமாகக்

கூடிய, 1141௦ ௦ ௦பாக0; ரால் று
cured or healed—Curable.

6௧

சொஸ்தப்

diseases.

செளக்கிய

மாதல்,

becoming cured; being restored
to
health;
recovering
from
sickness.

குணமாயிருத்தல், சுகமாயிருத்தல்,
being in sound
conditioned.

health; to be well-

குணமாய்ப்
பேசல்,
அறிவோடு
Guagev, talking with reason and
sense;

talking

மயக்கம்,

sanely;

வலிப்பு

2. seuevfl,

முதலியவை

களினால் நினைவு தடுமாறிப் பேசு
வதினின்று தெளிந்து சாதாரண
onus Gueso, talking sanely after
recovery from the effects of
delirium,
giddiness,
fits etc.
involving incoherant talks.

குணமாய்ப்
போதல்,
போதல்
நோயினின்று தெளிதல், [௨௦௦/எ7
from
குண

illness.
மாலி,

மாவிலிங்க

lingam tree—Crataeva

illness.

பிரகிருதி,

முள்ளது

குண

முள்ளது,

சொஸ்த

Saig.wg). that which
virtues

or

மரம்,

religiosa.

மாக்கக்

has curative

healing

power;

-
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குண

முள்ளது

குணா

2. நற்குணம் வாய்ந்தது, எரு (40
having

good

qualities.

குண முற்றவன், நற்குணம் வாய்ந்த
asst, man

குண

of good

மூலி,

குண

மாக்கும் மருந்துகள் drugs having
healing

power;

curative

drugs.

3. நோயின்

குணம், 16

quality of a disease;

4. apadiong

udeor Gourd, the virtue of a drug; 5.

தன்மை அல்லது யோக்கியதை,
றாஊ!*; 6. மனோ
௬பாவம். (ஈ
Metaphysics)

7.

disposition

@p&@ennb,

of mind;

the

three

fundamental qualities in nature;
8. சொஸ்தம், 1/2 gradual recovery
from illness—Convalescence; 9.

®lms, colour, 10. @w,

waterpot,

11. நற்குணம், good nature; good
quality; 12. sim Gewnd, ill-nature;
௮0 பெரு; 13. சீலைப் பேன், an
insect in clothes; louse:
14.

Glam siyet Spa,

dirt in the navel.

குணம் பாழ், திகைப் பூடு, இதை
மிதிப்பதனால் திகைப் புண்டாகும்,
a plant supposed to cause
perplexity

touched

or bewilderment

when

or otherwise coming

in

மனோரஞ்சிதம்,

லாகிதம்,

சம்பங்கிப்

champauk—Michelia

குணலி,

Lbs

champaka.

சீந்தில், 1௦௦௩-012௨.

Menispermum

குணம், ஒழுக்கம் character; 2. ssa)
6658௦4;

ரஞ்சிதம்,

Cupid's
plant—Artabotrys
odoratissimus.

குண

quaiities.

நோய்களைக்

குண

சூணம்

செவ்வகத்தி,

cordifolium:

௨0

2.

sesbane—

Coronilla coccinea.

குண

வல்லபை,

Indian

அதிவிடயம்,

atees—Aconitum

hetero-

phylium.

குண வாகடம், நோய்களின் சூணாங்
குறிகளைப் பற்றிக் கூறும் ஓர்
Meus BE, a medical treatise
on the nature and- symptoms
of
diseases—Symptomatology.

குண

வாகு,

natural

கசூணத்தின்

இயல்பு,

disposition.

குண விலக்கணம், நோயின் குணத்தைப்
upilw mreo,a treatise on the
nature, sign and symptoms which
are characteristic of and peculiar

to a disease—Pathognomy.

குணனை

வில்லாக்கினோன்,

blue vitriol-Copper

துரிசு,

sulphate.

குணா குணம், நோயின் சாத்தியம்
அல்லது அசாத்தியத்தின் தன்மை,

contact with it, 2. musslun,

the curable or incurable

nature of

lunacy.

௨ 05௦௦56;

அல்லது

குணம் பேதித்தல், குணம் மாறுதல்,
change of temperament of mind
or
disposition
as
in
some

diseases. See @evrrGugb.

2. நன்மை

தீமையைப் பயக்கும் குறிகள், 01௨
favourable
symptoms

or
-unfavourable
of a disease;
3.

நன்மையும் Semioujid, merits and
demerits.
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குணா

சூண

நோயின்

விளக்கம்,

சூண

குணா

சூண்டம்

விளக்கம்

குணுங்கு, பேய், வர;

nature of a disease
its changes.
Hern சூனளா,

the peculiar smell
etc.

together with

climbing nettle—Tragia
(cannabina).

குண்டக்

a bird.

of nature

சுண்டக்
போல்

astemin,

a dumb

as

of

சூணு,

or withered

புழு, ‘worm;

குணுகிணி,

person;

Si

wins
the

result

கொல்லி,

மூக்கின்

வெள்ளி,

from

cold.

area,

2°

கட்டி,

(fig)

a

or,. syphilitic

குண்டடித்தல், பங்கியடிததல், being:
used or becoming

accustomed

to

bhang.

குண்ட

வழி
silver—

as

டியன்,

ஆண்

சிவிங்கி,

leopard—Felis. jubata.

through

suffering

of venereal

contact.

௮

Argentum.

S@Mmise,

wound;

venereal bubo of the groins as ௮.

குண்டண்டம், பெரு முத்தக். காசு;

nose—Rhinism.

குணுக்கு,

gunshot

அரையாப்புக்

arm.

Gueeo speaking

sruin

புணருவதாலேலற்படும்

குணுகுணு, 5௦௦ குணுகுணுத்தல்,
குணுத்தல்,

பானையைப்
ஓர் 'வகைத்

நோய்கொண்ட. . பெண்ணைப்

remedy which expels worms frem
animal bodies—Vermifuge.

SB

காய்ச்சி,
காய்க்கும்

குண்ட்டி காயம், துப்பாக்கி யினாற்

2.

maggot.

கிருமிக்

௨

குண்டச் சம்பா, ௨௦௨ கூண்டு. சம்பா...

நகச் சுற்று, 'ஈர்்0ா 3. நொண்டி, ௮
crippled person 4, Qengenge
ensijent_GCuinest; a cripple with a
crooked

தாசி,

தேங்காய், ௨ 5060168 07 round
cocoanut resembiing.a pot.

diseases.

Ge,

கன்னிகை,

_ prostitute.

குணானுபவம், குணத்தின் அனுப
experience

௨ (4௦

குணேட்டம், ௨௦௨ குணேடகம்.

involucrata

குணாலயம், 566 அறுகம் புல்.
euib,

butter

கூணேடகம், 826 அதிவிடயம்.

smail

குணாதியகம், 5௦6 அழிஞ்சல்.
சூளாலம், ஓர் பறவை,

of cattle,

வண்டு,
ஓர் வண்டு,
of beetle

568 கூணு குணு.

குூணாசகம், சிறு காஞ்சொறி,

2. சுடுகாட்டுப்

பேய், 9௦00: 3. மொச்சை நாற்றம்,

குணத்தையும் மாறுபாட்டையும்
கூறும் நூல், ௨ ஈ௨௦௦வ 1701 0௬ 07௨

.

Cyperus ௦௦4;
human skull.

2. பேரண்டம், 1

குண்டம், குடுவை, உ உவ! ஐ௦்: 2.
கற்பழிந்து வேசை யானவள், ௮
woman

who

became

a prostitute

:
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சூண்டம்
after surrendering

குண்டி

her chastity;

3.

குளம், 1௮11: 4. பாசிப் பயிறு, 22
நாக;

5. பெரும்

Linemest, a large

0௦1; 6. கிணறு, 1791; 7. சூழி, ௨ 06
hole; வொரு;

8. குட்டை,

௦௦.

a

(unidentified).

rejuvenating

drug

It is one of the 23

all-healing ‘drug contemplated
the Siddhars medicine.

in.

குண்டலப் புழு,
தொட்டால்
சுருட்டிக் கொள்ளும் அட்டை, 88௨
அட்டை,

2: ஓர் வட்டப்

புழு,

௨

round worm.
குண்டலப்
புழு.
குண்டல
etheric

பூச்சி,

5௦௨

குண்டலப்

மார்க்கம், பாழ் மண்டலம்,
region.
_
*

குண்டலம். செவ்வாப்புக் கட்டி, See
குண்டாலம்;

2.

வட்டம்,

roundness;
atmosphere;
mountain
- variegata.

3.

குண்டல

௦௦16)

ஆகாயம்,

ether, 4. wigsnenr,
ebony—Bauhinia

சூண்டலம் பாலை,
பாலை.
வாசி,

586 குண்டல

ஆகாயப்

a disease characterised by |

the aggravated condition of Vayu
in the intestines, which in turn
extends
all
over
the
body
decreasing gradually the appetite;

2. ஆகாயம், எள,

குண்டல பாலை, ஓர் கற்ப மூலிகை,
இது
23
மகா
மூலிகைகளி
லொன்று,

Gm,

பாழில்

குண்டல வுளுவை, ஆறு அல்லது
கடவில் வாழும் ஒர்வகை உளுவை
மீன். a river-fish or sea-fish known
as ringed-goby—Gobius
5௦6 உளுவை.

குண்ட

லாத்தி,

mistletoe
tetracantha.

striatus.

சங்கன்

வேர்,

berry-thorn—Azima

சூண்டலி, சங்கு 56௦ குண்டலாத்தி;
2.
சீந்தில்
ஈ௱௩௦௦௩
creeper—
Menispermum Cordifolium: 3.
மூலா தாரம், 1
first and the
lowest psychic region in the
human body viz, the sacrai plexus;
the posteriors including the hip;

4. see குண்டலி

வாயு, 5. மான்,

செ); 6. குண்டலி சக்தி, serpent’s
power—the
cosmic
supposed to be coiled

up

energy
in the

5௮01௮] ரகு. (உ-ம்) "குண்டலி .
யதனிற் கூடிய அசபை" (விநா.
அக.3; 7. தாளகம், orpiment, 8.
பாம்பு, 8௱௮:; 9. மயில், ௦௧௦௦௦6

30.நாபித்தானம், 11௦ ஈவ் ஈவு;

&65sflcivieuest, one who travels in

11.

the etheric region: of the sky.

Echis carinata; 12. Slpeorand the
mystic sound "Om"; 13. Slgnenr
eumy, the Prana (2_-1b) 2_eavremip
யென்ற குண்டவியே பிராண வாயூ,
ஓங்காரம்
பிண்டத்தி
லுதித்த

குண்டல

வாயு,

வாயு

மிகுந்து

- வயிற்றில்கல்லைப் போற்றிரண்டு
பிறகு சிதறி உடம்பு முழுவதும்

பரவிக் குத்தலை யுண்டாக்கிப் பசி
தீபனத்தை யொடுக்கும் ஓர் வாயு

atom,

carpet-snake—

942

குண்டலினி

சூண்டவிகம்

886

மூலாதாரம்,

குண்டலிகம்,

கா, சம்பங் கோரை,

௨ kind

of sedge-grass.

குண்டலிக் கவிசை,

வயிற்றிலேற்

படும்
ஓர்
வகைப்
பாண்டு,
abdominal dropsy—Ascites.

குண்டலிக்குள்

காயசித்தி,

Brasil, snake hood fig-Opuntia
dillenii.
குண்ட விங்கம், மலாக்கா சாம்பி
gre, Malacca benzoin—Styrax

௦2௦1.

565 கூந்த விங்கம்.

குண்டலி சக்தி, வல்லபை Fe), the
serpent's power coiled up at the
end of the spinal column. See

குண்டலி.

குண்டலிச் சம்பங்கி, புல் சம்பங்கிப்
, சுருட்டைச் சம்பங்கி, a species
of coiled champauk.

குண்டலித்

தாய்,

Universal

energy;

goddess

Durga.

சக்தி,

the

2. sijéene, the

சக்தி.
பாலை,
a
kind
. (Mimusops genus)

வாயு,

8 (8ம் of

மூலாதாரத்தில்

குண்டலினி,

பாம்பைப்
போல்
சுருண்டுக்
கொண்டிருக்கும் ஓர்வித சக்தி, இச்

சக்தியை யோக

சாதனையினால்

தான் எழுப்பக் கூடும். ஆறாதாரத்
தினடியிற் காட்டியுள்ள படி மனித

வுடம்பினில் ஆறு தலங்களுண்டு.

இவ்வாறு தலங்களில்

குதத்திற்கும்

குய்யத்திற்கும் இடையே

யுள்ள

மூலாதாரம் தான், முதன்மையான
இடம். இதில்தான் குண்டலவிச் சக்தி

அமைந்துள்ளது.

இத்தலத்திற்கு

- கணபதியும் வல்லபையும் காரண
கர்த்தர்கள். குண்டலித் தாயாகிய
இவ் வல்லபையே குண்டலிச்சக்தி
யெனப்படும். பிரணவமாகிய

“ஒம்:

என்பதும் இதில் அடங்கியுள்ளது.
தாந்திரிக நூலில் இச சக்தியே
சுருட்டைப்
பாம்பு
போற்
காட்டப்பட்டுள்ளது.
மானிடருள் ஒவ்வொருவரிடமும்

Gemr_eNu பாம்பு, 566 குண்டவி
குண்டலிப்: பாலை,

கும் ஒர் வகை

flatulency due to air or gas in the
stomach or the intestines. It is
attended with acute pain.

ஓர்

வகைப்

of

paulay

குண்டலிப் பால், ஏழுவகைப் பால்
குண்டலியா, சீந்தில், 566 குண்டலி
குண்டலி யோகம், சிவயோகம்,

இச்சக்தி வாய்ந்திருந்தாலும், அச்
சக்தியை எழுப்பி அதற்குண்டான
சித்திகளைச் சாதாரணமாகத் தம்
வசமாக்கிக் கொள்ள ஒருவராலும்
இயலாத காரியமா யிருக்கின்றது.
இதைச் சபம், தபம், தியானம், யோக
சாதனைகள் முதலிய பழக்கங்
களினால்தான்
வசப்படுத்தக்
கூடுமே ஒழிய

9

kind of Yoga practice.

சூண்டலி வாயு, 5௦6 குண்டலினி;
2, வயிற்றில் குத்தலை யுண்டாக்

வேறு வகையாகச்

சித்தியாக்கிக் கொள்ள முடியாது.
, இத்தகைய சாதனைப் பழக்கங்்
களினால் மூச்சொடுங்கிய பின்னர்,
இச்சக்தியானது அணு

அணுவள
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குண்டலினி

குண்டவினி

வாகத் தன்னிடத்தை விட்டகன்று,

which

முள்ளந்

Passes

தன்டின்

கயிற்றிற்கு

the said

power

upwards

starts

along

and

the

நடுவேயுள்ள
சுழி முனைக்குப்
போகும்
தாரையின்
வழியாய்,

remaifiing centres; and in it, are
stored the dynamic forces of life

சாதிப்பவரின் மனோ சக்திக்கும்,
சாதனைக்கும்
தக்க
வாறு

_ Kundali Sakti or Serpent Vallabhai

மேலுயர்ந்து செல்லும்.

இவ்வாறு

தலமும் ஒன்றிற்கொன்று சம்பந்த

and energy popularly*known

as

is said to be lording over this
centre; and it is this. Goddess

மேல் நோக்கிச் செல்லுங்காலத்தில்

Vallabhai that represents, the
Creative force. Moreover the
sacred cosmic sound ‘Om’ is
merged in this centre. In Tantric
science, the said stored up energy
is described as a “coiled serpent'
sleeping in the human body.

ஆறு

Although this spiritual power of

மில்லாதபடி,

நரம்பு

முடிச்சுகளி

னால் இடைக்கிடையே மூடப்பட்டி
ருப்பதால், இக் குண்டலிச் சக்தி
ஒன்று
தான்
இதன்
வழியாக
ஊடுருவிச்
செல்லக் கூடும் அப்படி
தலமும்

தரிசனையாகும்.

அப்பொழுது
தான
எல்லாவித
சித்திகளும் கைகூடும்; அநேக

காட்சிகளும் தெளிவாகத் தோன்றும்;
எல்லாம்

நினைத்த காரியங்கள்
சித்தியாகும்.

இச் சித்திககள ஒரு பொருட்டாக

யெண்ணாமல் இவ்வாறு தலத்தை
(யும் கடந்து போனால், கபாலத்தி
லுள்ள ஆக்கினைத் தானத்தின்
உச்சியிலுள்ள பிரம ரந்திரத்தில் இச்

சக்தி போய் ஒடுங்கும். இப்படி
ஒடுங்கும் காலத்தில்தான் சமாதி
கைகூடும், serpent’s power coiled
- up at the end
of the spinal
coloumn in the sacral region. It is
said to be a awakened by Yoga
practice As pointed out in the
diagram under ஆறாதாரம், 1௧1௨
are six psychic centres (nerveplexuses) in the
human body;

and that which
sacral

and

plexus

the

important

is situated in the
between

penis

is

being

the

the

the
one

anus

most
from

Kundalini

is latent in all human

beings it is impossible to awaken
it for purposes of gaining psychic
powers. This can only be effected
successfully through the practice
of japam (chanting of Mantras),
Tapas
(penance),
Dyana
(Meditation), Yoga (suspension of
mind functions) and other spiritual
exercises; for, it is only by such
practices. that breath has to be
controlled. With the suspension
of
breath,
begins
the
real
awakening of the dynamic force
lying darmant at the base of the
spinal coloumn in the Sacral
plexus; and when once this is
roused, it slowly forces, atom by
atom, upon the centre of the spinal
cord; and gain entrance into the

middie

channel

of aflapemen

where from it passes through the
other centres according to the
willpower and persistent practice
of the aspirant.

சூண்டால

சூண்டலினி
Because these nerve-centres are
closed and bound by knots or

obstructions, the Kundalini force
alone can pierce through these
obstructions;

and

the

moment,

the breath is confined in the body,
the Kundalini forces its way up
gradually through the subtié
spinal-cord
the
in
passage
reaching the other five centres. As
it rises higher and higher, the
all
attains
naturally
aspirant
(psychic
Siddhis
“wonderful
powers). gets spiritual visions
and obtains all that he desires;
but, if he continuses his practice,
even after reaching these six

centres without aspiring for the
above mentioned Siddhis. the
said power finally reaches and
gets lodged in the hald of Brahma:

(பிரம

osdslniw)

beyond

the

Cerebral centre; and here begins
the stage which is known as
Samadhi
(complete concen
tration) when all external matters

and conditions are forgotten. See

அஹாதாரம்.

a subtle force giving life, motion,
sensation

and particularly

energy.

(M, Sircar).

சூண்டவினி சக்தி, 586 . குண்ட
வினி, 2. சுத்த iwiteou, absolute
Maya.
குண்ட லீகம், சங்கஞ் செடி,
குண்டலாத்தி..

86௦

@eim_e, Getig, which see.
குண்டழித்தல்,

விலங்கின் விதை

Wig gsse0, castrating;

depriving of

virility.

சூண்டற்' காய்ச்சி,

ஒர்

வகைத்

Gigeremet, a kind of cocoanut
discriminated

according

to its

fructility.

குண்டன்,

பருத்து

வலுத்து

குள்ளமாக வுள்ளவன், 3 short,
stout and able-bodied man.

சூண்டாணிக் கொடி,

கொம்மட்டிக்

Glamg, mortar-flower bindweed—
ipomaea

bracteata.

குண்டாதி, பீ நாறிச் சங்கு, 8௩௦௦0

4016-11
is the
dormant
or
sleeping power of the Supreme
life which is in everything. It is
found at the base of the middle
channel passing through the
spinal
cord;
and
here,
it
embraces the three channels
Idagalai, Pingalai and Suzimuna—
the fire, the sun and the moon

where these three merge. mingle
and create a peculiar substance
Vija, which is intensely vigorous
and active; and which
through the entire human

ரோகம்

passes
body as

votkameria—Cleodendron
inerme.

குண்டாலக் கட்டி, செவ்வாப்புக்
கட்டி இக் சுட்டிகள் .பழுக்குங்
காலத்தில் பள்ளம் விழும். ௨ எ
disease
by the

in children characterised
formation
of peculiar

blisters or
infantalis.

biebs—Pemphigus

குண்டாலம், 566 குண்டாலக் கட்டி.

கூண்டால ரோகம், குழந்தைகட்குக்
காணும் செவ்வாப்புக் கட்டி, 511௮௧௦
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குண்டால
in

several

ரோகம்

parts

கூண்டிமுனை

of the

body

chidren.

See

குண்டாலி,

சங்கஞ்செடி,

8௦௦

குண்டானி,
கொடி.

88௦. குண்டாணிக்
்

especially

in

குண்டாலக் கட்டி.

portion of anything;
ஈகம்

of

the

3. @amsun,

4. மூத்திரக் குண்டி, 152

kidneys;
heart.

2. gnweng&

kidneys—Capsula

renalis.

கசூண்டிக் காய் வவி,
குண்டிக்
காயைச் சுருட்டிப் பிடிக்கும் நோவு,
griping

மூத்திரத் தாரையில்

the fiver, 7.
tree—Vitex

169 பா0௦; 8. சூத்தாம் பட்டை, 1௦

2௦௧5147015; 9. பிட்டம், rump; 10.
வயிறு,

1௨

stomach;

11.

see

the

internal capsule or covering of the

kidney; 5. மீன் சினை, 1௦6 0 fish;
ரைல்,
கரச

ami,

சூண்டிக் காய்க் கோசம், குண்டிக்
காயைக் கவர்ந்துள்ள smu, the

sprawn,
நொச்சி,

6.

kidney—

Ssmgs smi, ipssl7s Gewvng, the

Geng, Aeon uss, the gluteal
region; 2. 2194) Lé&enb, the bottom
1௨

inflammation
Nephritis.

pain

of the

kidneys;

2.

கல்லடைப்.

பினாற்
காணும்
வலி,
pain
produced by the passage of stone
along the ureter—Renal colic.

other

குண்டிக்
கொழுப்பு,
குண்டிக்
காயின்
கொழுப்பு
the
fatty
degeneration of the kidney; 2. top
ஸ்தானம்
அதாவது
ஆண்குறி

குண்டிகம், எரு, வராட்டி, Cow dung

அல்லது பெண் குறியிலேற்படும்

குண்டி யெலும்பு, 12. ஈரற் கொத்து,
the liver, lungs,

spleen

and

viscera.
cake;
2,
cardamom.

குண்டி

பேரேலம்,

காய்தல்,

leaving

the

வயிறு

stomach

large

காய்தல்,
empty;

2.

uiLigesfun uSl@egs60; starving as
“சூண்டிக் காய்ந்தால் குதிரையும்

குண்டிக்

குளப்புதல்,

செய்தல்,

having

intercourse.

புணர்ச்சி
~

sexual
;

குண்டிகை, 5௦௦ சூடுக்கை; 2. குடம்,
pot.
.
a
கசூண்டிக்கா

யெரிச்சல்,

குண்டிக்குக்

10

காணும்

மூத்திரக்
அழற்சி,

கொழுப்பு, fatness of the genitals
either of
(slang).

a

male

or

female.

சுண்டிப் பட்டை, சூத்தாம் பட்டை,
the buttocks.

Song,

AGN

்

்

apssy,

pearl of

58௨

குண்டிப்

oysters.

குண்டிப்

புறம்,

பட்டை.

குண்டிமுளனை,
கூபகத்தின் முன்
பக்கத்துக்கு மேலாக விருக்கும் ஓர்
முனை, 112 ௮14121 பறற bone
of the
pelvis;
the
gluteal

‘ prominence.

- சுண்டைச்

சூண்டி யட்சரம்
குண்டி

யட்சரம்,

உருண்டைச் சட்டி உ௱௦பா்

குழந்தைகட்கு

hollow

ஈரல்.வெந்து நாக்கு சிவந்து, உடல்

வாந்தியும்

நொந்து

பேதியுங்

சூண்டி யெலும்பு, பிட்ட வெலும்பு,
bones of the pelvis-Ossacrum.

for

வாம் ௦1000. 59 கூுண்டிகாய்தல்.
கூண்டு, விலங்குகளின் பிடுக்கன்
விதை, 1௦251101௪5 ௦7 beasts; 2.
ஆண் குதிரை, எவர௦ஈ 3. இலாகிரி
உருண்டை.

6௦6105

of

Gary)
ass; jack

:
யெருது,

bull.

கூண்டுக் குதிரை,

ஆண்

கூண்டு.

ஆழமான

stallion.

சட்டி,

குண்டு மணி, குன்றி மணி,

ஈவா

86௨

சூட

liquorice—Abrus

precatorius.

குண்டு
மல்விகை,
மல்ஷிகை.

குண்டு மாணிக்கம், தூம்புர வாலி,
tinctorius.

causing fever.

ட சூண்டேந்தி,. மலை தாங்கி, wound
plant—Sida. carpinifolia.

@sam_iq

காயம்,
covering

sulphur-flowered. senna—
glauca.

பேய், ௮ demon

குண்டு காயம், வெடி குண்டு காயம்,

குண்டுக் காளை, பொலி

dish.

குண்டேசின், சுரத்தை யுண்டாக்கும்
6௨

ass.

See

or hollow

குண்டு-ரோசனை, 866 குண்டோசனை.

woman

ஆண் கழுதை,

gun-shot wound.

a deep

குண்டு மிளகாய், 8௦௨ சூட மிளகாய்.

அல்லது டரருத்த உடம்புள்ள பெண்,
a

'சூண்டு பீங்கான், ஆழ்ந்த பீங்கான்,

safflower—Carthamus

opium,

ganjah and other drugs; 4. தடித்த
a term referring to
unduly fatty and stout.

paddy:

சூண்டு நீர், கடல், 5௦௮.

Seong,
Cassia

கில்லாமல்

ஊா௮0௦/௪1௦0

of round

குண்டுப் பூக் கொன்றை, வெள்ளைத்.

குண்டி வற்றல், பட்டினியாயிருத்தல்,
உவா

a species

oysters.

the back.
வயிற்றிற்

சம்பா நெல், சொரி குரும்பை நெல்,

குண்டுப்பி, சிப்பி apsgi. pearl of

சூண்டில், ஓர் செடி, 5 021 2. முதுகு,

ஓவா.

வாம்

pot.

குண்டுச் சம்பா, ஓர் உருடைச்

காணும் ஓர் ஈரல் நோய், disease of
the liver in the children attended
_ with inflammation of the liver and
the tongue bodily pain. purging
and vomitting—Ulceration of the
liver,
“

இளைத்தல்,

சம்பா

குதிரை,
ஓர்

SanGig, gi Wen, a fish. .
. குண்டை, எருது, ப; 0௦௦ 2. ஈகை,
which
see;
3. கருஞ்சுண்டி,
இண்டங் கொடி, 8௨௱க£(ர/௪ 17௨௦-

Mimosa
குண்டைச்
சம்பா.

rubicaulis.
சம்பா,

,
௨8௦௨

குண்டுச்

947.
குண்டோசனை
குண்டோசனை,

குதப்புதல்

உருண்டையாக

வளரும் ஓர் மருந்துக் கிழங்கு, ௮

_.குதண்டகம், 8௦8 ஆதொண்டை. .
கசூதநாயகம்,

round medicinal root.

பெருமருந்து,

குண்டோதினி, நிறைந்த மடியுள்ள | குத நெகிழ்ச்சி,
us, a cow with a full udder. .குண்ணம்,

பெரு

மருந்து

birth-wort—Aristolochia

ஈவா
.

a

relaxation
anus.

_ தருப்பை,

plant-Hedysarum

கீலம்,

sacrificial grass.

மூல

ரோகம்,

in the anal

1125;

region

குூதப்பல், உள்ளாக

of the child.

மெல்லாமலே

வாயை அசைத்தல், eating with the
lips

குதக் குதல், 5௦௨ குதப்புதல்.
செந்தூரிக்கும்,

௨

unidentified plant capable of
reducing gold into a calcined redoxide.

குதக் கூடம், ஆசனப் புற்று. இது
சிறுவர்களுக்கு வயிற்றில் புளித்த
மலஞ் சேருவதாலும், அதிசாரத்

தாலும் பிறந்து, குதத்தில் சிவந்த

சிலேட்டும மொத்தையைப் போல்
இரணத்தையும், உள்ளாக நமைச்
சலையு முண்டாக்கும், ௨ 1௦ பாcovered with

pimples

clase—Mumbie.

It is

the

process
of
reception
and
conversion of food as in the case
of one without teeth; 2. Grosoguse
masticating; 3. e_grijgseo chewing

குதக் குமம், மஞ்ச பத்திரி. இது

like swelling

of the

ஏற்படும் சீழ் ஒழுக்கு, 8பறறபாஸ0ர

hemorrhoids.

தங்கத்தைச்

muscles

குத பாகம், குழந்தைகட்கு ஆசனத்தில்

குத கிலம், 5௨௨ குத கீலம்.
குத

of the

| SBLud, usp Clumipsy, mid-day; 2.

குண்ணிச் செடிச்சி, தொழு கண்ணி,
a medicinal
gyrans.

அண்டு

தள்ளுகை,; 2. ஆசன வாய் தளர்தல்,

indica.

குண்ணி, 8868 குண்டு மணி.

88௨

8565

food to increase the saliva
prepare
for swallowing
digestion; stuffing the mouth
food.
்

and
and
with

குதப் பவுத்திரம், ஆசனப் பவுத்திரம்,
அரவ!

ஏகப12.

குதப்பிய உள௱வு, விழுங்குவதற்கு
மூன் மென்ற உணவு, 115270002௮
mastication

and

deglutition

before

redder than the skin found in the

'

posteriors or private parts of
children;
and
attended
with

சூதப் பிரம்சம், 66 அண்டு தள்ளுகை.

intense itching. It is due to the
acidity of the stools or to diarrhoea.

குதட்டுதல்,

blabbering.

குழறிப்

பேசல்,

Alimentary

just

(swallowing)—
bolus.

குதப் புண், ஆசனப் புண். பாஸ்
of the anus.

குதப்புதல்,
் குதப்பல்.

உதப்புதல்,

see
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குத வளையம்

சூதப் பூரிகம்
குதப் பூரிகம், சம்பு நாவல், 1௭19 உ௱பர்
jaumoon—Eugenie

malaccensis.

குூதப்பை,
மலக் குடலின்
உட்
, சவ்விலுண்டாகும் பை, 590௦7௦
mucous membrane of the rectum;
2. @Suiemu Goraw, sacciform
disease
rectum.

of the

anus—Encysted

.சூதம காயம், வெங்காயம், ௦/௦.

குதமூலம், குதத்தில் உண்டாகும்

முளை மூலம்: இதினின்று சீழும்,
இரத்தமும் ஒழுகும், 9 ௨௱னி round

tumour situated at the verge of the
anus and atterded with discharge
of pus
and
blood-Piles
or

Hemorrhoids.

See apeviw.

குதம், மலம் வெளி வருவதற்கான
துவாரம். இது பெருங்குட வின் கீழ்ப்
பகுதியாகிய மலக்குடல்; 475 விரல்
நீளமும், மூன்று மடிப்புகளையும்
2smi_uigy. (literally) the channel of
fecal matter—Rectum. It is the
lower end of the lfarge intestine
which passes into the flexure of
the rectum. It is 4% fingers in
length and the interior is provided
with three spiral grooves of outflow,

defecation
anus.
GS,

and

closure

of the

scmuenu, sacrificial grass; 2.

குதம்பை, 886 கூத்தன் குதம்பை.

குதம்பைச்
ஞானம்,

சித்தர்,

மாந்திரீகம்,
ச் விஷயமாய்ப்

பாடியுள்ள சித்தர்களுள் ஒருவர்.

இவர் அநேக

சித்துக்கள் விளை

யாடியதாகவும் சொல்லப்படுவர்,
one of the Siddhar's school who
composed poems on practical
wisdom and magic. He is said to
have played several wonders
through Siddhis (supernatural
powers).

கூத யந்திரம், மல வாயைச் சோதிக்
கவும், கார மருந்திடவும் வசதிய
மைக்கப் பெற்ற ஒர் வகைக் கருவி,
an instrument containing two
apertures, one for seeing the
interior of the rectum and the other
for applying an வ :?201௮/.
speculum.

சூத யோனி,

ஒருவன். தான் முதலாக

ஆசனபட் புணர்ச்சிக் கிணங்கி, பிறகு
அவனே
பெண்ணினிடமாகச்:
சென்று ஆசனப்
புணர்ச்சியை
Quimmiucussr, the man who
first’.
becomes a passive member for
an act of sodomy and then again

commits, sodomy with the woman

he visits. See @wUlan.
குத ரோகம், ஆசனத்தைப் பற்றிய
Ganw, diseases of the anus or

வெங்காயம், ௦1/01 8. மலம் கழியும்

_. fectum

கால்வாய், a channel through
which the faeces are expelled—

குதலை, மழலைச் சொல், 1/6 நாசர்
௦7 ௨ ௦0; 2: மாதர் இனிய சொல்,
fond word or the amorous-talk of
a female.

Rectum;

4. gibweo, sheeze; 5.

மிகுதி, 2௦0855; 6. குசைப் புல்,
Kusa grass—Poa cynosuroides.
சூதம்புதல், கொதித்தல், 6௨/9.

குத

in general.

வளையம்,

ஆசன

வாயைச்

சுருக்கும் சக்தி வாய்ந்த வளையம்,
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கூத
‘circular

வளையம்

or

ring

சூதிகால்

like

muscles

which close the external orifice of ©
the anus—Sphincter ani.
குதவாய்,

அபான

வாயில்,

எவ!

orifice

காணும்

‘discharge of mucous from
rectum—Rectal catarrh.

குதறாதி,

புளி,

Tamarindus

the

tamarind—

indicus.

open

wound

கிண்டுதல்,

or’sore;

exciting’ heat

2.

and-

redness.

- கூதல் கம்மல், ஓர்வகைக் கண்ணோய்,
eye-disease.

'கூத னாசம், 5686 குதனாசனம்.

னாசனம்,

பெருங்காயம்,

asafoetida—Ferula

asafoetida.

குதனு, அவலட்சண உடம்பு, 6௦4/
with

a-disagreeable

appearance.

'சூதாங் STW, (ipsmert epevid, piles.
குதா தோஷம், சித்தா மல்லி, 8॥௦1tubed.
Jasminum

arabian
sambuc

jasmine—
(typica)

குதானகம், 566 குதானன்.
குதானத் திகம், சம்பங்கி, வ்ணார்கபட்.
Michelia champaca.
குதானன்,
creeper;
Ipomaea

௦7 1௨ 1௦01: 2. குதித்தல்,

தாளி,
Américan
sepiaria.

- 5௦௨

குதி

கால்

விரணம்

இசிவுவலி,

ஊற

in the heels.

குதிகாலெலும்பு,
குதிகால்
உள்ளாகவிருக்கும் எலும்பு, ௨௨(bone—Calcaneum;

Oscalcis.

சூதி கால், ௨௦௨ சூதி.

சூதறுதல், விரண மாதல், 1பாஈர்ஈஐ10ம்௦

குத

குதி, ௮
ju mping.

குதிகா விசிவு, குதி காலிற் காணும்

கூத வொழுக்கு, ஆசன வொழுக்கு,

an

காலின் பின் பக்கம், 11௨

hind most part of the 1004 2. காற்

குதிகராசிலந்தி

குத வெடிப்பு, மலவாயிற்
வெடிப்பு, வால! 155பா6.

an

குதி, உள்ளங்

விரணம்

convoivulus
bindweed—

குதிகால்

மேகப்

புடை,

மேகத்தி

னால் குதிகால் எலும்பு வளர்ந்து
பிதுங்கிக் காணல், exostoses on
the heel-due to gonorrheal in
fection—Gonorrheal heel.

குதிகால் வலி, குதிகால் Garey, pain
in the heel—Talalgia; 2. e&glaneo
அழுந்த வைக்கும்போது தோன்றும்
sued, pain caused by pressure on
the hee!—Painfull heel.

குதிகால் வாதம், குதிகால் ஊணு
வதற்கு
முடியாமல்
நோய்
கொள்ளும் ஓர் வாத நோய், ௮
disease of the heel rendering one
unable to rest on the heel owing.
to excessive neuralgic pain—

Pododynia;

2. முன்னங்காவலில்

_ நின்று பிறகு குதிகாலை ஊண
முடியாமல் வலி கொள்ளும் வாத
Gaui,
the

pain experience in raising

toes

and

suddenly

bringing

the heels to this ground—Heel-jar.

கசூதிகால்
விரணம்,
குதிகாலிற்
காணும் விரணம், ப௦2124௦1 ௦7 1௨
heel.
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-சூதிரைக் குளம்படி

சூதிகால் வெடிப்பு
குதிகால்

-or fissure of the

சூதிப்பு, சுதும்பு மீன், milk-fish—Rixe

சூதிகாவிஸ்' .

வெடிப்பு;

ஏற்படும்
பித்தம்
:அல்லது
பனியினாற் காணும் வெடிப்பு, crack
heei arising from

__parava alias peixe peuba.

1 குதிப் புண், குதிகாவில் வரும் புண்,

the bilious condition of the system
or frosi-bite.

சூதி காளான், சூதிகாலி லுண்டாகும்
காளானைப் போன்ற கழலை, 8
tumour in the heel resembling a ,
fungus;
heel.

குதி

a fungus

wound
(or
sore.
ulceration, carbuncle
heel.

name

for

abscess,
etc. of the

ஞுதிப் புற்று, . குதிகாலிற் காணும்

see

குதிக்

கூதி யாணி,

சூதிக் கள்ளன், குதி காலில் ஏற்படும்
கொப்புளம், a boil or abscess on
the heel; a sore in the heel; 2. see .

குதி வாதம்.

of the heel,

முள் முதவியவைகள்

. தைத்து ஒடிதலால் குதிகாலில்
விழும்
ஆணி,, a
growth
of
thickened skin on the heel due to
thorns etc. running and breaking
into it; corn on the heel.

’ . khus root- Andropogon muricatus.

குதிங்காற் குத்து, சூதிங் காலிற்

ஊணுதற்கு முடியாதபடி ஏற்படும்:
an acute neuraigic

pain rendering one unable to rest

on the heel—Pternalgia.
குதிங்காற் சிப்பி, குதிகால்-எலும்பு,
heea-bone.

குதிச் சந்து, உடம்பினில் நாடியானது
இயங்கப்பட்ட பத்து இடங்களில்
ஒன்று, 06 of the ten places in the
human body selected for feeling
is. the one

_ புற்று, கோக

குதியைப் பாதி, வெட்டி Geus, khus.

குதிங் கால், 52௦6 சூதி.

behind

குதிப் பனிகம், பலா விளி அல்லது
user «ffl, an unidentified plant.
குதிப் பிளவை, குதிகால் விப்புருதி, ்
cancer of the heel.

பிளவை,

of the

கொப்புளம்,

the pulsation
the ankle.

விரணம்,

dpsxeSluisn, a common

growth

கள்ளன்...

@5500 Com,

கட்டி,

SHleor, 2055 Ged,

sparrow, 2.

ui, horse—Equus vuigaris; 3. மா
ioylib, mango
- indica.

tree—Mangifera

குதிரைக் காலிரும்பு,

தேய்ந்த

லாடம், worn-out horse-shoe.

Gers

are

angi,

see

GF

வாதம்.
குதிரைக் காற் சுண்டு வாதம் 58௨
குதிரை வவிப்பு.

'கூதிரைக் குளம்படி, நீர்ச் சேம்பு.
இதன்

இலைகளை

களுக்குக் கட்ட

வுதவும்,

வீக்கங்

[௦14

head—Saggitaria obtusifolia alias
Cyanotes cristata. Its leaves are
applied to swelling.
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குதிரைக்

குளம்பு

குதிரைக் குளம்பு,

586

குதிரைக் :

ஒர் வீக்கம்எண்வப

குளம்படி, 2. நீஸக் கடம்பு, ௦௦௦ _

about the size of hen's egg in the

cadamba-Anthocephalus

fetiock joint of a horse—Wind-gall.

cadamba;
3. குதிரைக் காலடி. 1116
hoof 07 ௨ ௩௦௭௧௨. 525 நீர்க் குளிரி.
|

சூதிரைக்

வாகி;

கொல்வி,

56௨

2. ஓர் பூடு,

Cenvoivulus.

குதிரை.

௨

plant—

tridentatus:

குதிரை நோய், குதிரைகளுக்குக்
காணும் நோய்கள், disease of
horses in ௨௮.2. மனிதருக்குக்

காணும் குதிரை நோய், ௮ ஈரி2 1௦

3.

of

Ggmiu,

a

disease

communicable

of

horses

to

்.

ப்ட்

9'

kind: of greens—Achyranthes
polygonoides.

குதிரைச் செவி, குதிரைக் காதைப்
போன்ற இலையுடைய
ஓர் கள்ளி, ௮
kind of spurge tree. the leaf of
which resembles the horse's ear:
2.
குங்கிலிய
மரம்,
Indian
dammer—Shorea robusta.

குதிரைச் சேகிதம், சடைத் தும்பை,
a kind of leucas.

குதிரை நடை
வாய்வு, மனிதர்
காலில் தற்செயலாய் காயப்பட்டு
வாயு சேர்ந்து ஊனமைடைவதனால்
குதிரையைப் போல் நடத்தல், a
horse like gait resulting from
wounds due to some accident

such

as,

Equinism;

gun-shot

uh,

சாரணைப்

#034), the dung of a horse.

துயிலிக் கீரை,

in

man

and

இராம் ௦74 ஒலர.

Shen

குதிரைச் சாணி, குதிரை வைத்தியன்,
a farrier having experience of
veterinary surgery; 2. @dleno

seen

குதிரைப் : பசலை, ஓர்வகைப் பசலை,

man—

Glanders.

குதிரைச் சாலி,

glanders

contracted from horses—Equinia.

மனிதற்குக் காணும் ஓர் சூதிரை

ஓர்

பூண்டு,

வகைச்

௨ kind

of

shauranay—Trianthema
crystallina.

குதிரைப்
பல்லன்,
வெள்ளைப்
பூண்டு, சொர; 2. பெரிய தடித்த
பலலை யுடையவன், ௮

லா

large thick teeth.

குதிரைப்

பல்லி,

யுடையபெண்,

பெரிய

பல்லை

௨ ௦௮

ஈவா

large teeth. ர. மாட்டுப் பல்.

'குதிரைப்பற் பாஷாணம், 64 பாஷா
ணத்திலொன்று, 123 ௦1ம் ௦
realgar-Arsenicum rubrum. It is
one of the 64 kinds of arsenic.

குதிரைப் பால், குதிரையின் பால்,
இது
உடம்பிற்கு
வலிவை
யுண்டாக்குவது
மன்றி
தாது
புஷ்டியையுங் கொடுக்கும். இது

எளிதில்
உடம்பிற்கு

செரிக்கக்
உஷ்ணம்,

கூடியது,
சுவைக்க

wound—

துவர்ப்பாயிருக்கும், horse's milk. tt

2. eHentvsq_e காலில்

invigorates the system, and is an
aphrodisiac. It is light in digestion,

கோழி முட்டையைப் போல் காணும்
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சூதிரை .ரோகம்

குதிரைப் பால்

_ பிடுக்கன்; 2. குதிரையைப் போல்

heat- making in its potency and |
astringent in taste. It is appetising.

குதிரைப்

பிடுக்கன்,

பீதாறி

பிடுக்குள்ளோன், one
having
' testicles like those of a horse.

மரம்.

இதன் காய் குதிரை பிடுக்கைப்
போலவிருப்பதாலிப்பெயர் 10 125;

குதிரை ம்சாவி, தேன் wb,

horse almond—Sterculia foetida.
It is so called from its seed—

குதிரை
மசாலை,
அசீரண்த்திற்காக

vessels
testicles.

resembling

horse's

காய்கள்

நீள

together and_given
indigestion.

நீளமாய்த்

குதிரை

தொங்குவதால்
பார்வைக்கு
அழகாக விருக்கும். ஆகவே, இது
தோட்டம், அரண்மனை, சோலை

'

இவ்விடங்களில்
வைத்து
வளர்க்கப் படும். இம் மரத்தின்
இலை

பசி

பெயருமுண்டு. இதற்கு மூத்தி

palaces, parks etc. The flowers

அதாவது

தீபனத்தை

யுண்டாக்கும்;

- உருசிக்கக் காரமாயும், சூடுண்டாக்

சூணமுண்டு.

almond—Sterculia foetida. The
fruit is jong and ornamental; and
so, it is cultivated In gardens,

நளகம்

குதிரை மூத்திரம், குதிரையின்
- மூத்திரம் தமிழ் வைத்தியப்படி. இது

லால் இதற்கு 'பீநாறி' என்று ஓர்

மெத்த உபயோகப்படும். horse

முகம்,

‘bone.

இதன் பூ-கெட்ட நாற்றம் வீசுமாத

ஆதலின், மூத்திர ரோகத்தில் இது

குதிரை,
2. குதிரைக்

. மூன்னங்கால் எலும்பு, 1116 skin-

நீளமாயுமிருக்கும்;

வடிக்குங்

பெண்
ஈனா;

_ குந் தன்மையதாயும், சித்த பிரமை
|

யைத் தருவதாயு மிருக்கும், இது
'படை, வயிற்றுப் பூச்சி இவைகளுக்

் குபயோக

மாகும் 075௨5

urine.

According
to Tamil
medical
. Science, it is appetising, pungent
in taste;

strong

and

heat-making

have most offensive odour, and
hence
given
another
name

in its potency;

Peenari (.Smanjl). The leaves are

aberrations.

it

aperient and diaphoretic. Seeds
are black and long; and they are

recommended

by Vaidyans

cases

diuretic and as such,
urinary complaints.

useful

in

குதிரைப் பீஜன், 5௦௨ ஒட்டை மரம்.
குதிரைப் புடுக்கன், 58௨ குதிரைப்

for

Gig, colt.

குதிரை

முண்டாக்கும்; இதன் விதைகள்

ரத்தை

மாறி,

*$னாவிி ௫0௧௨;

to horses

சூதிரை மீன், 826 குழாய் மீன்.

பலத்தையும், வியர்வையு

கறுப்பாயும்,

குதிரைக்கு
கொடுக்கு

மருந்து, a mixture or maas of
- ingredients beaten or blended

குதிரைப் பிக்கு, குதிரைப் பிடுங்கன்.
இதன்

honey

. tree—Schleichera trijuga. .

and cures mental

of ring-worm

is
and

usually

in

worms

in the intestines.

குதிரையடிப் பச்சிலை, 56௦ குதிரைக்
-குளம்படியிலை.

குதிரை ரோகம், 5௦௦ குதிரை நோய்.
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குதிரை லத்தி
குதிரை லத்தி,

குதிரை

குதிரைச்

11௦75௨ பொடு. :

.சாணி,

குதிரை வாகி, 5௦௨ சூதிரை வாலிச்
சம்பா,

சூதிரை வலி, 585 சூதிரை வலிப்பு.

- சாமை;

ஏற்படும்

வலிப்பு

நோய்,

கதித்து,

வாயில்

- alsns,

நுரை

கண்
தள்ளி,

குதிரை

கையும் காலும் ஒரு பக்கத்தில்:
AmAS snemiid, a kind of fits is
lying in woman due to irritation in

mouth,

accumulation

of phlegm

body, fixed etc; 2. @SlempuSleor

amp

சுண்டு வாதம், ௮ 016696. ௦14 1௨ :
, ௮௭56 வரகா 060 சர்ர் TIDUS of
|
. the legs.

are plants-having

resemblance

வாலிகம்,

இறக்குங்
|

to ferms.

கொடிப்

பாசி,
water

கஷாயம்,

prepared from
‘ purple-wrath-

06௦௦௦11௦

horse-tail

grass or

குதிரை. வாவிச் சம்பா, வால் நீண்ட
:

இவ் வலி காணும் போது கண்கனின்

in
the
chest,
burning
and
trembling sensation of the whole

of

குதிரை வாலிக் கியாழம், குதிரை
வாலில் புல் அல்லது பூவி னின்று

மூளையைப் பற்றிய சன்னியினால்
ஏற்படும் வவிப்பு. இதில் சன்னி
வாதம் உடம்பினுள் தங்குவதால்

tic fits due to Vatha (humour) in
the system. It is attended with
symptoms such as, -brow-beating.
sudden paralysis on one side of
the limbs, forthy saliva from the

வாயிச்

family

moss-creeping
upon
Hydrilla verticilvata.

the womb or to a disease of the
kidney. It is characterised by
swollen eyes, foamy froth from the
mouth-controption of the limbs etc.
‘See
அமர
கண்ட: வலி;
2.

பக்கம் திருகிச் சோர்ந்து, வாயில்
நுரை தள்ளி, நெஞ்சிற் கபங் கட்டி,
அவயவங்கள் தீப் போற் காந்தி,
உடல்
படபடத்து
நடுங்கிக்
கண்நிலைக் குத்தவிடும், apoplec-

சூதிரை

equisetacae

NOTE—These
great

புருவம் துடித்து, கை கால் ஒரு

8586

plants—Horse-tails. -

ஓர் வகை

இதனால்

2.

3. 866 குதிரை வாவிப் புல்,

4. குதிரை வாலைப் போன்ற பூடு

குதிரை வலிப்பு, பெண்களுக்குப்
பிரசவ
காலத்தில்
கருப்பைக்
கோளாறு அல்லது குண்டிக்காய்
நோயினால்

வாவிகம்

“சம்பா நெல்,

paddy.

குதிரை வாவிச் சாமை, ஓர் வகைச்
Sten,

:

0156-1௮

horse-tail millet-Panicum

verticilitum alias P. crusgalli;
- ஒட்டுப் Ly80, sticking grass. .

2.

குதிரை வாவிப் புல், ஒட்டுப் புல்,
இதைப் பசு நெய்யிற் கொள்ள
குழந்தைகட்குக் காணும் தசை
யில்லா எலும்புருக்கி மேகம் தீரும்,
horse
tail
grass—Panicum
brizoides. A powder of this mixed
with ghee is said’ to cure osteo-

tabes attacking

குதிரை

வாலிப்

purple-wrath

children.

பூ, ஓர்

கொடி,

creeper—Petraea

volubilis.

குதிரை
koray

வாவிகம்,. கோரைப் புல்,
grass.

்

்
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குத்தல்

குதிரை வாற் புல்

குதிரை

see

புல்,

சூதிரை வாற்
வாலிப் புல்.

குதிரை

see குதிரை :

விட்டை,

லத்தி.
மிகுதியாகச் சேர்ந்து அதனால்-அடி
யெடுத்து வைக்க வொட்டாது
குதியினுள் திரண்டிருக்கும் வாத
Gnu, cramp in the heels marked
rendering

one

unable to walk. It is due to the
aggravated condition of Vayu
which

is collected

in the

knee

finding its lodgement in the heel;
neuralgic

pain

of

the

heels—

Pododynia, See @Slaneo வாதம். -

குதி குதெனல்,

கத

கதப்பு,

feverishness.
2. மயிர்ச் சிவிப்பு, ஈகா
on ends—Horripillation.

குதும் vias, Fydemu, bitter toombay—
Leucas aspera
indica. ~

alias

Phiomis
‘

குதும்பை, 888 கூத்தன் குதும்பை.
குதுக்கி யந்திர தாரம், உடம்பிற்:
சூள்ளிருக்கும் குடலின் மேற்
சவ்வுக்குக்

or

plants—

குதூணகம்,

குழந்தைகளுக்குக்

௨௩ eye-

in children.

Sms, பசி, hunger, 2. und, moss.
@ Cares,
margin

குதத்தின் பக்கம், (1௨

of the

anus.

- குதோதரம், (குதம்-உதரம்) ஆசன

சுருக்கத்தாலேற்படும் வயிற்றுப்
lgi,

tympanites

_constriction

பேக

to

of the anus.

'குத்தசி, and) (pss, superior solid
> pearis
. குத்தம், எருது, bull.

- குத்தரசம், பெருங்காயம், 259210௦1192.

சூது குவிப்பு, மிகு மகிழ்ச்சி, ௨௦5239,
[அர பா;
standing

animals

disease common

குதி வாதம், முழங்காலில் வாதம்

pain

in

Follicle or- gland.

காணும் ஓர் கண்ணோய்,

குதி வவி, 5௦6 குதிகால் வலி.

by excessive

நுட்பமான emu, the little bag or
vesicle

காணும்

அழற்சி :

inflammation of the membranes
of the bowels—Follicular gastroenteritis.

_ குதுவம், உடம்பின் மேற்றோலிலும்,

சவ்விலும்
அல்லது பூண்டுகளிலும்
ஏராளமாய் நிறைந்திருக்கும்

மகா

குத்தலம், முக்குருந்து, wild lime.

குத்தல், கையாற் குத்தல், 91/1௩ 3
பக சர்ம ரில் 2. கத்தியாற்
@s50, stabbing with
thrusting with a word;

a knife;
3. Agia

வார்த்தல், 25 ॥ஈ பிறைக்குத்தல்,
pouring

in small

purpose

of coagulation,
4. siemer

quantity for the

செய்தல், pricking; boring as ear,

5. நெரித்தல், crushing to pieces;
6. Sin sHev, pounding as of rice;
7. AVG G55, hook swinging;

8. பறித்தல், plucking
குத்தல்,
உடம்பினுள்
ஏற்படும்
குத்தல் வலி internal pain; boring
pain inside the body; 2. Oise
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குத்தல்

குத்து

sina.
pounded rice;
eueS), nerve - pain.

குத்தல்

குடைச்சல்,

3. mmo

குத்தி சரித்தல், கத்தியால் வயிற்றில்

குத்தி குடலை வெளிப்படுத்தல் ,
bringing

வாயுவால்

ஏற்படும் நரம்பு வவி,: 1200 ௨௦
boring pain in the course of the
aggravated,
nerves
due
to
condition of Vayu (humour),
2.
வாத வலி,
pain experienced in rheumatism.

குத்தாகம், 58௨ சூட்டி வினா.

குத்திப்

the

bowels

stabbing

பிடுங்கல்,

in

or

the

குமட்டல்,

_ hoving a tendency to vomit through
irritation of the bowels.

குத்தி யிருமல், 2௦5 சுத்திக் கூத்தி
யிருமல்.
8௦68

்

குத்தாமணக்கு,

out

entrails
by
abdomen.
்

.குத்திர சடை, திருநீற்றுப் பச்சை,

குத்தாக்கு சிமிட்டி, 5௦௦ குத்துக்காற்

சிமிட்டி.

.

உருத்திர சடை,

குத்திரம், சணல், 5௦௦ கத்தாங்கள் ௮ 2.
மலை ற௦யா*வா; 3. தலைக் சூத்து.

3௦6 உரலாமணக்கு.

piercing

pain

in the

head;

4.

குத்தா மணி, 825 உத்தா மணி.

(lpemevS GSH, Piercing pain in the

குத்தாமற் சூத்தல், காயம் படாமற்
குத்தல்,
causing
contusion

breast; 5. @eroib, cruelty.

_without inflicting

குத்தாலகம்,

apparent

பருத்தி

Gossypium

:

injury.

cotton

herbaceum;

.

-

2 see

காட்டாத்தி,3. 6௦௦ கடுகு ரோகிணி.
குத்தாலம்,

குத்தாலா,

5௦௦

கடுகு

ரோகிணி.

குத்திர வித்தை, சூனிய வித்தை,
black

magic;

sorcery.

குத்திரன், சூனியம்
sorcerer.

குத்திருமல்,

வைப்பவன்,

புகைந்து

வரும்

இருமல், cough due to irritation, 2.
கக்குவான், whooping cough -

- Pertussis.

கூத்தாவிகம், 8௨6 கூட மிளகாய்.
குத்தா வகம், சணல்,
Crotolaria juncea.

ஊற,

120 --

குத்தி, குப்பி, 6௦104; 2. எண்ணெய்
குடுவை,

cruet or small vial for oil;

3. மண், ஊர்;

4. நெய் குத்தி,

cruise for ghee.

குத்திக் குத்தி யிருமல், புகைந்து

GHaweo, coughing often due to
irritation.

சூத்து, see குத்தல், 2. சணல், Hemp;
8. வாயுக் குத்து, உரோ or piercing
pain due to wind (humour), 4.
(pervs G55)
breast pain;
5.

குத்தல் வலி acute throbbing pain.

5௨6 குத்திரம், 6, போத்து, 85 in
் மூங்கிற் குத்து, ௭௦௦ 86௦௦5;
7, கும்பலாய், வளர்வது, 14/24 ஈரப்
grows

in clusters;

8. ens weney

hand - ful as of rice. ( a_-1b) @ SS!
சதம்.

,
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சூத்துக்காற்

சூத்து குத்தாக முளைத்தல்

'குத்து. குத்தாக முளைத்தல், கொத்து

சமூலத்தைக் கஷாயமிட்டு வீக்கம்,

கொத்தாக முளைத்தல், 91௦7௭௦ (ஈ

வாத சம்பந்தத்தினால் உண்டாகும்

கீல் வாயு,சூலைப் பிடிப்பு, வாத
வீக்கம்
இவைகளைக்
கழுவ

clusters.

குத்துக் கண்டங் கத்திரி, கொத்தாக
முளைக்குங்
ம்ர்ர்வ்
(multiflora).

உதவும்,

காட்டுக்

கண்டங்கத்திரி. எரி 1 மி
&கெயற௱

turn of the
somersault.

body

in

பிப்கன

the

-ulcers,
:

a species of flea - bane

growing in clusters
obliquum.
in

- Erigeron

Fuller's

soil;

2.

காயத்தை யுண்டாக்கும் கூர்மை
wineot #60, sharp stones likely ta cause

injuries.

குத்துக் காயம், ஆயுதத்தா லுண்டான
amu Lert, astab wound caused
by a sharp or pointed weapon
such as, an incised wound or a

punctured wound.

முளையுள்ள
குத்துவதா

2. gagfemiwuirest

ஆயுதங்களினால்
லேற்படும்

punctured wound
pointed weapon.

குத்துக் காரன்
காற்சம்மட்டி
யாவில்

Its
ail

allays

numbness

heat

in

fatigue

the

etc.

system

புண்,

caused

by

௮
a

சம்மட்டி, குத்துக்
இது தென்னிந்தி

எங்குங்

கிடைக்கக்

கூடியது.
இதன்
வேரைச்
சூரணித்துக் கொடுக்க மேகத்தா '
லெழுந்த விரணங்கள், திமிர் வாதம்,
மூர்ச்சை
இவைகள்
போம்.

உஷ்ணத்தைத்

useful application as a lotion for
rheumatic complaints such as
arthritis,
swelling
through
theumatic inflammation, gout etc.

an efflorescent ; குத்துக் காரை, கொத்தாக வளரும்

குத்துக் கல், 8m
salt found

plant

Decoction of the entiré plant is a

சூத்துக் கரந்தை, கொத்தாக முளைக்கும்
கரந்தை,

481௦௮௦௨௦0௨

complaints arising from venereal
or syphilitic disorders such as,

a

air

8

common in Southern india.
root - powder is given to

indicum

குத்துக் கரணம், குட்டிக் கரணம்,

சம்மட்டி.

தணிக்கும்,

. காரைச் செடி 566 காரை,

குத்துக் காலிடல், காலை செங்குத்
. தாய்மடக்கி உட்காரல், அங்க 1 an
upright posture with legs folded
and held vertically; sitting or lying
“with bent legs.

குத்துக் கால், செங்குத்தாய், மடித்தக்

ane), legs folded and kept in an
upright position;
2. see

£AG

uO

9. 566 குத்துக்காற்.சம்மட்டி,
குத்துக்

கால்

நீறு,

பூ

நீறு

an

efflorescent salt collected in th
Fuller's soil.
.
.
=

குத்துக்காற் சம்மட்டி,
முழங்கால்

வாயு

கீல்வாதம்,

முதலிய

வாத

வலிக்குபயோகிக்கும் ஓர் பச்சிலை,
a herbaceous ‘pliant useful

as

a

remedy in arthritic and rheumatic

complaints.
சம்மட்டி.

see

@SgIeanremn
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குத்துக்காற் சிமிட்டி
'குத்துக்காற் சிமிட்டி,

குத்துப் பசலை

886

குத்துக்

யா௦பாளொடு ஐ;

குத்துக் காற் பயறு, உளுத்தம் பயறு,

situated

biack gram. .

குத்துச்

சூத்துக்காற் பாணிதம், அறுவகைச்

near

each

செடி

சூத்துக் சூமிளன், 5௨௦ குமிழ்.

குத்துக் 'குடைச்சல், 9௦6. குத்தல்

கண்டங்

@ombuj, Vertical hoof of animals.

. குத்துக் கொம்பு, நேரான விலங்கின்
கொம்பு, straight horn.

Solanum

xanthocarpum)
growing

Solanum
டங்

குத்தாக

sedge - grass |

grown
in
clusters
compressus.

Cyperus
.

லெடுக்கு மளவு கொண்ட

சாதம்,

indicum . See
கத்திரி: :

குத்துச் சீந்தில், சீந்திற் செடி,
moon

- creeper

௨

(in

கூத்து

stabbed

with a

stabbing with a knife;

4.

piempSs
eu, the act of thrusting ;5.

See @S 50.

குத்துத் திராய், குத்தாக. முளைக்கும்
chickweed
stricta.

கீரை,

wild

indian

(in clusters)

- Mollugo

குத்துநாம் பழம், பேரீச்சம் பழம் wild

clusters)

குத்துச் சூலை, வாதக் கோளாறினால்
உடம்பில்:

பல

விடங்களில்

குத்தலை யுண்டாக்கும் வாத நோய்,
rheumatic
‘several

-

@S gs

கத்தியாற்

being

திராய்க்.

handfui of boiled - rice.
of

Brahmin

clusters

pouring in dreps-as into the ear
OF eye; 2. எண்ணெய்க் குத்தல்,
letting oil in drops; 3. s&Swmp

@55o,

OS) Srp, lig. engin, a grasp ful of boiled rice; 2: enaudenn

‘species

udlse,
knife.

in

குத்துதல், துளி துளியாய் விடுதல்,

குத்துக்

முளைத்த கோரை,

கத்திரி,

- mully

சூத்துக் கூளம்பு, நேரான விலங்கின் | குத்துண்டல்,

கோரை,

other.

குத்தாக முளைக்கும் பாப்பார
(perefle Gleig. (bunch+ plant +

செய நீர்,: which see.

குத்துக்

2. சிறு குத்துச்

செடி, ஊடு small plant or off-shoot
growing into a close body-or

காற் சம்மட்டி,

pain

affecting

parts’ of the

the derangement
system.

the

body

due to

of vayu

in the

date fruit - Phoenix acaulis.

குத்துப் பகன்றை, குத்துச் சீந்தில், ௨
species
of
tinosphora

moon
creeper
genus;
2.
ஓர்

பகன்றைச் செடி , 8 506015
bindweed - Lechenverticillata

07

சூத்துப் பசலை, குத்தாக முளைக்கும்'
சூத்துச் செடி, நிலத்தில் படராது
பசலைக்கிரை
8 806019
of
குத்தாக முளைக்கும் செடி, any |
plant which gfows erect and in

cluéters without spreading in.the |

‘Malabar

nightshade: growing

ificlusters - Basella lucida.
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குத்துவெட்டு

குத்துப் பலா
செய்யும்

குத்துப் பலா, குட்டையாக வளரும்

பலாமரம், இது

‘tompmilb ,a species
jack - Epicarpurus

orientalis . It is

குத்துப் பன்னீர், குத்தாக முளைக்கும் —
பன்னீர்ச் செடி, dew - flower plant
(growing in cluster)
speciosa.

- Gardenia
்

- சூத்துப் பாகல், நிஸ்ப் rinsed, ground
pagal

Momordica

humilis.

'குத்துப் பாலாடை, 8௦5 குத்துப் பலா.
சூத்துப். பிடாரி, வன
an

unknown

தேவிச் செடி,

plant.

சூத்துப் பிராய், கும்பலாய் வளரும்
ஓர்வகைப் பிராய், cluster
Eleodendron genus.

pirai-

சூத்துப் பூகியம், பாவட்டை,

Indian

pavetta - pavetta indica.

குத்து

மூலை,

(ipsmeo, funnel

நிறு

திட்டமான

shaped

breast

in

woman. 2. Gig (ipemeo, erect and
pointed breast of a woman...

குத்துயிர் : கொலை

யுயிர், கத்திக்

குத்தினால் ஏற்பட்ட அபாயகரமான

நஇலைமை,

an

endangered

condition

of life in a case of

stabbing;
death.

condition

of life and

குத்து வலி, 5௦௦ சூத்தல் வலி
குத்து வலிப் பிடிப்பு, மேகத்தினால்
உடம்பின்

மூட்டு

- பொருத்துகளில் அழற்சி

"இறுகி

அசைக்க

அல்லது
கண்டு

வொட்டாமற்

வாத

நோய்,

Patholgy)

(ஈ
acute

articular rheumatism frequently

of stunted -

capable of turning mitk into a curd..

ஓர்

‘Humoural.

பாலைத் தயிராக

'- producing
’

ankylosis of the joints

= Gonorrheal

rheumatism.

சூத்து" வல்லாரை, மலை வல்லாரை,
_a species of Indian penny - wort
(in clusters) - Hydrocotyle asiatica
(genus).

குத்துவா,

கடல்

அயிரை

goiden
herringfish
brachysoma.

குத்து வாகை,

நில

-

மீன்,
Pellona

வாரை,

Indian
senna
angustifolia.

-

East
Cassia

சூத்து வாதம், வாதம் மிகுந்து உடம்பு
நொந்து சயித்தியமும் ஒக்கக்கூடி
எரிச்சலையும்
குத்தலையும்
உண்டாகும்
ஓர் நோய், ( யூகி 1200)
a kind

of

acute

rheumatism

to the aggravated

condition

due

of

Vatha (wind). It is marked by
bodily pain,burning sensation
and piercing pain in the affected
parts.
க

குத்து. வாதை,

பசி வருத்தம்,

craving through

௮

hunger.

குத்துவாய், Sig.cuu, the seat.of bite;
2. Qan_@ amas
incised

the mouth of an

wound.

குத்துவெட்டு, கத்தி அல்லது வேறு
விதக் கூர்மையான ஆயுதங்களால்
ஏற்படும் குத்துக்காயமும், வெட்டுக்
காயமும்,
wounds

நயா௦ர்பாகம் 8ம் 1001௧5௨0
caused

other sharp

with

a knife

instruments.

or

|
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குந்தம்

குத்துளைச்சல்
குத்துளைச்சல், பூச்சியா லுண்டாகும் |
காது வலி, ear - ache or acute pain

in the ear due to.some microbes.

குத்தாசி, - உடம்பினுள்

மருந்து

1451_@. apa, injection-peedie,

சூநகம், நகத்திற் காணும் நோய், a.
disease

of the nails.

~

கூநக வெலி, மரக்காலைப் போல்
உடல் உள்ள ஓர் வகை எலி, இது.
கடித்தால்
வலியும்
சிவந்த
மச்சங்களு முண்டாகும். ௨ 806065
of rat with a cylinderical body
resembling a wooden measure.
Its bite is marked by pain and red

- dots in the body.

சூநகி, நகம் சொத்தையாக வுள்ளவன்,
one with rotten nails.

சூநச்ச். சகம், சிறு காஞ்சொறி,

8௱௫!

- leaved climbing nettle - mercury

- Tragia involucrata (cannabina). |

குந்தகத்

தசை

நார்,

படுத்தும் ' தசை

நார்

ligament.

தடைப்

004௭40

,

குந்தகத பாஷாணம்,
பாஷாணம்.

குந்தகம், குங்கிலியம்.

,
see

௧௯

குந்தம்.

குந்தணை, தைலம், மருந்து நெய்.
(கிருதம்) காய்ச்சும்
பொழுது
பாத்திரம் விரிந்து பழுதுண்டாகக்
கூடுமெனக்
கருதி, அதற்குத்
தைலம்

பாத்திரத்தின் வயிறு

மட்டும்
கொள்ளும்
படியாக
வமைத்து அடிப் பாகத்தில் கரி

. நெருப்பின் புகையானது வெளியே
போகும்
படித்
துவாரங்கள்
ஏற்படுத்தி, வட்டமா

முடியும்

வரையில் பொருந்தியிருக்கும்படி
வைக்கும் ஓர் பாத்திரம். இது

யுள்ள பாதங்

களமைத்து அண்டாவைப் போல்
இரும்பினாற் செய்யப்பட்டது, ௮
iron - covering or iron- stand set.
with round knobs at the bottom

and carved in a way just to fit the
middle portion.of the big earthen
pot intended for the

preparation

of medicated oil or ghee, so as to
serve as a protection when the pot
happens to give way; several
‘holes are also made at its bottom
for the escape of smoke. It almost
resembles a kettle.

குந்தந் தள்ளல்,

விழிபிதுங்கிக்

anessted.protrusion

of the anterior

. surface of the eye - Staphyolma;
2. கண் ணோயினால்
Wgtieeo,
protrusion

கருவிழி
of the.

tubercle in the cornea of the eye -

Staphylioma
கற்

கூந்தக் குந்தம், புனுகு 044௦.

துணையாக

தைலப்

@bs,

Cm,

iridis.

disease; 2 குருந்த

மரம்,
wild lime - Atlantia
ஈர 81௦115; 3. 525 குந்துருக்கம்,
4.

கோளாக

பாஷாணம்;

a kind of

native arsenic; 5. See
ap
பாஷாணம்; 6. தாலம்ப பாஷாணம்,

a kind of native arsenic; a mineral
poison; 7. கள், 10000; 8. ஓர்'
மல்லிகை,
jasminum

a kind of jasmine multifiorum
alias

J. pubescens;
indian

9. @ maou,

olibanum

-

Boswellia

960.

குந்தி நடத்தல்

சூந்தம்
thurffera alias B serrata (resin of);
10. gyeoft, fragrant oleander Nerium odorum; 11 .குதிரை,
கவளம்,

12.

horse;.
quantity;

handful

13. நான்கு பலம், four

palams weight.

குந்தம், கருவிழியின் மேற்றோலிற்
காணும் ஓர் சதை வளர்த்தி. இது
அடியிற் கண்டபடி
பலவகைப்
ib. protrusion in the மொல ௦7
the eye. It consists of different
kinds as mentioned bellow;

1. se054% Gis, staphyloma
(muscies).
2. $0556

Gbsib,

staphyloma

(blood).

3. 50% @jzib, staphyloma (fluid).
குந்தம் புறப்படல்,

கண்

விழியில்

கொப்புளம் உண்டாதல், the rising
of.a tubercle in the eye; protrusion

of the eye - ball, See
-

@ 55%

ஆள்ளால் 9ம்.

குந்தம் பூ, உண்ணி லுண்டாகும் பூ.
cataract in the eye.

SSB,

குந்தல

ஓர் ueo, a kind of grass.

கீடி,

பெருங்

வளரும் ஓர் நீண்ட

நாகப் பூச்சி,

குந்த விளக்கம், வெள்ளைப் போளம்,
myrrh

or woman's bole

-

Balsamodendramyrrh.
குந்த லிங்கம், சாம்பிராணி,
incense:-

முண்டினி

unknown tree said

frank-

மரம்,

௭ஈ

to possess

occult virtues.

குந்தளம், Ques wus, woman's
hair; 2. மயிர்ச் சுருட்டை, ராவா
போக; 3. மயிர்ப் பொது,
ஈவா ॥ஈ
general.
தைலப்

- குந்தளை ச

பாத்திரம்,

வைக்கும்.பிரிமணை,

௨௨௮௩ம் எ

seat made of straw

for keeping

medicated
wooden

oil pots;

base

any

for keeping

round
pots.

குந்தனத் தகடு, தங்க ரேக்கு,
leaf.

9௦10

©

குந்தனம், Bis,
refined
சந்தனம், sandalwood.

gold;

2.

குந்தாணி, கண்ணோய், 88௨ குந்தம்,
2 wWeoghSi pp, flowering Asoka
- Humboldtia decurrens; 3. u@s55
aygev,
a large wide mouthed
mortar. —
். குத்தாணிக்
கொடி,
கண்ணில்
uid eb Gomi,
a disease
spreading on the cornea of the
eye. 2. gf Gama, mortar flower
bindweed - lpomaea bracteata.
- குந்தாலம், ஒர் பறவை,

குடலில்

along thread - worm inhabiting the
large intestines - Trichocephalus.

white

குந்த Saw,

௮॥ unknown

: bird.

| BA, acr, toddy: any fermented
liquor, 2. ஓர் சிட்டுக் குருவி, ௨
sparrow; 3. gi Gleig, glandular leaved olive - Olea glandulifera.
குந்தி கறையான்,
பச் சோந்தி,
gteen- lizard - Chameleon.

குந்தி. நடத்தல், முன்னங் காலில்
நடத்தல், ஈறு

௦ 10 - 106.
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குந்தி

குந்தி நிற்றல்
நிற்றல், ' ஒற்றைக்

Homes,

standing

on one

குந்துருக்கம்
காலில்
leg;

2.

முன்னங் காவில் நிற்றல், 51வாரிறு
on tip-toe.

5௦௦

குந்திருக்கம்,

குந்திரிகம்,
குந்துருக்கம்,

குந்து காலி, முன்னங் காலால் நடப்
a woman

walking

on tip -

குந்துரு, குந்துருசம்,
58௦ குந்துருக்கம்.
குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குங்கிலியம்,
white dammer - Vateria indica
(௦5 07; 2, பறங்கிச் சாம்பிராணி,
Indian or country resin - Boswellia

serrata;

3. கருங் குங்கிலியம்,

black
dammer
strictum.

-

Canarium

குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குந்துருக்கம்.
இது

பிசின் மரப் பட்டையினின்று

எடுக்கப்படும் ஓர் விதப் பால், இது
இலங்கை, மலையாளம், கன்னடம்.
திருவாங்கூர்
இவ்விடங்களில்]

விசேஷம். இது வெண்ணிறமும்,
வாசனையும், விறுவிறுப்பு
மூள்ளது.
கசப்பு , தேனைப் ே
விருக்கும்.
இவெயில் ப
TA அம்பரைப்

11

போலவிருக்கும்.

தண்ணீரில்

கரையாது,

தைலத்தில்

கற்பூர

ஒன்று

தாழ்ந்தது,

இதைக் கிறிஸ்துவக் கோவில்களில்
சாம்பிராணியைப்
போல்
புகை
போடுவார்கள்,
இது
வயிற்று:

116 resin

of atree Gum olibanum or Gum
animi;
tndian copal- Resinof
Vateria indica. It is collected from
the bark of the tree. A native of
Ceylon, Malabar, Canara and
Travancore. It is a white, peliucid.
fragrant. acrid and bitter, honey like resin which. in summer,

becomes

குந்து கால், குந்தின கால், tip - toe.

இதைச்
இரண்டு

விற்பார்கள்,

வலிக்குபயோகப்படும்,

mouse ; rat.

குந்து காலன, முன்னங் காலால்
நடப்பவன் 01௨ ௦ வலி on tip toe.
ueuet,
toe.

விதமாக

மற்றொன்றைவிட
a bird.

குந்திரம், ஒர் பறவை

(Gbsi. 66S]

கரையும்.
கடைகளில்
சிறியது பெரியது என

yellow and

looks

like

amber, Insoluble in water and
soluble in turpentine. It is sold in
bazaars as two varieties - one big
and hard and the other small
cellular structure of. shining
appearance, greatly inferior to the
other. It is burnt as incense in
churches;
and
is useful
in
stomach - ache.

Note :- The differences of the resin
in colour and size is mainly due
to the mode of collection and the
age of the trees yielding them,

Mixed with wax and oil it forms.a
basis for various ointments and
plasters, combined with butter
and wax and heated it forms a
good
stimulent dressing for
carbuncles and other ulcerations.

The fatty oil obtained fromm the fruit
is a useful

application

rheumatism and
affections.

in chronic

other

painful

962
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குபாதன்

குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குங்கிலியம்
அல்லது பறங்கிச் சாம்பிராணி, இது

உயர்ந்த

செங்குத்தான

மரம்,

பச்சையோடு
கூடிய
சாம்பல்
நிறமான பட்டை யுண்டு. இலை

மாறி மாறியும் இறகைப் போல்
இலை
அடர்ந்த
காம்புகளும்
உண்டு. 6- 1௦ ஜோடி இலைகள்,
சிறிய

வெள்ளைப்

பூக்கள்

வாய்ந்தது. இது கொறநாடு மலைச்
சாரல்களிலும் தட்சணத் திலும்
கிடைக்கும். இதன் வாசனை யுள்ள
பிசின் கசப்பாயும், சாரா யத்தில்
கரையக் கூடியதாகவும் இருக்கும்.

இதை நெய்யில் கலந்து வெள்ளை,
வெட்டை முதலிய நோய்களுக்கும்,
எலுமிச்சம்
பழம்
சாற்றில்
குழைத்துச்
கொப்புளம்,

வற்றிக்குப்

சரூம
புண்

பூசு

வியாதி
முதலிய

மருந்தாகவும்

உபயோகிப்பதுண்டு,
white
frankincense - Boswellia serrata
alias B, glabra Tall erect tree

covered
coloured

with
greenish ash bark; leaves alternate;

pedicles with thick foliage;leaflets

6 - 10 pairs; small green flowers.
it is common in hilly tacts of
Concon and

Southern

India;

the

fragrant gumresin is bitter in taste
and soluble in alcohol. Mixed with
ghee.it is given for gonorrhea and

syphilitic complaints and with lime
- juice. it is used as an external
application
for all cutaneous

diseases.
sores etc.

boils.

abscesses,

NOTE:- In sub - acute branchitis,
in chronic pulmonary affections.

bronchorrea
and = chronic
laryngitis. It has been advantageously employed both internally
and externally in the form of
fumigation. Locally it is useful as
a stimulant in carbuncle, foul
ulcerations. boils etc.
The gum is used in rheumatic and
nervous
diseases.
Urinary
disorders
and_
scrofulous
affcetions. The oil is useful in
aphthae.
Placenta
previa.
amenorrhea.
dysmenorrhea.
sore ~ nipples. gonorrhea and
ringworm

குந்துருக்கன், கருங் குங்கிலியம்,
black
dammerstrictum.

Canarium

சூந்தேசிகம், கோபுரக் கள்ளி,

a kind

of spurge - tree ; tower - spurge.

சூபக்கினம், தகரை,
plant

சூபசியா,

Cassia

5௦௨

சூப சுபா,

சூப ௬பா, cti_tg,
Strychnos

ring - worm

tora.

MUX

- VOMica

-

nux-vomica.

சூபம், கோஷ்டம் Arabian coatus Costus specious;
Cicatrix.

2, sapib.;

scar,

Gus, Am) yeremy., unifoliate tick trefoil Desmonium latifolium.

குபலம், பலவீனம், weakness.
குபாணி, கோணற் கையன்,
௦௦
having a bent or crooked arm.”
சூபாதன், பாத மில்லாதவன்,

௦6

963
குபாதன்

குப்பாயசம்

சூபையா
!
தீதம்,
sedge - grass.

deprived of foat, 2. eomciperen ung,
(peor_Guinest;,

one with defects in

the foot;
3. பாதக்குறைவால்
செவ்வையாகநடக்க முடியாதவன்,
one

unable

to

walk

owing

to

Glens, ster, Sesamum seed;
நல்லெண்ணெய், 9119௮7 ௦0.

2.

குபோகம்,

unnatural

துன்

கசூபோதகம்,

மரணம்,

| @CungA&,

சூபீ ரிடுதல், இரத்தம் வேகமாகப்
பாய்தல்,
flowing
forcibly or

குபேரகம், சின்னி,
acalypha-

shade

Acalypha

Mucana

fruiticosa

creeper

குபேரம்,

- Guilandina

bounduc

குபேராட்சி, கொடிப் புன்கு,
creeper

- Derris

ungsifl,

trumpet

Bignonia

flower

2.

tree

810102

acuta.

tick
- trefoil
gangeticum.

-

unifoliate
Hedysarum

சூப்பாசம், பாம்புச் சட்டை,

51௦91

குப்பாஜி விதை, சிறு சீமைத் துத்தி
விதை,
இது
மருதோன்றி

1௦9 -

chelonoides.

குபையம், சிறு ysrenig,

குப்பை மேனி.

or.cast off skin of a snake.

alias

scandens;

குபேரிகை, வட்டத் திருப்பி,
- leaf Sida

-

Arabian

speciosus

8௨ venomous

குப்பளை, வெதுப் படக்கி, 1ஈ௦்சா..
birth wort - Aristolochia indica.

bonducella.

கோஷ்டம்.

costus- Costus
Carabicus.

night.

சூப்பலை,. 56௨ குப்பளை.

586 குபேராட்சி,

grey

Malabar
cordifalia.

pruritus.

குப்ப மன்னி, 5௦௨

3. ஓர்

bispinosa.

2. sppGank,

செவ்வந்தி,

centipade.

நீர்ப் பூடு, வர aquatic plant- Trapa
குபரேட்சம், பாதிரி,

usenso,
- Basetla

குப்பக் கூளி, செய்யான்,

2. sige Ganbty

red cedar - Cedrelatoona;

மஞ்சட்

2. சிறு

குப்தம், பூனைக் காலி, ௦௦/1௮0௨ -

spurting

birch - leaved

alias A. betulina

போகம்,

Chinese
fiawer
or
Indian
chamomile
- Chrysanthenum
coronarium.

death

gushing out in streams;
as of blood.

கைமுட்டி

புல்,

masturbation; Onanism,
சின்னி, 5௨௨ குபேரகம்,

defective foot.

சூபி தாந்தகம்,

கோரைப்

-

விதையைப் போலிருக்கும் இதை
யுனானி மருந்துகளில் விசேஷ
மாய்ச் சேர்ப்பார்கள்,
mallow: small foreign

marsh.
tootty -

Malva
sylvestris.
The
seed
resembies that of mindie . it is
frequently
used
in
போகா!
medicine.

குப்பா மணி,

௧௦6

குப்பாயசம், உடல்
சட்டை

௦௦4.

குப்பை மேனி.

1௦ ௦,

2.
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கூப்பித் தைலம்

குப்பி
குப்பி, 24 அவுன்ஸ் கொண்ட புட்டி,
a bottle containing 24 ounces; 2.
ஓர் குடுவை, 44; 3. காசிக் குப்பி,
ர்ச் 566; 4. அரக்கு புட்டி, ௨

112510:

5. சிறு கலசம், ௦ப5௦;

6.

ese GU, smooth volkameria
- Cleodendron inerme;
7. et
வகை
வயிரம்
a species
of
diamond; 8. snes, cowdung; 9,

குப்பிப் பூ 0௦10-900௮, 586 சூரா
_௩0. மருந்துப் புட்டி, ௮ றல.
சுப்பிக் கல், குப்பி செய்வதற்காக
உபயோகிக்கும் கல், 2 50601௯ ௦7
glass of which‘flint was formerly

an ingredient,

used

for making

bottle etc - Flint glass.

குப்பிக்குட். சமைந்த கன்னி, பஞ்ச
பட்சி பாஷாணம்,
prepared arsenic.

குப்பிக்

கெந்தம்,

a

586

kind
்

of

குப்பை

ட

. குப்பிக் கேற்றல்,

புடம் போடுவதற்

காகமருந்தைப் புட்டியிலடைத்தல்,
securing

medicine

in a bottle

purposes of calcination;

for

‘2. புடம்

போட்ட பின் மருந்தைச் சீசாவி
evsmor_seev, filling in a bottle as
medicine after calcination,

குப்பி சாரம், காசிக் குப்பியிலடைத்து
எரித்த, சாரம், a prepared salt
obtained
by
burning the
necessary

ingredients

a Benares

bottle.

secured

in

குப்பிச் சரக்கு, குப்பியில் வைத்துப்

புடமிட்டு

நீற்றிய

medicinal

powder

bottles;

2.

மருந்து,
calcined

பதுங்க

in

வைப்பு,

anything prepared by process of
sublimation,
sublimed’
pre

paration.
குப்பிச்

சுக்கு,

புட்டியில்

சூரணம்

செய்து

அடைத்த

சுக்கு,

சுக்குத்தூள், Powdered dried
ginger secured in. a bottle.

-

கூப்பிச் செந்தூரம், சுத்தி செய்த
இரசத்தை மற்ற மருந்துகளோடு
கூட்டி அரைத்துக் காசிக் குப்பியில்

வைத்து, முறைப்படி சீலை மண்
செய்து
வாலுகா
யந்திரத்தில்'
வைத்து எரிக்க மேற் பக்கத்தில்
படிந்திருக்கக் காணும் சிவப்புச்
. செந்தாரம். இதுவே இரசப் பதங்கம்
sublimate
of mercury - It is
obtained by’ grinding mercury
mixed. with ‘other drugs
and
securing it in a Benares bottte

which,

when

subjected

ta a

process of sublimation, will be
found to contain a deposit of

mercury

on its top;

சாதாரணமாய்ப்

2. மருந்தை

புடமிடாமல்

குப்பியில்
வைத்து எரித்து எடுக்கும்

ஓர் வகைச் செந்தூர
oxides

prepared

முறை,

of heating (sublimation)
by calcination.

குப்பிச் செயநீர்,
செயநீர்,

1௪0

by the process

52௪

and

not

அறுவகைச்

குப்பித் தைலம், காய்ச்சிய பிறகு
் குப்பியிலடைத்து,
மருந்தின்
வேகம் மாறும்படி நெற் குவியலில்
பல
மாதங்களாகப்
புதைத்து
வைக்குந் தைலம், ௨0102160 ௦14
seasoned

after its preparation

by

keeping it in bottles buried under
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குப்பித் தைலம்
a heap

of paddy

months so
virulency.

as

to

குப்புறக் கவிழ்த்தல்

for several
moderate

குப்பியம், பொன், வெள்ளி யல்லாத

its

மற்ற உலோகம்,

gold

அளவாகச் செய்ய வேண்டி வரின்,

செய்த

மருந்துப்

குப்பியிலே

புட்டியை
ஓர்
பெரிய
மண்
பாண்டத்தி
னடியில்:
செய்த
துவாரத்தின் வழியாய்த் தலை
கீழாகக்
கவிழ்த்து
அடுப்பின்
மேலேற்றி, புட்டியைச் சுற்றிலும்
எரு அடுக்கிப் போடும் புடம்,

yw,

see Gd

குப்பி

சூப்பி முறை, பதங்க முறை,
Process

of sublimation.

the

மானோன்,

வளைய

லுப்பு,

குப்பி வைப்பு

விங்கம்,

குப்பி வைப்பு, புட்டியில் வைத்துச்

செந்தூரிக்கும் முறை, 14 ௮௦௦ 10௨
process of securing medicine in
a bottle for purposes of oxidation;
a
chemical
preparation
Alembics.

சூப்பி வைப்புச் செந்தூரம்,
குப்பிச் செந்தூரம்.

5௦௨

குப்பி வைப்பு லிங்கம், பதங்கித்த
‘Te,

sublimate of mercury.

குப்புக் குப்பெனல், வயிற்றி லெழும்
- ஓர்விதவுணார்ச்சி,
a peculiar
sensation felt or experienced
the stomach.

@Guiysw, ysst@e,

Soap - stone,

accomplishing the process
of
Sublimation;
preparation
of
anything by sublimatory process.

லவணம்,

குப்பி லிங்கம், 52௦

குப்பிப் kb» @ot, bottle - flower tree
cupiacorymbosa.

குப்பி முடித்தல், பதங்க முடித்தல்,

நுணுக்க

glass- gall - Fel vitri.

yrs

so called from its use as a cork to
bottles.

இழிந்த

arsenic.

தைலம்.

சூப்பி மா, மாக் கல்லு,

2.

சூத பாஷாணம், 2 [000 ௦4 நாவப்

medicated oil prepared in smali
quantities
by
adopting
the
following method:- The bottle
containing the oil is to be luted
with clay and then heid in an
inverted position by passing the
neck through a hole made at the bottom of a large pot. The
bottle
so held inside the pat is to be
surrounded with cow-dung cakes
and the whole
apparatus
is
placed on the oven and than
heated.

@uuh

ஈன் other than

silver,

உலோகம்
inferior or base metal:
3. வங்க மணல்,
|௦௨0 mixed with
sand ; lead - ore.

குப்பிப் புடத் தைலம், தைலம் சிறு
சீலைமண்

and

|

Pongamia

pungam

in

tree -

glabra.

-குப்புந்துக் கொள்ளல், 586 குப்புற்றுக்
கொள்ளல்,

குப்புழாய், சொத்தை
unknown

நாரை

an

tree.

குப்புறக் கவிழ்த்தல், தலை கீழாய்க்
seSlipsseo, tuming upside down.

966

குப்பை

.சூப்புறக் கிடத்தல்

அடுப்பு அல்லது யந்திரம், 5/பர்-

குப்புறக் கிடத்தல்,
முகம்
கீழ்
நோக்கிக் கிடத்தல், டுரிஈகு with the
face

downwards;

lying prostrate.

மூகம்
கீழ்
குப்புறத் தள்ளல்,
throwing
நோக்கித் தள்ளுதல்,
down

upon

the face.

படிப் பிடித்தல்,

0/9

anything

downward.

விழுதல்,

முகம்

நோக்கும்படி விழுதல்,

கீழ்

1௮19 ரிஸ்

on the face.

கவிழ்ந்து கொள்ளல்,

dill seed-Anethum

dung

உப்பம்

‘palsy

-

2, அறு கீரை,

garden spinach- Amaranthus
tritis: 3. மூள்ளுக் கீரை,
prickly
spinach
Amaranthus
polystachyus.
- spinach

சிறு கீரை,

- Amaranthus

campestris.

கொளுத்தி,
கொளுத்திச்

2.

முள்ளி, சிவப்பு முள்ளிக்
red prickly - spinach spinosus.

curer

- Cardiospermum

-halicagabum.

- hill greens

சூப்பைக் குடையாள்,

of turmeric;

Monkey turmeric

குப்பை மூலிகை, முடக் கொத்தான், '

sowa.

’ Amaranthus virdis;

களைக்

வரும்

attacking

௧௨௨௨

kind

Amaranthus

குப்பைக்கீரை, குப்பையில் முளைக்கும்

ஸாக்கும்படி

பருத்தி,

inferior

சூப்பை
&smy,

குப்பை, கூளம், rubblish; 2. குப்பை
- மேடு dung- ஈ॥ி; 3..சத குப்பை,

குப்பைக்

குதிரைக்கு

-

பருத்தி,
an

turning or lying .with the face
downwards as children ளே in the
third. month:

field

bodies

a disease

குரங்கு மஞ்சள்,
- Bixa orellana.

படி மாறுதல், குழந்தைகள் மூன்றாம்

கீரை,

குப்பைப்

dead

குப்பை மஞ்சள், ஓர் இழிந்த மஞ்சள்,

குப்புற்லுக் கொள்ளல், முகம் கவிழும்.
மாதத்தில்

நோய்,

gy Guru,
horses.

the belly - Ventricumbent.

சூப்புற

ஸ்களைக்
கொளுத்திச்
சாம்ப
ஸாக்கும் ey sri,
a furnace

குப்பை

சூப்புறல், குப்புறப் படுத்தல், 910௦
upon

fire for burning waste material; a
furnace - like structure or similar
contrivance for burning ruibish to
ashes
- Incinerator;
2. NGrsxr

for cremating
Cremator.

சூப்புறப் பிடித்தல் முகம் கவிழும்
with the face

மேனிக் கீரை

குப்பை |.
சாம்ப:

உபயோகிக்கும்

குப்பை மேனிக் கீரை, குப்பையில்
வளரும் ஓர்வகைக் கீரை. இது
வீட்டின் புறக்கடை,
தோட்டம்

இவ்விடங்களில்

முூளைககும்.

'இதற்கு மலத்தை இளக்குங் குண

மூண்டு.

இதை உப்புடன் சேர்த்து

அரைத்து

சொறி

சிரங்குக்குப்

போடலாம், எண்ணெயோடு கலந்து
வாதப்
பிடிப்புக்கு, உபயோ
கிக்கலாம்.

இதன்

(ரசம்

சிறிய

வளவில் குழந்தைகளின் மார்ச்சளி,
கோழை

முதலியவைகளை

வாந்தி

மூலமாய் வெளிப் படுத்தும் இதன்
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குப்பை

கஷாயம்

மேனிக்

காது

விடவும்,

கீரை

வலிக்குக்

காதிற்கு

கொடுக்கவும்

குமஞ்சான்

காதி

the piant dropped into nostrils
relieves congestive headaches;
leaves ground into a paste and
introduced into the rectum of
children
relieve
obstinate
constipation. Roots bruised in
water acts as a cathartic. Leaves
mixed
with
other vegetable
greens, and taken in food is a
good remedy for stomach - ache,
rheumatism,
catarrhal
comp
Jaints etc.

ஒத்தடம்

உதவும்.

உலர்ந்த

இலைத்
தூள்
படுக்கைப்
புண்ணுக்கும் உபயோகிக்கலாம்.
இவ்விலையை

அரைத்து

மேகக்

கிரந்திப் புண், அரிகிரந்திப் புண்,
பாம்புக் கடி முதலியவைகளுக்கு

வைத்துக் கட்டலாம். இதன் சாற்றை
மூக்கில் " பிழிய
தலைவலி
குணப்படும்,
குழந்தைகளின்
மலச்சிக்கலுக்கு இவ்விலையை
அரைத்து அபான வாயிலில் பூச
குண முண்டாகும். இதன் வேரைக்
கஷாய
மிட்டுக்
கொடுக்க
பேதியாகும்.

இதைக்

குப்பை

கீரை

it is an

arthritis;

tree - Plumeria

application

குமக்கி,

In smailer

குமளை,

expectorant

and

a

safe
remedy
in
cases
of
bronchitis and asthma. The
decoction is employed in ear ache as instillation and also as
fomentation. The powder of dry
leaves is used for curing bed sores.A cataplasm or poultice of
-brusied

leaves

syphilitic ulcers

is

and

applied

maggot

mixed

with

குப்பை weofi, mips seo,

laxative; mixed with common salt
they are applied to scabies. The
expressed juice of leaves mixed

doses

குப்பை

other

சூப்பை யணைதல், குப்பையைச்
Gestgeu, resorting to a dung - hill,
said of a hen for purposes of
hatching eggs.

common in Indian gardens and
backyards of houses. Leaves are

in rheumatic

மெழுகு,

rubbish plant
ingredients.

வகைகளில்
சேர்த்துச்
சுண்டி
சாப்பிடவயிற்று வலி, வாத ரோகம்,
பீனிசம் இவைகள் போம், ஈபட்ட15
plant - Acalypha indica. It is

with oil, forms a useful

மேனி

மேனியை
மற்ற சரக்குகளோடு
சேர்த்துத் தயாரிக்கும் மெழுகு,
௪
wax - like preparation from

to

-

eaten sores; and also to relieve
the pain in snake - bites, juice of

குமஞ்சம்,

pagoda

acutifolia.

58௨ கடுகு ரோகிணி,
ஆந்தை,

பறங்கிச

Owl.

சாம்பிராணி,

Indian resin Boswellia serrata; 2.
குங்கிலியம்,
sauldammer
-

Shorea

robusta

சாம்பிராணி,

(resin

of);

3.

421 ௦௧15௨.

குமஞ்சான்,. 566 குஞ்சம், 1. ஆண்
குமஞ்சான் அதாவது குங்கிலியம்,
male frankincense, 2. GQuedsr
குமஞ்சான் அல்லது சாம்பிராணி,
female

frankincense,

3. gmu
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குமரகண்ட

கசூமஞ்சான்
different varieties of
வர்க்கம்
4. பறங்கிச சாம்பிராணி,
1௨5௦;
benzamin.

குமஞ்சி, ஆந்தை,
குமடு, கன்னம்,

01126௩.
௦௭0.
having

fit of nausea;

2. eum

உண்ணலினால்

கெடுத்தல்,
vomiting. —

தேக்

retchingness

in

சூமட்டி, ஓர் சுரைச் செடி, 6௦1/2 9௦பா0 ௨60௪: 2, காட்டுப் பூவம்,
eye - ball
fongana.

tree

-

Nephelium

குமட்டிக் கீரை, ஓர் வகைக் கறிக்
&emy, a kind of vegetable green Celosia nodiflora.

சூடீட்டிக் கொண்டிருத்தல், ஓக்காளித்
புத nauseous.

திருத்தல்,

குமட்டு, வாந்தி யெடுக்கை, ॥2ப5௨ousness; 2. @éanerio, vomiting

sensation,
nausea;

32

. அருக்களிப்பு,

4. வயிற்றுப் புரட்டு,

2

peculiar stirring sensation of the
stomach with a propensity to
vomit.

குமட்டுகை, குமட்டுதல்,

குமண

தனுசாதி,

அஸ்தசுக

சாதி

GOLOSS, 210,610,550,

குமண்டை, வயிறு நிறையும் படி
சாப்பிட்டுத்
தெவிட்டுகை,
retching from
feeding beyond

over - heating
natural dasire.

I

சூமண்டையிடுதல்,
நிறைந்து தெவிட்டல்,
loathing.
குமம், Ganegiw,
Costus

Arabian

costus -

speciosus.

குமர கண்டம்,
வலி.
குமரகண்ட

வயிறு
filling, to

வலி,

56௨

குமர

ஓர் வகை

கண்ட
இழுப்பு

வலி. அது வாத சிலேட்டுமத்தாற்
பிறந்து, சுரம், தலைவவி கண்டு.

முன் கழுத்தையும் முகத்தையும்:
முறுக்கி தோளின் பக்கம் வைத்தல்,

தாடை,
கண்,
செவி,
உதடு
இவைகைளைக் கோணச் செய்தல்
முதலிய குறிகளோடு, வலிப்பும்

காணும், மாதர்களுக்கு இந்நோய்
கருப்பவாயுவைய்

பையில்

போல்

கருப்

அடங்கியிருந்து

சில

a sudden

காலத்திற்குப் பின் சந்நியைப் போற்

loathing,

காணும், ௪ 170 ௦74 epileptiform fits
marked by fever and head - ache

fit of nausea- Qualm.

nauseating; 2.gqaanr ளித்தல், 11௦
act of retching as vomiting; having
a vomiting sensation; 3. @_emeoi
YT,
affection of the bowels
as to feel a vomiting

முள்ள,

divided according to lust.

குமட்டல், sums Giro,
நிரம்ப

ஓக்காள

~ qualmish.
யாகிய ஆண் சாதி நாலில் ஒன்று,
one of the four classes of men

014. 566 கும.

குூமடெறிவாள், கர்ப்பூரம்,
a sudden

குமட்டுள்ள,

வலி

sensation.

attended with violent convulsions
in which the front - neck and the
face are distorted to one side of
the shoulder thereby twistirig the
face, especially chin, eyes and
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ears.

It is said

to

குமரி

வலி
be

due

to the

_ concerted action of the deranged
Vayu and phlegm (humours) In
cases of women, this disease
does not manifest itself suddenly
nor do the symptoms make their

appearance all at once. but it lies
latent in the uterus till develops in
fits.
peppermint;
arvensis.

Marsh

Indian

mint - Mentha

குமரம்,.

கொம்பேரி

கொம்பில்லா

மிருகம்,

animals with out horns.
குமர லண்டம், 8௦6 குமுர லண்டம்,

குமரனுட மனைவி

மூலம், வள்ளிக்

garlic pear-

குமரகன் பூடு, கோழிக்காற் பூடு,

8

resembling the leg of a fowl.

ரகன் பெண்டீர், வள்ளிக் கொடி,
‘ sweetpotato

creeper

- lpomaea

patatus.

, குமரக் கிரியை, சிரித்தல், சிறு நீர்
். குடித்தல், தரையைக் குத்தல், கல்
பொருக்கல், முதலிய குணங்களை
யுண்டாக்கும் ஓர் சித்தப் பிரமை, ௮
mind
unsound
of
state

manifesting such tendencies as
urine,
of
drinking
laughing,
- striking with the fist on the ground,

gathering of pebbles etc.
குமரப் பாரை, ௬ராவைப் போன்ற ஓர்
பெரிய கடல் மீன். இது 5-அடி நீளம்,
பக்கம்

வயிற்றின்

குமரனேறும்
பச்சிலை,
மயிற்
சிகைப் பூடு - peacock's crest Actimopteris

@woraib, wreilevse,
Crataeve religiosa.

மேற்

88௨

மூக்கன்,

கிழங்கு, 596 சூமரகன் பெண்டிர்.

குமரக மூவி, புதினாக் கீரை,

plant

குமர மூக்கன்,

பச்சை,

புறம்

கறுப்பு,

வெள்ளியைப்

Gunestpgy, shark pauray - Caranx
rottleri. It is so called from its

resemblance to shark. It is 5 ft.
long, glossygreen on the back and
silvery - white on the abdomen.

சூமரனேறும்
cock.

dichotoma.
பட்சி,

குமரனோசிகம்,

மயில்,

பிள்ளை

flowering murdah
paniculata.

Great, Glenanenesr

றல

மருது,

- Terminalia

1. a young man

6 years old; 2. வாவிபப் புத்திரன்
a youthful son; 3. syeser
st, man
in the prime of youth i.e 16 to 32
(years).

குமரன்

மாலிகம்,

பிராய்

முட்டி,

rose - coloured sticky - mallow
Pavonia zeylanica.

-

@wofA, Gemb Guess, a young girl; 2.
கற்றாழை,
Indian
indica;
3.senef
marriageable

aloe - Aloe
a - young

woman;

கன்னியா குமர , Cape

4.

Comorin;

5,குப்பை மேனி, rubbish plant Acalypha indica;
6, கெளரி
Linagienb a kind of prepared
arsenic - Yellow oxide of arsenic.

7, தையோக அல்லது கர தரித்தற்
குரிய
பருவ
முடையவள்,
௮
woman at the age during which
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குமரி

குமரி
she is fit for sexual intercourse or
fit to be in a state ta conceive;

8.

Les WeML BS Clue, a matured
ளார்; 9, அழி வில்லாப் பெண், 8
virgin

of unchanging

youth;

10,

பத்து அல்லது பன்னிரண்டு வயதுப்
Glue, ayoung girl 10 or 12 years
old; 11. பதினாறு வயதுப் பெண்,
any girl up to the age of 16 years;
32. காக்கணம், mussel - shell.
13.
creeper - Clitoria ternatea;
wevasiens, jasmine -- Jasminum

sambuc. .14, GuGmreow, greter
15, புடமிட்ட பொன்,
௦ வொ;
refined

gold.

16,

sé,

the

goddess Sakthi. 17. Lj Huem wl
a girl in whom menst
Glues,
18,
ruation has not commenced;

சப்த மாதர்களில் ஒருத்தி,

௦82

the seven renowned women or
mother (Saktis); 19. சுத்தப் பொன்,
pure gold; 20, aupemev, see Gui

காமம், 21 சத்தி சாரணை,
குமரிகர்ப்பிணி,

சிறுபெண்ணா

யிருக்கும் போதே கருப்ப மடையும்
Glueset, a girl pregnant while still
young;
a
girl
conceiving
prematurely.

சூமரி கற்பம், சோற்றுக் கற்றாழை

குமரி கற்றாழை, சோற்றுக் கற்றாழை,
aloe நய, 2. செங் கற்றாழை, red
aloe.

குமரி காசம், கண்ணுக் கேற்படும் ஓர்

வகைக்

காச

taken

along with

aloe -

pulp for rejuvenation; 2. Quccorevsflest

நாதத்தோடு மருந்தைச் சேர்த்துக்

கொள்ளும்
கற்ப மருந்து,
a
rejuvenating medicine in which

the female vaginal secretion
forms
the
chief
ingredient
amongst other drugs used for the

purpose.

நோய்,

இதனால்

கண்கள் கலங்கி தாங்க முடியாத
கடுப்புடன் வலி யுண்டாகிப் பீளை

சேர்ந்து, நடுவிழியில் குத்தலும்

அத்துடன் கண்ணில் வாயுவுங்
கொண்டு,
கண்மணி
பெருத்து
வீங்கித் திரண்டு நீர் கோர்த்துக்
கொண்டு பார்வைக்குக் கெடுதி
நேரிடும். ௦21௮0 of the eyes. It is
marked by
a bluish -. white
appearance
like
contusion
intolerable pain and irritation
mucopurulent discharge. Piercing
pain in the iris. As a result of
deranged vayu (humour) It is also
characterised by dilatation of the
pupil,
swelling
due
to
the

collection of morbid fluid in the eye
and

குமரி

impaired

காமம்,

sexual

Semen

vision.

பெண்ணின்

discharge

in

நாதம்,
woman-

muliebre ( 2.15)

கொள்ளடா கொள்ளடா குமரி காமம்
கொண்டவனே உயிர் பிழைப்பான்
மற்றோன் சாவான.

யிற் கொள்ளும் காய கற்ப மருந்து,
medicine

சீவன்

(சண் சந்தி சேசதயம்)
the above is a quotation from a
Tamil
work,
alluding
to
the

importance
secretion

of

the

woman's

in Rejuvenation.

குமரி காவிகம், சிவப்புக் கற்றாழை,
red’ aloe.

குமரி சீவன், விசாரணை

அல்லது
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குமரி

புத்திர £4

சீவன் .

குமரி

4G), child's amulet

tree - Putranjiwa

roxburghii.

குமரிச் சாறு, கற்றாழைச் சாறு, aloe
ர்ய்னீ 2. பெண்ணின் நாதம், 52௨
குமரிச் சுறா, குரங்கன் சுறா,
shark - Stegostoma
aloe

pulp.

2௨0௮

கற்றாழைச்

சோறு,

——.

ஓர் பச்சைப் பூடு

an ever - green

plant.

குமரித போதம், துரிய நிலை,

41௨

highest degree or state of the soul
in which
Yogis
attain
entire
quiescence

குமரித் தைலம், சோற்றுக் கற்றாழை

்.

ஆதியாகத்

தயாரிக்கும்

தலை

முழுக்குத் தைலம், ௮ ஈ௱௨01௦௪7௨௦ oil
prepared
with aloe as chief
ingredient along with other drugs.
It is used for anointing the head.

குமரி நாதம், 8௦6 குமரி காமம், 2.
tons (gH. Menstrual blood.
NOTE:The
word
implies
menstrual blood as found in many
dictionaries, but strictly speaking

it is not correct as according

to

Siddhar’s science, it refers only
to semen muliebre, which is quite
a different fluid discharged by
women during sexual intercourse
in the same way as men

குமரி

நீர்,

பெண் மூத்திரம்

ரி5

யாராஉ.

பெண்ணின்

5௦௦

குமரி.

குமரிப் பருவம், ௧௬ தரித்தற் குரிய

tigrinum.

Goh epmped, wevadlens jasmine;
2. 5௨௨ சங்க புட்பம், 3. இலவங்கம்,
clove - Cinnamomom genus;
4.

.

_ களைநீர், 5௨௨ குமரி காமம், 2.
கற்றாழை நீர், 21௦6 1ப1௦5; 3. வெடி
யுப்புத் திராவகம், (17௦ ௮௦10; 4. சிறு

குமரி நீலி, கெளரி பாஷாணம்,

குமரி காமம்.

குமரிச் சோறு,

யட்சரம்

காமக்

பருவம்,

பருவ

காலம்,

the

reproductive period of a woman's
life - Genesial cycle.
சூமரிப் பால்,

௧௦௨

சூமரிச் சாறு,

2.

வயது பெண்ணின் முலைப்: பால்,
the

breast-milk

of

woman,

a

young

;

சூமரிப் பூ, இளம் பெண்ணின் ருது
அதாவது சூதக ரத்தம், Menstrual
blood

குமரி

of a virgin girl.

மஞ்சணத்தி,

Indian

பூசு

மஞ்சள்,

saffron.

குமரி மடல், 5௦6 கற்றாழை மடல்.
குமரி மணி, வயது பெண்ணின் யோனி
Sinise,
the small elongated
organ
or clitoris of a young
woman.

குமரி

மூத்தல்,

கன்னிகையாய்க்

காலங் கழித்தல், மரா 1௦ die as a
virgin.

குமரி மூலம், கற்றாழை வேர், aloe -

root.
குமரி

யட்சரம்,

குழந்தைகளுக்கு

அழற்சியினால் நாக்கு கொப்புளிக்
காமலே தடித்து, வெடித்து, சுரங்
காய்ந்து,
இரத்தமாய் வயிற்றுப்
போக்குடன்
வாந்தியையும்
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குமார

குமரி யட்சரம்
உண்டாக்கும் ஓர் Camis, a kind of
stomatitis
due to alimentary
disorder it is marked by swollen
tongue. fissure from inflammation
without ulceration, fever, dysentery
and vomiting.

குமரி யன்னம், 5௦6 குமரிச் சோறு,

- Crataeva

வாகனம்
religiosa;

3. பத்து,

பன்னிரண்டு வயதுப். பெண்,

௦10 ௦ 1234/286;
பெண்,

a chaste

இரட்டை

௮ 911

4. கற்பழியாப்
woman;

மல்விகை,

5.

double

-

flowered jasmine.

குமார தந்திரம், இராவணேஸ்வரன்

குமரி யாடுதல், கன்னிப் பெண்ணோடு
புணர்தல், ர
கலய ஈவா
course with a virgin.

கோகர்ணத்திற்

தவம்

செய்து

பிரமதேவன் வரத்தினாற் பெற்ற ஓர்

வைத்தியக்
கிரந்தம்.
வடமொழியில் எழுதிய

இது
ஆயுள்

குமரியா யிருத்தல், கன்னிகையா
யிருத்தல், to be a maiden.

வேதத்தின் ஒரு பாகம், 06 07 12

குமரியிசை, பேரீச்சம் பழம், wild
date fruit - Phoenix dactylifera.

‘Ravana

குமரி யிருட்டு, விடியுமுன்னுண்
டாகும் இருட்டு,
daybreak.

@iofi sins,

வோ

௦5

see Gui

0௮70௨

wen".

humour.

ஈனா

வாழை,

1௪

young of a plantain tree which has
not yielded.
சூமர், கன்னி யழியாமை,

விவாகமில்லாத
unmarried

"ராடு

பெண்,

woman;

2.

an

virgin.

குமளம் பாசு, சூரை மீன், a kind of
அறக்குளா மீன்,

குமாரகம், ஓர்வகை

ஈயம்,

களில்

for

his

austerities

at

மேற்படி

நோவ்களின்

காரணம், குறி, குணம், முறை
யவைகளைப் பற்றிக் கூறும்,
6 books in Ayurveda
on the
Practice of Medicine containing
etiology, symptomatology etc. of
diseases peculiar te infants-and

women; and the pathology etc. of
those diseases.
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8 100

௦8 ௦5௨

mackerel
Caranx
rottlerii.
length is about 5 feet.

Its

குமாரம், ஓடவைத்த பொன் refined
gold obtained

a kind of

lead; 2. மா விலங்கம், (ரகவ

reward

சூமார பிருத்தியம், ஆயுள் வேதத்தில் .

5 அடி நீளம்,

holy basil - Ocimum

sanctum.
fish. See

a
or

குமாரப் பாறை, ஒர் கடல் மீன், இது

குமர்ப் பிள்ளை, சூமரி, ரலு௱.
குமலி, sions,

as

penance
Gokharna.

குழந்தைகள்,
பெண்கள் இவர்
களின் நோய்களைப் பற்றிக் கூறும்
ஆறுவைத்திய புத்தகங்கள். இவை

குமரி வாயு, ஓர் cunuyy a kind of windy

குமரி வாழை,

divisions of Ayurveda in Sanskrit
obtained from God Brahma by

by melting process.

குமார வாகனம், மயில், 02௪0௦௦)
uintemet elephant.

2.

973

குமார

விருத்தியை

குமார விருத்தியை,

குமிழஞ் சுளுந்து

மருத்துவச்சி,

mid - wife.

குமாரன், see அக்கினி குமாரன், 2.
euneS\Lieot a young lad; 3. ஓர் மரம்
a variety of cinnamon - Rhoebe
paniculata.

குமாரி, சொர்ண பேதி, a solvent or
menstruum

dissolving

அழியாக் கன்னி,

gold;

௨ 1௦௨

2.

௦7

perpetual youth said of goddess
Sakthi, 3. @wifl, a girl arrived at
puberty;
4. யவ்வன
குமாரி

அதாவது
Bombay
குமாரிகா,

துலுக்கக்

கற்றாழை,

aloe - Socotrine
586

aloe.

காய்ப் பாகல்.

குமாரிகை, பத்து முதல் பன்னிரண்டு
வயதுப் பெண், 8௨ எ! ௦74 10- 12
நவ. 5௦6 குமாரகம்.
சூமாரி பூசை,
: ஓர்வகை
துர்க்கை
பூசை
இதில்
10-12
வயது

பெண்ணை நிர்வாணமாக நிறுத்தி
அவளுக்குப் பூசை நைவேத்தியம்
செய்தல். இதன் விபரம் சித்த
நூற்களில் விரிவாகக்காணப்படும்.
a worship of Durga in which a girl
10-12 years old is placed naked
on
௨
pedestal
886
the
representative of the Goddess
and offerings are made to her as

generally done to an idol. A
detailed account of this will be
found in Tamil Siddhar's works.
5௨6 சக்தி பூசை.

-குமாரீசம், மண் திருஷ்டி , ஈர
்

of Bengal; chay- root- QIideniandia
umbeflata.

குமிகை, இளவெள்,

1௭10௮ ஒஸ்

seed:

2. eter

GleuenGlener,
sesamum.

which

see,

3.

white gingelly see or

குமிகை சோளம்,
White guincavulgare.

வெண்
corn

சோளம்,

- Sorghum

குமிடக் கல், கிட்டக்கல் ,iron dross.

குமிட் கல், கற் கிட்டம். வகா - பார்க்
brick.
குமிட்டிக் காய், கறிக் குமட்டி,
50௮15

ஏலார்ஸ் ௦4

குமட்டி,

௮
588

கவியாண பூசினி.

குமிட்டிக் காளான், மரக் காளான்,
mushrooms

குமிட்டிக்
கீரை.

growing

on

886

கீரை,

trees.

குமட்டிக்

சூமிட்டி மாதுளை, 5௦6 கொம்மட்டி
மாதுளை.

குமிட்டில்,
ஓர் கீரை,
green.

௨ vegetable

குமிண்டி, 5௦௦ குமிட்டில்.
குமிதம், தேக்கு மரம் , 122/0/௦௦0;
Indian

oak - Tectona

grandis.

குமிதிகம் 5௦௦6 குமிதம்.
குமிலயம்,

மயிலிக்

கீரை,

see

குப்பை மேனி.

் குமிலி, துளசி, 896

குமிலி.

குமிழகம், குமிழ் மரம், 82௦ குமிழ்.
கூமிழங் கொடி,

5௦5 குமிழ்.

குமிழஞ் சுளுந்து, குமிழங் கட்டையில்
கொளுத்தும் தீவட்டி,
made

of coomil

stick.

1௦௦1௨௧

O74

குமிழ்

சூமிழ ரோகம்

குமிழ ரோகம், அல்குலின் சளிசவ்வில்
மேடிட்ட அனேக கொப்புளங்களை
நோய், (ஸு
பும்
ஓர் பிரமேக
யெழுப்

contagious suppurating ulcers in
the mucous membrane of the
woman's genital, arising from
venereal complaints; 2. aem.&

கண்ணில் குமிழ் போல் சவ்வைப்
புடைப் பிக்கும் ஓர் கண்ணோய்.

இது அடியிற் கண்டபடி

மூன்று

spontaneum,
4. எருதின் திமில்,
the hump of an ox, 5. Braq@ iif,
water - bubble.

குமிழ்,

பெருங்

கும்பிடு

குமிழ்

தேக்கு,

அல்லது

மரம்

இம்

சாதாரணமாய் இமாலயம், நீலகிரி,
கீழ்க் கடல், மேற் கடலோரங்கள்,
இவ்விடங்களில்
மலையாளம்
பார்க்கலாம். அடி மரம் கனதி,

aismaectiu@w. a disease developing the growth of the membrane

கொஞ்சம்
பெரியது,
பூக்கள்
கந்தகத்தைப் போல் மஞ்சள் நிறம்,

(red - boil) in the white of the eye.
It consists of three kinds as
mentioned below:-

வேர்

' 1. sens& @Sipiored boil (flesh).
2. இரத்தக் குமிழம் [20 6௦1 (61௦௦0)

3. நீர்க் குமிழம், (942427)
சூமிழன், 566 குமிழ்.
@ Ap, Bre @ if, water - bubble;
2. Bn555 Gib,

bubble raised

on the surface of the blood as inhemorrhage
or when
blood

gushing ௦0௩ 3. குமிழஞ் செடி. see

குமிழ்.
குமிழ்க் கொள்ளுதல், 8௦2 குமிழித்தல்.

குமிழித்தல், குமிழி தோன்றல், 110
of

bubbles;

2.

குருக்கள்

கொப்புளமாய் எழும்பல், ரீவி ௦
maturing of pustules into boils as

ஈ ஊக!

௦௦௦

3. கொப்பளித்தல்,

gargling.

op, eudlpes Cle. Kandahar tree;
2. உள்ளங்

காற் கட்டி,

boil

swelling in the soie of the foot,

நாணல்,

reed

or J
3.

Saccharvm

கசப்பு.

இதன்

வேர்

பல

விருத்தி, இரைப்பு வலிவு, மலம்
Genes
முதலிய
இளக்கம்
வாய்ந்தது, இதைக் கஷாய மிட்டுக்

கொடுக்க,

இருமல், வாதநோய்,

வாத ௬ரம், அசீரணம், பாண்டு
குணமாகும்.
முதவியவைகள்
கஷாய
மிட்டுக்
இலைகளைக்

கொடுக்க வெள்ளை, மூத்திரப் பை
அழற்சி இவைகள் போம், வேருடன்
தேன்,
அதிமதுரம்,
சர்க்கரை
யுண்ண
இவைகளைக்
கூட்டி

முலைப்பால்
பெண்களுக்கு
சுரக்கும். இம் மரத்தின் நிழல்
உடம்பிற்கு நன்மையைத் தரும்.
சூரணம்
வேர்ப்பட்டையின்
சூலைப் பிடிப்புக்கு மேற்பூச்சு
மருந்தாக உபயோகப்படும். இதில்
பல வகை யுண்டு. அவையாவன‘Kashmere
tree
Gmelina
arborea.
It is a usefu!
tree

commonly

found

in

the

Himalayas, Nilgris and in the East
and
west
coasts
including
Malabar. [t has a short, thick trunk,
few flowered. flowers large and
sulphur - coloured. Root is bitter
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குமிழ்

குமிளிக் கண்

tonic; stomachic and laxative;
decoction of the root is given in
cough rheumatism. fever accompanying
gout,
indigestion,
anasarca etc. Infusion of leaves
is useful in gonorrhoea
and
catarrh of the bladder. Root when
taken with liquorice, honey and
sugar, increases the secretion of
milk in woman; the shade of this
tree is good for health; ashes
used as mordant. The powdered
root - bark is applied externally in
gout. The tree consists of different
varieties and they are:-

1. செங் குமிழ்,
Gmelina

2.நிலக்

red coomil -

tomentosa.

குமிழ்,

Kashmere
asiatica.

tree

small
- Gmelina

decoctions for fever and
of the body. |

குமிழ்,

கடைக்

கண்ணில்

burning

கெட்ட

சவ்வுச் சதையை வளர்ப்பிக்கும் ஒர்
கடைக்கண் ரோகம், ௮ 015௧௪௦௯௧௦௨ ௦
the corner or angle of the eye
developing
a
membraneous

growth.

‘

்

குமிழ்க் கொடி, நிலக் குமிழ், ௧௱௮!
Kashmere
asiatica.

tree

-

Gmelina

குமிழ்ப்பு, கொப்புளம்,

௦1);

2.

Yomi,
bubbling; the growth of
anything into a conical shape; 3.
Loulé Slee,
horripilation; the
standing of hairs on end.

3. பெருங் குமிழ், 58௦ குமிழ்.

குமிழ் மிட்டான், தண்ணீர் மிட்டான்,
water
root
Asparagus
racemosus.

4. நாய்க் குமிழ், 0௦9 - bamboo-

குமிழ்

Sac-harum

5. Bis @iiip,

6. கருங்

கட்டியை

another variety.

medicine

குமிழ்.

Kashmere

black

tree.

8. காட்டுக் குமிழ், 1ம் 6
- Gmelina

:-

iobata.

Note - The root of this tree forms

one of the ingredients ௦7 தசமூலக்
கஷாயம், a decoction of the
mixture of 10 plants, which is held
in great. repute by the Hindu
physicians; where as the fruits
enter into the composition of

several cooling

and

refrigerant

உள்ளங்கைக்

குணமாக்கு
curing

மருந்து, 8

boil on the palm.

குமிழ் ரோகம், கண்ணின் வெள்விழி
யில்கொப் புளத்தை யுண்டாக்கும்

ஒர் கண்ணோய்,

7. சிறுங் குமிழ். ஈரா 85 141௦. 2
vervain

மிட்டான்,

spontaneum.

௨ 1ப௪௦௦ ௦ஈ 116

white or sclerotic coat of the eye.
v

குமிழ்
வண்டு,
Perforating
tenisocapa.

குமிளம்,

குடை
வண்டு,
beetle-Xylocopa

5௨6 குமிழ் ரோகம்; 2. see

குமிழ்,

7

eile, Fre Guiyfl, bubble on water.
குமிளிக் கண், குருக்கள் எழும்பிய
sexs,

eye

matked

by vesicles.

976

சூமிளி பாய்தல்
குமிளி பாய்தல், நீர்க் குமிழியைப்
போல் எழும்பல்,
rising like
bubbies.

சூமின், 56௨ குமிழ்.

மாறாது சீழ் வடிந்து எரிச்சலுடன்

குமுகம், பன்றி, 1௦0; 2. பிரம்புக்
கொடி, cane creeper; water-ratanCalamus

rotang.

குழு சுமெனல், கும்மென மணத்தல்,
throwing a strong fragrant smell.
causing contusion, as by beating
with a stick or something bulky.

குமுடக் கனிவழி, முட்டைச் சிலந்தி,
an ulcer of the size of an egg;
egg-shaped venereal boil.

an

குமுணா சுனை, சிங்கி வினளயாட்டிற்

குபயோகிக்கும் ஓர் மூலிகையின்
௬,

hairy

prickles

of

unknown drug (@(pewm)
magic.
டய
க

குமுதகம்,

used in

கட்டு

88௦11701௮1

வெள்ளி,

உட:

unapiesn,
குமுதகி,

an

586 செவ்வாம்பல்; 2.

தருப்பை,

4.

grass;

3.

வெள்ளைப்

white arsenic.

வெள்ளாம்பல்,

Indian water
pubescens.

white

- jily - Nymphaea

ஒர்வகைச் சிலந்திப் புண், 81/40 07
suppurating
venereal
ulcer
discharging pus without visible
signs of development on the

of the

இரைப்பும்,

body;

developing underneath
and discharging
pus

an

ulcer

the skin
without

நெஞ்சடைப்பு

முண்டாகும், a kind of spider. the
poisonous bite of which is said to
cause or develope
tn different

parts of the body, uicers attended
with constant discharge of pus,
burning
sensation,
hard
breathing
and
spasmodic
suffocative attacks.

குமுதபதி மங்கை, செவ் வல்வி, 1௦0
Indian

water

- lily - Nymphaea

rubra.
குமுத பத்திரம், பெருங் குமிழ், ௧68௨

குமிழ்.
குமுத

பாஷாணம்,

பாஷாணம்,

வைக்கிராந்த

உ ஈய

னல

GOs,

sydueo,

ற0150ஈ.
கர்ப்பூரம்,

குமுத
பாந்தவம்,
camphor.

indian water - lily;

2. கர்ப்பூரம், கொற,
3. see
கற்பாஷாணம், 4. செவ்வாம்பல்,
red indian water -lily - Nymphaea

ரபாக; 5. தருப்பைப் புல், (பசக 0
sacrificial

குமுதச்சிலந்தி, கொப்புளம் எழும்பாமலே
உள்ளே புடை கொண்டு சீழ் வடியும்

surface

SVs
eruption on the surface of the
body; 2.ஓர் வகைச் சிலந்திப் பூச்சி.
இதன் விஷம்
பட்டவிடத்தில்
கொப்புளங்கள் எழும்பி, அதனின்று

grass

ஷூ௩௦6ய01025;

-

Erogrostis

6. வைக்கிராந்த

Linapitesmo, a mineral poison;
அடுப்பு, hearth; fire - place;

7.
8.

வெள்ளாம்பல், 'வர்/1 indian water
- lily
Nymphaea
Gleusnonciast, white

alba;
9.
Nymphaea

jlotus-Nymphaea
lotus
(pubscence);
10.
ஓர் வகை
நாணல்,
a
kind
of
reed
-
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குமுதம்
Saccharum

குமுற

spontaneum,

large

11.

acute unifoliate tick -

18. நேத்திர

குமுதம் அதாவது
வரும்

ஒர்

குமுதை,

சதை

குமுந்தகம்,

அவையாவன,
௮ 0156௮5 of the
biack of eye marked by morbid
growth of flesh over the pupil. It
consists of three kinds viz:-

native

,

i, F60fl, sweet

- Cucurbita

குமுதிசை,

pumpkin
மரம்,

a

fragrant tree.

குமுதிய் பனை, கிச்சிலவிப் பனை,
இம் மரம் மிகவும் உயரம், பூக்கள்

மஞ்சள், ஊதா நிறம், அடி பாகத்தின்

சவ்வரிசி
கிடைக்கும்.

பூவினது தண்டுச் 'சாற்றினின்று

வெல்லமும்

மதுவும் தயாரிப்பார்

eer.
Singapore sago - paim Arenga
sacchariferaalias
Borassus gomutus. It is a very

12

குமுந்தம்.
௮ |

௦7

குமுலி, துளசி, ரஞ் basil - Ocimum
sanctum; 2. Gud gilbenu, large
- Leucas

aspera.

குமுறக் காய்ச்சுதல், கொதிக்கும்படி
மிகுந்த தீயிட்டுக் காய்ச்சுதல்,

குமுறப் பிழிதல், இறுகப் பிழிதல்,
squeezing
express

உட்புறத்தில்
அபரிமிதமாய்க்

௨௨௨

heating any liquid to boiling point.

maxima.

ஓர் வாசனை

2. கற்

arsenic.

feucas

குமுதாஸ்தம், ஆம்பற்கொடி, creeper
of tndian water - lily.

௨166;

குமுந்தம், கடுக்காய், |ஈளிவா ஏனி௱யர்.
Kt is so called probably from its
being considered next to nectar.

growth.

3. வெண்குமுதம், white தானொரு 7
குமிழம்.

yellow

88௨ குமுந்தம்,

குமுந்தம், கற் பாஷாணம்,

1.Glemu @capsb, red growth.

Gopsiens,

ஒர் மரம்

பாஷாணம்:

வளர்த்தி, இது மூன்று வகைப்படும்,

2. கருங் குமுதம், 61௮0

palm;flowers

Note -Sago is a farinaceous pith
obtained from the stem of many
piants
mostly
palms,
see
சவ்வரிசி.

trefoil - Desmodium gangeticum;
16. ens) uti, downy grisleaGrislea
tementosa
alias
Woocdfordia flori- Pistia stratiotes;

கருவிழியில்.

tall

and purple; heart of the stem
contains large quantities of sago;
flower - stalks yield a sugary sap
which is made into jaggery and
‘palm wine. |

வெள்ளி ௨11, 12. வெள்ளைப்
பாஷாணம், 'ஈரர16 arsenic- Arsenic
11404; 13. பன்றி, ௦0; 14.குமிழ்,
kashmere tree- Gmelina arborea;

15. tyentenig,

and

லண்டம்

out by

pressure;

to

completely.

Gow vein,

(@cemeo,gurgling+

அண்டம்,
scrotum)
Idsdics
இரைச்சவிடும் ஓர், வகையண்ட

நோய். இதில் பிடுக்கு கைத்துருத்தி
யைப்
போல்
பருத்து,
சூடல்
மேலேறினாலும், கீழிறிங் கினாலும்
தவளையைப்
போவி
ரையும்.

ஆகவே,

நடக்கும்

கனதியால்

இசிவு

போது

வலியையும்
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கும்பகம்

குமுற லண்டம்
aAslafleeiw, reducible hernia. in
this, when the rupture which
eventually makes its way into the

scrotum

is

pushed

back

or

returned into the cavity of the
abdomen, a gurgling sound is
commonly heard. So, when the
patient begins to walk, a feeling
of weight dragging pain is noted.

குமுறல்,

ஒலித்தல்,

gurgling;

roaring;
sounding;
&eribueo, giving out

2. நுரை
foam; 3.

குமிழி யுண்டாதல், bubbling up.

அதிரும்படி

வெடித்தல்,

குமுற

forcibly

pounding

By S50,
mortar.

in a

நன்றாய்

எரித்தல்,

ஈகா

௦

boiling anything to a great heat.

குமுறுதல், களகள
(pesi_congeo,

வென்னும் சப்த

causing

a gurgling

5௦பா9. 586 சூமுறல்,2. கோபம்
அல்லது
விசனத்தினாலெழும்
அழுகையை
யடக்குதலினா
லேற்படும் சத்தம். ௨ ஐக௦ய/(௮ர
sound

caused

anger

or grief;

by

suppressed

3. Geqapsev,

hemming.

Bre ame,

difficulty in

passing urine attended with pain:
and a sensation of heat - Dysuria.

குமைஞ்சான்,
குமைதல்,
be

குமைத்தல்,

88௦ குமஞ்சான்,

புழுக்கமா யிருத்தல், to

close

as

the

air;

sultry

2. குழையும் படி வேகுதல், being
over - boiled as to becomeslimy;

getting fainted.

உரலில்

pounding

in

a

இடித்தல்,
mortar;

சூழையும்படி.வேக வைத்தல்
- boiling

as to

become

2.

௫௭

slimy;

3.

வருத்துதல், லர ; 4. நொருங்க
மிதித்தல்
12௭௦10 out into a
mash.

குமைந்து போதல்,

886 கசுமைதல்,

கசூம்பகம்,586 கற்றாழை, 2. சாலாங்க
பாஷாணம்,
a kind of native
௮58/௦; 3. தொட்டி பாஷாணம்,
another kind of native arsenic; 4.

பாதிரிப் பூ, 586 கும்பம், 5.மருதம்
box

குமுற வெரித்தல், கொதிக்கும்படி

@Gosa,

3. Genjfaicoi_gsev.

myrtle

- Myrica

Ordiemucmud
கண்ணோய்,

sapida;

பற்றிய

6.

ஓர்

a disease of the eye

- 185. 5௪% கும்பிகம்.
கும்பகம், தினப்படி பழகி

பிராண

வாயுவையடக்கல், retention of
breath in Pranayama
in daily
practice as a religious exercise.

Note: - This method of exercise in
Pranayama not only develops
one's Personal Magnetism, but
also one's will and power of
concentration.

2. சுவாச

பந்தனம்,

control

or

complete suspension of breath.
as in Yoga practice. This is done
by stopping the breath by shutting
the mouth and closing both the
nostrils with the fingers of the right
hand, for purposes of attaining

Supernatural
Divine

and

power

rather than

Superhuman

powers.

979

கும்பகம்

' @bu

Note: - Kumbaka comes in when
all the clamourings of the mind
are hushed and suspension of
breath follows, It comes even
through
Bhakti
for,
through
intense Bhakti the breath remains
suspended in the same way as
in Yoga practice. C.f. Gaaie

கும்பகம்.
கும்பகயம், பேய்த் தேற்றா,

௨ 1ம்

variety of clearing - nut- Strychnos
potatorum.

கும்பக

வவஸ்தை,

see

G@lbu

காவஸ்தை.
கும்ப காமாலை, பித்தம் இரத்தத்தில்
கலப்பதால் உடம்பு வீங்கி, மூட்டில்
குடைச்சல்
.
கண்டு,
சில
பாகங்களில்
கண்டு கண்டாய் வீக்க

முண்டாகி, மூத்திரம், நகம், கண்
இவைகள் மஞ்சள் நிறமடைந்து

வாதம்

அதிகரித்து,

மாலையில்

வியர்த்து,
அசதி கண்டு துன்புறுத்து
மோர்வகை காமாலை, ௨ (பம் ௦7
jaundice due-to the presence of
bile in the blood. It is marked by
general swelling of the body,
crushing pain in the joints. knotty
swelling in the affected parts;

urine.

nails, and

eyes

assuming

parts;
urine
nails,
and
eyes
assuming a yellow tint. aching
pain in the limbs. perspiration in
the evenings, physical langour,

drowsiness

etc.

கும்ப காரம், கண்ணுக்கு வவிவைத்
தந்து, இரப்பைகளுக்கு' அழகைக்
கொடுக்கும் அஞ்சனம், a mineral
substance

( antimony)used

as

சாதி

collyrium to strengthen the
and beautify the lashes.

eyes

கும்பகாரி, சிகப்புப் பாஷாணம்.

red

arsenic

கும்ப காரிகை, கண்ணுக்கிடு மருந்து,
collyrium

for

the

eyes,

See

கும்பகாரம்,
கும்ப காவஸ்தை, அபான
மறைந்து,
பிராண

இருதயத்தில்

வாயு
வாயு

நிறைந்து,

அசைவற்நிருக்கு மோர் யோக
நிலை, a state of Yoga in which
same difficulty is experienced
when the corbonic acid gas in the
system is gradually expelled and
the oxygen with the prana is made
to take its place in the lungs. This
is what really takes place in the
suppression of breath.

கும்பக் கிருதம், 110 வருடம் சென்ற
நெய்,(ஈ Ayurveda)
110 years old.

clarified butter

கும்பங்கம், கருங்கூளி, black eagle.
It is so called probably of its body
resembling a pot in shape.

கும்ப சம்பவன், அகஸ்தியர், குடும்பத்திற்
பிறந்த தாலிப் பெயர், 1௨ 8௨௨0௨
Agastiya; so called from his taking
birth in a pot.
கும்ப சரம், Aeuems, Indian
lpomaea
turpethum
convolvulus turpethum.

jalap alias

கும்ப சாதி, பெண்களின் நாலுவகை
சாதிகளில் ஒன்றாகிய சங்கினி சாதி,
one of the fourclasses of women
characterised according to their
lust (Sankini).

980

கும்ப

கும்ப மூர்த்தன்

சீனகம்

கும்ப சீனகம், 886 கும்ப சரம்.
கும்பச்

சீனிதம்,

smooth
Cleodendron

கும்பச்

பீநாறிச்

சங்கு,

volkameria
inerme.

சுரை, குடத்தைப் போன்ற

கும்பஞ் சாய்தல், மரணப் போழ்தில்
Soneo smugeo, drooping of the
head
as
a
symptom
of
approaching death.

சிவதை,

886 கும்ப

கும்பஞ்
செய்தல்,
பிணத்தைப்
புதைத்தல், burying the dead.
கும்ப தும்பி, குடத்தைப் போன்ற ஓர்
seng,

a

large

resembling

a

001

round

gourd
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கும்பச்

FOOT,

வாயை

மூன்று நாள் அடுப்பில் வைத்து
எரிக்குமோர் முறை, 8 0௦0855 of
calcination in which a large round
pot containing of 40 holes at the
bottom, is half filled with charcoal,
over which is placed the required
medicine. The lid of the potis than
covered
with
a
dish
and
hermetically sealed by luting the
joint with clay and then getting it
dried. The whole apparatus is
than placed on an oven and
heated for three days continously.

கும்ப மாதி, சிவதை, 566 கும்ப சரம்,

கும்ப

கும்பஸ்தனி, குடத்தைப் போன்ற
முலை யுடையவள்,
a woman
having

pot-shaped

contained

கும்பந்தம்,
whitish

in a drinking

பலனா

pot.

வெண்கருங்காகலி,
black wood

- Dyospyros

oocarpa.
பிளவை,

பக்கமாக

மேல்

மீன், கடல்

நத்தை.

இதன்

அடிப் பக்கத்து ஒடு வெட்டுண்டது

போற் காணும், 5௨௨ - snail with a
fissure in the shell at the bottom

breasts.

கும்ப நீர், குடத்துத் தண்ணீர்,

தோள்

அப்பானையின்

மடக்கால் மூடி சீலைமண் செய்து
உலர்த்தி அடுப்பேற்றி, அப்பானை
யின் மடக்கு மீது நெருப்பையிட்டு

கும்ப மாமுனி, 866 கும்ப முனி.

கும்பத்தனி, 56௨ கும்பஸ்தனி,

சூம்பப்

கரியிட்டு அதன் மீது மருந்தை
வைத்து,

உருண்டைச் சுரை, ॥0பாம் 0௦/௪ gourd - Cucurbita lagenaria.

கும்பஞ்சான்,
சரம்,

40 துவாரங்கள்
செய்து,
அப்
பானையில் பாதி வரை அடுப்புக்

முதுகில்

உண்டாகும்

Uleteme, carbuncle in the upper
portion of the back just below the
sides of the neck.

கும்பப் புடம், ஒரு பானைக் கடியில்

portion.

கும்ப முசுகம், தண்ணீ? சாலைப்
போன்ற பிடுக்கு, 18 - shaped
scrotum.

கும்ப மூனி, கலசத்திற் பிறந்தோ
னாகிய அகத்திய cipesfl, the sage
Agastya

who

took

his

birth

in a

pot; 2. Glanaé@, stork.
'கும்ப மூர்த்தன், மனிதரை நோயால்
பீடிக்கச் செய்யும் பேய், ௨ demon
causing

beings.

diseases

in

human

98%
சூம்பம்

கும்பனிக்காய்

ஸலமா - 0௦; 2. 88% குமிழ், 3. சிறு

கும்பம், சாலாங்க பாஷாணம், 8 46
of native arsenic; 2. @eSlue,
heap; 3. Ganen Ginev, the upper
portion of the shoulder; scapula
or shoulder blade;4. Gamma,
forehead;
5,
பலண்டுறுக
பாஷாணம், ௮ kind of arsenic- 6.
தாலம்ப

பாஷாணம்,

௪

@iUlp, bell - vervain
asiatica.

சூம்ப விகம், espeonsnyw, the lowest
center in the pelvic region of the
human body - Sacral plexus.

கும்ப வாதம், ஒர் வாதநோய், இதனால்

ஈரமாக!

தோள்,

0௦15௦; 7. சூடம், "248 - 00% : 8.
பிணம்
சுட்ட
எலும்புகளைச்
சேகரித்து வைக்கும் குடம், ௮ urn
in which the bones of a cremated

a kind of prepared

zeylanica-

போன்ற பெண் குநி
pudendum

-

4. sremeou

jar - shaped

muliebre.

கும்பலக் கொடி,

586 குமிழ்.

கும்ப லடித்தல், கும்ப வாசனை
wigas560, flavour of being over 6௦1120; 2. சுடு நாற்றம் வீசுதல்,
throwing scorched smell; smell
as of being over - burnt.

கும்பலம்,

குடத்தைப்

arsenic.

கும்பளக் கொடி, 566 குமிழங் கொடி.

2. 566 கவிழ் தும்பை, 3.

phiomis

வலித்து,

கும்ப விம்பம், தொட்டி பாஷாணம்,

கும்ப யோனி, அகத்திய முணி, 5208
புட்பம், & ரியலா ஐலா

மிக்க

attended with boring pain in the
shoulders and arms, inflammation of cheeks and eyes, tremor
of the head, flatulent disorders
and colicky pain below the navel.

கும்பம்
பாலை,
வெட்பாலை,
dysentery rosebay - Holrrhena
antidysenterica alias Wrightia
tinctoria.

துரோண

கை

கன்னமும்
கண்ணும்
கடுத்து,
சிரசில் துடிப் புண்டாகி, வாயு
கோளாறடைந்து நாபியின் கீழ் வலி
Sngpio,
a kind of rheumatism

dead body are collected; 9. undies
பூ, trumpetflower - Bignonia
suovalens; 10. பேயா மணக்கு,
wild croton - Croton polyandrum
11, Aeuens,
indian jalaplomaea
turpethum.

40/௪;

- Gmetina

போன்ற

பூசினி,
ஐ௱ழர்பா
so
called
because of its reser.blance to

கும்பள மோச, சூரை மீன், (பாரு
150;
2. மால்டிவ் தீவிலிருந்து
இறக்குமதி யாகும் ஓர் கருவாடு, ௨
dried fish exported

from

Maldive

islands.
கசூம்பளம், கலியாண
pumpkin

-

பூசனி,

Cucurbita

௯5ஈ

indica;

2.56 இலைப் பாசி, 3. 586 குமிழ்,
4.. நீர் வெட்டி, கறு
melon
feather foil - Glochidion

zeylani-

பே௱. 5886 கும்பலம்,
கும்பளா, ஓர் வகைக் கருப்புப் பாரை

மீண், 9 91௮01 100% - 000 52௮ - 156 Sparus

berda.

கும்பளிக்காய்,
விளையும்

தீவாந்திரத்தில்
பருத்த

தேங்காய்,

௮
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கும்பிகா

கும்பளிக்காய்
round big cocoanut imported to
Inida from the islands of Maldives ~
and Nicobars.
கும்பளி மெளலி, மலைச் சூஷி,
8
kind of cedar tree - Cedrela toona.

கும்பற் சாதம், புகை சூழ்ந்த அன்னம்,
smoked rice; 2, Suns சாதம்,
charred

boiled rice.

கும்பனாற்றம், தீப் பற்றிய நாற்றம்,
scorched smell; srnell of anything
when charred.

கும்பா, வெள்ளி அல்லது வெண்கல
பாத்திரம், 811427 ௦ 6௧11 - meta
vessel.
fowl.

நீலோற்

பல

Nymphaea

steflata; 2. Qu@m.

குமிழ், 586 குமிழ், 3. ஆண் குறி,

male genital; 4. ஓர் பூடு, ௨121 ௩௦

வர்வ 11 101௦12;

5. கண்ணிரப்-

பை ஓரத்திற் குருக்கள் எழும்புவ

தனாற் காணும் sSaa., swelling of
the eye - lids due to a number of
boils or pustules rising at the
margin of the eye - lids.
:

கும்பிகன், 5௦௨ குத யோனி.
கும்பிகா, நாகப்பழக் கொட்டையைப்
போன்ற ஓர் விதக் கல் பரு, ௨௮௭0
resembling

வெள்ளை

white crotonoil
tigilium.

plant

கும்பாதிரி, அரக்கு மரம்,
Schliechera

யானை,

- Croton

flower tree - Streosper-mum
chelonoides; 4.ungifl trumpet flower - Bignonia chelonoides; 5.

18௦ 1௪௦ -

5௨௦ குதயோனி,

6. ஆகாச தாமரை,

sky - lotus - Pistia stratiotes.

elephant;

596 கும்பம், 8.

சுடு சாம்பல், (101- 881௨5 ௨50௨௦1௮1ly of the oven; 9. Gem), moist mud
containing filthy matter; mire; 10.

5௦௧5 கும்பித்தல், 1 1. fenip, carey's
myrtie bloom - Careya arborea; 12
குவியல், heap.
கும்பிக பிடகம்,
566 கும்பிகம்.

bonducella;

3. வெண் பாதிரி, ரம் trumpet-

@wui, deisogs, Indian jalap. see
கும்பரசம், 2. தாலம்ப பாஷாணம், ௮
ரொம் ௦4 காகா/6; 3. நெருப்பு, ராச;
4. நெற்றி forehead; 5. வயிறு,
6.

stone

நாகணம்,

trijuga.

7- பலண்டுறுகம்,

the

or the seed of a jambolin fruit in
shape; 2. கழற்கொடி, bonduc - nut
creeper - Guilandina

கும்பாசம்,

விதை,

seeds of blue Indian water - lily -

black wart

கும்பா காரம், காட்டுக் கோழி, [பது -

belly;

கும்பிகம்,

வர்த்தமம்

ஓர் கண்ணோய்,

கும்பிகா ரோகம், பித்தம் அல்லது
இரத்தம் கோளாறடைந்து ஆண்

குறியில்
இலந்தைக்
கொட்
டையைப் போல் மாமிசக் கட்டியை
எழுப்பும் ஓர் நோய், ௨ 9156௮5௦
arising from the derangement of
bile or blood in the system. it is
marked by a tumour of the size of
an Indian

pium

in the penis.

கும்பிகா வர்த்தமம், ஓர் வகைக்
கண்ணோய், பித்தமானது இமையின்
நரம்புகளை அனு சரிக்கும் போது
இந்நோய் பிறந்து, அனேக சிறு
கட்டிகள் அல்லது
குருக்களை
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வர்த்தமம்

கும்பி முகம்

யெழுப்பி, உட் புறத்திலேயே தங்கி

வேதனை கொடுக்கும்,

கும்பிடு சிப்பி, ஒர்வகைக் கடற்
சிப்பி.
இது
உணவில்
மிகச்
சிறந்தது, ௮ வவ! - 1௦
1-௮]
shell fish or moliuse living in the
sea and much esteemed for food.

௨ 0168௮55

of the eye due to the derangement
of bile (humour) extending to or
prevalling upon the nerves of the

eye- lids. lt is marked by a number
of boils or pustules

jambolin

(Kumbika)

appearing

of the

eye - lids and eye - lashes
inflamed

and

வேது

by vapours

பிடித்தல்,
- Vapour

-

கும்பிடானை, பிண்டம், foetus. c.f .
குடு குடானை.
fuller’s earth;

2. பிண்டக் கல். இது ஓர் பரிபாஷைச்
சொல், white lime - stone. A secret
term used in Alchemy
கும்பிடுகற் சுண்ணம்,

சுந்தரானந்தர்

நூலிற்கூறியுள்ள வழலைச் சுண்ணம்,
an alchemical
compound
of
calcium referred to in Sundarananthar's
words
on
Tamil
Medicine.

கும்பிடு HMeaflepAeo, AruM, bivalve

போது மூச்சடக்குதல், ௦10110

or

suppressing

in

சட்டி,

கணப்புச்

சட்டி,

portable firepot; 2. Gumest , Gleuererfl

- உருக்குவதற்கு கம்மாளர் உபயோ
கிக்கும் நெருப்புச் சட்டி, 12 - 0௦
used by goldsmiths for melting on

a small

scale,

Chafing

- dish.

gold

and silver -

breath

as_

Pranayama
2. யோகத்தில் வாசி
வயொடுக்கல்,8ப5ற6ர
0119
respiration while in Yoga

practice

கும்பித் திருத்தல், சமாதி நிலையி
லிருத்தல், (1ஈ Yoga Philosophy )
. being in a state in which the
individual consciousness gets
fused
and
is
lost
in
the
transcendental; 2. apsAm Sims zov,

(In Psychology) being in a state of
trance

or suspended

கும்பித்துப்
வேண்டிய

போதல்,

flime,

animation.

சமாதி

புக

தம் பித்தல் ௮ப51ஈ0

respiration to
enter Samadhi;

being

cease so as to
2. aps Genel

in

a

state

of

breathlessness.

கும்பி

- shell.

கும்பிடு

தழுவுதல்,

கும்பித்தல், பிராணாயாமம் செய்யும்

bath.

கும்பிடு கல், வழலை,

பூச்சி,

embracing.

கும்பிசம், 56௦ குமிழ்.
treatment

இலைப்

கும்பிட்டுக் கட்டுதல்,

without

கும்பிகை, 58௨ குட பாசி.

கும்பி, கவேதம்,

பூச்சி,

praying insect found on the leaves
of trees - Mantus religiosa.

seeds,

at the junction

becoming
bursting.

கும்பிடு

of the size of

pa,

நாசி,

குடத்தைப்

போன்ற

jarnose.

கும்பிப்
போதல்,
புகை
சூழல்,
being clouded with smoke when
charred or over - burnt

கும்பி முகம், நெருப்பைப் போற்
சிவந்த புண், ௨ ££0 ॥ாரிவா௨0
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கும்பி முகம்
wound ;2. ஓர் சிவந்த விஷப் பூச்சி,
a kind of red venomous

bile of

கும்பிரச் சரு, பேரி லாழம்,
snake.

cobra

கும்பில அகாலத்தில் பிறந்த குழந்தை,
child

begotten

2. a

in undue

season;

(POOIS Siphens, child of

an imperfect pregnation; child not

fully matured ; or developed; 3.
gt ex, a kind of fish called gilt head

- Ophiicephalus

wraht;

4.

(pHened, crocodile.

கும்பீ நசம், பெரும் பாம்பு,
snake.

a big

கூடிய

பெரிய

விழுங்கக்

முதலை,

a

கும்புதஸ், 52௨ கும்பிப் போதல், 2.
உணவு தீய்தல், 061
over heated or scorched as boiled rice

௦ா ௦0௮ 1000 ; 3. அடிப் பற்றுதல்,
becoming charred and sticky at
the bottom of a vessel while food
substances are heated.

ஓர் வாழை,

௨

பர

of

plantain tree See @wu eunemyp, 2.
1.54 weves!, digamalli- Gardenia
lucida,

3.

broad

gardenia

latifolia;

பெருங்கம்பில்

-

மரம்,

Gardenia

4. சிறு கம்பில் பிசின்,

cumbyresin
gummifera.

tree
5, @t.b

-

Gardenia
, pot

கும்பைப் பிசின், கும்பை மரத்தின்
idles,

comby

gummifera.

பிசின்

பட்டையினின்றும்
கீறி
யெடுக்கப்

மர

சுத்தமாகவே

மஞ்சள் பிசின்
படும்.
இது

அகப்படாது.

பிசின் வலிப்பைக்

இப்

கண்டிக்கும்,

பூச்சிகளைக் கொல்லும். போளத்
தைப் போன்ற குணம் இதற்கு
முண்டு புண் புரைகளைக் கழுவு
உபயோகிக்கலாம்,

tremendously
big
crocodile
capable of devouring even an
elephant.

கும்பை,

கம்பளிப்

மென்றும் சொல்வ துண்டு. இது ஓர்
சிறிய மரம்,முள்ளில்லாதது, பிசின்
நிறைந்தது, இலைகளின் காம்பு
சிறியது, பூ வெள்ளை, வாசனை
யுடையது, மொக்குகளினின்றும்,

தற்கு இதைச் சாராயத்திற் கரைத்து

கும்பீரம், 59௦ கும்பீலம்.
கும்பீலம், யானையையும்

.

கும்பை மரம், கம்பிப் பிசின் மரம்,
இதைக்

insect.

ரம்

resin - Gardenia

அன்றியும்,

சூதகப் பிரமை, குன்ம வாயு, நரம்புக்
கோளாறு,

முதவியவைகளுக்குக்

கொடுப்பதுண்டு, வயிற்றுப் பூச்சி
களையும்
கொல்லுந்
தன்மை
வாய்ந்தது.

௦பா௱்டு

சக

1௪6

-

Gardenia lucida alias G. resinifer.
It is a small tree unarmed, with
resinous buds; leaves short petioled; flowers, pure white and
large,

it yields a yellow gumresin

from buds and from wounda
‘the

bark;

the

odour

in

is pecuuliar

and oftensive. Gum - resin is anti
- spasmodic and insecticide,
possesses nearly similar virtues
to myrrh; by dissolving it in spirits,
it is employed as an external
application

for cleaning_foy)

and

callous ulcers and for keeping off
fies

from

sores,

it is

mostly

employed interrially in hysteria,
flatulent dyspepsia and nervous
disorders.
It is a successful
anthelmintic in, cases of rotind
worms.
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கும்பை

wy

குயம்பிக்

NOTE: This tree should not be
confounded
with
Gardenia

gummifera,

which

is another

variety.

கும்போ வச்சம், 5௦௦ குடச பாலை.
கும்மட்டி, 5௦௦ ஆற்றுத் தும்மட்டி, 2.
சர்க்கரை கொம்மட்டி, ௫

பல்வ.

melon.
58௨ கொம்மட்டி, 3.
கம்மாளர் நெருப்புச் சட்டி, ரெரி0dish especially of goldsmiths.
5௨௦ கும்மட்டி..

கும்மட்டிக்

கீரை,

588

குமட்டிக்

கீரை.

தடித்தவள்,

௨

stout

woman.

கும்மாயம்,
lime.

தண்ணீர்

புகுதலாலும்

காதினுட்

அல்லது

உரத்த

சத்தத்தினாலும் ஏற்படும்காதடைப்பின்
காரணமாக வுண்டாகும் உணர்ச்சி,
the effect of sensation in the ear
due to water entering into it or
sound striking against the drum
from excessive cry.
குயக் கலம், மண் பாண்டம்,
vessel.

௨

சூயக் காலம், நிலக் கடம்பு, common
cadamba
—
Anthocephalus
cadamba.

குயத்தினலகை,

கும்மதாரி, 5௦௨ இடு கொள்.
கும்மவி,

கும்மெனல்,

கடி

indian
folia.

நில வாகை,

senna—Cassia

12514

angusti-

குய பாசியம், பீநாறிச் சங்கு, 81௦௦4
சுண்ணாம்பு,

slaked

volkameria—Cleodendron
inerme.

கும்மாளங் கொட்டுதல், கும்மாளம்
பாய்தல், 58௦ கும்மாளித்தல்.

குயபீசகம், எட்டி wy, nux-vomica

கும்மாளித்தல், சித்தப் பிரமையினால்
குதித்தல்,
கை
கொட்டல்,
கேளிக்கை
செய்தல், தன்னை
உயர்வாகப்
பேசிக்
கொள்ளல்
(pseSluesr, a mild form of mania

குய பேதி, 586

in which the symptoms
are
manifested under the form of
gayety or sport, as jumping,
clapping hands, moving merrily,
exaggerating social conditions

and indulging in other agreeable
hallucinations

Sb
or

we,

snfi@_G,

complete

darkness.

- Amenomania.

perpetual

darkness;

utte

tree.
குய்ய பேதி.

குயப் புண், 562 குய்யப் புண்
குய மயக்கு, மனக் குழப்பம், confusion
of mind ; 2 .@pwugse, getting
confused.
குய மாதுகம்,
gainut.

குயம், தருப்பை,

கடுக்காய்,

880(1101௮1

101/9

9௮௪55.

566 குசப்புல், 2. பெண் முலை,
female
breast;
3: இளமை,
youthfulness.

குயம்பிக் கடி, சுரை, bottle - gourd
— Cucurbita lagenaria.
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குயின்

குயலன்

குயலன், சஸ்திரவித்தை அதாவது
புண், கட்டி முதலியவைகளை
கத்தியால் அறுக்கும் வகைகளில்
தேர்ச்சி அடைந்தவன், ௦1 who is
skilled in surgery - Surgeon.

சூய வரி, வரிகளமைந்த
from

புலி, (198

its sickle-shaped

குயவன்

கை

வழித்த

stripes.

மண்,

மிகவு

மெல்லிய களி மண், ௮ மரு ரிரட clay
sticking to the hand of a potter at
work.

குயவன் வீட்டு மண், குயவன் களி
மண், 0௦115

ஆ.

குயா, கோங்கிலவு, 1௮156 11௮0௮0௮117Cochlospermum

குயாகம், 586
குயிமாவதி,

gossypium.

குயா.
கொக்

கிறகு,

81015

குயி லண்டம், துரிஞ்சில், 0௮74; 2.
@uleo apie, egg of Indian
cuckoo.
குயில மோதி, 8௦6 அதி
குயிலல்,

மதுரம்.

துளைத்தல்,

boring;

perforating.
குயிலாயம்,
nest.

பறவைக்

கூடு,

bird's

புடை,

பிரமேகம்,

வயிற்று

வவி

இவைகளைப் போக்கும்.
வீரிய
விருத்தி யுண்டாக்கும், இப்பறவை
அடியிற் கண்டபடி இருவகைப்
ui.
Indian cuckoo-common
koel—Eudynamis orientalis. The
male
of this bird is glossy,
greenish black throughout and
the female. glossy dusky-green,
spotted with white above; length
about 1-174 ft. and tall about 4feet;

it has a melodious voice.

Female

bird deposits her eggs in the nest
of a crow for the purpose of
hatching. Its flesh possesses the
virtue of reducing swelling and is
useful in diabetes and colic. It is
an aphrodisiac. It consists of two
varieties as mentioned below:-

2. வரிக் குயில், variegated cuckoo.
குயில் மூக்கெலும்பு, முதுகின் அடி
பாகத்தின் எலும்பு. இது குயிலின்
மூக்கைப் போன்றதா லிப்பெயர்.
coccyx bone, which is situated in
the lower extremity of the back
bone.
It is so called from its
resemblance to Koei's beak.

குயில் மொழி, 5௦௨ அதி மதுரம், see
மரம், 8586 கடம்பு

குயில், குயிற் பறவை, இதில் ஆண்
கரும்பச்சை நிறமாயிருக்கும், பெண்
கம்மலான பச்சை நிறத்தோடு வெண்

புள்ளிகளுள்ளன. சுமார் 1--172 அடி
நீளம்; வால் 22 அடி நீளம். இதன்
குரல் மிக்க இனிமையாய் இருக்கும்.

பெண்

காக்கையின்
கூட்டில்
குஞ்சு
பொரிக்க விட்டுவிடும். இதன் கறி,

். புள்ளிக் குயில், 5001160 0ப0௦4௦௦.

feather.

குயிலென

மொழி

குயில் தன் முட்டையை

குயின் மொழி.
குயிற் கண்டிகை, பாற் குறண்டி, ஈர6
corandy-Lepidagathis

குயின் மூக்கெலும்பு,

pungens.

56௨

குயில்

மூக்கெலும்பு

குயின் மொழி, 5௦௦௨ அதி மதுரம்;

2.

குயிற் சூரல், sweet and melodious
voice.
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குமீ

குய்ய

குமீ, ஓர் வகை நாடி, ௮ 100 ௦7 அரு.
குயோகம்,
சின்னி, birch-leaved
acalypha—Acalypha fruiticosa.

குய், தாளித்த கறி, 569500

௦பாறு;

2. சாம்பிராணி, 112௦௨
3.
aiefiny, seasoning with spices;

2. BINibusms,
smoke;

sweet

scented

incense.

ரோகம்

குறியில் வரும் புண், ப1௦ஊ௮1(/௦ ௦7
the male and female genitals
chancre, chancroid etc.

குய்ய மல்லிகம், 566

அழிஞ்சில்.

குய்ய மைதுனம், ஆசனப்

sodomy;

as

புணர்ச்சி,

2. இரகசியப் புணர்ச்சி,

secret copulation; 3. GliiestGeootn()
புணர்தல், having intercourse with

woman.

குய்ய கோடம்,

கவுபீனம், ௮ piece

of cloth worn
the genital.

in the loins to cover

குய்யம், ஆண் குறி அல்லது பெண்

Gin Suid, Hest Hevfles Lye, fire-

female — Varenda viri or Varenda
mulibre
2, அபான வாயில், 1௨

குறி, 1௨

ஐ!

07 உ௱வ/6ீ

மா ௮

anus.
@uw

uss,

peepul

s7#leme,

tree—Ficus

leaf of

religiosa.

குய்ய பீசகம், 8௦6 சூய பிசகம்.
சூய்ய

பீசம், கற்பூரப்

புல், ௨

"91௮55---தீரரொ௦ற௦௦௦௩
anthes.

schoen

குய்ய பீதம், 58௦ குய்ய பீசகம்..
குய்ய புட்பகம், மகிழ மரம், 1௦1-face

flower

elengi;
called

tree—Mimusops

2. அத்தி மரம், 19 186 50
from

its hidden

blossom.

குய்ய பேதி, ஆசனத்தின் வழியாய்
ஏற்படும் கழிவு, 018௦9௨
of
foeces from the anus.

குய்யப் பால், முலைப் பால், women's
breast milk.
குய்யப் புண், ஆசனப் புண், ப!827 ௦4
the

anus

as,

fistulous

ulcer

etc.

2. இலிங்கப் புண், ப1௦௮்௦ ௦717
penis; 3. Guimeoflts tear, pudendal
ப; 4. ஆண் பெண் இருவருக்கும்

குய்ய ரோக மாதாந்திரம், பெண்களின்
மாத
விடாய்ச்
சம்பந்தமான
நோயின் பேதங்களாகிய சூதகச்
சிக்கல், சூதகச் சூலை, பெரும் பாடு
(pseSlueor. the different varieties
of menstrual disorders such as
amenorrhoea.
dysmennorrhoea,
Menorrhagia, Menopause etc.

குய்ய ரோகம்,
பெண்களைப்

நோய்
கொண்ட
புணருதல், தினப்

புணர்ச்சி, வலுவந்தமாக இலேபன
முண்டாக்கிப் புணர்தல் முதலிய

அடாத

செய்கைகளினால்

வாத

பித்தசிலேட்டுமங்கள் கோளாறடைந்து
ஆண் குறியிற்றங்கி விளைவிக்கும்
பற்பல நோய்கள், 0158255 1
general of the genital of a male
arising from the derangement of

the humours vatha and Bile due

to various causes such as sexual
congress with a venereal woman,
frequent
Inducing

passion

sexual
intercourse.
or promotion sexual

voluntarily

by forcing
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power

of

குரகு மஞ்சள்

ரோகம்

erection,

2. பெண்

குறியிலுண்டாகும் மேக நோய்கள்,
venereal or syphilitic diseases of
the

genitals

chancre;

of a woman

chiefly

3. Quagimiur. Spenr

பெண் குறிகளிற் காணும் நோய்கள்,

diseases in general of the genital
organs of males and females; 4.

வாயிற்
ஆசன
பெண்
ஆண்,
காணும் பெளத்திரம், மூலம் முதலிய
Griese, diseases of the anus
in males and females such as,
piles or hemorrhoids, fistula etc.
குய்ய

விரணம்,

ஆண்

அல்லது

பெண்
குறிகளிற்
காணும்
கொறுக்கு, யோனிப் புற்று மேக
விரணம், முதவியன, venereal or
syphilitic ulcers occurring in the
genitals of a male or female as
chancre, chancroid, pudendal
ulcer, ulcer of the glans penis etc.

2. நோய் கொண்ட. பெண்களைப்
புணருவதால் அல்குல் மார்க்கமாய்
ஆண் குறியில் ஏற்படும் மேகப்
புண்கள், ௨௨௨௧!
௦ ஆூழஈர1/11௦
ulcers of the penis contracted

from

the

sexual

contact

women suffering from
syphilitic complaints.

குரகச்

சின்னம்,

திலக

with

veneral

or

விருட்சம்,

country cinnamon—Cinnamomum iners.

குரகதம், குதிரைப் பற் பாஷாணம், 3
kind of native arsenic;

a mineral

poison; red orpiment or realgar
௮15/2; 2. குதிரை horse.
குரகம், நாகண

வாய்ப் புள், ௨௱ர

maina—Acridotheres

tristis

alias

Maina

tagracula:

2. ஓர் விதக்

snaeens, jack-daw—Gracula;

3. நீர்

வாழ் பறவைப் பொது, 805116
4. சந்திர
birds in common;
வண்ணத்தைப் போல் வெண்மை
யாயும், மிருது வாயும், சீக்கிரம்
உருகத் தக்கதும், பளுவாயு முள்ள
ஓர் வகை
வெள்
வங்கம்,
tin
resembling the colour of the moon
(white). soft, but heavy and easily
melted.
குரகீளு, 526 குங்கிலியம்
குரகு மஞ்சள், சாப்பிரா விதை

மரம்,

இதற்கு வெண்ணெய் விதைச் செடி
என்றும் பெயர். இது அமெரிக்க
தேசத்தினின்று கொண்டு வந்து.
இவவிடம் பயிராக்கப்பட்டது. மரம்
30 அடி உயரம்; இலைகள் இரண்டு
பக்கமும்
மிருதுவாயிருக்கும்;
காயினுள்
8-10
விதைகளும்,
சுற்றிலும்
சிவப்புச்
சதைப்
பற்றுமிருக்கும். இவ்விதை வெண்
ஸணெய்க்குச் சாய்மேற்ற வுதவும்.

இதன் வேரின் பட்டை சுரம், முறை

சுரம் இவற்றிற் குதவும்; விதைகள்
சிறிது துவர்ப்புள்ளன; வெள்ளைக்குக்
கொடுக்கலாம்; வேர் பட்டையின்
கஷாயம்
கொய்னா
(பெரு)
வுக்குப் பதிலாக முறைசுரத்திற்குக்
Glan@aeeomb;
monkey country
‘saffron;

arnotta-Bixa

orellana.

It"

is also known as butter-seed
plant; It is of American origin but
naturalised in the West coast.
Tree is 30 ft. high; leaves smooth
on both surfaces; seed capsules
contain 8-10 seeds surrounded
by ared pulp.

Seeds are used as
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குரகு மஞ்சள்

குரங்காதி
தாக்கும்.
மலச் சிக்கலினாலும்
ஏற்படலாம். கற
மா மாக்க 1

dye to colour butter. The root-bark
and
seeds
are
medicinally
antiperiodic and antipyretic;
the
sseds are slightly astringent and

a good remedy for gonorrhoea.
Decoction of root bark is a
substitute

for quinine

alkaloids
of
antiperiodic.

and

other

chincona

as

குரக் கொளி,

கசூரக் களித்தல், குரக்கு வலி வாங்கல்,
being affected with cramps.
குரக்கன், கேழ்வரகு,

குரக்கு,

2.

குரங்கினுடைய ௦: ௦ ௦6௮௦91ஈ௦ 1௦
a monkey.

சூரக்குக் கால் கை, சூளிர் அல்லது
பலவீனத்தால் குரக்கு வாங்கும்
areo ens, limbs affected with
cramps

due

to cold

or chillness

and weakness.

குரக்கு

முகம்,

குரங்கு

முகம்,

monkey - face.

குரக்கு வலி,

- வலிப்பு,

or

convulsions

attacking
monkeys;:
2.
மனிதனுக்கு பலவீனத்தால் கை
கால்களிற் காணும் குரக்கு வலி,
cramps
or
‘spasmodic
contractions
of
the
timbs
occurring from
human beings.

weakness

குரக்கு வலி

in

குரக்கு வாதம், 588 குரக்கு வலி, 2.
கால் குரக்கு.
இது திடீரெனக்
கெண்டைச் சதையை இழுத்து
முடிச்சுப் போலாக்கி, மிக்க வலியை
யுண்டாக்கும். இது கிழவர்களையும்
சுர்ப்பிணிகளையும் விசேஷமாய்த்

௮ பர்

௦7

- குரங்கதம், மான், 0667
குரங்க நாபி, 586 குரங்கு

நாபி

குரங்கம், மான், deer; antelope;
2.
வெகுவேகமாய் துள்ளி ஒடும் சிறிய
மான்,

௮

walking
vomica;

small

deer

leaping

or

swiftly
3. emi, nux
4. வாடாக் குறிஞ்சி, ௪

species
of
ever
conehead—strobilanthus

5. விலங்கின்

குரங்குக்குக் காணும்

fits

866

குரங்ககம், ஓர் அவரை,
bean.

௮.

ராவு;

சூரங்கு,

the legs. It is a sudden attack in
which the muscles of the calf are
drawn into knots which may be
felt. The malady is prevalent in
elderly peopie and pregnant
women.
It is also often caused
by constipation.

பொது,

green
genus;

6851

general;
8. குற்றி விளா,
குரங்கு, 7. 566 குரங்கன்.

1ஈ
566

குரங்கவம், நஞ்சு முறித்தான், 566

அவுரி
மலைக்
கொன்றை,
tree-Acrocarpus

குரங்கன்,
shingle

fraxinifolius
குரங்கன் சுறா, மான் நிறத்தைப்
Gurenp amr Best, dertal shark or
dog-fish—Chiloscyllium indicum.
It is

so

called

from

its

resembling that of deer.

குரங்காதி, 526 குரங்கன்.

colour
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சூரங்கு

குரங்கிரத்தம்

குரங்கினுடைய

குரங்கிரத்தம்,
இரத்தம்

கேட்கும்,
capable

விடாச்

சுரத்தைக்

௱௦ா/'8

blood

இது

of curing chronic fever

when taken internally;
liom, sOapnut
emarginata.

2. Lpeumsl

tree—Sapindus

குரங் கிலை, முசு முசுக்கையிலை.

இது

தாளகத்துக்குச்

சுருக்குக்

கொடுக்க வுதவும், |98] ௦7 இரகக
bryony-Mukia scabrella alias
Bryonia scabra.
Its juice is
pouned
in small
quantities
intermittently
while
heating
orpiment gently (the process of

absorption in Alchemy);
2.
நாயுருவி, Indian burr-Achyranthes
aspera.
NOTE: This plant may have been
so named

either from fruits being

eaten by monkeys or from leaves
and stalks being covered with
hairs |ike those of monkey or from
red seeds resembling the face of
a white monkey.
@vwG, susmeraj, curvature.
2.
வானரம், Monkey, ape;
3. முசு,

முசுக்கை, மாரக bryony—Bryony
scabra; 4. சாமந்தி, chamomile
flower; 5. குற்றி விளா, நாய் விளா,
dog
wood-apple—Limonia
acidis—-Sima; 6. பூண்டின் முதற்
பெயர், plant's first term.

குரங்கு, வானரம், இது பெரும்பாலும்
மனிதரை ஒத்திருக்கும். நாற்கால்
பிராணியாயினும்
சிருஷ்டி

வகையில் மனிதருக்கு அடுத்தது

் என்று நம்பப் படுகிறது. இது கபில
நிறமாயும், வால் நீண்டும், தலையில்

மயிரடர்ந்த தாயுமிருக்கும். வயிற்றின்
பக்கம் வெண்ணிறம். மருந்துகளைத்
தயாரித்து மனிதருக்குக் கொடுக்கு
சாலைகளில்
ஆராய்ச்சி
முன்
பிரயோகித்து

இதற்கு

முன்னம்

குணா

குணாங்களை

அனுப

வத்தில் காணும் பொருட்டு இப்
பிராணி தற்காலத்தில் உபயோகப்
படுத்தப் பட்டு வருகிறது. இது
நெடுநாள் சீவித் திருக்கக் கூடிய
பிராணி மாகையால் இதனின்று
கோளங்களை

தெடுத்து

பகிர்ந்

பிரயோகித்து
மனிதருக்குப்
அவர்கள் நெடுநாள் சீவித்திருக்கும்
படி தற்கால
முறைப்படி

மேனாட்டு
சிகிச்சை

வருகிறார்கள்.

சாஸ்திர
செய்து

குரங்கின்

இரத்

தத்தைக் குடிக்க நாட்பட்ட மலைச்
monkey- Macacus
சுரம் போம்.
Aithough
sinicus.
is
it
gquadruped,

a
is
it
popularly

believed that it is next to man in
creation. It is ashcoloured with
long - tail and with the abdomen
white.

For

testing

medicines

before it is administered to man,
this animal serves as a useful
medium in laborataries of the
present day. It is said to live long
and so, its gland is taken out and

implanted into aged persons to
enable them to live long. Monkey's
blaad is said to cure hill - fever.
The following are the differnt kinds
of monkeys.
1. கருங் குரங்கு,
Silenus veter.

black monkey -

குரங்கு

குரங்கு

-. 2. சிங்கவாற் குரங்கு, !1௦ஈ - 1வ160
monkey

- Macacus

3. குட்டைவாற் குரங்கு,
tailed
monkey
aretoides.

-

stump Macacus

white monkey -

assamensis.

eating
monkey
cynomolgus,

-

8, eto! auth Grae,
-

மொகம் -

Macacus

toque
ஜே[0ா

11. நாய்த் தலைக் குரங்கு,

0௦0 -

முகிழின்

அடி

*2 400 ௦7 15 1010; குரங்கு, அணில்
முதலியவைகளால்

நுனியில்
தேங்காய்,

௨

cocoanut being gnawed at the tip
or otherwise injured by monkey,
squirrel

etc.

குரங்கு கா, முசு
குரங்கிலை.

குண்டகி,

மலை

நாரத்தை,

lime

scogrf,

- Limonia

a strong

-

veor,

An

Jack - Artocarpus

குரங்கு

weor,

small

lukoochas.

மஞ்சணத்தி,

ஓர்

வகை

Biewrn, a kind of dyeing mulberry-

Morinda cirtrifolia.

௨ ராப் சர்ர்சாலர் ௮4

கொரிக்கப்பட்ட

pruriens.

GIHGo
-

monkey.

கடியன,

காலி,

scented substance found in a bag
attached to the belly of the deer
just above the navel - Musk.

pileatus.

குரங்கு,

பூனைக்

itch cowitch - Mucana

குரங்கு pm,

black monkey; wanderoo
Semnopithecus ursinus.

சுருங்கியகாய்,

சொறி,

trifoliate, winged
acidissima.

Macacus

monkey- Macacus

குரங்குச்

குரங்

pig - tailed

9. FLICMLIs Hened IHG,

குரங்கு

17000

apple monkey - fruit.

monkey's

7. நண்டு தின்னிக் குரங்கு,

headed

the

appearance.

6. மலைக் குரங்கு, hill - monkey -

1௦. இலங்கைக்

கை,

morikey creeper - scindapsus
officinalis. It is so called from hairy

5. வங்காளக் குரங்கு,
Bengal
monkey - Macacus rhesus.

monkey
nemustrinus.

சூப்பிய

குரங்குக் கொடி, ஆனைத் திப்பிலி,

sinicus.

Macacus

கை,

wasting of the muscles of the
hand - Ape - hand; an atrophied
hand.

குரங்குக் காய், விளாங் காய்,

4, Gleueiet 7m,
Simia

குரங்கு

silenus.

மஞ்சள்

குரங்கு மஞ்சணாத்தி, 5626
குரங்கு

see

மஞ்சணாறி,

மஞ்சன் 4-நாறி)
turmeric.

குரங்கு
முசுக்கை

குரங்கு

மஞ்சணத்தி

மஞ்சள்,

(குரங்கு

+

smell of monkey
56%
குரங்கு

சூடகு

மஞ்சன்

west coast (பாராஒர்ப். 2. குரங்கு
மஞ்சள், Monkey turmeric.

992

சூரச்சை

குரங்கு மஞ்சள் விதை

The species best known in
Southern India is monkey face

குரங்கு மஞ்சள் விதை, சாப்பிர விதை.

இதினின்று சாயம் இறக்கப்படும்.
வெள்ளைக்குச்

paulay’

மேக

இவ்விதை,

அன்றியும்

தோடாவது அல்லது அது காய்ந்த
உப்போடாவது
அதன்
பின்
வெள்ளைப் பூண்டைச் சேர்த்த
ரைத்து பற்று போட வாதப் பிடிப்பு

சுரத்திற்குக் கொடுக்கலாம், 6ப112£
seed;

monkey

- turmeric

tree

seed. Dye may be extracted from
this seed. It is a useful remedy in
gonorrhea. It is antiperiodic and
antipyrteic.

Suge, urine discharged in a thick
stream or its salt collected when
dry and mixed with garlic is said
to cure rheumatism when applied

குரங்கு முசு, இரு குரங்கின் கை
அதாவது முசு, முசுக்கை,
குரங்கிலை.

see

externally to the affected Part.

குரங்கு மூஞ்சி, செம் முகம், [60 face; blushed face ; 2. @ 7G

(paid,

monkey's face; 3. குரங்கைப் போன்ற
Qpaib, an abnormal resemblance
of the face of a human being to
மஞ்சணாறி.

போற் காணும் வலி . இதனால்
கால் நீட்டினபடியே துடித்தலும்,
கண் சிமிட்டாமல் மேலே பார்த்தலு
மாகிய குணங்களைக் காட்டும்
வலியும் உண்டாகும், ௮ peculiar

குரங்கு மூஞ்சிக் காய், முன் பக்கம்
சிவந்த மாங்காய், 60 - 7௮060
—

குரங்கு. மூஞ்சிப்பாலை,
uinemeo),

குரங்கு வலி, குரங்குக்கு இழுப்பதகைு

இரத்த
காலில்
கை
இதனால்
வோட்டம் தாக்கப்பட்(” நடுக்கலும்

that of a monkey; 4. See @THIG

mango.

hexandra).

குரங்கு மூத்திரம், குரங்கின் மூத்திரத்

மருந்து

சிறந்த

(Mimusops

monkey

கணுப்

- face paulay;

Indian
ape
- face
Mimusops hexandra.

flower

-

குரங்கு மூஞ்சிப் பூ. மகிழம் பூ மரம்,

ape - face flower; monkey - face flower Mimusopselengi.

just
affection
convulsive
resembling that to which monkeys
are subject. (n this the limbs
which are stretched, tremble; and
the eyes are fixed with an upward
look. It is a disease due fo the
interruption of the circulation of
blood in the limbs of the body and
is

consequently

attended

with

shivering and pain. C.fe@rme
வலி.

-

iogib, Monkey - face tree - Mallotus
philippenensis. Kamela powder

சூரங்கு வலி திமிர், numbness; 2.
see
பிரமகண்டவலி; 3. 586
குரக்கு வலி.

is prepared from the capsuled of
this tree.

சூரசு, 566 குரச்சை.

சூரங்கு மூஞ்சி மரம், கபிலப் பொடி

Note :- Monkey - face plants belong
botanically to genus

Mimusops.

குரச்சை, குதிரைக் குளம்பு,
hoof.

110525
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குரஞ்சனம்

era

குரஞ்சனம், வெண்காரம்,

0௦ல.

குரபகம், சிவப்பு, வாடா
ted amaranth.

'குர்ணசன், பாழி மூக்கண், ௦0௨ ஈயா

குரபம், எள்,

broadnose.
with

Lawsonia
குறிஞ்சி,

green

alba,
large

பழுப்பு நிறம்

குரப் புல், தருப்பைப் புல், 8௦5 சுரம்.

flowers-

2. பெருங்
conehead -

Strobilanthes consanguineus,

3.

அதாவது பொன்

னிற்ங் se0ms Aeucny, yellowish
red colour; 4. ggasi, hydrocele: 5.
ஓர் மஞ்சள் வாடா
yellow amaranth.

குரண்ட நாசி, 56௨

மல்லிகை,

௮

கசூரண்ட நாசினி.

-குரண்ட நாசினி, பருத்திச் செடி,
“country cotton plant - Gossypium
herbaceum..

குரண்டம், பச்சைப் பூ மரு தோன்றி,
5௨௨ சூரண்ட.கம், 2. கொக்கு ௨4016 :
Indian crane - Ardea sibirica; 3.

ஓதம்,

hydrocele;

4. நாரை,

௨

water- bird; heron;
5. sjesem
Saab, enlargement of the testicle
as in hydrocele, inguinal hernia

etc; 6. @tu@.

a plant- Marselia

quadrifolia.

குரண்டல், 5௦6

பூலிகம்,

Indian
fistula.

குறண்டல்.

குரந்திகம், செந்' நாயுருவி ,
Indian burr- Achyranthes
(rubra).

red

Cassia

tree - Stereospermum chelonoides alias Bignonia chelonoides.
- Sr மேனிகம், கோழிக் காற்பூடு,
fowl's
legplant
i.e.plant
resembling the leg of a fowl. See
குமரகன் பூடு.
்
குரம், தருப்பைப் புல்,
sacrificial
9௧55;
2. பாகல்,
spiked bitter
cucumber - Momordica charantia;

3.பசு, ௦௭ 4. மிருகத்தின் குளம்பு,
animal’s
hoof;
5. குதிரைக்
குளம்பு, (505௨5 hoof.
குரம்பை, உடம்பு,

egg:

3.

wort

5௦0, 2. முட்டை,

கோஷ்டம்,
costus
கூடு,

காக்கா

speciosus,
‘bird's

4.

nests;

scammony

- Secamone

5.

swallow

emetica;

6.

Gufigs), wild date tree - Phoenix
dactylifera.

aphylla;

aspera

-

குரமடம், பெருங்காயம், ௮52705110௮.

குரரம், es

௦/௦.

கொன்றை,

சூரமாலிகம், பாதிரி, பாற் - ரென

(SOlenen

குரத்தி, 56௦ காட்டுத் துளசி.

சரக்

ltabournam

பறவைக்

குரத்தம், (கு * ரத்தம்) குறைவான
இரத்தம், பியா ௦ 060௪௪5௦
of blood - Anaemia.

13

குரப்

costum

குரநாசம், வெங்காயம்,

sesamum, 2 ei w@.

a kind of barleria.

குரண்டகம், பச்சைப் பூ மருதோன்றி,
henna

மல்லிகை,

female

OQ

a plant - Capparis

2. பெண்
hawk

or

பருந்து,

eagle,

3.

a
see

குரரி.
குரரி, பெண்ணாடு

ewe;

sheep
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குரல் வளை

குரலடைப்பு
குரலடைப்பு, சீதளத்தால் தொண்டைக்
கம்மல்,

சாதாரணமாய் வாயு

இது

கோளாறடைந்து மற்ற தோஷங்்
களும்
சீதளத்தால்
மெலிடுவ
தாலும், அதிகக் கூச்சலிடுவதாலும்
உற்பத்தியாகி, குரல்

தங்கி

பேச்சோலியை

வளையில்

மாற்றும்,

harsh, rough,grating voice, as
when the throat is affected with
cold - Hoarseness. It is caused.
by the deranged Vayu and the
other
Doshas
which
are

aggravated by exposure to cold,
loud talking etc. getting lodged in
the

sound

- carrying

channels

and thereby affecting the voice; 2.
குரற்கம்மல்,
foss
of voice
occasioned by functional disease
of the vocal cords - Aphonia. See
அகிரை.

குரலதிர்சசி, குரலசைவு,
vibration - Fremitus vocal.

vocal

குரலி, தொண்டைக் குழி, 911115.
56% கிராதம், 2 பாதிரி, 526 குரல்.
குூரவிராவம்,
எதிரொலி,
பாயும்
குரலோசை, 00௮1 165071௨௮௦௨.

vocal

குரலோசை, குரலின் சப்தம்,
voice.

sound;

குரல், தொண்டையின்
a sound

produced

பேச்சொலி,

by the speech

organs and uttered by the mouth

- Voice; 2. ungifl, wis, trumpet
flower

tree. See @pioneSlaib, 3.

i_mys, wind - pipe; throat;4. Gluedor
wuag,
woman's hair; 5. semen,

millet - Panicum, 6.@7e0euemen,
1௦7/5; 7. பூங் கொத்து, பாரே of
flowers; 8. wulgé amen, curl of
hair; 9. umsme: ume,
bird's
plumage; 10. gems, sound.
குரல் கம்மல், 586

குரற் கம்மல்,

குரல் காட்டல், பெருஞ் சத்த மிடல்,
crying loudly.
குரல் நெரித்தல், தொண்டையை
அழுத்திக் குரல்வளை முறியும்படிச்
Glewge, fracturing the throat by
pressing
neck.

the

anterior

part of the

குரல் மாற்றம், வேற்றுக்
குரல்,
change of voice in the throat due
to the affection of the larynx.

so called

NOTE:-— tn tuberculosis this affection of the throat becomes
chronic.

குரலுறுப்பு, குரல் ஓசையின் உறுப்பு,
organ of voice - Larynex.

குரல் வளை, சத்தம் பிறப்பதற்காக
வேண்டி சுவாசக் குழலின் மேல்
அந்தத்தோடு தொடங்கி, கழுத்தின்

குரலின்மை,

866 குரலடைப்பு,

குரவினம், கழுதை,

ass,

from its harsh voice.

குரலெடுத்தல்,

சிகிச்சையினால்

குரலோசையை அதிகப் படுத்தல்,
improving the voice of the throat
by
undergoing
treatment.

a

special

முன்

மேற்

குழலுக்கும்,
இடையில்

பகுதியில்

அடி

சுவாசக்

நாவுக்கும்

புடைத்திருக்கும்

குழாய்
eoiuy,

பெட்டியை
போன்ற
a short tubular box,

opening

above into the .pharynx

995

குரல் "வளை

குரவிகம்

and below into the top of the trachea, with vocal chords for production of sound — Larynx; 2,

மிடறு, 11௮0௨௮.

laryngea.

குரல்வளைத் தாபனம், குரல்வளைக்
CapuGw s1pp4, inflammation

குரல்வளை நெரித்தல், தொண்டையை
Aipsseo,

squeezing

the

throat;

1௦1019;
2. தொண்டையின்
முருந்தை நொருக்குதல் பகர
or fracturing the cartilages of the

1௦௮4. 58௦ குரல் நெரித்தல்.

குரல்வளை

நோய்,

குரல்வளைக்

கேற்படும் நோய்கள், 0156௮5௯ in
general of the larynx ;-2. Him
வாதம், gneistent_ cing, trachealgia.

குரல்வளை
(pbs).

்

முருந்து,

a round

மோதிர

ring-like carti-

lage of the larynx — Cricoid cartilage.

குரல்வளை யழற்சி, 56௨ குரல்வளை
தாபனம்.
குரல்வளை
யறுத்தல்,
ஒலியை குணப்படுத்த

பேச்சின்
வேண்டி

கூரல் வளையைக் கத்தி கொண்டு

SDSS,

an operation for open-

_ ing the larynx for purposes of curing voice - defect — Laryngotomy;

Tracheotomy;
குரல் வளையை

2. n@pslenre
சுத்தப்படுத்திக்

யறுத்துக்

கொள்ளல்,

yfseo,

committing

SHaremeo

suicide by cutting the throat.
குரல்வளை
யிசிவு, ' தொண்டை.
வாதத்தினால் மிடற்றி வுணடாகும்
@Aa, a pulling sensation in the
trachea — Tracheal tugging.

@rasb,

of larynx — Laryngitis.

curing voice-defects

by application of medicine.

குரல்வளை

குரல்வளைத் தபம், 566 குரல்வளைத்
தாபனம், 2, கிருகரம், ௨ ௨௦ப(௦
type of inflammation of the larynx
— Cynanche

GQanenenso,

.

o@Csnenifl,

Lawsonia

nail-dye

alba;

2.

—

வாடாக்

@H\e5A, any plant which always
retains its colour, even after becoming dry and wrinkled as,

Lawsonia
குரவகி,

genus.

கோழிக்

greens

Seng,

— Portulaca

cock's

oleracea;

2.

@blepen, scammony swallowwort—Secamone emetica.

@taib, eo, common
bottleflower- Webera corymbosa;
2. குறிஞ்சா,
wort-

௨௱£உ(1௦

Tylophora

HOiwesrnbd,
Gung,

swallow-

asthmatica,

fragrant smell;

3.

4.

wild date-pald - Phoenix

dactylifera; 6. Gameigi_tb, Arabian
costus

- Costus

குரவம் பாவை,

specious.

குரா

மரத்தின்

பூ,

common bottle flower — Webera
corymbosa (flower of).

Swab, Silener,
- இலார், 566 குரவம்.
கூரவளை,
சுூரவிகம்,

a

winding

5௦6௦ குரல் வளை.
பேரீஞ்சு,

58௦

குரவம்.
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குராசானி யோமத் திரவம்

குரவிகா

சாதாரணமாக கட்டாந் தரையில்
முளைக்கும். இதன் சிறிய பழம்
கருப்பாயிருக்கும்;.
தின்பதற்

குரவிகா, புல் லாமணக்கு, a plant
ரகா
castor
plant
—
Sebastiana chamaelea.

குரலிக்

கோணிகம்,

a sourring worm

குதவும் இம்மரம் இலங்கையில்

புளித்தகரை,

விசேஷம். இதன் மரத்தால் படகு
செய்வார்கள், ௦௱௱பா
bottle’
flower tree—Webera corymbosa.
it is commonly found growing in
barren land: ‘flowers small and

plant - Cassia

tora.

சூர விளிம்பு, பிடரி யெலும்பையும்
பித்திகை யெலும்பையும் இணைக்கும்

(SG

Mefliny,

tamboid

suture

which unites the occipital and the
parietal bones.

சூரவு, 596 குரா;
'

grant

2. நறுமணம், fra-

smell.

sea;

2.

see

ஆண் துடரி.

5௨6 குல் கந்து.

கம்மல்,

குரல்

வளையில்

உள்ளீரம்வறண்டு பேச முடியாமல்
கம்மிய பேச்சை யுண்டாக்கு மோர்

தொண்டை

made

of its wood.
5௦8 குராசானி

நோய், ௨ 016685௧ ௦7

the larynx due to dryness and the
consequent inability to talk ex-

cept with hoarse voice — Hoarse-

1655; 2. குரற் கம்மி யிருத்தல், 1௦
be hoarse.

,

யோமம்.

குராசானிப் பூடு, ஓர் ஓமப் பூடு, ௮
plant—Heliotropium

கூரவைத் திகிரி, 5௦௨

குரற்

white; its small black-berry is
eaten. The tree is common in
Ceylon where fishing boats are

குராசானி,

குரவை,
கடல்,
குறவை.

குரற் கந்து,

'

zeylanicum.

குராசானி யோமச் சத்து, குராசானி
யோமத்தின்
இலையினின்று
வடிக்கும் நீர், இதை வலி கொண்ட

இடத்தில்

பூசலாம்.

தண்ணீர்க்

கலந்த சொட்டைக் கண்ணிலிட
அல்லது
கன்னப்
பொறியில்.
தேய்க்க கண்மணி விரியும், ஒர் ௮௦
of hyoscyamus — Extractum
Hyoscyami. It is prepared from
fresh
leaves
and
young
branches of henbane; and is a
useful application in many pain-

கூரற் கனப்பு, 566 குரலடைப்பு.

ful affections. A solution
of it

குரற் செப்பு, குரல் வளை,

dropped into the eye or the extract

91௦(145.

சூரணாசம், 8௦௦ குரநாசம்.

குரனாசனி, குரலோசையைக் கெடுக்கும்
உணவு

வகை

substances

முதவியன,
likely

to

1௦௦0-

affect

the

voice of the throat.

குரா,

மரம், இதை

rubbed

on the temple,

causes di-

latation of the pupil.

வெள்வெட்சி

யென்றும்: சொல்வதுண்டு.

இது

குராசானி யோமத் திரவம், குராசானி
யோமத்தின்
இலையினின்று
தயாரிக்கும் பாவனத் திரவம், '11௦ture of Hyoscyamus — {Tinctura
Hyoscyami. It is prepared
the leaves of henbane.

from

997

குராசானி

யோமப் பத்திரி

குரிகிற்றாளி

குராசானி யோமப் பத்திரி, குராசானி
யிலை. இது ஓர் கற்ப மூலிகை, (6
leaf

of

the

khorassan

plant. It is considered

pil when locally

omum

as a reju-

venating drug.

குராசானி யோமம், குராசன் என்னும்

ஊரில் உற்பத்தியாகும் ஓமம். இது
'பெரும்பாலும்

துருக்கி

தேசத்தி

னின்று ஏற்றுமதி யாகும். நமது

நாட்டிலும்
சில
பாகங்களில்
மருந்திற்காக வேண்டி பயிரிடு
் வார்கள். விதை. சிறியது. கசப்பு;
இதன் காய், விதை, இலைகள்
மருந்தில் -மிக்க 'வுபயோக மாகும்.
இதற்கு
அபினியின்
குணமு
முண்டு. இதைக் கண் வியாதி
களுக்கிட கண்மணி
சுருங்கும்.
இதன்
விதையைச்
சூரணித்து

இருதயத் துடிப்பு, நரம்பு ரோகம்,

சிரோ ரோகம், ஆதி மூத்திரம், தூக்க
மின்மை முதலிய நோய்களுக்கும்
இதன் சத்தைச் சூதக வாய்வு,
காசம்,

வைகளுக்கும்

கொடுக்கலாம்.

சுவாச

அன்றியும் இதை

அரைத்து

நரம்புவலி,

proves valuable from the power it
possesses in contracting the pu-

வாதப்

applied.

The

seeds are powdered and given
in nervous irritability, mental excitement, discharge of excessive
urine, sleeplessness and palpitation of the heart. The extract
from the leaves. is given in menstrual disorders; asthma etc. As
an external application,
the
seeds are empioyed in neuralgic
and rheumatic affections, painful
glandular enlargements, irritable
and cancerous ulcerations and
hemorrhoids. Hyoscyamine has
sedative, anodyne
and antispasmodic properties.
NOTE :—Its activity resides principally in an alkaloid contained in
the seeds, leaves and green
flowering tops; and it is known as
Hyoscyamine. In over-doses,
Hyoscyamus is a narcotic poison
producing delirium, coma and
death; and its effect is very rapid.
Another species called Muticus
is sometimes used for smoking.

பிடிப்பு, கோள வீக்கம், சிலந்தி
விரணங்கள்
மூலம்
இவை
களுக்குப் பூசலாம். 16001௪௨55௮

சூரா மசனம், நிலவேம்பு, 9௦ பஈம்
neem — justicia paniculata.

ajwaun; common
henbane —
Hyoscyamus niger, It is so called

குரா மரம், 8௨6 குரா.

from

குரால், கபில நிறப் பசு, பார

ported

its being
from

grown

and

ex-

khorragan. in Turkey.

It is also cultivatéd in india’ for
medicinal purposes. It is a common weed and it seed is small,
round and bitter.in taste. The capsules, seeds and leaves are extensively used. in medicine; and

they produce
opium.

effects similar to

In diseasés

of the eye,

it

00;

2; Gsm_tomen, rock-horned owlUrrua bengalensis; 3. கபில
நிறம், brown colour; 4. கூகை,
large owl.

குரிகிற்றாளி,

்

ஓர்

வகைத்

தாளிக்

Apne, the root of convolvulus
“genus: :
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குரிச்சி

குரு

குரிச்சி, சீனக் காரம், alum.

௦௫:

குரிச்சி கட்டல், கை கால் முடங்கல்,

eases,

on the skin

persistent and organic contracture of a joint in certain diseases
such as, small-pox and rhéuma-

tism attended

with venereai

or

syphilitic affections.
NOTE:— It may be due to a stiffness or immobility of joints arising from various causes or union
of bones.

சூரிஞ்சி, 5௦6 குறிஞ்சி.
kind

of prepared

arsenic.

8

See

குறிஞ்சில்.
குரிஞ்சில்

வெண்ணெய்,

see

கண்டில் வெண்ணெய்.

-—-

lichen etc; 6. ereilg god,

murmur

7. @yewb,

mer-

salt; 9. Geut&é@q@m,. prickly heat;

10. 2 evi weer, Fuller's earth; 11.
நிறம், ௦௦1௦பா; 12. கொட்டை,

ஈபர்;

13. பலண்டுறுக பாஷாணம், 8
mineral poison; 14. gifle, blue

vitriol; 15. (opposed to Gee)
Lrg,

heaviness

in the

51௮௦;
16. எளிதில் செரியாத,
difficult to digest; 17. அளவில்

Hes,
high in degree;
18.
கொடிய அல்லது உக்கிரமான, 510lent;

19.

அரிய,

valuable;

20.

Gymnema

பூனைக் காலி, 886 குப்தம்; 22.
கர்ப்பிணி, ௮ நா௨ஹா௮ார் woman; 23.

சுத்த Foo,
24.

6f9. @wei, a small bird; spar-

time

row.

சூரிஇப் பூளை, சிறு பூளை,

௦௦1147

caper — Achyranthes lIanata..

குரிரம், மைதுனம், copulation.
Gt, 2,eren, a spiritual teacher; 2.
sublimate

of mer-

பேர; 3. அம்மைக் குரு, pustules
in smail-pox; 4. 2th Gevapib
Api Qaruuermiaer, vesicles or
small blisters or bladder-like elevations on the surface of the

Clear or pure water;

Geng,

குரி மல்லி, 566 குடச பாலை.

Tew,

sound,

பேறு; 8. சத்தி யுப்பு, ௨ alchemical

அறுபத்து

eunemed

dis-

itch, her-

விலை யுயர்ந்த, ராமு prized; 21.

சூரிந்தை, 5௦௦ குருக்கத்தி; 2. சிறு
குறிஞ்சா,
small
Indian
ipecauanha
sylvestri.

pes,

சொய/0ாக

in cutaneous

as prickly heat,

asus

பாஷாணம்,

குரிஞ்சில், தொட்டி

5. கரப்பன் குரு,

boiled

rice;

நான்கு

கொண்ட

25.

நிமிடம்

கால வளவு, ௮ period of

consisting

of 64

minutes;

26. நிறம், 601௦பா; 27. மேன்மை
யான, 8பறா!௦; 28. பெருமை
வாய ந்த, reputed; 29. tse,
greenness;

30. @enemw,

tender-

ness; 31. இழிந்த உலோகங்களை

பேதிக்கும் குரு மருந்து அதாவது
இரும்பு,

செம்பு,

ஈயம்

முதலிய

உலோகங்களைப்

பொன்

அல்லது

வெள்ளியாக

மாற்றும்

சக்தி

வாய்ந்த வாத முறைப்படிச் செய்த

சிந்தூரம்,
முதலியன,

௬ண்ணம்,
1110500285

முப்பு
pow-

999

குரு

SG

der or. Universal powder capable
of converting baser metals into
gold i.e. any alchemical preparation such as red oxides, calcium

compounds, three salts etc. employed for converting or transmuting iron, copper, lead etc. into

gold or silver as the case may be.

குரு,

குரு

மருந்து

அதாவது

முதன்மையான

மருந்தென

அர்த்தங் கொள்ளும். இம்மருந்து
சாதாரணமாக உடம்பிற் கேற்படும்
எல்லாவித நோய்களையும் அறவே
தீர்க்கு மாதலின், எல்லா மருந்து
களுக்கும் இதை அரசனைப் போற்

கருதுதலும் பொருந்தும். மேலும்,

எம் மருந்து
களைப்

இழிந்த

உலோகங்

பொன்னாக

கூடியதோ,

மாற்றக்

அம் மருந் தொன்று

தான் எல்லாவித நோய்களையும்
கண்டித்து,
உடம்பைப்
பலப்
படுத்தி, பொன்னைப் போலாக்கு
மெனத்

தமிழ்ச்

சித்தர்களின்

மருந்திற்குத் தக்கவாறு சொல்ல
வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டது.
தமிழ்ச் .சித்த வைத்திய நூற்களில்
கூறியுள்ள
அனேக
குரு
மருந்துகளைத் தெரிந்த வளவில்
சுருக்கமாகவும், ஒவ்வொரு குரு

மருந்திற்கும்

வாத

முறைப்படி

யுள்ள
சோதனையும்,
குணங்களையும்

அதன்
அடியிற்

கண்டபடி

கெதிரே

அதனதற்

கூறலாயிற்று:4... போகர் நூல் 7000த்தின்படி:1. இலிங்கக் குரு - இதை வெள்ளிச்
செம்பில்
பத்துக்கொன்று
கொடுக்க
பொன் € மாற்று

ஆறாகும்.
. இரசக் குரு - இதை வெள்ளிச்
செம்பில்
பத்துக்
கொன்று
கொடுக்க பொன் 6 மாற்றாகும்.
குன்றி யுண்ண சட்டை கக்கும்.
காய சித்தியாகும்.

கொள்கை, ஆகவே, தமிழ்ச் சித்த
வைத்திய நூற்களில் இத் தகைய
மருந்தைச் சோதிக்க வேண்டியே
வாத முறையும்: சேர்த்துக் கூற

. நாகக்குரு - வெள்ளிச் செம்பில்
10: 1 கொடுக்க 8 மாற்றாகும்;
°1000:
1
நவலோகத்தில்
கொடுக்க 25 மாற்றாகும்.

வேண்டிய தாயிற்று. இக் குரு:
மருந்தை முடிக்க வேண்டி, வாத
முறைப்படி சுருக்குக் கொடுத்தல்,

. சாரக்
குரு-நவலோகத்தில்
1௦0:1. பாய்ச்சிட 16 மாற்றாகும்.

புடமிடல், கொல்லுதல், கட்டுதல்,
செயநீர்

வாங்கல்,

கொடுத்தல், திராவகம்
பதங்க மேற்றல், காசாரங்
மாற் றுயர்த்தல், சாரணை
ஊத்து முறை முதலிய
முறைகளையும்,

காட்டியுள்ள

கிராசங்

இறக்கல்,
கூட்டல்,
தீர்த்தல்,
அனேக

வைத்திய

நூலிற்

நோய்களுக்குரிய

அருணனையப்
போல்
தேக
மாகும், கண்ணொளீ மீறும்,
காயத்தை

கர்ப்பாந்த

காலம்

இலுத்தும்.
. துரிசிக்குரு - நவலோகத்தில்
1௦0௦:1 பாய்ச்சிட 10% மாற்று
காணும், நாகங் கட்டும், சவ்வீரம்

மெழுகாகும்.
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37. வெள் வங்கக் குரு - வெள்ளிச்
செம்பில்
10:1
கொடுக்க
பசுமையாகும்.

6. உப்புக் குரு - நவலோகத்தில்
50:1 கொடுக்க6 மாற்று காணும்
நரை, திரை மாறும். காயம்
சிவந்து போகும்.
உடம்பில்
சட்டை கக்கும்.

18. ௧ரு வங்கக் குரு - செம்பில்
1௦:1 கொடுக்க பசுமை யாகும்.

7. காந்தக் குரு - நவலோகத்தில்

௩.

100:4 QL பன்னிரண்டு மாற்று

காணும். மேனி தங்க
நரை, திரை மாறும்.
8.

மாகும்,

கொங்கணவன் வாத
3000த்தின் படி:19. அப்பிரகக்

ஊறல்

குரு

போகும்.

செய்து, இதில் குன்றியெடை
போட. துவாரம் அடைபடும்,
குன்றியெடை யுண்ண மேகம்

- செம்பின்
குளிகைக்

20ம் நீங்குவதுடன் நீரிழிவும்
காணா தோடும். காயம் இறுகிக்
கட்டும்.
நோக்காது.

1௦. பூரக் குரு - செம்பின் களிம்பு
போகும். உடம்பினில் காணும்
வாத ரோகம் 80-ம் போம்.
தாளகக் சூரு
செம்பில் 1௦:1

லுள்ள
21.

33. பித்தளைக் குரு - வெள்ளியில்
்:1 கொடுக்க6 மாற்றாகும்.

15.

வெடியுப்புக் குரு - வெள்ளி
யில்
10:1
கொடுக்க
8
மாற்றாகும்.

16. சுக்கான்கல் குரு - செம்பில்
1௦:1 கொடுக்க செம்பின் ஊறல்

போகும்.

நோயைப்

போக்கி

தேகத்தை கற்றூணாக்கும்.

4:41

10:1 கொடுக்க தங்கமாகும்.

மேல்
கற்றூ

20. செம்புக் குரு - வெள்ளியில்
10:1
கொடுக்க
8 மாற்றுப்
பொன்னாகும்;
உடம்பினி

மாற்று ஆகும்.

14. தங்கக் குரு - வெள்ளி செம்பில்

சுவாசம்
தேகம்

ணாகும்.

- வெள்ளிச்
தாக்க எட்டு

32. அயக் குரு-வெள்ளியில்
கொடுக்க 7 மாற்றாகும்.

8 மாற்று

ஆகும். பச்சை
மண் பாண்
டத்தில் சலம் விட்டு துவாரம்

குதவும்..

11.

- வெள்ளிச்

செம்பில் கொடுக்க

சிங்கிக் குரு - தங்கம், செம்பு
சமன் சேர்த்து உருக்க 8 மாற்று
ஆகும். செம்பின் ஊறலறும்.

9. நிமிளைக்

குரு

காவியம்

.

கெந்தகக் குரு - வெள்ளிச்
செம்பில் 10:11 கொடுக்க
6
மாற்று காணும். இரசத்தைக்
கட்டும், தங்கம் நீறும், நாகம்
சாகும்.

22. ஆறுமுகக்
சவாதி

குரு

லூட்டிப்

சரக்குகளுக்குப்

- இதைச்
பிறகு

பூசி

புடம்

போட வேதை யாகும் வாதத்திற்
காணி யாகும்.
23. அங்கிஷக் குரு - இரசத்தைக்
கட்டும். இதில் குன்றி யெடை
யுண்ண காய சித்தியாகும்.
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24. வச்சிரக் குரு - இதில் சூதம்
கட்டும், உடம்பு கல் தூணாகும்
நிர்க்குணம் வாய்க்கும்.

சட்டைமுனி
100தேதின்

வாத

காவியம்

படி--

25. துரிசிக்கட்டுக் குரு - வெள்ளிச் .
செம்பில் 20:1 எட்டுமாற்றுக்
26. தாளகக் குரு - நவலோகத்தில்
்௦0௦:1 மாட்டிட வெள்ளி யாகும்.
27.

நாகக்
செம்பில்

மாகும்.

குரு
10:1

-

வெள்ளிச்

கொடுக்க

இத்துடன்

தங்க

இலிங்கம்

எடைக்
கெடைச்
சேர்த்து
வெள்ளிச்
செம்பில்
10:1

கொடுக்க மாற்று எட்டாகும்.
28.

கெந்தகச்
செம்பு
குரு
நவலோகத்தில்
1000:1
கொடுக்கத் தங்கமாகும்.

29. கெந்தகக் குரு - நவலோகம்
3௦௦0:1

பாய்ச்ச

11

மாற்று

காணும். இதில் குன்றி யுண்ண
சட்டை கக்கி, காய சித்தியாகும்.
30. சூதக் குரு - வங்கம்
இட வெள்ளியாகும்.

100:18

வெள்ளிக்

500:1

ஆகும்.

குரு

இட்டால்

-. குடவன்
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plated in Siddhar's Alchemy such
as, absorption calcination, destruction, consolidation or concentration

amalgamation,

distil-

lation, sublimation, alkalization,
’ cupeliation, animation or vivification, augmentation, etc., have to
be adopted according to the naturé of medicine required for a
particular disease. The several
‘universal medicines described
in the Tamil Siddha works on Alchemy together with their tests
and qualities are mentioned be-

low

as

far as

briefly as

Known

possible:—

and

as

-

(A) According to Bogar (7000):—

31. நாகரசக் குரு - நவலோகத்தில்
300:1 சேர்க்க தங்க மாகும்.
32.

be called, King of medicines; It
was held by Siddhars School of
thought that a medicine, capable
of transmuting inferior metals
into gold is the only sovereign
remedy (panacea) for curing
radically all diseases in the human system’on account of its all healing virtues; hence the necessity had risen for the incorporation of Alchemical processes for
preparing such remedies, in the
Tamil Siddha works on Medicine,
So, the several methods contem-

மாற்று

—

Universal Medicine, It is a reputed medicine of high potency,
capable of curing radically all ailments; and as such deserves to

1.Vermilion
quintessence
added to white alchemical
copper (an alloy of silver and
copper) in the proportion of

10:1

gold of 6 Matru can

be

obtained.
2. Mercury quintessence - added
to white alchemical copper in
the same manner -as above,
the same result i.e. gold of 6
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Matru is obtained. A grain of
this taken internally rejuvenates the human system by
removing
body.

the

wrinkles

wrinkles

copper

in the

its verdigris.

9. Gold pyrites quintessence —
purifies

becomes

cop-

creased for several ages.
. Copper-sulphate
quintessence—added to nine metals
in the proportion of 100 : 1 gold

of 10% Matru is got. Moreover,
it consolidates zinc and turns
corrosive sublimate into the
colloid.

. Common

salt quintessence —

added to nine metals in the
proportion of 50:1, gold of6
Matru is arrived at. It removes
grey hairs and wrinkles of the

skin; and renders the bady red
like copper.

. Magnet quintessence — in
combination with the nine
metals in the proportion. of
100:1, yields gold of 12 Matru,
when taken internally, it removes
grey
hairs
and

copper;

and is used

for animating mercurial pills.
10. Mercuric chicride quintessence — purifies copper from

. Sal-ammoniac quintessence
— added to an alloy of nine
metais in the proportion of
100:1, gold of 16 Matru is ob-

Body

ren-

purifies copper by destroying

is derived; but when added to
an alloy of nine metals, in the
proportion of 1000:1, it results
in gold of 25 Matru.

per-coloured; eye sight is rendered keen and longevity in-

and

sults in gold of 8 Matru; and.it

pro-

portion of 10:1 gold of 8 Matru

tained.

skin;

8. Litharge
quintessence
~
added to an equal quantity of
refine gold and copper, it re-

of the

. Zinc quintessence - added to
alchemical

of the

ders the body glossy and red.

its verdigris and

|

eradicates

all

kinds of rheumatism (80) from
the human system.

—

11. Orpiment quintessence -—
added to white alchemical
copper in the proportién -of |

10:1, gold of 8 Matra can be
obtained. This goid méited

with the refined gold in dye
proportions converts the
whole

mass

refined

gold (anisp).

into a standard

12. Iron quintessence — given to
silver in the proportion of 4:1,

gold-of 7 Matru is obtained.
13,Brass

quintessencd'~— added

to silver in the same manner
as, above yields gold of 6
Matru,
14. Gold quintessence ~ added
to white alchemicai copper in

the proportion of 10:1, gives a

standard refined gold of
Matru.
,

8-9
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15. Nitre quintessence — given to
silver in the proportion of 10:1,

gold of 6 Matru is obtained.
Moreover it consolidates mercury, calcines gold into a powder and kills zinc.

gives gold of 8 Matru.
16. Limestone quintessence —
added to ordinary copper in
the proportion of 10:1, re-

moves

22. Arumuga
quintessence —
added to Javadu (similar to
civet) and coated to inferior
metals turns them into gold.

its verdigris.

17. Tin quintessence — given to
white copper as 10:1, yields
gold (Matru not known).
18. Lead quintessence — added
to copper in the proportion of

10:1,

gives

gold

(Matru

Known).

(B)

not

24. Diamond
quintessence —
consolidates mercury, renders the human body hard
and strong like. a stone pillar;
and promotes spiritual success leading towards emancipation.

3

According to Konganawa's
works (3000) on Alchemy:-

19. Mica quintessence — given to
white copper in the proportion
of 10:1, yields gold of 8 Matru.
A grain of this quintessence
thrown into the water of an
earthen pot (not baked) consisting of small holes, is said
to block these holes and prevent water from escaping.
Taken internally, it roots out
urinary diseases (20 kinds)
from the system especiaily
diabetes. It also rejuvenates
the human body and enables
one to suspend the breath.
20.Copper

quintessence

(C)

body;

human

and

invigorates

sul-

white alchemical copper in the
proportion of 20:1, gold of 8
Matru can be obtained.
26.

Orpiment

quintessence

—

given to an alloy of nine metals
in the

fined
-

quintessence — in

proportion

of 100:1.

silver (சொக்க

re-

வெள்ளி)

is obtained.

27. Zinc quintessence — given to
white alchemical copper in the
proportion of 10:1,
Matru is obtained.

the

combination with white copper in the proportion of 10:1,

copper

phate quintessence — given to

system.

21. Sulphur

According
to Satta Muni
works (1000) on Alchemy:~

25. Consolidated

added to silver in the proportion of 10:1 yields gold of 3
Maturs. Cures all ailments of
the

23. Angisha quintessence — consolidates mercury; and a grain
of this taken internally rejuvenates the system.

28.

goid

of 8

Sulphur
copper
quintessence — addéd to an alloy of
nine metals in the proportion

1004

of 1000:1,
gold
29.

குரு
refined

- குரு
standard

is obtained.

Sulphur
quintessence
—
added to nine metals in the
proportion of 1000:1, gold of
11 Matru is obtained. A grain of
this, when taken internally, exfoliates the skin and rejuvenates the system.

30.Mercury
quintessence
—
given to lead in the proportion
of 100:1, refined silver is obtained.
31. Zinc Mercury quintessence —
given to an alloy of nine metals
in the proportion of 100:1, refined standard gold is obtained.
32. Silver quintessence — given
to brass in the proportion of
500:1, gold of 15 Matru is ob-

tained.
NOTE:—1. When a computation
is
made,a
grain
of
this
Philosopher's powder converts
as many hundreds and thousands of grains of impure and
volatile metal which is obliterable

by fire, into true gold. This powder, when added to different metals or metallic compounds enumerated above, preserves the
product after transmutation eternally from rust, putrefaction and
torture of fire, however violent it

may be; and makes it a gold of
virgin purity. It is the only remedy
that

cures

every

disease

to

its

fullest extent; and makes one regain his beginnings, however old
he may

have

become

by his age.

N.B.

— Matru

gree

of fineness

(iormmi)

is the

of gold

de-

corre-

sponding to ‘Carats’ in English.
The pure standard gold is only 10
Matru or 24 Carats; and so gold

beyond

this

fineness,

is

un-

known to the world. It is only Alchemical gold( gmieé GlaibLy) that
is said to be obtained from above

10-1000

Matru;

and

no.one

has

seen this. it must vary in colour,
appearance, weight, specific
gravity etc. The process of mak-

ing this

kind

mystery, was
siddhars.

NOTE:-2-—

of gold

though

well-known

only

a
to

Quintessence is the

fifth essence fo the ancient and
mediaeval
philosophy,
supposed to be the substance of
which the heavenly bodies were
composed; and to be actually fa-

tent in all things.

It is the most

essential of any substance; and
is considered to be the purest

and most refined essence or extract of its kind.
According to the secret science
of Hermétic philosophers, the
four principles presented literally
to the investigation of gold - mak-

ers are.
1. The four imponderable fluids
are only diverse manifestations of the universal agent,

which is light.

:

2. Light is the fire which
in the magnum opus
the form of electricity.

is used
under

3. Human will directs the vital
light by means of the nervous
organization.
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4. The secret agent of the magnum opus, the Azoth of the
sages, the living and vivifying
gold of the philosophers and
the universal productive me-

tallic agent
Magnetised
first matter
opus.

are nothing but
Electricity — the
of the magnum

ing. silent (Glweneonp) and

biding

075௪-

radish—-Raphanus sativus;
5௦௨௨ கண்டகச் சிலை.

குரு கந்தகம்,
Pavo

மயில்,

6௨2-௦௦௦

2.

-

cristatus.

குரு காதி, 586 உவா.
குருகாரம்,

This supreme science has been
always known, but only by the follower of intelligences who have
understood the necessity of be-

பொரி

காரம்,

6௦120

2.

குருமுறைக் குபயோகிக்கும் கார
மருந்து அதாவது காரக் குரு. (1 &chemy)
paring

known

an alkaloid used for prea universal
medicine

as Philosopher's

powder

— Alcahest.

their time.
It is the forgotten science which
still subsists unmutilated in liv‘ing traditions and superstitions
and beneath the shadow of the
ancient mysteries of Siddhars of
S. India.

NOTE:-3-

குருகு
குரு கண்டகம், முருங்கை,

It is not

necessary

here to enter into a long detail of
the merits of Alchemical authors
and philosophers suffice it to say

that Alchemy which

is the grand

touchstone of natural wisdom, is
of a Spiritual origin and that every
physician in olden days was ob-

viously an Alchemist or the son of
an Alchemist;

and so the proverb

66456,

முருந்துகளிலிருந்து

THSGW

Qr aicvsi,

substance

a peculiar

obtained

from

cartilages ~ Chondrine.
குருகிலை, முருக்கிலை,

163065

௦74

Erythrina.

குருகி வருதல், சுண்டி வருதல், being

reduced

in

quantity

when

boiling, as decoction: 2, Aips
தனத்தால் உடம்பு சிறுத்தல், 94:ting reduced in size, as of the
body due to old age. See wamiaev.

குருகு, (குருகு * அத்தி

ள்ளை

wis), white fig tree — Gaertnera

runs " வாதி மகன் வைத்தியன்" 14

racemosa.

is also evident that he was both a

Gaming Brey, a kind of crane or

Philosopher

௦:

and_.an

Astrologer;

See. @mS55S);

3. நீர்பபறவைப் பொது,

2.
8

hence arose the necessity for the

common

introduction of the elementary
principles of Philosophy and As-

4. Menem, tenderness; 5. Caml,

trology as well
Siddha Medicine.

crane; 7. Geuemenw,

whiteness;

8. unenest,

9.

கூருகடம்,
அணு

in

the

Tamil

இரத்தத்திலிருக்கும்

வுறுப்பு, 010௦0 ொழப5016.

name

gallinaceous

for aquatic
fowl,

elephant;

6.

birds;
நாரை,
unemen

யின் மூளை, 1௨ மாலா of an elஒர்ளார்; 10. குருத் தெலும்பு, carti-
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குருகு

குருக் கண்

1௭9௪; 11. சேவல், ௦௦௦; 12. குளவி,

விடங்களிற் காணும் சத்தம், ரபா-

wasp;
13. வழலை
அல்லது
குருமருந்து, 586 குரு; 14. களிச்
சுண்ணம், ௨8 alkaloid of calcium

gling sound

used

in

Alchemy;

15.

see

சல்லால், 16. பறவைப் பொது, 60
॥ ஊ௦௱௱௱௦௱; 17. 586 அன்றில்; 18.
குரு, ஐரராழ(6.

குருகுக்

கிழங்கு,

இளம்

யாம்

Apres, tender yam; 2. 2 sures

@ilu @emd Arpruws, any tender
edible root.
குரு

குணம்,

எளிதில்

சீரணமாகா

மல், வயிறு குடல் இவைகளுக்கு
கஷ்டத்தை
'யுண்டுபண்ணும்
வன்மையான

@sob,

பண்டங்களின்

the nature

of any

sub-

stance that could not be easily
digestible or one that gives
trouble to the digestive organs
such as, the stomach and the intestines;
2.
மென்மையான
குணம், 8(ஊ1 quality.

குரு குதி, பசு முருங்கை,

tender

குருகு

மணல்,

drum-stick or moringa.
மணல்,

வெள்ளை

fine or white sand.

குரு மண், வெள்ளை

மண்,

white

குரு குரகம், குரு குரு சத்தம், gur99

50பார். 586 குரு குரு.

குரு குரம், சதையைத்
udp,

a worm

துளைக்கும்

burrowing

into the

skin.
குருகுரு,

குரு குருத்தல், குருவாக அல்லது
கொப்புளமாக

முதலிய

ap-

வியர்வைக்
குரு
வுண்டாதல்,
breaking out as prickly heat, 3.
அம்மைக் குரு வெழும்பல், 1810

of the pocks as in small-pox; 4.
மேக

விரணச் சொறி

யுண்டாதல்,

the breaking or bursting out of
syphilitic or veneralt boils or ulcers on the surface of the body

with itching; 5. அக்கி பூர்த்தல், 1௦mation

of herpes

குருகுரு வென
causing

in clusters;

6.

சப்த முண்டாதல்,

a murmur.

குரு குலம், பலண்டுறுக பாஷாணம்.
- a mineral poison. See @@; 2.
gifia:, blue vitriol.

குரு குளிகை,
குளிகை,

பெருமை
reputed

வாய்ந்த
pill.

See

இரசமஎி.
குருக்கக்

காய்ச்சல்,

காய்ச்சுதல்,

௬ண்டக்

boiling down

thick and

as to

consistent.

குருக்கஞ் செடி, பிரம தண்டு,
low

thistle

mexicana.

-

$4/௮-

Argemone

See @ Hae.

குருக் கண், குருட்டுக் கண்,

blind

, 8/6; 2. குரு வெழும்பிய சுண், eye
with

eruptions

பெண் முலை,
தொண்டை

வெழும்புதல்,

pearing as pustules or vesicles
on the surface of the body; 2.

become

clay.

as in throat etc.

or

vesicles;

Woman's

3.

breast:

ஞானக் கண், 64/6 of wisdom; third
eye.
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ருக் கத்து
குருக் கத்தி, குறிஞ்சா, இது. ஒரு

குருக் காரம், காரக் குரு, any sub-

பெசிய செடி, இலை 7 அங்குல
நீளம்; பூக்கள் வெள்ளை, மஞ்சள்

stance added to a metal etc. to be
facilitate its fusion — Flux. See

வாசனை யுள்ளன; இலைகள் சரம

குரு காரம்; 56௦ குங்கிலியம்.

நோய்களுக்

light

குபயோகப்படும்,

of the

madablota,

wood

—

Large

0௨-

Hiptage

shrub

with

leaves 7 inches long: flowers,
“white and yellow, fragrant; leaves
“aré

used

in cutaneous

2. wages

diseases

Qamy, a tail climber;

spring
creeper
racemosa; 3. wrajenen,
granate

வனத்

—

Punica

தவசி

gendarussa

Molina
Pome-

granatum;

4.

முருங்கை,

wild

— Gendarussa

vul-

9௮115; 5. நெரிஞ்சி முள், 41501௪ Tribufus

குருக்கத்தி

terrestris.

யெண்ணெய்,

வசந்த
௦ ௦4

marked

by swelling of the thigh.

குருக்கிடை,

குருகிடை

Ae

அதாவது குரு மருந்து முறையைச்

சொல்லும் நூல், ௮ 11221(15௨ on the
preparation of quintessential
medicines
or salts
used
in
Alchamy.

குருக் கிலை, பிரம தண்டின் இலை,
5௦௦ குருக்கு.
சங்கிலை,

spined
monetia
tetracantha.

-—

four
Azima

குருக்கு, பிரம தண்டுச் செடி, prickly
poppy

குருக்கம், 5௦௦ குருக்கு.

— Argemone

mexicana.

58௦ குடியோட்டிப் பூண்டு.

சூருக்கல், குரு வுண்டாதல்,

௦௨௮

2. அம்மைக்

Ges Clesapid vied, rising of pocks
as in smal! - pox.

கூருக்காதி, குரு மருந்துகள் முடிக்க
சரக்குகள், 1௦

குருக் குத்தி, ஓர் முட்செடி, a thorny
5ராபம். 5௪6 குருக்கு, 2. பயிரில்
விழும் நோய், 119171 ௮77௨௦11௩௮0

grain crops.

குருக்கள், காக பாஷாணம், a prepared
arsenic;
2. e ttbemu
இளைக்கச் செய்யும் நோய், எரு
disease tending te produce
emaciation of the body — Wasting
disease; 3. 5f, jackal.
அப்யோகமான

குருக்கி, தொடை வீங்கும் குதிரை
Gri,
a disease ‘in horses

குருக்கினாதம்,

” கசல் டிலசடிகை யெண்ணெய்,
’ spring creeper.

ராச பபர் ௦7 ஜர்னல்;

குருக்கொடுத்தல்

1-

gradients necessary for prepara" tion of quintessential medicines.
_ க குரு முடிப்போன். -

குருக்குப்

பால்,

பிரம

தண்டுச்

செடியின் மஞ்சள் பால். இது கண்
வலிக் குபயோகமாகும், 1௨ 411
juice of prickly
Ophthalmia.

குருக்குப்

poppy,

பொகுட்டு,

used

in

குருக்காக

பாய்ந்த முறை, 11வா5ஙனா5௨ றா௦cess.
குருக்கொடுத்தல்,
சூனியம்
செய்தல், (in Sorcery) doing harm

1908

குருஞ்

குருக்கொடுத்தல்

சேபகம்

or injury toe a person through the | @@ சித்தன், இரசவாத முறைகளில்
influence of evil spirits; 2. @@
மருந்தைப் IpGunrssseo, admin-

வல்லோனாகிய

istering or inserting potent medi-

cines.

்

சித்தன், ௨ 500௮

skilled in Alchemy; 2. Asgtaefm
சிறந்தோன்' அதாவது அகத்திய'
(ipeefl, sage Agastya,

the chief of

the Siddhar's school.

குருக் கொள்ளுதல், உடம்பில் குரு
Glagpibusd, formation or devel- | go, agi, 2 di
HemenGuned.
opment of vesicles or pustules or
குருக்களை யெழுப்பும் ஓர்வகை
other kind of eruptions on the
surface of the body as in smailipox, measles etc.

குருங்கடியாள், தாளகம்,

Mitiary fever.

ரா.

குருங் காடகம், மூக்கு, கண், காது, |
தொண்டை
ஆக
இந்நான்கு
துவாரங்களும் கூடுமிடம்,
1௨
place of union of the four cavities
viz. nose, eyes, ears and throat.

5௪௦ நாற் சந்தி,
குருங் காடை,

உயர்ந்த

சுரம்,
an
acute
fever
characterised by a crop of pustules of the size of millet seeds —

காடை,

௨

superior kind of quail.

குரு சூரியன், mayb,

குரு செயநீர்,
பூ நீருப்பு செயநீர், ௨.
strong pungent fluid prepared by
exposing to night's dew a mixture

in which the efflorescent sait of
the soil of the fuller’s earth forms
the chief ingredient.

குூருச் சாரகம்,
செடி.

குரு சகம், 566 குருசம்.

குருசம், வெந் தோன்றி, 810-௦௦4. | குருச்சி,
5௨௨

ஆகாச

கருடன் கிழங்கு,

வெள்ளைக் குன்றிமணி,
dian liquorice ~ Abrus

rius (albiflora);
ரோகம்.

குருச

ரோகம்,

3.

எங்கி [ஈprecato-

See

தாது

2.

@@me

இளைப்ப

தினால் உடம்பு வற்றி இளைத்தல்,
emaciation through loss of vitality; any disease causing emacia-

tion — Wasting disease.
குரு சாரம், பொடி

காரம், ௨ஈ ௨1(:5-

diamond.

8688

சீனக்காரம்,

இருள்விடு

பற;

2.

Lbaulpsmen, Salt impregnated
soda.

with

குருச்சிகம், உறைக் குற்றிய பால்,
coagulated

milk.

குருச் சுண்ணம், முப்பு, 11௨ ஈாற506
three salts used in Alchemy. It is
the quintessence salt prepared
by a secret process.

குருச்சோ விருத்தம், நெட்டி தளம்,
an unknown

plant.

line powder; 2. Acuenpib, an alka- | GahEHSO,. 826 அகச் சூலி.
loid

preparation

as

opposed

#535) engi, which see.

to

குருஞ் சேபகம், மலை

யெருக்கு,

mountain madar plant.

-
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குருடகா
குருடகா,

குருடு

5௨6 உத்தாமணி.

9.

குருட னாசனி, கஞ்சாங் கோரை,
white 0251 - Ocimum album.

ருடன்,
blind

கண்

ணில்லாதவன்,

௮

10. 35310

GEO. L1ehehneotib, want of intelfectual

or

moral

discernment;

2.

soul—Soul

11. மின்னற் குருடு,

blindness

due to lightning.
12.

பார்வை யின்மை, ௦௨ of the eight

குருட்டுத்தனம்,

பார்க்க

முடியாத நிலைமை, இது அடியில்
கண்டபடி பலவிதமாகக் கொள்ளப்
u®w, blindness. The following
are the differerit kinds:—
1. 37% GQ.
partial
ness— Amblyopia.

2. Done aE,

blind-

13. giibeownds Gm.
through smalli-pox.
evening

15. கிழக்

5. நிறக் aq,

16. காமக் குருடு,

day-blindness — -

18. மயக்குக் குருடு,

blind-

colour blindness.

7. wens &a_RG, mind blindness —
(in psychology) illusion;
chic blindness. .
8. வஸ்துக் குருடு,

௦61௨௦1

psy-

Senile

6111081655
Sorcery.

611௬03௩௨௨௨

through Magic.
19. ஆணவக் குருடு, (fig) blindness through arrogance or
self-conceitedness.

20. பிறவிக் குருடு, blindnes existing from birth
amaurosis.

- Congenital
்

21. பேய்க் குருடு, [மக121௦ அ௱அபrosis.
22.

6119-

—

1௦/01/0௦55.

குருடு,

caused through

ness.

14

blindness

age

17. மாயக்

6. எழுத்துக் GH@. letter blind-

ness.

குருடு,

night-blindness—

complete

blindness

or twilight blindness.

through old
blindness.

Nyctalopia.

4. (PES GGG,
ness.

ரீயாவாவ!

14. அந்தி அல்லது மாலைக் குருடு,

Hemeralopia.

3. Wem &ch@,

்

அதிர்ச்சிக் சூருடு,

blindness through shock due
to violent
explosions
as
shells, bombs etc. — Concussion blindness.

குறை எட்டினுள் ஒன்று அதாவது

குருடு,

inability of

the

வெளிச் செவி, 1120ப5; 3. உறுப்புக்
organic defects of the human
body i.e., blindness — Typhlosis.

@@Q@,

recognising
blindness.

man.

Gly. actor anfleooonseaucr, a blind
woman.

Gen§l& @@O.
temporary
blindness due to great lustre
or dazzling light (Astral).

கபாலக்

குருடு,

blindness

through brain diseases
rebral blindness.

— Ce-

1010

குருட்டு

குருடு
23. Gorse

@&@O),

blindness

through sexual excess — Postmarital amblyopia.

24. eEehemms GuHO,
one-eye. |
25.

Gums
through

blindness of

G@mG,

blindness

consitutional

dis-

eases.

26.

வெண்

குருடு,

blindness

through cataract.

குருட்டடி,
அடிக்கும்
beating.

யோசனை
அடி,

குருட்டீ, மாட்டீ,

bovinus;

பில்லாது

indiscriminate

050

ரந - Tabanus

2. OycHeo பார்வையற்ற

Fr, fly that cannot see in the night.

குருட்டுக் கண், பார்வை
கண்,

பப

குருட்டுக்

யில்லாக்

ஸூ௨.

கல்,

்

நிறமற்றக்

கல்,

causes
கண்

வெளவால்

could

குருடு,

be

assigned;

2.

610௦55.

குருட்டுப் பாலை, நந்தியா வட்டம்,
eye-flower — Tabernaemontana
coronaria (crispa).

குருட்டுப் போக்கு,

886 குருட்டுத்

தனம்.

குருட்டு

மங்கின

ஒளி

முத்து,

முத்து, a lustre less pearl.

குருட்டு மை பார்வை யில்லாமைக்
குபயோகிக்கும் மை, ௨ ௦௦11௦
used for curing
sight.

blindness

or dim

குருட்டு வழி, நூலிற்கும் அறிவிற்கும்
பொருத்தமில்லாத வழி, ௨ 0140
procedure not amenable to reasoning

power

nor

to

the

prin-

ciples of science.

குரூட்டு

வைத்தியம்,

கண்மூடித்

தனமாய் செய்யும் வைத்தியம், 1௦

colourless stone; 2. ஒளி மங்கின
இரத்தினம், dim gem; 3. ஒளி

blind procedure and practice of a
quack-— Quackery.

வீசாக் eeu, a stone or gem without
lustre; a lens not transparent.

குருட்டு வைத்தியன்,
நூலின்
முறை தெரியாத வைத்தியன், ௦ாஒ

குருட்டுக் கிரகம், குழந்தைக ளுக்குக்
காணும் கிரக தோஷம்,

disthesis

Quack; Charlatan.

குருட்டு வெளவால்,

blindness;
2.
அறியாமை,
முட்டாள் seb, foolishness; 3.
Seornd,

practices medicine without
knowledge
of
science.

due to the

குருட்டுத் தனம், கண்மூடித் தனம்,
HA_QS

who
the

of a particular
Venus.

in children

mal-influence
planet perhaps

௮ ஈா௦ற்ரி௦

recklessness.

குருட்டு நோய், காரணம் தெரியாத
Gumi, diseases for which no

பகவில் கண்

தெரியாத வெளவால், இது அடியிற்
கண்டபடி நான்கு வகைப்படும்,
bat which is blind to day light —
Noctilionidae; Noctule bat. It consists of four kinds as mentioned
below—

1. Ape GedrGiren,
bat — Taphozous

long-armed
longimanus.
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வெளவால்

குரு

2. வெண் வயிற்றோன், 'வர்/(5-௮lied bat — T. melanopogon.

3. Sh

BMig.wiest, black-bearded

குருட்டெலி, கடித்தால் விஷத்தை
யுண்டாக்கும் ஓர்வித எலி, ௮ (௦0 ௦7
rat, the bite of which is considpoisonous.

6006655142

குரு தாளகம், தாளகத்தைக் கொண்டு

தயாரித்த குரு மருந்து அதாவது
from

a quintessence

orpiment

de-

by the

pro-

cess of calcination. See eq.

6@8,

Aeiiy,

redness;

2.

இரத்தம், 01௦௦0; 3. மூளை, மாவா; 4.
Who, an efflorescent salt obtained from the soil of fuller's
earth.

குருதி

சூழி, இரத்தம் சொரியும்

யோனணித் துவாரம், the vagina of a

woman serving as a channel for
discharge of menstrual blood; 2.

S@suw,

heart containing blood.

குருதிக் காகிதம், பூமி சருக்கரை
lips, ground sugar root —
Arum

campamelatum.

,

குருதிக் குருகடம், இரத்தத்தி லுள்ள
று சாலங்கள்,
blood.

குருதிச்

சீழ்,

blood

குருதி

blood.

இரத்தமும்

and

pus.

£5.

@0ss

plasma

— Liquro

சீழும்,

Br,

blood-

sanguinia.

குருதிப் புனல், மிகுந்த இரத்த ஒழுக்கு,

குரு தாபம், மிகச் சூடு,
heat.

rived

குருதி சிந்தல், இரத்தம் சொரிதல்,
shedding

4.280 &(6m4), wrinkled-lipped
bat — Nyctinomous plicatus.

Bietss aH,

குருதி சாலம், இரத்த சாலம், (1௦௦0cell.

bat — T. saccolaimus.

ered

தோன்றல்

0010ப50125

1

112

குருதிக் கூத்தன், சிவப்புக் கூத்தன்
குதம்பை, ௮ 160 வாஞு ௦7 கூத்தன்
@Sidenur, which see.

profusion

serum

of 61௦௦0; 2. இரத்த நீர்,

of blood.

குருதிமா நக்கி, இரத்தத்தை உறிஞ்சும்
At_soi, leech sucking blood.
குருதி யிலாதினி,
நத்தை, 8௮ம்.

குருதி

5௦6 அதிங்கம்,

யூட்டுதல்,

இரத்தம் விடுதல்,

2.

உடம்பிற்குள்

transfusion

of

blood; administration of blood
into the body — Hemotheraphy.

5௨௨ இரத்தம் விடல்.

குருதி

ரோகம்,

சோகை,
தத்தைப்

—

இரத்தக்

கதிப்பு,

இரத்த வேகம், இரத்
பற்றிய நோய்கள், 015-

eases relating to blood such as
Plethora, Anemia, Blood pres-

sure etc.
குருது, கிருதம், Medicated ghee; 2.
நெய்,
9௨௨;
3. வெண்ணை
யுருக்கிய நெய், clarified butter.
குருது பலம், கோஷ்டம்,
costus—Costus

குரு தோன்றல்,

&£௭௦1௮ா

specious.

அம்மை

வார்த்தல்,

appearance of pustules in smallpox, chicken-pox, measles etc.
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குரு தோன்றல்

குருத்துத் தாளி, சிறு snafl, hairy-

2. குருவைக் கனவில் காணல், ௮0pearance of a Guru or Spiritual
teacher in the dream.

léaved creamy white bindweed
Ipomaea obscura (gemelia).

ter in tanks; 3. @erfl7 smwWSsHr, SkyIctus — Pistia stratiotes.

குருத் திரசிவாத ரோகம், தொடை
வாதம். தொடைக்குப் பின்னாக
உட்புறத்தில் இருக்கும் பெரிய

வெளுத்த நரம்பிற்குக் காணும் ஓர்

’

வகைகள், 11௨061௮01௨ ௦
food not easily digestible;
பண்டம், அரு substance
promoting flatulency;
food.

குருத்துவ
போசனம்,
வாதத்தை
யுண்டாக்கும் உணவு, வாடு food
tending to aggravate the condition of Vatha (humour) in the human system; any article of food
likely to cause

வாத நோய், ௮ painful affection or

குருத்துவமான

inflammation of the large nerve
‘ passing down the back of the
thigh — Sciatica.

யுண்டாக்கும்

கருத் திருத்தல், வேர்க்குரு கொள்ளல்,
breaking out of the prickly heat.

குருத் திலை, 5௦௨ குருத் தோலை.
குருத்

திறகு,

பக்க்த்து இறகு,

மிருதுவான
the

soft

உட்

inner

feathers as of a bird.

GOSS. SHS Canemeo, the tender
leaves or shoots of the palm etc;
2. பனை முதலியவற்றின் குருத்து,
new

shoots

of

the

palm,

3.

வெண்மை, whiteness; 4. ems
தெலும்பு, சொ(!௮0; 5. மூளைக்
@@S5s) brain matter; 6. deals
குருத்து, tympanum.

குருத்துக் குழந்தை, அப்பொழுது
பிறந்த குழந்தை, just born
new-born

child.

bady;

௮ார்௱ாவி!
2. வாயு
in food
starchy

ச்

குருத்துவக் கறி, எளிதில் சீரணிக்க
முடியாத காய்கறி அல்லது மாமிச

குருத்தம், வெள்ளியைப் போன்ற
_ 65 2 Geonaid, a metal resembling
sitver—Platinum.
குருத் தாமரை,
ஆகாச
தாமரை,
sky-lotus. Pistia stratiotes; 2.
கொட்டைப் பாசி, ௮ kind of moss
spreading on the surface of wa-

—

rheumatism.
கறி,

வாதத்தை
14ஒ0-

காய் கறிகள்,

etables having the property of
causing rheumatism by habitually
consuming
it;
2. வாயு
Liewriip, Substance containing
starch; starchy food.

குருத்துவம், surgi, rheumatism;
2. eumuy, flatulency; 3. Qeusnef
யத்தைப் போன்ற கனதியான ஒர்
e.Georsib, a heavy metal like tin —
Platinum.

குருத்துவிடுதல், பனை
முதலிய
வற்றில் புது வோலை கிளம்பல்,
sprouting or shooting of
leaves, as in palmyra etc.

new

சூருத்து வேலன், முள் வேல், 1110babool

— Acacia

tomentosa.

குருத் தெலும்பு, முருந்து வெலும்பு,
cartilage 6௦௨; 2. கோமளாஸ்தி,
அல்லது முதிரா எலும்பு, 1௨0,

:
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குருநாத் தகடு

bone;
3. முள்ளெலும்புகளின்
இடையேயுள்ள
மிருதுவான
எலும்பு, 11 16
007௨ ௦ா the
cartilage between vertebrae.
குருத் தோலை,

ஈச்சை

பனை,

முதலிய

தென்னை,

வற்றின்

இள

Gainemeo,
the
tender
and
unexpanded
leaves of palm
trees such as, palmyra, cocoanut, date etc.

குரு நகாரிலம், சாக்கிரம், waking
state — one
soul.

of the

staions

of the

steps

of

a

Guru

2. @oac:

or

Spiritul

போசனம்,

செய்தவுடன் நித்திரை போவதற்கு
முன்
சிறு
நடையாக
100
அடியாவது உலாவுதல், 3௮1/0
about a short distance of at least
100 ft. soon after night-meals
and just before retiring to bed,
58௨ குரு நடை கொள்ளல்.

குரு நாகம், நாகத்தினால் செய்த்
@® ui, the highly concentrated extract of zinc - Zinc quintessence;

functioning of the ten tuber ves5855 (தச நாடி) in the human system
ing

and the hints for ascertaindiseases
by feeling the

pulse. 3. பிரகஸ்பதியால் இயற்றி
யதாகச் சொல்லப்படும் ஓர் ஆருட
Hireo, a treatise on augury or prognostication said to have been
given out by Bragaspathy, a spiri-

tual

Guru

of Devas;

2.

நாகப்

பாம்பி

1151558). king of cobras.
குரு நாடி, நோமின் தன்மையை
அறியக் கூடிய நாடிகளின் விஷய

மாக அகஸ்தியர் செய்த ஓர் தமிழ்
வைத்திய நூல், ௮ 122156 1ஈ Tamil
on pulsation by Agastya, it deals
with the diagnosis of diseases
by only feeling the pulse; 2.g7
mg «5),,a medical science in

4. Gass,

திற்கு

முன்னதாக

இடையே

பேசும் ஓர் நாடி, 016 inter-

வாதத்திற்கும்

குருநடை கொள்ளல், குரு வழியைப்
“estupmev, following the foot-

teacher.

Tamil treating about or containing the rules on the working
or

அதாவது

பித்தத்திற்கும்

pulsation i.e. the pulse between
those indicating Vatha and Bile in

the radial artery.

NOTE:— This seems to be very
difficult for understanding as it
apparently deals with pulsation
within pulsation. {t cannot be

learnt without the initiation of a
Guru (Spiritual teacher) as
volves minute ciagnosis.

குருநாத

பற்பம்,

தீராத

it in

கிரந்தி,

சூலை முதலியவற்றிற்கு யூகிமுனி

நூலிற் சொல்லியுள்ள ஒர் மருந்து, ௮

medicinal preparation or prescription of high potency dealt
with in the medical science of

Yugi

muni

for curing

chronic

syphilis, rheumatism and gout;
2. துரிசு பற்பம், ௦௮1060 00040௮. ௦7
blue vitriol.

S@siser,

safe,

blue

vitriol;

2.

Ghoerest Gh, Silent saint.
குருநாத் தகடு, மெல்லிய வர்ணத்
55@), foliated tinsel; 2. See
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குருநாத் தகடு
குருநாப் பட்டை; 3. வெள்ளீயத் |
தகடு, ௮14 sheet of tin or white

குருந்தம், குருந்தக் கல், பாப
or adamantine

sapphire

lead.

பூசிய

பித்தளைத் தகடு,
leaf with a glossy

8 thin
coating.

5௨௦ வேகடைத் தாள்.
குருநாள், வியாழக்கிழமை,

1பா5-

day.

நூல்,

original

முதன்மையான
work;

.

the

opaque

NOTE-—Sapphire and ruby are
also forms of corundum; and
emery is a granular variety mixed
with magnetite or haematite.

see

மரம்,

குருந்த

குருந்தம்,

குருந்து; 2. தாலம்ப பாஷாணம்,

குருநீறு, 56௦ குரு பற்பம்.
குரு

It is a sort of

including

grey and dark-coloured
crystallised specimens.

குருநாப் பட்டை, மெல்லிய முலாம்
brass

spar.

(e0wb)

.நூல்,

2. Gioememtowi
rest

நூல், a reputed work; 3. @w&
மருந்து முறையைப் பற்றிக் கூறும்
வைத்திய நூல், 2௮ 16010௮! work on
the principles and preparation
quintessence salts.

of

kind

of native

arsenic;

8

a mineral

poison; 3. 5௨௨ குருந்தம் பொடி; 4.
ஓர் மஞ்சள் மல்லிகை, ௮ 4௨1௦௦
வ௱சாசார்; 5. மஞ்சட் செம்முள்ளி,
yellow nail-dye-Barieria prionitis.
குருந்தம் பொடி,

குருந்தக் கல்லின் -

Glumig., emery powder.

குரு நெய்ப்பு கொள்ளல், சிறுசிரங்கு | குருந்தான், காட்டெலுமிச்சை, wild
lime tree.
ipGlarerenso, Suppuartion of pustules; 2. அம்மை பால் கொள்ளல்,
குருந்து, வச்சிரக் கல், 58௨ குருந்தக்
pustules

maturing

in: smail-pox.

கூரு நோய், உடம்பில் குருக்களை
எழுப்பும் நோய்கள், 0166௮525 including small-pox developing
pustular eruptions on the surface
of the skin; 2. Seo}, tubercle; 3.

@u.

Cyn,

leprosy as king of

diseases.

கல், 2. காட்டுக் கொழுஞ்சி, ௨ variety
of wild
lime
— Atlantia

racemosa;
white

3. வெண்

tender

leaf

as

குருத்து,
in

palm

11௨௮5; 4. குழந்தை, child; infant; 5.
இலவங்கப்
“namon

பட்டை,
-

zeylanicum;

Ceylon

cin-

Cinnamomum

6. குருக்கத்தி, வர்ர்ள்

“see.

குருந்தகம், மயில்,

ற௦2-௦00௦1௩.

குருந்தக் கல், 5௦௦ குருந்தம்; 2. ஓர்
வகை மாணிக்கம், ௨ 60 of ruby;
3. குருவிந்தக்கல், a variety of co-

rundum

guished

next to diamond,

distin-

for its extreme

hard-

ness—Emery; 4. aéAya& aco, diamond
Spaat
—
Spatum
adamantinum.

குருந்து,

குருந்த

மரம்,

இது

பலவகைப்படும், எரி0 உ
1௨௦ Atlantia genus. The following are

the different kinds:— |
1. Ger

@ desi,

Travancore

red

- wood — Gluta travancorica.

2. காட்டுக் குருந்து, ௭410 றட Atlantia

racemosa.
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3. அலைக்குருந்து,

குரு
ர

ராச.

குரு

4. மாந்தக் குருந்து, 5816 25 14௦.6.
5. மயிலடிக் குருந்து,
cock foot
linearis.

6. Gu@m

tree

1௮156

—

@G@bs.

ற௨௮-

Niebuhria

Indian

wild

lime — Atlantia. monophylla.

7. பேய்க் குருந்து, raceme - flowered

wild

lime

—

Atlantia

ceylonica.
8.

மூவிலைக்

குருந்து,

leaved wild
spinosa.

@@5

Trichilia

Alexandrian
Canophyllum

புன்னை

of the

மரம்,

laurel
inophylium.

GOH[OsS, Slepen
delight

small

sanctum.

basil — Ocimum

தூதிகம்,

1௨௨-

—

gist,

Api

gipmii,

leaved

குருந்

lime

wy,

wood

-

common
—

Hiptage

Madablota. See @ aia.
குருபக்குவம், சிறு தும்பி அல்லது
Almgiibemu, small leucas. It is so
called from
of metals.

குரு urn,
கசூரு

its use

yes,

பண்ணல்,

பெறு;

in calcination

செய்தல்,

2. குரு முடித்தல், 179

art of finding or preparing a universal remedy for curing all ailments.

GGugsw,

wim,

the efforescent

salt gathered

from

fuller's

2.

நொச்சி.

earth;

see

as

செவ்விறகு,

red

fuel in calcination

குருபதி, துரியா தீத நிலை,

௦6

௦7

the five stations of the soul. It is
the highest state of the soul
when it is free from
entanglements.

all coporea!

குருபத்திரகம், வெள்ளீயம்,

tin.

குரு பத்திரம், துத்தநாகம், 21௦;

2.

புளிய மரம், 1௭ம் பாக; 3.
சிறிய இலை,
5௱க!!
leaf; 4.
மேன்மையான இரும்பு அதாவது
காந்தம், magnet.
குரு

பரவுணி,

காட்டா

croton plant — Jatropha

மணக்கு,
curcas.

குருபற்ப மாக்குங் குணத்தி, வெள்ளை
&¢ aperef, white flowered water
thistle
plant
—
Hygrophila
spinosa (albiflora). It is so called
from its powder of rendering calcined powders highly potent.

குரு பற்பம், சகலவித மருந்துகள்
தயாரிக்க வேண்டி உபயோகிக்கும்
வைத்திய முப்பு ((ஈ medicine)
quintessence of the ‘three salts'
used as a chief ingredient for
preparing all kinds of medicines.

civet.

பொடி

பதாருசம்,

wood used
of metals.

பாகம்

the

soil of

ஐந்திை

்

2. எல்லா வியாதிகளையும் குணப்
படுத்தும் மருந்து, வ!!1௨ ௮1110 drug;
3. வாத முப்பு, (ஈ அம்சா) ௨ பாரversal medicine. for transmuting
baser metals into goid.

குரு பாகம்,
குரு
மூலியமாய்
கற்பிக்கப்பட்ட
முறை,
the
method or process inspired by a
பாப (12௮020); 2. குரு மருந்தை

1016

குரு

குரு மிளகு

பாகம்

முடிக்கு முறை, 116 method of preparing

Ans

an

jall-healing

drug;

குரு

(pemm, reputed method.

குரு புறப்படல், குரு வெழும்பல்,
the breaking out of pimples, pustules etc. upon the skin as rash
vesicles etc. accompanying a
disease; 2. அம்மை கொள்ளல்,
being attacked with small-pox; 3.

rising

of |

boils.

குருப்பட்டுக் கறுப்பு, கல் லாடத்தில்
சொல்லியுள்ள ஒரு கறுப்புக் குரு
0066531, a black universal medicine described in a Tamil medical
treatise
known
as
"Kalladam";

கொழுத்திய

2.

பட்டுக்

சாம்பல்,

௮௨11௨௨

of

burnt silk.

குருப் பித்தல், பருக் கொள்ளுதல்,
forming

pustules;

breaking

out

25 ௦2: 2. பருக்கொள்ளும்படி
செய்தல், causing formation of
ue,

pimpie;

pustule.

குருப் பூச்சி, அறுபுள்ளி
wasp

with

six spots

spotted wasp.
nation

மணி;

2.

மலை

யிலுப்பை,

oval

elliptica;

2.

காட்டி லுப்பை,

mohwah

—

wild

latifolia.

குருமருந்து, வைத்தியத்தில் எல்லா

வித நோய்களைக் கண்டிக் கவும்,
உடம்பைப் பொன் போலாக் கவும்,

வாதத்தில் இரும்பு, செம்பு முதலிய

இழிந்த உலோ கங்களை பொன்னாக
மாற்றவும் சக்தி வாய்ந்த முதன்மை

Witsot 10S, a Universal medicine of high potency capable of
not only curing radically ali diseases of the system; but also

transmutirg

inferior metals

such

as iron, copper etc. into gold. See

குரு.
குருமலியம்,

குருமன்,

5௦2௨ அசோகு.

குழந்தை,

0/0;

2.

விலங்கு
பறவை
இவைகளின்
@eneow, the young of beasts and
birds.

குரு மாத்திரை, மாந்த நோய்க்காகக்
குழந்தைகளுக்கு முலைப்பாலில்

இழைத்துக் கொடுக்கும் கஸ்தூரி

pustules,
Guy,

இரச

mohwah—Dichopsis
Bassia

குரு பீடம், 5௦6 சத்தி யுப்பு.

586
diamond.

குருமம்,

குருபித்தம்
ஒரு
பலமிடைப்
Qunest, one palam of gold.

Glantiiysr (padorionged,

மணி,

வைரம்,

3.

வண்டு,
on

௮

its back;

it is used in caici-

of metals

and

in magic.

56௦ குரு வண்டு.
குரு மணல், வெள்ளி

மணல்,

15

8210 ௦ 81142 ௦16; 2. நுண்ணிய
மணல், 16 820.

மாத்திரை, ராப pills macerated
in women's breast milk and
given in indigestion to children; 2.
உயர்ந்த மாத்திரை, superior pill; 3.
சிறு மாத்திரை, small pill.
குருமான்,

5௦6, குருமன்.

குருமி தல், குருவெழும்பல்.
குரு

மிளகு,

pepper;

கெட்டி

மிளகு,

2. mevseo Mere,

5௦110

superior

'
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குரு மிளகு
0௦௦0;

குருமுறை மார்க்கம்

3. அமுரியிலிட்ட

pepper soaked

மிளகு,

in urine.

முகம்,

pimples;

3. Adlw

19௦௦

full

jpaw,

of

small

(Papen, Gw(ipsen,

one

hav-

body;

2.

preparing quintessence of 'three
salts’ for purposes of transmuta-

tion and rejuvenation.
குரு

முத்தாகிகம்,

சிறுநீர்,

௦14105

குரு முடிக்குங் காலம், தை, மாசி,
பங்குனி
ஆகிய
பனி
காலம்.
இம்மாதங்களில் உலோகங்களை

புடமிட்டு நற்றுதற்கு உதவும்படி

யான செய நீர் முதலிய மருந்து
களை தயாரிக்க வேண்டிய காலம்,
dew season of January, February
and Match. It is only during this
period that medicines such as,
Jayaneer etc. useful for calcination of metals are’ generally pre-

௭௮௨0;

2. முப்பு முடிக்குங் காலம்,

(In Tamil Medicine the period selected for preparing quint) essence of 'three salts'.

முடித்தல்,

குரு முப்பு, பூநீறு முப்பு, இது வாதம்,
வைத்தியம், காயசித்தி, ஆக மூன்று

ing face pitted with small-pox.

குரு

human

urine; 2. மூத்திரம், பார் ௦7 ௪05.

face.

GH

of the

முப்பு செய்து முடித்தல், 11 லார் ௦7

குட் முகம், அம்மை வார்த்த முகம்,
pox-pitted face: 2. @@éam

எழும்பிய

diseases

உலோகங்களை

கருமங்களுக்கும் உதவும்,

௮

௮-

chemica!
preparation
called
‘Muppu' of ancient Siddhars supposed to have been in practice in
the Dravadian period, by which
metals were transmuted into
gald, all diseases were radically
cured and its ....... rejuvenator
குரு முறை,
566 சூரு
சவர்க்காரம், ககர

கோடா

பாகம்;
5005:

2.
3.

சளி, ௮ kind of prepared

arsenic used

in Alchemy.

குரு முறை மன்னன், கோடா

சுளி,

58% குரு முறை.
குருமுறை மார்க்கம், வேதை மார்க்கம்
அதாவது பொன், வெள்ளி செய்வ

நீற்றுவதற்கான மருந்துகளையும்

தற்காக வேண்டி,

இரசவாதத்தில் இழிந்த உலோகங்
களை
பொன்னாக்குதற்
குரிய
மருந்துகளையும், எல்லா நோய்

முடிக்கும் விதத்தையும், முடித்த

களையும்

போக்கக்

கூடிய

ஒரே

மருந்தைச் செய்து முடித்தல், 116
art of finding a universal remedy
for preparing not only strong al-

kaline compounds and acids for
purposes of calcining metals
and

mercurial

preparations

for

transmutation of inferior metals
‘into. gold, but also for curing ail

குரு மருந்து

பின் அதை
இன்ன
உலோகங்
களில் இன்னவிதமாகப் பாய்ச்ச
வேண்டிய முறையையும் பற்றிய
eSleugio, the process of preparing
_the Universal medicine for making gold and silver, together with
the rules and exact proportions
for using it in other metals for purposes of transmuting them into
gold or silver of a particular stan-

dard. For details see @q.
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குரு முனி .

குருலிங்க

சங்கம்

குரு முனி, 886 அகத்தியர்.

குரு மேசீனம், 586 இதிரக் கிழங்கு.

குருமுனி யழகி, 56௨ ஊர்க் கள்ளி.

குருமை

.

os

குரு மூஞ்சி, 596 குரு முகம்.
"குரு மூலி, வாதம், வைத்தியம்,
யோகம், காய கற்பம் இவற்றிற்
ஞுதவும், (ர! ர்கள் இத்தகைய |
மூலிகைகள்
தென்
பொதிகை |
யிலுள்ளன. இவற்றை உட்கொள்ள
ஆணவவங்கள்
ஒடுங்கி
ஞானப்
பாலூறும், மானிடர்க்குக் கிட்டா.

இவைகளைப்

பற்றி

ஒளடத |

வகுப்பின் கீழ்ப் பார்க்கவும்,

£௨௭௨

drugs useful in Alchemy, medicine. Yoga and Rejuvenation. It is

said

that they are found

Pothigai

Hill in Southern

in

India.

.
ன
பட்டி, 586 குரும்பை.

ரம

குரும் பவரை,
white bean.
குரும் பவன்,

nabis

sativus;

586 குரும்பாலை.

குரும்பி, புற்றான் சோறு,
ச

ச

- கோ-

6௦ம்

of

.

ப

ஓர் பூடு. 995 கும்ப
ட்
ட i oe ui

க்
or

é

UB.

stance secrated by the glands of

the ear — Ear-wax:

2. Quabmemes&

9௦பா(ப

white ant's nests.
பவப்
7
ogee,

under geni_s

யவரை,

palm — Curculigo orchioides.

prove wisdom; they are not procurable to ordinary
human beings. Fora list of these drugs see

eu@iy, at the end of Vol. |.

வெள்ளை

குரும் பாலை, நிலப்பனை,

oo

குரு மூலி, கஞ்சா, 9௭1)

2. சிறந்த

paint used in ௪/௦: 3. பெருமை,
greatness.

These drugs kill pride and im-

the classification

நிறம், |ப51ா6;

goed emi, a Superior kind of black

2. தென்னை,

பனை, இவைகளின் இளங் காய்,
immature

fruit

of

coconut

கையாந் தகரை, இது செந்தாரத்திற்
காதி. ஆகவே இப்பெயர், ராகருgold
verbesena;
Ceylon

paimyra ௭4௦. 3. இளநீர், 12
coconut with only water inside; 4.
பெருங் குரும்பை, மர1௦0 566; 5.

verbesena — Verbesena calendulacea. It is a radical for preparing red-oxides and hence this

Lybmomes Gemp, the comb of whiteவா('உ ௫௨51: 6. சொரி குரும்பை

name;

3. efi§| Geug, cleome

root —

_Cleome fruiticosa; 4. =i elpsSlens,
a plant — Sedaroxylon

குரு

மெழுகு,

எலிப்

spinosum. |

பாஷாண

Gioep@, a wax-like medicine prepared from rat's bane; 2. e Geor
கங்களை யுருக்கவேண்டி உபயோ |
கிக்கும் மருந்து, 1ப0.

அல்லது மிளகு சம்பா,
chamba paddy.
@&@m set, சுத்த Fe,

fined

mercury;

Gleuis eb,

8 (8௦

purified

௦7

or re-

2. குருவாகச்

mercury rendered

highly potent.
குருலிங்க சங்கம், திருவள்ளுவர்
கற்பம் 300ற் சொல்லியுள்ள வோர்
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குருலிங்க

சங்கம்

குருவாக்கம்

@G® “HHS,
a quintessence
medicine
contemplated
in
Tiruvalluvar work

(300)

on

Reju-

venation.

of beetle

குரு வங்கம், வங்கக் குரு, led quin1௦5581௦௦: 2.

வெள்ளீயம், 1.

குரு வடிம்பம், நெல்லிப் பருப்பு,
the kerne! of indian gooseberry.

குரு வண்டு, குரு அல்லது வாதமுறை

உபயோகிக்கும் வண்டினம். இது

தமிழ்

வைத்தியத்தில்

உபரசச்

சரக்கி

ஸலொன்றாக

எடுக்கப்

. பட்டுள்ளது. இது பலவிதப் படும்.
அவையாவன:for preparing

16 06616 ப5௨0
medicine in Al-

chemy; and it is included in Tamil
medicine as one of the 120 natural substances. The following
are the different kinds:—

1. அறுபுள்ளி
wasp
back.

வண்டு,

with

six

2. கொளுஞ்சியடி

beetle

spots

வண்டு,

on

or
its

01௨

found under wild indigo tree —
Tephrosia purpurea.

3. @ifl eucswr), beetle found under the earth.

4.

நீருக்குள் சுழலும் வண்டு,
beetie found whirling in water.

5. otf! euesor(), Telini fly or blister-

ing beetle — Myiabris cichoril.
6. துவரைச் செடி வண்டு, 0௦௦41௨
found in the dholl plant.

7. supemg, eusior(), another variety.
NOTE:— These are selected in Al-

chemy

tering nature; and their correct
English names are not known.
Although there are other species

probably

from

their blis-

like cantherides

viz:—

Mylabaris
indica;
Mylabaris
melanura; Mylabris humeralis;
mylabaris proxima; mylabaris
orientalis, Lytta assamensis and
Epicanta nepalensis it is not yet
definitely ascertained if any or all
of them refer to the above species. It is for the research scholars to direct their investigation in
this direction of natural science.

குரு வண்டு,
name

முப்புக் Gi,

for Philosopher's

secret
powder.

குரு வண்டு நாபி, சிவச்சார பாஷாணம்,
a kind of poisonous preparation
contemplated in Tamil Medical
Science.

குருவண்டுப்பு, ஓர் வகை கல்லுப்பு,
a kind of sea-salt; 2. pays ea.
586 குரு வண்டு.

குருவதீதம்

SG

முடித்த

வுப்பு,

the quintessence of the ancient
‘three salts' of alchemists.
குருவத்

தெல்லு,

an
unknown
சாருகம்.

பாலாந்

தெல்லு,

creeper.

See

குருவரசன், gifle, blue vitriol
Copper sulphate or acetate.
Gane

appreny, us

—

shoreny,

striped aloe, so called probably
of its usefulness in calcination,

5௦௦ கற்றாழை.
குருவாக்கம்,

கொண்டு

குரு

மருந்தைக்

முடித்த வாதப் பொன்,
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குருவி

குருவாக்கம்
gold obtained by employing the
Universal powder for purposes

of transmutation;
2.
உயர்ந்த பொன் அதாவது
superior

or

orpp plum

refined

Cure,

twnmmi
தங்கம்,
gold;

3.

alchemical

gold beyond the standard test.
This concentrated gold when
added to silver in infusion can
easily convert the whole mass

into gold; 4. smiee Cleiby, concentrated

குருவாக்

smal, bird; sparrow. It
builds its nest at the
houses. Its flesh is conan aphrodisiac; and as

such, it forms the chief ingredient
in the preparation of an electuary
administered for that purpose.
The following are the different
kinds:~ -

1. தூக்கணங் குருவி, 1101௮7 1வ/0ாbird — Orthotomus
longicauda.

goid.

காலி,

cowhage
pruriens.

ud@ib, a
usually
eaves of
sidered

பூனைக்

plant

-

2. கருங் @cHeHl, black sparrow.

காலி,
Mucana

3. சிட்டுக் குருவி, வ!

sparrow.

4. ஊர்க் குருவி, village sparrow —

குருவாக்கி, 58௦ உதிரி மாரி.

Passer

indicus.

குருவா யரிதல், பொடியாக கத்தியால்
துணித்தல், பேரரு 14௦ 511௦௨5 வார்
a knife.

5. அடைக்கலாங்

குருவாரு, இத்தி, which

6. wend

see.

sparrow
domesticus.

Spel,

குருவி,
-

hill sparrow ~

Passer flavicollis.

குரு வார்த்தல், அம்மை வார்த்தல்,
getting or being attacked with
small-pox.

7. மஞ்சட் குருவி, சலா
Ploceus baya. —

குருவால், 566 இத்தி.

8. scnaflé G56,
babbler
affinis.

குருவாளி, குரு மருந்தை செய்து

முடிப்போன், 0௨ 60௦ 15 5181௮0 1ஈ
preparing

an

all-healing

Panacea.

.

drug or

த

Z

GGA, Gens weil, crab's eye’ 2:
ஓர் சிறிய பறவை.
மாய்

'

வீட்டுக்

வாயருகில்

இது சாதாரண
கூரைகளின்

கூடு கட்டி வசிக்கும்

இதன் கறி போகத்தை மூட்டும்.
ஆகவே
இதை
லேகியமாகக்
கிளறிக்
கொள்வதுண்டு,
இது
அடியிற் கண்டபடி
பலவகைப்

house
Passer

9.8%

-

குருவி,

Malacocircus

டாம் -

white-headed
Malacacircus
~

பொறு

மாம்

—

griseus.

10. தாசிரிக் குருவி,

Southern

scimitar bird — Pomatorhinus
horsefieldil.
11. தச்சன் குருவி, சோறாக

bird.

12. வானம்பாடிக் குருவி, (ஈவா
sky-lark ~ Alanda gulgula.
13. மைனாக் குருவி, Indian stariing — Acridotheres tristis.
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குருவிச்சி

14. கட்டலாங் குருவி, 966-6௮12.
15. சாவல் குருவி,

112/௮

௦0004

or hood hood — Upupa
pennis.

small; and so by taking too little at
a time, there will be frequent crav-

nigri-

குருவிக்

,

16. சாக் @ cell, screeth-owl

—

Athene.

17. சீமை சாவல் குருவி,

Euro-

pean hoopoe — Upupa epops.

18. சூரைக் Games, cholum bird Turdas

19. MANS

suratensis.

Gahel, white-browed

fantail—~-Leucocerca
albofrontata.

20. மீன் கொத்திக் குருவி, (ப 0fisher.-

8௦

the colour of bran
coloured sparrow.

i.e.

௦7

brown

22. வாலாட்டிக் குருவி, wag-tail
bird.
குன்றி

மணி,

see

குருவி,
red earth.

மாப்
காதி.

காதி,

பச்சைக்

வோ௱றர்மா.

566

கற்பூரம்,
குருவுக்

குருவிக் கார், ஒர் வகை
கறுப்பு
நெல், ௨ (40 ௦7 black paddy.
குருகுக்

கூடல்,

சிற்றிரைப்பை.

இதனால் சிறுகச் சாப்பிட நேருவ
தால். அடிக்கடி பசியெடுத்து உண
வின் பேரில் நினைவை
யுண்
Ln&@i,

குன்றிமணி
(8ஈ0னா 168/௦5

of crab's eye plant.

குருவிச்சி, புல்லுருவி, a parasitic
plant;

honey-suckle

mistle

stomach. abnormally

toe —

Loranthus elasticus; 2. பேரா
(pity, fragrant sticky mallow —
Pavonia odorata; 3. @ap விச்சை,
a plant which literally means little
icci — Ehretia genus. The following

are

the

different

kinds

of

Ehretia viz:—

1. முள்ளுக் குருவிச்சி, ஐரிஸ்
2.

— Ehretia

பட்டைக்

று

acuminata.

குருவிரசு

அல்லது

காட்டு வெற்றிலை. இதன் பூ
வெள்ளை, சிறியது, காயைத்
தின்னலாம். இது வயற் காடு
களில் முளைத்திருக்கும். வேர்
தித்திப்பாயும்
உறைப்
பாயு

மிருக்கும்: மேக நோய்க்குதவும்.
தாவர விஷங்களைக்

குருவிக் கல், செம் loewot, red, sand,

குருவிக்

கொழுந்து,

இலைக்கொழுந்து,

wood

21. தவிட்டுக் குருவி,

குருவிகம்,

ing for food.

இதுவே

கேட்கும்.

குருவிஞ்சி,

£௦பஜர

wory wood - Ehretia buxifolia.
Flowers are white and small;
fruits are eaten.

It is common.

in dry barren places. Root has
sweetish warm taste when
fresh; and is medicinally alterative especially in venereal
diseases it is considered to
be an antidote to vegetabie
poisons.

்

3. வெள்ளைக் குருவிச்சி, மர்ப்டீ ௦
grey

ivory

laevis.

wood

—

Enhretia
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குருவிந்தம்

குருவிச்சி
nut as
head.

4. ஈட்டிமுனை குருவிச்சி, |27௦8leaved ivory wood — Eheretia

குருவித்

wightiana.
5.

சூருவிச்சி,

அண்டக்

-

௦௮]

— Ehretia

leaved ivory wood

குருவிச்சி,

581்

leaved ivory woos = Ehretia
acuminata.
குருவிச்சை, 5686 குருவிச்சி.

காட்டு
oe"விஞ்சி,
ediadl;

வெற்றி
Baeலை, |

2.

Coromandel ebony or satin
ebony — Maba buxifolia; 3. see
கல்லூரி.
.
8
டட
குரு விட்டம், சுண்டைக் காய், பாarmed night shade — Solanum
pubescens.
ட

:

காசு
பெருமுத்தக்
குருவிதம்,
அதாவது பெருங்கோரைக் கிழங்கு,
a

big

variety

of

koray

Cyperus rotundus.
டட

root

—

— Dolichos

one

palam.

க

2

வித்

SGES SOU urao, SGals
தலையைப் போன்ற சிறிய காய்ப்
பாகல் 95Tos)

Hsin,

a vari-

ety of bitter cucumber which is as
small as a sparrow's
head;

ground - creeper
humilis.
.
.
.

guens.

i
:
திருக்கை, சிறிய திருக்கை

குருவித்
ues, a species of small sea fish
known as thornback of Trygon
genus — Rhinoptera adspersa.

தேங்காய், 568 குரும்பை:
குருவித்
2. Alu: Ggniemi,
3. நெல்லி வகை,
nus.

small coconut;
phyllanthus ge-

குரு விந்தகம், காட்டு மொச்சை, ௮
wild variety of bean — Dolichos
biflovus.
குரு

கிழங்கு,

கோரைக்

விந்தகன்

rotundus.

koray root — Cyperus

.
ட ட ட்ட
குருவிந்தக் கல், செம்மணி,
ferior kind

which

of ruby;

க

॥-

2. சாணைக் கல்

flint

is a grey siliceous

fossil

usually found in nodules: in Salem

குருவித் தலை, சிறிய தலை, 8௮!
head.
As

:


(ஈ௦1௮1

மொச்சை,

குருவித் தாலா,

செய்யும் ஓர்விதக் கல், ஷு

.

குருவிந்தம், ஒரு பலம் பொன், 9௦10
weighing

9

பேதை,

தலையன்,

idiot having a very small head.
bean

ovalifolia.

6. வாளிலைக்
:

sparrow's

a

as

small

district;

3. aneGflé

sev,

red

ochre.
NOTE:— In olden days, this grey
flint was used by physicians in

incising or excising operation
when proper instrument was not
available

or could

cured.
-

:

not
.

be

pro-

உட

— Mimordica

குருவிந்தம், குன்றி, wild licorice —
Abrus precatorius; 2. smphs
ipnemflasaip, an inferior quality of

குருவித் தலைப் பாக்கு, குருவித்தலை

ruby; 3. enleStetb, vermillion; 4.

பருமணுள்ள

சிறிய பாக்கு,

87௧0௮

us

Clamg,

a climbing

plant;
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குருவிந்தம்

குருவி

5. வாற் கோதுமை, barley; 6.
கோரைக் கிழங்கு, fragrant koray
root

—

Cyperus:

rotundus;

7.

BM_® eungism, Indian almond —
Terminalia catappa;

a red gem;

8. Qeinwenfl,

எப்டி;

9. கருப்புப்பு,

black salt.

குருவிந்து நாதம், மூன்று மாதத்தியக்
extracted
foetus.

from

the essence

a three

month's

குருவி போகம், குருவியைப் போல்
அடிக்கடி மாதரைப் புணர்தல், [12/‘ing coition with a woman
quently like a sparrow.

very fre-

குருவிப் பசி, சிறுகச் சிறுக சாப்பிடு
வதால் அடிக்கடி உண்டாகும் பசி,
frequent experience of hunger
due to eating a very small quan-

tity.

குருவி யினம், குருவியைச் சேர்ந்த
evld, birds of the sparrow kind
passerine.

குருவி

யுணவு,

பாகல்,

588

பாக்கு.

பூண்டு,

சிற்றா

முட்டி,

white small flowered rose - mallow — Hibiscus micranthus.

குருவிப்

பேத்தை,

ஓர்

வகைக்

ai_eo iNest, a greenish sea-fish —
Tetrodon immaculatus.

“குருவி மீன், குருவிக்கு இரையான
Aplus West, small fish as a prey to

sparrow; 2. ஓர் சிறிய கடல் மீன், 8
of small

குரு வியாதி,

—

வளவாகக்

sea-fish.

5௦6௨ குரு நோய்.

1ஈ

1407/௦௦0

-

Ehretia ராப; 2. பட்டை விச்சு,
ovate-leaved ivorywood — Ehretia
laevis.

குருவி ரத்தம், மிகச் சிவப்பு இரத்தம்,
bright red blood — Arterial blood.
குருவிரிஞ்சி, மாதவிடாய்ச்
menstrual blood cloth.

குருவிருட்சம், 217 wb,
tree. 2. aimgemen
grant tree.

ingib,

ரண்டம்,

சீலை,

peepul
any

fra-

மூளை,

brain as seat of intellect.

குருவி

குருவிப் பாக்கு, 566 குருவித்தலைப்

குருவிப்

சிறு

குருவிரசு, குருவிச்சி,

குருவிருப்பா

குருவிப் பாகல், மிதி
குருவிந்தப் பாகல்.

kind

குருவி யால், 886 குறு வால்.

கொள்ளும் சாப்பாடு, 1௦௦0 1௮6
small quantity.

குருவிந்து, 586 குருவிந்தம்.
கருப் பிண்டக் ௧௬,

வாலான்

லேகியம்,

ஊர்க்

குருவி,

அடைக்கலாங் குருவி அல்லது
சிட்டுக்
குருவி
இவைகளைக்
கொண்டு தயாரிக்கும் லேகியம்.
இது பெண் போக
விச்சையை
அதிகரிக்கும்,

electuary

prepared

with the fish of village, house or
small sparrow as a chief ingredient amongst other bazaar drugs.
[ர [5 considered as an aphrodi-

siac.
குருவி வாய், மிக்கச் சிறிய வாய், a
very small mouth.

குருவி வாலான், ஓர் வகைப் பெரு
நெல், 3 (9௨ மலர்வு ௦4 ஐவர்.
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குருவி

வேர்.

குருளை

குருவி வேர், 866 குருவேர்.
குருவினி, கருப்பிணி,

௨ pregnant

woman.
குரு வீச்சம்

குருவை, 586 குருவை நெல், 2.
கருங் கத்தலை
மீன்,
small
sciaena

(15)

-

Corvina

maculata.
வேர், பேரீந்தின் வேர்,

root of date tree.
குரு வீடு, Benes Gamg,

umbilical,

cord.

GGUS காதி, குரு மருந்து தயாரிக்க
உதவியாகவுள்ள

வஸ்துக்கள்,

gimeiuinaiss. ingredients necessary for preparing quintes-

குருவைக்

குமரி,

smail Indian
(littoralis).

சிறு

aloe

கற்றாழை,
— Aloe

vera

குருவை நெல், ஒர் மட்ட நெல்,
Qeneu ue oflgib, an inferior kind
of paddy

in There

kinds of paddy
Tinnevelly viz:—

are different

in Tanjore

and

58௭௦௨ 412:- பச்சைக் கற்பூரம்,
crude camphor. 2. sue —m4), aco-

1. அறுபதாங் குருவை, உஸ் day's
crop.

ஈ/(6; 3. வேதை,

2. கருங் குருவை, 8 6120ஈ supe-

செந்தூரம்,

oxide used in
கற்பூரம், கற்
— Cinnamomum

௮ (20

Alchemy;
4.
வாய
camphora

etc.

குரு வுபதேசம், 566 ஓமம், 2. குரு
Gungesmex, spiritual inspiration.
குரு வுப்பு, பிண்ட வுப்பு செயநீர், 3
strong alkaline liquid prepared
from the salt extracted from the
foetus; 2. apr (in Alchemy) the
sacred three salts.

குரு வெழும்பல்,

சிறு

சிரங்கு

வுண்டாதல், rising of eruptions or
formation of pustules, vesicles
etc.

குரு வெறும்பு,

முசிற்' றெறும்பு,

large red ant (used

குருவென்ற

snob,

in medicine).

see காசிச்

சாரம்.
குருவேர், ஓர் வாசனை

வேர்,

௨ 4௪-

grant root — Coleus osmirrhizon;
2. Gleut_ig. Geug, kKhus khus root.

rior paddy
tues.

with

medical

vir-

3. கற் GdHsmeu, stone crop yielding hard rice difficult for diges- tion.

4. wiLL& @(hemou, Coarse paddy.
5. eine GmReneu, jet-black paddy.

6. செங் குருவை, [60 ௦

on.

குருவைப்

பூசல்,

முப்

80 5௦

பூவை

Lpasev, Coating with the quintessence of three salts, any metal
intended for transmutation.
குருவை

யரிசி, குருவை

நெல்லின்

அரிசி, rice from kyruvai paddy.
GOen, Sersow, juvenillity; 2.
மான், நரி, நாய் முதலியவற்றின்
@tt5, the young of same ani-

mals as deer, fox, dog etc; 3.
பாம்பின் குட்டி, young ofa Snake;
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குருளை

'குரோடம்

4: குழந்தை; 225:

ஆமை,

toise; turtle.

GW",

1௦6

Gluigem tousg,, woman's hair.

குரூடகம்,
see,

கல்லுப் பனை,

ட குரூர மாவு, கொல்ல

which

monster

ina

monster. fetus.
monster

பிறப்பு,

brith:

deformity;

malformation; ‘2..9;ea1 லட்சணம்,
deformity in features; ugliness.

குரூபி, அவலட்சணமா யுள்ளவன்.,
அற முட். ஐனா5௦ஈ;. 2. அங்கக் கேடுள்:
ளவன், one with.a. deformed. organ; maimed. person.

நறுமணப்

strong purgdtives.

கோஷ்டி,

, வேகமான

கல்

குடலோன்,

bowels:.

of a virulent

ம்

type;

2.

, drastic™ medi-

cine; “3. ம லைறப்பான!

15

கூரூ ராட்சம், ஆந்தை. owl.
கோரை, 3..கூதிரை, 110755; 4.
_ குளம்பு, hoof of. animals; 5.
@m7S5e0, sounding; barking.
சூரைக் கல்;;இதளை,
olive— 02௪ 6/010௪.

(101௮௩ wiid

சூரைத்தல், குலைத்தல், மவ(போறு
of dogs.

குரை முகன், நாய், dog
its raising noise

as

so cailed
always.

குரோசானி

Gurwo

பத்திரி,

குராசான்

தேசத்தில்

விளையும்

_ ஓமச்.செடியின் இலை,

&DuU epsSlens, leaves

குரூர மருந்து, கொடிய.மருந்து, ஏறு
medicine

.or-severe type— Cholera morbus.

குரோசானி, 5௨௦ குராசானி யோமம்.

கெட்டிக் குடல், costive
unaffected ‘by: even.

‘one with: costive

கொடிய

a

சூரூர கோட்டம், பேதி: மருந்தாலும்

குரூர

வாந்தி,

வாந்தி பேதி; 0௦17௮ of a virulent

குரோசகம், 586. ஞீராசானி யோமம்.

புகை,

very fragrant srridke.
அசையா
bowels

பேதி,

macranths.

from

குரூப்பியம், துத்த நாகம், zinc.
புகை,

Machilus

சூரை, சத்தம், 1101௦௮. 2. ௨௮௦ கஞ்சாங்
விகாரப்

குரூபம், அங்கக் கேடு,

சூரூப்..

றவாா!-

—

QU} ராசயன், 566 குரூர கோஷ்டி.

birth

பிறப்பு,

மாவு,

cinnamon

See-Glamotuesr.

குரூ பபிண்டம், விகாரமான பிண்டம்,
கூரூப

nerved

குரூர

கூரூப் கூபகம், விகாரப்பட்ட. இடுப்பு,
a deformed pelvis especially
femaie-Distorted pelvis:

‘medicine with burning or pungent; acrimonious medicine.

மருந்து,

plant

growing

in

இது

ஓர்

of omum

Khurrasan.

It

forms a rejuvenating drug.

குரோசியம், நவரை

வாழை,

௨ 50௨

-Gies of plantain.
சூரோடம், பன்றி, 109; 2: முட்ப்ன்றி,
porcupine.
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குரோட்டம்

குலச் சங்கு

குரோட்டம், நரி, 1801௮/; 2. பன்றி,

குலகம், 5௦6 கருந்தும்பை; 2. பேய்ப்
புடல், devil's

hog.

Bf, male of a

@Grmi_om, ses
fox; he-jackal.

சூரோட்டா,

குரோட்டு, பன்றி, ௦09.
சிரிடம்,

வீக்கம், synovitis
joints.

tomentosa.

முழங்கால்
of the

knee-

2. சுரம்,

வல்லபம், ஒர் கோரை,

amorous

8

a passionate or

woman.

of phlegmatic

humour

or

tendency; 2. கோபமுள்ளவன்,

3

man angry, because of his phlegmatic tendency.

குரோதி

முகம், காண்டா

மிருகம்,

rhinoceros.

Giseaw, GFs,

brush.

குர்வா, பருப்புக் கீரை விதை,
of dholl greens

purslane.

see

குல காலம், நிலக் கடம்பு, 970௦0௦
பொக
Barringtonia
racemosa alias justicia.

குலக்

காயம்,

பிறவிச்

சுபாவம்,

குலக்காய்,

சாதிக்காய்,

ஈபரராஉ0

-

குலக் கினி, 5௦6 உதிரி மாரி.
குலக்கு, பழக் குலை, bunch of fruit.
குலசங்குலம், நத்தைச் சூரி, ௦751]
button weed
hispida.

—

Spermacoce

Goan, Cleciaingsl, Indian chamomile — Chrysanthemum
rium.

corona-

குல சுவேதகன், சவரி லோத்திரம்,
the pulp of @mt_em_, which see —

சூர்ப்பரம், முழந்தாள், 118௦.
seed

புடல்,

Myristica fragrans.

கூரோதன், ஓர் சிலேட்டுமக் கூறு, 8
form

ேமிய்

idiosyncrasy.

variety of Cyperus.

@Grrgeh, ami,

குலகாப் புதம், பூத மரம்.

குலகம், 2. நத்தை, Snail.

fever; 3. wii, breast; chest.

குரோத

566 குலகாயம்.

குலகாயம்,

குரோத பரணி, கண்டங் கத்திரி,
prickly night shade — Solanum
jacquini.
்
்
௮02;

குலகா,

குல காமம், 566 குல காலம்.

சூரோட்டு பலம், நாட்டு வாதுமை,
Indian almond — Terminalia
catappa; 2. see sjsCom_@.

குரோதம், கோபம்,

— Tricho-

snake; 5. pi wob அதாவது தும்பி,
a kind of ebony — Dyospyros

586 குரோட்டம்.

சூரோட்டுச்

gourd

santhes cucumarina alias T-laciரர௦52; 3. ஓர் சுண்டெலி, 8 507 of
mouse; 4. ugemeu umby, green

1௪

or Indian

Trichosantha

palmata.

குலச் சங்கு, முட் சங்கு, a species
of conch with thorn like points.
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குலச்
குலச்

சவ்வு,

scalp;

சவ்வு

முடி

the skin

கு

மாமிசம்,

16

at the top of the

head.
GOSH,

2756s,

galangal

—

குலடி, ஓர் வித சிகப்பு பாஷாணம்,
kind of red mineral

கூலடை,
chaste

கற்பழிந்த

a

poison.

பெண்,

பா-

woman.

குலட்டம், நீலாஞ்சனக் கல், a blue
stone

used

in medicine;

and

ap-

plied as a collyrium to the eyes
and an astringent to sores.

rior quality.

Clarenes, horse-gram.

குலத்தம் பயறு, மொச்சைக்
bean

— Dolichos

காய்,

genus.

see இடுகொள்.

குலத்திகை, 5௦௨ காட்டுக் கொள்.
குலத் துருமம், வெடி யுப்பு, ஈ!1ச nitrate.

பேதி,

dissolves

GeO பெள, கணுக் கால்,

2/0.

குலப்பகம், s& Geen,

whooping

cough;

2. GleibLy wessreo,

ore.

௨

flesh.

copper

கூலப்பசி மாது, சீந்திற் கொடி, 1௦௦
-creeper - Meniapermum cordifolium.
குலப்பம்,

OQeidy

wee,

குலமருது, ஒர் வகை
of murdah

sand

copper.

01ப௨ 2107௨.
மருது, 2 (0

- Terminalia

arjuna.

குல மர்ச்சம், வெள்ளுள்ளி,
குல மீன், உயர்ந்த மீன்,

0௮11௦.

1/9) 01265 '

fish, 2. உண்பதற்குத் தகுந்த மீன்,

fish of a superior class fit for
5௦௨ குமிழ்.

குலம், இலவணம், 5314; 2. விலங்கின்
Gatto, a flock of animals of the
same

species;

3. கற்கண்டு,

sugar - candy.

குலம்பம், செம்பு மணல்,

copper

சூலம்பா, Guus xenz, devil's bottle

5௦6 சகுலத்தம்,

குல பாலகம், சூரத்து நிமாவாரை,
Tinnevellysennaangustifolia.

alias

0€. 526 குலப்பகம்.

குலதாசகம், 5௦6 ஒட்டகம்,
சுூலந்தம் கொள்ளு,

மாங்கிஷ
which

குஸ் மேகாதி,

குலத்திகம், 596 குலத்தம்.

Pottasium

பேதி,

indica

eating.

குலத்தி, 5௦௨ இலந்தை.

குலத்தி காலன்,

குல

குலம சாதி, நீலக் கல்,

குலதீவி திராட்சை, நல்ல இனமான
உயர்ந்த திராட்சை, vine of supe-

Indian

absinth - Artemesia
A. vulgaris.

containing

குலட்டு, 5௦௦ குலக்கு.

GOSS,

குல புத்திரன், மாசி பத்திரி, 181௮

medicine

Alpinia galanga.

வஞ்சனாதி

Cassia

gourd

- Pepo

lagenarius.

குலரி, சூலை, bunch.
கூல வஞ்சனாதி, வெட்டி வேர், (பக
khus root.
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GMM ID,

eran

குலவரி,சந்தனம்.. sandal;:.2.: செஞ்,
. சந்தனம், 120 3810௮ - Pterocarpus
santalinus.

3.518.

weneo,mineral zinc.

குல. வர்ணம், சிவப்பு ALU
Gang, adambo with red flowers Convolvulus.

a

ஓர் பிசின் ing,

of gamboge - - Garcinia

wightii; 2. ஓர் வகைச் சம்பா நெல், .

which dogs are fond, of ‘smelling
before they expel’ urine.

குலாங்கலி, 525 குலாங்குலி.

விருத்தியை, | மருத்துவச்சி, :

"Midwife.

குலவு காசம், நாணல், 1௨௦0...
Saccharum; 2. சந்தனம், gandal௦௦0; 3. .செஞ்..சந்தனம்.:.[௨0,
sandal - wood. 86 குலவரி.

குலவுக் சுரசி, .சூழ்ப், பிராய், demon
tree - Streblus asper.

3

வளைதல், . . 62219;
,2.
பொருந்துதல், பாரி.
சந்தன...

மதம்,

புல்,

குலாதினி, -58௨ கடுகு: ‘Crisco,
2.செங்கத்தாரிப் பட்டை, 19156
peacock-foot
_ linearis.

tree- -Niebueria

குலர்பு, முட் செவ்வந்தி, 105௫'-0068 2: பன்னீர்,

rose- water.

குலாபு சாயம், ரோஜா. நிறச்சாயம்,.
rosé colour’

குலாபுப் பூ, ரோஜாப் பூ rose flower.

குலாபுப் பூவித்து, இராசப்பூ அல்லது
“1 iy eile

rose sebd!

ear wy, “துடக்கு

ரோசா” விதழ்

cabbage rose petal.

GOaFe, 2 oonsyseo;moving about;

tree.See geoff.

காவட்டம்
ராக

Rosadamascena;

குலவிரி, சந்தனம் 56௦ -குலவரி,

குலவுரி,

பெய்யுமுன் முகரும் பூடு, 9 இலார்

குலாதனி, 566. சுடுகு ரோகணி.

_akind of chamba paddy. 3. சிறந்த
வாழை superior kind of plantain. ்

குல

terebinthina; 2. நாய்கள். மூத்திரம்

0௦000௬

சூலவல்லி, 52௨ குலவலி.
species

sa: plant---corizas

குலாகலம், ஓர் பூடு

குலாங்குலி,

குலவலி, 8௦௦ இலந்தை, .
குல வாழை,

இர்- ‘Cleome: pentaphylla.

குலனி, செவ்வந்தி, 566 குலசம்.

குலவரை, துத்த நாகம், mineralised,
சா௦2. மந்தாரக் கல், 9 red mineral

stone. See mop Ame,

குல, வேளை, நல்ல வேளை, 191.

sa ndal.

குல வேதகன், 5௦6.குல. சுவேதகன்
குல: வேல், 566 .கஞ்சர்ங் கோரை.

Gon weed, முட் செவ்வந்தி,
flower,2. ‘snag
முப்பு,
quintessence salt use

a

medicine:=. Panacea.

குலாமல்லிச். சுண்ணம், 566: குடற்...

சுண்ணம்.

~

்

குலாலம், காட்டுச் சேவல், 18419, 00.
- ௮5/௮ரப5 0 ௮/ப5; 2,ஒர்.ஆந்தை,

8029
#@ edmond
கால. awe

குலூகம்:

அறுவர்

குஸிச:நாயகம்;:ஒர்-வீலை;ஏ.
‘kindof

were

coitus.
குலிசம்;:. வயிரம்:

இலுப்பை

குலாவுதல்;: அரைத்தல், grinding. 2. :

penance trée’- Prosopis spicigera:
5. Bevitrenu,, mohwa..- .Bassia

நீரிலிட்டுத் துழாவுதல் :அல்லது .
'குழைத்தல்? racerating:

longifolia; - Bio! 'தேட்கொடுக்கி,

குலி, கண்டங் கத்திரி,. prickly, night- |

shade .-.

SCOFpION

Solanum, jackquini.

|

of.native.arsenic. See குவிசல்.

் Mermilionoup..

'குலிசல், நாக Linsprenrib, 2 minéral
poison:

Svlab, see "இலுப்பை,” 2; சாதி :
லிங்கம், பவார் 3. குங்கிலியம்,
which, see .சிவப்பு, [50 201௦ய or
fedness;
Bassia

] குலிசன், 6௪8 கற்பரி பாஷாணம்,
2,
நாக பாஷாணம், 586

longifolia alias

குவிரம்,. நண்டு,020;

longifolia.

Cancer;

குலிகா, | பூச்: னிக்கொடி, Pumpkin
creeper:

|

க்கம்,

ட்

- |
2.

4, பேய்க் கொம்மட்டி, bitter méion
கற்கடக “சிங்கி, 6. சாதிலிங்கம்,
vermillion.
குகை,

le | made
“temper ature.”

usAy

மூசை,

‘to stand. high

குவிசத் துருமம், ஒர் கள்ணிட opuntia
1726.

like cancer;

௮. ராஜாம்10

an

internal

91௮௦%

gram: Rynchosia genus: :

குலிவம்;-586 இலுப்வப் 2. வன்னி;
ளர்க்குருவி.

za Gitrus, colocynthus; 5, eee

.

புற்று,

குலி லேசம், கருங்கொள்,
“Bagssia

்் 625915: ‘longifolia.

குலிங்கம்,. கக

2.

“abscess -or ‘tumour.

animal.

‘Beats

குலிசல். ..

carcinoma.

குலிரவம்,. விப்புருதி
growth

aed காயம், ஓர் நீர். வாழ்ப்:பிராணி,
: ௭: aquatic

tail,
.
--, Heliotrapium

ர பே௱:?,நாக. பாஷாணம் , a kind

குலிகச் செப்பு, சாதிலிங்கச் செப்பு,

plant - Ruellia

மரம் bassia tr

கற்பரி பாஷாணம், ௮ ‘kind of. nat 76
arsenic;
4. வன்னி,
Arjuna's

56௦ குலிசம்,

129
துsம்baபைls,am௦௮
 ien
ித்pet
ina.
, . =காச.im
ின்wer
குல
oe flo
குவீரம், பனைமரம்,

Palmyra

tree

-

Borassus flabellifer;. 2. ,nea®)
மகம்.
குலுகம், நாக்கில் படிந்த மா,

the fur

். ரிரிந்வர்௦ிறுமஒ:1(:15 ௨௦௦௮40.
supom thestongue.
-diseases:

in ivatieus
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குலைக் கல்

குலு குலுத்தல்
5௦௧0-

சூலு குலுத்தல், சொறிதல்,
ரார 2. ஊருதல், 110.

மார்புக்குக்

an unknown

சூலுக்கு, 52௦ குலுக்குதல்.
ரூலுக்குதல், தண்ணீர் விட்டுக்

குலுக்கல். shaking,as water in a
bottle for purposes of cleaning.
2. மருந்துகள் ஓன்றாகச் சேரும்படி

aise,

shaking

containing

medicines

up them

a

bottle

for mixing

properly.

சூலுக்கை, குலுக்குதல், 11௦ ௮0
shaking

fro.

up

and

down

07

or to and

்

குவூங்கல், நடுங்கல்,

குலுத்தம்,

கணுக்கால்,எா!1/6;

2.

சூலுத்தாகிதம், பூஞ் சாந்துப்பட்டை
a bazara drug.

Jamaica

092

இஞ்சி

,886௨

குலும

speciosum.

குலை, நடுக்கம், tremor: 2.வயிற்றுக்
௦7

(டீ

in the

butchers

market

குலை குலைதல், ஓர்வித- நடுக்கம்,
௮ 819716 ௦ 1120102110. 566 குலை
நடுக்கம்.
குலை குலைத்தல், அச்சத்தால் மிக
நடுங்குதல்,
much

சூலை

கசூன்மம், மேல் வயிற்றிலே

மிகவும் வலித்து, எரிச்சலுடன் வாய்

நீரூறல், ஏப்பம், குளிர் இவைகள்
கண்டு, உள்ளே வெதும்பிக் காணும்
ஓர்குன்மநோய் (யூகி. முனி. 1200),
in which

the

system

is

aiimentary

It is marked by pain in

chest,burning

sensation,

belching,

chillness

GOS Siig, 57S Siig,
ment of the spleen.

Enlarge-

’ etc.

white Ictus flower - Nelumbium

211

sheep
pluck.

insalivation,

குலே நீலோபர், வெண் டாமரைப் பூ,

கொத்து,௦/ப5ர2ா;

heart, the liver and the lights of a

the

மூலம்.

குழி;

navel; 6. ஈரற் குலை முதலியன, 1112

. inflamed.

ginger.

மூலம்,

the regions of the chest.and the

whole

குலுமம்,586 குல்மம்.

குலு

நுரையீரல்,

together with the lungs, the heart,
the liver, the spleen etc. between

a form of dysepsia

கூலுத்திகா, 56௦ கருங் கொள்ளு.
மூலம், இஞ்சி,

உள்ள

கல்லீரல், மண்ணீரல் முதலிய
னவைகள் சேர்ந்த உள்ளுறுப்புக்.
கொத்து, 112 entrails or bowels"

through fear.

வாமா.

கொள்ளு, [1075௦ - gram.

கசூலும

கீழாகவும் , நாபிக்கு

மேலாகவும்

குலுகுலுப்பு, தினவு, 10410.
குூலுக்கம், ஓர் பறவை,
bird.

பூங்கொத்து,யாள் ௦8 ரிளோனாக; 5.

842௮௦;

8,

bunch,

4.

குலைக் கல், கோரோசனை,

see

ஆட்டுக்கல்,

2,

6620௮7,

குலையி

லுண்டாகும் கல், அடு போவ |
the viscera; 3. ஆட்டுக் கல்,
concretion
intestines.

in

the.

sheep's
:

1031

குலைக்

கால்

- குலைமுட்டி மகோதரம்

குலைக் கால், முட வாட்டுக் கால்,
coral stone 2. go wow,
an
unknown

குளிர் அல்லது வேறு காரணங்
களினால் ஈரற் குலைக் குக் காணும்

tree.

குலைக் கீசம், 241 Goon, a kind of
11௨௨.5௦௨' முட வாட்டுக் கால். குலை
சூலை,
ஈரற் குலையில்
"உண்டாகும் ஓர் குத்தல் நோய், ௮
disease of the liver; 2.
breast ache.

GOZO,

EHHGiseo,

tong euedi,

trembling;

BOea1, a trembling movement
of the internal organs or the
viscera due to nervous anxiety,
fear, cold or other causes.

குலைப் பரு, குலைமி லுண்டாகும்
ud, a tumor or other sweiling in
the viscera.

குலைப்பன், குளிர் காய்ச்சல், ague;

2.

shivering ரி(5 1 ரவன; 2. கக்குவான்,

aAiplaeo, getting destroyed.

whooping cough; 3. &sen நோய்,
disease due to chiliness - Rigor.

குலைத்தல், நாய்கடி சன்னியில் நாய் .
போற் குலைத்தல், வரமா like a
குலைப்
பிடித்தல்,
குலையை
dog as in hydrophobia; 2. @ pats
யிழுத்துப் பிடிக்கும் ஓர் நோய்,
Guage, talking in a confused
spasm of any of the visceral
manner.
organs.
குலை நோய், ஈரற்குலையிற் காணும்
Gpmisen, diseases in general of
the viscera - Visceralgia;
குலைமுட்டி,
3.
ஈரல்
dissease of the liver.

குலை நோவு,
வவி,
pain
visceralgia.

2. See
நோய்,

the

viscera

லுண்டாகும்

&leomS), cancer or ulceration of the
liver, lungs, or other viscera.

குலை புப்பு௪ தபம், நுரையீரலிற்
காணும் அழற்சி, இதனாற் கோழை
inflammation of any part

of the lobes of the lungs marked
by catarrhal discharge - Lobular
pneumonia.

குலைப் பதைப்பு, நெஞ்சுத் துடிப்பு,
palpitation

2. BHSE

aio,

of the

heart;

2. wun,

5847௩0
shivering

குலை முட்டி, 586 குலை யெரிச்சல்,
2. நெஞ்சு வவி, ரோல5( றவ; 3.

இருதய
-

வாதம்,

heartburn

-

Cardialgia.

குலைமுட்டி' நோய்,

குலை படுவன், குலையி

Sere,

palsy;

ரி15; 3. குரைக்கை, 01.

குலையில் ஏற்படும்
in

குலைப்பு, நடுக்கு வாதம்,

சுவாசப்

பை

இறுகுவதினால் மூச்சு திணறும்
படிச் செய்யும் கால்நடைகளுக்கு
வரும் நோய், ௮ 015௨௮5௨ 1 ௦510௨
marked by congestion of the
lungs

with

hard

breathing.

குலைமுட்டி மகோதரம், குழவியைப்
போல் குலையில் சேர்ந்து, அன்னம்
அருந்த வொட்டாமல் அபானத்தை
யிறுக்கி,
முகம்,
கை,
கால்
இவ்விடங்களில்
வீக்கத்தையு

முண்டாக்கு

மோர்

நோய்,

1032
குல்மம்

குலைமுட்டி மகோதரம்
(யூகி,1200) obstruction of the liyer
marked by congestion of the liver,
Inability to take food, ‘constipation,

sweiling of the: abdomen, ‘face
and
the’ limbs,2. ‘oir ‘ais,

breastache; 3. நெஞ்செரிவு,! heart
- buring.

குலையி லுதைத்தல், வயிற்றி
லுதைத்தல்,

the

140/9 11 11௪ pit, of

stomach.

சூலையுயிர்,

இருதயத்தை”

விட்க்

குற்றுயிர்.
குலை யெரிவு, செரியாமையினால்
நெஞ் செரிச்சலை யுண்டாக்கு
Ging Gymii, heart: burn arising
dyspepsia

- Cardiaigia:

2.

வயிற்றிலேற்படும் ஓர் குழப்பம், ௨0
uneasy or painful sensation.in the
stomach

குலை

19௮
சல் மிற்ங்கி “நிற்குப
portidit” atthe boltom |
stomach on the right side’ ‘where

the water. drunk. collects.

குலேஸ்@sucமிரipுதயioம், ,theவலதுrightநுரluையீngரலுs ம்an,d
he heart. |

குலோமன், வலது

நுரையீரல், :11௨

right lung.

கூடிய வயிர், 1174 expected to leave
the heart; life in ‘danger. Cf.

from

பக்கத்து ஸ்தானத்தின் கீழ், குடித்த

- Gastralgia.

வயிறு, Fy eo,

the bottom

portion of the liver adjoining
stomach.

குூலோமி, வெள்ளறுகு;

white .doob

grass- Enicostema.tittoralé alias
_Exacum

hyssopifolium.

குலோமிசை, வசம்பு; sweet- _ flag ‘Calamus. indicus.

குல்கந்து, சர்க்கரை அல்லது” தேன்
சேர்த்து
பக்குவப்
படுத்திய
ரோசாப்பூ,

9. 0௦௦7401101. ௦7 1066

prepared. in ,sugar

or honey;

‘candied rose.

குல்ம கேது; ஆறை... sorrel,

the

குல்ம மூலம், இஞ்சி,
ginger ’ Zingiber offinale; 2. 'குன்மத்தினர்

சூலை
வற்றல்,
ஈரற். - குலை
வற்றுதல், ௮4702௦7 16 1/௮...

Cleoups espeoid; piles ‘as a’ result

சூலை:

வாயு,

இருதயத்தின்

- வாயுவினால்:

சவ்விற்கேற்படும்

் அழற்சி,
inflammation of. the
membraneous sac inclosing. the
heart - Pericarditis...

of dyspeptic trouble.

குல்மம்,- பூமியில் - கொடி” 'முதலிய்
- வற்றால். மூடப் பட்டி ருக்கும் புதர்
என்று இதற்குச் சாதாரண அர்த்தம்,

ஆகவே

உடம்பினுள்

ஏற்படும்

வாயுக் கட்டியும்: 'இதற்கு, ஒத்ததா

குலை வியாதி, 5௦6. குலை Camis.

விருப்ப தின் (ல் தா

குலோடி,
region.

'நோய் முத் தோஷத்தில் எத்ததோஷம்
மிகுந் திருக்கிறதோ;;அப்டுபய

குலோமம்,
costal

நாபித் ' தானம்,

“navel
ட்

பக்க விலாவின் சவ்வு,
membrane.

2.

வலது

இப்பெயர். வழங்கலாயிற்று.
கொண் டழைக்கப்படும் (வி் it

-‘Mmearis’a bush or thicket ‘covered

1033
குல்மம்

பகுவங்கியா

by:creepers. ete, andthe glandular

|

swelling: inside, the. pody,,or
internal tumuur is so.named.from
its resemblance to a ‘bush. These
énlargements:-. are” generally

|
|

calied

by

prefixing

the mame: of

any one of the three humours
Whiéh is” “predominentt ’ in ‘such
cases,

gunma

as

Vatha’gunma. Pitta

.ete.:.See:. gettin

'களின் வீக்கம் அதாவது! குட்ற்க
வ்
வீக்கம்
போல்வன,௮
~ehronic
-enlargement:of the spleen.or-any
glandular:-enlargement.in..the

abdomen
as
that of
the
mesenteric glands; ‘3. மண்ணீரல்,
spleen}4::

jujaber.

கடுக்காய்...

tree;

மரம்;

5. Qoowens,

6. சிற்றேலம்..

-small

cardamon.

and its consequent symptoms
due! ta: the: enlargement -of. the
spleen.: liver.etc:- Abdominal
tumour. See @ennow.

GOW. angi,
மண்ணீர்லைப்
பற்றிய வாதநோய், ௮ 015685௦ ௦711௨
526: குன்ம வாதம்,

குல் மாஷம், கழு நீர், 1௦1461 with
which-.wounds..are: cleaned,

Axioms: eng5A, sour -gruek 3. ஓர்
இமாச்சை, _a.kind;:-of
Dolichos genus.

குல்யம், 5௦௨: குல்லியம்.

|

| 'குல்லரி, 5௦௦ 'இல்ந்தை.
|

woos

சோறு. கற்றாழைச். சோறு,

| குல்லா. மீட்டுப் இறத்தல், முகத்தில்
சவ்வு மூடிப் பிறத்தல், மர்ரர of.child
with a piece of the amniotic
membrane’ océasionally’ covering

its face like a veil; being born with
a caul.”

Goes,

gr yes,

bean:

‘an: unknown

shrub.
குல்லிகம், சிவப்புக் குன்றி
crab's eye -Abrus

GevcSuind, sepndiy

குல்ம.. ரோகம், .மண்ணீரல், ஈரல்,
"முதலியவற்றிற்கு: வீக்கங் கண்டு
அதனாலேற்படும்.
அசீரணம்
முதவிய குணங்கள், indigestion

கற.

குல்லயம், Wii,
buttocks,2
tombleio, flesh, பக

|

2.

ஹண்ணளீரல் வீக்கம் Boog. Sig
வயிற்றில் யாதாமொரு கோளங்

myrobalan

குல்லகி, yore Gleiq,. black money
~ shrub -.Phyllanthus. multiflorus.

Hens,
hemp

gin,

' மணி,

precatorious.

bone.

sEe_en-gunjah plant; Indian
- Cannabis

holy

basil

sativus;

-

2.

Ocimum

sanctum; 3.see am_Qs துளசி, 4.
Qeut_A, a shrub - lxora coccinea;
5,அச்ச௬ு, rough lance- leaved
Indian linden- Grewia bracteata.

குல்ஸையம்,52௦2 கருங் குவளை.
குல்லோசிதம், பூனைக் காஞ்சொறி,
‘cowhage:--Tragia cannabina.
குல்வலி,

526

குல்லரி,

குவங்கம்,ஈயம்,

1290; .2. காரீயம்,

black lead.

குவங்கியா, ஈயத் தண்டுச்.செடி, 52௦

இண்டின் கொடி...

1934

குவசி

குவலி

மரம்

குவசி மரம், ஓர் ஐரோப்பிய தேசத்து
wg, jamaica quassia - Qussia
excelsa. it is a native of Europe.

குவசி

வேம்பின்

பட்டை,

மலை

வேம்பின் பட்டை, bark of quassia
- Bharingi.

குவசி வேம்பு, இமய

மலையிலுள்ள

gb Gaby, a kind of Himalayan
quassia - Brucea quassioides.
GQ, sus riragrtentb, a mineral
௦௦6௦: 2. சீதாங்க பாஷாணம், 8

found in the intestines of sheep
feeding upon herbs on the
mountains.

குவட்டுக் கூர்மம், ௨௦6

குவட்டுக் கூர்மை, தொட்டி பாஷாணம்,
a mineral

சூவட்டு முலைச்சி,

'குவடுறு செம்பு, 586 கலைச் செம்பு,

Gav,

குவட்டிடைக்குச்சு, தாம்பூரச் சிகை,

eu,

an unknown pliant with alchemical
virtues.

குவரி

சொர்ண

Gugl, a mineral having the virtue
of dissolving gold.
குவட்டிலுறு சாமை,
செம்பு.

566 குவடுறுச்

probably

a mineral

poison

red arsenic.

a mineral

poison.

குவட்டினீயம்,

நீலாஞ்சனக்

கல்,

Sulphuret of antimony.

குவட்டினுறு

கண்ணி,

கோவை,

Indian caper- Coccinia indica.

குவட்டிக் கல், ஆட்டுக் கல், மலை
யாட்டின்
ரோசனை,

566

ஆம்பல்,

2.அவுபல

FReujpuy, astringence
see Garfl Get_ov.

குண்டல்,

spindle

வாலுளுவை,

-tree

-

Celastrus

paniculata.

குவரியா, பூனைக் காலி,
plant - Mucana

குவலகம்,

வயிற்றிலகப்படும்
10௪209 ௦ ௦௦ஈ0௮14௦

௦00௮0௦

pruriens.

நெய்தல்,

white

Indian

lotus.

GuUoHsib, Qetiscp hy, red indian
water lily - Nymphaea
Guo

குவட்டிற் புளிதம், சங்க பாஷாணம்,

குவட்டு

பாஷாணம், which see.

water- lily - Nymphaea

சூவட்டி லுற்பவித்த கூர்மை, தொட்டி
Lineage,

586

நுண் முலைச்சி.
கூவம்,

லுதித்தோன்,

poison.

குவட்டு நுண் முலைச்சி, சொர்ண
Gu, a mineral dissolvent of gold.

kind
of native arsenic; 3. wemeo
mountain;4. Amiosmeo, hill.

குவட்டி

குவட்டுக்

கூர்மை.

மயம்,மருவு,

aromatic
shrub)
marjorana.

odorata.

organy
-

(an

origanum

குவலம், முத்து,
ற;
2. 566
இலந்தை, 3. 596 அவுபல பாஷாணம்.

குவலயம், நெய்தல், 58௦௨ குவலகம்,
2. 528 கருங் குவளை, 3, குவளை,
Indian

water

- lily-

Nymphaea

genus.

குவலி, 566 இலந்தை மரம்,
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குவலை

குவளை

குவலை, கஞ்சா,
101/௮ ஈவாடCannabis sativus; 2. gif, holy
basil - Ocimum sanctum.

Gumeuw,

FGeorpuew,

blue

indian water- lily - Pontederia;
2.See 917% ambien,

கசூவலையன், துரிசு, 1௨
சூவளச்சி,

புற்றாம் பழம், ௦௦

of

சூவளம், வில்வம், 86 19௦ - ,&௨௮1௨
marmeios.

சூவளை, நீர்ப் பூங்கொடி, வா ௮0ப௮ப்
piant;

water

- lily -Ponte-

deria; 2. seingeusmm,
the eye

- Canthus

socket of

major;

3. See

கருங் குவளை, 4. கண் கோளகை,
9ம் சீர்க லு; 5. இமை,
6 - (10;
6. கண்ணின் உட் பக்கத்து மூலை,
the inner angle of the eye.

கசூவளை

காசம்,

புருவம்

வலித்து,

குத்தலுண்டாகிக் கனத்து, கடைக்
கண்
வீங்கி,
பாவை
நீலநிற
மடைந்து,

தலைவலியுண்டாகி,

வெள்விழியைச்
சுற்றி
சிறு
முளைகள் யெழும்பு மோர் வகைக்
கண்ணோய், 2 156256 04 (1௨ ஸு/௨25
characterised

symptoms
brows,

by

the

following

viz. pain in the eye piercing

pain

and

heaviness of the eye. swelling of
the angle of the eye. biue tint in
the lens. head -ache, and small
vesicles on the white of the eye.

குவளை

நெறித்தல்,

கண்ணில்

தடித்து, கடுத்து சிவந்து, திறக்க
முடியாது கனத்து, அரிப்புண்டாகி,
இரப்பை,

comea, inability to open the eyes
and itching. It is also attended
with ulceration of the eye - lids and

discharge

with

fetid

smell.

white ant's nest.

flower

புண்ணாகி, நாற்றத்தோடு பீளை
கட்டு
மோர்
கண்ணோய்,
௨
disease of the eye marked by
inflammation and irritation of the

purulent

vitriol.

வீக்கம்

மயிர்க்கால்களெல்லாம்

Game

wee,

mountain

காரிய

containing

மலை,
black

lead

ore.
குவளை யெழும்பு, கண்குழி முன்பாக
விருக்கும் எலும்பு, 50014 - bone
of the eye.

சூவளை விப்புருதி, இமை

கனத்து,

கடைக் கண் குத்தல், சீழ் வடிதல்,

தின வெடுத்தல், கண்ணுறுத்தல்,

விழிக்க வொட்டாமை கண் சிவந்து
எரிதல் முதலிய குணங்களைக்
காட்டும்
ஒர் கண்ணோய்,
௮
disease of the eye-lids accompained by thickening of the lids.
pain in the corner of the eyes,
muco -prulent discharge, itching,
irritation, inability to open the eyes,

inflammation and burning. 2.
இடுப்பு, முழங்கால், கைகள், விலா,

நெஞ்சு, முதுகு இவ்விடங்களில்
வலியுண்டாகி குதத்தில் குத்தலையு

முண்டாக்கி சீழ் ஒழுகப் பெற்ற ஓர்
Gurw (y,41,1200), a disease
marked

by pain

in the groin,

the

limbs , the sides the chest and
the back and excruciating pain in
the
anus-~
attended
with
discharges

குவளை

of pus.

வீக்கம்,

வீக்கம், ஊஏ1॥0

கண்
௦௫

குவளை
1/௨ 500687

403

ல்லை: வீக்கம்

04! ரிகா!
1 இமை வீக்கம், |\ குவர்தம், 'சிறுந் தீய்ர்கவிட்டெ்ரிதத்
"கஷாயம்; வரு! 5௫ுப்0ா GF infusion

swelling Ofthe: eye:= lid.

sor

prepafted: ‘With ‘& Goritinuéd“and

ater Os Sone. -ATROW -

gentle. heat:..2: கஷாயக் சரக்கு
alcns,. a mixture of.drugs:

decoction, 3. aegauus,decoction.

குவா தோத்பவம்,, -கொதிக்க வைத்தது,

‘ammoniated tincture of guiacum.

_ produced by boiling; 2. துரிசு, blue
° vitriol used ‘as Collyrium.

'சூவாகம், கமுகு, ௨1909- nut.tree;, 2.
.ஓர்வகை சீமைப் பிசின், பப
Guaicum

குவாமா,

officinale.

இது.

fas mine:
ja
(heyneanum).

*

கிழங்கின்

ன்

மா

க 'கிழங்கி
ஓட்டல்

ருவனந்தபுரத்திலிருந்து

ஏற்றுமதி யாகம்; ரிகா காமம் -

₹௦201 ரியா
-Travancore.

குவா.குலம், see
-*ததீதுமி விதம்;

Soe

:

exported: ‘from

34:

Seréaming:-by ‘a new" ott ‘Bey.
பூனை முட் குறண்டி ௮ |
Shurb -. Cepidagathis |

arising from the bodies of the sick
~Miasma; 2. «fay so, .malaria,
குவாதி, கொதிக்க

0

லஸ், unis” “Baranur

குவாட்சுக் கஸ்,

வைக்க உப்யோ

ss க்கும் பாண்டம், boilirig pot:
1

குவாதிகத்; திரவம், . PUTT,

;படித்க*கல்,க: வா

» givenito:the purer variety of silica
arsuchas rock-crystal etc; quartz.

இர். வகைச். fae a_kind

பதம் பwei, 8 spirits

Prepared with.honey.
றிட இர்:மவிகை, 9.

ட

.. botanical dictionery.in.Sanskskit.

குவிகம், de இலுபிபை;
குவிச்சி, சீனக்காரம்;, ௮1யரா.

,
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குவிஞ்சு

குழந்தை,

குவிஞ்சு, சீமை. மாதுளை... 19௨ சபர்
of a tree allied to
apple- Quince.

the _pear. and

H

குழகயம், மனோ:ரஞ்சிதம்,-ெற/95
plant - Artabotrys

odoratissimus.

- குவிந்த மனம், ஓடுங்கிய
. மனம்,

குழகு; 2196, beauty.
2. Henemp,
youth - fulness;3. @ipibengy infant.

mind brought to a common centre;
concentrated ‘mind:

GO GPSS புண்: அழுகின புண்,
-putrid sore. or-ulcer

குவிரம், காடு 1௦1௨51.

GY: GPSS, Cpsipseo;-becaming

குவேகஸ், மரம்,(ஐ). 02% tree.

குவேலம், 5௦6

viscous

ஆம்பல்,

குவேலயம், 5௦5 'குவேலம்:
குவை, குவிந்த வடிவம்,

௦௦16௮]

அறை: 2.. ஒர் .வயிற்று;நோய்,' அ௱
abdominal disease:3..@uemu
SoG, dung hill) 4. கடைக்கண்
ரோகத்தின்' ஓர் பேதம், a disease
_of the corner of the. eye; 5.

“GleuereSiis

ரோகம், இது .மூன்று

வகை, அவையாவன, 9.:0/(5௦௮6௦ 07
the white of the eye consisting, of

“3‘kinds viz: ~

or slimy;: getting: yetten.

குழச்சி, .பவளப் புற்று: பாஷாணம்: ௮
kind of prepared arsenite; 2.
, Gethsr@ unemes, an unknown
“plant.

குழ. நெல்லி, . மிகுதியாக .பழுத்த
நெல்லி;. ‘over-riped gooseberry.

: குழந்தை...

, பெண்ணின் . ERIS SI

னின்று பிறந்த சிசு, பிண்ட:

ற்கும்

இப்பெயர் கொள்ளலாம். செல்லப்

பெயரா கவும் பொருந்தும்
ம் ஆகவே
இப்பெயர், காரண. காரியம். காலம்,
பருவம், பக்குவம்;: நிலைமை,

1. கரக ஷன
டாப்கவை
ளிய
1௦
accumulation of morbid fluid.

தன்மை,

2. சதைக்

Goma

“களைக்: கருதி::பல.வித: மாகப்

morbid

growth

ane

due

to

of flesh.

"9. இரத்தக். குவை, .00௨...7:00௱
congestion

of blood.

குவை யெழுச்சி, கண்ணின். வெள்:

விழியில்... உளுந்தைப்:. போல்
சதையை

யுண்டாக்கி' துன்புறுத்து

மோர் கண்ணோய்,

3 malignant

“growth of flesh of the size’.o a
"black gram on the white of the eye.

குவைனர், கொய்னர்,' quinine:

ரூபம், பிறவிக், குணம்,

பிறக்கு

“முதலிய வை

பெயர்பெறும், | infant.or child horn
from” the. wom

Foetiis
name;

117216 .

is also
and

call

it serves as

a pet

‘name for af-adult, Gonsitleting
the cause and action, timeyand
_ period,

development

and

nature,

“state “and \shape,” Strietural

qualities arid‘ mode’ of BirthStc. it
-is, Known. by. different.names;as

mentioned

bélow:-

Ap GOSHS SpHesi news born
child.

்

1038

குழந்தை

குழந்தை

2. அறைக் குழந்தை, Child in lying
- in room.

3. முலையுண் குழந்தை,

ரரி

at

breast.

4. கைக் குழந்தை அல்லது இடுக்குப்
பிள்ளை, ௦110 or infant in arms.
5. விளையாட்டுக்
playing child.

குழந்தை,

6. வயதுக் குழந்தை,
child.
7. பச்சைக்

9௦18

குழந்தை,

பற

ஊரி

௦0.

tender age.

limping

child; child unable to walk.

Gipiboogs, emaciated

child.
1௦. இரட்டைக் குழந்தை, 1415.
31. சவலைக்

குழந்தை,

weaning

child for want of milk.

12. 9161 Gipbems, aborted child.
13. சாக் குழந்தை,

Still-born child.

14. தோஷக் குழந்தை, deformed
child;
child with organic
deformities.

15. பேய்க்
Child.

குழந்தை,

Monster

16. கன்னிக் குழந்தை, ௮ 16௮7 0410
born to a very young girl.

17. தலைச்சன் குழந்தை, 151 - born

சர்ர்.

18. இடைச்சன் குழந்தை, $0பா9ன
child.

1ப!! - 12

20. வயிற்றுக் குழந்தை,
the womb.
21. அதீதக்

குழந்தை,

peculiarity
quality.

in

ரரி
௦0

structure

1
மாரிக்
and

22. HIS Sipthems,
male or female.

child neither

23. ஆண் குழந்தை,

ராவ!6ீ ௦/0.

24. பெண் குழந்தை, 1௮௦௮1௨ ஸர்.
25. மானிடக் குழந்தை,

8. சப்பாணிக் Siphens,

9. தேரைக்

சீதபேதி

19. பூரணக் குழந்தை,
child.

ஈப௱மா

child.

26. ரிஷிக் குழந்தை,

child

born

almost
immediately
after
intercourse said of Vyasa, the
great sage, and Karna
in
Mahabarata.

27. உருப்படாக் குழந்தை,

௦10

with out full organic developments or attainments.

28. திருட்டுக் குழந்தை, ரொம் 6௦
‘to

a widow

or by

illicit inter-

course.
29. அனாதைக் குழந்தை, 925௪10
child.

குழந்தை குஞ்சு, குழந்தையும் குஞ்சும்
அதாவது

பல வயதுள்ள குழந்தை

கள், Children of varied age.

குழந்தை கூட்டி, 58௨

குழந்தை

குஞளுசு,

குழந்தை சீதபேதி, குழந்தை கட்குக்
காணும்

dysentery.

சீதபேதி,

infantile
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குழந்தை தோஷம்
குழந்தை தோஷம், குழந்தைகட்குக்

காணும் பலவகை
தோஷங்கள்,
Bensuuineiest, the different kinds
of morbid affections in children
from various causes viz :1.

நாய்முள்

affection

தோஷம்,

morbid

in children

resulting

ட”

in thorny eruptions on the body.

. e860

Canagin,

uncleanliness

குளி

one

due

to

or filthiness.

தோஷம்,

malignant

affection of a child when
the
mother has not washed herself

after

having

visited

her

neighbour in childbed.
. தூரஸ்திரி தோஷம்,

ceremonial

uncleanliness affecting a child
by being touched by a woman
in her menses.

. சையோக புருஷ தோஷம், Moral
defilement affecting a child
when touched by a male who
has not taken bath after sexual
intercourse.

6.-சையோக ஸ்திரி தோஷம், ௦௦ to
which a child's is subjected
when touched by a female not
having washed herself after

intercourse.

- அளி

தோஷம்,

a

peculiar

malignancy affecting a child
when touched by a woman who
suffered abortion.

. குளித்தவ ளெடுக்குந் தோஷம்,
affliction in children due to the
mother or other women taking
the child, without consuming

anything immedi-ately after
having
a bath
after her
menses.

குழந்தை

யறை

9. தேரை தோஷம்,

௮௮௦0

of

children said to be due to the
secretion of the lean - frog
coming in contact with their
body.
10. பாலக்கிரக Gsnagin,
morbific
diathesis in-children due to evil
planetary influence.

11. @efle Canagis,

a peculiar

malignancy affecting a child
- happening to be present at the
time when a barren woman is
ceremonially tied
with an
‘amulet for conceiving a child.

12.திருஷ்டி தோஷம், வரி influence
said
to be
caused
malignant - eye.

by

a

13. @1§ Ganagib, a spurious brain
affection in children marked by
fever, diarrhoea. sunken eyes,
inflammation of the a genital,
depression of fontaneile etc.

குழந்தை நீர், இள நீர், essence of
$௨ா௨்ொ 0௦௦௦௨ப14; 2. குழந்தை
மூத்திரம், ௦ரிர'5 urine.

குழந்தைப் பசி, அடிக்கடி உண்டாகும்
பசி, hunger occurring in a short
duration of time i.e. at short
intervals.

குழந்தை மதக்கனி, நிலத் துளசி,
holy basil - Ocimum

குழந்தை யறை,

sanctum.

குழந்தைகளைக்

காப்பாற்றி வளர்க்கு

மிடம். ற12௦௨

or apartment where children are
nursed and taken care of -

1/4 பாகு:
அறை, டூ

2. குழந்தையைப் பெற்ற
-1ஈ 1௦௦.

.

'குழந்தை ரோகம்

குழந்தை யிசிவு

குழந்தை யிசிவு, தெற்கத்திக் கணண,

12. அட்சரம்
*

-anaffection . [ர
சரி
characterised. by contraction of
‘inter - coastai.muscles::

வலிப்பு

- தெற்கத்திக்கணைை,

urine.

14..சவலை போதல், : weaning ofa
child sacuomina
டa

அல்லது

215, கரப்பண்: ரோக, ்
diseases ‘such. as: earpaung,
lichen, herpes.

corivulsions

“or clonic: அறக் ‘Of ர்ரிர்சா coastal ‘musclés' in: hildren.

236. சுக்குவான், %

2. நரி மிரட்டல், twitching. of the
.

angel's whisper

38..குழி,
தோஷம், : spurious brain
்,
affection -followed by depresஅ of, fontanelle.

3. e 67 aus. inward fits or. internal
pain.
esrb,

uncerated navel

inflammation

:

19. குழந்தை சன்னி; பன்ர

in the. navel

of children -, Tuberculous

. region.

meningitis;

5. வீரிட்ல், night
‘night terrors.

screaming

6. மூச்சுத் | Hlewipeo;

or

““group poputany known’ as’child
- crowing.-

7. eo Csitazib, catarrhal diathesi..
8. Lud (psmerssev, coniplaints
during the first growth.of teethTeething or Dentition. ©

9. sists Gleuig iy, fissure ofthe ,
10. 'கண் பொங்கல், sticking of ‘the
eyelids

; together

_ Sleeping- “ Ophthalmia.

“when

a

41. Hobs), peculiar blisters.
dr
blebs - Pemphigus.

©

20. ipibsib, disorders”
~" stomach

spastiodié®

palate.

|

‘47: 'மூத்திர் ண்டி, பபா. the bed
due to ingontinerice of urine.

face during sleep,known as the

4. Bm%

ரரி

13. eps Slo Cerf, acidity, £

குழந்தை ரோகம், குழந்தை களுக்குக்
காணும்
நோய்கள்: -: “01562965
peculiar to children viz :-

். குழந்தை

பொங்கல்

mouth <or thrush.

,

due ta indiges

ion.

21. நாக்கு, முடிச்சி. அதாவது. நாக்

.கெழரமை, ௮ ௮75001.

11

the,fold of membrane beneath
‘the. tongue, or. apex of the.
tongue is confined to the : Jqwer
~ jaw - T
gue - tie,

22. இளம் பிள்ளை. வாதம், 11ம்
. paralysis...

86ne846. the.&
mbra
23.-reஅடிcta. l--தள்mucளல்ous, : ஐ1me01
..morbific
nmyitob, evil:‘influence
Br Gsdue
_ diathesis
24,
“of planets.

25. பட்சி
disease

தோஷம்,

ma

in childreh “supposed
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குழந்தை ரோகம்

குழம்பு

to be occasioned by some
ominous bird flying over their
head.

ேேர்குழந்தை தோஷம்.

குழப்பம்,

கோளாறு,0150002;

2.

வயிற்றுக் குழப்பம், 015002 071/௨
51௦௮௦;
3. மனக் சூழப்பம்,
agitation of mind, 4. @ga«
குழப்பம், menstrual disorders.
குழப்புதல், கலக்குதல், ராபா: 2.
கிண்டுதல், 5179: 3. கலக்குகை,
ர

௭௦4 ரீ ராம்ராறு

தேன்

அல்லது

ரா!)

or adding

liquids such as oils. honey or acid.
vinegar etc. to medicinal powders.

குழ மகன், வயது பிள்ளை, 8௩ adult;
a person grown
manhood.

to

maturity

or

a thick consistence;
a liquid medicine by
down
10
௨
thick

consistence.

குழம்பாய்ப் போதல், மலம் இளக
நீராய்க் கழிதல், 5ஊ௱ர் - 501/0 co
watery fecal discharge

குழம்பு, அநேக
களை

மருந்துக் கூட்டு

திரவவஸ்துகளிற்

அல்லது

கரைத்துத்

சேர்த்ஆ

தயாரித்த

extemporaneous
in

which

different

are mingled together
form or in which solid
are diffused through
medium of mucilage,

syrup, decoction or other solution.

of different

1. அகத்தியர் குழம்பு, which see.
2. தோஷா

மிர்த்திக், குழம்பு,

(1ஈ

Ayurveda ) a thick semi - solid
mixture capable of curing all
morbific diathesis or malignant
affections.

3. PSmes

Gpwby.

vermilion

mixture or mistura.

4, கருங் குழம்பு, 9௮1 - ஈபர் mizxture.
5.

சண்டமாருதக் சூழம்பு,
healing mixture.

@pby,

வ॥॥

-

aromatic

mixture.

7. கும்மட்டிக்

குழம்பு,

ரா151பா௭

colocynth.
2. தைலக் குழம்பு, ௮ ஊொப(51௦ஈ
which consists of finely divided
particles of oil, fat or other resins
suspended in a mucilage or
11500ப5 119ப10;2. கறிக் குழம்பு, (1
Cookery)
a liquid
of thick
consistence prepared by boiling
down vegetable or meat and used
in food; thickened broth from
boiled curry; 4. Bymemb, any liquid

குழம்பு, இதில் பல வகையுண்டு. (

of thick consistence;5. agna, thick

medicine)

gruel; pap; 6. emzer& @ipioy, (In
Perfumery) a semi - fluid mess of
aromatics in which sandal paste
is diffused.

liquid

consisting
of one

preparatioor

more

drug:

dissolved in water or diffused in a

16

an

- Mistura. It consists
kinds viz :-

6. ufluen&

குழம்பாய்க் காய்ச்சுதல், குழம்பா
யிருக்கும்படிக் காய்ச்சுதல், boiling
down to
reducing
boiling

ingredients
in the liquid
substances
liquid by the

காடி

கூட்டிக்

fluid;

preparation

4. எண்ணெய்.

திராவகம்,

முதலியவைகளைக்

கலக்குதல்.

thick

1042

குழம்பு கறி
குழம்பு கறி, குழம்பிலிட்ட

குழலூசி

கறி,

vegetable or meat boiled in sauce;

. 2.

குழம்புக்கு

உபயோகப்படும்

amiandl, vegetable or meat used
in the preparation of sauce; 3.

குழம்பாகச் செய்த கறி, curry sauce.
குழம்பு

காய்ச்சுதல்,

கறிக்குழம்பு

eruees60, preparing
use in food.

sauce

for

குழம்பு கூட்டல், குழம்புக்காக வேண்டிய

சாமான்களை ஒன்றாகக் கலத்தல்,

mixing up curry stuffs and other
ingredients in due proportions for
preparing sauce.

சூழம்பு தாளித்தல், கறிக் குழம்பிற்கு
கறிமசாலை

யிட்டுத் தாளித்தல்,

seasoning sauce with
ments for use in food.

condi-

குழம்புத்தாள், குழம்பில் வெந்த காய்
கறித் துண்டு, 16021௮01௪5 or meat
sliced and boiled in curry broth.

குழம்பு போல் பருவம் பார்த்தல்,
காய்ச்சும் பொழுது குழம்பாய்த்

திரளும் பக்குவத்தை

அறிதல்,

watching the stage at which any
solution or fiquid is boiled to a
thick consistence.

சூழம்புப் பாகு, தடித்த ung,

thick

Syrup,

கூழம்புப் பால், திரட்டுப் பால் அதாவது
வற்றக்காய்ச்சிய
பால்,
milk
thickened

by

boiling:

2.

unreéoGaneum, pudding of sugar and
thickened milk.

சூழம்பு
வடகம்,

வடகம்,
curry

கறி

தாளிக்கும்
condiments

consisting
of
pulse,
onion
mustard. curry - leaf, gartc etc.
pounded together. made in to
bails or cakes, and then dried in

the sun. It is used for seasoning
curry preparations.

குழம்பு வற்றல், குழம்பிற் குபயோகப்
படும் உலர்ந்த மீன், காய், கஜி, 320
fish or mutton and dried vegetable
used for preparing sauce.

குழம்பு வைத்தல், காய் கறி குழம்பு
தயாரித்தல், preparing broth out of
vegetable curry or meat.

Ge euciuu, 1_G,

a sweet

derical confection
rice - flour.

cylin-

prepared

from

குழலற்ற கோளம், குழாய் இல்லாத

Ganemb, ductleSs gland as suprarenal gland 2. eetyeomm கோளம், a
gland - like body; without any
known

secretory function.

குூழலா தொண்டை, 566 ஆதொண்டை,
2.
ஓர்வகை
ஆதொண்டை,
அதாவது காத் தொட்டி, இது கற்ப
வகையிலொன்று, caper shrubCapparis aphyila. It is classified
as one of the drugs used in
rejuvenation.

குழலாள்
woman's

பால்,
breast

முலைட்

பால்,

milk.

குழ லிசிவு, இரத்தக் குழாயின இசிவு
eueS! spasm

of a vessel.

குழலி தச்சம், சிறு குறிஞ்சா...
Indian Ipecacuanha
sylvestre.

௨௱௫!!

- Gy~nema

Syonrd, See: wyodlen penen
up, injection needle at me end
of a syringe.
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குழ லொடுக்கம்

குழற்சி

குழ லொடுக்கம்,
குழல் சுருக்கம்,
vessel
a
of
constriction
Angiostegnosis.

குழல், iH Hoo Wen,

a brilliant blue

fish known as milk - fish -Chanos
salmoneus;
2.
பெண்
மயிர்,

woman's hair; 3. @ipmi tube; 4.
Ami Spm, a small tube - Tubule;
5. உட்டுளை, 1ப ௪௦; 6. அனேக
அடி நீள முள்ள ஓர் கடல் மீன், ௮
sea - fish blue in colour, of several
feet in length - Seriola bipinnulata;

6. யோனித் துவாரம், 142 vaginal
orifice. of a female. See @ipmi.
குழல் மாது,
கரிசலாங்
கண்ணி,
elipse plant - Eclipta prostata.

குழல்

விசை,

இழுப்பு,

இரத்தக்

18151௦

குழாயின்

௦7 ௮ 01௦௦0 -

‘vessel.

குழல் விரணம், இரத்தக் குழலுக்
கேற்படும்

விரணப்

புண்,

ulceration of the blood - vessels Angionoma.

குழல் விளக்கம், குழாவைப் பற்றிய
விவரம், 065010110௩
Angiology.

௦7 ௮ ௩௨௧55௮] -

Gp ade, wpgtins,drumstick
tree - Moringa

pterogospermum.

Spel, MnsHs Gphews, new born
’ baby; 2. கைக் சூழந்தை, infant in
arms; 3.eSleonudlesr tig young of வார்றவ!5; 4. அரைக்குங் கல், 0651௪
for grinding; grindstone.
குழவிக் கல், அரைக்குங் கல்,
stone.See spell,
குழவி தோஷம்,
தோஷம்.

566

குழந்தை

குழவித் தாய், மிளகரணை,
root

-Toddalia

(௦022

aculeata;

2.Gphemguilen smi, mother of a
child; 3.s@4aru, Indian galnut
supposed to protect children like
mother.

குழவிப் பாம்பு, பாம்பைப் போன்ற
ஓர்வகை கடல்மீன்,: இது 10 அடி
நீளமிருக்கும்,
8வா௦௦
fish;
conger telabon - Muraenesox
exodon. it is olive - coloured and
is about 10 ft. in fength.

குழவிப்

பிண்டம்,

8௨6

கசூழவிப்

பிண்டம், 2. இளங் கருப்பிண்டம்,
tender

fetus;the

of

an

animal

in its earliest stage

young

of

development - Embryo.
Spa,

Gletemw,

குழவுண்டை,

youthfulness.

ஓர் வகைக் கொழுக்

Silom,
a kind of sweet
light pastry.

puff or

குழறல், 59௦ குழறுதல்.
குழறுதல், வாய்க் குழறுதல், (1/4
indistinctly; babbling; 2. seoaseo,
mingling. See @enmisev.
குழற் கொத்து, வலையைப்

போன்ற

குழல்களின் திரட்சி, ௮ ஈ௦(- ௦11 ரீ
1௨56615;
hair.

2. மயிர்க் கற்றை,

(பரி; ௦7

குழற் கொப்புளம், உடம்பின் குழலுள்
காணும் கொப்புளம், 2 பன 01௨
_ walls of a vessel.
்

சூழற் சவ்வு, உடம்பினுள்ளிருக்கும்
குழாயின் சவ்வு, 1பட்ப/சா membrane.

GHA, wulss Gyo.

lock of hair.
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குழற்

குழற் சிகை, தலை

குழாய்

சிகை

மயிர், 1121 ௦ 12

1.ermmié Gio,

குழற் சுருக்கம், குழலுக் கேற்படும்
சுருக்கம்,௦௦51/௦14௦ ௦ ஈவா

2.சுவாசக்

of vessel.

குழற் தடை, குழலியக்கம்,

௦6947ப௦-

tion to a vessel

குழற் பிசகு, உடம்பினுள் குடல்
Bupseo, displacement of a vessel
in the body.

—

குழற் பிட்டு, குழாய்ப் பிட்டு, 3 501.
sweet

steamed
tube.

pastry stuffed

and

in any metal or bamboo

4. Gacrela @ipmi, auditory tube
or the eustachian tube.
5. கருவிழிக்
குழாய், 1பக - [6
passage between the layers of
cornea.
்
6. கருப்பைக் குழாய், பர
fallopian tube.

8. மூத்திரக் குழாய், tube conveying
urine.

குழாய், நீண்ட துளையுடைய வஸ்து,
‘tube pipe. 2. @iprulem துளை,

10.

tubular cavity.

குழாய்,
வாயு,
தண்ணீர்,
ஆவி
முதலியவைகளைக்
கொண்டு
போக வுபயோகப்படும் உட்டுளைக்
ame, a hollow cylindrical tube of
wood, metal etc for the conveyance of gas, water, vapour etc.

தாரை,

கால்வாய்

பெற்ற

முதலிய

உட்டுளைக் கருவி, இது கீழ்கண்ட
படி விளக்கச் சொல்லை முதலாக்
Ganesh) suds, (In Anatomy) a
tubular organ, passage, canal or
vessel in an animal body often
preceded by a defining word as
mentioned below :-

ப;

7. HISs Glomus, ovarian tube.

9. அன்ன

2.உடம்பினுள்ளமைக்கப்

tubular

respiratory

3. இரத்தக் குழாய்,. 01௦௦0 -655௮]

குழாயிரும்பு,
உருக்கி
அச்சில்
வார்த்த இரும்பு, cast iron.

.

வாரு

of the

apparatus.

குழற் சேதனம், குழலைக் கத்தியால்
அறுத்தல் அல்லது பிளத்தல், 16
incision.or dissection

குழாய்,

passage

of a vessel - Angiostenosis.

and

air - tube; wind-

pipe.

head.

ரசக் குழாய், டுராழாக1/௦

vessel.

.

2. 3576

Gipmu,

stomach

for feeding or washing
stomach.

tube

out the

11. ஊட்டுங் குழாய், tube for
introducing food in to the
stomach

- Feeding

tube.

12. இணைக்குங் Gipmis, connecting tube.

13. 2erg) Gymru, blow - pipe used
for melting.

14. apmidl Gipmiu, bamboo tube
used to keep or preserve oil,
honey,

medicine

etc.

15. பிச்சு குழாய், syringe.

16. சோதனைக் குழாய், 1951 1010௪
closed at one end.
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குழாய்க்

கந்தகம்

குழி

குழாய்க் கந்தகம், வானக் கந்தகம்,
roll or stick sulphur.

குழாய்த் தண்ணீர், குழாயினின்று
வரும் தண்ணீர், pipe water.
குழாய்ப் புண், புரைப் புண், 817ப5 of
a sore;2. குழாய்ச் சலத்தினால் கால்
விரல்
களினிடையே
வரும்
சேற்றுப் புண், 806 - 1564 பப (௦
pipe water.

குழாய் மூங்கில், உட்டுளை யுள்ள
epmudieo, a common light bamboo
with a tubular cavity known as
female
bamboo
or
hollow
bamboo
- Bambusa
arundi-

necea, It is opposed to Gaiitg
மூங்கில், 501/0 bamboo.
womb;

6௨11;

2. கருக்குழி,

3. uieremp,cavity;

1௦;4.புடமிடும் குழி,
varied
depth
calcination.
ஓர்

depres-

௨11௦7

intended

for
.

குழி, உடம்பினுள்ளாவது
அதன்

5. prAe

@i,

Nassal

- mark.

nasal cavity

உறுப்பினுள்ளாவது

உறுப்புகளின்

6. 2.0% G1hl, pit of the stomach Epigastrium.

7. Qeeilé 61f1, labyrinth of the ear
8. yet

Gf,

a depression

பெயர்

9. setters GIfl,hollow cheek.
10. 60555 @if), cavities (auricles
and ventriclas of the heart)
11. சோற்றுக் குழி, ௮11.

12. கசக் குழி அல்லது கசமலக் குழி
இரத்தம் சொரியும் குழி, ௪ 01௫ ௦
channel for menstrual blood;
vagina, See No.24.

14. அக்குட் குழி, வாரா - pit.
15. பெருங் குழி, 566 (4௦. 12.
16. வாய்க் குஸி, 0அபராடு ௦711௨ ரபர்
- Cavum oris.
17. இடைக் @ if, pelvis cavity.

by the preceding word referring to

18. wags etl, chest cavity.

either

19. mms afl, navel cavity.

organs it generally takes its name

situation
under :-

1. euul

organ.itself

in the

body

as

or

or

sinus of a sore or an ulcer; 2.
See No.12

அல்லது இடத்தைக் கருதி பெயர்
பெறும், எரு hollow space or place
with in the body or in one of its
the

-

fossa.

13. கபாலக் குழி, cranial cavity. .

அல்லது.

எற்பட்ட பள்ளம், இது சாதாரணமாய்

அந்தந்த

4. அம்மைக் குழி, ௦௦1

_anditory pit.

சூழாய் மீன், குதிரை, மீன், pipe -fish.

சூழி, வயிறு,

3. பிண்டக் குழி, 56௨ 14௦. 21.

its

shown

20.கண் குழி, socket of the eye.

Seo. ei,

abdominal

cavity.
2. usvedlem_& (Hyfl, buccal cavity.

21. கர்ப்பக் குழி அல்லது கருக் குழி,
uterine cavity.
22. உச்சிக் குழி, 1௦1௮6.
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குழித் தைலம்

குழி
23. கைக் சூழி, ௦11

of the paim.

24.நாற்றக் குழி, (1௫) பகலா! ௦அயரடு.
25. உரற் குழி,

6௨ hollow space of

26. படுகுழி, .
endangering

deep

pit

a pit for calcining

30. நெற்புடக் குழி a pit made ina
heap of paddy for concealing a
prepared medicine for seasoning.
்

31.சமாதிக் @ipl, a pit constructed
into

ih ons, 2 cron oma, paim of the
hand. see @ fl ons.

குழிக் கண், ஆழ்ந்த கண், உள்ளாங்
eyes.

மண் சட்டி,

cooking

குழி

௮

pot.

விழும்

ஓர்

sore or ulcer

குழி தந்தம், நகம், ஈவ!.

குழி தோஷம்,

குழந்தைகட்குக்

கழிச்சலினால்
உச்சி,
கண்
இவைகள் குழி விழுந்து, குய்யம்
புண்ணாகி, சுரங்கண்டு, உடல்
வற்றும் ஓர்வகைத் தோஷம், ௨

morbid
affection
in children
marked by excessive purging,
depression of fontanelle, sunken
eyes, inflammation of the genital
fever, emaciation etc.

குழித் தாமரை, ஆகாசத் தாமரை,
root
less
stratiotes.

nelumbo.

Pistia

குழித் தைலம், பூமியில், குழி வெட்டி

அதற்குள் தைலம் இறங்குவதற்காக
ஒரு சட்டியைப் புதைத்து, அதன்

குழிக் கண்ணி, உள்ளாங் கண்ணு
.-டையவள், 2 ௦௭
ஈர கயா
eyes.
சூழிக்கண் புழு, ஓர் கண்ணோய்,

புரைகளின்

with a hole or cavity - Cancer.

the dead.

for a Yogi for entering
eternal Silence.

hollow earthen

சிலந்திப் புண், று

28. .IG558 ef, a pit for burying

௨

disease of the eye.

சூழிக் கல், குழியம்மி, ஈா௦ார்சா ப56ர்
ரா ஒப்பிடு ஈகா.
2.உரல்:
mortar for pounding anything.

சூழிங் கை, உள்ளங் கை, 0௮1 ௦7417௨
‘hand.

புண்

ஆழத்தை ஊசியிட்டுச் சோதித்தல்,
examination of a wound, ulcer or
cavity with a probe.

குழிச் சிலந்தி,

life.

27. ஊற்றுக் குழி, pit of a spring.

&eur, sunken

சோதனை,

சூழிச் சட்டி, ஆழமான

a mortor.

29. 1p_seyf,
medicine.

குழி

பேரில் குடம் அல்லது பானையில்
மூலிகைகளை
நிரப்பி,
அதன்
அடியில் துவார மிட்டு, சுற்றிலும்
விரட்டி அடுக்கி. எரித்தலினால்
மூலிகைச்
சத்து
பானையின்
அடியிலுள்ள துவாரத்தின் வழியாய்
கீழே வமைக்கப் பட்ட சட்டியில்
வந்து
இறங்கும்
தைலம்,
a
medicinal oil known as pit - ail
extracted from herbs by the
following process :- a pit is dug
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குழித் தைலம்

குழி முயல்

out; and in it; a pot or receiver is
placed or fitted; and over this, the

4. வாய்ப் புண், ரி
mouth.

0710௪

with a hole made atits bottom just | GUI ,po0Id, Wenen wow,

a kind

pot containing

herbs

is placed

for the escape of the oil oozing
out from herbs or other drugs
when heated. Around this pot cow
dung cakes are piled up and the

fire kindled.

of tree.
குழிப் பெருக்கம், குழி பருமணாதல்,
enlargement of a cavity.

குழி மாத்தி, மலை

குழித் தைலம், பூமிக்குள் கிணறு

அல்லது
பள்ளங்களில்
ஊறும்
தைலம்,௦4 0421ஈ௧௨0 71௦0 ௭5 ௦
pits underneath the earth - Rock
oil or Petroleum.
்

குழி நரி, குள்ள நரி, இது குழியில்

mahogan
tabularis.

வேம்பு,

~

Indian

Chukkrassia

1. சூ! ழி மாந்தம், குழந்தைகட்கு உச்சியிற்
குழி விழும் ஓர் மாந்த நோய், a form
of
indigestion
characterised by

in
children’
depression of

fontanelle
வசிப்பதாவிப் பெயர். 10% - Vulpus
bengalensis. It is so called from (| குழி மிட்டான், ஓர் வகைத் துளசி, ௮
its habitation in the pits burrowed

under the ground;

2. see @f

யானை...

குழி நாவல், நரி நாவல், ௦௦1௦
myrtle - Myrtus communis.

குழிந்தம், Baw,
holtow

nail.
like

a cavity

or

depression.
குழிப் பறங்கி, கோடைப் பூசனி, ௮
species of pumpkin cultivated in

summer.
"குழிப் பிள்ளை, தென்னம் பிள்ளை,
young cocoanut tree; 2. Mons
குழந்தை,

0௦80

௦/4.

sinus

501௨;2.

basil

- Ocimum

(hirsuta).

குழி மீட்டான், நத்தைச் சூரி, 07517
button

weed

-

Spermacoce

சுழி முகடி, மீன் கொல்லி,
killer - Anamirta
குழி முயல்,

பள்ளம்

விழுந்த விரணம், ௮ பச! எ்ப்ச்
Cavity is formed;3. gioinyibd வாய்ந்த
Ages,
ulcer with a sinus;

4154 -

cocculus.

ஓர் வகை

முயல்,

இது

புதர்களிலும்,
பூமியின்
கீழ்
குழியிலும் வசிப்பதாலிப் பெயர்.

இது
வெண்மையாயிரோுக்கும்;
மேலும் தடித்த ரோமம், சிவந்த
கண், நீண்ட காதும் உடைத்தாய்ப்

பார்வைக்கு பூனையைப்

குழிப் புண், ஆழ்ந்த புண், 0662
sore;

of rough

5102; 2. தண்ணீர் விட்டான்,
water - root - Asparagus race
mosus.

குழிந்திருத்தல், குழியா யிருத்தல்,
being

kind

sanctum

முள்ள

பிராணி.

இது

போலு

சாதாரண

முயலைப் போல் ஓடாது, குதித்து

குதித்து ஓடும். இதைத் தான் சீமை

முயல் என்று சொல்வது, 3 £-்01 like

animal

found

in

Syria

and
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குழி

Palestine; Cony Leopus cuniculus. It is so called from its
habitation in holes underneath the
ground or under bushes. It is
white in colour; has thick hair; It is
very rarely found here. red -eyes,
long ear; and resembles a cat in
appearance. It cannot run fast like
the ordinary kind, but leaps while
walking.

வேர்

it throws up a small shower of
sand which seldom fails to bring
it down. The legs are so fixed that
it can walk only backwards. It
resembles dragon - fly.

குழியில்

வைத்தல்,

புதைத்தல்,

burying as 16 0280; 2. மருந்தைப்
புடக் குழியில் வைத்தல், றி

a medicine

in a pit for purposes

முயல்

of விளாம். 3. மருந்தை வேக
மடங்கும் படி குழியில் புதைத்தல்,

யுருண்டை,

a period of time to bring it to the
best state or to make it fit for uSe.

சுழி யம்மி, மருந்தரைக்கும் கலுவக்

குழி வண்டு, குழியில். “வசிக்கும்

குழி

முயல்

வளை,

வசிக்குமிடம்,

குழியம்,
scent

சீமை

௦௦13 டமா.

வாசனை
ball.

#60, an oval stone with a hollow
space or depression used for:
grinding medicine; 2. sjsm7tnyyen,
grinding mortar.

குழி யானை,
நுண்ணிய
மணலி
னால் குவிந்த வடிவமாய்க் சூழி

செய்து, உள்ளே புகுந்து கொண்டு |
வி
௨
வந்துவிழும்
அதனுள்
எறும்பு, தற்
பூச்சி சைப்
முதலியவைகளை
உண வாகக் கொள்ளும் ஓர் சிறு
பூச்சி. குழியில் வந்து விழும் பூச்சி

அல்லது எறும்பு

தப்பித்து ஓட

முயன்றால் சிறிது மணலை அதன்
மேல் தூவி ஒடாதபடிச் செய்யும்.
இது பின்னால் நகரும், தும்பியைப்
போன்றது, 8
-lion- Myremeleon
formicarius. It forms for itself in
the sand a rdund or funnel shaped pit, at the bottom of which

concealing

a medicine

வண்டு
5௦1/6
under ground.

குழி வாளை,

[நாரா

குழி

கிரந்திப்புண், ௮ [40
ulcer with

in

விழும்

holes

ஓர்

௦7 syphilitic

a cavity or depression

in the centre.

குழி விரணம், 8௦௦குழிப் புண்.
குழி

பள்ள முண்டாதல்,

விழுதல்,

இது
வாதத்தினால்
ஏற்பட்ட
செய்கை. இதனால் கண், கன்னம்

முதலிய விடங்களில் குழி விழும்
formation of cavity or depression.
It is a disease
due
to the
derangement
of the humour
(wind); and is marked by sunken
eyes, hollow cheeks etc; 2.2 &As

Gil

eHlupse,

children

a

followed

of fontanelle.
it conceals itself. If any unwary
insect or ant approach the cage | GPa,
Gilse,
of the pit, the loose soil gives way
and it tumbles down to be seized

in a pit for

disease
by

in

depression

hollowness;

depression; cavity.

by ant- lion. Shouldittryto escape, | GW Caw, UWaser
root burried

புதைந்த வேர்,

under the earth.
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குழுக்
குழுக் கடா,
buffalo.

கடா

குழைந்த

காட்டெருமை,

wild

GOs, Sec Lye,

a kind of insect.

குழு முரல், ஒர் esr,

a kind of fish.

குழுமைக்
அதாவது

கட்டி, கூகைக்
கட்டி
பொன்னுக்கு வீங்கி, ௮

disease consisting of inflammation of the salivary glands with
swelling along the neck - Mumps

or Parotitis; 2. mee Slwis கட்டி, a
tumour or swelling
from cold.

of the

tonsil

கூழை, மயிர், hair; 2. serfs, tender
leaf foliage

;3. Qpwigseo,

Indian

water-

lotus;

4. giemer,

white

lily - Nymphaea

hole;5.

an@

jungle; forest; 6. arg, ear; 7.
ஆகாயம், 5/$; 8. குழாய், (ப06; 106.

குழைக் கறி, வெந்து குழைந்த கறி,

௦8 - 0௦1௨0 போறு 2. சமைத்து
மத்தினால் கடைந்தெடுத்த கநி,
boiled curry violently agitated with

a staff and

beaten

into a pap

or

“ paste.
குழைச் சரக்கு, நாட்பட்ட சார மில்லாச்
sy7&@, drug rendered useless
from its being kept long.

குழைச்சி, புற்றாஞளு சோறு,

comb of

white ant's nest; 2. @m@w
Linagneserib, a kind of red arsenical
compound.

"நுழைச்சு விடுதல், மூட்டுகள் விலகல்,
getting disjointed; 2. மூட்டுத்
gsengseo, loosening or seperation

of the joints; 3. ep_@
getting

dislocated.

குழைதல், பத மழிதல், 6

Meee,

over -

boiled as rice; 2. வளைதல்,
becoming flexible as body; 3.

நெகிழ்ந்து
mashed;

pulp;

குழு மேதி, 886 குழுக் கடா,

பதம்

ஓன்றாதல்,
being

6௨1

reduced

4. Qenaeo,

into

becoming

a

soft

and tender from moisture; 5.
sur(\s60, fading as flowers do; 6.

தளர்தல், 061௩௮ tired as children;
7. மனம் வருந்தல், ம
11௦பட120
in mind; 8. கூழாய்ப் போதல்,
becoming
to a pap.

a pap;

being

reduced

குழைத்தல், தளிர்த்தல், 5றா௦ப11ஈ0;
2. Geng@elSse0, causing to melt;
3. ஓன்றாய்க் கலத்தல், 1ார்பாஸ்ார

with

-water;4.

குழையும்படிச்

Gleuig60, causing to be over யி; 5. சூரணத்தைத் தேன், நெய்
விட்டுக் கலத்தல்,
mixing -a
medicinal powder with honey or
ghee as to render it soft and
0 வ/21௮0௦16;6. கூழாகச் கெவ்தல்,

reducing (௦ ௨ றப/(ற: 7. தண்ணீர்
அல்லது திரவமாக்கல், 1௨9 1௦
a liquid. liquefaction.
குழை

நாற்றம்,

HMw,

அழுகிய

இலை

rotten smell of a leaf.

குழைந்த சோறு, அதிகமாக வெந்து
குழைந்த

சோறு.

சடாக்கினி

இதனால்

பலவீனப்படும்.

௦8

-

boiled rice; rice boiled to a pulp,
which is supposed to weaken

the

gastric fire in the system.

குழைந்த நீர், இளநீர், 272
tender cocoanut.

| குழைந்த

of a
்

பதம், அழிந்த பதம், ௦௫௮

- boiled condition.

:
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குழைந்த

குளக்கொட்டி

வன்னம்

குழைந்த வன்னம், 866
சோறு,

குழைந்த

குழைப் பாசி, இலைப்பாசி,
leaved moss - Lemma

|காற௨ -

obcordata.

குழையடித்தல், வேப்பிலை யடித்து
நோய் தீர்த்தல், effecting a magical
cure by treating with leaves of
margosa twigs which are simply
passed over the body repeatedly
when
chanting
appropriate
mantrams.

சூழைய வடித்தல், சிறிது இளக்கமாக
சோறு வடித்தல், boiling down rice
so as fo be soft when

eating.

குழையற் கறி வெந்து குழைந்த கறி,

curry over- boiled and reduced to
a pulp.

குழைவாயிருத்தல்,
யிருத்தல், மனா soft.,

மெதுவா

basil.

மரக்கால்,

standard
Madras
measure
for
food
9grains;2.
ஆழாக்கு,
liquid
measure of 1/8 nali.

குளகன்,இள

a

வயதுள்ளோன்,

young man;

a

an adult.

குளகு, இலைக் கறி,
1160612015
greens; 2. &emy, garden greens.
குளகுளத்த

புண்,

அழுகிய

putrid or rotten sore.

ஒன்று

into a puip;
rotten; 3.

பழுத்து மெதுவாதல், 9210 807 ர
being

over

- riped

as

fruit

or

abscess.
குள குளவெனல், நெகிழ்ந்த தன்மை,
the state of being over - riped; over
boiled condition.
குளக் கமலம், வைப்பரிதாரம்,
prepared orpiment.

குளக் கரையில் வசித்த சத்தி, சத்தி
சாரணை, 50௨010
Boerhavia repens.
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புண்,

-

குளக் கிழாத்தி, ஓர் ஆற்று மீன், இது
பளபளப்பாயும்,

சிலிவாய்,

மஞ்சள்

,

வாய்ந்த

தலைப்.

தாயு

மிருக்கும், சுமார் 4 அடி நீளம், ராப்
- jelly - pangasius bunchanani. It
is glossy, yellow at its head; about
4 ft.long.

குளக் குரிமை யாசான், செம் பருந்து,

குளக பயம், முட்துளசி, நார௦ிஸு basil;
2. சுணையுள்ள துளசி, மாந ௦
குளகம்,

நெகிழ்ந்து

படல், being reduced
2. M0pee,growing

புறம்

குழையற் பனாட்டு, துவைந்த பனம்
Liipéenn palmyra fruit jelly.

sharp

குளகுளத்தல்,

red kite or rufus
indus.

kite - Haliastur

குளக் குருவி, நண்டு, ரல் ராத ரா
1/5; 2. ஆற்று நண்டு, river - crab.
குளக் கெழுத்தி, 586 குளக் கிழாத்தி,
2. ஓர் வகை மின், 1க௧௦௭௦௱65.
குளக்கொட்டி, குளத்தில் முளைக்கும்
கொட்டிக் கிழங்கு, இது குளத்தில்
முளைப்பதாலிப் பெயர்
8௱ாவ!।
bulbous root of an aquetic plant Apnogeton monostachyum. It is
so
called
from
its
being
commonly found growing in tanks
like water - fily.
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குளக்

கோரை

குளத்து முட்டை

சூளக் கோரை, குளத்தில் முளைக்
கும் கோரைப் புல், 8 50௨0165 of
sedge

- grass found

in tanks.

குளங் கந்தம், விஷப் பாலை,

குன்றி,

Elaeagenus

81516

7£பரர்

-

a@mp Gere, the inward joints of the
moveable bones in hands and
feet, 2. event Umm), a kind of
prepared arsenic.

இது

12௮௭6 கவரி -

useful in diet.

சிப்பி,

குளத்திலகப்படும்,

குளச் செந்நெல், குள நெல், ௪ kind

SNe,

growing

spontaneousiy

Shylet

orange;

2.சருக்கரை,5பர2; 3. குளரி,
ollive - Elaeagenus latifolia.

குளத்தி, நாறு கரந்தை,
2. சிவ கரந்தை,

குளத்தியா,

110

|ஈய்கா globe

- Sphoeranthus

Spoerenthus

ஜே

indicus;

1௦013] -

amaranthoides.

கொடி

முந்திரிகை,

குளத்திலமர்ந்த மரத்தி, நாக சிங்கி,
tree

growing

நீரறளி,

குளத்துக்குள் ருத்திராட்சம், நத்தை,
snail.

குளத்துக்
கோரை,

கோரை,

see

குளத்துச் சிப்பி, கிளிஞ்சல்,
குளத்துத் திடல்,

குளக்

bi-valve

supposed

in tanks.

to

be

found

கிளிஞ்சில்,

61 -

valve shell so called from its being

found on or collected from tank
06௨05. 566 குளத்துச் சிப்பி.

குளத்து நண்டு, குளத்தில் வசிக்கும்
pond - crab - Potamon.

குளத்து நீர், குளத்துத் தண்ணீர், இது
வாத ரோகத்தை விருத்தி பண்ணும்,
tank

- water

promoting

rheuma-

tism
குளத்துப்

பாசி,

குளத்தில்

படரும்

பாசி, Moss or weed in tank - water.

குளத்துப் புட்பம், தாமரை, அல்வி
முதவியன,
lotus,
nymphae
etc.growing

grapes - vitisvinifera.
a

குறத்தி,

water gannaire - Polyganum
genus;
2, eyseonems,
Indian
pennywort- Hydrocotyle asiatica.

நண்டு,

Asso,

- thistle

the

shell See Gene Ao,

#19, oyster- shell found in tanks;
bivalva shell - fish.
of paddy
in tanks.

answering

குளத்துக் குருவி, 566 குளக் குருவி,

குளத்துக்குள்

பத்தியத்திற்குதவும்,

see

526 சூளக் கொடி

going to stool;
calls of nature.

fatifolia.

குளச்சம்பு, குளத்து நத்தை,

துளசி,

குளத்துக்குப் போதல், மலங் கழித்தல்,

குளசு, கை, கால் எலும்பின் மூட்டு
அல்லது பொருத்து, 85 கை குளசு,

குளச்

நிற்கும்

இரத்த மண்டலவிப் பூடு,

குளத்துக் கிழங்கு,

௮ 80

of milky pliant (Mimusops) used
as an antidote to snake - bite. C.f.
கருடப் பாலை,

குளங்கி,

குளத்தில்

in tanks.

குளத்து முட்டை,
cowdung

found

or maidans.

காட்டெரு.

dried

in grazing

plains

|
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குள
குள நண்டு,

குனம்படி

நண்டு:

886 குளத்து நண்டு.

குள நாவல்,கொடி நவ்வல்,

௦௨6

jaumon.

குள நெல், குளத்து நீரால் பயிராகும்
Glimev, paddy grown by irrigation
with tank water; 2. uuA fli
தானாகவே
குளத்தில் வளரும்
Glmeo, paddy growing spontaneously without cultivation - Oryza

mutica, See Seaunpp.
குள நெல்லி,

குளப்படிக் கோரை, கூளக் கரையில்
கலங்கி
நிற்கும்
தண்ணீரில்
முளைத்த கோரை,5௨00௨ 00௭55
growing in a pool of dirty water or
muddy plash on the shore of a

குளம்பு

படிந்த

சுவட்டில் தேங்கிய நீர், 1பா610 பலரா
deposited

in hoof marks.

குளப்பண்ணை, காட்டுக் கொஞ்சி,
opal orange tree - Glycosmis
pentaphyila.
குளப் பயறு,

குளப் பாலை

இலை, .கசப்பு வெட்

பாலை யிலை, (௪௨௯65 of bitter
oleander - Holarrhena anti dysenterica

குளப் பாலை விதை, கசப்பு வெட்
பாலை விதை, இதனால் சுவாச
காசம், பக்க சூலை போம், 562605 ௦07
bitter
oleander
which
15
intercostal

for

asthma

and

neuralgia.

குளப் பூ, ஓர்வகை முட். செவ்வந்தி
அல்லது “ரோசாப் பூ, பிவாக9%
Persian

rose - Rosa

Damacena.

குள மச்சம், கோரை, 8800௨ - 0௮55
- Cyperus

rotundus.

குளமருது, ஆற்று மருது, நீர் மருது,

tank; ேரகுளத்துக் கோரை.

நீர்,

Litsemeo, edible paulay - Mimosops
Kanki.

prescribed

8௦௮ குள நெல்.

குளப் பச்சை, 568௨ குளத்துப் பாசி.

குளப்படி

Asclepias 10582; 3. பழமுண்ணிப்

குளத்தின் தண்ணீரால்

உண்டாகும் பயிறு, ஐப/5௦ ௦0 9௮ராக
grown with the - aid of tank -water.

குளப் பற்று நெல், 89௦ குள நெல்.
குளப் பாகல், மிதி பாகல்,
9௦பா0
pagal creeper, Balsam pear -.
Mimordica humilis.

குளப் பாலை, குடசப்பாலை, அல்லது

கசப்பு வெட் Linemev,consesi bark

- Holarrhena anti - dysenterica;2.
eA
uinemed, rosy milk - Wort -

narrow-leaved myrobaian
of
Travancore
Terminalia
travancorensis

கூள
மீன்,
யுண்ண

alias T. arjuna.

குளத்து
சுரம்,

மீன்..

இதை
பாண்டு

குணப்படும். 1௮௱% - fish; pond- fish.

itis useful in diet in cases of fever
and

dropsy.

குள மூடிகம், முன் தொடரி,
.unknown
plant supposed
possess magic virtue.

குளம்,

தடாகம்,

வெல்லம்,

pond

]/809று;

tank;

an
to

2.

3. குசக்கரை,

coarse sugar; 4. Gimme), forehead.
குளம்படி,

குதிரை,

ஆடு,

மாடு

கழுதை முதலியவற்றின் பாதம், 142
hoofs of horse, sheep,

cattle, ass

௮16. 82௨ குதிரைக் குளம்படி.
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குளம்பல்

குளவி

குளம்பல், சந்தனக் குழம்பு,
solid

sandal

56ரம் -

paste.

குளம்பு, மிருகத்தின் பாதம், (1௦௦7 ௦7
an animal; 2. See @Slenrs
குளம்படி.

குளம்புக் களிம்பு, குளம்பிற்குப் பூசு
மருந்து, ௦ரர்ராலார் ரா ௦௦75; 2.
மிருகத்தின்
குளம்பினின்று
தயாரிக்கும்

களிம்பு,

ointments

குளம்புச் சிலந்தி, குளம்பி லுண்டாகும்

களோடு, வெளிப்படும், 51 ஈரா
wasp - Sphegidae insecta. It is
distinguished by its dark red
metallic
lustre. It introduces its
eggs into the body of the pupa of
‘some other worm which it thrusts
into the holes in timber or other
apertures
of
houses;
and
encloses
the
whole
- with
moisened earth. By the humming
noise of the wasp, the young

குளம்புச் சீவல், துண்டு துண்டாகச்

குளர்த்தம்,

14/7 8110௦5
்

5௨௦ கற்பாஷாணம்.

குளவஞ்சி, வஞ்சிக் கொடி,

51880

rattan - Calamus rotang.

குளவடம்பு, குளத்திற் காணப்படும்
AL_wuuey Clamg, a creeper of the
convulus genus found in tanks.

insect,

காட்டு

-

phlomoides.

குளவாம்பல், குளத்தில் முளைக்கும்
ஆம்பல்,
found

குள

white Indian water - lily

in tanks - Nymphaea

வாழை,

ஓர் மட்ட

lotus.

நெல்,

a

coarse paddy grown in tank - bed;

undergoing

its

குளவி, மலைப் பச்சை, Indian cork Millingtonia hortensis; 2. See

குளவரகு, குளத்தங்கரையில் பயிராகும்
eug@, Indian millet grown on tank
- beds- Panicum miliaceum.
குள வல்லி மா, தழு Snemip, wind

after

transformations, find its way into
light and emerges as a four winged fly.

GM ai_eo, Gr_eo_, leech breeding
in tanks.

killer - Cleodendron

மண்ணால்
கூடுகட்டி,
அதில்
புழுவைக் கொண்டு வந்து திணித்து
அதனுள் தன் முட்டைகளை ஏற்றி,

செய்யும். ஆகவே,
புழுவானது
குளவியாக மாறி நான்கு சிறகு

சிலந்தி ப1/௦னா or sore of the hoofs
in animals.

pared off hoofs.

குளவி, செங்குளவி, இது சிவப்பு
நிறம்,
வீட்டின்
மரம் அல்லது
சுவற்றின்
துவாரங்களில் : களி

பிறகு
களி
மண்ணால்
மூடி
ரீங்காரம் செய்து, தன்னினமாகச்

prepared from hoofs of animals.

சீவியெடுத்த குளம்பு,

2. yerfl ionmiami, Narrow medium
leaved
gamboge
- Garcinia
wighiii.

மல்லிகை,

3. ஓர் வண்டு,

carpenter
bee
- Xylocopa
tenisocapa;
4. பச்சிலை மரம்
அல்லது மலைப் புளி, ஈா$/501௦
gamboge - Garcinia Xanthochy-

mus;5.
- spurge

sgiy& serefl,
- Euphorbia

square

-

quadrangu-

12115; 6. பவழப் புற்று பாஷாணம், 3
kind of prepared arsenic; 7. Gage
பூச்சி 666; 8. 566 கருங்குளவி,
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குளிகை

குளவி
9. ஓர் மல்லிகை, 3 kind of jasminejasminum flexile.

குளவிக் கூடு, குளவி கட்டின கூடு,

இதைத்

தேனில்

குழைத்துக்

கொடுக்க வாந்தியை

நிறுத்தும்,

wasps nest, which, when given
mixed with honey, stop vomiting.

குளவிக் கூண்டு

கஷாயம், குளவி

கட்டிய கூண்டின் களிமண்ணை

தண்ணீரில் போட்டு இறக்கிய
கஷாயம், இது விக்கலை நிறுத்தும்.
decoction prepared from the clay
with which the wasp made its nest.
lt has the
hiccough.

virtue

of arresting

குளவிக் கொட்டு, குளவி

கடித்தல்,

the sting of wasp.
honey extracted from bee - hive.

குளவிந்தம், கஸ்தூரி மஞ்சள், வரர்
see,

கூடு கட்டிய

tosoot, the clay with which
make their nesis.

wasps

குளவி மெழுகு, குளவிக் கூட்டின்
மெழுகு, 19668 - ஏட
குளவுரி, சந்தனம், 5804! - 9400௦0 Santanum

- album.

கூள வெள்ளரி,

ஏரியில் பயிரிடும்

Gleustenfl, cucumber cultivated in
tank bed.

குளறி, மூகைப் புல், 6௦ப௦4- 00௮55.. Cynodes dactyion; 2. 566 குளங்கி.
குளறிப் பேசல், தடுமாறிப் பேசுதல்,
indis tinctness of utterance
especially due to cleft - palate.

அல்லது

குடிபோதை

பயத்தினால் உளறுதல், 512௮
ing through drunkenness or fear.

குளறு வாய், நாக்குக் குளறும் வாய்,
mouth with faltering

faltering

speech;

tongue;

2. @enifld

Gueeo,defective utterance.

குளாம்பல், 888 குள வாம்பல்,

குளி , இரத்தக் கத்தரிப் பாம்பு, 3 1470.
of red scissor viper.

@rlabd wepser Chung,

medicine

in general.

குளிகன், ஓர் காணாக் கோள், இது சனி
புத்திரனாகக் கொள்ளப்படும், 81
invisible

குளவித் தேன், குளவி கட்டுந் தேன்,

குளவி மண், குளவி

குளறுதல்,

son

planet,

of Saturn;

the

supposed

2. sjagi. Bram

களுள் ஒன்று, 016 ௦7 1௨

௨91

serpents.

குளிகா சித்தி, 86௦ குளிகை சித்தி.
குளி குளித்தல், பிரசவித்தல், Pune
ing forth child.
குளிகை, மாத்திரை அல்லது பந்து
போற்திரட்டிய பெருவுருண்டை,

இது மருந்து அல்லது அருவருக்கத்

தக்க வேறு விதமான வஸ்துவை
ஒக்களிக்காது சுலபமாய் விழுங்கக்

கூடிய அளவில் உருண்டை வடிவ
மாகத் திரட்டிய வஸ்து, ௨ 8௱வ॥| மலி
or pill or sometimes a bolus of
medicinal or any disagreeable
substance made into a size
convenient to be swallowed
whole, without nauseation; 2.

மாத்திரையைப் போற் செய்த சிநிய
eusing), any Small pill like body.

,
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சூளிகை

குளிகை

குளிகை, சாதாரணமாக மூவிகைக்
கஷாயத்தைக் குழம்பாகக் காய்ச்சிப்

6.

பிறகு, அதில் மருந்து சூரணத்தை

யிட்டுக் கிளறி உருண்டையாகச்
செய்யும்
மாத்திரை,
அல்லது
மருந்துச் சூரணத்தில் சர்க்கரைப்
பாகு அல்லது
தேன் விட்டுப்

இராம பாணக் குளிகை,
111
described in Theriyar works,
-for all kinds of fever.

7.

பிசைந்து செய்யும் மாத்திரை, (ஈ
medicine ) pill which are generally
made or usually prepared by
boiling down a decoction of herbs
or other vegetabie substances to
a thick consistence; and then
‘adding to it some powdered
drugs; or pill - masses which are

made of powdered

8. 5S

system

9.

1. Goannss

@aficns,

1௦.

:-

Pill made

as per process of Sootha Muni,
for dyspepsia, dropsy and
consumption.
2. செய

3.

ரச கற்பூரக் குளிகை,

£1

@aflens,

Pill

from

சிவ

குளிகை,

1௨

|

‘44.

சந்திரோதயக்

குளிகை,

(ம). ஆயுற் வேதப்படி, ௮௦0௦௦10100 1௦

2.கோரோசனாதிக் குளிகை,

5. சிரோன்மணி, பூபதிக் குளிகை,
Pill as given out by Pambatti
Siddhar for apoplexy, chest

pain fatigue etc.

ந॥।|

Ayurveda:-

tion.

- process of Veda Muni, for
Ague,Apoplexy, Delirium etc.

௦௨

contemplated in the work of
Kuthambai Siddha for fever
and apoplexy.

். ஏகாதச ருத்திர குளிகை,

4. சூடாமணிக் குளிகை, Pillas per

the

கோடாசுளிக் குளிகை,
ற!!!
065010 1ஈ ௦92175. work for
dropsy and chronic diarrhoea.

prepared according to the
method of Kalluli Siddha, for
chronic diarrhoea and indigesசிலோதரிக்
குளிகை,
Pill
contemplated in the works of
Ugi Muni, for all kinds of fever.

௮

prescribed by Agastya for
morbific diathesis in children.

according

of medicine

குளிகை,

diseases.

medicines by

(A) ASS cmos Slug,

விஷக்

works of Konganava for uterine

the addition of treacle or honey.
to Siddha

சகல

antidote pil! prescribed by
Nandisar, for all kinds of
poisoning
and
poisonous
bites.

11 ரீமா

typhoid fever.
children's

1”!!! 1௦

diseases.

3. தாகசோப சமனக் குளிகை,
for fever and typhoid..
4.சிந்தாமணிக் குளிகை,

11

Pill for

constipation.

5. திரிலோக சிந்தாமணிக் குளிகை,
pill for typhoid.
6. வசந்த குசுமாரகம், !?11| ஜா௨5௦ாed for diabetes.
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குளிகை

கசூளிகை
7. கதிராதிக்

குளிகை,

Pill

1. சித்தர் குளிகை,

for

8. வியோஷாதிக் குளிகை,

Pill for

1௦.

herbs

ரீமா

3. இரசக் குளிகை,
mercurial

௮ நர!

Alchyemy

consolidated

for

ற!!! ப5௨௦ 1

transmuting

metals.
5. வச்சிரக் குளிகை,
ற॥1 ப560 for
rejuvenating or invigorating the
human system.

12. பூரண சந்திரோதயக் குளிகை
for nervous debillty and for various
other kinds or nervous disorders.

6. தம்பனக் குளிகை,

௨ ௱கழு/கே!

pill by which the body is made
a shot - proof or impenetrable.

2. வாதம், யோகம், ஞானம், கற்பம்
முதலிய பழக்கங்களில் சித்திய
டைய வேண்டித் தயாரிக் கப்பட்ட
மாத்திரைகள். ஆகலின், இவை
இரச
கந்த
பாஷாணம்,
உப்பு
முதலிய
ஓடுஞ்
சரக்குகளைக்

7. WUKS

Geflems,

a

pill for

reviving the dead so as to make
them live only for a period of
1% hours.

பாய்வதற்காக

Note:- This kind of revival is said
to be possible even with the help

வாயி லடக்கவும், இறந்தவரை
எழுப்பு
வதற்காகவும்,
காய

மற்று

of

occuit

pill.

4. இரசவாதக் குளிகை,

prepared according to the
method of Pathanjali for tremor,
fatigue, etc.

சித்திக்கும்

pill made

possessing

powers.

11. வச்சிரகண்டிக் குளிகை,

கவுனம்

of

்

2. மந்திரக் குளிகை,

14 ரா

இரசாதிக் குளிகை,
[41
rheumatic complaints.

கட்டவும்,

made

minerals.

asthma, catarrh, fever etc.
5.பிப்பிலியாதிக் குளிகை,
as thma and cough.

1/3

different kinds
of arsenic
(prepared or native) or of other

asthma.

of magnetised electricity.

வேறுவித

செயல்களுக்கும் உபயோகப்படும்.
இதில் அடியிற் கண்டபடி அனேக

8. wajen @eflens, a pill enabling
one to enter into Silence.

விதங்களுண்டு.

ஓ.யோக குளிகை,
a pill that
assists one to sit at Yoga
practice for a long time ata
stretch without being disturbed
by surrounding environments.

pills made

(ஈ

௫/௦

so as to be useful in |

Alchemy,
Yoga,Philosophy,
Rejuvenation etc. They are used
for purposes of consolidating
volatile substances as mercury,
sulphur, arsenic, salt etc. for flying
in the regions of the sky, for reviving
the dead,for rejuvenation and for
various other purposes. They are

of different
under:-

kinds

as

shown

|

30.ஞான குளி௪
-, a form of pill
assisting one in the bath of
wisdom.
11.

பிராணாயக்

securing

கசூளிகை,

success

in

“pill

the
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குளிகை

குளிகைச்

practice of Pranayama
control of breath.

12. வாலை

i.e.

கேசரிக் குளிகை,

lifting one to
the
regions of the sky.

13: அஷ்டமா

etheric

௮

beeuliar pill enabling one to
attain
success
(ர
the
performance
of the eight
miracles. See அஷ்டமா சித்தி.
5௨௨ 140.13.

3. சாரணைத் தீர்ந்த கவுன குளிகை,
இதனால்
ஆகாயத்தில்
பல
அண்டங்களுக்கும் பறந்து செல்ல
சக்திகள்

ஏற்படும்,

சித்தர்கள்

நூலின்படி, இது அனேக விதமாகத்
தயாரிக்கப்படும்.

விவரத்திற்கு

கவுனகுளிகையின் கீழ்ப் பார்க்கவும்.
(In Alchemy) animated mercurial
pill enabling one to travel to various
planets in the region of the sky.
According to Siddhar's science,
different are the methods or
processes of the manufacturing
these pills. which are known by
different names corresponding to
the number of times they are
animated.
For

details

see

under

கவுன

குளிகை
குளிகை கட்டிச் சாரணை தீர்த்தல்,
இரசத்தைக் குளிகை யாகக் கட்டிப் .
பிறகு உயிர் கொடுத்தல்,
1௨
process of consolidating mercury
into a pill and then animating it.

குளிகை
Gleuigseo,

17

தீர்த்தல்,

mercurial

pill;

3.

நோயணுகாமற் படிக்கும் கவுனம்
பாய்வதற்கும் சித்திக் குளிகையை

உடம்பில் கட்டிக் கொள்ளுதல்,

சித்திக் குளிகை,

14. சித்திக் குளிகை,

குளிகைக்குச் சாரணை
animating

றர

சித்தர்

கட்டுதல்,

மாத்திரை

preparing

றரி!5 2. இரச

tying a magic pill on the body to
prevent diseases or for flying in

the aerial regions or; 4. Qyesens,
மாத்திரையாகக்

கட்டுதல்,

consolidating

into a pill.

mercury

குளிகைக் கலை,
vital air (prana)
the left nostril.

சந்திர கலை
passing

111௮

through

குளிகை கூட்டுதல், குளிகையாகச்
Qeuige making into a pill.

குளிகைக் கூட்டுதல், (குளிகைக்கு
*
ஊட்டுகுல்)
குளிகைக்குச்
சாரணை பயூட்டல், வாக்கு
giving life to mercurial pills.

௦

குளிகைக் கோடிடல், (குளிகைக்கு
+ ஓடிடல்) குளிகைக்கு உறை
யிடல், 91/1௩ a coating to pills.

குளிகைச் சாரணை,

குளிகைக்குக்

கொடுக்கும்
அல்லது
ஏற்றும்
சாரணை
அல்லது
சத்து,
the
essence or the active principle of
other substances transferred to
mercurial pill.

குளிகைச் சித்தர், சித்தரில் தேறிய
வர்கள், skilled
Siddhars, who

miracles;

man amongst
could perform

2. இரச குளிகையைக்

கொண்டு கவுனம் பாயும் சித்தர்கள்,
Siddhars skilled in or capable of
flying in the sky with aid of
animated mercurial pill.
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குளிகை

சித்தி

குளிசங்

குளிகை சித்தி, இரச குளிகைக்குச்
சாரணை தீர்ப்பத்தில் அடையும்
As5\ success attained in the art
of giving life to or animating
mercurial

pills

2. அண்டம் பாய்தல், *டுரா 1 the
etheric region from one planet to
another with aid of mercurial pills.

குளிகை யாட்டல், மாத்திரை, செய்தல்,
making or preparing pills.

குளிகை பாடம், இரசக் குளிகையைத்

தயாரிக்கும் விதத்தையும் அதற்குச்
சாரணை கொடுக்கும் விதிகளை
யும் பற்றிய நூல், ௮ 1122-415௨ ௦ஈ the

method of preparing mercury pills
and principies to be observed in
giving life to them; 2. Ones

குளிகைக்கு
animation

கட்டல்

இட்ட
imparted

சாரணை,
to

mercury

pill.
குளிகை போடல், இரசக் குனிகையை
வாயிலடக்கிக்
கொள்ளுதல்,
securing
a mercurial pill in the
mouth; 2. அபினி உட்கொள்ளல்,
swallowing opium pill.

குளிகை யிடுதல்,

துடை.

அல்லது

உடம்பில் எவ்வுறுப்பையாவது கீறி,
அதற்குள் சித்தியடைந்த இரசக்
கூளிகையை
வைத்து மூடுதல்,
inserting or imbedding a mercury
pill having a desired effect. into
the thigh or any muscular portion

of the body through

an incision,

so as to attain supernatural
1௦௮5;
2. இரச மாத்திரையை
வாயிலடக்கல்,
securing
a
mercurial pill in the mouth.

குளிகை யோட்டம், 52௨

குளிகை

வேகம்.

குனிகைப் போக்கு, சாரணை தீர்ந்த
குளிகையின்
தன்மை,
வேகம்
முதலியன, 112 nature, or power

சூளிகை ரகசியம், இரசக் குளிகை
தயாரிப்பதற்குரிய
மறைவான
முறை விதி முதலியவைகள் the

etc. of an animated mercurial pill.

secret science and the art of
making or preparing a mercurial

குளிகை

weal,

More

well,

which

see.
குளிகை யந்திரம், மருந்து மாத்திரைகள்

செய்யுமோர் கருவி, 3 ஈ௱௪௦1ஈ6 10
preparing

குளிகை

pills.

யாடல்,

|

குளிகை வேகம், குளிகையின் வேகம்,
the dynamic force
mercurial pill.

or power

of

குளிகை வேதை, இரசக் குளிகையாகக்

சாரணை

இரசக் குளிகையை

pill.

தீர்ந்த

வாயிலடக்கிக்

கொண்டு
கவுனம்
பாய்தல்
அதாவது ஆகாயத்தில் வாயுமார்க்
கத்தில் பறத்தல், *(/1ஈறு 11 17
atmospheric or aerial region by
securing
in the
mouth
the
animated
mercurial
pill;

கொண்டு செய்யும் வாதம், 11௨ எரர்
of making gold with the aid
consolidated mercurial pill.

குளிசங்

கட்டல்,

நிவர்த்தி

of

தோஷங்களை

செய்ய

தாயத்துமந்திரித்துக்

வேண்டி

குழந்தை

அல்லது பெண்களுக்கு உடம்பில்
கட்டுதல்,

tying

an

amulet

to a
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குளிசங்

child or woman

கட்டல்

குளிசம்

after performing

necessary cermonial rites and
chanting of mantrams so as to be
free from morbid affections.

குளிசதோஷம்,
பிள்ளையில்லாத
மலட்டுப்
பெண்கள்
கர்ப்பம்
அடைய வேண்டி குளிசஸ் கட்டிக்
கொள்ளும்
பொழுது,
அவ்

விடத்தில்

எதிர்ப்பட்ட

தைகளைத் தாக்கும் தோஷ

குழந்
நோய்,

a morbific diathesis in children
occuring as a result of a sudden

or accidental meeting of a barren
woman when an amulet is tied
on her body for purposes of
favouring pregnancy.
.

“குளிச மாடல், மந்திரித்துத் தகடு
எழுதிக் கட்டல், இது நோயாளி
களுக்கும், பேய் பிசாசு பிடித்த
வர்களுக்கும்
சிகிச்சை
யாகச்
செய்வதுண்டு, tying a talisman or
an amulet after necessary incantations. It is done in the case of
persons suffering from diseases
or from the evil influence of demons, devils or other spirits.

குளிசம், சக்கரம் அல்லது

கோடுகள்

கீறி அதனுள் மந்திர வெழுத்தை

யடைந்துள்ள
செம்பு அல்லது
உலோகத் தகடு. இது பேய், பிசாசு,

பிடித்தவர்களுக்கும்,
அல்லது
பீடிக்கப்

நோய்

பில்லி,
சூனியத்தால்
பட்டவர்களுக்கும்,

அவைகளினின்று

யடையும் வண்ணம்

விடுதலை

கட்டப்படும்,

a copper or.other metal plate having some diagrams or lines inscribed or drawn on it with some
Sacred

letters filled in the appro-

priate places — Amulet. It is usually tied to or worn by persons
said to possess devils or other
evil spirits or any patient suffering
from any illness or by the victims
to sorcery, withc-craft etc.
NOTE:— tt may be even a stone,
ring or other object engraven with
figures of characters, to which
are attributed the occult powers
of the planetary influences and
celestial configurations under
which it was made. it is also worn
to avert evil from or bring fortune
to the wearer: and is used medicinally to impart healing virtue;

and is even held to be endowed
with magic virtues. Hence it acts
as a charm or a medium
by
which extraordinary results are
achieved.

2. பாம்பாட்டிகள் அல்லது மாந்திரீ£
கர் உடம்பில் அணிந்து கொள்ளும்

வேரடங்கிய

விஷத்தை

தாயத்து.

யிறக்கு

இதை

.வதற்கும்,

அல்லது விஷம் தன்னைத் தாக்காத
படிக்கு காத்துக் கொள்வதற்கும்
உபயோகப் படுத்துவார்கள், a root
inclosed in any metal and worn
on round the neck or other parts
- of the body by snake charmers
and magicians, for purposes of

freeing patients from the effects
of poison or for guarding themselves against the attack of poisonous reptiles or getting freed

from their injurious or dangerous
reactions; 3. மூலிகையின் சாப:

நிவர்த்திக் காகவும் அல்லது அதன்

பூரண குணத்தைக் காண்பிக்கவும்,
மந்திர பூர்வமாக பூண்டு அல்லது
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குளிப் பித்தல் _

குளிசம்

தோஷம்,

செடிகளுக்குக் காப்புக் கட்டுதல், | குளித்தவளெடுத்த
magical rites performed for purposes of freeing plants from the
effects of curse or other defects;
and for enabling them to give full

medicinal efficacy.

குளி

சீலை,

கோவணம்,

பிறக்கும் தோஷ நோய், ஈவா

நீர்ச்சீலை

அல்லது

௨ 01௨௦௨ ௦74 ௦௦84 worn

ordinarily by Hindus during
to cover their genitals.

bath

குளி தேவதாரி, சுணையுள்ள தேவதாரி
மரம், a kind of bristly
Erythroxylon genus.

deodar

—

குளி தைலம், தலையில் தேய்த்துக்
கொண்டு
குளியலாட வுபயோ
கிக்குந் தைலம், ௮ ஈஉய/௦/வ ௦ |
used for anointing the head and
even the body before having a
bath. It should not be confounded

with

@Wls

emgeow,

which

is a

medicinal oil so called by the process adopted in its preparation.

குளி தோஷம், தூரப் பெண் மூன்றாம்
நாள்குளித்தவுடன் வெறும்வயிறோடு |
பார்த்தலினால் குழந்தைகளைத்
தாக்கும் தோஷ நோய், 8 ஈம்
diathesis in children arising from
their, being looked at, by a woman
with an empty stomach, immediately after her bath on the third
day of menstruation.

குளித்தல்,
ஸ்நானம்
செய்தல்,
நீராடல், : இதனால் _ சோம்பல்,

உடம்பு சூடு, ஆயாசம் முதலியன |

நீங்கும், வரகு க 0; மகர்ர்ப்றடு ©
removes lethargy, bodily heat.
sense
of
சூதகமாதல்,

தூரப் பெண்கள் குளித்தவுடன்
ஏதேனும் ஒன்றை அருந்தாமல்
வெறும்
வயிற்றோடு
தாக்குத
லினால்
கசூழந்தை
களுக்குப்

fatigue
etc;
Menstruating.

2.

influence to which a child is subjected consequent on its being
handled by a menstrued woman
after her bath and with an empty
stomach i.e. without eating anything.

குளித் தாமரை,

குளித்திப்.

கூளம்படி..

5886 குளிர் தாமரை.

குதிரைக்

56௦

பூடு,

குளித்தி வாதம், கை கால் உளைந்து,
வயிறு பொருமி விம்மி, வலித்து,
அனலைத் தேடும், ஓர் வாதம், 8
kind
of
nervouse
affection
characterised by boring pain in
the limps, rumbling noice in the
stomach, swelling and pain with
a craving for warmth.

56௨ குழித் தைலம்,

குளித் தைலம்,
2. நீராடும்

தைலம்,

எரு

oil

for

anointing the head before taking
a bath, as gingelly oil or any medicinal oil.

குளிப் பச்சை, ஆற்றுப் பச்சை,

8

inferior variety of green stone
forming one of the 120 kinds of
natural substances described in
Tamil Medical science.

குளிப் பாட்டல்,

த bath.

நீராட்டுதல்,

BreOse,

0444

gwving

குளிப் பித்தல்,ஸ்நானம் செய்வித்தல்,

causing to bathe.
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குளிப்பு
குளிப்பு, நீராடுகை,

குளிர்

0௮1419.

கோணிகம்

குளிர் காந்தி, சந்திர காந்தி, a flowering plant, that turns towards the
moon — Moon flower — Il[pomaea
fonanax.

குளி மீட்டான் , 8௦௦ சகுழிமீட்டான்.
குளியம், மருந்தின் பொது,

medi-

cine in general; 2. 2_exstemt_, ball:

குளிர் காய்ச்சல், குளிரோடு

3. புவி, tiger.

சுரநோய் அதாவது

காணும்

சீத சுரம், 72

சூளியாம லிருத்தல், குளிய லாடாம
65,5500, remaining without hav-

attended with or accompanied by
cold and shivering — Ague; 2.
eung; &yibp, fever born of the excitement of wind (humour).

ராறு ௨ 6௪4; 2. கருப்பமா யிருத்தல்,
being pregnant.

குளிர் காய்தல்,வெயிலிற் கிடத்தல்,

குளியலாட்டல், 886 குளிப் பாட்டல்.

enjoing

குளிரப் பண்ணல் குளிர்ச்சி படையும்
படிச் செய்தல்,
ing. குளிரம். நண்டு,

0௦0119;

refresh-

யிருந்து

,

நீர்ச்

Ghfaew,

aise,

Thespesia

Damasonium

portia

:

0௦௨-

tree

—

pepuinae~

வரும் நடுக்கத்தோடு கூடிய குளிர்,

cold attended with tremor in fever

— Ague;

4. uefeembpr,
in dewy

season;

chill
dewy

wind; 5. meon@y, crab; 6. m@eeid,
trembling;

56௨501;
weather.

rigor:

being, attacked with 0010; 2. சீதள
Went_geo, catching 0010; 3. உடம்பு
body

becoming

chill as

in cases of delirium,

plexy, cholera etc.

apo-

being

பனிக்காலம்,

திலக

at
ex-

ளு

ஈமு
௦!!!

விருட்சம்,

peacock-flower
fence
_Adenanthera pavonia.

-

குளிர் குளிரஸ், சூளிரால் விறைத்
#60, being benumbed with coid;
2. சீதளங் கம்மி உடம்புச் சில்லிடல்,
being attacked with chiliness of
the extremities,
son in cholera.

குளிர் காணல், குளிரால் தாக்குண்டல், , குளிர் கொள்ளல்,
Ade,

oneself

2. மழைக்காலம்,
:

கிறாகம்,

sun;

சூடாக்கிக்

warming

குளிர்க்காற்று, சீதளக் காற்று,
breeze; cold wind.
குளிர்

குளிர், குளிர்ச்சி, 251/௦55: 2. சிறு
சிலிர்ப்பு, ரொரிஈல55; 3. சுரத்தில்

weather

உடம்பைச்

குளிர் காலம்,

Gain, water archer — Sagataris

indicum; 2. பிலிக் குஞ்சம்,
cock feather fan.

of the

நெருப்பண்டை

the fire or fire-place;
posed to genial heat.

crab; lobster.

alias

warmth

2.

Glanenenes,

குளிரி, நீர்க்குளிரி அல்லது
obtufolia

the

basking;

as

a dying

per-

சீதளமடைதல்,

becoming
chill; 2. @eflgre
eudhihseo, suffering from cold.

குளிர் கோணிகம்,
பூளைச்செடி,
woolly herb; under shrub — Acrua
genus.
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குளிர்ந்து

கூளிர் சன்னி வாதம்
குளிர் சன்னி வாதம், வாத சீதள சன்னி,
rheumatic

fits.

குளிழ் சுரம், சீதள

சுரம், 5௦௨ குளிர்

காய்ச்சல்.

சூனிர்ச்சி, 52௦ இலுப்பை; 2. சீதளம்,
ர்க;
3. பெண் காமக்களை,
ovarian

discharge

in females;

கொல்லி

குளிர் நீர், குளிர்ந்த நீர், பயிர் வரமா;
௦01/0 ௮12; 2. குளிர வைத்த நீர்,

டிப் வா் 2௦௦120 லன. 3. இள.
வெந்நீர், luke-warm water; 4.
Lusefle s&i_ig. Bg, Liesl Bo, ice water;
5. பன்னீர், 1086-441௮.
குளிர்ந்த காற்று, சில்லென்று அடிக்குங்

குளிர்ச்சி தருமருந்து, சர்ர் ௨66.

காற்று, 0௦10 blast; chill breeze.

குளிர்ச்சிப் பண்டம், குளிர்ச்சி தரும்

குளிர்ந்த கொல்லி, சிங்கி விஷம், 3

euetogy, cooling

குளிர்ச்சி

medicine

substance.

தருமருந்து,

cooling

— Refrigerant

குளிர்ச்சித் தைலம், சந்தனா தியைப்
போல

தலைக்குக்

குளிர்ச்சியை

யுண்டாக்கும் மருந்துத் தைலம்,
' medicated oil affording cooling
effects to the brain as sandalwood oil.

குளிர்ச்சியா யிருத்தல், சில்லென
விருத்தல், ௦
௦௦௦1: 2. குளிர்ச்சி
யை

உணர்தல், 1௦ 1௦௨! ஈரா.

கூளிர் தாமரை, 566௨ ஆகாசத் தாமரை.
சூளிர் திகா, 5௦௨ கருங் கொள்.
சூளிர்த்தி, 5௦6 குளிர்ச்சி.

குளிர்த்திக் குடிநீர்,
கருந்தும்

விருக்கும்

தண்ணீர், cool drink.
குளிர்த்திப் பூண்டு,

குளம்படி..

5௦௦

கசூளிர்ந்த
கொள்ளி,
வெளிக்கு
அமைதியாகவும், உள்ளே கொடுமை
உள்ளவளூமான பெண், 8௨ ஈர/5chievous

குதிரைக்

.

குளிர் நடுக்கம், குளிரால் ஏற்படும்
Baan, shivering from cold.

குளிர் நாவல், தேவ நாவல் மரம், ௮
kind of superior jaumon tree.

woman

appearing

mild

but cruel in her activities.

குளிர்ந்த பரிமளம், சீதாங்க பாஷா
eett, a kind of native arsenic;
2. நறுமணம், **அ0ாவார் smell.

குளிர்ந்த மணம், நறு

மணம்,

see

குளிர்ந்த பரிமளம்.

குளிர்ந்த ரத்தம், உறைந்த இரத்தம்,
clotted blood.

Ships

amu, args cunuyy,

a dis-

ease connected with deflexion of
humours;

தாகத்திற்

சில்லென

kind of killing poison.

2. &sen&

காற்று,

எரி

weather.

குளிர்ந்து கிடத்தல், குளிரால் உடம்பு
விறைத்துக் கிடத்தல், (ரகு 6௨numbed with cold; 2. உடம்பு
AsveSit_o, becoming chill as the
body of a dying person.

குளிர்ந்து

கொல்லி,

கொவ்வைக்

Glan, Indian caper—Coccinea
indica; 2. Anuél tinexynevontd, as in

‘AWAS Golliignd Gang

a kill-
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குளிர்ந்து
ing

poison

கொல்லி

though

cold

கூளுத்தி யெண்ணெய்
to the

touch.

குளிர்ந்து

போதல்,

சில்லிட்டுப்

போதல், 9௮141 cold and stiff just
before

death.

குளிர்ந்து வருதல், சுரங் கொள்ளக்
snevored, feeling feverish.

குளிர் பொறுக்காமை, குளிர் தாங்காமை,
extreme sensitiveness
intolerance of cold.

to cold;

மல்லி,

௦௦11௮ஈ-

der.

குளிர்மை,

சீதளம்,

௦11111௨௧5௧;

2.

சலவை,
a disease
caused
through cold; 3. @aflgeA, cool-

ness.

குளிர்மைக்

சட்டி,

பொன்னுக்கு :

eSiudl, swelling of the glands of

the neck—Mumps. 2. enss5Awe
&i_iq,

swelling

of the tonsils,

3.

அழற்சி யில்லாமலே மெதுவாக
எழும்பும் கட்டி, 0010 ௮06௦௨௧௦௦.
குளிர்மையான,
chilly.

குளிர்ச்சியான,

குளிர்ப்பித்தல், தண்ணீர், வாசனை
முதலியவைகளால்

குளிர்ச்சி

Geiigeo, refreshing with water,
perfumes

etc;.

eg ogennd Gursaeo,

2.

வந்தடுத்தல்,

2am

allaying the

heat in the system.

குளிர்மை கொள்ளுதல்,
சீதளங்
Ganécnene>, becoming chill as
body; being, attacked with cold.

வாந்தி

பேதி, நமர் முதலியவைகளால்
உடலில் சீதளம் கம்முதல், ௨௦௦௱-

ing icy cold through disease
such as, cholera, delirium etc.

குளிர் வாதம், குளிர்ச்சியா லேற்பட்ட
நரம்பு வாதம், ஈ௨பா௦191௦ pain as a
result

of exposure

to

cold;

2.

குளிர் காலத்தி லுண்டாகும் வாத
Gumi, rheumatic affections due
to exposure
weather.

குளிர்ப்பு, 586௨ குளிர்மை.
குளிர் மாதி, கொத்த

குளிமை

குளிர் வீக்கம்,

to

cold

குளிரா

in

chill
்

லேற்படும்

வீக்கம், inflammation or swelling
caused
in
cold
weather
—

Chiliblain.

குளீரம், 86௨ குளிரம்.

குளுகுளுத்தல், முகம் வீக்க மடைந்
S\qHse,

being swollen in face

as in anemia,
Gerens upmes,
mic and weak.

dropsy etc; 2.
becoming ane-

குளூுகுளுப்பை, சோகை,

111௨ 5141

or condition of being pale; bloodlessness.

குளுத்தி, 58௦ குளிர்த்தி.

குளுத்தி மருந்து, உஷ்ணத்தைப்

போக்கி
குளிர்ச்சியைத்
தரு
மருந்து, 9 6௦101௨ வர்ர்ணெ அட்௮ர௪5

heat and
frigerant.

cools

the

குளுத்தி யெண்ணெய்,

system—Re-

உடம்பின்

வெப்பம் தணிவதற்காகத் தலைக்
AGE
தைலம்
அல்லது

உள்ளுக்குக்
AgsemGesni,

கொள்ளும்

மருந்

a medicated

oil
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குளுத்தி யெண்ணெய்
used

குள்ளம்

externally for anointing

குளோப்புக் கொன்னை,

the

head or taken internally for cool-

புடுக்கு , மரம்,

பிடுக்கு.

ing the system.

குளுந்தை, ஓர் வகைக் கஸ்தூரி. இது
of

musk

.resembling

deep-seated

horse-

;

கூளுப்பை,
பாண்டு
அல்லது
சோகையால்
கன்னம் அல்லது
முகம் ஊதுகை, swelling of the
cheek

or face through

dropsy

or

disease

as

மிகவும்

கீரை, இது குப்பையில் முளைக்கும்,

Parrot spinach

பாய்தல், 566 குளுப்பை

— Amarantus

viridis. It grows on waste ground;

2. குருந்தண்டுக் கீரை, 02௮0௨௮
greens

— Amarantus

blitum.

குள்ளத் தாரா, குட்டையான வாத்து,
a short duck — Anas domestica.

EailgeA, chillness; cool-

குள்ள நரி, குழி BA, fackal — Vulpes
bengalensis

குளுமை கொள்ளல், நீர்க் கொள்ளல்,

Zingiber

குறுக்கம்,

குள்ளத் தண்டுக் கீரை, குப்பைக்

the

bloated face.

GED

அதிகமாக

lis.

கூளுப்பை முகம், அதைத்த முகம்,

catching

குளிர்தல்,

fresh-water carp — Barbus dorsa-

through

ness.

வலி,

.

குள்ளக் கெண்டைகுறுங் கெண்டை,

cheeks.

GEpmw,

ஆழ்ந்த

pain.

கூட்டை, very short in stature.

குளறுப்பை
தட்டல்,
நோயால்
கன்னம் கதித்தல், ௦௨௦௦0 1பா-

குளுப்பை
தட்டல்.

ஆனைப்

குளிர்ந்திருந்தல், பவற ஷூ ௦௦10.

குள்ளக்

anemia.

gid

குள்ளக்

யானைப்

see

குள்ளக் குடைச்சல்,

கொள்ளைப் போவிருக்கும், ௨1௭௩0
gram.

பாய்தல்

cold.

epow,

alias V

hodgson.

குள்ள நரிக் கு௬, திகைப் பூச்சி, லா
HE,A,

ginger—

insect causing perplexity of mind
when
touched
or otherwise

officinale.

come in contact with it.

குளூரி, 596 குளிரி:
குூளுவை, நீர்ப் பறவை,

குள்ளப்புடலை,

8௮1௮-0170.

Lji_emamu,

கூளைக் கன்னி, வட்ட வழுக்கை, ௮

snake-gourd.

kind of moss.

குள்ளம், குட்டை, 5௦1 1 stature;
2. gSlgib, cunningness; fraudu-

கூளைச்சு, நாலில் ஒரு பங்கு, ௦௦fourth.

lent dexterity.

குளைஞ்சி, 526 குளஞ்சி.

.

குள்ளம் பாய்தல், வயதின் மூப்பால்.
2Lipy @miaed, becoming dimin-

குளையாள், பெண் காமக் க ளை,
secretion from ovary in women.

குள்ளப்
a short or stunted

. |.

ished in stature through. old age.
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குள்ளான்
குள்ளன், குள்ள

குறடு நண்டு

மானவன்,

ரூபம், அமைப்பு,

யவைகளைக்

இவன்

தன்மை, முதலி

கருதி

பல

பெயர்

கொண்டழைக்கப் படுபவன், a
- man of small stature, a dwarf,
considering the size, stature, nature etc. he is called by different
names viz:—

1. சித்திரக் குள்ளன், ௦௦07201௮1௦
dwarf.

2.

சிகண்டிக்

குள்ளன்,

882௮!

dwarf.
wo

- அலிக் குள்ளன், 86௦ 11௦.2.
4. மூடக் குள்ளன், deformed
dwart.

5. சட்டவட்டக்
~

6.

formed

@enenest,

dwarf.

கட்டைக்
limbed
dwarf.

குள்ளன்,

dwarf

7. GMetgs

—

8௱௫([-

Micromelic

Genes,

dwarf with

bent-bones—Rachitic

குள்ளாரால்,

well-

dwarf.

சேற்றாரால்,

கிழங்

காரால், 87011 52
eel. as op005௨0 1௦ பேயாரால், ௮ 1௦9 ௦1௨.

குள்ளி, குள்ள மானவள்,
abnormally

குள்ளிக்
நிறைந்த

ஒர்வகை

கடலோரங்களிலும்
a

small

sturgeon

-

fish found usually in corel reefs
on the sea-coasts — Achanthurus .

genus.

'குள்ளி மல்லிகை,
மல்லிகை, சிறு

ஓர்வகை
மல்லிகை, கரு

Jasminum

Ags

Awe,

குற குளம், வெள்ளி லோத்திரம், 1௨
iodh tree — Symplocos

Gab,

Brewis,

charum

racemosa.

bulrush — Sac-

spontaneum.

குறக் குளிகம், பூஞ் சாந்து, an unidentified tree(?)

குறங்கு, தொடை, 1/9;2. மடி, 1“.
குறங் கொன்றகம், பெரு முத்தக்
காசு அதாவது பெருங் கோரைக்
Alipnug, the root of a big variety of
koray grass — Cyperus rotundus.
குறஞ்சனம், வெண்காரம்,
Sodae biborus.

borax

—

Gwue7A, tow, Cores, henna; naildye — Lawsonia alba; 2. Qew
முள்ளி, thorny nail-dye—Babrleria
Prionitis; 3. see mé_ze (datepalm).

நண்டு,
2.

மாஸ்

-

கோவா

கவைக்

கோல்,

wooden forceps; 3. பாதக் குறடு,
wooden sandal; 4. சந்தனக் கல், ௮
kind of red stone for grinding
0௮! ௬௦௦௦) 5. இரும்புக் குறடு,
iron forceps, tongs or pincers.

வண்ணாத்தி மீன், இது பவளக்
குன்றுகளிலும்,
பவளச்
செடி
அகப்படும்,

ing cough, 2.
hacking cough.

Pagurus;

மீன்,

—

குள் ளிருமல், கக்குவான், 4௦௦-

குறடு,

௮ 4௦௱வா

short.

கோழி

small
jasmine
angustifolium.

The

are:—

different

kinds

of forceps

1. காக முகக் குறடு, ௦௦1-2௮1 forceps.
2. Lbenant (pas GMO,
forceps

cat-faced
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குறட்டை

குறடு நண்டு
3. முதலை முகக் குறடு, ௦0௦௦1௦
4. கருமான் குறடு,

6120-5413

tongs.
gold-smith's

6. yo) (pase Go),

tiger-faced

7. எலிப் பற் குறடு,

Mouse-tooth

forceps.

8. அழுத்துங் @GDO), compressing
|

@oG.

pulling for-

ceps.
30. பற்றுக் GM,

grasping

for-

ceps.
11. cress mG,

forceps for cut-

ting bones - Bone forceps.

12. um GMO, forceps for the extraction of the teeth — Dental
forceps.

13. செவிக் குறடு, 1௦௦605 for extracting

வாதம்,

foreign

eve,
sudden

forceps.

9. A@ag@a

குறட்டு

இழுத்துப்

5. sioioretest 6m),
pincers.

forceps.

குறட்டு வாங்கல், குறட்டு வவியை

நீக்குதல், curing cramps.

or alligator forceps.

bodies

from

the ear Ear forceps.
14. தொண்டைக் குறடு, 2 (த 1௦:
ceps for removing foreign
bodies from the throat — Tracheal forceps.

குறட்டின் கண், குறட்டின் துளை,
fenestrum or opening of forceps.

குறட் டிழுப்பு, 526 குறட்டு வலி.
குறட்டு வலி ,பலவீனத்தாற் காணும்
Sepoy. a spasmodic painful
contraction of the limb or muscle
through weakness—Cramps.

கை

கால்களை

பிடிக்கும்

ஓர்

வாத

spasm attended with the

contraction

of the limbs.

குறட்டை, காக்கணங் கொவ்வை,
mussel-shell creeper — Clitorea
ternatea; 2. seuflé Glanig, bitater
snake - gourd — Trichosanthes
நல்க; 3. ஓர் வகை எலி, 8 (சர

௦41 154; 4. அயர்ந்த தூக்கத்தில்
விடும் ஒலி மூச்சு, Snoring; snorting — Stertorous breathing; 5.
கோவைப் பழம், 1014 caper —
Coccinea indica.

குறட்டை, சவரிக் கொடி.
இலைகள் அரும் புள்ளன.
பெரிது,
வெண்மை,
நாற்றமுள்ளவை.
் உருண்டை,
ஆப்பிள்

பருமன்,

சிகப்பு;

இதன்
பூக்கள்
சிறிது
பழம்
பழம்

உலர்ந்தது,

கிச்சிலி பழம் நிறமுள்ளது. இதனுள்
சதைப்
பற்று
ஆடும்;
கொடி
கசக்காது.
இதன்
வேருக்கு

விஷத்தன்மை யுண்டு. இது பசு

ரோகங்களுக்கு
மிக்க
உபயோகமானது.
இதன்
பழத்
தோலுக்கு விரேசன குணமுண்டு.
இது
அடியிற்
கண்டபடி
பல
வகைப்படும்,

round

Trichosanthes

. climbing

bitter-ground;

snake
plant;

palmate.

leaves

gourd—
tt is a

toothed;

flowers large and white; fruit
round and of the size of an appie;

crimson when fresh and of a dull
orange colour when dry. The contents of the fruit sometimes rattle;
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குறட்டை
vine

is

not

குறண்டற்

bitter,

flowers

are

slightly fetid; the root though reckoned

poisonous

is a useful

rem-

edy in cattle diseases especially

in inflammation of the lungs; the
rind of the fruit is a purgative. The

‘ plant consists of different kinds:—
1. பீனிசக் குறட்டை, ௨ எவரு ௦பாing

catarrh

of

Trichosanthes

the

nose

—

faciniosa.

2. பெருங் குறட்டை, large corattay
~ Madecca bracteata.
3. Ap) @mt_em, small corattay ~
Trichosanthes incisa.

4. ஆண் குறட்டை,
~. Trichosanthes

male corattay
anguina.

குறட்டைக் கிழங்கு, சவரிக் கிழங்கு,
bulbous

root ௦7 குறட்டை,

ரம்

see.

பழம் மருந்துக் கடைகளில் விற்கப்

படும். இப்பழ ரசம் அல்லது வேர்ப்
பட்டையை நல்லெண்ணெயிற்
போட்டுக் காய்ச்சித் தலை

நாட் சென்ற

தலைவலி

முழுக

போம்,

shavati fruit. It is red, resembling
a small ball; and is of a dull
colour when

dry. The

segments

of the pulp rattle when dry, seeds
are numerous. It is a useful remedy

in cases

of head-ache;

and

is a specific for heated constitution and catarrh of the nose.
Medicated oil prepared from this
and anointed on the head, removes cutaneous affections.

Fruit mixed with cocoanut oil is a
‘specific in ear-ache. It is not eatable being considered poisonous. It is commonly sold in all the
bazaars of druggists. The juice of

the fruit or the root-bark boiled in

குறட்டை
விடல்,
தூக்கத்தில்
Aid Medi apse, breathing with a
rough, hoarse
Snoring.

noise

in sleep—

சிறிது நிறம்' கூன்றியிருக்கும்.
இதனுள் சதைப் பற்று ஆடும்;
அதிகமாக

வுண்டு.

இது

தலை நோய், உடம்பின் சூடு, நீர்ப்
பீனிசம்
முதலியவைகளைக்

குணப்படுத்தும்,

gingelly oil is good for bathing;
and it is found to give relief to a
long-standing head-ache.

குறண்டல், குரக்கு வலி,

குறட்டைப் பழம், இதுவே சவுரிப்
பழம். இப்பழம் பந்தைப்போல்
சிவப்பா யிருக்கும். உலர்ந்த பழம்
விதை

பனங் கிழங்கு

இதினின்று

தைலம் செய்து தலை மூழ்கிவர
வாதக் கரப்பான் போகும். இப்
பழத்தை தேங்காய் எண் ணெயிற்
காய்ச்சிக் காதிற்கிட காதுவவி
போகும். இது விஷத்தன்மைய
தாதலால் தின்பதற்குதவாது. இப்

cramps;

2. இசிவுண்டாதல், being attacked
with convulsion.
குறண்டல் வாதம், வாத வலிப்பு, ௮
rheumatic affection followed by
spasms or spasmodic contractions of muscles; 2. sree Grae
eueS], cramps

in the leg.

குறண்டற் கிழவன், கூன் வளைந்த
கிழவன், 8 ௦108 ராகா ஈயார் backed.

.

குறண்டற் சுறுக்கம், இழுப்பு வலி,
spasmodic

contraction.

குறண்டற் பனங் கிழங்கு, சுருங்கிய
. அல்லது சுருண்டு வளைந்துள்ள
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குறவை

கசுறண்டற் பனங் கிழங்கு
பனங் கிழங்கு, வடக
ered and bent.

குறத்தி, நிலப்பனை,

1௦௦ சர

Sve,
கட்டாந்
தரையில்
முளைக்கும் ஓர் முட் செடி,8 1௦
shrub grown on barren land —

குறத்திகம், 566 குடச்பாலை.

Lepidagathis.

1.

ஊசிக்

குறண்டி,

சூறத்திகர்,

needle-

shaped corandy
gathis nees. -

—

Lepida-

4. (pL Geng,

குறத்திப் பாசி, பூனாச்சிப் புல்,
paddy grass — Coix fachryma. A
_ coarse cereal used by hill-tribes
‘in place of millet.”
:

another vari-

ஆறத்தி,

thorny corandy.

௦கோாறகபாரு

honey.

கபம்

Lepidagathis cristata.
6.

கழுதைக்
corandy
scariosa.

குறண்டி,
—

்

Lepidagathis ©

குறண்டிப் போதல்,

குறண்டின
club-foot

கால், குறைந்த
— Talipes:

கால்,

2. stimudé

ene, short and distorted foot of
congenital origin.

GpenGHse, ames,

சூறவம்.' “கோஷ்டம், Arabian costus
se Costus, speciosus!
=

குறவன், இரசம்,

கூனாக

aimerseo, becoming curved or
bent so as to from a crooked
back or hump; getting hunch backet.

becoming:

crooked or 0151077௧03; 2. வலித்
Slaps, having cramps; 3.

சுருட்டி யிழுத்தல், twitching.

தேன்,

குறவணவன், குப்பையிற் காணப்
படும் ஓர் புழு, @ maggot found in
the rubbish. -

0060

corandy.

- முலைப்பால்,

கூறல், பாதிரி, பத்தா
tree —
Stercos:permum ¢chelonides.

-

7. பூனை முட் குறண்டி, 501 prickly

: 8586

குறத்தி சன்னி, 5௦௦ கருங் குன்றி.

5. கீழ்க் குறண்டி அல்லது கரப்பான்
பூண்டு,

'நில்ப்புனை,'

குறத்தி.

2. UN GMeswrig, milk Corandy —
Lepidagathis pungens.
3. ssm1_& @pstorg,

91௦பாம் ஐவீ௱

-- போ௦பி19௦0 orchioides; 2. நாக
Ama, an unknewn plant (?)! 3.
குறி சொல்பவன், fortune-teller.

குறவன்
.

meérgury..

குடைந்த

காது... தொள்

ளைக்:காது, 1004 ௦7 4௦ ear perforated. with ‘a Punch.
குறவான்;

ஓர்வகைக்

கடல் மீன்,

sea fish known as file or

2

தனா.

fish.

குற விளிம்பு, மண்டைப் பொருத்து,
lamboidal suture.
-

குறவை, ஓர் வகை davies: walking
fish + Ophiocephalua marulius.

குறவை,
குறவை மீன் இது
பத்தியத்திற் குதவும். இதில்
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குறவை

குறி

பலவித முண்டு, Spotted doke —
Ophiocephatus punctatus. It is

useful:in diet; it consists of ளூ
ent kinds viz:—

1. பெருங் gaMemen, pariah doke —
Ophiocephalus gachua.
2. கற்

குறவை,

ஈரி.

Discognathus

பன்

=

lamta: :

3. கருங் mpeneu, black

caboose

spotted doke. 56 சூறவை.
4. பறக் குறவை,

same

as No.3

5. மணியாங் குறவை, 3௬௦1௦ ப௨குறழ்தல், குனிதல், 8100;
ing. or bending the
and down-ward.

body

|௦௮௱forward

@penes, @enenes, dwarf; a person
who

is much

below the ordinary

height.

குறளி, Gere,

a short woman;

'SDUYlhS Guswr,
loose

character;

a woman

2.

of

unchaste

woman; 3. ஓர் குள்ளப் பிசாசு. இது

சால வித்தைக் குதவும். கொடுத்த

பொருளை வேண்டும் போது சாலக்
காரன் விரும்பியபடி ஒவ்வொன்
நாய்க் கொடுக்கு மெனக் கருதப்
ui, dwarf demon. Jugglery is
attributed to the power of this demon ‘which is supposed ‘to give
the materials entrusted to it, one
by one,

to the juggler as he

sires to have them.
சாத்தான்.

de-

C.f. @Lige

குறளிக் கூத்து, குறளியின் செய்கை
கள், actions
demon.

attributed to dwarf-

கூறனிப் பந்தம், குறளிப் பேயினால்
வீட்டைக். கொளுத்த இடப்படும்
LBS, fire-ball or torch made
use of, by dwarf-demon
ting fire to houses.

for set-

குறனிப் பிசாசு, 5௦6 சூறளி.
குறனி வித்தை, குறளிப் பேயின்
- உதவியைக் கொண்டு காட்டப்
படும் சாலவித்தை, Magic performances exhibited with the help of
dwarf-demon.

குறாசம், Quam
tida—Ferula

கசூறாசாணி,

squib,

asafoe-

asafoetida.

56௦ சூராசானி.

குறாவிப் போதல், மெலிதல், ா௦:ing lean; 2. eHrigeseo, being reduced.
குறாவு, மெலிகை
59௦ குறாவுதல்.

emaciation;

2.

குறாவுதல், மெவிதல், ஜுர away
2. இளைத்தல், ௨2௦1௪71179; 3.
காயம் அல்லது புண் ஆறி வருதல்,
healing

குறாள்,

up as a wound

மறிக்

குட்டி,

seneofl, maiden;

or sore.

lamb;

2.

virgin.

குறி, நோயோடு தோன்றி, நோயின்
தன்மையையும், நிலைமையையும்
அறிவிக்கும் சின்னங்கள்.
இது
உணர்தல், தெளிதல், என்னும் இரு
வகைத்து, (ர 12 24௦1000) 5/5 எ
. symptoms of diseases. They are

those

phases

or changes

which

occur synchronously with a disease; and which serve to indicate
‘the nature and condition or posi-

tion of that disease. They are of
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குறி சொல்லல்

குறி
two kinds viz:— The subjective
(these felt by the patient) and the
objective (those observed by the
physician)

GM, sicmtuwnet, Mark; 2. s,edsr
அல்லது பெண் குறி, 66 genital of
a male or a female; 3. Gleusitenens
Gog wel, white jewetler’s

02௮0; 4. சகுனம், பரக; 5, நடத்தை,
காக்கா;

6. இலட்சணம்,

0௨-

50110112ஈ; 7. நோயின் குறி, ௪
ஷூ
ape,

07 8 0/5௦௮5வ 8. கால
happening of events; 9.

உடம்பை யடுத்த Gail, constitutional symptom, 10. தோற்றம்,
appearance.
3
குறி

கண்டு

பனிக்குட
Sigs,

நோதல்,

பிரசவத்தில்

முடைந்து
நோய்
commencement of

labour-after the discharge of li- quor amni; first presentation, 2.

Sw&l suelsseo, pain from swelling.
கூறி கண்டு
வடித்தல்,
தைலம்
முதலியவைகளைப் பதம் பார்த்து
OH155%, filtering at the proper
stage as medicated oil etc.
ing their preparation.

குறிகள் பொருந்தல்,

பெண்

ஆண்

குறி இரண்டும்

dur-

குறி,

ஒன்று

சேர்தல் அதாவது புணர்தல், பா/௦ா
of the two sex-organs i.e. of the
male and the female as in copu-

fation or coition.
குறி காணுதல், பிரசவத்தின் குணம்
காட்டுதல்,

௮00௨௮1௮10௨. 07 ஷுராற-

toms of delivery; 2. மரணக் குறி

தோன்றுதல்,

௨20688௩௦௨6

of

51975 1௬ 80; 3. நோயின் கூறி
Gsnenmeo, appearance of symptoms

as in a disease.

NOTE:—By

some

authors,

it is

held that the commencement

of

fabour is denoted by pains in the
lower part of the belly known as
‘bearing-down pains’ and that after such pains the“waters' generally break.

குறி கூறுபவன், குறி சொல்வோன்,
sooth sayer.

குறி

:

கெட்டவன்,

ஆண்

குறிக்

GaQ\eneneuesr, one with defect or
deformity in the organ; 2. Games
குறி, குணா குணம் அறியாதவன்,
one who

is ignorant of the diag-

nosis of diseases.

குறி

கொள்வோன்,

ளங்களைக்
one

who

அடையா

கொண்டிருப்பவன்,

bears

diseases;

symptoms

2.

see

as

in

குறி

சொல்வோன்.

குரி கொள்ளுதல், அடையா ளத்தைப்
பெற்றிருத்தல்,
possessing
symptoms as in diseases.

குறிக் கோள், மெய் யறிவு, 1150௦0;
2. மனவொருமை,
of mind.

௦௦0௦81௪்சா

குறி சொல்லல், தெய்வ சகாயத்தால்
கால நிகழ்ச்சியை அல்லது

வேறு

விஷயங்களைச் சொல்லுதல், 0/ing out events

of one's

life or

other occurrences through divine

communication or revelation; 2.
நோயின் பயனை
முன்னதாகக்
கூறல், prognosticating.
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குறி

குறி

சொல்வோன்

சொல்வோன்,

குறிஞ்சி

மந்திரவாதி,

magician foretelling events; 2.
ஆரூடம் சொல்வோன், 7மார்பா௨teller; 3. சேவல், ௦௦௦1-7007.
குறிச்சி,

குயி

என்னும்

ஒர்

BMig, a kind of artery.

குறிச் சிப்பி, சிப்பி முத்து,
pearl.

வகை
0ரக1வா-

சூறிஞ்சா, 5௦௦ குருச் சக்தி; 2. நாய்ப்
பாலை அல்லது நஞ்சறுப்பான், 1ஈdian

ipecacuanha

— Tylophora

கம்ரா ௭02; 3. குறிஞ்சி நிலத்தில்
விளையும் பூடு, any plant growing
on inferior hilly 801; 4. குறிஞ்சாக்
கீரை. இதில் பலவகை யுண்டு,
green

wax-flower

volubilis.
are:—

The

Dregea

different

kinds

small

ecacuanha
—
sylvestris
alias
sylvestris.

Indian ipGymnema
Periploca

@iieé5en, scammony

swallow-wort —
emetica
alias
vomitoria.

Secamone
Asclepias

8. கருங் குறிஞ்சா, black swallowwort—Gymnema nigra.

4. 634 @Me_er, emetic swallowwort — Tylophora asthmatica.
5. பவளக் குறிஞ்சா, unarmed orange nail dye — Crossandra
undulaefolia.

6.

மலை

milk swallow-

wort — Gymnema

ludifera.

8. எருமைக் குறிஞ்சா, black
dian

In-

ipecacuanha.

9. சணைக் குறிஞ்சா, ॥௦ப91% swallow-wort—Gymnema
hirsutum.
,
109. அழகுக் குறிஞ்சா, ரா௮௦7ப|
swallow—
elegans.

wort

Gymnema

11. வர்ணக் குறிஞ்சா, 001௦பா௨0
swallow-wort—Gymnema
variegata.

குறிஞ்சாக் கீரை, 8௦௦ குறிஞ்சா.
குறிஞ்சி, ஈந்து, 110

date-palm—

௦804 ர2ாா/7சா8; 2. குறிஞ்சி
Hleow, hilly tract covered with

underwood; 3. g@GCaneml, com-

41. Ag: @MEeHen,

2. Gum

—

7. une) @ lesen,

வண்ணக்

குறிஞ்சா,

conehead
— Strobilanthes
sessilis (typica).

mon

nail-dye — Lawsonia

Geibcupeneaf, thorny

alba; 4.

nail-dye

—

Barleria prionitis; 5. @fniens,
conehead
Strobilanthes

kunthianus;

6. Geuniens,

com-

mon vengai (kino) — Pterocarpus
Mmarsupium; 7. eneuginesfl, chalcedony.

ராட்

வரர் (குறிஞ்சி) 15 also

a peculiar plant said to flower
once in twelve years; and when in
bloom, tints the whole place with
the beautiful blue of its flowers. It
appears
to
belong
to
the
Scrophulariaceae. It is growing
in the Nilgiris or Shervaroys. The
ripe seed of this shrub is a

favourite food of the jungle-fowl
and wild hog. Mountaineers
when frequently referring to past
occurrences will particularize the
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குறிஞ்சி

குறிஞ்சிப் பூ

period by stating how often the
@Hle54 flowered since; and they
also calculate their age

erence

by a ref-

to the flowering

of this

plant.
வகையுண்டு, coorinji plant. The
following are the different kinds
of coorinji trees:—

1. செங் குறிஞ்சி, ॥6௦
Gluta travancoria.

kurinjy —

2. மஞ்சட் குறிஞ்சி, yellow kuriniy.
3. வாடாக் குறிஞ்சி, 8௮-௦8
kurinjy.

oa

. கருங் குறிஞ்சி, 6120 பாறு.
சின்னக்

குறிஞ்சி,

spiked conehead
thes ciliatus.

51௨௭087— Strobilan-

7. பெருங் குறிஞ்சி, 119௨-1௨2௨
conehead — Strobilanthes
consanguineus.
8. am_Oia @ olen, jungle kurinjy.

9. மேக aicirem& @ eZ,

blue

kurinijy.

10. Gongs @ EEA, another vari-

the botanical
genus.

group

71. பவளக் குறிஞ்சி அல்லது சீனப்
China

stroemia

privet

indica

—

Lager-

(typica).

12. Anime MeE,A, small-leaved
conehead

—

Strobilanthes

cuspidatus.

13. கெட்டிக் குறிஞ்சி, ௨௦2

ப௨-

differ

பூவந்திக்

to

of Giuta
கொட்டை.

soap-nut.

குறிஞ்சிக் கருப்பொருள், குறிஞ்சி
நிலத்தின் தன்மையும் குணமும்,

nature and properties peculiar to
a hilly tract and its soil.

குறிஞ்சிக் கல், மலையில் உற்பத்தி
யாகும் சுக்கான் கல்,

Mountain

limestone.

கல்நார்,

மலையில்

உற்பத்தியாகும் கல் நார், பாவா
fibrous asbestos — Mountain flax.
குறிஞ்சித்

தினை,

விளையும் தினை,
in hilly tracts.

மலைநாட்டில்

ஈர!

௦

—

சூறிஞ்சித் தேன், காட்டில் அல்லது

மலையில்
கட்டும்
மிகத்
தித்திப்பான தேன், sweet wild or
mountain

குறிஞ்சி

honey.

நீர் ,

மலைத்

தண்ணீர்,

mountain water; 2. சுனை நீர், hill
tank-water.
சூறிஞ்சிப் பறவை,

ety.

riety.

No. 2 to 5 which

in colour entirely belong

குறிஞ்சிக்

4. வெண் குறிஞ்சி, white kurinjy.

tb,

only

குறிஞ்சிகா,

குறிஞ்சி, குறிஞ்சிப் பூடு, இதில் பல

6.

NOTE:—

மயில், கிளி
birds

மலை

முதலிய

தேசத்து

பட்சிகள்,

peculiar to hilly tracts as

pea-cock, parrot etc.

குறிஞ்சிப்

புள்,

5௦௦௨

குறிஞ்சிப்

பறவை.

குறிஞ்சிப் பூ, குறிஞ்சி நிலத்துப் பூ,
fiowers peculiar to hilly regions;
2. 566 கார்த்திகைப் பூ.
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குறிஞ்சி

மரம்

குறி யெறிச்சல்

குறிஞ்சி மரம், குறிஞ்சி நிலத்தில்

முளைக்கும்
சந்தன
மரம்.
வேங்கை,
அகரு,
தேக்கு
முதவியன,
18௦5 1॥ ராவ
growing in hilly tracts such as
kino, East Indian kino, sandalwood tree eagle wood, teak etc:

குறிஞ்சி

யுணவு,

மக்கள்

கொள்ளும்

குறிஞ்சி

நில

உணவாகிய

கிழங்கு, தினை, தேன், மூங்கிலரிசி

epsSluen, articles of food or
staple food for those living in hilly
tracts as bulbous roots,
honey, bamboo-rice etc.

் குறிஞ்சி

யுரிப்பொருள்,

millet,

குறிஞ்சி

குறிஞ்சிலைக் கல். 5௦௨ ஈரற் கல், 1௩
used

for polishing

குறிஞ்சில், தொட்டிப் பாஷாணம்,
kind of prepared

௮

குறி தளர்ச்சி, ஆண் குறி யெழுச்சி.
uettemu, inability to have an erec-

tion of the
erigendi.

penis

—

Impotentia

குறித் தினவு, மர்ம ஸ்தானங்களில்
டகாணும் கொடிய நமைச்சல், 1॥tense itching of the private-parts

whether

covered or not with

pimples or vesicles caused by
‘ scratching — Prurigo; Pruritus
(without any eruption)

குறி. நட்டு,
ankle

18

bone.

கணுக்கால்

male or female

குறிப்

எலும்பு,

genital.

பறிதல்,

நோயாளியின்

GHlewmu use,

studying the

symptoms of a disease in a patient; 2. நோயாளியின் சைகை
அல்லது விருப்பத்தை அறிதல்,
_ knowing the gestures or desires
of a patient as a nurse while in
attendance.

குறிப்பானி,
euest, an

நோயறிதலில்
expert

வல்ல

in diagnosis

of

,

குறிப்பித்தல்,

நோயாளி

சாடை

. காட்டல், 111 gestures of a patient
meant to convey his intentions to
the nurse in attendance.

குறிப்பு,
சைகை,
gesture;
2. அடையாளம், ஈகா 3: குறி,
symptom; 4. சாதகம், horoscope;
5. stewrentw, intention; 6. மன

வொருமை,

arsenic.

குநி அல்லது

பெண் குறி நோய், 015௦95௦6 of the

diseases.

நில மக்களின் காமச் சேட்டை, 1௨
essential characteristics of lovers in sexual intercourse.
is a red stone
iron.

குறி நோய், ஆண்

Oneness

7. பொன்னிமிளை,

of thought;

9௦19 நார.

குறிப் புற்று, ஆண் அல்லது பெண்

குறியில்
மேகச்
சம்பந்தமாய்
ஏற்படும் புற்றுப் புண், hard indurated or infecting sore or ulcer on

the genital of a male or female
arising from the venereal causes

— Chancre.
@Mwest, wemi_uinsst, paddy’ bird; 2.

நாரை, ௦௭௨...

குறி யெறிச்சல், ஆண் குறி அல்லது

பெண் குறியில் மேக விரணத்தினா
லுண்டாகும்'

எரிச்சல்,

மயா

ஈ0
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குறி யெறிச்சல்
sensation
other

due

குறுக்கல்

to uiceration

inflammation

or

of the geni-

tals from venereal causes.
குறி யெழுச்சி, ஆண்குறி

யெழுச்சி,

erection of the penis.

கூறி

லவணம்,

mon

சோற்றுப்பு,

2௦-

குறி விரணம், மர்ம ஸ்தானத்திற்
காணும் மேகப் புண், வரகவி!
ulcers on the genitals.

குறி வில்லு,

பழு வெலும்பு,

bone.

rib-

்

குறு, சிறிய, 8௱க!!; 2. குறைவான,
07௦/௫: 3. இளமையான, $40௦பாரு.

குறுகக்

காய்ச்சல்,

சூழம்பாய்க்

காய்ச்௬ுதல், 0௦1110 anything into a
thick consistence; 2. s#eon_s

காய்ச்சுதல், boiling down

a liquid

as decoction.

1௮1/௪:

stone
banyan
infectoria.

குறுகு

sait.

syphilitic

2. GIS HH, glossy long-leaved
fig—Ficus

தாளி,

3.
tree

கல்லால்,
—

சிறுதாளி,

Ficus

hairy-

leaved creamy-white bindweed —
Ilpomaea obscura (gemela) alias
Convolvulus gemellus.

குறு குறுத்தல், காதில் நமைச்சல்
கொள்ளல், 12௨11 an itching sensation in the ear; itching in the
ear.

குறுகுறுப்பு, கண்டத்திலும் மார்பிலும்
கோழை

கட்டுவதால் உண்டாகும்

சத்தம், an abnormal rattling noise
in the throat or chest as of children or a dying man due to accumulation of phlegm.

குறுகுறுப்பை,

586 குறட்டை.

ஃ

குறுக நறுக்கல், பொடியாய் நறுக்குதல்,

குறு குஜறெனல், தொண்டை, காது
-முதலியவிடங்களில்
நோயுற்ற

GDS, Gompmseo, growing short
in stature through old age as in

காலத்தில் ஏற்படும் spodl, rattling
noise in the throat ear etc. as in
some diseases.

crushing into small

pieces.

கூனிக் குறுகல், which
GHGS, decreasing.

குறுக
-

வரிதல்,

see;

2.

குறுகுறென்றிழுத்தல், சாகுங் காலை

பொடியாய்

கத்தி

கொண்டு. அரிதல், பெர்ம்ரர 1ஈர்௦ மனு
small

குறுக

or minute

pieces.

விடித்தல்,

தாளாகும்படிச்

செய்தல், reducing to fine powder;
pulverising.

கன்னி, சிறு துவரை,
kind

குறுகு,

of dhall—-Dolichos

குறிஞ்சா,

gaertnera — Hip-tage

௮ 5௮!
genus.

clustered
madabiota;

தொண்டையில்

சிலேட்டு

மங்

சுட்டி யிழுத்தல், rattling noise due
to’ obstruction of phlegm in the

throat of dying persons.

EGHFawd, aqGasaid, reduction; 2.
கெளரி
senic.

பாஷாணம்,

a native

ar-

குறுக்கல், சுருக்குதல், reducing as
body by diet; 2. Aplsma&aco, the act
of shortening.

|
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குறுக்கன்
குறுக்கன்,

குள்ள

Sacalius

குறுஞ் சாலி |

நரி,

indicus;

jackal

~

குறுக்கு வாதம், இடுப்பு வாதம்.
இது வாயு தோஷத்தா லுண்டாகும்,

2. Gapaine,

ragi.

@DIS4 wrgib,
in woman;
volkameria

inerme.

ovarian

lumbago or pain in the loins due
to aggravated Vayu (humour) in
the system.

secretion

2. smiaer, smooth
—
Cleodendron

குறுக்

GHES, BOuvy,

deformity

குறுக்குதல்,

குறுக்குத்

—

நார்,

இடுப்பெலும்பு,
innominatum.

குறுங் கருசம், வீச்சு வலி,
spasm.

Scissor

56௨ குறுக்கல்.

தசை

— Os

குறுக்கை, புவி, 1198; 2. சுருங்கிய
கை,
withered
hand.
See
குறுங்கை.

hip.

குறுக்குக் கால், நடக்கும் போது
கால்கள் குறுக்காகப் படும் குற்றம்,
cross-leg
leg.

கெலும்பு,

hip bone

—

குறுங்

கற்றலை,

சிறிய

கற்றலை

er, a small sea-fish;
Sciaena maculata.

குறுக்கே

ஓடும் தசை நார், transverse muscular fibre.

குறுங்கா லெலி,

clonic

Macula

—

குள்ளக் காலுள்ள்

எலி, a rat with short legs.

குறுக்கு நோய், இடுப்பு நோய், 1/0

- குறுங்கால், குள்ளங்கால்

நள; 2. சந்துப் பிடிப்பு, 1110 9௦0.

குறுக்குப் பிண்டம், பிரசவ காலத்தில்
கருப்புத்தில் குறுக்காகப் பாய்ந்த
குழந்தை. இதை கைப் பிரயோகத்

குறுங் கிண்ணி,
metal.

வெண்

807 leg.
கலம்,

bell்

தினால் திருப்பி ஒழுங்குபடுத்த

குறுங் சூடியான், தாளகம்,

sentation requiring a version i.e.
the manual! turning of the fetus in
delivery — Cross-birth.

குறுங் கெண்டை, ஆற்றுக் கெண்டை

Geuewr@ib,

any

abnormal

pre-

Wen, carp-fish found
Barbus’
dorsalis;

Glacwrem..,

குறுக்குப் பிறப்பு, இரு சாதிப் பிறப்பு,

span

@ person or an animal produced
from a male and female of different race or caste or of different
breeds — Cross-breed.

suffering

Child-birth.

pangs

about

a

chola.

58௨ குறிஞ்சி; 2. அங்க
௮ உர் 0௨-

குறுஞ்சாண் காடை, குறுகிய சாண
நீளமுள்ள

பிரசவ வேதனைப்
from

Carp-fish

வீனமான குள்ளக் கை,
formed arm.

pain; pangs of child-birth.
u_s,

in rivers —
2.
சாண்

in length — Barbus

குறுங் கை,

குறுக்கு வலி, இடுப்பு வலி, labour
குறுக்கு வலித்தல்,

orpiment

— Yellow sulphuret of arsenic.

காடை,

உமா

பேர!

about a span in length.

௦7:

4 | SNES

சாலி, இள

மரம், $ூ௦பா9 17.
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குறுஞ்
குறுஞ் சாலிகை,

குறுந்தை

சாவிகை
குறுநாத்

சாலி மரம், ௦

குறுஞ் சிலைக்
சிலைக்கல்.

கல்,

586

குறிஞ்

குறுஞ் சுருட்டை,. ஓர்வகை
சுருட்டைப் பாம்பு, 8௮1
snake — Echis carinata.

சிறிய
கவொறக-

குறுஞ் சூலி; சிறிய சூலி மரம், 8
small variety of @,eS}, which see.

5௨௨ அகச் சூலி.

குறுணல்,

குறுணி,

படி

or one

கொண்ட

marakkal.

G@GPispessr, Gi Aymis, smaliest of
the crushed

or broken

rice.

கூறு தேங்காய், இளந் தேங்காய்,
tender
cocoanut;
2. Arfiw
Gsmemi, cocoanut of smalier
5126. 526 குரும்பை.
Gos

sre

Apmw,

small

பித்தளைத் தகடு, ௮ 911 brass leaf
resembling

a

with a short pace for pleasure.

tinsel

குறு நொய், அரிசி முதலிய தானியங்

Seiler Am Cyr,

minute

par-

ticles of crushed or pounded rice;

2. கல்லும் நொய்யும் கலந்தது, 8
mixture of small
and sharp grains

sand stones
(crushed); 3.

rice much

bruised

SHls Sigty, Adu sey,
raised patches
the skin.

by

-

பலவீனர்கள் சிறுக அடி

குறுந் தாளி,

சிறு தாளி,

566

குறுகு

குறுந் திரட்டு, காலாங்கி -நாதர்
செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், ௮
named
school.

Kalangi

Abrus

Siddha's

5௦6 குறுந் துழாய்.

குறுந் துளசி,

குறுந்

தேங்காய்,

562-510
Barringtonia

பூ,

of the

குறுந் துழாய், சிறு துளசி, 511௮! basil.

taking a short walk with a short
place, as of patients or convalescents; to wobble with short steps.
crab's
eye
flower
—
. precatorlous (flower of}

of

தாளி.

தேங்காய்;

குன்றிப்

small

on the surface
:

குறுந் தட்டி, 586 குறுந் தொட்டி.

வைத்து சிறிது தூரம் உலாவுதல்,

கண்ணி,

one;

cine written in Tamil by a Chinese

குறுநடை கொள்ளல், நோயாளிகள்

குறுநருங்

gold

58% குறுநாத் தகடு.

treatise (brief selection) on medi-

steps.

GH! SOL, Sphogs memr., child's
வ)
2. சிறுக அடி வைத்து
நடக்கும் தளர் நடை, a short walk

அல்லது

ரேக்கைப்

pounding.

அளவு அல்லது ஒரு மரக்கால், two
measures

தங்க

முலாம் பூசிய மெல்லிய

குறுணை,

58௨ குறுணை.

இரண்டு

தகடு,

போன்ற

thorn tree — Acacia planiform.

Eugenia

குறுந்தை,
banana

(rubra).

86௨

2. சமுத்திராப்
Indian
racemosa

குறு
பழம்,
oak—
alias

racemosa.

பூவன் வாழை,
—

Musa

royal

sapientum
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குறுந் தொட்டி

குறும் பாடு

். குறுந் தொட்டி, சிற்றாமுட்டி,

rose-

coloured sticky mallow — Pavonia

லூ வாம்௦௨; 2. சிறுகாஞள் சொறி,
small climbing nettle — Tragia
Involucrata

(cannabina);

3:

am_Gi_ayiileens, which see.

குறுந் தொட்டித் தைலம், சிற்றா
முட்டியை ஆதியாகக் கொண்டு
தயாரித்தத் தைலம், 3 ரா6௦1௦2௨0
oil prepared with stickyts mallow
as a chief ingredient.

குறுந்தோட்டி, 5௦6 குறுந் தொட்டி;
2. ஆனைக் குறுந்தோட்டி, 1819௦
balah — Sida rhombifolia.
குறுப் பாலை,

சிறு பாலை,

8௱௮||

paualay of the Mimusops

genus;

2. புத்திர சீவி, ராலு 6௮0503 1௧0/௮
— Putranjiva roxburghi.

குறுப்பி,

பொன்னிமிளை,

gold

pyrites.

குறுப்பிகம், வெண் கொய்யா, ஈர்
guava

—

Psidium

guyava

(pyriferum).
அல்லது
06; 8௭0

containing silver.

குறு மாந்தம், குழந்தைகட்கு வரும்
ஓர் வகை மாந்த நோய், இதனால்
குரல் வளையில் அழற்சி கண்டு
தல்லாமல்,

தொண்டையில் குறு குறுப்பும்
apu@iw, a disease in children
marked

by inflammation

of the

trachea

or wind-pipe and

rattling

sound

in the throat; a variety of

croup — Trachitis.

‘tible to croup.

It is said to be

caused from some unknown atmospheric condition or changeable temperature.

குறுமாப் போன்ற, மாவைப் போல்
மிகவும் நேர்மையான, ௮5 fine as
flour.

Sovser, Qurg
5௦ அயிரை.
கூறு

முள்ளி,

small sweet
sepiaria.

Ber,

smali-fish.
ர்

கொட்டைக்
thorn

களா,

— Flacourtia
்

GHiwow, Ew,
low stature; 2.
@eopa, defectiveness; shortness.

கூறும் பயிர், Mead
crop.

wus,

tender

குறும்பர்,மலையாளத்தார்,
Malayalzes.
:
குறும்பர் நாடு,
modern

குறுமணல்,
இரசிதம்
வெள்ளி மணல், 8114

துன்புறுத்துவ

NOTE :— The period between one
to five years is the time during
which children are more suscep-

மலையாளம்,
. 10௨

Malabar.

குறும் பலா, கூழைப் பலா மரம்,
short or stunted jack tree
Artocarpus integrifolia.

குறும்

பறை,

பெட்டைக்

௨
—

கோழி,

hen fowl, so called from its small
stature.
குறும் பாடு, காடு அல்லது

மலை

நாடுகளில் வளரும் மயிரடர்ந்த
பள்ளை யாடு. இது குறும்பர்களால்
வளர்க்கப்படும். இதன் கறி அதிக

பித்தமென

அகத்தியர்

8௦00-ல்

கண்டிக்கப் பட்டுள்ளது, ௮ 806௦0
short and woolly, of desert or hilly
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சூலும் பாடு

குறு விழி கொள்ளல்

tract reared by mountainous
people known as "Kurumbars".

Agastya Vaidya (800) speaks
unfavourably of the mutton of this
variety as it tends to promote too

much

bile in the system.

the wax cr yellow matter secreted
the

ear

—

Cerumen;

2. weo

epssignglaer, excretions of the
body such

விரியன்,

குட்டையான

eAfwes, short viner of the Viperidae genus.
்

குறு லோவு, உடலின் கசிவு, 6௦017
secretion.

குறும்பி, காதினுள் சேரும் அழுக்கு,
by

குறும்

as feces, urine etc; 3.

புற்றாஞ் சோறு, 14௨ ௦௦ம் ௦7 வாக
hill nest.

குறு வட்டம், குறுக் களவு,

01௮௱-

eter.

குறு

வளை,

ஓர்

பச்சை

நிறம்

வாய்ந்த கடல் மீன், ௨ ரொ
fish — Pellona indica.

வரிச்

குறுவா,

562-

கற்றலை

. striped

குலும்பி
வாங்கல்,
காதழுக்கை
§4a00, cleaning the dirt of the ear.

கூறு வால், இச்சி, 5௦

குறும்பி

குறு விஞ்சை, காட்டு வெற்றிலை,

வாங்கி,

காதைச்

சத்தி

செய்யுங் கருவி, ௮ ரான்பாளார் 10
cleaning the ear; 2. angqpams
யெடுக்கும் சலாகை, ear-pick.

sciaena

—

மீன்,

குறும்பி - முடங்குதல்,
காதுப்பி
சேர்தல், ௦0112014௦1 ௦7 1௨ சல

Corvina

maculata. See spmeme.

banyan tree

— Ficus tsiela.
box-leaved
buxifolia. |

ivory wood

— Ehretia

குறு வியர், 586 குறு வியர்வை.

குறும்பு, புகையிலைத் துண்டு, ௮
small piece of tobacco;
2.
வல்லமை, 8180 or power.

குறுவியர்வை,

சூறும் புள், காடை,

Go! Biflwen, see @pib oilfwen.

கூறும் - பூழ்,

5686

பப௮ரி.
குறும்புள்;

2.

சிறு

moderate

5184

௦

perspiration.

குறுவிலட்சுமி,

தாளி, bindweed of

the Convolvulus

கவுதாரி, partridge.

வளவாக

வுண்டாகும் வியர்வை,

©

குறும் பொறி, வயிற்றி லிடும் கட்டு,
abdominal bandage.

குறு Ay,

கூறும் பொறை,

குறு விழி கொள்ளல், கண் மூடல்,

சிறியமலை,

a hill;

2. குறிஞ்சி நிலம், ௮ [4] 112௦1.

குறும் போது,
பூர்க்கும் பக்குவ
மடைந்த மொக்கு, bud about to
bioom or put forth flowers.

closed

seo7s

genus.
sear,

eyes.

partially
|

Closing the eyes to have a slight
sleep or slumber; 2. g1eny& ses
BNSSO

sms,

sleep;

dozing;

having

3.

half-

வெறித்துப்

பார்த்தல், (0௦1/1 fiercely.
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குறு வீற்று

குறைப்

பிண்டம்

குறு வீற்று, அடிக்கடி கன்று போடும்
Lia, cow that calves too often.

குறை கால், அங்கப் பழுதுள்ள கால்,

குறுவெறும்ப், பெரிய சிவப் பெறும்பு,

குறை கை, ஈனப்பட்ட சிறு கை, 0௨formed short arrn.

a large red ant.

குறு வேர், வாசனை
fragrant

root

—

வேர், a small
Andropogon

muricatus; 2. கருப்பு வெட்டி வேர்,
black
khus
khus
root
—
Anathereum muricatum; 3. see
குறு வியர்வை.

குறுவேர்வை, உடம்பின் கசகசப்பு;
moisture of the body. see @&m)
வியர்வை
குறுவை நோய், ஆடு, மாடுகளுக்
குண்டாகும் தொண்டை நோய்
அல்லது

தொண்டையடைப்பன்,

malignant

sore-throat

in cattle.

3. @pww,

fault,

ரு;

defect;

imperfection;

4.
defi-

5. கறித் துண்டு, ௮ 01206 of

cooked meat; 6. guess), piece; 7.

Gem Suns, leprosy.
சூறை

கண்,

பார்வை,

கண்ணுறங்கல்,

சொருகல்,
அரைக்

கண்

sleeping lightly; 2.

கண்

தூக்கங் கொள்ளல்,

being

half sleep;

sleeping

with

eyes

partially.

closed.

See

குறுவிழி கொள்ளல்.
சூறை

கரகரப்பு,

கரகரவென

மெதுவாய்க் கேட்கும் சத்தம், ௮ 104
crackling
noice.

சூறை நரம்பு, கேடுள்ள
fective nerve.

குறை நாடோன்,
குறை

நரம்பு,

06-

566 ௧௬ நொச்சி.

நாள் ,ஆயுளின்

மிச்ச நாள்,

the remaining period of life; 2.
பிரசவம், அவயம், மாதவிடாய்
குறைவான நாள், ளே5 ௦ 0௨1௦0
wanted for completion as in
delivery, incubation, menstruation etc.

குறை நோக்கு,
short

குறைந்த

பார்வை,

sight.

கூறை நோய், மெலிவடையச் செய்யும்

குறைந்த

short. sight.
குறைக்

குறைத் தலை, தலையில்லா முண்டம்,
headless body or trunk; 2.
தலையற்ற அகோரப் பிண்டம், 8
monster birth with headiess
trunk; 3. @dmipenan தலை, 06formed head.

ஆகிய இவைகளுக்குரிய நாளுக்குக்

Gop, 211 Gem, bodily defect or
deformity; 2. @emmey, deficiency;
@wepsse,

defective leg; deformed leg.

noice — Subcrepitant

நோய், 251410 0156௨5௦: 2. தொழு
நோய்,
அதாவது
கை,
கால்
குறையும் GL Cyrus, leprosy,
with mutilation of the limbs.

சூறை நோய்ப் புண், பெரு நோயிற்
காணும் அழி புண், rotten or putrid
ulcers

in leprosy.

கசூறைப்பாடு, குறைவு, வெக;

செொி-

ciency.
சூறைப் பிண்டம், முதிர்ச்சி யடையாத
Slewn_ip, undeveloped or imma-
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குறை

குறைப் பிண்டம்
*1பாஓ
7*௦௦105;
முன்னதாகவே

immature

2. காலத்திற்கு
வெளி
வரும்

கூறை யரவு, தேய்ந்து வயது சென்ற
umby, a snake grown
length by reason

குறையாக் கேள்வி, பூரண
fullness

சூறைப் பொழுது, செல்ல வேண்டிய
2. sree Genmay,

the remaining

partion
etc.

of the

day,

month,

of hearing

as

கேள்வி,
opposed

to deafness.
குறை யுடல், தலையில்லாப் பிண்டம்,
monster 1௦4பக; 2. தலையற்ற
வுடல், (௩௪௮01௨35 trunk; அவயவக்
குறைகள் ஏற்பட்ட வுடல், body

year

குறைப் போக்கு,
மாதவிடாய்க்
காலத்தில்
பெண்களுக்குக்

having defects in the organs;
fective body.

காணும் சொற்ப இரத்தம், scanty
discharge

shorter in

of its advanced

age.

almost annihilated from the
body; life about to escape from
the body.
portion of time;

3.

tion of the month.

(176

&ieow, unexpired

pregnancy;

மாதத்தின் மிச்சம், remaining por-

"பிண்டம், 1௦2பக5 coming out before the full term or the time of
maturity.

குறைப் பிராணன், குற்றுயிர்,

வவி

de-

குறை யுணவு, பத்திய யுணவு,. 10௦0
restricted by பில்; 2..அற்ப வுணவு,

in menstruation.

சூறை மாதக் கருப்பம், பத்து மாதமும்
(40 வாரம்) கடவாத கருப்பம், 12

simple

7௦௦0;

3.

குறைந்த ஆகாரம்,

பசி

தீர்க்காத

10௦0 ஈ௦4 ordi-

period of pregnancy in which the

narily

full-term of 40 weeks is not com-

யோகிகள் கொள்ளும் ஒரு வேளை

pleted: pregnant condition which
does not last till about 40 weeks

கெடுதியான
such

சூறை மாதப் பிள்ளை, பத்து மாதமும்
குழந்தை,

birth;
term.

child

அகாலத்தில்

ர்

born

of

the

full-

குறை மாதம், பூரண கருப்ப மடைந்து
பிறப்பதற்குரிய கால அளவுக்குக்

குறைவுள்ள மாதம், 111௨ போ் ௦7
time or period wanting for the full
development of the child as calculated from the date of concep-

(12;

2. குறை

மாதக் கருப்பம்,

4.

eyesrey, faulty diet

as indigestible food etc.

கூறை வங்கம், (குறைவு

பிறந்த

4 அங்கம்)

அங்கவீனம், 04720144௦௨ ார௮ா.

premature

before

hunger;

uyjeosren, Yogis diet (once a day); 5.

or 280 days.

முடியாது

satisfying

.

சூறை வயது, சொற்ப வயது, 50
life as opposed to Sem. ewig,
long-life.

குறை வயிறு, உணவு குறைவாகக்
கொண்ட வயிறு, 540௮௦ partially filled with food; not bellyful;
2. அரை வயிறு, half-filled belly.

குறை வலி, பிரசவத்தில் குறைந்த
வலி,

weak

pain

in

labour;
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குறை

வலி

சூற்றாலகம்

2. நோயிற் காணும் சொற்ப வலி,

குற்பாதம், 5௦௨ குறண்டின கால்.

slight pain felt in diseases.

குற்றங் காட்டல், தன்னிடத்துள்ள
களங்கத்தை வெளிப்படுத்துதல்,

குறை விரல், குட்டத்தால் குறைந்த

silyeo, mutilated digit in leprosy;

exhibiting stain or tarnish, as rust

in iron, verdigris in copper etc.

2. ely uapgi. short deformed
fingers.

கூறை
விரிவு, முழுவதும்
விரி
யாதது, partial distension as of
cellular membrane; 2. (papeugnd /
bIsens5a), not fully blossomed. /
குறைவு,

556

குறைபாடு,

2.

குறைந்த அளவு, 81௮! பலாலி; 3.
விரற் Gempey, mutilation of digits
as in leprosy; 4.
jjawers
குறைவு, 047480 11 bodily organs.
குறைவுபடல், குறைவாக விருத்தல்,
falling short.

குறோ கணத்தி, 5௦6 காக் கணத்தி.
குறோட்டை,

586

காக்கணம்;

குங்கிலியம்,

Spee,

sf,

resin—Boswellia

konkan

serrata.

indigo plant —

indigofera tinctoria.
குற்சிதம்,

மோக

நறுவிலி,

01/08;

820851௨௩

-

2. அருவருப்பு,

abhorrence.

குற்பகச் சாரம், 566 குங்கிலியம்.
குற்பகம், நாணல், 11121011-91855 Saccharum spontaneum.

குற்

பகாதிதம்,

பூலாங்

கிழங்கு,

poolah root — Manihot utilisima.
@GNuw, us®,

ankle.

/ கண்டு பிடித்தல், 1019
fects, stains,

impurities

௦01 05-

etc.

குற்றந் தீர்த்தல், சுத்தி செய்தல்,

cleansing the impurities as from
metals

and

metalic

compounds.

குற்ற மற்ற பற்பம், சுத்தமான பற்பம்,
pure

metalic

oxide

i.e. one

free

from all faults.
SNow,

Hse55b,

impurities;

2.

களங்கம்,
கவு,
tarnish;
3.
குறைவு, 061504, *அப!(; 4. துன்பம்,
distress; 5. $_@, defilement; 6.

Gumi, disease; 7. Ganazi, mor-

2.

பீச்சுவிளாத்தி, 9 50௨0165 07 ௩௦௦௦apple tree giving out fetid smell.

குற்குலு,

குற்றங் காணுதல், குற்றங்களைக்

/

bid

affections;

8. qagonpb-

காமம், வெகுளி,

மயக்கம்,

11௨6

kinds of gilt — lust, wrath and con-

fusion; 9. gon @mmw, the five un_ becoming
son.

behaviours

in a per-

1. Gamci_refl, yawning, gaping.
2. Glpit_ent, knacking with the fingers or in walking.

3. GD! SmI,

snoring.

4. sacot Slew, lying shrivelied.

5.

நட்டு

விழல்,

nodding

in

cracking;

2.

drowsiness.

குற்றல், Ge flsseo,
பறித்தல், றப.

சூற்றாலகம், மலையாறு,
river.

Mountain
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குனிப்பாய்ப் பார்த்தல்

குற்றிப் பிராய்
குற்றிப் பிராய், குற்றிப் பலா, 51பா160
jack — Streblus asper.

குற்றிருமல், சிணுக் கிருமல், 201ஈறு ௦௦ப9; 2. சொற்ப இருமல்,
slight cough — Tussicula.
குற்றி விளா, நாய் விளா, 009 1/௦00apple—Limonia

குற்று,

acidissima.

உள்ளே

வேறு விதக் கருவியால் துளையுறும்
குத்துவதினால்

எற்படும்

amu, wound caused by pricking
or piercing with a knife or other
pointed Instrument—Punctured
or enetrating wound.

குற்றுயிராய்க் கிடத்தல், அபாய
ome Sasev, lying half-dead or
nearly dead.

குற்றுயிர், குறை வுயிர், 111௨ 5121௨ or
in which

the

life is al-

most extinct; 2. sjenr ayutg, life
not fully extinct; the state of being
half-dead.

குற்று வாகை, சிறு வாகை,
or small
sirissa
odoratissima.

—

stunted
Albizzia

வேலம்,

௧௬

babool—Acacia

வேல்,

black

arabica.

குற் றூசி, உடம்பில் குத்தும் ஊசி,
injection

be-

விடயம்.

குனடி, நேபாளத்திலிருந்து வரும்
ஓர் கடைச் சரக்கு, ௨ 08௪2௨2 ரெபறு
exported from

Nepaul.

குனட்டை,

நோயின்

கோளாறு,

in diseases.

குனாசகம், சிறு காஞ்சொறி,
climbing
involucrata

nettle
(cannabina).

குனாசகி,

5௦66 குனாசகம்.

குனாசம்,

586 குன்றி.

குனாவகம்,
கூத்தன்
pointed-leaved
Boerhaavia

small
77201௮

குதம்பை,
hogweed—

rependa.

See

also

மூக்குத்திக் கொடி.
குனிதல், வளைதல்,

௦௨019:

2.

தாழ்தல், 510000.

குனிந்த,

தலை

முன்பக்கம்

கவிழ்ந்த, ஈர 1௨ heard
downword and forward.

குனிந்த தலை,

bent

கவிழ்ந்த தலை,

bent head 2. &ipr1 unjemeu, down-

குற்று வாய், கடிவாய் மீன், ஈாரா0fish. See @sgieun.
குற்று

5668 அதி

complications

குற்றுக் காயம், கூரான கத்தி அல்லது

condition

குனக் காசிகம்,

and

குனட்டம், see அதி விடயம்.

பாயும்படியான

குத்தல், ஐபார்பா6.

படிக்

which it is discoloured
comes hard—Bad-nail.

needle.

குனகம், நகங் கறுத்துக் கெட்டியாய்
விடுதல், ௮ ௦௦ஈ011/௦7 of nail in

ward look.

குனிந்த

பார்வை,

downward

கீழ்

பார்வை,

{ook.

குனிந்த முதுகு, கூன், |1பா௦11-0௮௦1:.
குனிப்பாய்ப் பார்த்தல், கவனமாக
உற்றுப் பார்த்தல், looking with
special attention; looking down
fixedly.
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குனிப்பு முன்புறம், வளைதல்,
terior curvature

or bending:

௮ாanti-

flexion; 2. eprudleo, bamboo.
கூனை, கூர்மை, வாய்ந்த பக்கம், 172
pointed side of anything.

குனைப் புல், மேம்புல்,

1/௨ 11

grass.

குனை

வண்டு,

of

பருத்திச் செடியில்

விழும் பூச்சி, ௦0110 றர.
குன். பாண்டு, வெண்
trumpet
spermum

முன்னிட்டு

உடம்பிலுள்ள

கோளா

றடைந்தோ

அல்லது அதிகரித்தோ வயிற்றுள்

பந்தைப்
மூத்திரப்
உலாவும்

போல்
நெஞ்சுக்கும்,
பைக்கும்
இடையே
கட்டி பெண்களுக்கும்

இதே மாதிரி வயிற்றில் வித்திரதிக்
கட்டி ஏற்பட்டாலும், மாத விடாய்க்

கோளாறினால் தான் உண்டாகிற
தெனத்

தெளிதல்

வேண்டும்.

அன்றியும், பெண்களுக்கு ஏற்படும்
வேறுவித கட்டிகளான சினைக்
கட்டி, கர்ப்பக் கட்டி, அடி வயிற்றுக்
கட்டி
முதலிய
கட்டிகளைக்
குன்மக்
கட்டியுடன்
கலக்கப்
படாது. இவ்விரண்டின் வித்தியா

சத்தை

தெரிந்து

கொள்வதற்கு

முக்கியமான அம்சங்களாவன:்.குன்மக்

கட்டிக்குச்

இடமில்லை.

3.இக்
குன்மக்
கட்டி
பித்தா
திக்கத்தினா
லுண்டாகிறது,
மற்ற
வித்திரதி
கட்டிகளோ
இரத்தக் கோளாறு
அல்லது

இரத்தக் கேட்டினாலுண்டாகும்.
4.

Stereo

குன்மக் கட்டி, செரியாமையினால்
வயிற்றினுள் சகட்டியைப் போற்
காணும் விக்கம் அல்லது திரட்சி.
இது
பல
காரணங்களை
திரிதோஷம்

2.குன்மக் கட்டி பக்குவ மடைவ
தில்லை. ஆனால் வித்திர தியோ
பக்குவத்தை அடைகிறது.

பாதிரி, எர்ப்(ட

flower
chelonoides.

சாரும்

வித்திரதியோ,

ஒன் றைச் சார்ந்திருக்கும்.

கட்டி

இக் கட்டி தனக்குள் கெட்ட
சதை, இரத்தம் முதவியவை
களைக்
கொள்வதில்லை.
ஆனால், வித்திரதியிலோ மேற்
கண்ட மாமிசமும், இரத்தமுமே

கட்டியாக மாறும்.
5.

குன்மக் கட்டி வயிற்றுக்குள்
யாதொரு பற்று மில்லாமலே
உலாவும். ஆனால், வித்திரதியோ
கெட்ட
மாமிசத்தையும்,

இரத்தத்தையும்

அடிப்படை

யாகக் கொண்டுள்ளது.

Enlargement of the abdomen—
Abdominal tumour. It is a moving
swelling within the belly. It is a

disease

in which

the fundamen-

tal principles of the body, being
deranged and aggravated by
their
respective
Doshas
or
specfic; exciting causes, tend to
accumulate in the cavity of the
abdomen; and help the formations of a ball-like tumour (internal), somewhere inside the body
between the regions of the heart
andthe urinary bladder. 14 also includes phantom
tumours (in
woman due to menstrual disor-

ders) which

are

generally

mis-

taken for this. This should not be
confounded with the separate
class of tumours such as the
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கட்டி

ovarian, uterine, pelvic, and abdominal in females, which are
even mistaken for pregnancy:—
1. This abdominal

tumour

is non

attached to any part or organ
inside; whereas the other
kinds of tumour (in woman)
will be attached and will have
their pedicle.

2. The abdominal tumour will not
develop;
velop.

but the other will de-

3. This abdominal
tumour is
chiefly due to the aggravated
bile; whereas the other internal tumours are intimately
connected with the deranged
or vitiated condition of blood
(catamenial fluid etc). See

இரத்த வித்திரதி.
4. The gunma tumour does not
resort to any deranged organic matter such as flesh,
blood etc; while on the contrary, in the case of the other

[பாயாக (௪5 இரத்த வித்திரதி),
the diseased

blood

and

flesh

of a locality are in themselves
transformed
5. The former
ing within
otherwise
root of its
other will
blood as a

NOTE

into pus.

will be found floata cavity or moving
without any fixed
own; whereas the
contain fiesh and
root.

- It is so named

because

its. root or base cannot be exactly

localised;

and

its cause

cannot

be ascertained owing to the fact
of its having its origin in the aggravated condition of the local

bodily Vayu. Guima is a self-contained agglomeration of the deranged bodily Doshas; and it
freely moves about in the cavity, of

its formation.

குன்மக் கழிச்சல், செரியாமையினா
லேற்படும் கழிச்சல், 91௮௦௨௮
due to indigestion
diarrhoea.

குன்மக் காசம், குன்ம

—

Dyspeptic

ரோகத்தினா

லேற்பட்ட காச நோய்,

௨4/௨

arising from dyspeptic
Asthma dyspepticum.

causes

—

குன்மக் காமாலை, குன்ம நோயினால்
உண்டான

காமாலை

ரோகம். அது

சோறு
செரிக்குங்
காலத்தில்
அடிவயிற்று வலி, வாந்தி, கண்கள்

மஞ்கள் நிறமடைதல், மூத்திரம்,

ஆடை

கட்டல்,

குழம்பிய

மூத்திரம், வாய் வெளிறல், இருமல்,
இரைப்பு, உறக்கம், படுக்கையாகக்
கிடத்தல், புரளல் முதலிய குணங்
களைக் காட்டும், /8பா01௦6 ௦௦nected with dyspepsia, due to
obstruction of the liver — Dyspep-

tic jaundice. It exhibites the following symptoms especially during the period of digestion viz. intestina! colic, vomiting, yellow colouration of eyes, thick urine
presenting

the surface

an

iridescent

pale mouth,

film

on

cough,

hard-breathing,
drowsiness,
sometimes prostration and restjessness etc.

குன்மக் கிரகணி, செரியா மையினால்

எழுந்த

கழிச்சல் நோய்.

இதை

நோயாகக் கருதுவதைக் காட்டிலும்
ுறியாகக் கொள்வதே சிறந்தது.

|
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அது

குன்மத்

வயிற்றிற் குத்தல், அதிக

உறக்கம்,

வியர்வை,

தலை

நடுக்கம், உடம்பெரிச்சல், உழலை,

வயிற்றுப்
பொருமல்,
பேதி
முதலிய குணங்களைக் காட்டும்,
chronic. diarrhoea occurring in
dyspepsia.

It is more

a symptom

than a disease; and is marked by
piercing

' treme

pain

in the

stomach,

drowsiness,

trembling

of the

ex-

perspiration,

head,

burning

sensation in the body, intense
thirst, rumbling noise in the
stomach followed by purging etc.

— Dyspeptic diarrhoea.
சூன்மக்

குடல்,

செரியாக்

bowels wanting in the
function of digestion.

குன்மக்

கூடாரம்,

56௨

குடல்,
power

or

குன்மக்

கோடாலி.

குன்மக்

குடோரி,

ஆற்றோரங்

NOTE

தலைவலி

:- It is a medicine peculiar

, to Tamil Siddhar's science and
the preparation of which is con‘templated in the Agastyar’s work
on Medicine.
குன்மக்

கோளாறு,

. செரியாமை

யினா லேற்படும் குற்றங்கள், dyspeptic

disorders.

சூன்ம சிலு விஷம், குன்ம நோயினால்
உடம்பிற் காணும் அற்ப

விஷம்,

slight poison arising in the system due to dyspeptic disorders.

குன்மச்
சூலை,
குன்மத்தினால்
வயிற்றில் உண்டாகும், குத்தல்
Gam, colicky pain in the abdomen experienced in cases of dys-

pepsia; 2. ஒர் வித குன்ம நோய்,
இதனால் மேல் வயிறு வலித்து
குத்த லுண்டாகி, உடம் பெரிச்சல்,
நீர்ப் பேதி, ஏப்பம், வாய் நீரூறல்,
சூலத்தாற் குத்தல் போன்ற வலி,
கை, கால் திமிர் முதலிய குணங்கள்

களில் முளைக்கும் ஓர் பூடு. இது
குன்மத்திற் குதவலால் இப்பெயர்,
a plant found generally on the
banks of rivers. It is so called

emuGib, a kind of dyspepsia
marked by its supervening symptoms viz. colicky pain in the upper

from

in dyspep-

part of the abdomen burning sen-

குன்மக் குட்டம், ஓர் வகைக் குட்ட

sation, water - brash belching
salivation, a kind of digging and
piercing pain resembling that arising from the piercing of a dart,

its

usefulness

sia.

Gm,

a kind of leprosy.

குூன்டமக்

கோடாலி,

கோடாலி

பிளப்பது
நோயை

கொண்டு

மரத்தைக்
வேரறப்

போல், உடம்பிலுள்ள
வேரறக்
களைந்து

குணமாக்கு மருந்து, a Medicine
capable of curing radically diseases in the system in the same

way as a tree is uprooted with an |
axe severing all connections with
the ground.

numbness

stiffness of the limbs

etc.

கூன்மத் தலைவலி, வயிறு, குடல்,
ஈரல்
முதலிய
உறுப்புகள்

குன்மத்தினால்
வதனால்

ஏற்படும்

headache

arising

கோளாறடை
தலைவலி,
from

the

de-

range ment of the stomach, bowel
or liver due to dyspepsia—Dyspep-

tic head-ache.
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குன்மத்தைப்

குன்மம்

போக்கி

குன்மத்தைப் போக்கி, மான்செவிக் |
கள்ளி. இது குன்மத்தைக் குணப்
படுத்தும்
தன்மை
வாய்ந்ததா

eHUIGuwy, leafy tree-spurge—Euphorbia nereifolia. It is so called
from its virtue of curing dyspepsia.

குன்மம், புரளச் செய்தல், ஈர

௦

causing to roll; that which causes

one to roll; 2. a én sty, internal
tumour; 3. அடிவயிற்றுக் கட்டி, ௮0dominal tumour.

குன்மம்,

பித்தம்

அதிகரித்து,

துகள், பற
employed in curing
painful forms of dyspepsia — Gas-

குடலில் புரட்ட லுண்டாகி, சோறு
செசியாமல் எந்நேரமும் ஏப்பத்
தோடு, வலியையும் உண் டாக்கும்
ஓர் நோய், இதனால் சில சமயம்,
குமட்டல், வாந்தி, நெஞ்செரிவு
முதலிய சின்னங்களும் ஏற்படும்.

tric sedatives.

இது உணவின் குற்றத்தினாலும்

குன்மத்தைப்

போக்கு

மருந்து,

குன்ம வகைகளைக் குணப்படுத்த
வேண்டிப்
பிரயோகிக்கு
மருந்

கசூன்ம நாசனி,
போக்கி.

56௦

நல்ல சாப்பாட்டினாலும், சாப்பிட்
டவுடன் அல்லது செரியா முன்னம்
அனேக
தகாத
காரியங்களைச்
செய்வதாலும் ஏற்படும், ரூ50 2051௮

குன்மத்தைப்

குன்ம நித்திரிஞ்சம், இலைக் கள்ளி,
5௦6 குன்மத்தைப் போக்கி.
குன்மப்

புரட்டு,

குன்ம

arising from chronic enlargement
of the spleen or other glandular
swellings due to the aggravated
condition of bile in the system. It
is attended with colic or griping
pain in the bowels, indigestion,

தோயால்

ஏற்படும் வயிறு புரட்டல், ॥௮ப59௦௮
or vomiting
experienced
in
chronic dyspepsia.

குன்மப்

போக்கு,

லுண்டாகும்

belching etc. Sometimes, it is also

குன்மத்தினா

followed by nausea, vomiting,
heartburn etc. It is generally
caused by errors in diet, especially when over rich food is taken;

வயிற்றுப் போக்கு,

56௦ குன்மக் கழிச்சல்.
குன்ம மகோதரம், குலையில் வலித்து,
சாதம்
செரியாமல்,
பேதியாகி
பக்கவிலா, இடுப்பு, வயிறு முதலிய
விடங்களில்
வீங்கி
கல்லுப்
, போலாகும் ஓர் வகை மகோதரம்,

(யூகி
dropsy

Gpefi
which

800)

and is also due to other extraneous

'

abdominal

is generally

leading

to in-

or before its digestion. The following are the different kinds viz:—

். எரி குன்மம், dyspepsia attended

con-

nected with and traceableto dyspepsia and disorders of heart,
indigestion, diarrhoea
swelling on the sides,
belly.

circumstances

discreet actions just after meals

|

with burning
stomach.

sensation

in the

2. eu6S) ewww, a form of indiges-

and hard
loins and

tion followed by colic.
-

3. #5A

wooo,

a form dyspep-

sia attended with vomiting.
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குன்மை

4. ane Geminid, indigestion found
in asthmatic patients.

5. Ass,
herited

Geo,
from

dyspepsia

அருந்துவதாலும், அகால போசனத்
தினாலும்,
சரிவர
மென்று

in-

தின்னாமல்

parents— Con-

genital or Hereditary dyspep-

|

sia.

6. series Goon,

dyspepsia af-

fecting the brain.

7. eamil 65 @eonnrd, a form of indigestion

characterised

of

9. 11555 @esriowb, one attended with
copious secretion of bile — Bilious dyspepsia.

10. aura; Genwi, dyspepsia attended with rheumatism -—

due to excess
humour. -

12.

கரிக்
marked

of phleumatic

by

sour

5051௮
eructation

in

the oesophugus.
acidity of the stomach — Acid
dyspepsia.

குன்மம் போக்கி, 52௦௨ அசம தாகம்.
சூன்ம வலி, குன்ம நோயால் ஏற்படும்
வலி,

வயிற்றுளைவு

முதலியன. இது பசியை அடக்கி
ஆளுவதை

உதவாத

etc.

_

குன்ம வல்லி, கொடிக் scnefl, mooncreeper—Sarcostemma

viminale.

குன்ம வாதம், 5௦௦ சுல்ம வாதம்.

குன்மம்,

13. புளிப்புக் குன்மம், ௨00௨௧55146

வயிற்று

such as liver, stomach, intestines

dyspepsia.

11. சிலேட்டும குன்மம், dyspepsia

arising

ing unsuitable foods or rich
meats, constantly overloading the
stomach without practising regulation of diet, untimely meals, food
taken hastily without proper mastication, and sitting at table without appetite are also other common causes, that bring about
weakness of the digestive organs

the bowels.

Rheumatic

etc.

from indigestion. It is due to eat-

8. புரட்டுக் Genwiw, a bad digesby overturning

உண்ப

கல்லீரல்,

குடல்கள் முதலிய உறுப்புகள் பல
வீனப்பட்டு -இவ்விதமான வலி
ஏற்படும். பசி ஏற்படாமல் சாப்பிடு
வதையும், ஓர் காரணமாகச் சொல்ல
eomo, colic diarrhoea

by sali-

vation.
tion followed

அவசரமாய்

தினாலும், இரைப்பை,

அப்பியாசிக்காமல்,

பண்டங்களைச் சாப்பி

டவதாலும், மித மிஞ்சி போசனம்

குன்ம

வாயு,

செரியாமையினால்

Q eon mHid aimuy, flatulence due
to indigestion — Flatulent dyspep-

18; 2. மண்ணீரல் வீக்கம், ௨ு/21௦௨ment of the spleen.

சூன்ம வியாதி, 5௦௨ குன்மம்.
குன்மாதி, குன்மமும் அதைச் சார்ந்த
மற்ற நோய்களும், ரே50 6051௮ எப
its related ciseases.

குன்மை,

சிறு காஞ்சொறி,

climbing

nettle

-

involucrata

(cannabina).

8ஈ௬வ!
Tragia
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குன்றத்தில் நயந்த சத்தி

குன்றி

குன்றத்தில் நயந்த சத்தி, தாலம்ப

பிடிப்பு
முதலிய
நோய்களில்
வலியை நீக்க உபயோகப்படும்.
காய்ச்சிய கடு கெண்ணெயில் இவ்

குன்றத்துச் சித்தி, 5௦௦ குன்றத்தில்
நயந்த சத்தி.

விலையை நனைத்து: வலியுள்ள

Liffexpnestib, a kind of native arsenic. |

குன்ற பலம், ஓர் வகைக் கருந்தினை,
a kind

of black

:

குன்றம், எழுது நாணல், 6
grass; moonshee grass
charum sara alias S.
ஈ௮௦6பா; 2. ஓர் வகைக்

[9௦௦ ௦
— Sacarundiகோரை,

coray

நீங்கும். சில விடங்களில்

barbata;

படுத்துவ

வாயில்

உண்டாகும்

அட்சரப்

புண்கள்

இலைச்:

வெள்ளை
குணமாகும்.

இலையைப் போலவே

hillock.

விதையும்,

வேரும், மருந்திற் குதவும், 110/4
2.

liquorice; Rosary-pea — Abrus
precatious. This beautiful climb-

ing plant is remarkable for its
smail-bead which is of a brilliant
scarlet cofour with a dark, black

சூன்ற வில்லி, துருசி, blue vitriol.
குன்றி, குன்றி மணிச் செடி, இதன்
விதை சிவப்பில் கருப்புப் புள்ளி

spot on one of its ends. It is common in hedges, waste lands and

யுடையதால், இக்கொடி பார்ப்பதற்கு
மிக்க அழகாய் இருக்கும். இதை
வேலி, பாழ்நிலம், புதர் இவ்விடங்

bushes;
many-flowered;
legumes four to six-seeded; this
seed is known as jeweller's seed.

களில் சாதாரணமாய்க் காண்லாம்,
இதில்
அநேக
பூக்களுண்டு.
பூக்கள் ஊதா அல்லது சிவப்பு
நிறமுடையது.
காய்க்குள் 4-6

விதைகளுண்டு.

துண்டு.

சாற்றைக் குழந்தை நாக்கில் தடவ,

6. nee,

GApeo, Gemmgseo, decreasing;
மெலிதல், being emaciated.

இதைத்

தேயிலைக்குப் பதிலாக உபயோகப்

£௦1பா05; 5. குறட்டைப் பாசி, ௦௦0௨
millet — Coix

இதை

வலியுள்ள

எண்ணெயிற் கலந்தும் பூசலாம்.

root — Cyperus

mountain; 7. Ag Ges,

வாட்டி,

இதை
மென்று
அச்சாற்றை
உட்கொள்ள தொண்டைக் கம்மல்

straight
sedge
—Cyperus
pertinuis. See Ganeny, 3. gence
புல், lesser elephant grass —
Typha angustifolia; 4. Ganenrs

Slipmug,

போடலாம்.

இடத்தில் சூடுள்ள விளக்கெண்
ணெயைப் பூசி மேலே இலையை
போட்டுக்
கட்டலாம்.
வலி
கொண்ட இடத்தில் இதன் சாற்றை

millet — Aglaiya

roxburghiana.

இடத்தில்

நெருப்பில்

இவ்விதை

களுக்குத் தான் குண்டுமணி என்று

பெயர். இதன் மூலம் மருந்திற்
குதவும், இலைகள் வீக்கம், வாதப்

The

whole

plant has

medicinal

virtues. Leaves are used to relieve
local pai
in swellings, rheumatism

|

etc;

steeped

in warm

mus-

tard oil they are applied over the

seat of pain; they are also warmed

’ over the fire and

applied

after

smearing the part with warm cas-

tor oil. The juice of fresh leaves.
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mixed with some bland oil is applied to the painful part to relieve
pain and reduce the swelling. The

leaves are chewed; and the juice
swallowed in cases of hoarseness.

In some

parts,

the

leaves

are used instead of tea. The juice
of the leaves is applied to the
tongue of a child as a cure for ulcerative stomatitis or ulcers in the
tongue and the mouth. The roots

and

seeds

properties

Sug,

GawrG

jeweller’s

red

also have
wel,

6௦௮0;

arsenic;

white

medicinal

like the leaves.

crab's

3. மலை

necklace

eye;

2. மணோசிலை,
tree

மஞ்சாடி,
— Ormosia

travancorica.
சூன்றி

நிறக்

கண்ணன்,

செங்

கண்ணன்,
௪
1௦௦6-௩ 5;

person
having
2. காட்டுப் பன்றி,

wild

indicus.

hog_Sus

It is so

called from its red eyes.

குன்றி நேசி, வீட்டுப் பல்லி, 11௦05௨lizard.

குன்றி
போல்
செடிச்சி,
தொழு
கண்ணிச்செடி
இது
குன்றிச்
செடியைப்
போலிருப்பதாலிப்
Glunug, a medicinal plant resembling liquorice plant — Hedysarum

gyrans.
குன்றிப்
யளவு,

பிரமாணம்,

குண்டுமணி

25 21/9 as crab's eye.

குன்றிப் போதல்,

மெலிவுறல்,

௦௨.

ing emaciated as through disease or mental worry; pining away.

Seam weal, Gases Gam Len.
இதன் காய்க்குள் 4-6 விதைகளாக

“419

மணி

அடங்கியிருக்கும். இவ்விதைகள்

நிறத்திலும்,

அளவிலும்

ஐந்து

விதங்களாயிருக்கும்.
1. சிறிது
உண்டை,
சிவப்பில்
கருப்புப்
புள்ளியும் பளபளப்புமுள்ளது; 2.
முழுக் கருப்பில் வெசணண் புள்ளி; 3.
முழு வெள்ளை; 4. முழு சிவப்பு; 5.
ஊதா அல்லது மஞ்சள். இவை
களைத்
தின்பதால்
தலைவலி
யுண்டாகும்; பொடித்து ஊசியால்

குத்தி

இரத்தத்தில்

புகட்ட

விஷத்தைத்
தரும்.
பசையாக
அரைத்து மேற் பூச வீக்கம் போம்;
சில விஷக் கடியும் குணமாகும்.
நமது
நாட்டுப்
பெண்கள்

கருத்தரித்தலைத் தடுப்பதற்காக,

மாதாந்த ருது காலத்தில் ஒவ்வொரு
தடவையும் சில நாட்கள் வரையில்
வெள்ளைக்
குன்றி
மணியை
விழுங்கி வருவார்கள்; கட்டியைக்
கரைப்பதற்காக அயோடீன் (௦01௨)

என்னும் ஆங்கிலேய மருந்துக்குப்
பதிலாக இது உபயோகப்படும்.
மருந்துக் கடைகளிலும், கம்மாளர்,
கசுக்காரர்

இவர்களின்

கடை

களிலும், நிறுப்பதற் குபயோகப்
படுத்துவார்கள், அன்றியும், தட்டார்

நகைகள் செய்யும் பொழுது பொடி
சேர்ப்பதற்காக
இதை
அரைத்
துபயோகிப்பார்கள். இவவிதையை
பாலில் வேக வைத்துப் பிறகு பொடி
பண்ணி ஒரு குன்றி எடை. உட்
கொள்ள காம விச்சையைப் பெருக்
கும். பெருமளவில்
வேகாமல்
உட்கொள்ள
வாந்தி
யையும்,
பேதியை

யுமுண்டாக்கும்.

இதை

யரைத்து
வழுக்கைத்
தலை,
தொடை வாதம், தோள் பிடிப்பு,.
பாரிச
வாயு,
முதலிய
நரம்பு
அியாதிகளுக்குப் பற்று போடலாம்.
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இதன் தோலைப் போக்கி உள்
பருப்பை அரைத்துக் கண் விழி,
கண்
மடல்
முதலிய
ரோகங்்
களுக்கும்
பூசலாம்.
இதைப்

பொடித்து

குளிர்ந்த

சலத்தில்

போட்டு வைத்துப் பிறகு தண்
ணீரை இறுத்து கண் சிவப்பு, கண்
காந்தல் மூதலிய நோய் களுக்கு
கழுவு நீராக வுபயோகிக்க முதலில்
வேதனை விருத்தியாகிப் பிறகு 1௦

நாள் கழித்து தான் குறைந்து, நோய்

செளக்கியப் படும்; 11௨ 5௨௨௦ ௦7
country liquorice plant; Retty
seeds
-- Abrus
precatorius
(seeds of). The legume of this
creeper consists of 4-6 seeds,
which are roundish and polished.
There are five principal varieties
according to its size and colour;
and they are:—
1. Rose-coloured flowers with red
seed and black dot or eye.
2.

Dark-coloured flowers with
black seed and white dot or eye.

3. White flowers with white seed.
4. Red

flowers with red seed.

5. Yellow or purple seed.
Seeds if eaten, produces headache; powdered and injected hypodermically they are poisonous;
in the form of paste disperse light
and recent swellings; and they
also cure bites of poisonous insects. Women of our country swallow seeds, generally the white, everyday for some days after each
menstruation to prevent conception. The powder is used for British iodine as a discutiend. The
seeds are used by chemists,

வேர்

druggists, goldsmiths and jewelfers as standard weights
(1

grain=1.5/16 of this seed).

They

are also used by goldsmith to increase adhesion in the more delicate parts of jewellery; when powdered and boiled with milk, they
have a powerful and aphrodisiac
action acting through the nervous
system (Dose 1 to 3 grains). If administered uncooked, they act as
a strong purgative and emetic, giving rise to symptoms of cholera.
It is also applied to the bare skin
in alopecia, in sciatica; stiffness
of the shoulder joint, paralysis,
and other nervous diseases.
When decorticated and finely
ground,
they
are
used
for
vascularisation of the cornea
(Pannus cornea) usually due to
the irritation of granulations in
conjunctivitis and granular lids.
The
seeds
pulverised
and
steeped in water, which is then
filtered; and the infusion obtained
is used to bathe the eyes; and by
so doing irritation is first set up
and then some days after, it
gradually ceases.

குன்றி மேனி, ஓர் பூடு, இது நிழல்
பட்டால் தலை

கவிழ்ந்திருக்கும்.

an unknown plant having a peculiar virtue of drooping when shade
falls on it.
:

குன்றிய கர்ண ரோகம், காது மந்தம்,
dullness

of hearing.

enh
வேர், குன்றிக் கொடியின்
வேர். இது அதிமதுரத்தைட் போன்ற
சாயலையும், சுவையையு முடையது.

இதற்கு நாட்டு அதிமதுர மென்றும்

1927
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வேர்

கூகை

பெயர். ஆகவே இவ்விரண்டிற்கு
முள்ள வித்தி யாசம் வருமாறு:-

being
dispirited in mind;
5.
வளர்ச்சி
யடையாமை,
being

குன்றி

stunted in growth; 6. chleenag160
GlineS! aymeo, growing weak with

மணி

வேரை

ஒடித்தால்

வெண்மையாயிருக்கும். சிறு விரல்
பரும னுள்ளது; ஆனால், அதி
மதுரமோ
ஒடிக்க மஞ்சளாயும்,
கனத்தில் பெருவிரல் பருமனாயு
முள்ளது. மருந்துகளிற் சேர்ப்பதற்
கான குணம் இதற்குண்டு. இதன்
கஷாயம் கற்கண்டோடு சேர்த்துக்
காய்ச்சிப் பாகாக இறக்கி குழந்தை

இருமலுக்கும்,

இதன்

சூரணம்

மருந்திற்கு அனு பானமாகவும்

உபயோகப்படும், 17௦ 0௦% 07 ல்லா
liquorice ~- Abrus precatorius. It
has the appearance and taste of
liquorice root — Glycirrhiza glabra.
It yields and extract similar to li-quorice in medicinal properties.
The following distinctions may be
noted; — Indian liquorice root is
externally brown and internally
white, much smaller than the
reluoqgiricc and it seldom acquires * }the size of a finger; whereas the
latter is reddish:brown externally
and: yellow internally and is as
large as a thumb. The decoction
of the root is mixed with sugarcandy and given for relieving obstinate cough. The powder of the
root is used as an adjunct in mixture.

குன்று, சிறுமலை,

1/1 ம

[11௦௦2

2.

குன்றுதல், மேனி குன்றல், 6௮0 01in lustre

or beauty;

2.

@epse, decreasing or dimin_ ishing; 3. GineSigeo, being reduced
௦ா ளா௮௦௪150:-4.

குன்றைத்தான்,
see
வில்லாக்கினோன்.

மனம் வாடுதல்,

குன்றை

குன்றை வில்லாக்கினோன்,
blue vitriol:

துரிசு,

குன்னாத்தல்,
கூனிக்
குறுகிப்
Gung@s560, becoming short in stature and stooped by contraction of
limbs.

குண்ணி, 5௦௨ குன்றி.

ட
கூ, பூமி,௮௮ா11; 2. மலங்் கழித்தல்,
answering calls of nature; 3. snip,
pap;

கூகத்
“>

poon

porridge.

தான்,

புன்னை,

- Calophylium

common
inophyllum.

கூகம், ஆந்தை, ௦; 2. பொன், 9௦10;
3: நாக

பாஷாணம்,

prepared
secret.

arsenic;

8௨
4.

ஈம்

of

wemmey,

கூகாகம், பாக்கு மரம், 3௧௦௨ - றவ[ஈ௩ Areca catechu.
்
கூகாரி, காக்கை,
கூகை,

@smmey, deficiency.
minjshed

pain, grief, angusih etc., losing
flesh or growing iean with longing for something.

கூவா,

மா.
(“57

Indian

arrow

-

root - Curcuma angustifolia; 2.
ஆந்தை, செஸ் 3. ஓர் வகைப்
பருந்து,
௨ 80201௮5 of kite; 4.
கோட்டான், ௨ 18௦௨ 01 - பே
bengalensis;
5. sein inom,
a
farinaceous substance procured
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கூகை

கூகை நீர்க். Siig,
கட்டு

from the root of Indian arrow - 7௦07
plant.

கூகைக்

கூகை நீலி, கொடிச் சிணுங்கி, ௮ 140

கூகைக் கட்டி, 56௦ கூகைக் கட்டு,

of senstive creeper.

வீங்கி
இதற்கு

கூகை நீறு, கூவைக் கிழங்கின் மாவு,

புட்டாளம்மை என்றும் பெயர், இது
கூகையைப்
போல் முகத்தைச்

“இது குணத்திலும், பார்வையிலும்
அரோ ரூட்டு மாவைப் போன்றது.

என்னும்

வீக்கம்,

செய்வதா லிப்பெயர். ௮ 015௨௮5௨

இக்கிழங்கை,

மலையாளத்தில்

marked by inflammation and
swelling of the salivary glands;
Mumps - Parotitis. It is so called

கலந்து சாப்பிடுவதுண்டு. இது பல

from its rendering the face bloated
like that of an owl.

arrow - root Curcuma z.ngustifolia

கூகைக்கி,

5௦௨

வேகவைத்துத் தயிரும் உப்பு மிட்டு

(flour of) It is a farinaceous
substance procured.from the root

காட்டெருமைக்

and resembles arrow root bath in

கிழங்கு, '
கூகைக் கிழங்கு,

கூகை

தாளி,

appearance and virtue. “It is
commonly eaten boiled in water
or mixed with curd. and ealt. The °

566 கூகை நீறு.

.தேவதாளி,

தொட்டிகளில் வைத்துப் பயிராக்கப்

இது

following are the different kinds
divided according to the- botanical
group:- .
;

சேர்ந்தது.
இது
வாந்தியையும்

இனத்தைச்

1. சிவப்பு'கூவைக் கிழங்கு, £ஒய

படும்.

இது

தாளி

பேதியையும்
உண்டாக்கும்

malabar

மூலம், சூஷ்டம் இவைகளைப்.
போக்கும். ௮ (௦ ஈம் of the .
Convolvulus genus. It.is an emetic
and

purgative;

piles, leprosy

and

can

in the

compound

-

cure

of decoctions

prescribed for bilious fevers; and
it is also given in snake

bite.

கூகை நீர், கூகைக் கிழங்குத் தண்ணீர்,
the juice of arrow - toot plant.

root

-

Curcuma

leucorrhize.

etc; 2. peng பீர்க்கு. .]

இதன் காயின் உட்சதைப் 'பற்று..
பித்த சுரத்திற்குக் கொடுக்கும்
கஷாயத்தி லுபயோகப் படும், பாம்பு கடிக்கும் உபயோகிக்க லாம். 52106.
luffa - Luffa echinata. The pulp of”
this fruit is.a frequent ingredient

'

வகைப் படும். 111௦ ரி௦பா ஓர 1௮/2௯”

2. பெருங் கூவை, 5௦6 14௦.1

3. மலை

-

யிஞ்சிக் கூவை;

ginger arrow
allughas.

root
a

1/1

- Alpinia

4. சினக் கூவை, இதுவே “கூகை
மஞ்சள்
_violent

அல்லது
arrow

கோஷ்டம்,

root - Costus

specious.

5. ened samme; hill arrow root Koempferia

rotunda.

6. மரவள்ளிக் கிழங்கு, மா௮21/௮ா
arrow roat - Manihot utilissima.

7. மஞ்சள்
bright

மரவள்ளிக்

- yellow

Indian

கிழங்கு,
shot

or

ஷி

கூகைக் கட்டு, பொன்னுக்கு

SCC
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கூகை
Carolina.
flacida.

8. சீமை

நீறு

கூச்சம்

arrow

root

மரவள்ளிக்

Canna

கிழங்கு,

Mendoza
arrow root - Canna
achirus (typica)..«

0.4. காட் டெருமைப் பால்.
கூகை

மஞ்சள், கோஷ்டம்,

costus

- Costus

88/24

speciosus.

கூகை விக்கம், 5௦6௨

கூகைக் கட்டு.

'கூக்குரலாய்ச் செய்தல், வெளிப்
படையாய்

அல்லது

எல்லோரும்

அறியும் படிச் செய்தல், making no
secret if one's doing.

mS 0eU, Clue)

s5g5tb, loud cry.

aaslb, (ipemed, female breast.

கூசல்,

5௦௨

கூசுதல்,

2.

உடம்பு

கூசுதல், 126110 எ:0011௦0; 3. உடம்பு
சிலிர்த்தல், sensitiveness of touch
felt in the body; 4. .és1b

fear.

கூசான் மலி, பட்டு நூல் மரம்,

51% -

worm tree; Indian Mulberry tree Morus indica.

கூசிக் கரி, மினிரம் அதாவது

காரியக்

&60, graphite or black lead.

கூசிப் பார்த்தல், அரைக் கண்ணால்
Limtgs60, looking with haif -closed
eyes;
2.
set
omees5 Car
unmgg5e0, seeing with dazzled

eyes.
கூசி விழித்தல், கண் கூச்சங் கொண்டு
அதனால் வஸ்துக்களை சிறிதாக
விழித்துப் பார்க்கும் ஓர் விதக்
கண்ணோய்,

8260

00௪௦05 மார்ஸ்

half - closed eyes due to an eye-

disease marked by inability to see
bright or day light.

கூசு கண், 588

கூசி விழித்தல்.

கூசுதல், வெட்கப் படல், பவற கரு:
2. கண்கூசுதல், being sensitive to
light ; being readily acted upon or

affected by sensitiveness to see
1௨ (9/4; 3. உடம்பு சிலிர்த்தல், 16
peculiar sensation felt through
touch or rubbing lightly; 4. Leo

கூசல், 1௦ 06 set on edge as tooth.
கூசுமாண்ட
பூதம், பயங்கரமான
முகத்தையும்,
கோபத்தையும்.
மூடைய ஒர் வகைப் பூத நோய், ௮
devilish disease marked
look and anger.
கூசு

மாணடம்,

by fierce
கலியான

see

பூசினி,
கூச்சக் கண்,
கூசுங் Host, tender
eyes or eyes sensitive to light .

கூச்சங் காட்டல், கிசு கிசு செய்தல்,
tickling; titilating.

கூச்சப் பார்வை,

மந்தப்

பார்வை,

sight dimmed by
light; sight
rendered blind by a glare of light.

கூச்ச மயிர், சிலிர்த்த wulg, erectile
hairs;

hairs standing

on

கூச்ச முள்ள, அச்ச முள்ள,

ends.

nervous.

கூச்சம்,
உடம்பின்
கூச்சம்,
sensitiveness to touch; 2. sj&@c_
கூச்சம், 1111211௦71 ; 3. வெட்கம்,
shyness;
4. தர்ப்பைப்
புல்,

. $௮மாரரி 8! 9255; 5.அதி சேதனை,
‘morbid excess of sensitiveness Hyperaces - thesia, 6. um aaéeib,
sensitiveness of tooth - odonto -
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கூட.

கூச்சம்
hyperesthesia; 7. அச்சத்தால்
ஏற்படும் நடுக்கம், பெர்புகர்ஈடு due
to excitement
or fear from
nervousness.

கூச்சல்,

வாந்தி

cholera
epidemic

பேதி

widely
cholera.

மும்முரம்,
prevalent;

கூச்சி, சவரி லோத்திரம் அதாவது
விளாம் பழத்தின் சதைப் பற்று, 111௨
pulp of the fruit of wood
(Trichosanthes).

. கூச்சிதம்,

- apple

நிலக்கடம்பு,

cadamba
cadamba.

-

ground

Anthocephalus

கூச்சிரம்,5௦௦ கூச்சிதம், 2. வெண்
கடம்பு,

569 - 5106 Indian oak or

common indian oak - Barringtonia

racemosa~
racemosa.

alias

Eugenia

கூச்சிலகம், கோப் பிரண்டை,
of adamantine

creeper

௮ kind
- Vitex

genus.

கூச்சீரிடம், திருநாமப் பாலை,

hill

lotus - smilax macrophylla.

கூச்ச, கூர்மையுள்ள (னை,
shaped

point

abscess;

as

2.

0002 -

in developed

மயிர்ப்

புளகம்,

horripilation

; 3. méau

Wises,

caoutchouc;

4. Glanscd: Alen,

India rubber.

கூச்சுத

தலை,
mi.cn

plant

- Cassia

tora

(alba).

கூடக

வெலும்பு,

அல்லது

நாசி யறை

மூக்குத்

துவாரம்

இரண்டின் பிற்பகுதியில் குறுக்கே
இலம்பாயுள்ள தகட் டெலும்பு, 15
bone across the nostrils in the
back of the nose - Nasal bone.

கூடக்

கீரை,

கலவைக்

கீரை,

a

mixture of various greens.

கூடங்கம், மறைப்பான
hidden 0௦0; 2. ஆசமமை,

அங்கம்,
1014௦156.

கூடசம், வெட்பாலை, ஸூ5வார்கரு
rosebay
Holarrhena
antidysenterica.
கூடசான்

மலி,

பட்டு

நூல்

மரம்,

indian mulberry 166, 666 கூசான்
மலி; 2. முள்ளிலவு, 107௫ 81%
cotton - Bombax malabaricum; 3.
Glew Loyib, fred wood - Andersonia
rohiiaka..

கூட. சித்திரி, சதுரக் கள்ளி,

5021௨ -

spurge - Euphorbia antiquorum
alias E. quadrangularis.

கூட சுவர்ணம், கலப்புப் பொன்,
alloy

of

gold;

an

inferior

௮
or

counterfeit gold.
கூடணை,

மயிற்றோகைக் கண், eye

of the pea - cock's feather.

கோபுரத்

தலை,

steeple - head.
Sal,

ringworm

பலகம்

together

with;

2.

Gweore, More than or in addition
to.

கூட கண்மி, வெண் தகரை, 1எ/ிர்(6

கூடத்தன், ஆன்மா,

12 individual

soul in the body; 2. up
the universal soul.

பிரமம்,

கூட பதம், பாம்பு, 8௮/6.

கூட பலகம்,வாத
rheumatism.

சூலை,

gouty
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சட

கூடா நட்பு

பலம்

கூட. பலம்,5௦௨ 'இலந்தை.
கூட பாகலம், யானைச்
fever in elephants.

கூடல், புணர்தல், cohabiting: 2.
சேர்தல்,
uniting;
joining.3.
பொருந்தல், (In Anatomy) uniting
as ‘broken bones; 4. மாறுபடக்
கலந்தல்,(1ஈ
Chemistry
)

சுரம், bilious
:

கூட. பாதரம், பாம்பு, 81௪16.

combining
chemically;
5.
2mMeungeo, (In Alchemy) merging

கூட. புட்பம்,526 இலுப்பை, 2. மகிழ
மரம், 406 - 190
elengi.

கூட பூரி,

tree - Mimusops

due to homogenous
between metals.

7 Hrems, a kind of crane.

கூடல் நாரத்தை, கடார நாரத்தை,
lemoncitron - Citrus limoni medica.

கூட. பூர்வம், 21605) sib, which see.
கூடப் பிறத்தல், சகோதரர்களுடன்
iimssev being born with brothers
and
one

sisters, as opposed
born alone.

கூடப் பிறப்பு, இரட்டைப்

அதாவது

பிறத்தல்,
twins.

ஒன்று

to

கூடவர்த் தாகி, பெரு வழுதலை,
big variety of brinjal
Solanum indicum.

ஓரி,

பிறப்பு,

கூடவற்சை,

சேர்ந்து

கூடற்

௦௦1 10 னம

௮5

மைதுனம்

கூடம், கோளக

native

பாஷாணம்,

2.

கூடாக்கு,

௨ ம

௦7

பொருள்,

anything

G.stbiwi_ig, sledge; 7.

இடி

forehead
prominence.

projection

y its

கூடம்பில் குரை,
bottle
Cucurbita iagenaria.

in

the
or

- gourd

கூட
வலித்தல், மேற்
கவியும்படி
Gantieco, projecting over as eye

tobacco
(smoking

உக்கா
used
~- pipe).

கூடாங்கம், ஆமை,

ganhsw,

நெற்றியெழும்பு,

~ brows.

-

1100.

சுரை,

- Lagenaria

chilli- Capsicum

, காகம்,01018.

arsenic;

mysterious;

பேய்ச்

a

plant
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vulgaris.

கூடா கயம், Gleveso Blenanus, white

solitude; 3. stir Sessamum seed;
4. wemed ujedi, Mountain peak; 5.

மறை

தவளை,

சுரை,

calabash

கூடப் பொன், கலப்புப் - பொன், 865
கூட சுவர்ணம்.
கூட

affinity

-

frutescens.

புகையிலை,
for

hookah

tortoise; turtle.

கூடாதல், உயிர் நீங்கிய வேற்றுடம்
wmaev, becoming a lifeless body;
2. இறத்தல், dying.
கூடாத்தனம், பெண்களைப்
வதற்கு
ஆண்மையற்ற

புணரு
தனம்,

functional impotency; inability of
the male to perform the sexual act
- Impotentia cocundi.

கூடா

நட்பு,

ஒருதலை

நட்பு,

unreciprocated
love;
2.
பொருந்தாத சினேகம். 18௩௦௧௦ ௦
faise

friendship.
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கூடாப் பெண்
கூடாப்.

பெண்,

கலவியறியாக்

கன்னி, ௮ ௫௦

ஏள்௦

carnal knowledge of man - Virgin.

கூடா மகளிர், புணரக் கூடாத அல்லது
தகாத
பெண்கள்,
இவர்களை
அனேக
விதமாக
வகுக்கப்
பட்டுள்ளன,
அவை
யாவன,
woman undesirable or unfit to
visit, and they are differently
classified as follows:-

1. மாதவிடாய்ப் பெண்.
in her

of gestation; pregnant woman.

௮ வரலா

12.

3. அசுத்தப்
uncleanly

disposed.

not

-

பெண்,
woman
in her habits.

கொள்ளாப்
பெண்,
ராக்
sufficientily

5. பத்மினி சாதிப் பெண். அல்லது
eSs5i0u
Gluem,,
womarn
belonging to high Social order
superior to man

in respect of caste or the
magnetic vibrations of the body

"பெண்,

wae,

சகோதரி

முதலானவர்கள்,
woman
belonging to one’s own blood
as sister,daughter etc.

14, சந்நியாசங் கொண்ட

பெண்,

15. Gc usFlesfl, perceptor's wife.

16. நோயால் மெலிந்த பெண், ௮
woman

birth in a noble family).

of

பெண்,

one suffering from venereal
diseases; venereal woman.

18. நிறை கருப்பிணி, 06

1

ரீபர]

term of pregnancy.

19. wevig, sieriie or barren woman.
20.

கைம்
கா.

பெண்,

widowed

21. மதங்கொண்ட பெண், அலா

who

is

8.நோய் கொலாட. பெண்,
diseases.

ஓ. அங்கவீனப் பெண், woman
defective of or wanting in any
limb, or deformed of any organ.

30. வெறுப்புக் கொண்ட

state

woman...

17. மேக நோய் கொண்ட

highly fustful.,

6. கற்புள்ள பெண், chaste woman.
7. aptinyd: Qvisér, woman
older tha:. one's self.

in a weak

heailth:emaciated

which are determined by one's

afflicted with

disorders.

33. இரத்தக் கலப்பைச் சேர்ந்த

endeared.

(which means

கோளாறுடைய
suffering from

one the jife of an anchorite.

Glueir,woman

amorously

கருப்பக்
Glues, one
uterine

menses;

2. காமுறாப்

4. காதல்
woman

11. கருப்பிணி, one in her period

௦ ௩௧௨0 1௦

பெண்,

woman inimically disposed to
oneself.

22. Gaul: Ghiises:, prostitute,

28. இருசி, woman
menstrustion.
24.

-அலிப் பெண்,
hermaphrodite.

25. அடங்காப் பிடாரி,
rageous
Termagant.

in

devoid

of

she

-

௦ாசா
conduct

௦ -

கூடாரம் , பெருங் snub, asafoetida.
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கூடா

வியற்கை

கூட்டமா

கூடா வியற்கை, 566 கூடாத்தனம்,

NOTE

கூடா வெலும்பு, பொருந்தாத வெலும்பு,

and
sciences
கலைக்கியானம்.

a bone which does not unite or
cannot be joined when treating a

known

as

இறத்தல்.

dying.

கூடியிருக்கை, புணர்ச்சி யாயிருத்தல்,
in the act of copulation;

சமுசாரம்

செய்தல்,

living

கூடு விழுதல்,

கூடிவி, மாமிச மருந்துபவன்,
meaieater.

as

fish or

:

உடம்பு,

600;

2.

பறவைக்

கூடுடமி'5 ஈ௦5(:3. 866 கூடுதல்,

கூடுங் கொடிச்சி, தொழு

கண்ணி,

telegraph piant - Desmodium
gyrans alias Hedysarum gyrans.

சாதல்,

நேராத

நோயின் வேர் கழலுதல்,

2.

rooted

husband and wife; 3. gemmmi
aus, Gleuigen, living together.

கூடு,

:- This is one of the 64 arts

கூடு விட்டுப் போதல்,

fracture.

being

மூலி

out

as

; 2.

0௨1௭0

diseases;

ஆணிச்சீ விழுதல் அதாவது

சிதல் விழுதல்,

0001

3.

மூலச்

off the

polypus in the anus.

|

OQ வைத்தல், நோய் வேர் பலத்து
hese, disease taking deep root
in the system or becoming
மார்ஸ் 2. காய்ந்து சவ்வு பற்றல்,

forming a scab as in wounds and:
501௭5; 3. சிலந்தியின் ஆணிச் சிதல்,
the core of an abscess or boil.

கூடுதல், புணருதல், having sexual
inter course; lying with a woman;

கூட்டடி,
உப்பைக்
கொட்டி
வைக்குமிடம், 8 ற/௧௦௨ ரகா 5௮

2. ஒன்று சேர்தல், பார்ப்று; joining
as in fracture;3. fi@Hunge,
increasing.

கூட்டத்துக் குழைத்தல், புணர்ச்சி
செய்யுங் காலத்தில் பெண்கள்

கூடுபர் இலை, ஓர் பிசின் மரம், 14/25
India copal - Hymenaea courbaril.
கூடு விடுதல், உடம்பை விட்டகலல்

அதாவது

இறத்தல்,

எலும்புக்கான

reduced toa
wasting

போரா

;2.

மெலிதல்,

being

skeleton

as in

diseases.

கூடு விட்டு கூடு பாய்தல், உயிரை

ஒரு

உடம்பினின்று

மற்றொரு

உடம்பிற்குப் பாய்ச்சுதல், 11815animation; passing the soul from
one animal body into another Transnygration.

is heaped

up in salt pans.

பொருந்தாக்

காமத்தினாம்

நெகிழுதல், அதிக காமத்தினாலும்
இத்தகைய செய்கை ஏற்படும்,
wriggling
sexual
without
coercion.

of women in the act of
intercourse
effected
their consent and by
This will also naturally

occur in cases of extreme and
uncontrollable
women.

passion

of

கூட்டப் பிராய், 5௦5 குற்றிப் பிராய்.
கூட்டமா

மூலி,

ஆயிரத்

தெட்டு

epedl a classification consisting of
a group of 1008 plants or herbs.
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கூட்டமை

கூட்டமை,
vegetable

சமைத்த

கறி,

0௦௦௩௨0

curries.

கூட்டமைத்தல், மருந்தினங்களைச்
சரியாக ஒன்று சேர்த்தல், ஈம்ப்ாடு பற
ingredients in proper proportions:

2.கூடும் படிச்செய்தல்,.64160410 0
bringing
about
intercourse.

a

sexual

SiVENneSS; 2. mybLys Salto, the
nervous system in the human
௦௦0: 3. பிண்ணாக்கு, oil cakes
as those of coconut, rape
etc.4. alsma, class species,

genus.

அரைக்கும்

50

1௪0.

ரம்பா
; 3. புணர்ச்சி,

கூட்டரளி, 56௪ இரட்டை.
கூட்டரிசி,

கறிக்கிடுவதற்காக

அரிசி,

rice

flour
in

the

கொடுத்தல்

drugs.

கஷாயம்,

அனேக

மூவிகைகளைத் தண்ணீரிலிட்டு
வேக வைத்து இருத்த கஷாயம், a
decoction or extract filtered after
boiling various

drugs

கூட்டாளி, வெள்ளை

பெண்களை

acting as agent or go - between
for the lusts of others; being

subservient for sexual inter
௦௦பா56; 2. மருந்துகளை ஒன்றாகக்

கலந்து Ganhssev, (In Medicine)
giving after mixing, as a mixture.

in water.

வெங்காயம்,

white onion; 2. ஈரு வல்வி,

கொள்ளல்,

சோற்றைக்

குழம்புடன் சேர்த்து உட்கொள்ளு
தல் அதாவது புசித்தல், 12/09 1, 25
food (a mixture of rice and curry);
2.
அனுபானமாகச்
சேர்த்துக்

மருந்து தயாரிக்குங்கால், வேண்டுவன
வற்றைச் சேர்த்துக் கொள்ளுதல்,
adding

necessary

or

required

ingredients in the preparation of

கூட்டவியல், பல மூலிகைகளைச்
சேர்த்து பிட்டவியலாக அவித்தல்,
the process of boiling up in steam
a mixture consisting of several

see.

கூட்டிக்

Qanereteo,(In Medicine) taking in
as a vehicle with medicine; 3.

யலரி,

intended for mixing up
preparation of curries.

கூட்டவியற்

wane, an unknown plant (?)4.
கூட்டிக் கொடுப்போன்,
3௨0;
pander.

கூட்டிக்

கூட்டரக்கு, சிகப்பு அரக்கு,
கூட்ட ரவு, சேர்க்கை,
2. கூடுகை, பா!௦ஈ
sexual union.

2. புன்னை

Gone, the bud of common poon
tree - Calophytlum inophylium; 3.

விபசாரத்திற்காக கூட்டி வைத்தல்,

Sal_t_ib, Ulegfl, abundance; exces-

such
seed

கூட்டி, சேவல், 000101;

மர்மச்

medicine; 4. கூட்டி விழுங்கல்,
வர்ர 8௨௦: 5. பத்தியந் தீர்ந்த
பின்னர், உப்பு, புளி சேர்த்துக்
Glaneneneo, inclusion of tamarind
and

salt

in

food

after

being

released from restricted diet.

கூட்டிப் பேச
தைகளைச்

முடியா,
சேர்த்து

வார்த்

விதாடர்ச்

சியாகப் பேசக் கூ:டாணமு
120114
to arrange words inio sentences

synthetically - Ataxaphasia.

கூட்டி

முடித்தல்,

மருந்துகளைச்

சேர்த்துத் தயாரித்தல்,

றா௨0௮11119
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medicine

by adding

கூட்டுப்

in it several

ingredients.
கூட்டி யரைத்தல், மருந்துகள் சரியாகக்
கலக்கும்படி அரைத்தல், இப்ப
medicine so that the ingredients
are properly mixed up, 2. Gataa

வேண்டியதைச்

சேர்த்து அரைத்

தல், grinding with the required or
necessary ingredients.

கூட்டி விப்பனாதி, மொச்சைக் காய்,
country bean - Dolichos (genus).
கூட்டி விழுங்கல், ஒன்று சேர்த்து
விழுங்குகுல், 51/21/1011 after
collecting
mouth.

the

fragments

in the

கூட்டி வைத்தல், புணர்ச்சிக்காகப்
பெண்களைப்
புருஷருடன்
சேர்த்தல், procuring lewd women
for the gratification of others. See

கூட்டிக் கொடுத்தல், 2. சூழம்பு
கூட்டி அடுப்பின் மேல் வைத்தல்,
preparing sauce and placing it
over the oven for purposes of
boiling.
Sa,

Hoorn, mixture; 2.Geipwremb,

composition; 3. Genres புணர்ச்சி,
ilicitintercourse;
4. சம்பாரக்
கூட்டு, a mixture of curry stuffs or
condiments; 5. gaits =n, curry
prepared by mixing = one or
more vegetables with aholl.

கூட்டுக் கலவை,

பல மருந்து களைக்

கூட்டிக் கலந்தது,
mixture

- Mistura

கூட்டுக் கறி,

866

Compound
compositus.

அல்லது

வைக்கப்பட்ட கால்,
fractured and
new

156 ௦௩௦௨
united;2.

பொய்க் கால், 1356 (20.
கூட்டுக் குடிநீர், பல் வகை மருந்து
சேர்ந்த கஷாயம் அல்லது பாவனத்
Hyeub, a mixture of medicine to
be taken in; a decoction or tincture
intended to-be taken internally.

கூட்டுக் சூளிகை,

பல

சேர்ந்த மாத்திரை,

pill.

கூட்டுச் சரக்கு,
கடைச்

மருந்துகள்

௨ compound

சேர்க்க

சரக்குகள்,

வேண்டிய

bazaar

drugs

that are necessary to be added or
included as in the preparation of
electuaries etc.
கூட்டுண்டாகல், கலவி செய்தல்,
having copulation
or sexual
intercourse; 2. aevetGumur_ev,

the happening
sexual

or occurrence

of

act.

கூட்டுண்டாக்கல்,

கூடும்படிச்

Gauge,
effecting
a
bringing
about
a_e
intercourse.

union;
sexual
்

கூட்டு நீர், மருந்து கலந்த நீர், lotion;

2.

மருந்து

கரையப்

பெற்ற

நீர்,

solution.

கூட்டுப் புழு, திரியவதாரட்பழமு, இது
கூட்டைப்
பின்னிக்
கொண்டு
அதனுள் அசையாமற்ப.,

வரை

இரை

சிலநாள்

கொள்ளாமலிருந்தட

பிறகு பூச்சியாக மாறும், ௨13 175601...

கூட்டு.

or moch which assumes the states

கூட்டுக் கால், முறிந்துபோன பிறகு

சேர்த்து

புழு

பொருந்தி

of
metamorphosis
before
_ changing from the larva to the

1100

கூட்டேோடு

கூட்டுப் புழு
perfect or winged

state. In such:

cases the insect remains
.in its
nest for somtime undisturbed

without taking even to its prey;
2. மாற்ற மடைந்த புழு, 116 யக
or chrysalis from of an insect Nymph.

கூட்டு மருந்து, கலவை மருந்து 8
compound of different ingredients
blended

together;

a_

கூட்டு

மார்பு,

கூடு

-

கட்டாகச் செய்தல், (ர Chemistry)
causing medicines to combine
chemically.
:
i
கூட்டுறவி

ஸியக்கம்,

இயக்கத்தினால்
மற்றவைகள்
தானாகவே இயங்கு நிலைமை, (09
coincident movement voluntarily
taking place in - others when the
one

Associated

is

affected

-

movement.

கூட்டுறவு,

மார்பு)

கூட்டுறவு

சம்மந்தத்தால் ஒன்றுக் கேற்படும்

primary

liquid

medicine of different ingredients.

கைலாசம்

பெளதிக

சம்பந்தம்,

மார்பு, ௮ றாமாம்ளார்

chemical combination; 2. eunss

medium

ridge in the brest - bone

known

as

Qgmpbsw, alchemical relation; 3.
நெருங்கிய சம்பந்தம், [ர்க

மேலெழும்பிய

pigeon

or

chicken

breast; keeled - breast - Pectus

connection.

carinatum.

கூட்டுறவுப்

கூட்டு மெழுகு, பிசு பிசுப்பான பல
வஸ்துக்களனைக் கூட்டித் தயாரித்த
மெழுகு,

a wax

prepared

by

mixing several sticky, tenacious or

resinous

substances.

கலவை
a mixture of several
odoriferous ointments;2. Gays
கூடிய சாமான்கள் அல்லது சரக்கு
eer, composing substances or
components.
2. se0emex,

mixture;
bawd;

any

Condikind

of

3. aat_iq emai,

கூட்டு விரல், ஒன்று சேர்ந்த விரல்,
toes or fingers united by a
- web

- toe or web

finger.

கூட்டுற வாக்கல், மருந்துகள் ஒன்றோ
டொன்று

தாமாகவே

கலக்கும்படி

ரசாயன

இயங்கும்

or

நிலைமை,

consensual

movements of other muscles
(than the leading one) which, by

habit are involuntarily connected
with

its

action

-

Associated

movements of muscles.
முறைமை,

பெளதிக

அலலது வாத முறைப்படி கூட்டுறவு

procurer.

membrane

ஏற்பட்ட
பேசிகள்

கூட்டுறவு

கூட்டு வாணன், கறி மசாலை,
ments;

சம்பந்தத்

தினால்
ஒன்றுக்கு
இயக்கத்தினால் மற்ற
coincident

கூட்டு வர்க்கம், வாசனைத் தைலத்தின்

‘drugs;

பேசினியக்கம்,

பேசிகளின் கூட்டுறவு

-

ஏற்படும் கிரமம் , 11௨ கேர்ா 07
chemical
or
alchemical
combination.
்

கூட்டோடு
அல்லது

களைதல்,
அடியோடு

வேரற
நீக்கல்,

uprooting or curing radically
diseases in the system.

as

கூட்டோடு கைலாசம், 8௦௦ கூட்டோடு
போதல்,
2. உடம்போடு முத்தி
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கூட்டோடு

கைலாசம்

கூதிர்

wiemt_g60, attaining salvation with

கூதளச்சான், பெருங்கோரை,

the physical body. 0.*சீவன் முக்தி.
கூட்டோடு

போதல்,

கூதளம், தூதுளை,886

..உயிரோடு

உடல் மறைதல், disappearance or
vanishing

of the

body

with

sagen;

cucumber

கூட்டோடு விழல், மயிர் திரட்சியாய்
e Slyeo, falling off of the hair in
patches; 2. புழுக்கள் பையோடு
efipeo, worms expelled in lumps;
3. கீழே விழுதலினால் இறத்தல்,
death by a fall.

2.55

கூடு.

கூண்டெலும்பு, விலா வெலும்பு, rib
bone;

2.

உடம்பின்

three

௨ாப5;

lobed

கூதரி, தூரப் பெண்,

menses.

shade

-

cucumis

Gols,

shivering before
chillness.

1 her

chillness
fever;

2.
with

3. @efis,

கூதல்
விறைத்தல்,
குளிரினால்
chilean sso, being stiffened with
cold.

கூதழற் சாறு, எலுமிச்சம் பழச்சாறு,
lime juice ; 2. பழச்சாறு அதாவது

lorgeSt..mi,

menstrual blood.

as

a base

or vulgar

காய்தல்,

குளிர்

காய்தல்,

getting one,
fire - place.

self warmed

at the

கூதாரி, வெள்ளரி,5௦௨ கூதளம்,
கூதாளம், 5868
கூதாளி,

௦௮

கூதல், குளிர் காய்ச்சல், ௨0ப௨;
BOS

womb; 3. Aiflusev, laceration; 4.
Quean @ml, the genital of a female

@aNs smbgy, chill breeze in cold

solanum trilobatum, 3. Qesrenfla
காய்,
cucumber
sativus; 4. teow, dirt.

உட்பக்கம், ௮012 மா 11௨ கொல! ஈ
females leading inwards to the

weather.

2. தூதுவளை,

night

4. Gleucrenffi,

கூதற் காற்று, சில்லென்று அடிக்குங்

கோர்வை

எலும்பு, 5%51610.
கூதம், குதம்,

melon,

கூதறை,
வெள்ளரிப்
பழம், 52௦
கூதளம்,
2. பெண்
குறியின்

கூதற்

கூண்டுப் புழு, 586 கூட்டுப் புழு,

2.

- Cucumis.

considered
term.

கூஷ் மாண்டம், 5௦௨ கூசுமாண்டம்.

கூதம்,

which see; 3. வெள்ளரிப்

Lipib, musk

the

soul.

கூண்டு, உடல், 0௦:

௮ [80

of koray grass - Indian spikenard.

பூமி

கூதளம்,
சர்க்கரைக் கிழங்கு,

ground- sugar
aphrodisiac.

root

used

as

an

eof, Gluicst el, the genital of a
female - Pudendum
muliebre
alias Veranda
foeminae
(an
obscene word).
NOTE:- This word when used
coffequially is. considered vulgar
and obscené in the society for
purposes of maintaining decency
and decorum.

கூதிர், காற்று, 410; 2, பனிக் காற்று,
cold wind

moistened

by dew.
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கூதேகம்

கூந்தல்

கூதேகம், வேர்ப் பலா, (பா jack fruit
- Atrocarpus integrifelia.

கூத்தாடி,
பூலோக
வாழ்க்கை
யிலகப்பட்டவன், ௮ ௱கா playing

கூதை, 5௦௦ கூதிர், 2. யோனி வெளித்
gereneo, prolapse of the womb;

3.

eperfl, the state of being mutilated in organ; defect in the organ.
கூதை
செய்தல்,
யாக்குதல், 1

காதை
the ear.

:மூளி

pounded rice as distinguished
from milled rice. itis a corrupt from

70 குத்தலரிசி.

கூத்தனம்,

கூத்தன், உயிர், 117; 5001; 2. துரிசு;'
blue virtrio! - Copper sulphate or
copper acetate;3. see seamen -

Ggsidonu, 4.wroeor, god. of death;5.
common

mustard

-

Sinapis niger.

கூத்தன் குதம்பை, 'மூக்கொற்றிப்
Lb, Indian lantana - Lantana
indica alias Inula indica.2. ame.

செவ்வந்தி,
chamomile

$Indian

wild

- pyrethrum

indicum;

3. Carns srenip, a kind of screw
~ ராச; 4. மூக்குத்திக் கொடி,
pointed or blunt- feaved hogweed
- Boerhaavia

rependa

alias

B.

verticillata.
கூத்தன் செம்பு, துரிசுச் செம்பு,
copper extracted from blue vitriol.

chorea.

கூத்தாடுதல், செல்வப் பெருக்கில்
வாழ்தல்,

tiving in prospefity;2.

-சூதகச்
சன்னியால்
நரம்பு
கோளாறடைந்து சிறு பெண்கள்
to

menstrual

disorders

hysteria; 3. Guum@ze,

tree - Excoecaria agallocha.

GQenaGe,

- Leaping
ague. 2.வாலிபப்
பெண்களுக்குக் காணும் ஓர் வகைச்

due

Indigofera

கூத்தனம், தில்லை மரம், 119815 ஈாரி6
56௨

சன்னி, சேஷ்டை, கோரொடு ராலா/ச'

கூத்தாடுதல், dancing of young
girls through nervous disease

கூத்த வாதி, சிவனார் வேம்பு, 51/௪5

கூத்தானம்,

கூத்தாடு சன்னி, கூத்தாடச் செய்யும்

சூதகச் சன்னி , சோள

கூத்தரிசி, கைத் கூத்தல்ரிசி, hand -

neem
asphalathoides.

his part in the worlds's stage.

under the influence
demon.

or

dancing

of devil

or

wash,
Geueme, prostitute;
2.
வைப்பாட்டி, Concubine ; kept
woman.

கூத்திக் கள்ளன்,

பல்

மாதரைத்

ayLicuesr, one who is corrupt by

léwd Intercourse with several
prostitutes -. Whoremonger.
கூந்த லழகி, 56௨ உரோம

விருட்சம்,

கூந்த ஸ்றகு, ஓர் வகை அறுகன் புல்,
hairy - grass - Agrostis bifaria.

கூந்த லெழில்

மாணிக்கம்,

மயிர்

iwnenféato, morning mallow - Sida
acuta alias S. rhombifolia.

கூந்தல்,

பாக்கு

மரத்தின்

௭60௨

- 15௧7;

2. கூந்தற்

which

see:

paim-leaf

3. பனை

;

4.

ius, women's
கூந்தல், 568௨

இலை,

Ghuscor

hair;

பனை,

யோலை,

gemeo

5.முதியார்

அம்மையார் கூந்தல்,
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கூந்தல்

8;

வெள்ளைக்

white

கூந்தற்

குருத்தோலை, |

tender

cocanut

leaf;

கூந்தற் பனை, ஆனைப் பணை, ஈரம்

7.

பனை,

இம்மரம், 50-60

துரோபதைக் கூந்தல், 0ர௦பறவயர்டு'5

மரம்

hair
- Porana race-mosa; 8. மயிற்

இறகைப்

றோகை,

கொழுந்துகள்

pea - cock tail; 9. குதிரை

வாலிச் சாமை,

பனை

நேராகவும்,

அடி, அடி

இலைகள்

போல்

கூச்சாகவும்,

மாறி

மாநியும்,

horse - tail -millet -

கோணலாயும், நுனியில் கூறாகவும்,

Panicum

verticillatum; 10. sreor

பூக்கள் சடையாயும், 6-16 அடி நீளம்

Ber,

kind

a

50௦0100515

of

15/1;

- fish

vosmeri;i1.

கூந்தற் கமுகு,

௦5௨

sea

see

-

தொங்கியும்

புட்பங்கள்

32. குதிரை வால்,

கூந்தல் மாரி, தேவதாரு, (02௦௦4
deodar
Erythroxylon

monogynum,

கூந்தல்

முள்ளி,

Se

tee

நீண்ட

with tong thorns.
கூந்தல்

மூட்களை

penal

வர்த்தனம்,

eclipse

thistle .

கறிசாலை, -

plant - Eclipta prostata.

கூந்தல் வாலி, குதிரை வால்,
see.
கூந்தல் வீரிகம்,
வேங்கை,

586

புற்
உரோம

கூந்தல் வேல், ஓர்வகை வேல
சாவி,

elephant

tomentosa.
கூந்தல்
oD

=

,

thorn

மரம்

- Acacia

ஓர் வகைப்

பாக்

andor areca. palm. Areca
.
5
்

மடம் அமை

P
கூந்தற்

மஞ்சள்

மாகா வள் “பது

mi
தைலம்,

வளர்க்கும்

Pomatum.

தைலம்,

்
தலைமயிர்
. 2

௦11--

,

|.

பட்டை வாய்ந்ததாயும்

இருக்கும். தை, மாசியில் பூர்க்கும்,
இது மலையாளம்,

திருவாங்கூர்
விசேஷம்,

இவ்விடங்களில்

leaves.

அனேக

முள்ளது.

சாதிக்கா யளவாயும் மேற் பக்கம்

AlyeMuith, a perfume.

மட்டை, 1௧ உர்வா ௦4 ௦௦௦௦கஈ௩ப௩

வாய்ந்து

அன்றியும் காய்கள் வட்டமாயும்

133. ஓர் வாசனைத்

கூந்தல் சேகம், தென்னை மரத்தின் |

கிளைகளில்

eee
னின்று

கழகாயிருக்கும். இதி
ஓர்வித
சர்க்கரையுல்,

கள்ளும் இறக்குவதுண்டு, இதன்
தப

பற்றிவிருந்து ஓர்வித

சவ்வரிசி

வரிசியை

whet

செய்வதுண்டு.

நோயாளிக்குப்

கஞ்சி

இவ்

காய்ச்சி

பத்தியத்திற் Gu

யோகப் படுத்தலாம்.இதன் "பாளை
யினின்று பனஞ்சாறும். எடுக்கலாம்.
"பழத்தோல் வெகு புளிப்பாயும்,
நாக்கில்பட ஸிச்சலையு முண்டாக்கும்.
talipot; East Indian wine palm;
elephant's palm - Caryota -urens.
It is so called from Its numerous

long and thin spadices, its height
is 50-60

ft. stem

erect,

leave;

pinnate; leaflets alternate-sessil

jagged with sharp points sessile,
flowers spadix 6-16 ft.
branched;
covered

long -with

innumerable sessile flowers; fruit

or berry roundish; about the size
of a nutmeg and covered with thin
yellow

December

bark;

flowering

| in

and March.It is found
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கூபகப் பாதை

கூந்தற், பனை
in abundance
Malabar

in Travancore,

and other places.

It is

ornamental, yields toddy (more
than any other palm) and jaggery
fiom the sap; the pith furnishes

an inferior Kind of saga which is
boiled to a thick gruel and given.

in diet to patients; sweet drink is
also drawn from its spathe. The

rind of the fruit is very acrid; and if
applied to the tongue will produce
a buming sensation.

கூந்தற்

பனைக்

கள்

, கூந்தற்

பனையின் பாளையினின்று வடிக்குங்
கள், இக் கன்ளைப் புளிக்க வைத்து
வாலையிலிட்டுக் காய்ச்சி ஓர்வித
'சாராயம்
இறக்கலாம்,
இச்
சாராயத்தை மேனாட்டு வைத்தியர்

கள் மருந்தில் உபயோகப் படுத்து
வார்கள், இக்

யில்

கள்ளை அதிகாலை

புதிதாக

இறக்கிக்

குடிக்க

மலச்சிக்கலை
நிவர்த்திக்கும்.
toddy extracted from the spathe
of the bastard
excellent spirit

sago tree. An
is obtained by

fermentation and distillation of
toddy; and is well - adapted for
pharmaceutical
purposes,
Freshly drawn toddy, taken early
in the moring acts as a laxative;

and removes
system.
கூந்தற் பனை

heat

from

the

setigera; 3. fleod sagev,
எலிச் செவிப் பூடு.

see

கூந்தற் பூகம், 5௦௦ கூந்தற் கமுகு.
கூந்தன் மா, (கூந்தல் * மா) குதிரை,
horse.

கூந்து, 5௦6 கூந்தல்.

-கூபக

அஸ்தி

பந்தனம்,

பெலும்பைக்

இடுப்

கவர்ந்துள்ள

நார்,

ligaments of the pelvis.
கூபக அமைப்பு, இடுப்பெலும்பின்
_ கட்டு அல்லது அமைப்பு, structure
of the pelvis.
.
USE

கரை,

இடுப்பெலும்பின்

விளிம்பு அல்லது ஓரம்,
edge of the pelvis.

கூபகக் கீழ் வெளி,

மாரா

ரா

இடுப்பெலும்

பின் கூட்டிற்குப் புற வெளி, ௦1/௪7
of the pelvis.

கூபகக்

சூழி,முண்டத்தின்

கீழ்ப்

பகுதியிலுள்ள

குழி

போன்ற

எலும்புக் கூடு,

basin

- shaped

bone at the posterior extremity of
the trunk - Pelvic cavity.

கூபகத் துருவம், இடுப்பெலும்புக்
கூட்டின் மையம், ல௦௭5 ௦71/6 பூஙர௫.

சாராயம், 566

கூந்தற்

கூபக

நாடி,

கீழ்

விலாவிவிருந்து

அடிவயிற்றின் கீழ் தொடைச் சந்து

பனைக்கள்

கூந்தற் பனை

நீர்ப் பூடு, சா aquatic plant - Chara

வெல்லம்,

கூந்தற்

பனையின் சாற்றினின்று எடுக்கும்
GClassveoib, jaggery obtained from
the sap of bastard

sago tree.

கூந்தற் பாசி, நீர்ப் பாசி, trailing
moss - Zannicellia indica; 2.-6¢

வரை ஓடும் நாளம். ௮ வர்ர 1பொப
in that part of the body extending

from the lower ribs % the groin lliac artery.

ர

கூபகப் பாதை, இடுப் பெலும்புக்
கூட்டிலுள்ள வழி, 0211௦ ௨.
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மானம்

கூப்பரம்

கூபக மானம், இடுப் பெலும்புக் கூடு
அல்லது

Aensy,

அனாமிகையின் குறுக்கு

the transverse

ment of the

measure-

pelvis.

கூபக மானி, அனாமிகையின் குறுக்
களவை நிர்ணயிக்கும் கருவி, ௮ஈ
instrument used for measuring
the diameter of the pelvis Peivimeter.
கூபகம்,

அறை,

அனாமிகை,

இது

முண்டத் தின் கீழ்ப்பகுதியிலே குழி
போன்றிருக்கும் எலும்புக் கூடு,
இது பல வெலும்புகளின் கூட்டம்.
இது .கடை முள்ளந் தண்டினால்
முதுகெலும்புடன் சேர்ந்தும், ஆசனச்

சந்து
எலும்புகளில்
இரண்டு
தொடை எலும்புகளும் சேர்வதினால்
கால்களோடு இணைந்து மிருக்கும்.
இது
அடியிற்
கண்டபடி
பல
வகைப்படும். ௨ 0௦ cavity of the
body constituting a frame -work
for the lower part of the trunk or
abdomen
- Pelvis. It is an
assembly
of bones which are
united to the trunk by the last

lumbar vertebrae and to the lower
extremities, by the articulation of
the thigh bones with the ossa
-innominata. According to its
formation, structure etc. the

following are the different. kinds:1.Qumidé suis, false pelvis.
2.பிரசவக் கூபகம், dynamic pelvis.
3. தட்டைக் கூபகம், 1121 021115.

4, புருடக்
pelvis.

கூபகம்,

ராப! ௪

'

5. கோணற் கூபகம்,
rachitic pelvis.

the pelvis.

கூபக விளிம்பு, கூபக வெலும்புக்
குழியின் ஓரம், (/1ஒ டர or margin
of the pelvis,

. கூபகவுள்வட்ட விளிம்பு, கூப கத்தின்
உட்புறத்தில் முன் பாகவும், பக்க
மாகவும் சூழ்ந்துள்ள எலும்பின்
விளிம்பு, 1
ridge of the bone
which forms the front and the
lateral portions of the brim of the
pelvis - tieo - pectineal IIne,

' கூபக வெலும்பு,

முண்டத்தின்

வயது

கீழ்ப்

விணைக்கப் பட்ட

or

மக்களில்

பகுதியி

நான்கு வகை

எலும்புகள், the four
bones in
adults constituting the pelvis viz -

இரண்டு ஆசனச் சந்தெலும்பு, 114௨
two

ossa innominata left and

right; ஒரு பீடிகை எலும்பு,

055

sacrum

புச்ச

or.rumo

bone; ஒரு

Gleugpibiy, OSS Coccygis or cuckoo
beak

bone.

கூபச் சக்கரம், ஓர் நிலத்தில் கிணறு

வெட்டினால் தண்ணீர் வருமென்று

_ நிர்ணயிக்கக் கூடிய இரகசியங்
களைப் பற்றி விளக்கும் சோதிட
நூவிற் காட்டியுள்ள ஓர் சக்கரம். 3
mystic diagram in Astrology by
which a soil is determined as to
Its fitness for digging a well.

கூபம், கிணறு, 17௮! 2. ஊற்றுக் குழி,
spring.

distorted

6. கூடாக் கூபகம், split pelvis.

20

. கூபக விட்டம், இடுப். பெலும்புக்
Sluilen @missena;, diameter of

கூபரம், முழங்கை, elbow.
கூப்பரம்,

5௦6

கூபரம், -
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கூப்பாடு

கூப்பாடு, பேரொலி,
uproar.

a cone;

9௮14 .ஈ௦156;

point;

tapering

4.

கூம்பாதிடி, ஓர் வகைப் பாதிரிப் பூ

கூப்பிடு வான், நுரையீரல் வலியால்

wg,
a kind of trumpet -flower
tree;2. பூவத்தி அல்லது கொழும்பு
igi Ceylon oak - Sehleichera

ஆடு சதா கதறுதல், ௮ (எடு 015225௦
in sheep marked by a continuous

cy.

trijuga.

கூப்பில், பூசினிக் காய், பாமர.

*டு;நோயினால்நெஞ்சி
&aieeo, Whoop

a

லுன்

walbly, Lb Glomée,bud; 2. Segy mire.

.

wal YEO, GONNGBO,

or loud voice due

disease

of

the

2.

lungs;

8

purple

வளராத

கூரணம்,

முட்டை,

become

வன்மை

rotten

hatched

தின்பதினால்

உண்டாகும்.
egg.

half

It invigorates

hispida;

-

2.

குமிழ், 2.
closing

conically; assuming the shape

of

umes,

ground

Justicia procumbens.

4௨

castor piant.

3. Wa

creeper - Mimordica humilis,4.
Gam_senened, a medicinal plant -

the

௦7 ௮ (0ர௦/5௨;2. ஆமணக்கு,

வடிவாதல்,

பனை,

‘uuraeo, prickly carolah ~Mimordica

தேக்

கூம் பரிட்டம், ஆமையோடு,

திரண்ட

கூந்தற்

கூரம், பாகல்,
62158
pear
Momordica charantia;2. முள்ளுப்

system if fried and taken internally.

கூம்பல், குமிழ மரம், 566

566:

கூரணடம், கூர்மையான முட்டை,
oval -shaped egg; 2 ugssu
“1IGae; enlarged scrotum.

- Addled egg ; 2. urglure
அவயங்காத்த முட்டை, இதைப்

பொரித்துத்

- Tephrosia

pear, see samtb.

egg which has loat the power of
and

indigo

கோடக சாலை, ௨ 0124 - பக
procumbens; 3. uneeo, balsam

egg which cannot be hatched; an
development

wild

கூரா சாகிகம், தேயிலை, 168.

பார்ரா

ரபர் - Strychnos potatorum.
௧௬

. 3. see aalbiiey,

purpurea.

கூமாகியம், தேற்றா , 18௮1௦ - clearing
கூமுட்டை,

contracting:

Genmse,loosing

கூம்பூரணம், கொள்ளுக்காய் வேளை,

aaineoy, Gann, silk cotton tree Bombax malabaricum; 2. see
காட்டிலவு,
கூமா, நச்சிலைக் கூமா,
tree (?)

eadam

enthusiasm;

wheezing.

5/௮]

a

Wrsoored reed.

கூப்பிடா ரொட்டி, 526௦ கரு நொச்சி.

to

3. @eilge, lessening

towards

|

கூரம் பாகம், கோடக

சாலை,

8566

கூரம்.
Sal TID, (pipiens, elbow.

கூரல், ஓர் மீன், இதன் குடலினின்று,
பண்ணையென்னும்

கூழ்ப் பசை
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Ka TFS.

செய்யப்படும், a large fish from the |
intestines: of which a glue is
made; 2. Limsmes uime,,-plume of
bird;

feather;

woman's

3.

Guiewr

iouds,

washing

கூரன் புல், வரகு,

[415

பூடு,

gis,

millet.
an

pungency;

sharp point,

2.

3. AGS,

கூர் கண், பார்வை கூர்மையாக வுள்ள
கண், Sharp eyes.

கூரிய கண், கூர்மையான கண், 1:28

eyes.

கூர் கெடல், புத்தி மழுங்கல், ௦6௦௦௱-

~
சிரசு,

ing duil witted through old age.

கூர்மையான

௦௦06௨ ௨௨0; 0

தலை,

கூர் கெட்டுப் போதல், 5௦6

ஈம்; 2. உள்ளங்

கூர்

கெடல்,

கையின் மேற் பாகம், உள்ளங்கால்,
the upper part of the palm of the
hand and the sole of tne feet.

satus Geagih, Agesencss, cocoanut
tree.

கூர் கேவு,

வெண்

கடுகு,

white

கூர் சீவிய பாக்சூ, இழைத்த

பாக்கு,

mustard.
Seued , scraped betel nut:..

கூரிய பரணி, சிறு குறிஞ்சா, 821
Indian

சுவர், சவர்க்காரம்,

soda.

abundance.

unknown

plant (7?)

கூரிய

seed.

Sa5, SiTib,acrimony;

of paddy.

ஓர்

sessamum

கூறரையில்லாச்

hair.

கூரன், நாய்,0௦0: 2. கூர் நெல், 12 எ

கூரான்,

கூரெள் ளெண்ணெய், கூரெள் ஆட்டிய
stessrolewmis,cil extracted from the

ipecacuanha

கூர்ச்ச சேகரம், தென்னை
cocoanut tree.

- Gymna

sylvestre.

கூரியம், கால் கை, certain parts of
the bedy as hands, feet etc.

கூர்ச்ச

நாசிதம்,

மரம்,

நாயுருவி,

indian

burr - Achyranthes aspega.

கூர்ச்சம், தருப்பைப் புல், Bacrifical
ராச55; 2. தலை, 11680; 3. புருவ

கூரிய லவுணம், துரிசு, blue vitriol.
கூரிய வன்னி, கொடிவேலி, ஜெ
lead work - Plumbago zeylanica.

மத்தி, Tniddle of the eye -brows; 4.
Big, beard.

கூரிய வான், நுண்ணறிவுள்ளோன்,
man of acute intelligence; genius.

கூர்ச் சாரம், சிவச்சர்ரம்; which see.

கூரியன்,
புத்தி
யுள்ளவன்,
. judicious and skilful man.

a

கூரி லவணம், அமுரி யுப்பு, பார்௦ 51.

கூரெள், ஓர்வகை எள்,
sessamum
indicum.

seed

2 பலவாறு ௦7
- Sesamum

கூர்ச்சிகை, பூ வரும்பு, 79/8- bud;
2. andl, needle.

கூர்ச் சேகரம், -தெங்கு,

௦௦௦00௩

paim.

, கூர்ச்சை,
க்ஷ்ச்சம்..

தருப்யைப்

புல்,

see
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கூர்மாசனம்

கூர்த்தல்
௮000655146;
saltish.

2. உவர்த்தல்,

60

யூகி

Sates, S15 Hig,
கூர்ப். பகழி,
a mineral

போல் வயிறு விம்மி இரைச்சலை
யுண்டாக்கும் ஓர்வகை மகோதரம்

being

மிகுதியாதல்,

கூர்த்தல்,

sharp pulse.

சரகாண்ட பாஷாணம்,

of a turtle,

கூர்ப்படை தறை, கீழ்க்காய் நெல்லி,
small
leaved feather foil polyphyllus.

கூர்ப்பம், 61 w5s), Middle of the
eye brows.

கூர்ப்பரம், முழங்கை,
முழந்தாள், 11௦௨.
கூர்ப்

பிஞ்சு,

elbow;2.

கெருடமூலி,

Bruel,

a white

நாயுருவி, 566

கக.

2.
-

and

in the system.

SaHfiold, 316m, turtle; reptiles of the
Chelonian order; 2. see அஞ்சன
பாஷாணம்.

of

கூர்மன், உரோமப் புனகத்தையும்,
விழி இமைப்பும் உண்டாக்கும் த௪
வாயுக்களில் ஒன்று, 016 of the ten
vital airs of the human
causing

கூர்மத் தானம், 566 கூர் மாசனம்.
யோடு,

of the Sage Kurman for altering
the virtues of metais for purposes
of purifying them.

கூர்ம வாயு, 5௦௨
கூர்மன்.

வெள்ளை
species

பாகம், 12 method

கூர் மல்லி, 52௨ ஊசி மல்லிகை,

கூர்ச்ச நாசிதம்.

கூர்மத் தோடு, ஆமை
shell of a turtie.

of appetite

or principle laid down in the works

கூர்மக் கன்னியான், சிவனார் வேம்பு,
Indigofera
shiva's
neem
asphalathoides.

கூர்மக்

condition of Vayu

ரிஷி சொன்ன

பிஞ்சு,

கூர்ப்பு, உப்புக் கரிப்பு, 591255;
- ழம்

loss

rumbling noise in the stomach. It
is said to be due to the deranged

முறித்து சுத்தி செய்வதற்கான கூர்ம

மிதிபாகற்

5ரலாற

of

characterised

கூரமரிஷி முறிப்பு, உலோகங்களை

ground pagal creeper- Mimordica
humilis.
கூர்மை

௨/௩

dropsy

by swelling or enlargement of the
abdomen resembling the shape

poison.

Phyllanthus

முனி,800)

abdominal

16
,

கூர்ம பிரிட்டம், 5௦௨ கூர்மத் தோடு...

கூர்ம புத்தி, நுண்ணிய வறிவு, 58
intellect; ingenuity.
கூர்ம மகோதரம், வாயு திரட்சியால்
வயிற்றில் கட்டியைப் போல் வீக்கங்

கண்டு சாதம் செல்லாமல் ஆமை :

the

hairs

to

system
stand

on

ends,
and
discharging
the
function of nictation(winking); a
vital air responsible
for horripilation and

winking.

கூர்மாசனம்,
சம்மணம் அல்லது.
அட்டணைக்கால்,
போட்டு
உட்காருகை, ௮ sitting posture with

folded legs; 2. ஓர் வகை ஆசனம்,
one of the.postures in meditation
consisting’.in squatting with
crossed

legs. .
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கூவாக் கிழங்கு

கூர்மை
கூர்மை, கல்லுப்பு, 5689- salt; 2.
Fay_@iciy, salt, impregnated with
soda;
3. பொட்டிலுப்பு, nitre Potassium nitrate; 4. Ristoremw, as
11 நுண்மைப் பார்வை, 6௦55
௦ உரம் 5. நுண்ணறிவு,
கூர்மைக்

கரிவாள்,

14150௦.

சவர்க்

காரம்,

soap.
கூர்சமைச்சி, 5௦௦,

மணல்,

வெள்ளி

5௮/4

மணல்,

silver ore;

கூர்மையாளன்,
கரிவான்.

கூரமைக்

566

கூர்மை யுப்பு, கல்லுப்பு, 5௦9 - salt.
்

கூர்மை யுள்ளோன், ஆமை,
turtle.

10110156;

கூர்வலகம், நாணல்,

|

கூர் வாளி, செம்பருந்து, 1௨௦ hawk.
கூலகம், கரையான் புற்று, வாம் - ஈம்.
கூத் தாடிகம், நூறு கரந்தை, ௨4/6௦
basil - Sphoeranthus zeylanica.
கூலம், பசு, மே,

2. விலங்கின் வால்,

tail of animals in common;3.
கடற்கரை, 56௪. 8;
4. காரா

Ltoenfl, asparagus bean - dolichos;.
5. umaed, bitter fruit - Mimordica
charantia;

6. eng

elk;

12. ue

monkey.

கூல விந்து, காஞ்சிரை, ஈய). 1௦/04
- Strychnos nux vomica.

கூலி AA,

An) ciupsenco, Indian

night -shade

- Solanum. indicum.

கூவதிரை, 5௦௨ கடுரேோர்கணி.

கூவமா, 58௨ கூகை நீறு.
கூவ மூரிகம், நாங்கில்,
Mesua

7. weow,

faeces. 8. wnesr 0௦9; 9. மந்தி, 8
female monkey; 10. Liew wingib, a

‘sweet confection; 11. Aske rng,

௪ plant of

genus.

கூவம், 5௨6 கூகை நீறு.
கூவரகு, பேய் வரகு,

3/0

of wild

millet.

கூவலம், பல நிறமுடைய

ஆம்பற் பூ;

Indian water -lily of varied colours;
2. gicuens, dholl - Dolichos.

1

reed.

monkey;

plant - Croton tigilium.

கூர்மைப் பார்வை, நுட்பமான.பார்வை,
sharp sight.
கூர்மை

-faced

பண்டம், provisions; 13. apa, male

கூவகம், நேர்வாளம், 17ப௨ 0௦4௦1 oil

குதிரைச் செவி.

கூர்மை நாரி, கெந்தி லவணம்,
prepared with sulphur.

red

கூவல், கிணறு, 'ஈனி; 2. 8௦௨ கூவுதல்,
கூவழிஞ்சல்,
கொடி
யழிஞ்சல்,
alangium creeper as distinguished from its tree. See se

தாமிகம்.
கூவளம்,

்
'கருங்

குவளை,

blue

nelambo.

கூவனை, நல்ல பாம்பு, ௦௦019.
௩

ய

o

'கூவா, 866 கூகை, 2. மாங்காய் இஞ்சி, '
mango ginger;3. Hes sebum,
ground

champauk;4.aju0,,0&

கிச்சிலிக் கிழங்கு, 1௦10 2600௮0.
கூவாக் கிழங்கு, 5௦௦6 அரோ ரூட்டுக்
கிழங்கு.

கூவாச
கூவாச் சாவல்,

கூவை

சாவல்

இளஞ்

சாவல்,

heat in the system will certainly

young cock used as an ingredient
in the preparation of electuaries

be removed and being refreshed,

thou hast nothing more to fear;
beautiful; will be thy body and full
;
of strength."

for exciting venereal desire.

கூவிரம், 8௦௦ கூவிளம், 2. ஒர் மலை
opp a mountain tree (unidentified).

சூடுக்கை,

Gases,

வில்வ

கூவினித்தல், சாப்பிடல், eating.

பழக்

empty sell of bael fruit.

கூவிளங் கனி,
fruit (riped).

வில்வப் பழம்,

கூவிளை,

௦௧௮

a

mineral

Crataeva

poison;

which
ஏகா!1௦

see;
pear

மரம்,

6௮௮!

12௨.
்

கூவு, வெள்ளைக்
sugar -cane.

கூவு

கூவிளம், வில்வம், 0861 1௨௫ Crataeva marmelos; 2. Ganera
பாணாணம், 8 (0
of native
கற்பாஷாணம்,
மாவிலிங்கம்,

வில்வ

685 கூவிளம்

கூவிள மாதிகம், விளா, 94/0௦0 -௮0012
tree - Feroniurm elephantum.

arsenic;

மணி

"if thou eatest the fresh and
tender leaves of bael tree, the

இது

தாது புஷ்டி லேகியத்திற்குதவும்,

கூவிளாக்

வாய்

3.

4.
-

religiosa.

கூவிளம் பத்திரி, வில்வ யிலை, இது
உடம்பை
குளிரச்
செய்வது
மல்லாமல் அழகையும் உண்டாக்கும்.
காயத்தை வச்சிரம் போல் கல்
தூணாக்கி, விந்துவை மணி போலச்

செய்யும். இது
அடியிற்கண்ட
செய்யுளால் இனிது விளங்கும்
“பச்சிளங் கூவிளம் பத்திரி யுண்டில்
நீச்சியம் சொன்னோம் நெருப்புங்

குளிர்ந்திடும்

அச்சமு மில்லை அழகாந் திருமேனி
வச்சிரம் போல வந்திடும் விந்துவே."

(தேருமூலர்திருமந்திரம்)
bael leaf. It is not only capable of
cooling the system. but also
tends to invigorate it; and this is
very well explained in the verses
of Thirumular mentioned below :-

கரும்பு,

14411௦

நாய்க்

குட்டி

ச௬ணங்கன்,

விருட்சம், an

unknown

tree(?)

கூவுதல், கத்தல், cooing, crowing as
birds, turkeys, cocks etc. 2.
அழைத்தல், 0௮1479.

கூவுவான், சேவல்,

0௦௦.

கூவை, 86௦ கூகை.
கூவைக் கட்டு, 5௦6 கூகைக் கட்டு,
கூவை

கூவ

நீறு, 5௦6 கூகை நீறு.

வல்லி,

unknown

கூவை

வாய்

வுண்டாகும்
யாவன:-

ஓர் நோய்,

disease

மணி,

an

0

பலவிதமாக

முத்துக்கள்

அவை

பன்றி, யானைக் கொம்பு,

நாகம், பசுவின்பல், மூங்கிற் கணு,
கொக்கின் கழுத்து, கற்புடைமாதர்
கண்டம்,

the

different

sources

from which pearls are derived viz
+ hog, elephant's tusk, cobra,
cow's teeth, bamboo joint stork's
neck and the neck of a chaste
woman.
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, கூழ்கும்

கூழை

கூழகம், எள்ளு, gingelly seed:

கூழை, இறகு,

கூழக் கெளுத்தி, குள்ளக் கெளிற்று
மீன், cat- fish af stunted growth Pangasius

buchanani

கூழங்கை, குறைந்து முடமான
a short maimed hand.

கை,

கூழ மணத்தான், வெள்ளைக்

கூளி,

sessamum

Sesamum

- piper longum.

கூழன்ச, 5626 கூழன் பலா,

shore

those

on the sea

-

; shingle.

நறுவிலி

worib,

narrow

sebesten- Cordia

கூழாங் கல்,

-

rothii.

see கூழன் கல்,

பானி,

"இனிப்புள்ள . , கூழ்

போன்ற ஓர் வகைக். சூடி நீர், (06
spume or uncrystallisable part of

sugar
refi neries;

obtained

in

itis ‘used as

drink or syrup.

கசூரங்கு,

sugar
a sweet

10. பெண்

வாலில்லாக்

கூழைக் OS,

SCC

கூழங்கை,2

கூழைக்கையான்,

குட்டைக்

coaujerGerrest,
maimed hand.

a 2erson with a

கூழைத் தொடை, பிறவியிலேயே
சிறிதாகவுள்ள தொடை, ௨ ௦௦ஈ௦௯௭-tal defect in having

கூழா மணி, see கூழ் முன்னை.
கூழாம

thigh.

a small short

கூழை நரி, வால் குட்டையான நரி,
fox with a-short tail.

கூழைப் பாம்பு, குள்ளப் பாம்பு,
இதைக் கல்லுகளுக் கடியிலும்
வீழ்ந்த
மரங்களுக்
கடியிலும்

கர்ணலாம்.

dwarf “Snake

்- ளேோக௱ளா[க' lencocephala.

ape

கண்டகிக் கல்:

கூழிச்' சாத்தான்,
ம்ணத்தான்.

see

is

Glau_@Qiétrtsma, hand which was
cut off; maimed hand.

அதாவது குற்றிப் leon, stunted jack
- Streblus asper.
leaved

(2ம் பாள்

. குரங்கு,a tail - less monkey - Ape.

கூழன் பலா, நீண்டு. பருக்காத பலா

கூழா,

யின்மை,

அல்லது
வாலில்லாக் கடா,
he.
‘buffalo without or with a short tail;
' Petlicon- Pelecanus. onocratalus;
2. வாலில்லாக் கொக்கு, ௨ (ச்0-௦7
stork with a shart or no tail.

கூழைக்

சிறு கல்,

(lit) pudding stone; loose pebbles

especially

2. பொன்,

கூழைக் கிடா, வால் குட்டையான

-seed-

கூழன் கல், வழ வழப்பான

கடை

umby, short snake;
மயிர் woman's hair.

orientale; 2. Arie,

long - pepper

1௪2/2;

9010; 3. பாம்பு, snake, serpent;4. B®, middle; 5. @t_sm_, short; 6.

பாற; 7. மமிற்றோகை, 90௦2௮௦௦௦15
ரக்னா: 8. சேறு, ஈர; 9. கூழைப்

white - coloured vulture.

கூழம், rei,

முட்டை

-

tt is

found beneath the stones ‘and
fallen trees.

கூழை: முட்டை, அழுகின முட்டை,
rotien egg; 2. see கூமுட்டை,
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கூழையன்

கூறம்

. கூழையன், குள்ளன், 3 short lad; 2.
குட்டையானவன்,
a stunted
௨5௦;

கூழ்வரசூ, கேழ் வரகு,
Cynosurus.

ragi

-

3. மட்டிச் சாம்பிராணி,

saomb, Sud, sediment, 2. sren,

கூழை வாலன், வால் குட்டையான

coouaGaned aren, the chaff of straw.

பாம்பு, இது பூமிக்குள் 4 அடி

கூளி, பெருங் கழுகு, 'ப!(பா£; 2. வலி,

fragrant resinous balsam.

sesamum

் ஆழத்திலுள்ளது.. ௨ 5௩2%௨ ஈரிர்ட

short tail - Uropeltidae: itis a small
burrowing snake ; living under:
ground at a depth of four feet.

Salp, iors Campi, a species of food
derived by boiling the flour of
grains in water or milk till a
thickened mass is formed -

Porridge;

- boiled food for infants - Pap; 3.
ayer, thick - gruel; 4. 2cmte;, food;

5. கஷாயம், 02௦௦௦140; 6. நறுவிலி,
566 கூழா, 7.பொன், 9010; 8. கூழ்ப்
usme, which see; 9. பசை

pulp.

கஞ்சி, மாவு கஞ்சி,5௦௦ கூழ்.

கூழ்ப் பசை,

மாப்பசை,

91ப11பப5

றா௦0ப௦4; 02516; 2. கஞ்சிப் பசை,
starch from rice gruel.
:

கூழ்ப் பாண்டம், சாம்பற் பூசினி,

௨5

- coloured pumpkin or summersquash- Cucurbita
alba;
2.

பெருங்காயம்,85247020102; 3. கூழ்ப்,
Linemest, porridge pot; pap -ற௦ர். '
கூழ் முட்டை, 5௦௦ கூமுட்டை.

கூழ்

௩

வடகம்,

வற்றல்,

3.

strength; 3. et@memmn,

buffalo; 4.

Guu devil; 5. @Uen_,

shortness;

6.

பா௦11௮51௦

கற்பழிந்தவள்,

woman; 7. GlumeA& sin, covering
bull; 8. @tom
bull; 9 எருது,
bullock; 10, @mer,a familiar
ghost;11. eseS\ strength.

்

அரிசிக்

seasoned

2

௯.

கூழிட்ட
and

'கல், இது உட் பக்கம் கூடாகவும்,
மேற் பக்கம் அயம் சேர்ந்த களி மண்
கல்லாகவும் உள்ளது. இது நோய்
களைக் குணப்படுத்தவும் .கப்பல்

கவிழ்தல் முதலிய அசம்பவங்கள்
நேராத படிக்குக் குளிசமாக்வும்
உபயோ கப்படும். eagle - stone
. found in eagle’s nest. It is a natural —
concretion of argillaceous oxide
-of iron in round and
ovoidal
masses having a concentric of

structure often hollow within, with
a loose kernel} at the centre. It is
held to be a specific against
diseases and a charm against
shipwreck and

other disasters

-

Aetiles of the ancients.

கூளிப் பனை, தாளிப் பனை, ௦11004

கூழ் முன்னை, ஓர் வகை முன்னைக்
கீரை, conjee munnai greenPremna cordifolia.
௬

sesame;

2. GPSPSFGES | cafe acd, ap Gs sci லகப்படும்

ஊட்டும் குழந்தை சோறு, 504 ௦௨

கூழ்க்

or

dried

water cakes, Prepared of flour.

-

tree - Corypha umbraculifera.

கூனிவாச மூலி, 5௦2 -கரூமத்தை,

கூளைக் கல், செங்கல், 61/௦.
கூறம், பாகல்
balsam pear Momordica charantia; 2. semi,
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கூறும்

1௦ார்0156;

கூற்றன் கொலையோன்

1பா!6; 3. நவாச்சாரம்,

chloride of ammonia:

4. seny

bottle gourd - Cucurbita lagenaria; |

5. 596 குடசப்பாலை.

meat flesh.

கூறாகி வேம்பு, நில வேம்பு, ground
neem - Justicia paniculata.
கூறி, கருப்பு மட்டி வாய் Ben,
கறுப்பு மட்டி வாய்,

see

கூறு, ஓர் வகை எள், ௮ 180 ௦7 பரவ
5880 2. தன்மை, 25 ॥ உடற் கூறு.

nature of the body; 3. ep fey,
the component parts of the body;
4. ungl half; 5. urxe;, portion or

omy,

of diseases.

கூறுகம், எள்,566 கூறு.
கூறு

Caio,

see

Ou

கூறு கெட்டுப் போதல், வயதினால்
மனத் தடுமாற்றம் ஏற்படல்; ராம்கி!

coming

-

Punicum

செய்தல், ௦௦௮௮0௦ of the body with

a knife; 2. துண்டாக்கல்,
into pieces. .

பே

9

| கூறு செய்வான், சத்திரம் செய்வோன்,
a medical man who treats
by

operation

with

angen, butcher.

கூறு படுத்தல், இரசாயன முறையாகப்
பிரித்தல், ஊடு
chemically
கூறு பாடு,
பெளதிகப்
பிரிவு,
chemical analysis;2. கலவைப்

பொருள்களை

அங்கங்களாகப்

Hfgse,

resolution

the

of

compound bodies into simpler or
component parts; 3. gsestenw,

nature or quality.
கூறுபாட்டு

ரசாயணம்,

வஸ்துக்

களின் பெளதிகப் பிரிவினைப்
பகுதிகளைப் பற்றிக் கூறும் நூல்,
analytical chemistry. °

aps

போதல்,

disorder

stuffing;
plugging,

கூறு செய்தல், கத்தி யிட்டு சத்திரம்

knife;2. sem iy

கூறியது
கூறல், சொன்னதையே
திருப்பி,
அல்லது
மாறுபடச்
Qeneveded, repetition of the same
words or of the same sense in
different words - Tautology.

sub- division; 6. Gaga

pomegranate
granatum.

diseat3s

கூறிடுதல், 5௦௨ கூறு போடல்,

symptoms

satiety;2. Slexfisse,
thrusting;3. sjemis60,
as lint to a sinus.

கூறு சட்டம், நல்ல மாதுளை, 84/6௦1

கூறல், நாக பாஷாணம், ௮ (ஈர ௦74
Prepared arsenic; 2. ஆமை,
tortoise; 3. Ome _ feather:
கூறவடி, மாங்கிஷம்,

|

on

in aged

personis - Involutional psychosis.

See Note. under கிழப் பைத்தியம்.
கூறு கொள்ளல்,
அளவு
மீறி
44455, filling with food beyond

கூறுவசம், 566 ஓமம்.

கூற் கேவு, கடுகு: ராபக1லம்.
கூற்றரிசி, கைக் குத்தலரிசி,
pounded

1௮௭௦

-

rice.

கூற்றம், துரிசு, blue vitriol.
கூற்றன், see கூற்றம்.

கூற்றன் கொலையோசன், 896 கூற்றம்:
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கூற்றுவன்

கூனி வாதம்

தங்கைச்சி

கூற்றுவன் தங்கைச்சி,

சிறு கீரை,

field spinach,
pig greens
Amaranthus campestris.

கூனத்தை,

-

கூனம், ஏலரிசி, 5௪௨05 of cardamon.
இலைக்

கள்ளி.

அதாவது

வளைவான

காய்

புளியங்காய், [வரவா

fruit.

கூனன், நத்தை க௱வ!!; 2. நாரை,
கொ௱மாசார்; 5406; 3. கூனில்லாத
ausst, one free frorn crookedness.

கூணலாயிருத்தல்,

முதுகு வளைந்

4\555e, being crooked;
hunch - backed.

கூனல்

சங்கு, போர்;

being

hunch

கூனற் கிழவி,

see

Lloigsteng,

ebony

கூனற் கிழவன், முதுகு வளைந்த
கிழவன், 8 9/0 man bent down
by ‘age; an old crook - backed

man.

கிழவி,.

Sipe,

an

crooked

முதுகு

old

woman

with

a

கூளண், ஆமை, 10110156; 2. கூனுள்
ளோன், hunch ~- backed man ;3.
FIG, SCC Sn.ss60.

கூணாள், 566

ஆமை

5.

mountain

variegata; 6.

murder;7.

-வசவி,
;

கூனிக் குறுகல், முதுகு வளைந்து
aipy,
Amsseo,
becoming
hunched - backed and short in
stature.

கூனிக் கெண்டை,
சிறு கெண்டை
மீன், 8௱௮!! ௭௮0 - ரகர - cyprinus
fimbriatus.
:

கூனிப் பார்த்தல், குனிந்து பார்த்தல்,
கூனிப் பொடி, சென்னாக் கூணி, 566
கூனிப் போதல், மூப்பு, பிணி, முதவிய
வற்றால்
முதுகு , வளைதல்,
bending

யோடு,

கூனி.

aac, Apmneo, small banyan tree Ficustsiela; 2. Glacinestneir snefl, a

or stooping

with

age

or

infirmity.
கூனி

வளைந்த

back.

கூனன்
முதுகு,
tortoise shell.

variegated

- Bauhinia

Qanenco

- backed

iooking at a thing stooping

2. நத்தை,

- ௮113. கூன், ஈபாள்- back; hump:
4. கோணல், 0௦01600655.

கூனஜ்

விழுந்தவள்,

woman;

prostitute.

கூனலங்காய்,

fish
common:

shrimp - Crangon vuigaris;4. asi

ஏலம், ௦௮10௮௦.

கூனயிக் குடையாள், 58௨

small
crustaceous
Camarum, 3. Apslmre,

மித்திரம், மாரணம்

மந்திரத்தால் கொல்லல்,

அதாவது
10110

by

witchcraft of sorcery.

கூனி மிர்த்தல், முதுகின் வளைவை
நிமிர்த்தல் ௦௨௦ 11௨ ரபர் ௦
the back.

கூனி யிறால், சிற்றிறால், 59௦ கூனி.
கூனி

வாதம், : இடுப்புங்

காலும்

விசையுடன்
இழுத்து
வாங்கி
அதனால் சரியாக நிமிர் வொட்டாது
வலிமை யூண்டாக்கும்
-ஒர் வாத.
நோய், வா angular deformity of the
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கூனி வாதம்

கெ௧ு௪

spine due to spasmadic affection
of the lions. It is marked by
inability to straighten the body to

hunch
or crooked
back;
ஆமையோடு, tortoise shell.

bending;2

sas eflipso, getting crooked
. back; growing hunch- backed.

-

Masoenr, Fetreniy ered
a large
earthen (ot or boiler 2. meves
பாம்பு, 6௦05;3. கொடிப் பட்டை

10 வார்; ௦7 ௨ 0௨௨;

4. கருப்பளு

கெக நாதம், அப்பிரகம் mica; talc.
கெக ராசி, பூலா,
- Phyllanthus

black honey ahurb
multifiorus.

கெக ராசினி, 866 கெகராசி.
கெக் கட்டம்,

566

கெக்களம்

சாற்றைக் கொதிக்க வுபயோகிக்கும்

கெக் கரிக்காய், 5௦௨

அகலப் பாத்திரம், 5ப92ா - 6௦41௦ மா

கெக்கரித்தல்,

caldron.
'

கூன், தண்ணீர் மிடா , ௮ [வாரக் [டர்
or boiler; 2. suemene;, bend; 3.
ஆந்தை, ௦11: 4. முன் வளைவு,
anteflexion;

5. mRsens,

snail;

6.

சங்கு, ௨௦௱ஈ0; 7. முதுகின் வளைவு,
இது அடியிற் கண்டபடி பலவிதமா

1. Glett eusmenis sacs, posterior
of

the

spine;

tasting

a

supine bent - Cyrtosis.

கக்கிரிக்காய்.

மிக்க

intensely

இனித்தல்,

sweet.

கெக்கரீசம், செங்கழுநீர், red Indian
water lily; American sweet scented water - lilly -Nymphaea
odorata.

கெக்கலித்தல்,

யிருக்கும், எபே
- 80%. 10௧
curvature of the spine are of
different kinds as mentioned
below:curvature

2.

கெ

an upright posture - Kyphosis.

கூனுதல், வளைத்தல்,

கன்னம்

விலா

Aflss5e, laughing
sides;

சூலுங்க

so as to split

side - split laughing.

|

கெக்களம், மிகச் சிரிப்பு 600025514௨
laughter.

கெக்களம் கொட்டல்,
Aflsseo,

மிகுதியாகச்

laughing loudly.

2. மல்லாந்த கூன் இதில் தலையும்
முதுகும்
பின்னாக
வளைந்

கெங்காசல குப்பி, காசிக் குப்பி, ௨
earthen bottle made in Benares

துள்ளது, ௭ 546 bent with the
head thrown back- Lordosis.

chiefly with fuller's earth. lt is so

3. பக்க கூன், lateral curvaiure
the spine - Hybosis.

of

கூன் கிடை, ஓர் வகை
மெய்க்
குற்றம், இதனால் உடம்பு குறுகிக்
கிடக்கும். 06 of the five bodily
defects

viz.

lying

in crooked

முதுகு,

Ganicns fc, water; see smisme, 2.
கல்லுப்பு, 562 - borne salt.

| Glas

asnvamiib, unener, elephant.

கெச கரணம், செவியாட்டும் வித்தை,
see கெச கன்னம்.

posture.
கூன்

called from its use for holding the
Ganges water.

வளைந்த

முதுகு,

௦௨௧௪ கன்னம்,

56௦௨ ௧௪. கன்னம்.
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கெச்சிதம்

கெசக் . கன்னி
கெசக்

கன்னி,

வெருகு,

௮

பம்

:

_with a large leaf used for covering
newly

planted

saplings

greens - Achyranthes
noides.

1௦105

Qaen, sens, 217%,
Ficus religiosa.

leaf.

கெசடம், நாகப் (y.Ceylon ironwood

கெசாசை

- Mesua ferrea (coromandelina).

நாசனி,

penance
spicigera.

வன்னி

, ஃ&ருமாக!5

tree

-Prosopis

௪

tree

peepul

கையாந்

tree தகரை,

eclipse plant - Eclypta prostrata.

கெச்சக் காய், கழற்சிக் காய், 6௦1௦
nut; molucca beans - Caesalpinia

-

religiosa.

புடம்,

566

நூற்றொரு

௧௪

புடம்

2.

கெச்ச சீரம், முல்லை,

- Solanum

886 கெச்சம்.

calcination

கெச்சம், தேக்கு teak tree - Tectona

கெச புட்பி, பெரு வேம்பு, ஈஈ௦பார்வ்ா

grandis; 2. see 217%, 3. முல்லை,
wild
jasmine
— -Jasminum
angustifolium.

repeated

yw,

Qasere Fund, sigicusmer , three lobed night - shade
trilobatum.

படசு, 5௦௦ அதிங்கம்.

கெச

தநா,

polygo-

bonducella.

கெசந் oid, sive, peepul
Ficus

2. இரண்டு

,140௦ cubits measure

கெசனி, துயிலிக் Sony, a kind of

paradisiaca (troglody tarum).

Qasr

முழ அளவு
or one yard:

- Arum

macrorrhizon;
2. மொந்தன்
eineoip, stout banana- Musa
கெசங்கயல், தாமரை யிலை,

கெசம், யானை 824;

101

times.

neem Melia azedarach
composita

கெ௪ பூகம், துவரை,

or Meliao

கெச் சருட்டி, திப்பிலி, 1௦09- 06௭.

0௦1 - வேகாபக

indicus.

கெசப்பி, 5௦௦ அதிங்கம்.
1112

‘tusk of an elephant.
gum

of silk cotton tree.

மூட்டி,

பாணா
கச

புறங்கை

ரில் (2

மூசம், 5௦௦

இலைப்

see
2.

சேருதல், பாரா.

.

கெச்சி, பேய்த் தும்மட்டி, .6ரிர்சா ௩௮12
பிசின், 1௦

melon-

Cucumis

colocynthis.

கெச்சிகா, .மயூரச் சிகைப் பூடு,

கெசமா முட்டி, 5௦௨. எட்டி.
கெச

தகரை,

கெச் சனித்தல், கூடுதல், 1ொர்து;

கெசப் பிடி, யானைக் கொம்பு
கெசப் பிரியம், இலவம்

கெச்சனா, கையாந்
கெசா- நைசா.

நாறி,
:
பாசி.

cock's

௭

crest

dichotoma.

கெச்சிதம்,
weniged,
health.

062 -

plant - Actiniopteris

|

நோயினின்று
getting

குண

improved

in
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கெஞ்சி

கெடைக் -கட்டு

கெஞ்சி, சிந்தில், moon
Menispermum

கெடிறு, ஓர் வகை மீன்,

- creeper -

cordifolium.

-கெடகம், புறா முட்டி, 0௨௦௨௨
- Triumfetta rhomboidea, —

burr

கெடு குறி, துர்க் oe), bad symptom.

கெடு
தப்பல்,
முதலியவை

கெடம், 86௦ கெந்தியுறு பாஷாணம்,
2. 566 கெளரி பாஷாணம்.

running
_ உடம்பை

கெடுதல், s11flseo, decaying; rotting;
2. சோரம் போதல், பற 56000௨;

யோடல், பயந்து
ஓட்டம் பிடித்தல்,

away

agitation

3. ஒழுக்கங். கெடல், 0௨௦௦0

owing to fear and

of

mind;

ொ௦ாவ!560;4.

2. Gam

விட்டகலல்,

(In

Pathology) leaving the system
said

of diseases.

வருந்துபவர்களுக்கு

emaciated

ange,

being dead.

கொடுக்கு .மோர் வகை

5.

கெடுதி, ஆபத்து, _ danger; 2. துன்பம்,
suffering.

மாத்திரை,

'கெடுத்தல், கற்பழித்தல், 52011119

முறைக்கு
அகஸ்தியர் - வல்
'லாதி(6009)'யைப் பார்க்கவும், a pill

the chastity of a woman; seducing;

in fever for reducing:

by promoting

. 2 usenflsee,making or causing
anything to lose its life and

perspiration - Sudorific pill. For
preparation of this pill, see

as done

Agastya Vallathi 600.

neutralising

spirit

in the preparation

கப்ப;

3. விஷ

of

முறித்தல்,

or counter -acting

poisons as in cases of poisoning

கெடி மண்டுதல், பயத்தால் பீடிக்கப்
படல், being affected with fright or
fear.

கெடியாம விதை, தேத்தான் கொட்டை,

or poisonous bites; 4. உரு
வழித்தல்,
disfiguring
2
deforming.
கெடுப்பினை,

water clearing nut - Strychnos

வங்க மணல்,

(5௮0

ore.

potatorum.

கெடியாரம்,

or reduced;

mind.

வியர்வை

யுண்டாக்கி சுரத்தைத் தணிக்கக்

the temperature

உடம்பு மெலிதல்

getung

கெடுதல், சித்தம் கெட்ட மனம், ஊரி

கெடி சூரணக் குளிகை, சுரத்தினால்

prescribed

மாதவிடாய்
. காலக்கிரமம்

தவறுதல், பெரிது the limited
time as menses in women.

கெடி, அச்சம், பயம், eat.
15

கெடி கலங்கி
மனங்கலங்கி

a. kind of

fish.

வெண்கலம்,

6௨1

-

metal.

கெடி ரோகம், -பயத்தா லேற்பட்ட
நோய், ௨ sudden prostration or
perturbation of body
through fear- Shock.

and

mind

Clacmi_, epriudles, bamboo,
கெடைக் கட்டு, எலும்பு முறிவுக்கு
மூங்கிற்பத்தையை : வைத்துக்
கட்டுங் கட்டு

800110௧110

bamboo
splint in
fracture of bones.

a” case

of a
of
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கெட்டிக்

கெட்ட
கெட்ட,

அழிந்த,

spoiled;

2.

கற்பழிந்த$20ப020.
கெட்ட கண், கொள்ளிக்

eye; 2. SH

கண்,

HS sewer, blind eye.

கெட்ட காலம், கெடுதி காலம்,
season;

1

920

time of one's bad star.

கெட்ட நகம், சொத்தை நகம், bad
nail.,

கெட்ட.

ர

நடத்தை,

் நா௦உபர்பங்/ா

சோரத்

மா 1005௨

தனம்,
ராவு

especially in women.

கெட்ட

நிலை,

malposition
uterus etc.

கெட்ட.

நோய்,

பிசகான
as

of

நிலை,

intestines,

சிக்கலான

நோய்,

disease
attended
complications See ௮5௦
வியாதி,

with
கெட்ட

கெட்டப் பல், சொத்தைப்
பல்,.
disintegrated tooth; 2 meet uev,

teeth as a causes for uttering bad
predictions
become

கெட்ட

turn

out to

மூளி

மூக்கு,

nose.

sq,

beard.

to indigestion

or

கெட்டவள், கேடு அடைந்தவள், an
immoral woman.

கெட்ட வியாதி, கொடிய

disease,

3.

உயிரைக்

கொள்ளை

கொண்டு

போகும் வாந்தி பேதி, அம்மை, சயம்
முதலிய தீரா நோய்கள்,
diseases

pox, tuberculosis.
etc.

கெட்ட

எவ

such as cholera, small-

விரல்,

consumption

இரத்த

மற்று

வெண்ணிறமடைந்த விரல், dead
finger i.e. a cold bloodless and
white condition of the fingers Digitus morturs.

கெட்ட வுடம்பு, பெண் நோயினால்
சீரழிந்தவுடம்பு,

system

degenerated
by venereal
syphilitic disease. .

கெட்ட

வுருவம்,

or

குற்றம்

வாய்ந்த

உருவம்,
௮ deformed
‘monster figure.

figure;

கெட்ட
வேளை,
அசுப
காலம்,
inauspicious time especially
noted

when

a patient

falls if! or

2. நோய் கடுமை யாகுங் காலம்,
period during which diseases
reach a critical stage; 3. Ags: snp
ruling time of evil planets in one's

கெட்ட வயிறு, அசீரணம் அல்லது
வேறு காரணங்களினால் கோளா
நடைந்த வயிறு, 98/50
of
stomach due
other causes.

dangerous

Gis Giymis, venereal disease; 4.

when medicine is administered;

.

மூக்கு,

deformed

Galiub,

which

true.

நோய்,

குரல்

நோய், 8

maiignant disease; 2. sumunorest

life.

கெட்டி, உறுதி, 5௦11010:; 2. நெருக்கம்
density; 3. sige,

hardness.

பேதி எளிதில்
1 கெட்டிக் குடல்,
ஆகாக் கல்குடல், !1810 001516 1௦4
easily moved by purgatives.

கெட்டிக் குரல், உரத்த சத்தம், loud
cry.
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கெட்டித் தயிர்

கெட்டித்

தயிர்,

் curdled

milk

கெண்ட

உறைந்த : தயிர்,

.

கெட்டித் தேன், இறுகிய Caen, thick

பேரண்ட

or constitutionally strong; 4. amu

Ggaib, body invigorated
process of rejuvenation.
கெட்டி வஞ்சி, வைர

honey.

கெட்டி பண்ணுதல், இறுகச் செய்தல்,
making

firm;

உடம்பை

வலிவடையச் செய்தல்,

hardening;

2

invigorating the system; 3. usm

படுத்தல், securing
கெட்டிப் பல், இறுகிய
firm tooth |
கெட்டிப்

பாகு,

பல்- hard or

தடித்த

வெல்லம்

அல்லது சர்க்கரைப் பர்கு, ௨ thick
treacle made out of jaggery or

-Sugar.

கெட்டி மிளகு, அழுத்தமுள்ள மிளகு,
solid

pepper.

கெட்டி

முலை,

இறுகிய

அல்லது

தளராத (ipemed, soild or firm (not
pendant)

breast.

கெட்டி மூங்கில், கல் மூங்கில், 510௨
bamboo;
801/0
bamboo
Dendrocalamus strictus.
கெட்டி மேதிகம், ips,
- Butea frondosa.

கெட்டி மோர்,

paiaus

trée

தண்ணீர் கலக்காத

is not added; unadulterated butter
- milk.
'
1௦54

Bow

பலமான. உடம்பு,

௦௦ஸ்:;

etd,

. by

வஞ்சி அல்லது

சவுக்கு
iron
wood
tree
or.
casuarina - Casuarina equiseti-

"17011௪.

கெட்டுப் போதல், அழுகிப் போதல்,
_ getting putrid or rotten; 2.eeryp |
elsseo, getting stale or rancid3.
~uuey Lui_ngiGungeo- growing
useless; 4. ஒழுக்கங் கெடல்,
becoming
demoralised;
5.

சோரம் போதல்,

being seduced.

கெட்டுப்
போனவள்,
விபசாரத்
தனத்தை மேற்கொண்டவள், a
woman given up to prostitution; a
failen women.

கெட்டு விடுதல்,
போதல்,

கெணம்,

866

கெட்டுப்

58௨ கணம், 2. சமூலம்,

piant as a whole.

கெணி காயம், கிளி முருக்கு, ' சர்ர்
‘see.

Gong butter - milk to which water

கெட்டியுடம்பு,

பட்சி

2. உழைப்பினால்

body hardened

through labour; 3.QweounsGer
eusSlaysiren ay_ibiy, body naturally

Gaciisib, @ier

camphor; 2.

Gaupilemen, betal leaf.
கெணை,

566

கணை,

கெண்டகச் சிலை, 5௦௨ கண்ட கச்
சிலை,

கெண்ட

காரணி, சீவக மூலி,

.= creeper - Menispermum

௱௦௦௱
cordifo-

ium; 2, Aeusmgy, turpeth root -Ipomasea turpethum.
| கெண்ட

பேரண்ட

கண்ட பேரண்ட பட்சி.

பட்சி,

see
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கெண்டை

- கெண்டம்”
கெண்டம்,. 58௦

3. கருங் கெண்டை,

கண்டம். '

கெண்டிச் செம்பு,

Barbus
food.

மூக்குச் செம்பு,

any vessel! earthen

or metal with

a nozzle or projecting mouth
(used in distillation) Retort.

carp - Etropius

௦7

cyprinoides.

6.பூமின் கெண்டை, இது ஓர் பெரிய

கொல்லி,

common rue - Ruta graveoiens
(angustifolia) C.f. seirByw.

கெண்டை,

சேல் கெண்டை,

carp - fish - Cyprinus

2. கெண்டைக்

முழந்தாளின்

கால்,

இனம்,

மீன்,

portion of the leg from the ankle
to the knee; 3. gms Gmrmi, see

carp

அவுன்ஸ் நிறை வரையிலுண்டு,
். இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்

படும் அவையாவன,
8கா
௦
carp - fish Cyprinus fimbriatus. It

is a river fish and is one of the
largest genus in South India. The
species differ greatly in size and
weight from 80 Ib. to an ounce.
The following are the different

varieties.

©

- Homaloptera

brucci.

_ Found in rooky streams.

கெண்டைக் கட்டி,

விதமுண்டு, 80 பவுன் முதல் ஒரு

in all

7. கற்கெண்டை,
சுனை யருவி
களில் மிகுதியாயுண்டு, rock

11௪14

பெருவகை மீன்களுள் ஒன்று. இது
கனதியிலும், பருமனிலும் அனேக

யருவிகளில்

carp fish class, common
mountain streams.

அதாவது

கெண்டை, ஆற்றுக் கெண்டை மீன்,
இது தென்னிந்தியாவில் அகப்படும்

மலை

விசேஷமாயுள்ளது. 88!௱௦0ஈ ௦7
India. It is a large fish of the

fimbriatus;

கீழ் பக்கம்,

0௦

maculatus.

5. மது.அல்லது மோதக் கெண்டை,
large -eyed carp - Megalops

கெண்டுரம், ஓர் பேதி மருந்து, a
2. பாம்பு

௦காற -

dorsalis.

4. காக்கைச் சேற் கெண்டை,

muscle.

purgative;

ளோொசுி௦ ௦ர-

Barbus

projecting mouth of vessel ( used
in directing the steam of liquid)

சதை,

2. பூரிக் கெண்டை,

3. சேற் கெண்டை, : 5௮1

வாய் அல்லது குழாய்,௮ pipe or the

கெண்டைச்

It is bitter as

Barbus carnaticus.

- கெண்டிவாய், பாத்திரத்தில் நீண்டுள்ள

கெண்டு,

மரச் சகாற -

chola.

|

- 8, மடவைக் கெண்டை, ௨ smail
kind of mullet or carp - Etropius
corouchi.

9. வெள்ளி மடந்தான் கெண்டை,
silvery white

carp

- Cyprinus

_ cirrhosus.
10. புள்ளிக் கெண்டை,
501160
carp - Barbus punctatus.’
11. பறவைக் கெண்டை, ர

0

- + Barbus parrah.

்

12. சரளைக் கெண்டை, 141020.
labes - Labco fimbriatus. '
13. சாணிக் கெண்டை,
12.

886 11௦.
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- கெண்டை

கெண்டை

34. ஆற்றுக் கெண்டை, ரமன ௦
or Nilgiri: trout - Barilius
gatensis.

_

15. Quimp Qacisteni_, golden carp
-Barbus chrysopoma.

16. smdu Gacivtent_, gray carpBarbus colus.

ர

37. சிவப்புக் கெண்டை,

1௨0 ௦ழற-

Barbus jerdoni.

18. g1eflté

GQacistent_,

white

mullet or milk- fish - Chanos
salmoneous.
139. கருமணிக் கெண்டை அல்லது
கருவிழிக் கெண்டை,
red
labeo- Labeo kontius.

20.குள்ளக் கெண்டை, 8௦7 ௦.
21. வெண்கெண்டை,

41௪ ௦.

22. தேள்.கெண்டை,

8௦01௦1

gobiGebius
(B) The

nuna.

other

south

Indian

1. பனை முது கெண்டை,
carp.

Palmyra

species are:-

010

3. கோழி முது கெண்டை, 10௦7 வ.
கெண்டைக் கட்டி, மண்ணீரல் வீக்கம்;
MAME Sto, enlargement of
the spleen; 2. fynemws aq,
overian tumour through

கெண்டைக்

காரி, . 5௦6

dropsy.

உரோம

. வேங்கை,

கெண்டைக்

21

complaint affecting the muscle of
the calf; violent contraction of the
muscles of the calf - Cramps.

கெண்டைக்
small

குஞ்சு,

சிறிய

மீன்,

carp.

கெண்டைக்

கை,

புசத்தின்

முன்

பக்கத்துச் சதை, muscle of the arm
just in front
Biceps.

of the

shoulder

-

கெண்டைச் சதை, கணைக்காவின்
பின் புறத்துள்ள சதை,

116. (ம௦%

fleshy part of the leg behind and
below the knee.

கெண்டைச் சதைக் கட்டி, கெண்டைச்
சதையிற் காணும் கட்டி, abscess
of the caif.
கெண்டைச் சலக் கோர்வை, நராமைக்
கட்டி. இதுவே வட் மொழியில் சலக்

கூர்ம

ரோகம்

எனப்படும். .56௨.

கெண்டை யேறல், கை கால் குரக்கு
eualeése0, spasm
the limbs.

கால், கணைக்கால்,

or cramps

of

கெண்டை வாங்கல், 86௦ கெண்டை

யேறல்.

கெண்டை வாதம்,

காலில் வாதம்

, தங்கிநிற்றலால் உளைந்து, நொந்து,
கெண்டைச். சதையில்
ம் ஓர்வாத

leg from ankle to foot; calf of the
leg.

கெண்டைக் கால் வாதம், கெண்டைக்
கால் வீங்கிக் கடுத்து வலியை
யுண்டாக்கும் ஓர் வாத நோய்,
rheumatic
pain or nervous

. கெண்டைக் கட்டி.

2. பறவை முது கெண்டை,

carp.

வாதம்

Gam,

எடுத்துக்:

spasm

of

neat due to rheumatic affection
of the leg. See கெண்டைக்கால்
வாதம்.
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கெண்டை

கெந்தகக்

வியாதி

கெண்டை வியாதி, பயத்தா லேற்படும்
கட்டியைப் போன்ற ஓர் நோய், ௮ா
affection in the hypochondriac
region attended with exaggerated
ideas as regards one's health Hypochondriasis.

கெண்டை

விழுந்த

வியாதி,௧௨௨

கெண்டை வியாதி.

கெண்டை

விழி,

beautiful eyes.

அழகான

கண்,

-

கெதங்கெதமெனல்,
ஏற்பட்ட. நெஞ்சின்

பயத்தால்
படபடப்பு,

palpitation of the heart
fear or excitement.

through

கட்டு

reflection; 2. amg 58
கிக்கும் ஓர் வகை

GuGun
கட்டுப்பு,

consolidated salt- reflecting of five
colours, used for transmutation of

metals into gold.

கெத்தியகன், முக்குறா, 2 medicinal
root.

கெத்து கெத் தெனல், பயம், துக்கம்
முதலிய வற்றால் நெஞ்சில் படபட
வென அடித்தல், palpitation or a
peculiar beating of the heart
through fright or distress. See

கெதங் lag Ghested.

கெதாயு, ஆயுள் முடிதல், ஒரு
of life
‘

கெத்துதல், அறுத்தல், 18வது; 2.
கண்டம் போடுதல் ௦11௮ 11௦
slices.
.

கெதி, 56௦ கதி.

Gagseng, .oulg hair. -

கெதி கெட்ட நோய், தீரா நோய்,
incurable or chronic diseases.

கெந்தக இராசயனம், கெந்தகத்தை
பெளதிக மார்க்கமாய்த் தயாரித்து,
கற்ப
முறையில்
உபயோகப்

கெதி

கெட்டோடல்,

நோய்கள்

ஆதரவு அற்று உடம்பை விட்டகலல்,
getting
away
completely
diseases from the system.

கெதி நாடி, தீவிர mq,
pulse.

as

accelerated

Gams, உப்புக் கெதை அதாவது
உப்பைக் கட்டி உறுதி வார்த்துச்

செய்த தடி. இதற்கு மந்திர சக்தி
weir®,

a magic wand

ராகப் ௦74.

consolidated salt which is melted
cast in a mould.

கெதைப் பஞ்ச வர்ணம், ஐந்து வித
நிறம்கலந்த மாத்திரைக் கோல், ௮
magic wand made of consolidated salt exhibiting five colours. by”

படுத்தும் ஓர் மருந்து, இது கிழத்

தனத்தைப் போக்கி வாலிபத்தைக்
கொடுக்குமெனக் கருதப்படும், ௨1

alterative applicable to a class of
medicine chemically prepared

from sulphur and used as an elixir.
It is fancied to remove or prevent
_ old age and restore juvenility.

NOTE :- It is an established fact
that medicines prepared by
Alchemical

process

alone

will

prove useful in Rejuvenation; but
those

get from

chemical

method

cannot be expected to have
salutary effect on the system.

a

கெந்தகக்கட்( இ, கெந்தகம் நெருப்புக்கு ப்
புகைந்து
: ஓடாமற்படி
வாத
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கெந்தகக் ' கட்டு

கெந்தகத்

திராவகம்

முறையால் கட்டிச் செய்த மருந்து, | கெந்தகத் திராவகம், திராவக வகை
இதனால் சகல உலோகங்களும்
களுள் இது மிகவும் முக்கியமான

பொன்னாகும். “தானென்ற கந்தகமோ

தீநீர்,இதை வைத்தியர்கள் தயாரிக்க

கட்டிற்றானால் தட்டு முதல் தாவரமும்

வேண்டி
கெநந்தகத்தையும்,
அத்துடன் பொட் டிலுப்பையும்
சேர்த்து வாலையி விட்டு எரித்துத்
திராவகத்தை வடிப்பார்கள்.

பொன்னே
காவியம்),

யாகும்". (கொங். வாத
௨

பாற

௦74 sulphur

consolidated
by Alchemicai
method. It is capable of converting
all
metals
and
metallic
substances into gold as stated in
the above stanza.

கெந்தகக்
. களங்கு,

போகர்

7000

த்திற் சொல்லியுள்ளபடி கெந்தகம்,
தங்கம்
இவை
இரண்டையும்
சேர்த்துச் செய்த ஒர் கூட்டு மருந்து.

இது

வாதத்திற்

குதவும்,

௮

alchemical compound of sulphur
and gold prepared according to
the process contemplated in

Bogar
7000,
transmutation.

and

used

in

கெந்தகக் கற்பம், கெந்தகத்தைக்'
"கொண்டு
செய்யும்
காயகற்ப
9555), a cordial or eixir prepared
with the aid
prolonging life.

of

sulphur

for

'கெந்தகக் கோலி, தூம்பிர வாலி, ௮
_ unknown

செந்தகச்
மற்ற

plant (7)

செம்பு,

கெந்தகத்தை

சரக்குகளோடு-

சேர்த்து

அரைத்துப்
புடமிட்டெடுக்கும்
சுத்தமான செம்பு, a pure or refined
copper prepared from sulphur

with the aid of other drugs by a
secret process of calcination.

கெந்தகத் தாளி, வாசனைத் தாளி, ௨ :
kind of fragrant lpomaea.”

இங்கிலீஷ்

முறையிலும்

இதே

விதமாகத்தான் தயாரிக்கப்படும்.

இது மிகக் காரமானது. உடம்பில்
படக் கொப்புளிக்கும்.

ஆகவே, இதற்கு 6 பங்கு தண்ணீர்
கலந்தும் அல்லது .வேறு மருந்து
களுடன் கலந்தும் உள்ளுக்குக்
கொடுக்கலாம். இது உஷ்ணத்தைப்
போக்கும், துவர்ப்பாயிருக்கும். பல
விருத்தியை
உண்டாக்கும்
தன்மையது. அன்றியும், கண்ட
மாலை,
குடல் நோய் Gena
களுக்கு, இலவங், கப்பட்டைக்

கஷாயத்துடன் சேர்த்துக் கொடுப்ப

துண்டு. இத் திராவகத்தை நாட்டு
வைத்தியர்கள்
UL

'இலவங்கக் கசாய

: அத்துடன்

சேர்த்துக்

கண்டமாலை, பலவீனம் முதலிய
வைகளுக்கும்.' குடற் கோளாறு

களுக்கும், வயிற்று வலிக்கும்
கொடுக்கக் குணமாகும். வயிறு,
நுரையீரல், குண்டிக்காய், கருப்பை
முதலிய விடங்களினின்று ஏற்படும்

இரத்த வொழுக்குக்கு மாசிக்காய்ச்
சத்தோடு கொடுக்கக் குணமாகும்.

மேலும் அனேக
சய

வித பேதிகளும்

ரோகத்திற்காணும் வியர்வை,

சொறி முதலிய சரும நோய்களும்,
அதிசுரம், மேகக் கிரந்தி ஆகிய இந்
நோய்களும் குணமாகும். தொண்
டைக்கம்மலுக்கு இதைக் கொப்பு
ளிக்க

மிகவும்

அணனுகூஸ்

மாகும்,
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கெந்தகத்

கெந்தக

திராவகம்

sulphuric acid - Acidum

sulphuri-

cum.

ft is also known

acid.

It is one of the most

tant of acids. Vaidyans

as vitriolic
impor-

Vaidans

used to prepare burning this acid
by burring sulphur with a small
quantity of nitre in strong earthen
vessels and then distilling the

பற்பம்

கெந்தகத் திருதி, கெந்தகத்தைக்

கொண்டு
வாத
முறைப்படித்
தயாரிக்கும் ஓர் வகைத் தைலம்;
கெந்தகத்தை
உலோகத் திராவ
கத்தால் அரைத்து
அனலுக்குக்

காட்ட அப்போது வழியும் தைலம்;

' product. tn the West it is also pre-

medicinal oil prepared from sulphur by alchemical process; oil

pared nearly in the same manner. Itis a powerful escharotic; and

obtained by grinding sulphur with

so, in order to render it useful for

extracted by heating the product
a metalic acid.

administering internally and for
mixing it up with order medicines,
it is diluted with six times its volume of water. In medical properties, this acid is a refrigerant. astringent and tonic. Vaidyans prescribe it diluted, internally, in
scrofulous affections and in

. கெந்தகத்தைத் தைலமாக்கி,
கெந்தகத்தை ஆதியாகக் கொண்டு

cases of general debility. !t is aiso
given in an infusion of cloves in

இரும்பிலித் தைலத்தால் அரைத்து

கெந்தகத்தைச்

இட்பாக்கி,

See

ஒட்டொட்டி

SwunflagGw wogeow, a medicated
oi]

prepared

with

chief ingredient;
மாத்திரை

sulphur

asa

2. கந்தகத்தை

போற் செய்து கலசத்தி

certain bowei complaints. In lead
poisoning, it is a valuable curative. In passive hemorrhage from

விட்டுச் சீலை செய்து இறக்கும்
குழித்தைலம்." இது பொன்னிற

the stomach, lungs, kidneys and

மாயிருக்கும். போகர் 7000த்தைப்

uterus,

it proves’serviceable,

es-

pecially in combination with gallic acid. In various forms of diarrhoea, profuse perspiration of
phthisis, exanthemata, advanced
stages of continued fevers, and
in some skin diseases and syphi-

litic affections
ployed

with

it has

been

em-

advantage. Jn

sore

throat, it forms an excellent adjunct to gargles.

NOTE :- Sulphuric acid and water

பார்க்கவும், ௮ Medicinal pit-oil obtained by heating a pot containing sulphur. pills prepared by

grinding sulphur with the oil of
Coromande! ebony, It resembles
gold in colour. For details see
Bogar

7000.

;

கெந்தக நீர், கெந்தகம் கரைந்து
நிற்கும் நீர், ௮ ஈகா! பல. மோொtaining sulphur in solution — Sulphur water;
2. சுத்த கங்கை,

should be mixed with care. Do not

அதாவது பனிக்குடத்து நீர், amni-

pour water in to the acid, but always pour the acid into the water
with constant stirring.

கெந்தக பற்பம்,
கெந்தகத்தைக்
கொண்டு தயாரிக்கும் ஓர்வகைப்

otic fluid.
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கெந்தக
பற்பம்.

இது

பற்பம்'

கெந்தக

உடம்பிலுள்ள

நோயின் கெட்ட நீரை வற்றச்
செய்து புழுக்களை யெல்லாம்
கொன்று, உடலை வச்சிரகாயமாகச்
செய்யும், ௦௮1/011௨0 ௦0/0௨ 074 5ப!phur. itis said to remove the morbid fluid in the

system,

germs and render
strong and firm.

kill, the

the

body

NOTE:- Since Sulphur passes off

as fumes before fire, it can be cal-

கெந்தக

வெள்ளை

மீஞ்சிதம்,

நாகதாளிக்

eeéneml, Many spined prickly-pear Opuntia

spinosissima.

கெந்தகம்,

கந்தகம்

கெந்தி,

5ப/றர்பா; 2.

மார்க;

கெந்தத

வண்டல்,

சில

றுகளில் காணப்படும்

an

கூடிய

process.

கெந்தக பாஷாணம், நதவலோகத்தைப்

பேதிக்கும் கெத்தி பஷாணம், இது
32

வைப்பு

ஒன்று, ௦
ral poison.

பாஷாணங்களில்
of the 32 kinds of natuIt is used for calcining

the nine metals, C.f, ams«1b,

கெந்தகப் பதங்கம், பதங்க முறையில்
கந்தக ஆவியைக் குளிரச் செய்து

சேகரித்த மஞ்சள் கந்தகத்தூள்,

sulpur in fine yeflow powder, obtained by cooling the heated
vapour of ordinary sulphur; flowers of sulphur obtained by pro-

cess of sublimation - Sublimed
sulphur.

கெந்தகப்

பிரண்டை,

566௨

நாகப்

பிரண்டை.

கெந்தக மாஞ்சலி, -புறங்கை
which

நாறி,

see.

கொந்தக மாஞ்சில், 5௦6 கெந்தக
மாஞ்சலி
கெந்தக
களங்கு.

மாற்றம்,

886

கெந்தகக்

நாய்

கெந்தக மிப்பினி, 5௦௨ ஈகை.

cined only after consolidating it by
alchemical

3.

Gaiman, dog vailay Cleome150055: 4. கேரண்ட பாஷாணம், ௮
kind of arsenic.

கந்தகம்,

நீரூற்

மணலோடு

௮ sedi

ment

of

sulpur combined with silica etc.
found
in certain
springs
Sulphuraria.

கெந்தக வுப்பு, கறுப்புப்பு. இவ்வுப்பு
மிகச சிறந்ததாகக் கொள்ளப்படும்.

இது சாதாரண கருப் புப்போடு சிறிது
கந்தகமும், இரும்பும் சேர்ந்த இனமாக

வுள்ளது.

இது

இத்தேசத்தில்

சுரக்கட்டி, ஈரல் நோய்,

முதலிய

அனேக நோய் களுக்கு கொடுக்கப்
படும். இது அழுகின நாற்றம் வீசும்.
எல்லாக் கடைகளிலும் விற்கப்
uu. bitloban black salt. [tis held
in high esteem in this country. Its
nothing more than an impure chio-

ride of sodium
sulphuret

containing

of iron

its

little

medicinal

uses are multifarious; and it is
used chiefly in chronic enlargements

of the speen and

liver, the

result of malarial poisoning. It
has a rotten small; and is sold in
all the bazaars.

கெந்தக வெள்ளை,
சுண்ணாம்பு
கலந்த வெண்ணிறமான கந்தகம்,
milk

of sulphur

obtained

from

a
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கெந்தம்

வெள்ளை

solution of calcium sulphide-precipitated

sulphur.

கெந்தக கற்பம், வில்வம்,
- Crataeva religiosa.

0௮௨

112௦

ஓர் வகை அப்பிரகம், ௮ ௦௦௱௦யார

கெந்த

suiphur.

காயம்,

நீர்ப்பூலா,

black

honey-shrub—Phyllanthus
reticulatus

alias

P, multiflorus.

கெந்தகி, 56௨ அதிங்கன்.

கெந்த சாமகன்,
galangal

௦2510

communis.

Cutsem,

- Alpinia

greater
(ma-

of paddy.

தொண்டை முதவியவை புண்ணாகி,
அன்னம் தண்ணீர்

இறங்காமல், வாய்நாற்றங் காணும்
ஓர் விரண நோய். இது சாதாரண

மாகக் குழந்தை களுக்குக் காணும்,

aphthae or thrush which consists
of

an

eruption

888

முன்னை,

கந்த
Indian

headache tree - Fremna intergri7௦114; 2. வில்வம்,
088! 16௨ Crataeva religiosa.

கெந்த பந்தம், கெளரி பாஷாணம்,
prepared

of small

white

vesicles on the lips, mouth,
tongue and throat. it is attended
with lock-jaw, difficulty of swallowing, and fetid smell in the mouth.

It generally affects children.

௮

arsenic,

கெந்த பீசகம், 566 காட்டுமா.
கெந்த புட்ப பத்திரி, துளசி, 1௦1 basanctum.

கெந்த புட்பி, 5௦6௨ கந்த புட்பி

கெந்த பூதி, நாய் வேளை,
tard

கெந்ததானி, கந்தக வாசனையுள்ள
srefl,sulphur smelling bindweed
of lpomaea genus; 2.aumic: புண்
அதாவது உதடு, வாய், நாக்கு,
கிட்டி,

கெந்த பத்திரம்,

silt-Ocimum

sandal.

கெந்த சாலி, ஓர்வகை நெல், ௮ (வ

அலகு

கெந்த
நாகுலியம்,
நாகுலியம்.

yellow

galangal

jor)
கெந்த சாரஞ்சம், FER,

886

கெந்த பத்திரா, 886 ஆமிரம்.

கெந்த சடகம், ஆமணக்கு,
plant - Ricinus

கெந்தக நரணி, பேரரத்தை,
கெந்த சாமகன்.

கெந்த காப்பிரகம், கந்தகம் சேர்ந்த
of mica and

கெந்தகத் தூரு, பவள மறுகு, 14/௦0
see.

plant-Cileome

0௦0-ாப5-

viscosa.

கெந்த பூதியம்,

866 கெந்த பூதி

கெந்தப் பொடி,

888 கந்தப் பொடி,

2. உப்பு, 581; 3. அமுரி யுப்பு, பர
salt; 4. so5tujplry common salt.

கெந்த மாஞ்சில், சடா மஞ்சில், Indian spikenerd--Cyperus stolonoferus.
,

Glabs eperwb, Aime

mri, fire-

brand teak -— premna tomentosa.

கெந்த மூலி, 5௦௦ கந்த மூலி
கெந்தம், 5௦6 கந்தம்; 2. காட்டுத் துளசி
8410 6௯5/1; 3. பச்சைக் கருப்பூரம்,
crude camphor; 4. @ Limexpnensri,
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கெந்தம்

கெந்திச் செம்பு

_ a compound of arsenic and merபெரு ; 5. angledlimusub, vermilion.
கெந்த ரகம், செங் கழுநீர், red Indian
waterlily.

கெந்தரம்.
kind

தனாகுவியம் ; 6. 5௦௦ அமுக்கிறா 7.
see அதிவிடயம்.

கெந்த ரசம், நறும் பிசின், 120௮1
resin.

கார் முகிற் பாஷாணம்,

of prepared

கெந்தரி, பொன்னி

௨

arsenic.

மிளை,

,

கெந்தரத்

தியாதி,

586

குங்குமச்.

செவ்வந்தி.
16010 py-

. rites.
கெந்தரு௬,
sri.dgresfl, frankincense—Boswellia serrata (typica).

கெந்தாளி, அசீரணத்தால் ஏற்படும்
Seno Gym, gastritis is through
indigestion ; 2. Lieien mig,

Which

see.

powders;

perfumes;

கெந்தாளி யாட்சி, பாலிருள் செடி,
10 ௦7 இருள் செடி, எரர் 55௨.

2. almgenenis smgme0ul,

perfumed

கெந்தி,

கெந்தவடி, வாசனைத் திரவியங்கள்,
odoriferous
oil.

-கைந்த வாசம், வாசனைத் திரவியம்,
scented

கோடக

small

plant

சாலை
known

௮ ரு
as

Coromandal
gendarussa—
Justicia procumbens.
னாகுலியம்,

செவ்வியம்,

root of black pepper plant - Piper
nigrum.

கெந்த னோபிதம்,

பரம்பை

|ஈவிலா

Mesquit or Arjuna’s penance tree
— Prosopis spicigera.-

கெந்தன்,

கோடக

சாலை,

see

செந்தனம்.

sulphur

மிளை,

;

2.

9910-௦௦1௦ யா௨0

ரூ1₹65 ; 3. நெல்லிக் காய் கந்தகம்,
‘erystailino

perfume.

கெந்தனம்,

கெந்த

கந்தகம்,

பொன்னி

௨

picces

of sulphur

like

alum ; 4. செவ் வரளி, red oleanசெ; 5. 58௨ இருள் செடி.
கெந்திகம், பாம்பு கொல்லி, herb of
repentence - Rutta graveolens.

5௦௨ கீரிப் பூடு; 2. ஆடு
பாலை;

3.

பொன்னி

கெந்தி; 4. குழாலா
common

தின்னாப்

மினை.
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தொண்டை;

caper—Capparis

aphylla; 5. Api «MG Gane. an unidenitified plant (?)

GlabA suid, erseorm Gama, Which

see.
கெந்தி காரச் சீலை, கந்தகம் சேர்த்து

கெந்தா, 566 ஆட்டுச் செவி மருந்து;
2. 5686 அத்தி மல்லிகை;
3.

தயாரித்த காரச் சீலை, இது குழிப்
புண்ணுக்கிடப் படும். ௮ மி்கா்ாரு

வேளைப் பூடு, vailay plant—
Cleome pentaphylla; 4. Gunw
மல்லி ௮ kind of jasmine —

plaster containing sulphur as one
of its ingredients. It is applied to
deep ulcerated wounds.

jasminum

sambuc

5.செவ்வியம்,

(heyneanum);

see

Gap

கெந்திச் செம்பு, புறங் கை நாறி, ௭
unknown plant (7?) : 2. angenae
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கெந்திச்
கட்டி வார்த்த

கெந்தி விருட் சோகம்

செம்பு
பாத்திரம்.

([ஈ

கெந்திர

அ-

chemy) a vessel made of consoli-

dated sulphur ; 3. கந்தகத்தினின்று
எடுக்கும் செம்பு, copper extracted
from

sulphur

by alchemical

pro-

0655. 5௦5 கெந்தி ரவி.
கெந்தி பரம், 566
பாலை.
கெந்தி

ஆடு

தின்னாப்

புகை,

brinjal

of a larger

Solanum

species

--:

indicum.

கெந்திரவி, 56 கண்டில் வெண்ணெய்;
2. வாத முறையாற் செய்த கந்தகச்

கந்தக

கந்தகப்

புகை,

process.

See

கெந்திச் செம்பு.
கெந்தி லவனம், அழுகல் நாற்ற
முடைய
.முட்டைக்
கருவும்,

sulphur

கெந்தகம்,.
கல்லுப்பு
இவை
களையுளஞ் சேர்த்துச் சமைத்த உப்பு,

மூலம், கிச்சிலிக் கிழங்கு,

a salt prepared by heating a mixture of rotten eggs, sulphur and
sea-salt — Sulphur - salt see

smoke
fumes.
which

bitter

கெந்திர தூதிசம், பெரு வழுதலை,

phur by alchemical
56௨

பாஷாணம்.

கெந்தி

பாகல்

charantia.

செம்பு, 0௦00 extracted from sul-

பாஷாணம்,

கெந்திப்

காண்டம்,

gourd—Momordica

of

sulphur

;

see.

கெந்தி மெழுகு, அண்ட
கொண்டு

முடியைக்

செய்யும் மா மெழுகு,

2

wax-like preparation made out of
the human skull by a secret pro-

cess.

கெந்தியதை

சுத்தியாக்கி,

sea

ஆற்று முள்ளங்கி,

கெந்தி யுப்பு,
சாரணைக்கும்

திராவகத்திற்கும்
உபயோகப்படும்.

போகர் 700௦ -த்தில்கூறியுள்ள ஓர்
emugetiy, (in Alchemy) a kind of
salt prepared as contemplated in
Bogar 7000; and used both in the
preparation of acids and calcina-

tion of 6௮/5.

கெந்தியுறு

5௨6 கந்தக வுப்பு.

பாஷாணம்,

கெளரி

Lifexprestib, a yellow prepared arsenic.

கெந்தி யோவா, சமனத்
896 கெந்தி காஷ்டா.

துவயம்,

கெந்தி

யுப்பு, சீனம் இவைகளை

'எரித்திட

அமுரியிலிட்டு

உண்டாகும் சிவந்த உப்பு. இதுவே

. கெந்தியுப்பு.

இதனால்

இரசம்

இறுகிடும் செம்பு நீறும். (மச்ச முனி
800), (In Alchemy sulphur salt
prepared as per process contemplated in Machamuni 800, by boiling in ass’s urine a mixure of ni-

tre, sal ammoniac, nama salt
(probably Sindh salt) and alum.
This

salt

consolidates

mercury;

and it is also capable of calcining
0௦00௮, 56% சிற்பரி யுப்பு.

கெந்தி வாருணி,
bitterapple

பேய்த் தும்மட்டி,

— Cucumis

colocyn-

this.

கெந்தி விருட்சம்,
விருட் சோகம்
கெந்தி

see

விருட் சோகம்,

Gand
முன்னை,

sbinous firebrand teak — Premna
integrifolia.
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கெந்து

சடகம்

கெரட்டு

கெந்து சடகம், ஓர் புழு, a worm.

கெந்துதல், புண்ணில் புழுப் போல
நெளிதல், ௦௦ம்

like worms in

a sore.
கெபூர மயம், கொடி மாதுளை, !2௱௦௱

- the eyes etc.

புணர்தல், Copulating.

கெமுதாகி,

சேரான்

சன்னி,

கெம்பு,

கொட்டை,

dhoby’s not ; marking
Semecarpus anacardium

் கெம்பீர

சிரிப்பு,

nut

-

வலிப்பு

முதலியவை
களோடு கூடிய சன்னி,
a
kind
of
delirium
highly
. characterised
by
incessant

laughter, convulsive fits etc. See
கம்பீர சன்னி.
்
கெம்பீடியம், இளம் பிசின். 8074: gum
or resin; 2. aipy,g LAAs, gambler
resin.

கெம்பு, ஒர் இரத்தினக்கல். இதற்கு

சிவப்பு என்றும் பெயர். சாதாரண
மாக நீலக். கல்லே சிவப்பாக மாறி
கடைசியில்
பூர்ண
பக்குவ
மடையுங்
சிவப்பாக

காலத்தில்
மாறி கெம்பு

அதிக
வென

அழைக்கப் படும்._இது இலங்கை
முதலிய விடங்களில் விசேஷம்
ஆனால் பர்மாவில் கிடைப்பது தான்
மிக்க உயர்தர

மானது.

இதனின்று

பஸ்பம் தயாரித்து சுரம், மேக நோய்,
கண்:
ரோகம்,
முதலியவை
களுக்குக் கொடுக்கப்படும். [பட்டு Sardius or Carnelion. It’s is one
of the precious stones. It is also
known as ‘the red’ or red stone. It
is properly a red sapphire and
when-

perfect

its

cochineal (red.) This variety of
perfect corundum can be procured in Ceylon; but a much finer
kind in Burmah. Bhaspams
are
prepared by. Vaidyans from this ;
and prescribed for fever, venerial

and syphilitic taints, diseases of

citron - Limoni medica.

கெமித்தல்,

கெரட்டெனல்

colour

is

சிவப்பு, ரள.

கெம்பு கட்டிக் கல்,

குருந்தக் கல்

Corundum

கெம்புதல்,
boiling

as

இரத்தங்
blood

கொதித்தல்,

through

excite-

ராவார்; 2. உறத்துப் பேசல், 1வ!1/
4
loudly;

clamouring.

கெம்பு நீலம், உயர்ந்த நீளம் 5பற௨rior sapphire; 2. செம்பாக மாறும் |
Seow,

sapphire which

taining gerfection
and forms ruby.

turns

when

at-

into

red

கெம்பு மல்லிகை, சிவப்பு மல்விகை,
Indian cupid’s flower — Convolvulus pennatus
alias Ipomaea
quamoclit
(alba):
2.
மயிர்

lonenflaaib, American bell-flower ;
crjm son cypress-vine ; Indian forget-me-not — Ipomaca quamocliit
alias Convolvulus pennatis.

கெய், ஓர் வகை மீன், ௨ 10 07 ரிஎர்,
கெரட்டு
கெரட்டெனல்,
குழந்
தைகட்கு கபங் கட்டும் பொழுதும்,
மனிதர்களுக்கு
சாகுந் தருவா
யிலும், தொண்டையில் ஏற்படும்
#5 51d, rattling noise in the throat
common in children suffering
from

obstruction

by

persons in death-bed
ing deate agony.

phlegm

or

experienc-
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கெவரிகம்

கெராசி

கெராசி,

பூலா,

Phylianthus

௨உ1வ॥! ஐ1காட் of the
genus.

கெருகம், கோரைக் Aiprius, fragrant
tuber or root of koray — Cyperus
rotundus.

கெருடக் கல், 566 கருடப் பட்சிக்
கல்...

கெருடக்

காந்தகம்,

செம்பருந்து,

red kite — Haliastur indus.

கெருடக்காய், சுடுகாடு
5௨% குழி மீட்டான்.

கெருடக்

கிழங்கு,

ஆகாசக்

கருள்

சீந்தில், ௮

black variety of moon - creeper —
Menispermum

genus

; 2. தலைச்

சுருள் வள்ளி அதாவது பெருமருந்
துப் பூடு. 526 கருடக் கொடி;
கெருடத்
தொட்டி,
காக்கைக்
கொல்லிவிதை, அள் 566.

கெருடப்

பச்சை,

865

கருடப்

பச்சை.

கெருடப்
பட்சிக் கல்,
உபரசச்
சரக்குகளிலொன்று. இது பாம்பு
விஷத்தைப் போக்குவதுண்டு. ௦௨
of the 120 kinds of the natural
products contemplated in Tamil
Siddhar’s science. {t is useful in
snakebites and hence called

“King

of Poisons”;

2. aqprom

தலைக்குள்ளிருக்குங் கல், ௨ ௦cretion said to be in the head of

Brahminy kite.
கெருட வாகனப் பூடு, கோபயுரந்
தாங்கி, coromandel chiretta -

alias

கெருடன், 566 கருடன்.
கெருடன் aed, see கெருடப் பட்சிக்
கல்.
கெருடா பதி, விஷ்ணு காந்தி, "ரப
basil; Vishnu
alsinoides.

கெர்ச்சி,

சிறு

brinjal
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echioides

plant

கெரு மத்தம், பறவை,

மீட்டான்,

கருடன் கிழங்கு.

கெருடக் கொடி,

Andrographis
justicia - ciliaris.

- Evolvulus

bird.

வமுதலை,

Solanum

small

indicum.

கெர்ப்பப் புணர்ச்சி, கர்ப்பினி யோடுப்
புரியும் கலவி,
nant woman.

0௦101 சரம் ௮ ஜாஷ-

கெர்ப்பம், ej,

pregnancy.

கெர்ப்ப வஞ்சனை, பொய்க் கர்ப்பம்,
false

pregnancy;

2.

pei_Qs

தனம், barrenness.
கெலி,

ஆசை,

desire;

2: Gun

பயம், 5700௩ ; 3. பெரு வயிறு, ௦7
belly; enlarged stomach.
கெலிக் கடி,

கெளரி

kind of prepared
கெஸிசு,

கெலி

5௦௦

பாஷாணம்,

௮

yellow arsenic.

கெவி.

பிடித்தல்,

பயமுண்டாதல்.,

getting afraid or shocked.

கெவரி,
வெள்ளைக்
காக்கணம்,
white mussell-shell creeperClitorea ternatea (albiflora); 2.
GarGyrAemer,

aren,

bezoar;

white-flowered

3. Gleusser

basil.

கெவரிகம், பல்லிப் பூடு, ॥/2னம் இம்
- Bucherna

asiatica.
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கெவா

ஐயம்

கெவுன

கெவா ஐயம், வரகு, a kind of miilet
- pass

palam

frumentaceum.

கெவியுது, கோரோசினை,
கெவுத வாரனி,
5௦௦ கெவரி.
கெவு தும்பா,

bezoar;

வெண் காக்கணம்,

5௦6 கவிழ் தும்பை.

கெவுரா, துளசி, holy basil - ocimum
sanctum; 2. s@@, mustard.

கெவு ராசிகம், துளசி, 568 கெவுரா.
காரம், ஞாமல்,

கெவுரி

சங்கம்,

diamond.

இரட்டை

ராட்சம், 2 வ/௧௦௦0பக
with two seeds.

ருத்தி
(1௨0௧0

கெவுரி செந்தாரம், உலோகங்களை
பழுக்கச் செய்யும் ஓர் வகைச்
செந்தூரம், a red oxide of arsenic
capable of transmuting
into gold.
கெவுரி

தவகாளி,

கெவுரி

கெளரி பாஷாணம்,
low

prepared

கெவுரி

metals

தவராணி,

௮ 42.௦7 1/௮-

arsenic.

பாஷாணம்,

வெள்ளைப்

பாஷாணமும் கந்தகமும் சேர்ந்த
1005S, A compound of arsenic
and suiphur - Arsenic sulphide.
கெவுரி மெழுகு, கெளரி பாஷாணத்தைக்

கட்டி வேதைக்காக வுபயோகிக்கும்
மோர்வகை மெழுகு, 8 120-11௨
preparation obtained from consolidated yellow arsenic sul-.
phide,

for purposes

of transmu-

tation.
கெவுரி

யச்சம்,
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China

யாதியம்,

கெவுளா,
an

கலேசிகம்.

பரங்கிப்பட்டை,

root-Smilax

china.

ஓர் வாசனைத் திரவியம்,

aromatic

substance.

Qeajef, Aadys
coloured

shige, a pink -

conch:

2. ueoeS),

lizard,

5௦28 கெளளி; 3. சிவப்புத் தேங்காய்
அல்லது
செவ்விளநீர்,
௨ red
coloured cocoanut or its water.
கெவுளி

சாஸ்திரம்,

பல்லி

பழக்கு

வதற்குப் பலன் கூறும் நூல், a Scientific treatise
chirps of lizard.

கெவுரி, 566 கெளரி.
கெவுரி

கெவுரி

சித்தி

dwelling
-

கெவுளிச் செவ் விளை,

on

the

செவ்விள

நீர், water of a tender cocoanut redcoloured at its top.

கெவுளி

பாத்திரம்,

சந்நியாசிகள்

பிச்சை எடுப்பதற்காக வேண்டி
உபயோகிக்கும் ஒர் தேங்காய் ஓடு,
a cocoanut shell used as a bowl .
while begging by ascetics or

mendicants.
கெவுனகம்,

சுணங்கன்

விருட்சம்,

an unknown tree supposed
possess high virtues (7)

கெவுன கலை, சூரிய கலை,

to

421 வா

or Prana passing through the right
nostril.

கெவுனி

குளிகை,

ஆகாயத்தில்

பறப்பதற்காக சித்தர்கள் உபயோ
கிக்கும் ஓர் வித இரசக் குளிகை,
animated

mercurial

Siddhars

for flying in the aerial

pills used

by

regions. See seyen Gaflens.
கெவுன சித்தி, ஆகாயத்தில் பறப்பதற்
குண்டான சித்தி, 500655 1௩ (6
art of flying in the aerial regions.
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கெளிறு

கெவுனம்
sky;
2.
அனேக

கெளிசு, காமாலை வீக்கம், swelling
in jaundice; 2. பாண்டு, dropsy.

வண்டங்களுக்கு மத்தியிலுள்ள
Sooi_GQeaief, the inter-spaces

கெளிசு பற்றுதல், பாண்டு, காமாலை,

கெவுனம்,
ஆகாயம்,
அப்பிரகம்,
௱ார/௦௪;

or regions

planets.

between

3.

the

several

_

்

௮

apeorsngb,

one

of

the six psychic centres in the hu-

man

system

known

as

sacra

plexus.

கெவுன வழி, ஆகாய

மார்க்கம், ௮௮௮!

regions.

கெவுனி, ஆகாயத்தில் பறக்கக்கூடிய
சித்தி வாய்ந்த சித்தன், க 51000௧
skilled in the art of flying. in the sky.

கெவ்விய

மலம், தயிர், Curd,

கெவ்வியம்,
நாய்வேளை,
dog
mustard plant-cleome viscosa.

கெழு நிறம், ௦01௦பா; 2. வெளிச்சம்,
brightness.

கெழு

முதல்,

பழுத்தல்,

ராரா

ripe; 2. apenensgseo, shooting forth;
germinating; 3. amon Claneneren,
being excited new sexual passion;

4. சேர்த்தல், பார்ரா.

கெழுமை, முளைக் குகை, 0ா௱ரா௨tion; 2. armemto, opulence.
"கெழுவல்,

566

(lpedotioaeo, being affected
swelling

as

in dropsy,

dice, anemia
வயிறுண்டாதல்,

கெழுவுதல்.

Gaupayseo, supayseo, embracing;
2. நிறைதல், becoming full.

jaun-

etc; 2. Qu@m
swelling of the

abdomen due to dropsy; having a
bloated belly.

கெளிச் சாறு. நிலத் துளசி,

kind of yoga practice (?)

Gaayjer Slaw,

as
with

கெவுனம் பாய்தல், ஆகாயத்தில்
umssev, flying in the sky. See
கவுனம் பாய்தல்.

கெவுன யோகம், ஓர்வித யோகம்,

சோகை முதலிய ரோகங்களினால்,

basil - Ocimum

ஜாஃபர்

prostatum.

கெளித்தல், நெளிதல்,

moving

like

a worm.

கெளித்தி, 52௨ கெளிறு.
கெளித்திப் பச்சை, பச்சைக் கற்பூரம்,
crude

camphor.

கெளித்திப் பூண்டு,

மீன் கொல்லி,

a kind of rattle-wort-Crotalaria
paniculata.

கெளிப்பு, வளைவு, bend; curvature.
கெளுசி

. சந்தனம்,

பேய்ப்

புடல்,

devil’s gourd; wild snake gourd Trichosanthes

கெளுர்ச்

cucumerina.

சல்லியம்,

மீனெலும்பு,

fish-bone.

கெளிறு,
கெளிற்று
மீன்,
இது
சாதாரணமாய்க் கிணறு, ஆறு,
குளம், குட்டை முதலிய நல்ல
தண்ணீர் உள்ள இடங்களிலுள்ளது.

கடலிலும் இவ்வின முண்டு. இது
உண்பதற்குதவும் பத்திய மீன்.

அடியிற் கண்டபடி இதில்: அநேக
வகைகளுண்டு.

௨10

ஊீரபாடு

cat fish; Macrone - Silurus vittales.

It will be generally found frequent-
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கெளிறு

கெற்பக்

ing wells, rivers, tanks, ponds and
other fresh water pools. It is prescribed by Vaidyans in diet. The
following are the different kinds:-

8. இரங்குக் கெளிறு - நீர்ச் சங்கம்,

variegateq macrowes. Found in
estuaries.

1. கருங் கெளிறு, மலையாளம்,
பைங்கா நாடு இவ்விடங்களில்
energy. black macrones Macrones armatus, Found in
Malabar and Wynad

. பூனைக்

கெளிறு,

regions.

இது

இவ் விடங்களில் காணப்படும்,

Macrones

7,8

long.

_

.

5. வயிட்டங் கெளுத்தி, ௮௭௦111 27ங௪riety.

கெளிற்று

-

.

மீன், 56௪

மலையாளம்

இவ்

விடங்கள் நல்ல தண்ணீர் உள்ள
இடங்களிற் காணலாம். 9௦184
macrones
- Macrones
chryseus. Found in fresh water in kanada and Malabar.

கெளிறு

கெளுத்தி, 566 கெளிறு
கெளுத்திப் பூண்டு,

. மணற் கெளிறு, இதைத் தென்
கன்னடம்,

- Bonito

4. பொரிக் கெளுத்தி, spotted tumy.

அங்குல

vittatus. 7-8 inches

10. கானாங் கெளிறு, tumy fish -

lied tumy.

dog macornes - Pseudentropius mitchelli. Found in Western coast.

macrones

white

Macrones

3. நெடுமாங் கெளுத்தி, 1௦௭ tumy.

கெளிறு,
மேற்குக்
கடல்கரைகளில் கிடைக்கும்.

fiddler

-

2. தொப்பைக் கெளுத்தி ; 1219௨-0௮-

. நாய்க்

கெளிறு,

Gaaflm,

mMacrones
cavasius.

tumy

cat macrones - Ageniosus
militaris. Found in seas, estuaries and tidal rivers.

Serb,

9. Qeudemens

The other varieties in S.. India
are:1. 2 pstremi_& Glens, round

கடல்,

நீர்முனை, ஆற்றுப் பெருக்கு

. சினக்

கழலை

a

species

of

மீ னெரிஞ்சான்,

rattle-wort.

See

கெளித்திப் பூடு.
QahA, Asp) cuapsemeo
shade.

Indian

night-

கெற்பகா, புறங் கை நாரி, 5௪௨ கெந்த
மூலம்.

மிகவும்

கெற்பக் கல், கருப்பையில் காணப்

ஆழமான நீர் நிலைகளிலுள்ளது.
slippery macrones - Silundia

படும் கல், a mole which has undergone calcareous degeneration in the womb; womb-stone —
Stone-mole.

. வழுக்கைக்
gangetica
pools.

. கொம்புக்
௮03௮௧

கெளிறு,
Found

in very

கெளிறு,
- 14௮0௦0

deep

snouted
௮0௦.

கெற்பக் கழலை,

௧௬

சிதைவதால்

கருவிவிருக்கும் நாதமே

திரண்டு
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கெற்பக்

கெற்பத்தில் பரிந்ததாது

கழலை

கர்ப்பத்தைப் டோல் காணப்ப்டும் ஓர்
விதக் கழலை, ௮ ரி
mass or tumour lending the colour of pregnancy, formed in the uterus
(womb) by the degeneration or
development of an aborted ovum
- Mole.

கெற்பக் காய்ச்சல், பெண்கள் கருப்

பிணியாயிருக்கும் போ துண்டாகும்
சுரம், 12
occurring
during pregnancy.

in woman

கெற்பக் கிரந்தி, 886 கர்ப்ப் கிரந்தி.
கெற்பக் கிராணி, கர்ப்பம் உயருங்
காலத்தில் வாந்தி கண்டு, வயிறு
கழிந்து, கால் கை
சில்லிட்டு,
பிரசவித்தவுடன் காணப்படும் ஓர்
வகைக் கிராணி, ப௮ார்௦௦ ரா நா60nant. women attended with vomiting chillness of extremities. It is
likely to stop immediately after de-

livery; 866 கருப்பக் கிரகணி.

கெற்பக் குருவிந்தம், சாதி லிங்கம்,
vermilion.
கெற்பக் குவளை,
uterus.

கருப்பை,

the

கெற்பக் கொழுப்பு, பொய்க் கற்பத்தில்
காணப்படும்

அடி

வயிற்றின்

‘Glanuptiy, accumulation of fat in
the
cases

abdominal

wall

found

in

கெற்பக் கோளி லக்கணம், நோய்
களையும், கருப்பைக் கோளாறு
களையும் பற்றிய நூல், ௮116௮045௦ ௦
diseases of the uterus and disor- ders of pregnancy.

கருப்பங்

pregnant;

2. a@uusslen

குற்றங்கள், disorders

கொண்

டிருக்குந் தன்மை. 1116 51216 ௦ர் ௨-

of preg-

nancy.
கெற்ப

சன்னி,

கருப்பிணிகளைத்

தாக்கும் ஓர் வகைச் சன்னி, 06lirium
attacking
a pregnant

women.

See aqapuiu sestesft.

கெற்ப
சூடு,
பெண்கள்
கருப்ப
மாயிருக்குங் காலத்து குழந்தையைத்
56 eb «& (GH, congenital heat affecting

children

while

in

the

ராம். 59% கருப்பச் சூடு.
கெற்பச் சூரை,

5௦௦ கெற்ப சூலை.

கெற்ப சூலை, கருப் பிணிகளுக்குக்
காணும் சூலை நோய், பொறு pain
in the abdomen

ஈம் நா

கெற்பச்

occuring in preg-

566 கருப்ப சூலை.

சதைக்

பையில் ஏற்படும்
அல்லது சிதை
சதையைப் போற்
விதக் கழலை, ௨

கழலை,

கருப்

இரத்தத் திரட்சி
வுண்ட நாதமே
காணப்படும் ஒர்
01009-௱01௨ ௦ா ௮

mole formed by dead ovum assuming a flesh-like appearance
in the womb - Fleshy mole.

கெற்ப தானம், 566 கெற்பா தானம்.
கெற்பத் தலைவன்,

வீரம்,

sive sublimate-Mercuric

of false pregnancy.

கெற்பக் கோள்,

ing

கெற்பத்தி,

சாலக் கிராமம்,

௦01ஈ௦chloride.
௮ 1௦8851

with impression of ammonites
possessing mystic virtues, found
in certain
Nepaul.

கெற்பத்தில்

rivers,

especially

பரிந்ததாது,

பாஷாணம் ஈச்ர்ள் 52௦.

near

இரத்த
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கெற்ப

நாசம்

கெற்

கெற்ப நாசம், கருச்சிதைவு,
tion.

௮0௦1-

கெற்ப நாசினி, பெண்கள் கர்ப்பத்
அல்லது
கரைக்கும்
தைக்
சிதைவுறச் செய்யும் மருந்துகள்,
medicinal agents responsible for
causing

or inducing

abortion as:-

1. பலத்த பேதி மருந்து,
drastic, purgative.

strong

2. காரசார மருந்து, 316அ1165 வா் ௮௦105.

3. பாஷாண முதவிய விஷ மருந்து,
poisons

like arsenic etc.

4. எருக்கு, எள், சித்திர மூல வேர்,
herbaceons drugs such as,
madar
plant,
sessamum
seeds, root of Ceylon leadwort

. etc.
NOTE:- It is not to be forgotten
here that certain disease, sudden
shock, excitement, fear and other
nervous affections also tend to
cause abortion.

கெற்பப்
புழு,
௧௬
தரிப்பதைக்
கெடுக்கும் மலட்டுப் புழு, னாடி
in the uterus,
ception.

கெற்பமழித்தாள்

destructive to con-

தோஷம்,

௧௫௬

சிதைவதினால்
பெண்களுக்
கேற்படும் தோஷம். இதனால் உடம்
பிளைத்தல், நாற்றம்; கழிதல்,
மயக்கம்
முதலிய
குணங்க
ளூண்டாகும், 1/6 after-effects of

கெற்பம் கீழ் வீழ்தல், பிரசவித்தல்,
being delivered ; giving birth to a
child.
கெற்ப வாயு, யோனி வாயினின்று
இரத்தஞ் சொரிந்து, வலி யுண்டாகி,

கர்ப்பத்தை அழித்து, இடுப்புக் கடுத்

துளைவது மன்றி. வயிறு கனத்து,
மலம் இறங்காமல் கஷ்டப் படுத்து
மோர்வாயு, 8 0/5225 of the uterus
attended with flatulence. It is
marked by unusual bloody discharge from the vagina, excessive
pain, abortion, pain in the loins
heaviness of the abdomen, constipation and other symptoms.

0.1. கருப்ப வாயு.
கெற்ப விப்புருதி, பெண்கள் வயிற்றில்
சூதகங் கட்டுவதனால் மாதவிடாய்
காலத்தில் வயிற்றில் வலியுண்டாகி,
கருப்பந்தரிக்காது உடல் மெலிந்து
காணும் ஓர் நோய், ௮ 8௪6110 1ஈ 16
womb occasioned by the suspended flow or failure of the
.monthly course. It is marked by
pain in the abdomen, absence of

conception,

emaciation

etc. C.f.

கருப்ப விப்புருதி.
கெற்ப வெட்டை, குழந்தைகளைத்
தாக்கும் தாய் தந்தையரின் மேக
Gpmisen, venereal or syphilitic
tints of congenital origin in children.

கெற் பனி, 56௨ கெற்பிணி.
கெற் பாச்சான், பெரு வழுதலை,

aborticon. It is attended with ema-

big

ciation, fetid smell, diarrhoea, giddiness and other symptoms.

Solanum

கெற்பம், 58௦ கருப்பம்.

பாதகினி

variety

brinjal

௮

plant

melongena.

கெற் பாதகினி,
which

of

see.

சேவகனார் கிழங்கு,

-
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கெற்பாத

கேசத்

பூதகி

கெற்பாத பூதகி, கிருமி சத்துரு, that
which

destroys

கெற்பா

தானம்,

யாதொரு
நான்காம்

worms.

மாதம்

நேராதபடி
செய்யும்

ஓர்

FL, a ceremony performed in
the forth month of pregnancy with

a view to avert abortion and other
evil consequences.

கெற்பிணி, கருப்பந் தரித்த பெண், ௮
‘ah pregnant

woman.

pregnant;

conceiving;

2.

கருப்ப முண்டாகும் படி செய்தல்,
causing

pregnancy.

Gag
பிரியாங்கம்,
பாச்சான்.

see

Cap

faculty or power.

Glacor amfl, (pestenen, spinous fire brand teak - Premna

கேகம்,

கே குந்தம்.

கேகுந்தம், கொழுக் கட்டை, 2 80
of ricecake or puff.
கேகை, மயிற் குரல், 507260
cock.

07 09௨-

கேக்குப் பூடு, கரவிப் பூடு அதாவது
கேக்கு விதை, சீமைச் சோம்பு, கொக
way seed-carni fructus.
கேக்கை, தாழை, 50௭ - pine tree Pandanus gdoratissimus.
கேக்கைகி,

கெற்பு, பலம், ஊடல்; 2. தத்துவம், -

-

கேகுந்தகம், 8௦௦

சீமைச் சீரகம், கோலஙஸஷு 0ிலார்.

கெந்பித்தல், கருப்பந் தரித்தல் 0௨ing

கேகர பலம், மயில் 062-000
கேகி, மயில், pea-cock.

கருப்பத்திற்கு

கெடுதி

திராவகம்

integrifolio.

கே

5௨௨ கேக்கை.

கேசகம், அத்தி,
glomerata.

fig

tree-Ficus

கேசகாரம், ஓர்வகைக் கரும்பு, ௨ 18௨
of sugar-cane.

. Care கினம், தலை

வழுக்கை,

Mor-

6/0 6௪55 2. மயிர் உதிர்தல், 1௮!ing off of the hair.

5௨௨ கேகை,

கேகயப்புள், அசணமா, a bird said
to possess extreme sensibility to
music; 2. ules, peacock.

Gar 555), Sacmy, ring-worm plan‘

கேகயம், 5௦௦ கேகயப் புள்: 2. கெளரி

கேச தமனி,

Litagn esis, a yellow prepared arsenic; 3. w&ipib shleng, seeds of
ape-flower troe-Mimusops elengi;

4. wuileo, pea-cock.
கேகரம், கடைக் கண் பார்வை, 8102
glane or look.

கேகரன், ஓரக் கண்ணன்,
eyed

man.

5பப/ஈ1-

. - Cassia tora.
ance

வன்னி,

&ா]பாக'5

tree - Prosopis

கேசதம்,

pen-

spicigera.

கையாந்தகரை

eclipse

plant - Eclypta prostrata:

கேச தாரகம், கரிசலாங் கண்ணி,

56௦

கேசதம்.
கேசத்

திராவகம்,

மயிரினின்று

இறக்கும் திராவகம், இதில் சூதம்
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கேசத்

திராவகம்

கேசர

கேசரத் துப்பு, கல் லுப்பு, 5௦௮-5௮1.

சாம்பலாகும்.
இதை
அரக்குக்
குப்பியில் வைப்பதுண்டு. (1ஈ 21' chemy), an acid prepared from the
hair, It reduces mercury in to
ashes: and it is preserved in shellac bottle.

கேசநாகுலி,

கேசர

sitic plant Loranthus

Capillary.

கேசபாரம்,
hair.

கேச

மதனி,

மயிர்,

வன்னி

woman's

மரம்,

— Strychnos nux-vomica.

முட்டி, வேப்ப மரம், margosa

tree - Azadirachta indica.

கேசம், மோரிகம், புள்ளு மருது, 1௦4-

Terminalia

hair - oil prepred from

gold.

verbesina

a

mari -

.

கேச ரஞ்சனம், கரிசலாங் கண்ணி,
5௦௦ கேசதம், 2. பெருங் குறிஞ்சி,
conehead - Stro - bilanthes
consanguineus.

22

"கேசர முடையன், சீவக மூலி அல்லது

and

another

of lotus;

4.

பூந்தாது, 0௦11 ௦705; 5. மகிழ
மரம், 5௪௦௨ கேசர மா கயம், 8. பூங்
Sa50, filaments of flowers; 7.
குங்குமப் பூ, European saffron Crocus sativus; 8. gre Gaogw
அல்லது சிறு நாகப் பூ, 1100௭௦௦0 ௦07
ஜோரு - 14 பலரா; 5. புன்னை,
Alexandrian; laurel - Calophyilum

(ஈ௦ரூரிப௱, 10. பெருங் குறிஞ்சி,

கேச ரஞ்சனத் தைலம், பொற்றலைக்
கையாந் த௲கரைத் தைலம்,
a
plant - Ceylon

sky.

conehead

கேசம், குதிரை மயிர், horse hair; 2.
மயிர்ப் பொது. hairs in general, 3.
wnenons Hinde, elephant pepper.

scented

genus.

,கேசர மாருதம், ஆகாயத்தினடுவே
பரவியுள்ள வயு, air of the mid -

ments

5ப௱௮

கேச மாமுட்டி, எட்டி, Nux-vomica

ering
murdah
paniculata.

-

கேரம், சிங்கம், (101; 2. வண்டு,
௨6; 3. தாமரைத் தாது, (16 1/9-

tree.

க௪

௮06

elengi.

#56) moon creeper - Menispermum cordifolium.

hair.

பெண்

மகிழ மரம்,

கேசர மாதியம், புல் லுருவி, ௮ றவக-

566 இருச௬ுவ சற்பாட்சி..

பாசி, மயிர்,

மாகயம்,

flower tree - Mimusops

கேச நாளம், நுண்ணிய இரத்தக்
குழாய், a tube resembling a hair கேச

வரம்

-

Strobilan

- thes

consanguineus; 11. Glugpmismuiid,
asafoetida - Ferula asafoetida; 12.
வெங்காயம், onion; 13. அப்பிரகம்,

talc or mica; 14. tous, hair.
கேசம்
பாய்தல்,
அந்தர
மார்க்
கத்தில் செல்லல், 7941 111௨ ராம்ப் air region. C.f. கவுனம் பாய்தல்.
கேசர வரம்,

குங்குமம்,

॥௨௦ paint; 2.

குங்குமப் பூ, European saffron Crocus sativus; 3. நா யுருவி, India

burr - Achyranthes aspera; 4.

கொம்மட்டி மாதுளை, ௮ 10 ௦74 6
ron - Citrus - medica medica.
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கேச ராசம், கடார நாரத்தை, பர்/0்
see; Clunpmemes, Ceylon verbesina; 3. see Gaggib.
கேசராதிக் கஷாயம், நாக கேசரத்தை
ஆதியாகக் கொண்டு
திப்பிலி
முதலிய

கடைச்

சரக்குகளைச்

சேர்த்து
பாண்டு
நோய்க்காக...
இறக்குங் கசாயம், இதனால் மண்.
தின்னும் இச்சை நீங்கும்,
(In
Ayurveda) a kind of decoction pre-

pared with Ceylon iromwood as a
chief ingredient along with other
bazaar drugs such as, long - pep-

per etc. and prescribed for dropsical anemia; It is a curative in
morbid desire for eating mud etc.
கேச ராமிலம்,

புளி மாதுளை,

pomegranate

- Punica

5௦பா

granatum

(flore-pleno).
Gaefi, Amat, lion; 2. @ Let, camphor; 3. anpenso mag, fuller's
earht; 4.Gluiq,mienuib,asafoetida;
5. SLM

eset,

moving through

mid-air; 6. gprs யோகத்
தொன்று அதாவது பீசத்தின் கீழ்
சீவனியிடத்து பரட்டை பயூன்றும்
படி முழங்கையை, முழந்தாளில்

வைத்து

அங்குவி

விரித்து

நாசியைப் பார்த்திருத்தல், ௦1௦ ௦7
the eight postures of a Yogi sitting with the ankle pressing
against the posteriors; and the el-

bow on the knee, while gazing at

the tip of the nose; 7. இரண்டு

புருவ மத்தியிலிருக்கும் இலட்சியம்,

centre of fore -head between the

eye-brows; &. gogy Bren sngjenswrs,
தீர்ந்த ஓர்.வகை, இரசக் குளிகை, ௮

kind of mercurial pill animated by
alchemical process for a period

of five days; 9. @sleoy, horse; 10
கழுதை, 855; 11. குமரி நீர், பொப5
European

saffron

-

Crocus

ஊர்ங்ப5; 13. கொம்மட்டி. மாதுளை,
citron - medica

medica;14.see

கேசரி முத்திரை.
கேசரிகம், நாயுருவி, 1191௮

பா

-

கரோ, கார்டு கற ௨௮; 2. சிங்கம்,
lion; 3. rgb, fullers earth; 4.

குதிரை, 056;

5. பெருங்காயம்,

85௮706110௮.

கேசரிக் ௧௬, பிண்டம், 101ப5.
கேசரிச் சாறு,
ass’s urine

கழுதை

மூத்திரம்,

கேசரிப் பூ, குங்குமப் பூ, 566 கேசரி.
கேசரி

மார்க்கம்,

ஆகாயத்தினடு,

the region of mid - air, ர். கவுன
மார்க்கம்,

கேசரி

முத்திரை,

புறமாக

நாக்கை

மடித்து:

அடையும்படிச்

மேற்

அண்ணாவு

செய்து

புரியும்

Gusnaib, a posture in Yoga practice in which the tongue is rolled
up to block up the little hollow under the epiglottis.

கேசரி மூத்திரம்,

5௦௦௨

கேசரிச் சாறு.

கேசரி யாசளம், கணைக்கால்கள்
பிட்டத்தைத் தொடவும், விரித்த
கை
துடையிற்
பொருந்தவும்,
பார்வை சுழி முனையை நோக்கவும்,

ஏற்படுத்திக் கொள் ளும் ஓர் வகை
ஆசனம், ௮ 0054பாஒ [ஈ உரவு
in which the ankles tauch the but-
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கேசரி
tocks;

யாசனம்

கேசாரிசம்

while the stretched

hands

rest on the thighs and the gaze
fixed between the eyebrows. See
் கேசரி.
NOTE :- This posture is not so very

மயிர், ரீப!1)255 ௦7 ௮;
்

Cas

கேசவர்,

part in the

white

of medi்

~

ந்தன், சூதம், Mercury 5௦ '
called from its usefulness in aiding

or enabling

one

no flowers.

வெள்ளைக்
mussell

காக்கணம்,

shell

creeper

-

கேச வர்த்தனம், ஆளைக் குருந்
தோட்டி, ௦௦௱௱௦௱ ௪1௪ - Sida

கேசரி வித்தை, ஆகாக மார்க்கத்தில்
பறந்து செல்லும்.வித்தை, 111௦ வர் ௦7
©

5. பைசாசம்,

Clitorea ternatea (albiflora).

epind, SH 4,01, camphor.

flying in the sky.

- 50௫;

கேச வரிட்டம், பூவா மரம், ௮ 112௦
bearing

of medicines - a universal salt that
of all kinds

51674

devil.

கேசரி யெரு, வயித்திய முப்பு, [ஐ
preparation
cines.

கேசவம், வாசனை

3. ஓர் பூடு, 566 கும்பிகம், 4. நிரை

stacles to progress.

important

மரம், 5௦௨ கேச

2. பெண் வண்டு, 66௨6 ௫௮;

‘difficult as it can be managed successfully with a fittle experience
and practice. It overcomes ali ob-

‘plays an

கேச வந்து, வன்னி
தமனி.

rhombifolia.

கேசாகம், மகிழம் பூ, ape-flower;
West Indian
elengi.

கேசாதி

to fly in the

medlar

பாதம்,

- Mimusops

உச்சித்

தொட்டு

உள்ளங் Sed sucmy, from head to

aerial region.

foot ௮5 000௦5௦ 1௦ பாதாதி கேசம்,
from food to 6௧0; 2.சர் வாங்கம்,
the entire body.

கேசரின், 5௦௨ கும்பிகம், 2. சிறு நாகப்
tb Ceylen iron wood - Mesu ferrea;

3. கடார நாரத்தை, 01401 18௦:. 4.
செம் முருங்கைப் பூ, ௦9௮
red flowers.
.

கேசாத்தியக், தின்

ஏரி

பீர்க்கு, 60101

luffa - Luffa acutangula.

கேசரீகம், நாயுருவி, see Gasffat.

கேசாம்பு, வெட்டி வேர், 1/ப5 khus
root - Andropogon aromatcus.

கேசருகம், புல்,00௮55.

கேசாரங்கம்,

கேசரு

chamomile

காசம், சிறு நீலி, a small

species

of

indigo

plant

-

Indigofera tinctoria.

கேசரை, பருத்திச் செடி, ௦0110 இலார்
- Gossypium

herbacenm.

கேச ரோமம், பூனைக் காலி, velvet
bean Mucana

pruriens.

செவ்வந்தி,
- Authemis

1101௮.
nobilis.

கேசாரசம், ஓர் வித நாரத்தை,

௮ 140

of bitter orange or citron.

கேசாரம்,

குங்குமச்

செவ்வந்தி,

which see.

கேசாரிசம், ஓர் நாரத்தை, ரன
ange- Citrus aurantium.

௦ா-
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கேசி

கேடயக்

goitre

கேடயக் கோளம், தமரகத்தின் இரு
பக்கங்களிலுமுள்ள
இரண்டு
அண்டாகார இதழ்களால் உண்டாக்கப்

கேசியா, sremp, fragrant screw pine - Pandanus odoratissimus.

பட்ட

ductless organ

phsyiological functions.

digo fera tinctoria.

கேசுகம், ஓர் தின் கிழங்கு, an edible
root.

கேடக கோளம், 866 கேடய கோளம்.
855.

கேடக, சீரம் சிறு சீரகம்,௮ 8௭1௮1! variCais முருந்து, தொண்டைக் குரல்
வளையில் முருந்து, the large ‘cartilaga.
NOTE

:- (In Anatomy), it is the larg-

est of the cartilages of the larynx
consisting of two quadrilateral
plates united in front at an angle,
forming the projection in front of
the throat known in men as
Adam's apple; within the angle are
attached the vocal chords.

கேடகம், புறாமுட்டி, [2௮2௦

பா

- Tiru metta rhomiboida; 2. தாழை;

screw

-

pine

odoratissimus.

-

Pandanus

in front of and on

roid gland. This gland is believed
to take part to the development of
the body and other important

கேசீ, அவுரிச் செடி, indigo plant - In-

- Cuminum

உடம்பின்

either side of the trachea - Thy-

கேசினி, சங்கங் குப்பி,
8௩௦௦71
volkameria - Cleodendron inerme.

seed
ws ate
2

கோளம். .இது

அபிவிருத்திக்குக் . - காரணமாகு
மென கருதப் படுகிறது, ௮ (௨79௦

கேசிரி, புளியாரைக் கீரை, 1ஈ01௮ா
sorrel - Oxalis corniculata.

ety of cumin
cyminum.

a tumour of the thyroid

gland.

lion.

உடம்பு
முழுவதும்.
கேசிகம்,
1
மயிருள்ளவன், ௮ [று man.

கேடகசாரி, கழுதை,

'

கேடய கோளக் கழலை, கள கண்டம்,

கேசி, நீண்ட கூந்தலுடைய பெண்,
a woman with fine. long and flowing hairs; 2. Ana,

கோளம்

,

NOTE :- Physiologically, it is said
that when this gland is not developed or alsai to develop a child
may suffer from a disease known
as cretinism marked by arrested
physical and mental development
with the faulty nutrition of the
bones and soft parts. if the gland
wastes in an adult, a diseases
(myoedema) may arise in which
the face swells, hair grows thin,
the skin turns yellow, the mind becomes dull and many other serious changes occur.
Psychologically,

this

gland

pro-

duces a fuid of great importance
by which Yogi's who remain absorbed In Yoga practice are enabled to live without food for a long

time according
force

of Prana

to the dynamic
or energy

stored

up in the system So also, a wild
bear confind to its den for over 3
months during the winter; remains

without prey by living purely upon
the peculiar fluid secreted by this
gland.
்
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கேடரி
Gat

Gai,

கெந்தி

கேணிகா

which see.

கேடில்லா வுவகை, பேரானந்தம்,
imperishable joy; beatitude.
GaQ@. siufle;,
destruction; 2.
குறைவு, 021604, இது அடியிற்
கண்டபடி
பல
வித
அர்த்தங்
Qanenem, It is Interpreted in different ways according to the context as mentioned below :-

1. அந்தக் Ga,
2. game
organ.

ugliness.

Ca@, deformity of an

3. 90554

GG,

deficiency of

blood in the system; disintegration and degeneration of the

blood - Hematolysis.

4. 1556 Ga), derangement of
bile.

the teeth - Dental atrophy.
14. சதைக் கேடு, muscular
phy from various causes

atrosuch

as progressive - muscular atrophy, arthritic atrophy, rheumatic atrophy etc.

15. Sips Ga,

the normbhy.

16. Rob ys GaQ, degeneration of
nerves - Neuritic atrophy.

17. சத்தக் கேடு அதாவது செவிடு,
deafness.
18. சுவைக் கேடு, loss of sensation of taste.

1௮. மூத்திரக் கேடு,
secrtion

and

௨000௨55146

discharge

of

urine.

5. உடம்புக் கேடு, constitutional
disorder;

disease

6. agus Ga,
ness;

or ill-health.

Sterillity or barren-

uterine

disorder.

7. பிண்டக Ga,

abortion.

stomach.

9. usslwis Ca), defect in not following the regimen of diet.

10. ungencus Ca® - cM,

20. rre& Ga,

degeneration or

deterioration of anything.

21: sHlays Cad, insanity.

- கேட்கை, கேள்வி, 1௮1.

8. வயிற்றுக் கேடு, disorder of

blind-

ness.

கேட்டை, ஓர் நட்சத்திரம், (௨ ஈகா
given to 3 stars in the middie of
the Scorpion.

கேஷ்டவம், இதரக் கிழங்கு.

கேணி, அகழி, 00; 2. குழி ஊடு
௪5 விந்தூறும் கேணி; 3. குளம்,
pond; tank; 4. Hes, a small
well.

‘11. குரற் கேடு,

hoarseness

of

voice.

12. உயிர்க் கேடு, சேகர்; கோள of
life

33. பற்கேடு - பல்லுக் கேற்படும்
Glengseng,, caries of tooth; 2. iso
BANSSo uso Gguiey, crosin of

-

கேணிகா, முல்லை,

:

௨ (பம் of jas-

mine - Jasminum angustifolium
alias J. mala-baricum alias J.
lrichotomum.
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கேந்திர

சேதகம்
கேதகம், தாழை.

கேது

866 கேசியா.

கேத காரியம், இழவு, funeral rites.
கேதகி, ஆற்று மருந்து,
தாழை, 56€ கேசியா, _

balm;

கேதகிப் பூ, தாழம் பூ, 1௦

2.

of fra-

grant screw - ein.

கேதம், இளைப்பு, ஐய்௮ப514௦; 2.
துன்பம், affliction; 3.see அட்டாதச
கேதரம், மயில், pea-cock ; 2. மலை,
mountain; 3. @inuws weneoulCenns
Luna, a part of the Himalays - the

Cedar;

4.

seisrenfs

விட்டான் கிழங்கு, water - root - As-

poisonous

root causing death.

கேதுப் பிரியம், வை௫ரியம்,
eye

௦௮15
;

கேது ரத்தினம், 566 கேதுப் பிரியம்.
மரம், ௨ 112-

grant tree known as Cedar of
Lebanon; 2. Gaa&e sileng, which
see.

கேதவதிஷ்டா,

5௦6 இருள் செடி

கேதவைக் கொடி, 565 கும்மட்டி
uit Gang,

spreading

creeper; any creeping plant.
கேதார சிருங்கி, ஓர் வித தாதுச்
சரக்கு, ௨ம் of mineral sub-

stance.

சிலாங்கன்,

கேநார

வென்பு,

8௦௦ கேசியா:

2. சுவாலை,

light;

கன்னப்

யெலும்பு, *உாாறனால!
temporale

or Ossa

௦

பொறி

- Os

temporalia.

சாலை,

mandel gendarussa
procumbens.

மோ௦-

- Justicia
்

கேந்தி, ௨௦௦ கந்தகம், 2. கீந்துருணி,
the flower of a plant (unidenti-

fied(?)
கேந்திகா, புளிச் சிறு .கீரை, 50பா
greens or Indian sorrel- Oxalis

occidentails.
a secret medicine prepared by
Siddhar’s from the human skull.

சேதிசம் 5௪௦ ஒரு கொம்பு:
flame; 3. gafl,
யாளம், 510.

தாழை,

கேந்திக்கியக்கினி, அண்டச் சுண்ணம்,

கேதாரம், மயில், peacock.
கேது நோய், 015956;

கேத்தை,

கேந்தகம், கோடக

paragus racemosus.

கேதுச்

விளை

கேது வசம், 566 கட்டுக் கொடி,

குணம்.

Gagenb,

மரணத்தை

விக்கக் கூடிய ஓர் விஷக் கிழங்கு, ௮

கேதுரு; ஓர் வாசனை

கேதகை, தாழை. 566 கேதகி.

modern

புட்பம்,

வள்ளி

4. sje

GabSaw,

1s,

Pongamia

pungu

tree -

pinnata.

கேந்திரம், வட்ட மத்தியம், (11 &5-

புட்ப

ராகம்,

topaz.

கேது ஞானம், 8௦௦ கேதுச் சிலாங்கள்.

tronomy) the centre of a circle.

கேந்திர வள்ளி, 5௦௦௨ கண்ணழகுக்கொடி.
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:

கேத்துகம்

கேவல

கேந்துகம், வெள்ளத்தி மரம், white
fig tree; 2. geuemen,frog.
Gangi. sub,

see கஸ்தூரி யலரி.

கேந்து முறியம், நாய் வேளை, 000
mustard plant - cleome viscosa;
2. ATs,
religiosa.

peepul

tree

கேந்து வாலிகம், புகையிலை,

- Ficus

00௨000.

கேப்பை, கேழ் வரசூ, Tagi - Elusine
loracana;

cynosuruas.

rattan root - calamus rotafg.
கேமாச்சி,

வெள்ளைக்

காக்கணம்,

5௦௦ கேசவர்,...
, பாஷாணம்.

கேரண்டம், பண்கலை; எண்; 2. நீர்ப்
பறவை, water « bird

மலையாளம்

creeper

- Menispermum

cordi-

fotum.
கேலி சீலம், கம்பம் புல், which see.
கேலி விருட்சம், கடம்பு,
- Eugenia

kadambu

racemosa.

கேவக திரவியம், மிளகு,

black

-

pepper - Piper nigrum.

கேவகா, பிள்ளைத் தாய்ச்சிக் கொடி,
unknown

creeper

(7);

2.

BE_s*S Glam, umbilical card.
Gaauyb, Qainwmans
see Gaseous.

ane sourw;

கேவரு, 566 கேழ்வரகு.

கேயம், 56௨ Caan

கேரளம், வாய்

கேலிகம், 6௦௦௨ அசோகு, 2. தெங்கு,
0௦௦0பர் ஜா; 3. சீந்தில், ரா௦௦ஈ -

an

கேமாசிகம், பிரப்பங் கிழங்கு, 42ம் -

சாக்கிரம்

க்ப்

Malabar.

ல் விளையும்

Geo, Malabar

மாகம்; 2. கம்பகத்தில் ஆன்ம
- நிலை, ௦00400 of the embodied
soul in
i the suppression of breath.
கேவலக்

கிடை,

படுத்த

being af-

fected in the throat; 2. நெஞ்சில்

சளி கட்டி: இரூமும் பொழுதும்
மூச்சு விடும் பொழுதும் சத்தம்

an abnormal

noice in the throat due to obstruction of mucus during respiration;
_cackling. ©

படுக்கை

யிலிருத்தல், ௦19 மோரிர0 1௦ 0௨0
by age or infirmity- Bed

கேருதல், "குரல். கம்முதல்,

உண்டாதல், ஈறு

கேவல கும்பகம், ஒருங்கே மூச்சைத்
Sin{Sse complete suppression

விஜங்கம்,௪௦௱௱௦௱்

Gagafi,

கேவர்த்தன், senquinest, white- ant.

- ridden;

2. செயலற்றுக் கிடக்கும் ஆன்ம
நிலை, (In Philosophy) inactive or
intert condition: of the disembodied 80௦ப1; 3. மிகக் காயலாவாய்

இருத்தல், நர dangerously ill.
கேவல

சரீரம், இளைத்த

வுடம்பு,

emaciated body.
கேவல

சாக்கிரம்,

சாக்கிரத்தில்

கேலனம், தெங்கு, Coconut tree.

ஆன்ம நிலை, the condition of the

கேலாசம், பளிங்கு, mirror.

state.

embodied

soul

in the wakeful
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கேவல

கேழ் வரகு

சுழுத்தி

கேவல சுழுத்தி, கேவலக் கிடையில்

கேவல், வள்ளிக் கொடி, five - leaved

சுழுத்தி

yam Dioscorea pentaphylla; 2. gr

Hleneo, a condition of trance of the

வகை இழுப்பு வலி, a kind of spas-

ஆன்மாவிற்கேற்படும்
embodied soul.
ே
சொர்யனம்.ே

்

modic

960

ஆன்மாவுக்கு ஏற்படும் சொற்பனம்,
a dreamy state of consciousness
of the embodied soul.

pain.

:

Gaay, Qeusior ahs, white mustard
- Brassica alba; 2 .see Gauienu.

கேவுதல்,

மூச்சுத் திணறல், மாகவிர்ட்

ing with difficulty as in whooping
cough; 2. Genii) supeu, crying as

கேவல ஞானம், திரிகால வுணர்ச்சி,
an all round knowledge of the
past, present and future.

திக்கு முக்காடல்,

கேவல

breath or groaning as a dying per-

திரவியம்,

மிளகு,

black

pepper.
கேவலப் படுதல், இளைத்தல்,
சொத:
2. மெலிதல், becoming thin.

கேவலமா

யிளைத்தல்,

. இளைத்தல், ௦௦௦0

மிகவும்
று 722016;

.being completely emaciated.
கேவலமாய்க் கிடத்தல், அபாயமான
நோயால் கிடத்தல், டுரார சோட௫ously ill.

கேவலம்,

மரணத் தறுவாய்,

ஈ௦-

ment of death
simple rheumatic disease.

கேவ லாவஸ்தை, ஆத்மாவுக்குரிய
அவஸ்தைகளில்
வித
மூன்று

gon), one of the three degrees
of consciousness of the soul.

௦7

sweet potato - Dioscorea sativa.

- கேவலிகா, பிளவுச் சீரகம், 8 -1/ஈம் ௦7
cummin

seed.

seeking

breath:

3. epee

gasping

for

son.

கேவுரா, கடுகு, Mustard;

2. see

Gaienis, ragi.

கேழல், viel, hog; 2. fm, colour
3. குள நெல், 4440 ௦௨; 4. ஆண்
பன்றி, boar.

கேழ் பிரகாசம், lustre, brilliancy; 2.
mis, colour.
கேழ் வரசூ, கேப்பை, இத்தானியம்
மைசூர், கோயமுத்தூர், ஆற்காடு
இவ்விடங்களில் பயிராகும். கடுகைப்

போலிருக்கும்.

கேவல வாதம், சொற்ப வாத நோய்,௮

கேவலி, வள்ளிக். கொடி, 06௦0

a child

வெள்ளை

இதில்

என்று

சிவப்பு,

இரண்டினங்

களுண்டு. இது உடம்பிற்குப் பலம்.
ஆகவே கூலி வேலை செய்யும்
ஏழை சனங்கள் இதை களியாகவும்,
கூழாகவும்,
ரொட்டியாகவும்,

தயாரித்து உண்பார்கள். இது நீரழி
வுக்கு ஓர் சிறந்த ஆகாரம். இதை
வறுத்து

மாவாக்கிக் காப்பித்தூள்

மாதிரி பானத்திற்கு உபயோகிக்க
நீர்ப்போக்கை
நிறுத்தும்.
இம்

மாவை

ஆளி

கட்டிகளுக்கு

விதை
வைத்துக்

மாதிரி
கட்ட

©
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கேழ் வரகு

கேள் வாகம்

பழுக்கும். அடியிற் கண்ட படி
£௭01;
இதில் பலவகைளுண்டு,
pearl rice - Eleusine coracana
alias Cynosurus

grain

Mysore,

is

largely

This

try, where it is stored up in pits
and keeps well for many years A

in

full - grown crop attains 2% ft; in

mus-

height. Catton is oftern drilled with
this crop it then out - tops the ragi;
and grows up vigorously after the

coracanus.

cultivated

Coimbatore, Arcot and

places.

other

It resembles

tard, it consists of two kinds viz.
white and red. It is a wholesome
and nutritious grain with which
ordinary poor people make balls,
puddings, chapathies etc. It is

prescribed as a useful diet in diabetes.

it is also ground

and used

like coffee powder in drinks for arresting abnormal discharge of
urine A paste is made of its flour
and

applied

to

ripen

boils and

abscesses. The following are the
different kinds :-

- 3. நன்செய் கேழ் வரகு, 566 கேழ்
வரகு,
2. புன் செய் கேழ் வரகு, நோ 00.
3. சிவப்புக் கேழ் வரகு, red - ragi;
red

paspalam.

4. வெள்ளைக் கேழ் aise,

white

latter crop is harvested.

:

கேழ்வி நரம்பு, காது கேட்பதற்குக்
காரணமான

நரம்பு, 1௦

sible for hearing.
நரம்பு.

கேளவர் பந்தம், 566 கேளவ

கேளவி

ரககறாட

5866 கேள்வி
பந்தம்.

பந்தம், கடலாத்தி 1௮1௦216

trumper - flower - Dolichandrone

falcata

—

்

கேளாதவன், செவிடன், 06274 ௮.
கேளான், 5௦௦ கேளாதவன்..
Gaefl, Agcitsmen, cocoanut tree; 2.
GlscucMlen Go, haif - ripe cocoanut
of reddish colour
கேளிகா,

5௨௨

கேளி.

கேளிகி, புளிப் பிரண்டை, 80பா ada-

ragi.

5. Acrenmfunb, small ragi - Panicum

of cultivated grass; and is the
staple grain of the mysore coun-

erucaeformi.

6. காட்டுக் கேழ் வரகு அல்லது
@eEHeLI yoo, cluster grass Eleusine indica; Grain not usu-

கேளியின நீர், செவ்விள நீர், (விர் ripe cocoanut

of reddish

colour.

கேளிருள் ரத்தினம், மாணிக்கம்,

3

kind of superior ruby.

ally eaten.

NOTE :- It is known by various
names
as
Chetty
grass,

Corakkan Dog - tail grass Great
millet. Marna

mantihe creeper or hairy wild vine
- Vitis setusa.

millet; Pearl rice,

Tocussa etc. It is the most Prolific

கேள், கேட்குதல், ஈர;

2. நோய்

Bae ens, curing as medicine; 3:

_ தணிதல், 1௦ alleviate as sufferings.
கேள் வாகம், 56௨ கருங் குன்றி.
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கேள்வி

கேள்வி
கேள்வி, கேட்கை,
ஈவா;
2.
கேள்விப் புலன், ௦19௮ of hearing;
3. காது, சோ; 4. சத்தம், பொர;
eeoesl, science; erudition.-

5.

கேள்வி அறம், பொருள், இன்பம்,
வீடு ஆகிய நான்கு விஷயங்களைக்

யறல்

thought concerning the above
three

questions.

கேள்விக் குழாய், கேள்விக்கு ஆதார
மாகவுள்ள குழாய், auditory tube; 2.
QeeMsaer,
euGur
Hag
@iemu, a small coiled tube worn

குறித்துண்டான கேழ்விகள், 111௦

at the ear to assist the hearing.

four questions or inquiries regarding virtue,wealth, domestic plea-

கேள்விக் குறைவு, காது மந்தம், dull-

sure and heavenly bliss; and they
are

1.

:-

Sipb - தருமச் செயலைக்
கேட்டறிதல், பெ௦54101ஈ0 ௦
obtaining information concern-

ing virtue. How it is to be exer-

cised?
2. பொருள் - தருமத்தின் வழியே
பொருளீட்டலைக் கேட்டறிதல்,

questioning or obtaining information

concerning

goods?
tained?

How

wealth

they

or

are ob-

3. இன்பம் - தருமத்தின் வழியே
இல்லாளோடு

கூடி

இன்பம்

நுகரலைக் கேட்டறிதல், பெ-tioning or obtaining information
concerning domestic pleasure
and happiness. How man and

wife are to live together in order to be happy?
4, வீடு - மேற்கண்ட மூன்றையும்

விட்டு மனதைக் கடவுள் வழிச்
செலுத்தி மோட்ச மடைதலைக்
கேட்டறிதல், 1/௨ 0ப85(10
concering heavenly bliss. How |].
we may come to it (namely by,’ |

directing the mind entirely to’
God,

and

giving

up

every

ness of hearing.

கேள்வித் தாரை, காதின் வழி, 8பரtory canal.

கேள்வித் துவாரம், காதிற்குள் ஆனக
சவ்வு வரைக்கும்

1%

அங்குலம்

நீண்டு, சற்றுச் சரிவாக உள் நோக்கி
நடுவில் வளைந்தும், ஒடுங்கியு
(peter spi Gipmi, a designation of
the internal ear consisting of a
series of cavities such as, vesti-

‘ule etc. at the semi-circular canals up to the cavity of the tympa-

num - Labyrinth.

கேள்வி

நரம்பு,

கேட்பதற்குக்

காரணமான நரம்பு, 101100 ர்வ.

கேள்வி

மூலம்,

காரணமானது,

.கேன்விக்கு
tympanum,

மூல
the

source of hearing

"கேள்வி

மேற் கொடி,

56௨ கருங்

குன்றி.
கேள்வி யந்திரம், செவிடர்கள் காது
கேட்கும்படி வுபயோகிக்கும்
@ipnu, a tube or device enabling
the deaf to hear more

distinctly -_

Audiphone. 866 கேள்விக் குழாய்.
கேள்வி யறல், செவிடாதல்,

0௨௦௦ப்-

ing deaf; not having the full power
of hearing.

்
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கேள்வி

யறிவு

கேள்வி யறிவு, கேட்கு முணர்ச்சி,
the sense of hearing, 2. GacneSt
wWeon Question shley, Knowledge derived fram hearing.

'கேள்வியுள்ளோன்,

கல்வி கேள்வி

uyenoreusst, a Man of great culture;

learned ண;

2. அறம், பொருள்,

இன்பம், வீடு ஆகிய

கேள்விகளில்

இவைகளின்

தேர்ச்சி யடைந்த

eaigeet an expert on the four ques-

tions or inquiries concerning virtues, wealth. domestic pleasure
and happpiness and heavenly

01155. 56௦ கேள்வி.
கேள்வியேற்றல்,

செவிட்டுத்

தனத்தை குணப்படுத்தல், 1ா௦:ing the sense of hearing; treating
deafness.

கேனங் கொண்டவன்,
காரன்,

பைத்தியக்

a lunatic.

Gacrid, mugsiunis, gnsanity.
Gacr ainucn, Hyhs ainwest, one
with an open mouth.

கேனன, பைத்தியங் கொண்டவன்,
a mad fellow.

கேனார வென்பு, கபாலத்தின் இரு
பக்கத்தின் கீழ்ப் பகுதிகள். 12ா10௦ral bones.

கை
கை, உடம்பின் ஓர் உறுப்பு அதாவது
ay, an organ of the body viz. hand

Or arm, 2. யானைத் துதிக்கை, 111௦
trunk of an elephant; 3. 9;Gonéatb,
- loss of appetite; aversion of food;
4. me Ganecor. gistay, handful;

5. sussevenw,

strength;

force

or

௭. 6. பிடிப்பு ௦12; 7. காந்தள்
ub November flower - Gloriosa
superba; 8, கையாந்த
கரை,
eclipse plant - Eclypta prostrata;

9. நரி பயற்றங் கொடி,

1௦0-00௮௱

creeper - Rothia trifoliasa alias
phaseolus
trilobus;
10.
bfeu_ea:, wood - louse; 11.

கடுக்கை, castia; 12. Mig, handle;

13. பக்கம், 510௨; 14. சிறகு, 1

௦7

a bird; 15. இடம், ௭௦௦; 16. சொற்
கொண்ட எழுத்து, 9 8/112010 12142;
17. சிறுமை, 01241255.
கை,

தோளிலிருந்து

வரையுள்ள

முழு

விரல்கள்

பாகத்திற்கும்

மணிக் கட்டின் கீழ் 5 விரல்களின்

இறுதியாகவுள்ள
பகுதிக்கும்
கையெனப் பொதுவாக வழங்கும்.

இது அடியிற் கண்டபடி அளவு,

நீளம், இமைப்பு, இடம், நிலைமை
முதலியவைகளைக்
கருதி பல

விதமாகக் கூறப்படும். arm. It refers
to the whole portion extending
from the shoulder down to the
wrist; and also the hand which is
the terminal part of the arm below
the wrist; consisting of the hand
and the thumb and four fingers In
consideration of its size. length,
structure, position nature or state.
it is known or called by several
names as mentioned below.

1. @FA&
cane;

os, arm as thin as a
slender

arm.

2. upsmens ome, fore -arm emaciated through. atrophy
muscles.

of the.

3. @uLIW ene, maimed hand.
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கைகட்டிக்

கை
4. கூட்டைக் கை,
5. குரங்குக் கை,

௨௦7

கிடத்தல்

24. ஒட்டைக் கை, hand leaving in-

௮.

ter - spaces when fingers are
held together.

ஈட௦ாக்னு ௮0.

6. aperla ona, malformation of the
hand - Cleft - hand.

25. விறைத்த கை, stiffened arm.

7. நொண்டிக் கை, deformed hand
or arm.

தொட்டிக் கை, bent - arm.

&. அகங்கை அல்லது உள்ளங் கை,
palm of hand.

9. Lym! one, back of hand outer
hand
10. முழங் கை, 16 elbow.
31. முண்னங்் கை, 1006 - காரு (from

the elbow to the wrist.
the shoulder to the elbow).

அல்லது

mal or monkeys or to the terminal
part of the fore - timb in quadrapeds especially when prehensile.

கை கடந்த போகம், அதிக போகம்,
of or too

much

of indul-

gence in sexual intercourse.
இசண்டு

கைகளை

குறுக்காக மடித்தல், putting or folding the hands across; 2. apgitjs

14. Bi_& ena, left hand.
lated digits as in leprosy.

அல்லது

கை

NOTE -:- It is also apptied to the
terminal members of allf four
limbs in the quadra- manous ani-

கைகட்டல்,

right hand.

35. குட்டங் கை, [1௮ம் with muti16. கணுக் கை
கட்டு, சாரல்.

கோணற்

excess

32. பின்னங் ene, hind -arm (from
33. வலக் கை,

26.

கைக்குக் C11

Gum_sv, bandag-

ing the fracfured

hand

நோயாளியின்

இரண்டு.

or arm; 3.

கை

மணிக்

களையும் சேர்த்துக் கட்டல், பர்ாரு

17. குடங் கை, hand of arm as ob-

the hands together (as of patients
in bed).

served while holding 2 pot.
18. கொடுங் கை, 866 குடங் கை:
1௮. ஒருக் கை, 06 எழமக
prived of the other.)

0௨-

கைகட்டிக் கொள்ளல், கைகளை
குறுக்கே கட்டிக் கொள்ளல், [௦1017
the arms

across

- a sign of re-

spect.

amputated

கைகட்டிக்
கிடத்தல்,
நோயாளி
களின் இரண்டு கைகளையும் கட்டி
படுக்கையிற் சேர்த்தல் letting the

22. கட்டுக் கை, tied or bandaged
arm.

patient lie on a cot with the hands
tied together or sometimes to a
cot. This is done to prevent the

23. கட்டிய கை, 101060 வாரா.

tendencies

20. Spits eos ung) ene, half- arm.
21. QaLQs
arm.

ma,

patient's mischevious activities or
towards

movements
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.. சகைகட்டிக்

கிடத்தல்

கை

likely.to retard the progress in the

recovery.

கைகண்ட,

தேர்ந்த,

கைகண்ட

சாரம், நவச் சாரம்,

ammoniac;
nium.

516/1160.

chloride

of ammo-

(உ-ம்.
““சுன்றோர் புகழும் வெரு
.
கெண்ணெய்

தவரா திதுகை கண்டோம் நாம்”
பேராச சேகரம்.

that which is usually practised or
approved by practice and experience; that which is found to be ef- .
ficacious as medicine.

பரிகாரி,

தெனத்

அனுபவ

வைத்தியன், an experienced physician.

கைகண்ட மருந்து, நோயை கண்டிக்கு
மருந்து,- ௨ 8ப௦5கரீப|
பா an
ipfalliable remedy; 2. eos Catia
(SSI, a medicine the virtues of

தெளிந்த

ods, (IN Ayurveda), any remedy
or preparation found by experience to possess peculiar efficacy
. inthe cure ofa particular disease.

கைகண்ட

வித்தை,

வாத

வித்தை,

alchemy.

கைகண்டவுஷதம்,
5௮!

கைகண்டது.
அனுபவத்தினால்
சிறந்ததெனக் கொள்ளப் பட்டது.

கைகண்ட

யோகம், அனுபவத்தினால்

குணமுள்ள

கைகட்டி நிற்றல், தியானத்தி லிருக்கும்
போது
இரண்டு
கைகளையும்
கட்டிக்கொண்டு நிற்றல், 830
with the hands across as in
prayers or worship - a sign of
reverence.

ள்...

கைகண்ட

காட்டல்

522

கை

கண்ட

மருந்து.
கைகண்டவள்,

பர

சேர்ந்தவள்,

௨ 1/௦ாலா

புருடனைச்

௦

௮0

sexual inter- course with other
men than her hus band; a prostitute.

கைகம், வைக்கிராந்த
kind of arsenic.

பாஷாணம்,

௮

கைகலத்தல், பெண்ணோடு சம்மந்தப்
படல் having sexual
with a woman.

connection

கை கழுவுதல், அசாத்திய மெனத்
தெளிந்து விட்டு Glico abandoning

or giving

up

as

hopeless

or

impossible as in the treatment of
diseases.-

கை காட்டல், நோயைக் கண்டயறி
வேண்டி
நாடி
பார்ப்பதற்காக
கையை காட்டல், உய லளொடு out the

hich are tried; approved mediரோ
3. நோய்க் குரிய மருந்து, a

arm for the pulse to be felt ; 2.
சாடை காட்டுதல், அடு
925-

rémedy which exerts a special
adtion in the prevention or cure of
a disease- Specific.

(பாஒ5 35 (௩ (௦௪: 3. இரேகையைப்
பார்த்து ஜோசியம் சொல்லும்படி

கைகண்ட முறை, அனுபவத் தினால்
Asaf
Gpemm, efficient method

hand for recealing one’s events
in life in accordance with palmis-

determined by experience.

கையைக் காட்டல்,

try.

showing

the

1150

கை

கைகால்

காணுதல்

கை காணுதல், அனுபவத்தாற்
Qsaflae, finding out or knowing
the progress by experience as
when
taking
medicine;
2.
பிரசவத்தில் கை வெளிக் காணல்,
presentation of arm in delivery.

கை காலசதி, பலவீனத்தால் ஏற்படும்
கை

காலோய்ச்சல்,

ற்ப

௦7

the limbs though weakness.
கைகாலசைத்தல், 5௦6 கைகாலாட்டல்.

கைகாலடித்தல், பாரிச வாயுவினால்
கை, கால் உணர்ச்சியறல், மளா ௮tacked with paralysis of the limbs.

கைகா லதிர்ச்சி, 5௦௨ கை கால் நடுக்கம்.
கைகாலயர்தல், கை கால் கனத்து
திமிர்த்து ஓய்தல்... hands and feet
becoming

heavy and

benumbed.

WMSSEIO PDA, sosarGleoflay,

burn-

ing of the extremities.

கைகாலாட்டல்,
moving

the

கைகா

லசைத்தல்,

limbs.

நடுக்கம்

கைகாலுதைத்துக்

கொள்ளல்,

காக்கை வலிப்பு கண்டு கையையும்
காலையும், உதைத்துக் கொள்ளு
geo, moving the hands and feet
alternatively

or in quick

succes-

sion due to tonic or clonic convulsions as in cpilepsy.
கைகாலுளைச்சல்,
கைகால், குடைச்சல்,
boring pain of the limbs experienced

nervous

in

rheumatism

or

other

affections.

கைகாலுறுப்பு சேர்க்கை, அவயவம்,
a jointed and divisible part of the
limbs; appendages of the limps.

கைகாலூதல்,

கை

கால்

கொள்ளல் அல்லது
normal

swelling

விீக்கங்

பருத்தல், ௮௦்-

or enlargernent

of the extremities.

கைகா லூனம், கைகால் நொண்டி,
defective formation of limbs;
formity of the limps.

de-

கைகாலிற்று விழல், குட்ட நோயினால்

கைகாலெரிச்சல், 5௦௦௨ கைகாலழற்சி,
2. பித்தவெரிச்சல், burning sensa-

கை கால் நைந்து விழல், dropping
off of the digits in leprosy.

tion of the palm and the sole from
biliousness.

கைகாலுதறல், 866 கைகால் நடுக்கம்.

கைகாலோய்ச்சல்,

கைகாலுதறி

ககைகாலோய்தல், 586 கைகா லயர்தல்.

நடத்தல்,

தடங்கற்படாமல்

கைகால்,

வீசி நடத்தல்,

walking by moving the hands and

legs freely.

கைகாலுதைத்தல், 86௨
கைகா
லுதைத்துக் கொள்ளல், 2. குழந்தை
கள் கிடக்கும் போது

கையையும்

காலையும் உதைத்துக் கொள்ளல்.
moving hands and feet spontaneously as by children when
lying.

கைகால்

கரணை

5௦௨ கைகா

லசதி.

விழல், கைகால்

பருத்தவினால் அல்லது வீங்குத
லினால் மடிப்பு விழல், 1௦1௮110107
folds in the cutaneous portion of
the limps from corpulency or
swelling.
°

கைகால்
அச்சம்

நடுக்கம்,
பயம்,

கைகாலுக்கு

நோய்

முதலிய

வற்றால் காணும் நடுக்கம், 5ர்ரல-
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கைகால்

நடுக்கம்

கைகால்

ing or tremor of the limps experienced

through fear, shock or dis-

2256;

2. குழந்தை

அல்லது

பல

வீனர்களுக்கு ஏற்படும் நடுக்கம்,
inability to keep the fingers and
toes free from continued motion
as in convalescents
Athetosis.

சசைகால்

பிடித்தல்,

or children -

வெந்நீரிட்டு

கை கால்களை வருடிப் பிடித்து,
பல வகையிலும் திருப்பி கெட்டி
aphlsseo, pressing and rubbing
over the limbs. at the same time
bending and racking the joints especiaily when

giving a hot bath -

Shampooing

்

NOTE :- The ancient Hindu Saints
and Siddhars from time immemorial had been aware of the benefits of massage.

கைகால்

முடக்கு,

கல்வீசல்,

வில்

வளைதல் முதலிய காரணங்களி
னால் வாயு உள்ளங்கை விரல்

களின் நரம்புகளை அனுசரிப்பதி
னால்,

கைகால்

மறத்து, நீட்டவும்,

முடக்கவும் முடியாமற் போகு மோர்

வாத நோய் இதற்கு வட மொழியில்
விஸ்வபித் வாதம் எனப்பெயர். ௮
kind of rheumatic affection of the
limbs arising from undue pressure exerted in the nervous system due to forcible throwing of

stones,
கைகால்

bending of bows etc.
முரடு,

கட்டல்

முழங்

கையாவது முழங் காலாவது திருப்ப
முடியாமல் கரடு கட்டல், [॥வ02ing or stiffening of a joint such as

the elbow or knee in which there
‘is.no rotatary movement.

வீங்கல்

கைகால் முறுக்கல், இரத்த வோட்டம்
முழுவதும் பரவச் செய்ய வேண்டி
கை கால்களை பல விதத்திலும்
Slquys60, twisting the limbs in
various ways for the purpose of
stimulating the circulation of

1௦௦8; 2. 586 கை கால் பிடித்தல்.
கைகால்

வலி,

கை

கால்

குத்தல்

அல்லது குடைச்சல், 11195௦ ஐ
ing or boring pain in the extremities.
கைகால்
வழங்காமை,
கைகால்
உபயோகப்படாமவிருத்தல், 14௨
state or conditions of being incapable of using hands and feet;
கைகால் முடம், மகர
[கா ௦7
லாச்க வாம் 1௨௦4; 3. 566 கைகால்

விழல்.
கைகால் வற்றல், கைகால்

சூம்பல்,

atrophy of the limbs.

கைகால் வாங்கல், கைகால் தரித்தல்,
amputation

of the limbs.

கைகால்
வாதம்,
கை
காலுக்
கேற்படும் வாத வலி, ஈர பாகா
of the limbs.

கைகால் விழல், பாரிசு வாயுவினால்
கை கால் உணர்ச்சி யில்லாமற்
Gungeo, deadening i.e. loss of
motion and sensation of the limbs
through paralytic attack.

-

கைகால் வீங்கல், கைகால் சாதாரண
மாய் வீக்கங் கொள்ளல், 58/௪1 of
the

limbs

ordinarily

from

a dis-

ease;
2. புறங்கை
புறங்கால்
வீங்குதலினால் ஏற்படும் மரணக்
குறி, ௭௮)

04 the in - steps or

the back of hand forboding a fatal
termination.
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கைகால்

கை

வெடிப்பு

கைகால் வெடிப்பு, பித்தம் அல்லது
பனியினால்
கைகால்களில்
ஏற்படும் Qangiiy, crack or fissure
of the extremities througe bilious
disorders of frost bite.
கைகாற்
கழுவல்,
உண்பதற்கு
அல்லது
பூசைக்கு மூன்னதாக

கைகால்களைத்

தண்ணீரால்

கழுவுதல், washing hands
andfeet before meals or worship (Indian Custom)
கைகாற்

காந்தல்,

அதிசுரம்,

காம

வெப்பம், கோபம் முதலிய காரணங்
களை

முன்னிட்டு

angi @,

கைகால்களிற்

glowing or heat ex-

perienced in cases of high temperature in fever, venereal excitement, anger or other causes of
agitation of mind.

கைகாற்

குடைச்சல்,

கைகால்

@en1_Bev, aching of the limbs; 2.

கை

கால்களுக்குக்

கேற்படும்

வாதக் குடைச்சல். ர்க

றவ

of the limbs.

experienced

in wounds,

ulcers or

other Injuries inficted in the limbs.

கைகாற் குறண்டல், கைகால் வெல
Glaissse0, being convulsed
the hands and feet.
கைகாற் சந்துளைவு,

in

856௦௨ கைகாற்

குடைச்சல்.
கைகாற் சில்லிடல், கைகால் சீதள
மடைதல்,

which is a premonitory symptom
of death.

கைகாற்சுத்தி, செய்தல் மருந்து நீர்
அல்லது கஷாயத்தினால் கைகாலைக்
4560, cleaning of hands and
feet with a lotion or other disinfec-

tants; sterilization of hands and
*61;
2, வைதீகப்படிச் சுத்தி.
Qeuige0, ceremonial cleanliness
of hands

and

இது ஓர் மரணக் குறி,

getting chillness of the extermities,

feet.

C.f. sme

நியாசம். கர நியாசம்.
கைகாற்

சுரப்பு,

கைகால்

விக்கம்,

swelling of the limbs.

கைகாற்
சுரப்பு.

86௨

சுரவை,

கைகாந்

கைகாற் செத்துப் போதல்,
56௨
கைகாலோய்சசல்;
2. கைகால்

கைகாற் , பிடித்தல்,

see

கைகால்

பிடித்தல்.
கைகாற்

பிடிப்பு,

பிடித்தல்;

கைகாற்
குத்தல், கைகால்களில்
உண்டாகும் குத்தல் வலி, ௦ப௦ating or piercing pain of the limps
through rheumatic causes or that

கூசுதல்

2.

526

கைகால்

கைகால்
அசைய

வொட்டாமற்படி நீட்டவும் முடக்கவும்

முடியாமற் செய்யுமோர் வாத நோய்,
a kind of artheritis marked by inability to stretch o. -end the joints

due to stiffening of the limbs Rheumatoid

arthritis.

கைகாற் நிமிர், கை கால்களில்
ஏற்படும் Suwlg, numbness of the
limbs.

கை

குறண்டல், கை ,குரக்கை
இழுத்தல், 50285-0 cramps in
the hands; writer's cramp.

கை கூசுதல், கையால் தொடுவதற்கு
கூச்சப் படல், 126110 déticate or
nervous to touch a sore of injury.
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கை

கூடுதல்

கைக்

கை கூடுதல், சித்தி யாதல், attaining
success as in the preparation
medicine or in the practice
Yoga.
oe

sath,

40,

bi - valve

of
of

shell.

5௫௦ கும்பிடு கிளிஞ்சல்.

கொடுத்தல்.
கை தட்டுதல், 018-

ping the hands.

கைக் கட்டி, அக்குள் கட்டி,
abscess in the arm- pit.

60௦/1

2

கை கட்டு இரணம், புண், காயம்
. முதலியவைகளைக்
கருதி கைக்கிடும்
&L_@, bandage for the arm
cases of wounds, fractures
other injuries.

கைக் கத்தி, விரலால்
கொண்டு
அறுக்குங்

in
or

எடுத்துக்
கத்தி,
a

கைக் கரடு, மணிக் கட்டு, ர்க்.
கையில் ஏற்படும் ஓர்
போ

௦ cancer
.

கைக் கரண்டி, சிறிய கரண்டி,' 1௦௧ 5௦; 2. பொட்டுக் கரண்டி, small
oil - spoon.

கைக் கவசம், கையுறை,
> covering for the hand.”

25

910125;

௮

ஒரு

தலைக்

காமம்,

unreciprocated love; voluptuous
desire by one party only - either by
aman after a woman or a woman
after a man.
கைக்குதல், கசக்குதல்,
கையினாற்

பவட

மாரா.

கொடுத்த

@5g1 a blow dealt with the hand;
ரிஷி 6௦, 2.கையினால் குத்துதல்,
pounding with the hand as a rice.

கைக்கு நீர் கொள்ளல், மூத்திரம்
பெய்தல், passing urine; making
water.

MSS SPHOS, AY) SpHons,-inர்லார். 2. இடுக்குப் Nerremen, child in
-

knife or instrument.

வகைச் சிலந்தி, ௨
in the hand.

கைக் கிட்டி, epi aisms, a kind of tor-

கைக்குத்து,

ons, Garner, Gens LYsoorgea, illicit inter course with a female.

கைக் கரணை,

Gumi, a venereal affection by
which the palm is rendered black.

கைக் கிளை,

கை
கொடுத்தல்,
பிணியாளிக்கு
உதவி செய்தல், வழர in lifting a
patient from the bed. See enscong

surgeon's

கைக்.கறுப்பு, உள்ளங்கைக் கறுக்கும்
ஓர் வகை காரிகம் அல்லது மேக

ture in which the hands only are
pressed between two sticks.

கை
கேசி,
கரிசலாங்
கண்ணி,
eclipse plant - Eclypta prostatia.

கைகொட்டல்,

குளசு

arms.

கைக் குழவி,

58௨ கைக் சூழந்தை,

2.அரைக்கும் சிறிய குழவி, ௮ ௧௮!
pestle used for grinding medicine.

mak Sf, ose,
arm-pit; 2.
உள்ளங்கைக் குழி, [௦1/0 எரி 1௨
palm.

கைக்குழித் தாமரை,

அக்குள் கட்டி,

a tumour or abscess
pit.

in the arm -

கைக் குழைச்சு, மணிக் கட்டு, சார்க்
~ Carpus.

கைக

குூளசு, 526 கைக் குழச்சு.
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கைச்சனம்

கைக்குள் போடல்
கைக்குள் போடல், தன் வசமாக்கல்,
winning one’s love; gaining one
to his side.
கைக் குள்ளாதல், சித்தி பெறல், 0௮1ாing 5ப௦௦655:
winning.

2. வசப்படுத்தல்,
்

கைக்குறி, உள்ளங் கை ரேகை, (1
Palmistry) lines on the paim, 2.
கையினாற் காட்டுஞ் சாடை, 9965tures with hand.
கைக் குறி

நூல், கைவரை

aren,

பார்க்கும்

palmistry; chiromancy.

கைக் குற்றம், கைத் தப்பு, 19ப!( ௦௦௱mitted in handling a thing.

CORE GH.

whrenar, elephant.

கைக் கை, கசத்தல் ௦0

61112.

கைக் கோல், ஊன்று கோல், 16௮ing stick;
2. பற்றுக் குறடு.
goidsmith’s

pincers.

கைக் கோளன் காடி, நெசவுக்காரர்
தயாரிக்கும் அரிசிக் காடி அல்லது
அன்னக் காடி, *1ஊ௱ (60 liquid
prepared from boiled rice and
used by weavers for yarns; 2. ஆறு |
iTssHlWs sai, fermented tiquid
six months

old.

கை

of hand;

சந்திராய்,

dance.
கை

சிகிச்சை,

கை

பாகமாகச்

செய்யும் வைத்தியம், ॥ஊ்காம் 04
experience;

palliative treatment.

கைசு, காற் பலம், quarter palam.
கை

சுழற்றல், கையை

மாறி மாநிச்

சுற்றுதல், whirling the hand

alter-

natively in quick succession as in
exercises

for exciting

circulation

of blood.
கை சூம்புதல், கை

சிறுத்தல், dimi-

nution in the size of the hand.
கை

சைகை,

கை

sremi_,

gestures

of the hand.
கை

சொறி

வாதம், உடம்பிளைத்து,

நமைச்சல் கண்டு, கடுத்து நோகும்
ஓர் வாதம், (யூகி. 1200) க ம of
rheumatismn

marked

by emacia-

tion and itching followed by pain
all over the body.

.

கைச் சங்கம், நாகர வண்டு,
௮
beetle; a.reptile supposed to carry
water to snake

கைச்சந் திராய், 5௨6 கச்சந் திராய்.
கைச் சரக்கு, கிடைக்கும் சரக்குகள்,

கை சலித்தல், கை தளர்த்தல், '469riness
tried.

sive of thought or feeling as patients do with the cure in atten-

hand

becoming

56௦ கச்சந் திராய்.

available drugs; drugs on hand.
கைச்சல், கசப்பு, 0111211௨55.

கைச்சற்றிராய், கச்சந்திராய், 61112
chick - weed.

கைசரம், மகிழம் பூ, ape - face flower
> Mimusops elengi.

கைச்சற்றோடை,

கை சாடை காட்டல், கை சைகை
@m_1_6), moving the hand expres-

கைச்சனம்,

கசப்பு நாரத்தை.

bitter orange.

புளி

நரளனை

creeper - Vitis carnosa.

sour
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கை தீண்டுதல்

கைச்சி

கைச்சி, பாக்கு மரம் ௨௨௦௮

- ரபர்

palm.
85௦6௦ கைச்சி.

MSGS,

கைச் சித்தி, 5௦6 கைராசி.

lime

கைச் சிபம், சிறு கட்டுக்.கொடி,

௮

creeper capable of binding water.

சிமிட்டி,

செப்படி

வித்தை

sleight of hand trick.

கைச் சீப்பு, தோட்பட்டை யெலும்பு,
shoulder

blade

- Scapula.

கைச் சுத்தம், கையின் சுத்தம் 46காliness of hand; sterlization of
hands.
கைச் சுறுக்கு, கை
or manual
eration.

விரவு, லெள்ஏா்நு

skill as

shown

in op-

:

கிச்சிலிக்

கிழங்கு,

parted to the child by its being kept

constantly in arms; 2. கையின்
@G). heat of the hand produced
by friction; 3. ema Gunes Satg.u
உஷ்ணம், heat or temperature
which one could bear,

செட்டை,

சோர்வடைதல்,

loss of sensation in the hand
the arm through paralysis;

or
2.

காயத்தினால் கை சோர்வடைதல்,
disablement

புட்டரிசி,

Rangoon

a

2.

lime -

kind

of

rice.

MSZSID, Smpid uy fragrant screw pine
கை

- Pandanus

தப்புதல், கை

(உ-ம்)

கை

odoratissima.
பாகம் தவறுதல்,

தப்பில்

போக்குந்

Suyt,
going wrong or
the preparation of a drug
cine. Erring in preparing
will tell upon the quality

erring in
or media mixture
or action

கை தரியம், வேம்பு, margosa

tree

~ Meéllia பரண; 2. ஒர் பூடு, ௨ றார்
- Myrica sapida.

கைதல்,566

கைதகம்.

கை தவறுதல், 58% கை தப்புதல், 2
அபாயத்தால் இறத்தல், ரொ

ac-

cidentally.
supporting

866௦ கச்சோரம்.

கைச் சோர்வு, கை

SELL] HITHens, Mountain
் Citrus medicalimonum..
கைடிகா,

hill

monophylla;

கைத்தாங்குதல், கைலாகு கொடுத்தல்,

566, கைச் சீப்பு

கைச் சைகை, கைச் சாடை,
065tures shown when unable to
speak as by patients in bed.

கைச் சோரம்,

Wena Gigi Hse,

- Atlantic

of medicine.

கைக் சூடு, குழந்தைகளைத் தூக்கி
வைத்திருப்பதனால்
குழந்தை
களுக்குத் தாக்கும் சூடு, heat im-

கை

சோலம்,

5௦௦ கச்சோலம்.

கைச் சிகம்,

கைச்

கைச்

effected by violence.

a patient by the

arm;

See கை கொடுத்தல்.
கை

தாரம், செந் நெல், 160

ற௮0்ர்ு.

கை திட்டம், அனுபவத்தைக் கொண்டு
கையினால் நிர்ணயிக்கும் அளவு,
determination of a quantity or
measure with the hand through
experience.

கை தீண்டுதல், அடித்தல், ௦௨௦10.
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கை

கை

தூக்கி விடல்
தாங்

கை

கை தூரக்கி விடல், 86௨
566

தை,

கைதகம்,

866

2.

எட்டி.

2. சிறி துண்ணல், 1/0

டே வாக!

os Gore,

an unknown

pot 4@

drug(?)

கைத் தகம், தாழை,

566 கைதை.

mass Gam_pid, stl,

mux vomica

- Strychnos nux vomica.
கைத் தடி, ஊன்று கோல், leaning
stick carried by old persons.

கைத் தண்டு, 5௦௦ கைத்தடி; 2. யோக
தண்டு, [250

1௦௦ used by ascet-

ics in yoga.

பழம், சோற்றுக் கற்றாழம்

கைத் தலம் பால், கன்றில்லாமல்.
கறக்கும் பசும் vireo, cow’s milk
drawn without the aid of a calf.

கைத்தா,

forming

துளாவும்

ladle for stirring

போதல்,

களிம்

பேறல்,

verdigris.

nas Cae, Ani Case, fire ’ creeper ~ Cleodendron serratum
alias C. javanicum.

கை நடுக்கம், கிழத் தன்மையாலும்,
நரம்பீனத்தாலும், பயம், அச்சம்,
முதலியவைகளினாலும் ஏற்படும்
நடுக்கம். shivering or trembling of
the hand through old age fear, or
from nervous affections.

கை நாடி, மணிக்
இரத்த நாடி, the
wrist; 2. கையில்
ies of the arm;

கட்டில் துடிக்கும்
pulse felt at the
ஒடும் நாடி, ௮11௮(radial and ulnar

arteries.

uineo, the juice of aloe -pulp.

கைத்தல, கசத்தல், 1௮5110
2,66௨ கைத்துப் போதல்.

தைலம்

கை நலம், 5௦5 கை ராசி.

கைத் தலம், சிற்றெழுத்தாணிப் பூடு.
5௦௦ எழுத்தாணிப் பூடு, 2. கை,
hand.

கைந்த

துடுப்பு,

ef, a small
medicated oils.

கைந்துப்

quantity.

்

.

கைத்து, பொன், 0010.

கைத்

கை தொடல், சோறுண்டல், 249;

॥ஈரவார்5

கைத் தீன், ஊட்டு முணவு,
food.

குதல்.
கை

நொடித்தல்

6144;

586 காட்டாமணக்கு.

கைத் தாக்கு, 3௦6 கைக் குத்து.
கைத் தாய், தூக்கி வளர்த்த தாய்,
ரியா5€; 2. செவிலித் தாய், எர
ஈபா5௪; 3. வளர்ப்புத்தாய், 10512 mother.

கை

நிறக்கல், செம் பாறைக் கல்,

gravel stone.

கை

நிறம்,

வெண்கலம்,

bell

-

metal.

கை

நிறைய,

கை

கொண்டளவு,

handful

se fi,

5195560,

Striking:
.

_ beating.

கை

நொடித்தல்,

கொண்டு

சப்தம்

கை

விரலைக்

உண்டாக்கல்,

snapping the fingers.

:
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கை நோட்டம்
கை

நோட்டம்,

கைப்

நாடியின் குணம்,

quality or condition of pulse beat.

கைந் நாகம், யானை,

erting as much

10௨ ஜப156 at the

wrist.

கைந் நாளம், கையில் ஓடும் நாளம்.
veins in the arm.

கைந் நிதானம், வேண்டிய

அளவை

கையால் திர்ணயிக்கை, determination of the required quantity by
weighing a medicine in the hand.

கைந் நீரு, மரகதம்,

வாகாக[0.

கைந் நொடி, மாத்திரைப் பொழுது,
a second

i.e.as much

time

as is

taken to snap the finger as indicating swiftness of time.

கைந் நொடித்தல், விரல் நொடித்தல்,
59௨ கை நொடித்தல்.

கை

கரிசலாங்

கண்ணி,

pliant - Eclypta prostata.

கைப் பாகம், கைம் முறை, 1/6 51/1
of hand in compounding medicines as opposed to Glew: una,
preparation of medicine.2. «&ft_@
மருந்து, household medicine; 3.

முறையில்
சிகிச்சை, non

ஏற்படாத
-medicinal

மருந்து
treat-

ment; 4. semiowed Lira, Skillness
in cooking.

கைபாக. விதி, மருந்து கலக்கும்
«9, the art compounding medicines - Pharmacy.

கை
பார்த்தல்,
நாடி
நடையை
adlaeo feeling the pulse of a patient;
2.
உள்ளங்கையின்
Crmamus Gargslage, reading
the lines of the palm; telling
fortnes by examining the palm of

1

ரலால்

3.

வல்லமையை

சோதித்து விடல், (ரர ௦0௪5 ஸ்॥கை பிடித்தல், கையைப் பிடித்து
நாடியை சோதித்தல், ராறு
the pulse by holding ௦0௨5

௫௮0; '

2. புணர்ச்சி செய்தல், having sexual

intercourse with a woman; 3.ene
ore Glanss60, helping in lifting
aman; 4. iosw1ga360, Marrying.

திழுத்தல்,

Lyessthseo Seducing
௨60110௨௦

by ex-

pressure as pos-

sible with the hand.

கைப்பிடித்

பலிதம், 5௦6 கைராசி.

கைபா,

கை பாரமாய்ப் பொடித்தல், கையின்
வலிவு கொண்ட வளவு அழுத்திப்
பொடி செய்தல், பரக

௨2ல்.

கைந் நாடி பார்த்தல், நாடி யோட்டம்
பார்த்தல், 1௨

பின் வளைவு:

வவியப்

or ravishing a

woman.

கைப் பரீட்சை, நாடி பார்த்தல், Feeling or examining

the pulse.

கைப் பிடித்துத் தூக்கல், ஒருவர்:
- கையைப்
பிடித்து
எழும்பச்
Glatiis60, lifting one by the hand.

_ கைப் பிடித்துப் பார்த்தல், See ons
பார்த்தல்.

கைப் பின் வளைவு, பிறக்கும்
பொழுதே கை பின் பக்கமாக
வளைந்திருக்கும் ஓர் வகை முடம்,
backward deviation of the hand
from the time of birth - Manus
extensa.
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கைப்

கை புகுதல்
கை புகுதல்,

பாலை

_ times the quantity of that in nux -

தன் வசப் படுத்தல்,

bringing within one’s grasp. said
of a woman.

vomica nuts. Medicinal uses are

கை பூசுதல், சிரித்த பின் கையைக்

NOTE :- The seed which shows
the dull grey granular surface of
the albumin itself is known as

the same

கழுவுதல், washing one’s hand after meals

கை

போட்டிழமுத்தல்,

உள்ளே

as nux- vomica.

:

papeeta bean or St.ignatius Bean.
and it swells considerably by pro-

கையை

longed digestion in warm

விட்டு இழுத்து வெளிப்

water.

uGsse, pulling out by inserting | கைப் படுதல், வசப்படுதல், 7௮1119
one’s

hand

as

a child

from

womb.

the

into

:

one’s

clutches,

said of

a

woman.C.f. mali eso.

கைப் பகற்றல், கசப்பைப் போக்கல், | ஆகப் படுதல், 5௦௨ கைப் பற்றுதல்.
removing

the

bitterness

from

a

பட்டை,
தோள்
கைப் பட்டை,
shoulder blade - Scapula.

substance.
கைப் பக்கம், சமீபம், ஈவா,
யருகு, 0056 ௮4 hand.

2. கை

கைப் பயில், இரேகை

கைப்பங் கொட்டை, இது எட்டியைப்
போன்ற . ஓர் மரம் கிளைகள்
வாய்ந்தது,

பூ

வெண்

நால், ஐவ௱-

istry.
கைப் பரசன், மிக்கக் கசப் புள்ள நில

Geuibij, ground neem or king of
bitter - Justicia paniculata. Itis so .
called from its being extremely bit-

ஸணிறம்

பிலிபைன் தீவிலுள்ளது. காய்
பெரிதாயிருக்கும். ஒரு அங்குல
நீளம். இதன் விதை எட்டியைப்

ter.

|

கைப் பழக்கம், 586

போலிருந்தாலும், எட்டியைவிட

(pilig. smiogjeb,

மிக்க நஞ்சுத் தன்மையுடையது.

கை பாகம், 2..
masturbation.

எட்டியைப் பார்க்கிலும் மூன்று | கைப் பள்ளம், உள்ளங்
hollow of the palm.
மடங்கு நஞ்சு எனக் கருதப்படும்.

எட்டியைப் போலவே
2uGunr soups.

மருந்தில்

கைப்பற்ற சுரத் துளி, சுரத்திற்குக்

Stignatius bean

கொடுக்கும் கசப் பில்லாத மருந்து,

-Strychuos ignotii. It is a branch-

tasteless ague

ing tree found in Philipine islands;

fruit is large; flowers white

and | aL

UpPHIBS,

drop.
wows sed,

Marry-

ing.

seeds about an inch in length; the
structure accords with that of nux
vomica. It is intensely bitter and

கைக் சூழி,

—

கைப் பாகம், 56௦௨ கை

பாகம்

more poisonous than nux - | கைப் பாலை, வெட்பாலை, 76!(/௦
vomica. It is-considered that the
herry bark - Nerium anti strychnine contained

in it, is-three

dysentericum.

்
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" கைப்பான்

பாகல்

கைப்பான் பாகல், 51060
். பொ௱ழட்கா

- Mimoridica

கைப்பு

bitter cuhumilis:

2.

கசப்பு மருந்து, 0142 (01௦; காரு medicinal agent that has a

bitter taste:

3. கசக்கக் கூடிய வஸ்து, வாழு உபட்stance that is bitter.

கைப்பான் கொட்டை,
கொட்டை

medicines

or

firmly.

ME, sey, bitterness;"2. eq,
வெறி, drunkenness;3.Ap) set,

simple bitter;4. ஆசவம், அரிட்டம்
மூதலிய கசப்பான , பல விருத்தி
. உண்டாக்கும் மருந்துகளுக்கு ஓர்
Anu Gliuuwig, a popular name for
various medicines and drinks;
such as infusions, alcoholic tinctures etc. often used as tonic and
alteratives or appetisers.

கைப்புக் கந்தம், கசப்பு வாசனைச்
௨௦௭௦

ொபற5

—

கைப்புக் கெண்டை,

கைப்புச் சீந்தில், சீந்தில், ௦௦
creeper

-

-

Menispermum

கைப்புண், உள்ளங் கைப் புண், அரு
கைப்புத் துவர்ப்பு, கசப்போடு கூடிய
துவர்ப்பு bitter drugs with markedly
astringent quality - Styptic bitters.

கைப்பு நீர், உப்பு நீரின் வண்டல்,
remaining

after

salt

has

been derived from it in salt - works

- Bittern; 2. aeciy 6g water bitter
in taste; 3. 2 1s setwreoofy, brackish water.

குழந்தை, child at the breast.

tertaste.

கைப்புச் சரக்கு, கசப்பு
மருந்து
சரக்கு, வாடு medicinal agent having a bitter taste - Bitter.

brine

கைப் பிள்ளை, கைக்குழந்தை, பம்பு
௦ா ௦40 0 வாக; 2. பாலுண்ணுங்

சரக்கு,

யுறுத்தி

sore or ulcer in the palm.

கைப் பிடித்தல், மணத்தல், ஈாகாரு119; 2. உறுதியாகப் பிடித்தல், 5612ing or grasping

வலி

cordifolium.
865 கைப்பங்

கைப் பிசகு, மருந்து கூட்டுவதிலோ
அல்லது கத்தி கொண்டு சிகிச்சை
செய்வதிலோ தப்புச் செய்தல், ௦௦mitting a mistake when handling
‘as in compounding
in operation.

மணவிய

with a bit-

‘

கருங் கெண்

em... bitter carp. It is so called
from its being bitter as food.

கைப்புப் பட்டை,

கசப்புப் பட்டை

யுள்ள ஓர் மரம், 64448£ 6௮% Of a tree

~Alstonia constricta.

கைப்புப் பண்டம், கசப்புப் பதார்த்தம்,
any bitter substance.

கைப்புப்

பீர்க்கு, கசப்புப்

பீர்க்கு

அல்லது பேய்ப் பீரக்கு , 04142 9௦யா0
- Luffa amara
.

கைப்புப் புல், கசத்தம்
grass

- Andropogon

புல், bitter
martini.

NOTE :- This should not be confounded with Cuscus grass Andropogod

muricatas.

கைப்பு மணவிய
வலி யுறுத்தி,
பலத்தைக் கொடுக்கும் கசப்பும்
வாசனையும் பொருந்திய அதிவிடயம்
முதலிய மருந்து, 4
௮ம் ௮ா௦_ matic tonic such as atees etc.
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கைப்பு மருந்து

கைமா

(பஞ்சதிக்தம்) அவையாவன,
kinds of bitter viz:-

கைப்பு மருந்து, கசப்பு மருந்து, 611ter medicine.

1. ௧௬

கைப்பு மாறல், பத்தியங் கொள்ளும்
bitter substances when on diet;
2. eeiy wmmigseo, change of bitterness.

2.Ganby
3. sett

கைப்பு மானோன், சோர பாஷாணம்,
a kind of arsenic.

MSLISS,

கை

கை

bitterness.

பூட்டு,

தோட்

indian wild lime; monkey
’ - frichilia spinosa.

கைப்

பைந்து,

medicine

ஐந்துவித

lime -

.கசப்பு,

prepared

by experi-

் ௭௦௨; கைக்கிடு மருந்து, 200

பொருத்து

கைப் பேறிப் புளி, காட் டெலுமிச்சை,

drugs

கை முறையைத் தயாரித்த மருந்து,

bitters; Non - Aryan bitter - Justicia
paniculata.

எலும்பு, 8110ப102£ - 0ம். 566 கை
மூட்டு.

மருந்து,

கை மருந்து, கையிலிருக்கும் தயாரித்த
மருந்து, Prepared medicine of
hand i.e kept in readiness for administering; available drugs; 2.

-

கைப்பு வேம்பு, நில வேம்பு, 180 ௦7

கைப்

மயக்கு, வசிய

or irresistable influence.

Wrightia tinctoria, which is quite
free from

5௦6 கைப் பிள்ளை.

such as, philter etc, intended for
keeping a person under powerful

op-

oleander

cucumerina.

hollow.

posed to agi பில்லா வெட்பாலை,
of Dyer’s

மகவு,

-

கை மண்டை, குவிந்த உள்ளங்கை,
paim of the hand held to form a

கைப்பு வெட்பாலை, கசப்பு வெட்
Lineneo, -bitter oleander — Hollar-

seed

prickly brinjal -

wild snake - gourd

- Trichosanthes

கைப்பு வாதுமை, கசப்பு வாதுமைக்
கொட்டை, bitter almond.

the

- Mellia

xanthocarpum.

5. Guin ye

it is

tree

4. #%Hle
moon
creeper
Tinospora cordifolia.

81௦ப1-

Witenes, elephant.

antidysenterica.

notchy

- Gendarussa

rachta Indica.

55)

Solanum

கைப்பு,
வலியுறுத்தி
பலத்தை
யுண்டாக்கும் கசப்பு மருந்து, bitter
tonic.
,

hena

black

neem

apszadi

்

கைப் புயம், கைப் பட்டை,
der - blade.
்

@iceA

(gendarussa)
vulgaris.

போது
கசப்புப்
பண்டங்களை
cleoasaco, abstaining from taking

144௨

applied to hand or arm.
,

கை மறைப்பு, மருந்து தயாரிப்பதில்
pH. Grau, secrecy in the
preparation of medicine; secret
methods of preparation.

கைமா, கொந்திய இறைச்சி,
. meat.
ட

minced
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கை

கை

மாயம்,

மாயம்

கையினால்
. செய்யும்

மாயவித்தை, ௨ 060220446 நவர
mance depending on the dexter-

ity of hand - Adroit trick.

கை மிஞ்சுதல், நோய் கட்டுப் படாமை,
turning of diseases beyond cure;
2. அடித்தல், striking; 3. மிகுதியாக அல்லது அளவுக்கு மேல் சேர்த்தல்,
adding beyound the normal quantity as salt tamarind or chilli to a
sauce.

கை முடக்கம், கை நீட்ட முடியாமை,
incapability to stretch out the ‘arm

of hand; 2.eme eflipev, loss of sensation of hand, as form paralysis.
கை முடக்கு, கை
of hand.

Clipresotig, lame

கை முடக்கு வாதம், வாதப் பண்டங்்
களைப் புசிப்பதனால் வாயு உடம்பு
முழுவதும் பரவி, பிறகு கைகளை
அனுசரிக்கும் போது அசைக்கவும்,
நீட்டவும் முடக்கவும் முடியாமற்
செய்யு மோர் வகை வாத நோய், ௮
kind of rheumatism affection the
joints of the arm or hand due to
the aggravated condition of Vayu
which prevalis in the arm. See

அஸ்த கம்ப வாதம்,
கை முடம், கை நொண்டி, !அர6 ௦7
arm, or hand - Club-hand;
2.
Siku ena, a deformity of the
hand in which it is twisted out of
shape or position - Talipomanus.

கை

முடைஞ்சல்,

அல்லது
hand.

கை

கை

சூம்பல்,

இளைத்தல்
atrophy

கை முட்டி, முட்டி மைதுனம்,
turbation, |

of

Mas-

ome opi,

, கைமுளி,

கை

மூலம்

Ap

sem)

மணிக்கெட்

knuckle.

டெலும்பு,

wrist -bone.

கைமுறிதல்,
கை
தற்செயலாய்
19.500, fracture of arm or hand
occuring

accidentally.

கை முறித்தல், கையை
ஓடித்தல்,
breaking or causing fracture of the

arm; 2. Gip_ig ap hlagseo, wringing
வா; 3. விசனத்தால் கையைப்.
பிசைந்து கொள்ளல்,

௮72500:

grief by convulsive clasping of the
hands.

கைமுறை, மருந்து செய்யும் அனுபவ
(pen, the practice of medicine
without a regular medical education but chiefly relying on experience or observation - Empiricism.

கைமுறை மருந்து, அனுபவத்தில்
Qleuwig; 901s, Medicine prepared
from experience; 2. சாதனை
பழக்கத்தால் செய்த மருந்து, ஈ௩௨௦1cine

based

on

habitual

prepara-

tion.
கைமுறை ரசாயனம்,
சாதனை
செய்த முறையைக் கூறும் ரசாயன
mired, practical chemistry.
கை

முன்வளைவு, பிறவியிலேயே

கை

முன்பக்கமாக

வளைந்

திருக்கும் ஓர் வகை முடம், 1௦/௮0
deviation of the hand, a congeni-

tal defect - Manus flexa.
“கை

மூட்டு,

ஒப!
wrist.
கை

. தோட்

ரர்;

பொருத்து,

2. மணிக்

மூலம், கமுக கட்டு, எ௱

கட்டு,
- pit.
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கையாப்

கைம் மயக்கு
கைம்

மயக்கு, கையிலிருக்கும்

ef

wi568!, facinating, drug al-

- ஒாய்ராற

றய/5௪;

2. தேர்ந்த

hand.

:

sooussiuien, an experienced phy’ sician.

மருந்து,

ways on

கைம்

புடைத் தைலம்

அனுபவத்தைக்

கை யறுதல், செயலற்றுக் கிடத்தல்,

செய்த மருந்து, 0௦௦5-

lying prostrate; 2. Bmasase, dying.

tic medicine prepared from experience; empiric medicine; 2. see

கையறுதியாய் விடல், தீராதெனக்

கைம் மயக்கு, 3. கையிலிருக்கு
மருந்து, Medicine ready on hand.

கைவிடல், 91 பற ௨5 incurable;
giving up all hopes.

கொண்டு

கைம்மாறு வெற்றிலை, கம்மாறு
Geuppleneo, a kind of betel leaf,
darker and stronger than the common one.

கைம் மீறுதல், அளவு கடத்தல்,

eX-

ceeding or passing over the limit;

2. அடித்தல், Striking - See

ne

constantly;

கையாட்சி

habitual

மருந்து,

handling.

கை

தேர்ந்த

மருந்து, approved medicine.
கொடுத்து

கைம் முளி, 556 கை முளி.

ad-

oe wm_A, sma Lipase, handing

கையாண்ட

மிஞ்சுதல்.

மருந்து,

நோய்க்குக்

பரிசோதித்த

மருந்து,

tried medicine.

கை யசதி, கை சலித்தல், 1௨00௨55
of hand.

கையாந் தகரை, கரிசலாங் கண்ணி,
Bee plant - Eclipta prostata. alias

கையசதி வாதம், சயித்தியத்தினால்
கைகடுத்து, பிடரி நரம்பை யிழுத்து,
வலியை யுண்டாக்கு மோர் வாதம்,
an affection, of cold marked by

boring pain of the arm and spas-

modic contraction of the nape.
கையச் சொலாதி, 5௦௦ கஸ்தூரி.

கை யருதல், சோர்வடைதல், 00
exhausted.
்

. கையறவு, செயலின்மை, 51816 074
prostration; 2. sray, death; 3.
பிணக்கு, (0ப0பலாவ!.

நாடிப்

தெரிந்தவன், ௦6 ௦

E.alba. See கையான்.
கையாப்
புடை,
ஓர் மரம், இது
எப்போதும் பச்சென்றிருக்கும். பூ..

சிறியது; வெண்மையாயிருக்கும்,
cajuput

பரிட்சை

15 514120 1ஈ

oil tree;

white

Australian

tea tree - Melaleuca leucadendron. It is a dark, ever - green tree
of moderate size with small whitish flowers.

(SWNT

கை யரியம் இரும்பு, 170ஈ.

கையறிந்தவன்,

woe whee, euGwriss6,
ministering as medicine.

புடைத் தைலம், கையாப்

புடை யிலையினின்று தயாரிக்கும்

தைலம். இது மிகத் தெளிவாகவும்,
துலக்க முள்ள தாயும், பச்சை
"நிறமாகவும் உள்ளது. எளிதில்
ஆவியாய்ப் போகக் கூடியது; கற்பூ
ரத்தைப் போல் மிக்க வாசனையா
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கையாப்

புடைத்

யிருக்கும்.

இதை

தைலம்

கையிணக்க.

கை யாளுதல், 86௦6 கையாடுதல், 2.
வழக்கத்திற்கு கொண்டு வருதல்,

மருந்தாக

உள்ளுக்குக்
கொடுக்க
. சுறு
சுறுப்பை யுண்டாக்கும் இசிவை
"போக்கும், வியர்வையைப் பிறப்
பிக்கும், பூசு மருந்தாக வெளிக்கும்

உப்யோகிக்க
மேலும்

தோல்

சுரம்,

bringing

வயிற்றிசிவு,

சன்னி முதவியவையோம்.
cated

and

கையாற் சாதல், ஒருவரால் கொல்லப்
Lit_6o, being killed by one.

சூதக

கையாற்

ரா௨01-

distilled oil extracted

efl__eo,

used internally. It is a rubifacient
when applied externally. It is used

cases marked by depression of
the vital powers. in cholera it has
been

lauded.

though

its action

is

not so very satisfactory. It proves
a useful remedy

painful
கையால்

in flatulent colic,

spasmodic

the stomach,

1. கொடிக்

affections of

முகந் துடைத்தல்,

2. Qunpmemans
.

பறவை

தோஷத்தினால் குழந்தை: கள்
நோயுற்ற : போது
அடிக்கடி
கையினால் முகத்தைத் தேய்த்துக்

"கொள்ளுதல், ஈப01ஈஐ ௦7 1௨ 1௮0௨
with the hands, as children do.in
morbific diathesis.

creeper

latifolia.

snauinesr, -mari-

gold - Verbesenia
lacea.

calundu-,

கையிசு. வாதம், உடம்பில்
திமிர் ஏற்பட்டு தோளில்
குடைச்சலை

நோய்,

வலி,
மிக்க

யுண்டாக்கும் வாத

a kind

of rheumatism

characterised by pain all over the

body numbness

hysteria etc.

massagirg.

maunet,

eclipse Eclypta

in the advanced

stages and adynamic forms,of
fever,in paralytic, neuralgic and
rheumatic affections and other

shampooing;

கையான், 56௦ கையாந் தகரை, இது
இருவகைப் படும். அவையாவன,
the two kinds of eclipse plant viz:-

It is

a diffusible stimulant, antispasmodic and disphoretic when
with advantage

கையினால்

கையானீர், கரிசலாங் கண்ணிச் சாறு,
the juice of the bee pliant.

colour, very volatile, diffusing a
powerful odour, having a warm
taste like camphor.

பிசைதல்,

சதை அழுந்த அமுக்கி அமுக்கி

from leaves - cajuputi oleum oil. It
is clear, limpid, of a light green
aromatic

3.

கையாறுதல், இளைப் பாறுதல், 1௮௨
ing rest.

வாயு,

குணமாகும்.
வாந்தி
பேதிக்கு
சிறந்த மருந்தாகக் கருதப்படும்.
வலி,

practice;

chastity.

நரம்பிசிவு, வாத வலி இவைகள்

வயிற்று

into

கற்பழித்தல், violating a woman's

சிவக்கும்.

பாரிச'

மாதல்

and

of certain parts

pain in the shoulders.

.கையிடுதல், கையைத் தோய்த்தல்,
dipping

one’s

enGen
hand.

piemipsseo,

ஈகா;

2. கையை

inserting the
.

கையிணக்க மாதல், கைவச
submitting

to one’s

மாதல்,

pursuasion.
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கையிருப்பு

கையிருப்பு, செங்குவளை,

red in-

கையிலி, கையில்லாதவன், ௦2

06-

prived of hand; lame of hand.

கையில், தேங்காய்ப் பாதி, one-half
of the coconut.
the palm

lines

of the hand;

2. sa

விரல்களின் இடுக்கு, ௦0

௦7 146

fingers.

கையிறைச்
சிலந்தி,
கைவிரல்
களின் இடுக்கில் வரும்சிலந்தி ௨
ulcer or ulcers in the crotch of the
fingers.
,

கையிற் கனி, நெல்லிக் காய், 90௦56berry.
கையிற் சாதல், ஒருவர் கையினாற்
erage, dying while resting on
one’s hand.
.
கையுடை,

கையுறை,

gloves.

கையுதயம், பிரசவத்தில் குழந்தை
யின் கை வெளிப் படல், லா

றா&-

sentation

கை

in delivery.

See

காணுதல்.
நடுக்கம், 1ஊ௱மா

of arm

of

or வார்;

1க

2. உள்ளங்

soe, the paim.

புணர்தல்,

கையொட்டுக்

கால்,

ஒர்வகைக்

கற்பூரம், ௮ kind of camphor.
கையோங்கல், அடிப்பதற்காக கை
யைத்தூக்கல், !1ரபரு பற 14௪ ஈவா
with a view to cut or beat.
கையோயாம

லரைத்தல்,

சூடுமா

நாமது இடைவிடாமல. ரைத்தல்,
grinding unintermittently without
allowing
cine.

loss

of heat.

as

medi-

'கைரதம், ஓர் பாம்பு, ௮ serpent; 2. er
சந்தன மரம், ௮ 14௩0 of sandalwood;

3. @

WO.

a plant - Agathotes

கைரம், கார்த்திகைக் கிழங்கு,

மேகத்தினால்

கையிற்

காணும் ஊறல் நோய், எலா
ing of the patm.

flower

-

14௦-

Methonica

superba.

கை

ரலம், 566 கை

ரவி

கைரலி, வாயு விளங்கம், 4ம் - ளு
having

sexual intercourse with a woman.

கையூறல்,

கை கால்களை வுதைத்துக் கொள்
@pse, alternate contraction of
arms and Segs through convulsion; clonic spasm or convulsion
of the limbs.

vember

கையுள், கையினுட் பக்கம்,

கையுறுதல்,

உள்ளங்கை யெரிச் சல், ப்பாக ௦
the palm due to bilious causes.

chirayata.

கையுழற்சி, கை
the hand.
side

கையெரிவு, பித்தத்தினாலுண்டாகும்

கையெறி, காலெறி, வெலிப்பினால்

்

கையிறை, உள்ளங்கை ரேகை,
on

கை யூனம், கைப் பழுது, றார்
of hand or arm.

‘dian water-lily.

itch-

climber - Embelia

ribes.

கைரவம், வெள்ளாம்பல், white indian water-lily - 2. செவ்வாம்பல்,
red Indian
lotus.

water

-lily -Nymphae
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கைரவாலி

கை

வரை

கைரவாலஸி, புளிச்சைக் கீரை, 80 பா
greens ~ Hibiscus cannabinus.

கை ரேயம், காவிக் கல், red ochre;

கைரவி, வெந்தயம்; 1௨ஈபஜர௨௰1% 119௦7௮1௮ ரீ6ரபராக௦கப௱, 2. சந்திர
காந்திப் பூ, ற॥௦௦ஈரி௦ய௪.

கைரோகம்,
கையில்
ஏற்படும்
நோய்கள், 01892565 07 10௨ hands.

கை ராசி, அஸ்த ரேகையால் மருத்துவத்
தொழிலில் ' கை தொட்டவுடன்
குணமாகுந் தன்மை, (॥ஈ வர்ர)
the curing or healing power of dis- |
eases due to peculiar link or curling marks in the palm of one’s
hand;

lucky hand

கை ராதகம், ஓர்: வகைத் தாவர
eflagib, a species of vegetable
ராதம், hee

neem

கைலாகில் நடத்தல், ஒருவர் கை
. மேல். சாய்ந்தபடி நடத்தல், "4௮114
by leaning upon another’s arm.

கைலாகு
கொடுத்தல்,
கையை
தூக்கி எழுப்பி உடம்பை தாங்குதல்,
supporting one after lifting up with
the hand, as in leading a patient.
கைலாச

சட்டை நாதர், 5௦6௨ சட்டை
்

poison.

கை

2. சிலா சத்து,56௨ கை ரேது,

Gandy,

ground

- justica paniculata.

ல்

கைலாச நாயனார், சட்டை முனி
யென்னு மோர் சித்தன், ௮ 510027
named

Satta

Muni.

See

stent.

கைரிகம், பொன்,0010: 2. காவிக் கல்,

red ochre;
னூமத்தை,

பாச;

red chalk; 3.Qumren
"6100

coloured

4. கல்லைப் போல் கடின

முள்ள காவிக் கல், (80.௦0௦17௨.
95
hard as
கைரிகம்.

stone.

0.7.
ன

பாஷாண

கைரி காஞ்சனம், காவிக் கல்லி
னின்று தயாரிக்கும் ஓர் மை, ௮ பாguent prepared from red chalk.

soa fui, Bi, jackal; 2. Gunes, gold;
3. கல் மதம், bitumen.
கைரேகை,
உள்ளங்கை
ரேகை,
lines in the palm of hand.
கை ரேகை, நூல் இரேகை சாஸ்திரம்,
palmistry; chiromancy.

snags, Aeon sg), crystallised foliated gypsum which is a fossil.

கைலாய

சுந்தரர், 5௦௦ சுந்தரானந்தர்.

கைலாய

தேகம், கற்ப தேகம், reju-

venated

system

or

body;

2.

sranaj_ipy, immortalised body.
கைலாய

மேரு கலை, சூரிய கலை,

the vital air passing through the
right nostrill.

கைலை

மூர்த்தி,

56௨

அண்டச்

சுண்ணம்.

கைலை

வெளி,

மூளை,

மாவா.

கைல், பிடரி, back of the neck; nape.

கைவரல்,

சத்திரம்,

செய்வதில்

தேர்ச்சி யடைந்திருத்தல், ௦219 an
expert in performing
work as operation.

கை வரை,

a

manual

566 கை ரேகை,
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கை

DOBHAGCHT

கைவரை, சம்பா ஒர் சம்பா நெல்,
kind of champa paddy.

கைவளரைச்

சிலந்தி,

5௨௨

8

கை

இறைப்

கை

கைக்குக்

successful;

attaining

கை

மோட்சம்,

1/௮]

'

கை

tion.

கை வளாக்கை,
கொடி.

to the
‘

5௦6 ஏழு முள்ளுக்

எ௨ா-

விடுங் குறி, அசாத்தியக் குறி,

lapse or death; 3. Guunesagjen ones

விட்டறியுங் கற்பக் குறி, 01௮001௦515
of pregnancy by a finger inserted
into the vagina - Ballottement.

-

“கை

விடு

மாற்றம்,

பிரசவத்தில்

பெண் குறிக்குள் விரலை விட்டு
பிண்டத்தை மாறச் செய்தல், ver-

கை வழித்த மண், நுண்ணிய களி
மண், (௨-ம்) குயவன் கைவழித்த
—~

மருந்து

விட்டகலல்,

symptoms
of incurability; 2.
byes @Hl symptoms of col-

கை வழங்காமலிருத்தல், கை முட
மாயிருத்தல், வடு 126 ௦4 2
or arm.

sticking

தீராதென

hopeless.

tions and from further transmigra-

711௨ clay,

ராசி.

doning a patient or leaving him to
his fate without prescrbing medicines or without treatment, taking
into consideration the incurabie
nature of his disease; leaving as

perfect isolation or detachment
from all other material connec-

hands of a potter.

கைராசி.

கொடுக்காது

மறுபிறவியை அறுத்தும் நிற்றல்.

மண்,

56௨

கைவிடல்,

detachment or separation of the
soul from ஈச;
4. எல்லாவித
தொந்தத்தினின்றும்
விலகியும்,

பிரயோசனப் படாமற் போதல், 06-

வாசி,

மிஞ்சுதல்.

௦

ing. unable to use the hand or arm
as in paralysis.

off the

! கை விஞ்சுதல், அளவு கடத்தல், ஐட
ceeding
the
limit.
See
oe

eternal emancipation; beatitude;
2.சித்தி, 5ப௦0285; 3. சடப் பொருளி
னின்று சைதன்யத்தைப் பிரித்தல்,

கைவழங்காமை, கையையுப யோகிக்கப்

வெட்டுதல்,
cutting

கை விசேடம், 566 கை

suc-

. cess.
வல்லியம்,

தரித்தல்,

or the hand.

காணும்

கை வல்லிய மாதல், சித்தியாதல்,
கை

வாங்கல், கையை

hand;amputating; 2. sna acrema
Alupsse0, with- drawing the arm

குரக்கு வலி, cramp in the hand.
being

வறுண்டி, சீமை மிளகாய், 86௨

அல்லது

கை வர்த்தம், கோரைக் கிழங்கு,
coray root - Cyperus rotundus.
வலிப்பு,

மாற்றம்

காந்தாரி மிளகாய்,

பிளவை.

கை

விடு

sion

performed

troduced
-..

by the

hand

in

into the uterus; 2.

கருப்பைக்குள்

கையைவிட்டு

பிண்டத்தை திருப்பி வெளிப் படச்

செய்தல், 1௦ ராவாபவ turning of the
- child in delivery - Version.
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கைவிட்ட

சூஸ்திரம்போ

மாடல்

கைவிட்ட

சூஸ்திரம்போ

லாடல்,'

கொக்கடித்தல்
சுவர்ணையற்றுப் போதல், நட்
. Sis of an arm - Brachial paralysis.

சுழன்று மயங்கி பம்பரம் போலா
@0,

whirling round of a string.

கை விட்டு சோதித்தல்,

கை.

8௦௨ கை

விளங்கம்,

வாய்

wind - berry - Embelia

விடுங்குறி.

விளங்கம்,
ribes.

கைவிதை, வெந்தயம், :₹81ப9௨௦(Trigonella foenum graecum.

கை வீசி நடத்தல், கைகளை தாராள
மாய் ஆட்டி நடத்தல், ஊர்தி the
arms freely while walking.

கை

கை

வியர்வை,

கையில் அடிக்கடி

உண்டாகும் '

வியர்வை.

: இது

சாதாரணமாய் நரம்பு வியாதியாலும்
அதிகமாய் சாராய முதலிய போதை
வஸ்துகளைப்

சோகை
களாலும்
spiration
dition is
nervous

வேறு

நோய்

ஏற்படும், *50பார். ௨of the hands. The congenerally due to some
ailments, excessive use

of alcohol,

anemia

and other | கை

cake,

gers.

mauler Myeoser,

|

அனுபவ

வைத்

home -treatment; 3. ena Lire. pal-

liative treatment.

fin-

one ennA, off, unifoliate chilli fruited caper - Cadaba indica.

கைவிரற் சந்து, கை விரலின் இடுக்கு, :
crotch of the fingers.
கை விரி தவம், சிவப்பு நாகதாளி,
red cobra
nigricans.

வைத்தியம்,

Slunb, the practice of medicine
through experience but without a
regular professional education Empiricism; 2. sf_@) saisgsiuup

as op-

posed to am_Q@ விரட்டி, ௦௦7 பொறு
naturally dried.
one Aye,

-. Eclypta

ing or violating the chastity of a
woman.
்

கை விரட்டி, கையால் தட்டின விரட்டி,
cow dung

plant

கை வைத்தல், கற்பழித்தல், 560ப௦-

states of illhealth.
prepared

bee

கை வெள்ளை, கையின் சதையை
வெளுக்கச் செய்யும் ஓர் வித மேக
Gomi, leucoderma of the hand.

பழரசுவதாலும்,

முதலிய

வீசியிலை, கரிசிலாங் கண்ணி,

eclipse or
prostata.

creeper

a

- Opuntia

கை விலக்க மாதல், தீட்டாதல், 0௨ing on monthly course.

கை விலக்கம், மகளிர் சூதகம், the
menstrual discharge of females
- Catamenia.

கை விழல், பாரிச வாயுவினால் கை

Glan
கொக் கட்டி, மஞ்சள் நாங்கு, இது
பழுப்பு நிறமான
இலைகளை
UemLw id, xanthochymus Garcinia spicata.It is a shrub with
[0 122௨5; 2. குறண்டற்பனங்

கிழங்கு,

801%

கா்

௦௦௦180

palmyra root.

கொக்கரிகம், 8௮௦ எழுத்தாணிப் பூடு,
கொக்கரித்தல்,
கோழி, பறவை
முதலியவைகளின். ஒலி விசேடம்,
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கொக்கு

கொக்கரித்தல்
கொக்கிப்

the cacking of fowis and birds; 2.

Gemmeuirse,
- கோழியைப்

shouting,

போல்

3.

சத்தமிடல்,

vocifera-

கண்டு உடம்பை வற்றச் செய்யு
மோர் நோய், 8 disease charac’

cackling like fowls.

Qaraafitny, GapAvy,

terised by abdominal disorders
intermittent fever, anemic and
dropsical affections followed with
progressive emaciation.

tion; loud declamation; 2. umemeus.
சத்தம், cuckle
கொக்கரை,

சங்கு,

௦0;

வலம்புரிச் சங்கு, ௮ 0௦௦

2.

வாடு

கொக்கிப் பூட்டு, கொக்கு இணைப்பு,

its windings turned to the right; 3.

hook - link.

பாம்பு 81௮/5; 4. வற்றிய இள மடல்,

கொக்கி முள்ளு, காட்டு முள்ளுக்

dried integument of palmyra.

e535,

கொக்கரை யுடும்பு, வற்றிய மடல்
போன்ற வுடும்பு, ௮.8060195 of
guana
ment.

cuvred

வளைந்த

1௦௦112.

சலாக்கு,

கொக்கு

வாலி,

mountain ebony
malabarica.

-

௮

கொக்கிலை,

5௦பா

போன்ற
leaved

Bouhinia

56௦ கொக்கரை.

கொக்காகை,

சங்கஞ் செடி,

கொக்காம் பாளை, ஓர் பூடு, ௮

கொக்கிறகுப் பூ, வெள்ளை மந்தாரை,
see கொக்கு மந்தாரை.

பா-

ஸாமம் (2)

கொக்கிறகு மந்தாரை,

an unknown

GaraA, Caen Glacstemt_, scorpion
goby - Gobius giuris; 2. a_ememea,
river goby - Gobius nuna.

புழு,

கொக்கியைப்

போன்ற கிருமி, 11001 - ௦.

866 கொக்கு

மந்தாரை.

tree (7)

கொக்கிப்

மூக்கைப்

2. காஞ்சனி, 1047 mountain ebony
- Bauhinia tomentosa.

bariericides.

Qanaeanest, pit wow,

கொக்கு

இலைப்பூடு,
lancewind - berry - Myrsine

கொக்கிறகு, 58௦ கொக்கு மந்தாரை;
ஈா/511௨-

toe berrythorn - Azima tetracantha

௦

-

capitellata.

கொக்கறை,

alias Monotia

shrub

எலும்பு, 06 unciform bone of the
151; 2. கொக்கியைப் போன்ற
எலும்பு, 1௦01 - 81௮0௨0 0௦6 - 05
unciforme.

மூக்கு,

புளி யாத்தி,

caper

sepiaria.

கொக்கி யெலும்பு, மணிக் கட்டின்

beak of a crane,

கொக்க

hedge

Capparis

resembling a dried integu-

கொக்கலகு;

புழு ரோகம், வயிற்றில்

கோளாறு
கண்டு முறை சுரம்,
சோகை, பாண்டு முதலிய குறிகள்.

|

கொக்கிற்,
தாகம்.

கெந்தன்,
்

866

அசம

கொக்கு, இது சாதாரணமாய் எங்கும்
பார்க்கக்கூடிய கழுத்து நீண்ட
பறவை.
இது சாம்பல் . வர்ண
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கொக்கு

கொக்கு

முள்ளது. 3-3:6 அடி நீளம்; இது எரி;
கூளம் இவைகளிவிருக்கும் தவளை,
மீன் முதலியவைகளை
யுண்டு
வசிக்கும்.
வயல்களில் : நெல்

NOTE

உண்பதற்குதவும், இது அடியிற்

bird; stork - Gruscinera. It is commonly found almost everywhere.
It is with a long neck, of ashy bule
colour.3-3% ft. long; feeds chiefly

on paddy and other grains. It is a_
wading

bird

that feeds

on

below:--

1 . குருட்டுக் கொக்கு, blind craneArdeola leucoptera.

cinnamomea

Butorides

alias

javanica.
Buphus

மாஸாக

- |

. ibm Qana@, flower crane’ roseus.

மூக்கன், 5ற௦௦ர்

- 6॥॥

crane - Piatalea leucorodia.

24

4௦9-

கொக்குக்

கல்,

சிலைமான்

கல்.

இதுவே மாந்தளிர்க் கல், agate.
கொக்குக் காலன், நீண்ட கால்களை
யுடையவன், One with an abnormally long feg

காலி,

மா

மரம்,

56௨
வா

சாறு,

கொக்குக்

கறியி

. tracted from
hereon broth.

கொக்குடம்,

the

flesh

of heron;

52௦6 -எட்டி

கொக்கு நீர், கமுதை மூத்திரம், 2565

garzetta.

. பிணந்தின்னிக் கொக்கு, Corpse
crane - Leptoptilos argala. | .

. கரண்டி

£௪௦் வும்

னின்று தயாரித்த இரசம், 50பழ ஐ

. ௧௬ மூக்கன், black - billed crane

Phoenicopterns

செந்நாய்,

கோ! பொற்வாவாக/க;: 2. மாமரம்,
mango- tree - Mangifera indica;

கொக்குச்

alba:

- Herodias

கொக்கு,

aquatic plant; 2. நீண்ட கால், long
leg.

coramandus.

கொக்கு, நவரச

Herodias

in

1. Cyrus crane - Grino orientalis.

கொக்குக் கால், ஓர் நீர்ப் பூண்டு,

- வெண் கழுத்தி, ௦௦௦ - necked
crane - ciconia leucocephala.
. ups

species

கொக்கு,

. சவதிக் கொக்கு, ௮ மாலா of rainy
season-

other

2. Demoiselle
crane
Anthropoides virgo alias Ardea virgo.

கொக்குக்

2. தோசிக் Clané@e, sinner crane_-

Ardetta

:- The

lteucoce-

3. குதிரை, horse.

in lakes

and tanks; tolerably good for eating. It consists of different species

as mentioned

1௨௦ - (50960

- south India are :-|

கண்டப்டி பல வகைப்படும், [”௮0ஸ்

large

1௦. செங் காலன்,

crane - Tantalus
phalius.

முதலிய தானியங்களைப் பொறுக்கும்,

frogs, fishes etc. found

மட்டி

பார்றா.

்

கொக்குநோய், ஆட்டுக்குக் காணும்
,எரிநோய் .௮
sheep, highly

கொக்கு

மட்டி,

disease
infectious.

among

.ஓர்வகை . சிப்பி,

cockle - Gordium

edule; 2. snug,
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கொக்கு

டீட்டி

கொக்கோகம்

ள் ;3. நத்தைக் கூடு,
shell.

cockle

கொக்கு

-

கொக்கு

கொக்கு மந்தாரை, காட்டாத்தி மரம்,
வெள்ளை
white,

மந்தாரை,

mountain

51ய

ebony;

மு

crane’s

மரம், மா மரம்,

-

மூக்கு

trops - Tris bulus terrestris.

கொக் கேறி, நெட்டிப்புல் தக்கை,
sola pith plant - Aeschnomene
aspera.

நீண்டிருக்கும்.

முதுகு, மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறம்,

ஆங்காங்கு புள்ளிகளுண்டு. பக்கங்
களில்
பள
பளப்பாயும்,
அடி
வயிற்றில் வெள்ளையாயுமிருக்கும்.

கண் நீலம் பாய்ந்த கருப்பு நிறம்.
பளபளப்பா

யிருக்கும்.

stork-pike; long nosed fish Belone strongylurus. It is also
known as needle necked fish. Its
neck resembles that of a stork,
tail compressed; head and back
yellowish -green with minute
brown dots fading into silver on
sides; white on abdomen; eyes
bluish black and iris silvery; eyes
brilliant.

கொக்கு முத்து, கொக்கின் கண்டத்தில்
பிறப்பதாகச் சொல்லும் ஓர் வெண்

(pai, a white pearl -like concretion said to be formed in the neck
of a stork.

GQanée (prep, Osm_f,

prickly

buck - thorn - Scutia indica.

மரம்,

- Excoecaria

கொக்கூறப் பூடு, நெரிஞ்சில், 0௮1-

கல்,

கழுத்து கொக்கைப் போல் நீண்டி
ருக்கும் வால் பக்கம் சப்பை, தலை,

உட்கண்

தில்லை

tree

கொக்குவம், 586 கொக் கோகம்

கொக்கு மீன், இதுவே ஊசிக் கழுத்தி.

இதற்கு

மூக்கு,

கொக்கும், பதரி 566 இலந்தை.

ராவா0௦

கொக்கு மா நிறம், சிலைமான்
a kind of stone - Agate.

வளைந்த

aquiline nose.

மேனி,

tiger’s milk
agallocha.

feather - Bauhinia acuminata.
கொக்கு
tree.

மூக்கு,

hook - nose;

a

கொக்கைக் கல், ஆட்டுக்காற் கல்,
coral stone - Caroline.

்

கொக்கோகம், மதன லீலையைக்
குறிக்கும் ஓர் காம நூல். இது கொக்
கோக முனியால் வடமொழி யில்
எழுதப் பட்டு, தமிழில் அதிவீரராம
பாண்டியனால் மொழி பெயர்க்கப்
பட்டது. இது காமச் செயல்களைப்
பற்றியும் நால்வகைப் பெண்களின்
குணங்களைப் பற்றியும், நடத்தை
களைக் குறித்தும் சொல்லும். இது
64 சுலைக் கியானங்களுள்
ஒன்றாகக் கருதப்படும்.இதில் 64
லீலைகளைப் பற்றி விவரிக்கப்

படுவதால்.

இந்நால்

தற்கால

நாகரீகத்தால் ஆபாசமாகக் கருதி
சட்டப்படி
படிக்கத் தகாத

நூலென்று தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

an erotic science or a science of
love. {It is an amarous composition

compiled

Hindusage

by

named

an

ancient

Kokkogamuni

in Sanskrit. and subsequently
translated into Tamil in verses by
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Athiveerarama

கொக்கோகம்

Pandiyan.

It is

said to contain a very lewd things.

and deals with the four different
characters of women and their.
- behaviour. It is classified as one

of the 64 arts and sciences; and

yet. It is prohibited by law as an”

obscene publication for the rea.son that it contains very lewd

things

and that it describes

the

64 postures (with their respective
names). in which the said four
kinds of women have to be embraced for purposes of exciting
their passion to promote sexual
pleasure and happiness during
coition.
NOTE 1:- Some authors hold that
it was translated in to Tamil from

Sanskrit
Pandiyan.

by

Varagunarama

NOTE 2:- “kokkogam’ though an
Erotic science as one could judge
on the practical side,

because

of

its ilustrations in matters of amorous acts. sexual postures embraces, coition etc. it is really a
psychology of the sex in its theoretical sense. consisting of many
secrets useful to mankind as for
example.1. The vita! parts and the different
centres of vital fluid (amrita) in
the body of a particular kind of
women at a given time, the

for maintaining
the
condition

healthy

of men.

. Causes of sterility or barrenness in women and how to remove them by selected pos-

tures and how to prevent conception.
. How to draw out Natham (Semen muliebre) from women.
during coition and use this sexenergy for rejuvenation of men.
(See introduction of this Dictionary.)
. How a woman,is a source of
necessary evil to a Spiritualist
at the initial stage of his Yoga
practice. (Life of Vana Prastha.)

5. How

a woman

Alchemist,
gician.

is useful to an

Physician,

and Ma‘

. When sexual act which is done
usually without discretion and
without being aware of its underlying principles and seCrets, is injurious to life and living; and when such an act is.
likely to lead to fatal conse-

quences.
. When

- the ovum

in females is

ready for fructification and how
should a man turn it to their
mutual advantage for purposes of conception by way.of
coiton.
:

according to the planetary
changes at different peroids
such as full moon, new moon

. What a man should do before
entering into coition for bringing out a mate or female child
in particular.

etc. and the mode of drawing
this vital fluid out by sexual acts

. How a man or a woman could
strengthen his or her reproduc-

change

of centres of this fiuid
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கொக்கோகம்
tive organs by way of moderation; and render the conjugal
life a complete success without giving room for dissatisfaction.
.

யிலுள்ள.
|

அகஸ்தியரிடம்

பாடம்

கேட்டவரென்றும் திருவள்ளுவர்
காலத் திருந்தவ ரென்றும் கூறப்
படுவர்.
இவர்
மனவுறுதியால்
் சித்தனாகி, . உலகத்தில் வெகு

10. How man is imperfect without

காலம் சித்து விளையாடிப் பிறகு

woman both in the married and
spiritual life.

மேருவிற்
பக்கம்

சென்று

குகைக்குள்

மலையின்

புகுந்து

் சமாதிக்கு இடங்கோல எண்ணங்
கொண்டு, பராபரியை நினைத்து
ஒரு பாறையின் மேல் படுத்து,.

11. How a woman can become
more attached to her husband

and vice versa.
12. How a woman can be turned
chaste
and
virtuous.
e.g.
Thiruvalluvar’s wife and the
wives of several other Sages
and Saints.

தேகத்தை மறந்து, சுழுத்தியினின்று

கொங்கண
தூபம்,
வெள்ளைக்
குங்கிலியம்,
பர்பி
dammer;
cocony resin.
்

கண்டு
துதித்தார்.
துதிக்கவே,
அதினின்று கெளதமரிஷி வெளி

கொங்கணம்,

விழிக்க,

கோவாவுக்கும்

செய்து
சமாதியில்
இருந்த
கொங்கணவர் 12 வருஷம் சமாதி
யிலிருந்து வெளி வந்து ரிஷி யாகம்

Konkon, a narrow strip of land extending from Goa to Guzerat.

செய்ய அதைக் கெளதமர் நோக்கி
சாபமீய
அச்சாபத்தைத்
தீர்க்க
வேண்டிக் கொங்கணவர் தில்லை
வனத்தில் தங்கியிருந்த போது பராச

NOTE:- According to ancient geography, It is said to be a kingdom south of Goa peopled by
Cadambas who were the rivals
of. Chalukyas.

பண்டை

ரிஷி மேற்கண்ட சாபத்தைத் தீர்த்து
விட, கொங்கணவர்
மறுபடியும்
இரண்டாவது யாகம் செய்து அங்கு

காலத்துத்

தமிழ் சித்தர்களுள் ஒருவர், இவர்

வரும்படி

சித்திரை உத்திராட நட்சத்திரம்
முதற்
காலில்
சங்கரசூலத்தில்
கொங்கு தேசத்துக் காட்டி விருந்து

வந்த ஈனனுக்குப் பிறந்தவர். இவர்
வசித்து

,வந்த

விட்டுத் தேகத்தைப் போக்கடிக்க
உபாயத்தையுங் கற்று, கடைசி
யாகத். திருப்பதியில் 30 வருஷம்

ஊர்

கோயமுத்தாரென்றும், பொதிகை

நேர்ந்த கெளதமரிடம்

ஆசி பெற்று சிஷியாகி உலகத்தில்
அநேக அற்புதங்களைக் காட்டி,
பிறகு
உலகத்து ' இச்சையை

தமிழில் அநேக வைத்திய யோக
ஞான நூற்களை
இயற்றியவர்,
இவர்

அவ்விடம்

வந்து கொங்கணவரை சீஷராகக்
கொண்டு அவருக்கு உபதேசம்

கூர்ச்சரத்திற்கும் நடுவிலுள்ள நாடு,

கொங்கணர்,

அப்பொழுது

நிகழ்ந்த அனேக அதிசயங்களைக்
கண்டு
மதிமயங்கி
நின்று,
அருகிலிருந்த
ஒர் சமாதியைக்

|

சமாதியிலிருந்து

உயிர் துறந்தா

ரெனக் கூறப்படுவர், 1600980௮05,

:

1173

கொங்கணர்

_ கொங்கணர்

one of the ancient Tamil Siddhars.

He was

born in the month of

Chithray (April) (when

the star of

the 21st lunar mansion was at the
first point of the Tropical Zodiac)

to a man ofIqw caste in the forest
of Konkon. He

physician

is a philosopher,

and

an alchemist and

-as such, compiled numerous
treatises on Alchemy, Medicine.

Yoga and Philosophy in Tamil. He
was a native of Coimbatore: and
is said to have been instructed
by Agastiya on Pothigay Hills. He
was a contemporary of Thiru

valluvar,-the author of the celebrated Kural, (@mer) He, by his
austerities.strong mind ‘and will
power raised himself to the level
of a Siddha.

He lived in the world

for a very long time performing astounding miracles for the good of
mankind and to the benefit of the

world. He then started out to
Northern India and visted the
Mount Meru where he became a
recilues and entered Samadhi by
his staunch devotion to the Goddess
Sakthi.
It is here that
Goutama Rishi who was in close
proximity,had chosen to take him

சூத்திரம்

, which fell square on him Getting
disapointed over this unhappy

event, Konganava then retraced
his steps towards the South with
a view to find of solution for the
imprecation

were;

or damnation

and arrived

as

it

in Thillai-

vanam, originally a dense forest
adjoining Chidambaram where
with the help of Sage parasar who

freed him from the course,he fulfilled his Yagam which he began
for the 2nd time with a crowning
success. He then became a full blown Rishi. when his previous
Guru, Goutama who was invited
for the occasion also became
pleased to confer his blessings

on

him.

Finally getting

himself

disgusted with his very corporeal
existence and entanglements,he
renounced the world; and paved
the way for his final beatitude by
resorting again to Samadhi in
Tirupati for another 30 years, from
where he never returned.

NOTE :- He is a Tamil Philoso-

him spiritual instructions by way
of inspiration. Thereupon, the said
konganava remained on the spot,

pher who wrote against polytheism of the two treatises viz.
கொங்கணர் ஞானம் வாம் கடைக்
காண்டம் 17 latter holds a very
high reputation so much so. there
is a saying which runs thus “கொங்களாரவள்
செய்து
௧௨

being

கரண்டமதின்

as his disciple and

absorbed

imparted. to

in-Samadhi

for

over 12 years; and then he came

out and began his operations with
a view to perform Rishi yagam;
whereupon,

the

said

Goutama

enraged at this unauthorised
action on the part of Konganava, retarded his progress by a curse

ரமான

சங்கை

: யறிவது

டம். ”

கொங்கணர் சூத்திரம், முப்பு தீட்சை
முறையும், யோக முறையும் கூறும்

நூல்,a treatise by Konganava on
the

cieansing

‘Three

salts’

preparatign

(quintessence)

of
and
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the several
practice

processes
்

கொங்கணர்

கொங்கை

சூத்திரம்

மூலி,

கொங்கு,

in Yoga

which

Konganava

the ancient Tamil
prising

was

கொங்கணியான், கொங்கண தேசத்து
மீன், 1451) ௦7 ௨௦௦; 2.கொங்கண
GgerSanen native of Konkon.
பாஷாணம்,

&

கொங்கம் பட்டை, கோங்கிலவன்
பட்டை - இது பல் வலிக் குதவும்,
tree
Cochlosper,
mum
gossypium, It is used for tooth
ache.
seoflA,

cardamom.

கொங்காரகி,
பிடங்கு
brand teak - premna
கொங்் காரமம்,

கொங்கார

மா௬,

Jew’s

capsulous

நாறி,
142
tomentosa -

5௦௨ .கொங்

காரம்.

பிண்ணாக்குக்

maliow-

alias

C,

corchorus

clitorius.

கொங்காரம், குங்கும மரம், ௮ 112௦
called Arnotto - Bixa orellana.
கொங்காரி,

566

கொங்காரம்.

கொங்கி, நாரை, லாச.

கொங்கிணி முள்ளு, காட்டுச் சோளம்.
wild sage - Lantana indica.
கொங்கிலவு, 85௦6 Gants Moon.

country

com-

coimbatore,

Sa-

a portion of Mysore;

2.

hedge-caper

-

Capparis sepiaria; 3. u,5Cse6m,
honey from flowers; 4. .)55rgI,

கொங்கணவன்,
கொங்கணன்,
566 கொங்கணர்.

கீரை,

modern

lem and

5௦6 கொங்கணர்

கொங்கம், கோளக
.mineral poison.

நாடு அதாவது

ஓர் பாகம் அடங்கிய தமிழ் தேசம்,

கொங்கணர்

கருஞ்சுரை,

கொங்கணவர்,

Gane,

கொங்கு

கோயம்புத்தூர், சேலம், மைசூரின்

விரும்பிய கற்ப மூலி, உவம
ing drug
fond of.

பவனி

pollen of flowers; 5. s@maaenry,
sugar; 6. sen, toddy; 7. auneonenr,
fragrance.

கொங்குகா,

பிர

பூதங்களை.
ABewhepest

வொட்டி,

இது

அழைப்பிக்கும் ஓர்
apedl, an unknown

magic plant used for incroking or
adjuring a demon.
கொங்குகி, கருஞ்சுரை, 526 கொங்கு.

கொங்கை, பெண் முலை, ௩௦௮5
breast; 2. wy& seu, protuberance

௦௮௮௦;
niotic

3. பனிக் குடத்து நீர், ௭௱-

fluid

amgeneo,

- Liquor

kidney

amnii;

plum

4.

- Prunus

gardneri.

கொங்கைக் கட்டி, முலைக் கட்டி,
mammary

abscess.

கொங்கைக்

குத்தல்,

முலையின்

கோளத்திற் காணும் குத்தல் வலி,
pain in the mammary
talgia.

gland- Mas-

கொங்கைக் கோளம், பால் சுரக்கும்
Ganenb, lactogenic gland.

கொங்கை
woman's

நீர், , முலைப்

பால்,

breast milk.

கொங்கை பவனி, சுழல் வண்டு,
beetle whirling in water.

௮
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கொங்கைப். பால்

கொச

கொங்கைப் பால், முலைப்
woman’s breast milk.

பால்,

the chief cause for an attack of
fever, which is usually known as

கொங்கை

வலி,

. Malarial fever,
Dyring nights, it
approaches men creating a pe-

pain
gia.

வலி,

முலையுள்

in the mamma

- Mammal-

lowing are the different kinds:-

கொங்கை
விம்மல்,
காம
விச்
சையால் பெண்கள் முலை இருகிப்
u@55e, woman’s breasts. becoming

distended and rigid by a

force acting from
sexual. passion.

கொசு,

கொசுகு,

தேங்கியுள்ள
பாழுங்

இது

செடிகளின்
மனிதரையும்

கொச

இரசத்தையுண்டு

பெண்

கொசுவோ,

மிருகங்களையும்

கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்சும் இது
கடிப்பதனால்தான்

சுரம் ஏற்படும்;

இதற்குத்தான் விஷ சுரம் என்று
இது

Gana,

blood

-sucking

3. am_Qé& Gans, jungle mosquito.

முட்டை. பழுப்பு நிறம், தண்ணீரில்

சீவிக்கும்;

2. Megs

தண்ணீர்
சாக்கடை,

மிதக்கும், இதில் ஆண்

Qans,mosquito. which

does not annoy man.
venemous mosquito leading to
Malaria fevers- Anophelus.

due

ஊத்தைக் குட்டை,

கிணறு,

1. &i_@s

to

within,

கால்வாய், புல் தரை முதலிய
இடங்களில் உற்பத்தியாகும். இதன்

பெயர்.

culiar noise near the ear. The fol-

இராக் காலங்களில்

காதண்டை வந்து சப்தம் போடும்.
இது அடியிற் கண்டபடி
பல
வகைப்படும்,
mosquito
Circumvolens
species.
It
abounds near stagnant water of
foul smelling ditches, dilapitated
well, drain, channel, grassy plot
etc. Its eggs are brown, found float-

ing on water. The male mosquito
entirely lives on the juice of plants
- close by; whereas the female one,
depends on the blood of men and
animals for its living. Its bite forms

with

long

legs.

4. வாதக் கொசு,

mosquito

mitting filariasis and

trans-

dengue

fever.
5. ஆனைக்

கொசு,

Mosquito

of a

very big size the bite of which
’ causes swelling and wound.
NOTE I. They have 3 stages of ex-

istence in two of which they are a
water insect. ond in the third a
winged insect. Preventatives are
- springs of worm - wood; aloe
indica (Glamg.& sere); branches
of penny royal (yglen) (with the
root suspended upwards with an
incision in each leaf so as to eject
the aroma) and pastilles containing sulphate of copper.
NOTE 2 - Itis a popular name for
gnatlike blood - sucking and ven-

omous insects of various genera.
. The bite of the species of this ge-

nus which is a leading means of
the transmission of matarial

fevers,transmits the filaria and
dengue. A para - site orgiginally
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கொசு
developed

in the body of mosqui-

tos of the genus.

Anophelus

being transmitted to man
bite of such mosquitos.

is

by the

கொசு மிளகாய், ஊசி மிளகாய்,
pepper; needie - pepper.

ட கொசு

மெழுகு,

கொசுத்

bird

தேனீக்

கூட்டிலிருக்கும் மெழுகு. 120: ௦0-

Qarsanh Caer, see anes Caen.
'கொசுகு,

தமரத்தை

lected by mosquito

கொசு வலை, கொசு உட் புகாதபடி
தடுக்கும் வலை, mosquito net.

56௦௨ கொசு.

கொசுக் கடி, கொசுவினாலுண்டான

Sig, Mosquito bite.

கொசு

கொசுக் கட்டை, ஓர் சிறு குருவி,

bee.

௨

small bird. See நுண்ணிச் சிறை.
கொசுக் கிருமி, 5௦௨ கொசுப் புழு.
கொசுத் திராவகம், கொசு முட்டை
யினின்று தயாரிக்கு மோர் வகைத்
Slyaunp, a fluid probably referring

small

வுள்ளான்,

சிறுவுள்ளான்,

snipe.

்- கொச்சம், பீர்க்கு, luffa gourd - Luffa

amara.
Glanéenenen, si Sen, a kind of fish.
கொச்சி,
51கர௫;

கொச்சி தேசம், 0௦௦4
2. பூண்டின் முதற் பெயர்,

to a serum prepared from the eggs
of mosquitos.

plants first term as QeanéA
மிளகாய் ௭4௦; 3. சவுரி லோத்திரம்

கொசுத் தேனீ; பொந்துத் தேனீ; இது

the pulp ௦4 குறட்டை 566 கொச்சி
பேதம், 4. நெருப்பு, ரிா௫; 5. ஊசி

மரப் பொந்துகளிலும், பாறைச் சந்து
களிலும், பாழடைந்த வீடுகளிலும்,
வசிப்பது மன்றி கூண்டும் கட்டும்,

mosquito bee - apis nigrocincta.
‘dt lives in hollows of trees, crevices of rocks and ruined buildings
where it builds its nest.

கொசுத்

தேன்,

கொசுத்

தேனீ

வைக்கும் தேன். இது கொஞ்சமா

யிருந்தாலும் அவ்வளவு

சிறந்த

geveo, honey gathered and collected by mosquito bees. The
quantity though small is not

wholesome.

,

கொகசுப் புழு, கொசுக் கிருமி.
quito larvae.

£ா௦5-

©

கொசு மக்கினன், கலப்புகு வன்னி,
which

see.

மிளகாய், மாப pepper; 6. மும்முறை

வைத்த சவ்வீர வைப்பு. இதுவே
கொச்சி வீரம். ஈவா பொ! chloride
sublimated three
in Cochin State.

times

formerly

கொச்சிக் காய், 52௦ கொச்சி

மிளகாய்

கொச்சிக கால், யானைக் கால், elephantiasis of the leg Cochin leg.

.கொச்சிக் குழந்தை, வைப் பரிதாரம்,
a kind of arsenic formerly
pared in Cochin State. ~

pre-

கொச்சித் தமரத்தை, புளிச்சக் காய்
அல்லது புளிமா, இம் மரம் 15-2௦
அடி உயரம், பூக்கள் சிறிது, சிவப்பு
கலந்த நீல வர்ணம். கிளைகளி
னின்று காய்கள் 8-10 கொத்து
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தமரத்தை

கொச்சி

கொத்தாகத் தொங்கும். பெரும்
பாலும் நடு மரத்திலேயே காய்க்கும்.
இக் காய்களில் இரசம் மிகுதியாக

வரும். பழுத்தால் வெண்ணெயைப்
போல மெதுவா யிருக்கும். இதன்

சாற்றிலிருந்து

சர்பத்து

இறக்கி

சுரத்திற்குக் கொடுப்பதுண்டு. காய்
ஊறுகாய்
போடவுதவும்,
8வா
bilimby; sour fruit - Averrhea
-bilimbi. Tree 15-20 ft; flowers reddish purple fruit is borne in clusters of 8-10 from the branches,
but principally from the trunk itself.
It contains abundant juice; and
when ripe, it is as soft as butter.

Syrup

prepared from the juice is

given as cool drink in fevers. Fruit
is pickled or preserved with sugar
or condiments:

லீலை

கொச்சி
மஞ்சாடி,
குண்டு
மணி,
crab’s ear - Abrus precatorius.

கொச்சி

மிளகாய்,

ஊசி

மிளகாய்,

needie chilly - Capsicum
mum.
கொச்சி மிளகு,
கெட்டி lenge,

mini-

கொச்சி தேசத்து
solid pepper of

cochin.

கொச்சி

யேலம்,

eedib,, Cochin

கொச்சி லச்சி,

கொச்சி

தேசத்து

cardamom.

56௨ கொச்சி

த்தி.

கொச்சி வித்தி, ஒர் வகை சிற்நிலைப்

புல், இது

ஒரு

அடி உயரம்;

பூ

மஞ்சள் நிறம்; மலையாளத்தில் இது

ஓர் சிறந்த மூலி யென்று கருது

யிலுண்டாகும் ஓர்வித நீலப் பூச்சி.

வார்கள். இதன் சாற்றைக் காடியில்
கலந்து
சிரங்கு, மேகப்
படை
முதலியவைகளுக்குத் தடவலாம்.

இதுவே
சப்பாத்திப் புழு. இது
வலிப்பை நீக்கவும் துவர்ப்பாகலின்
சாயமேற்றறவும் உதவும், ௦௦௦44]

எண்ணெயிலிட்டுக்
காய்ச்சி
குட்டத்திற்குத் தடவலாம், [ரா

கொச்சி

நீலப்

wea,

Gareh

இலைையையயும்,

வேரையும்

insect - Coccus cacti. it is an antispasmodic; and as-an astringent,
it is a colouring agent. See

worm

கிருமிஞ்சிப் புழு.

medicinal virtue in the Malabar
coast; the juice of leave mixed

கொச்சி பேதம், சவரி லோத்திரம்
அதாவது குறட்டைப் பழத்திலுள்ள
சதைப் பற்று, ௦ றப[ற of the fruit
of Kurattay (palmated gourd)Trichosanthes palmata.

கொச்சிப்

பன்னீர்,

கொச்சியில்

வடிக்கும் Liesrevfy, rose - water distilled in olden days in Cochin.
கொச்சி

மஞ்சள்,

கஸ்தூரி மஞ்சள்,

musk turmeric or round zedoary -

Curcuma

aromatica.

killer - Xyris Indica. It is one

foot in length; flowers britght yellow. It is considered to have great

with vinegar is applied in itch and

ring
boiled

- worm;

leaves

in oil is applied

and

root

in leprosy.

கொச்சி லீலை, மலையாள தேசத்துப்
பெண்கள்
தொடுக்கும்: கலவி,

அதாவது

ஆண்

கீழும்,

பெண்

மேலுமாகப் புணருதல். இவ்விதப்
புணர்ச்சியினால்

தான்

அத்

தேசத்துப்
பெண்கள்
திருப்தி
அடைவார்கள். இது கொக்கோக
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கொஞ்சம்

லீலை

கொச்சு
மாங்காய்,
கத்திரிக்காய்
முதலியவைகளுக்கு மசாலையும்,
தித்திப்பு மிட்டுக் காய்ச்சிய குழம்பு,

நூலிற் சொல்லியுள்ள 64 வீலை
களில் ஒன்று, ஆகவே, இந்நாவில்
இன்னின்ன தேசத்துப் பெண்களை
இன்ன விதமாய்த் தான் புணர
வேண்டு
மென்கிற
விதிகளை
எடுத்துக் காட்டி யுள்ளது, 0௦54பா௫ 1

a kind of jelly or thickened mess
consisting of mango, brinjal etc.
with condiments and sugar; 2.

Aplus, smail.

sexual intecourse preferred by the
women of cochin (Malabar). in
this, the male becomes the passive and the female, the active
agent by adopting a reverse
course. This is one of the 64 postures laid down in the Erotic science “kokkogam” in which will be
found the postures that very according to the country in which

women

five. The whole

கொச்சை

speech;

கொச்சை

கொச்சைப் பால், வெள்ளாட்டுப்
பால், goat’s milk.
கொச்சைப் பேச்சு, திருந்தாத பேச்சு,
barbarous speech.

கொச்சை

ரோசனை,

ஆட்டு

ரோசினை,
அதாவது
வெள்
ளாட்டின் வயிற்றி லிருந்துஎடுக்கும்
GonAemest, goat's bezoar.

ஓர்வீர

கொச்சை

வார்த்தை, சுத்தமில்லாத

வார்த்தை words or form of speech
contrary to the purity of the language.
கொச்சை

This

வீச்சம்,
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கொச்சை

நாற்றம்.

redupulicated process, according

is resorted

of rendering it useful in Alchemy.

பழக்கம், கெட்டப் பழக்கம்,

bad
habit;
2.
கீழ்மையான.
சேர்க்கை, |௦/ 255004104௦.

smeucny, corrosive sublimate prepared formerly in Cochin three
times i.e. the sublimated product
once obtained, is again subjected

method,

8௱௮! ௦7 goat's milk; 2.

முலைப் பாற்கவுச்சி நாற்றம், (1௦ ௦*fensive odour of mother’s milk.

வைப்புச் சரக்காகிய சவ்வீரத்தை
மறுபடியும் 2 முறை
அவ்வித
மாகவே வைத்தெடுக்கும் சவ்வீரம்
(அக.பரி.40௦) இது வாத முறைக்
குபயோகப்படும்படி
பறங்கி

to Chinese

words.

நாற்றம், ஆட்டுப் பாலின்

வாசனை

மாக ஒரு முறையிட்டுத் தயாரித்த

‘to in indian Medicine for purposes

incoherent

கொச்சை

கொச்சி வீரம், மும் முறை பதங்கித்த
சவ்வீர வைப்பு, அதாவது சாதாரண

twice to similar operation.

9௦௭7; 2. கால்

3. இளைப்பு leanness 4.இளப்பம்
அல்லது
கீழ்மை,
inferiority;
5.திருந்தாத .பேச்சு,
1ஈ815117௦4

science

தயாரித்த

வெள்ளாடு,

நீண்ட ஆடு,!௦ஈ9 -120960. 512௨2;

is based on the four general classifications of woman kind as a
whole as regards their characteristic features in matters of sexual
passion, lustful behaviour etc.,
based on Psychology of Sex.

முறையாகத்

கொஞ்சமாய்

-

கொஞ்சம்

கொஞ்சமாய்,

சிறிது

சிறிதளவாய் 03 1/6 and little.
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கொஞ்சத்தனம்
கொஞ்சத்தனம்,
feeble

கொட

சின்னத்

தனம்,

4. சீனாக் கொஞ்சி, ப
Triphasia trifoliata.

- mindedness.

கொஞ்ச நேரம், சிறிது பொழுது, ௪

cullenia
lemon

அற்பாயுசு,
01-

minishing.

கொஞ்சல், சரச வார்த்தை, ௮௱௦௦ப5
or love taik; 2. wipemevé Glenev, the’
prattling of a child.

கொஞ்ச வலி, சிறிது வலி,
கொஞ்ச

விலக்கம்,

little pain.

of menses

flow

சேர்ந்து

இறுதிப்

it comes

-

alias

2. கடற் கொஞ்சி, ௦021 orange tree
சபாஷ் லையே. :

3. சீமைக் கொஞ்சி, 1௦ரலு bush M urraya exotica.

fig.

hill trumpet

flower.

See கொஞ்சி வஞ்சி, 1ஈ 14௦.8
கொஞ்சி நடத்தல், உல்லாசமாய்
நடத்தல் walking at easy pace.

: பட்டை,

கொஞ்சி

சூழந்தையைப்

வஞ்சி,

5௦௨

கொஞ்சி.

கொஞ்சுதல், முத்த மிடல், 1/65/719.

below:-

Glycosmis pentaphylla
Glycosmis arborea.

ering

கொஞ்சி

as a plant's sec-

1. காட்டுக் கொஞ்சி, எரி0 1601

9. பூவத்தி அல்லது கூம் பாதிரி, 1௦5-

woman.

வரும் போது அடியிற்
பலவகைப் பூடுகளைக்
(சா, 00௦00 this term
refers to lemon. it indi-

ond term, as a mentioned

trijuga.

Guneo Guagsev, taking like a child;
prattling; talking from lust as

cates the names of various plants.
of different botanical names,

when

- Schisichera

கொஞ்சிப் பேசல்,

கொஞ்சி, கொழுஞ்சி இது பொதுவாகக்
கொழுஞ்சியையே குறித்தாலும்,
பெயராக
கண்டபடி
குறிக்கும்.
generally

honey tree or

tree

வஞ்சிப் பட்டை, 0௮1 ௦7 கொஞ்சி
வஞ்சி, 56௨ கொஞ்சி.

- Oligo - menorrhoea.

வார்த்தையோடு

gumlac

கொஞ்சிப்

சிறிதளவாக

வெளிப்படும் சூதகம், 50

genus.

8. கொஞ்சி ergy,
ன

மாக்குதல், குறைத்தல்,

excelsa.

7. மூட்கொஞ்சி, வாம் variety. .

short -life.
கொஞ்ச

-

6. வெண் கொஞ்சி, எரர் fruit of

கொஞ்சப் படுத்தல், குறைவு
படுத்தல்,
decreasing;
See
கொஞ்ச மாக்குதல்.

பொழுது,

றாக

5. மலைக் கொஞ்சி, wild durian -

short duration or, time.

கொஞ்சப்

சாலம்

கொட்கம், 566 சூறிஞ்சா, 1101

1ற-

ecacuanha-Tyiophora
asthmatica.

Gam_aet, gt yefl, Malabar gamboge
- Garcinia
Celatrus
paniculuta.

கொடங்கை, ஓர் மருந்துச் சரக்கு, ௮
unknown
. கொடச
கொட

drug(?)

பாலை,
சாலம்,

55௦
566

குடச

கொடா

பாலை.
லகம்.
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கொடி

கொடரி

கொடரி, எழுத்தாணிப் பூண்டு
கொடரிச்

சட்டி,

5௦௨

Hydnocarpus

எழுத்தாணிப்

பூண்டு.

13.

‘woman;

15. Am) Ulsnemer, young

lad.

கொடவப்
கொட

wightiana;

fem, length; 14. Guess, slender

புரசு, 566 குடவப் புரசு,

வாகம், 5௪6 கொடா

கொடாவி

லகம்.

நிர்வாணம், ஈறு;

ஈ௮-

kedness.

கொடா,

566 எட்டி

கொடா

லகம், வெந்தோன்றி,

vember flower
superba.

plant

கொடாவி, நாயுருவி,
Achyranthes

!ஈள்லா - மபா -

aspera.

கொடி காக்கை, பா;
spreading

14௦-

- Gloriosa

2. படர் கொடி,

creeper;3.

sgnpas

Glamg, umbilical மாம்; 4. கொடி
Geued}), Ceylon leadwort - Plumbago zeylanica; 5. Sim Clam,
moon - creeper - Menisper- mum

cordifolium;

6.9jme@ibye,

7.

வல்லி, ௦௦௨0௫: 8.பெருந் தும்பட்டி,

bryonia; S.secssreusl, fine streaks of
red capillary veins of the eye; 107”

குய்யத்திற்கும், குதத்திற்கும் மத்தி

யிலுள்ள ஒர் வரும்பு, 111௨ ஈார்0016
line of the space between the
anus and the genitals (male
female) - Median line (raphe)

or
of

உபா:
11. வீணாத் தண்டின்
நடுவே பாயும் கயிற்றின் மத்திமம்,
the line in the centre of the spinal
cord.(21b),

“கொடியிலே spig (Bib கூப்பிடும்
தசகம்” (திரு.ம2. 500);
12. மா வட்டை, fish poison

tree -

கொடி, செடியினின்று பல காம்புகளே
கிளைகளாகப் பிரிந்து பூமியில்
சூழப்படர்வதே
கொடி
யெனப்
படும். இது அனேகமாய்
wom
களிலும், சுவர்களிலும் ஒடும். இக்
கொடிகள் பலவிதமாக ஓடுவதால்,
தவழ் கொடி, ஏறுகொடி, படர்கொடி,
தாவு கொடி, சூழ் கொடி, சுற்றுக்
கொடி, நேர் கொடி எனப் பல
பெயர்களைப் பெறும். இம் மொழி
பூண்டின்
பெயர்களுக்கு முதற்
சொல்லாகவும்
வரும்.
முதற்
சொல்லாக
வரும்
பூண்டின்
பெயர்கள் அகராதி வரிசைப்படி
வருவதால் இவைகளைத்
தனி
யாகக்

கூற

வேண்டிய

அவசிய

மில்லை,
ஆனால்
இறுதிச்
சொல்லாக
வரும்
வைத்தியத்
திந்சுதவும் பூண்டின் முக்கியமான
யெயர்கள் மாத்திரம் பலவகைக்
கொடிகளாக
அடியிற்
கூறப்

பட்டுள்ளன, ௦19௨04. 1 [5 ௮ றவர்
that creeps along the ground, -or
more usually one that climbs
trees, walls or other means for
support, as a vine. From the manner or the way in which it grows it

is differently termed

iin Tamil as,

climbing
creeper
spreading
creeper leaping creeper, crowding creeper. coiling or binding
creeper, straight creeper and so

on. The term may either precede
or follow the plant's name for indicating or signiftying the name
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கொடி

கொடி

of a particular plant. As plant's first
term. it is not necessary here to
repeat all the names as they will.
be found in the body of the Dictionary mentioned in a alphabetical

12. ஒக்காதிக் கொடி,

order beginning with Gamgs se,
but as plant’s second term, it is

14. ஈகைக்
இண்டன்

considered necessary to mention
the various kinds of creeper of
Southern

India used

in medicine;

tant ones.

1. Fé

-

Glamg.,, Moon,- creeper -

menispermum

cordifolium.

2. கட்டுக் கொடி, ௦௦௦1
cocculus

creeper

villosus.

Glam,

Hiptage

6. கோற்

madra

கொடி,

Ziziphus

-

sapatana.

1418

jujube

கொடி,

௮0௨

10. sr&scorm

[25௮0

- pea

mussell

அல்லது

441. gious: Samy, dholl creeper densiflora..

flori-

கொடி

ஓடைக் கொடி,

பெ!

creeper
folium.

-

- Combretum

3.8. பன்றிப் பிடுங்கன் கொடி, (4
-

19. மஞ்சணாத்திக் கொடி அல்லது
மட்டிக் கொடி, ரூனா ஈாயிட்ரு
20. காட்டுக் கொடி,
Embelia

umbellata.

144/9 - berry
ribes.

Glamg, jasmine

- Jasminum

sambuc.

22. நாக மல்லிக் கொடி, large jasmine creeper - Jasminum
arborescens (latifolia).

23. (peremeds Glamig, eared - jas-.

shell creeper - Clitoria ternatia.

Rhynchosia

16. வெண்ணாங்குக்

creeper

precatorious.

Gata,

- Calycopteris

21. paecdlenss

8. Yes Glamg, climbing navel wort - Connarus wightii.
creeper - Abrus

15. Blesreorng Glasmg., white wheel -

creeper

creeper - Vitis quadrangularis.

ஓ. குன்றிக் கொடி,

-~- Mimosa rubicaulis.

creeper ~ Morinda

-

nummularia.

7. பிரண்டைக்

creeper

அல்லது
8815/11
4௨

honey
- suckle
creeper
Lonicera leschneaul

5.அருள்
பட்டை
அல்லது
வேம்பாடம் பட்டைக் கொடி,
Ventilago

sensitive

கொடி
கொடி,

wheel creeper
extensum.

spring creeper -

bark creeper

Gam,

17. ஊடன் கொடி, 61014௦ - 1221௦0

madablota.

vembandan

spicata.

plant - Mimosa.

leaved
wheel
Combretum ovali

3. அச்சன் கொடி, ரொம் Indian
linden - Grewia hiterotricha.-

4. acim

13. SeAfws

creeper
bunda.

and the following are the impor-

brasiletto

climber - Wagatea

‘mine - Jasminum

24. 205

Glam,

creeper

frutescens.

auriculatum.

dark

-

blue

‘Ichnocarpus
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கொடி

கொடி

37. முருவிளிக்' கொடி,

25. பாற் கொடி, sectarian creeper
-Hemidesmus
(pubescens).

38. கருடக் கொடி அல்லது பெரு

26. பாலைக் GClatig, Rajmahal
hempcreeper of Madras Marsdenia brunoniana; cork
swallow - wort - Leptadenia

ப்ருந்துக் கொடி, Indian birthwort

- Aristolochia indica.
39. வெற்றிலைக் கொடி, ௦௮ - (2ம்
vine - Piper betle.

reticulata.
27. sDuUmAS
creeper
tissima.

Gams,

. 40. cap முள்ளுக் கொடி,

primrose

- Pergularia

spined

odora

பூ. மதன காமேஸ்வரப் பூ, ரவா
cowslip creeper
minor. ¢

- Pergularia
:

Clamg,

digitate

- Heptapleurum

tel

venu

alias

ered bindweed
staphilina.

-

L.

creeper

Ipomaea

Glaima, red adambo biloba.

35. இந்திர புட்பக் கொடி,

Indira’s

leaved hogweed - Boerhaavia
repandia alias B. verticillata.

superba.

45. வஞ்சிக் கொடி, Common
tan

Calamus

rat-

rotang.

46. இலைக்
கொடி,
வெற்றிலைக் கொடி

see

47. கழற்சிக் கொடி,
bonduc
creeper
Caesalpinia
bonducella.

48. கவலைக் கொடி, 51௮ - 10
swailow wort
tanjorense.

49.@0ps
mere

- Helerostmma

Qany,

small

cree - Gmelina

Cashasiatica.

50. ipbélfisnae Glamg, Common

- Thumbergia fragrans.

36. மூக்குத்திக் கொடி, நாகம்

- Dioscorea

44. நாபிக் கொடி, Country aconite

83. உன்னாகன் கொடி, Many- flow-

Ipomaea

yamcreeper

oppositifolia.

ivy -

Glam, bristly
silver -weed-

Lettsomia elliptica
setosa (typica).

-

pentaphylla.

43. வெற்றிலை வல்லிக் கொடி, be-

hypocrateri formis.

34. oj

41. einewis Glam, true vanilla - vanilla palgnifolia.

Gloriosa

a crenmucsr
heartleaved

spinosum.

Dioscorea

31.முசுட்டைக் கொடி, clove scented
creeper
- Rivea
32.

axil -

- Plecos-

42. ueveN& Glamg, prickly yam

29. வப்டிக் emule Geng, cotton
milk plant - Dregea volubilis.
creeper
losum.

mulberry

permum

28. காமப் பூக்கொடி, மதன காமியப்

30..Dse&

மார௦10ட7

climbing cock’s spur.

indicus

grape. vine

-

51.

- Vitis vinifera.

உப்பிலாங்

இண்டங்் கொடி.

கொடி,

See
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கொடி

கொடிக்கச்

52. கஊசலாங் கொடி, ௮
creeper

பா

(7?)

சீருகம்

66. பேய் முசுட்டை, 1/4௮1௮02
creeper - Argyreia malabarica.

53. காத் தொட்டிக் கொடி, climbing
‘ caper - Capparis horrida.

67. புளிப் பிரண்டை,
vine - Vitis setosa.:

54.ஒடாங் Clams, trinity - podded

68. umbi GlareveS], common rue -

spindie
indica.

climber

- Hippocratea

55. ஆட்டாங்
கொடி
இதற்கே
சோமலதை எனப்படும், 141ing

milk

hedge

- Euphorbia

tortills. It is also called Soma
plant. C.f. Gamgs& serefl.
56. a& Glam, leathery ovate leaved
moon
seed
-

69. இரங்கூன்
creeper

rima.

பூமிச்

baboo!l

கொத்தான்,

1/1

60௦. தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, cat
creeper Asparagus racemosus.
மயிர்
creeper

Gang,

- Entada

71. வெள்ளி

creeping

scandens.

மடந்தை,

௦ம்

white - leaf plant - Mussaenda
frondosa.

புளியின்
புங்கு.

கிழங்கு,

creeper
Cardiospermum
halicacabum.

61.

Rangoon
indica.

கொடி
கொடி,

அல்லது
566௨ கொடிப்

73. பூளைக் கொடி, எடு
சருக்கரைக்

Aphrodisiac creeper - lpomaea
digitata.
.

59௪. முடக்

மல்லி,

Quisqualis

70. Asexqis

57. நாக முக்கொற்றிக் கொடி, 9௦௦0
- night flower - I|pomaea glaber
58.

மாணிக்கம்,
China
- lpomaea quamoclit.

62. பனம் பூ வல்லிக் கொடி, 101௨51
moon - creeper- Flageliaria indica.
63. காட்டுப் பிரண்டை,

1002௨5

foot vine- Vitis pedata.
64, ang Slapeu4, Indian pareira
- Cissampeles pareira.

65. துரோபதைக் கூந்தல்,

10156 -

tall creeper- Porana malabarica.

வரம

Ruta graveolens (angustifolia).

72. புனலிக்

Pachygone ovata.

விரு

plant - Aerua

௪௦௮

scandens.

74. காட்டுத் திப்பிலிக் கொடி, 100
‘-pepper ~ Piper
burgiana).
75.

longum

(Rox

a ties
Glam,
stinking
swallow wort - Pentatropis
microphylla.

கொடிகம்,
horse
Trigonella

ஓர் வகை

வெந்தயம்,

shoe
fenugreek
corniculata.

-

கொடி கிழிதல், பிரசவத்தில் பெண்

களுக்கு கொடி

மூலம் பிளத்தல்,

tearing of the perineum
males during child - birth.

in fe-

கொடிச் கச்சி, 5௦56 கழற்சிக் கொடி.
। கொடிக்சச்
creeping
nodiflora.

சீருகம்,
vervain

பொடுதலை,
-

Verbena
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கொடிக்

கத்திரி

கொடிக் கத்திரி,

நீண்ட

கொடிக்
கத்திரிக்

ரசம், சோம

வல்லி

emi, a species of long brinjal , C.f
கண்டங் கத்திரி
கொடிக்

கயிறு,

வீணாத்

தண்டின்

கயிறு

போன்ற

நடுவிலோடும்

கருதி

தொடுத்து மூளை வரையிலும்
பரவி, முகுளத்திற்கும், மூளைக்கும்
1௨ 000

-

like structure passing through the

spina) canal, and extending from
the
the

brain (foramen
lumbar region,

magnum) to
It is directly

continous with the medulia obiongata and the brain - Spinal core.

கொடிக்கரும்பு, செங்குத்தாய் வளர்ந்த
கரும்பு, 5பறகா

- கோட

ரா௦ி

பற.

right and straight.

கொடிக்

கருவேல்,

கருவேலன்

கொடி. இது அருந்தாங்கிக் காட்டில்
காணப்படும்.

found
Tanjore

62௦௦௦1!

in Aruntangi

மாகா

forest (in

Dt.)

கொடிக் கல், சர்க்கரை வள்ளி, 81/௨1
potato creeper- Dioscorea sative.

கொடிக் கழல், 5௦௨ கொடிக் கழற்சி.
கொடிக்

கழற்சி, 5௦௨ கழற்சி.

கொடிக் கள்ளி, இது ஓர் கொடி,
இதற்கு இலை கிடையாது: வெண்

வல்லரி அல்லது

என்று

பெயர்.

சோம

இது

அமிர்தத்திற் கொப்பானது என்றும்,
இதனால்
உடம்பில்
வலிவும்,
ஆயுளும் விருத்தியாகு மென்றும்

அமைப்பு. இது மூலாதாரத்தைத்
சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.

கள்ளி

ஒரு

கற்ப

மூலியாகக்

கொள்ளப்படும்,
சாதாரணமாய்
வழிப் போக்கு பிரயாணிகள் தாகத்
தைத்
தீர்ப்பதற்காக
இதன்

கொழுந்தின் இரசத்தை அருந்து
வார்கள்.

இதைக்

கிணற்றில்

கட்டாகக்

ஊறப்

கட்டி

போட்டு

அத்தண்ணீரை கரும்புத் தோட்டத்
திற்குப் பாய்ச்சுவதினால் பயிரில்
கரைப்பான் பிடிக்கா தெனக் கருதப்
படும். creeping milk hedge or
mooncreeper - Sacrostemmal
brevistigma alias Asclepias acids. It is twining; leafless; flowers
small! and white. The plant yields
a quantity of milky juice. Among
the ancient Hindus, a fermented
liquor was prepared by mixing its
juice
with barley and ghee; and
this wine is known as Soma juice
and was used by Rishis as an
intoxicant in all the religious cer-

emonies.
kind

It was

of Amritam

regarded

as a

conferring

eter-

nal life and vigour. The raw juice
is so mild that travellers suck the
tender shoots to allay thirst.
Bundle of this

is put

into

a well

சிறிய பூக்கள்; இதில் பால் வரும்,

from which water is irrigated to the

இச் சாற்றுடன் வாற் கோதுமையும்,
நெய்யும் சேர்த்து புளிக்க வைத்து

field of sugar
white -ants.

மது இறக்கி

போதைக்காக

குடிப்

பதுண்டு. ரிஷிகள் ஆதி காலத்தில்

இதை மிகுதியாக உபயோகித்து
ப்ச ர்கள். இதற்குத்தான் சோம

- cane

to extirpate
.

NOTE

:- In Arurveda,it is said that

Soma

plant consists

of 24

spe-

cies; but the mode of using them
together with the diet and conduct -

17185

கொடிக்

கள்ளி

கொடிக்காய்

and their therapéutic effects are
clearly laid down in Sushruta
Samhita. However, it is very
strange to not, that in the voluminous
writings
of the
Tamil
Siddhars, and especially in the
works seperately dealing with
Kayakalpa (Rejuvenation and Immortality), no mention has been
made about this plant- though it
is said to be a kalpa conferring
eternal life and vigour.
Still, some of the modern writers
had chosen to give out - from what
authentic source is yet a mystery

- that Damas acnefl and sy:
1 nest
eenefl

are

the

Tamil

names

for

this plant; and even so, they must
correspond with the virtues described against the names of
plants in the Tamil Nigandu (Vocabutary), or in the Materia
Medica; but it is not so, Probably
these plants of the Tamil country
correspond in some respects
was some of the species of the
Soma
plant, hence the said
names. It is very much doubted if
this could be even Glamig.& கள்ளிCynanchum viminale.

கொடிக்காக் கட்டான், காக்கணங்
கொடி, கலு blue blind weed Ipomaea

கொடிக்

hederacea.

காசரை,

586௨

காசினி,

see

சிந்தாமணியிற்

25

கண்ட

- காய்க்கும்

காய்கள்,

கொடிகளில்

171௨

ரறறமார்காம்

vegetable fruits useful in food and
medicine as laid down in Tamil
Materia Medica are, as mentioned
below:

1. கலியான
pumpkin

பூசிணிக் காய்,
- Cucurbita

2. upmidAls smu,
Cucurbita

௮௧51

pepo.

sweet

gourd -

maxima.

3. கும்மட்டிக் காய், bitter apple
Citrullus colocynthis.

-

4. சுரைக்

- gourd

-

5. வெள்ளரிக் காய், Cucumber
Cucumis satives.

-

smu,

Lage-naria

bottle

vulgaris.

6. கொட்டை யவரைக் காய், China
bean - Dolichos genus.

7. Qionéenss emi, country bean.-.
lablab.
8. Sgeanu enw, luffa gourd - Luffa
acutangula.
் ஓ. Lteom amu, smake - gourd
Mochosanthes anguina.

10. unrep amu,
Momordica

11. ase
Cucurbita

balsam

-

gourd

-

gourd

-

charantia.

smi,

sour

genus.

12. gngienes ami, prickly shoonday
- Solanum trilobatum.

கொடி

13. கொடி வழு துணைக் காய், |ஈdian night_- shade- Solanum
(பொ ர. கண்டங் கத்திரி.

மல்லிகை.

கொடிக்காய் வகை,

மருந்துக்குமுதவும்

அடியிற்

காசரைக்

கீரை.
கொடிக்

கறிக்கும்,
்

வகை

பதார்த்த குண

சொல்லியுள்ள

படி

14. uwpmrs enw, kidney bean.
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கொடிக்காய்

வகை

கொடிக்

குவி

15. Gansneus anu, Indian caper Cephalendra indica.

7. தாமரைக் கிழங்கு,

16. Heres

8. செவ்வல்லிக் கிழங்கு, bulbous

ami, green pepper

Nelumbium

root of ren -indica water-lily -

- fruit - Piper nigrum.

Nymphaea

கொடிக் கால், வெற்நிலைத் தோட்
tw,

betel

vine

-

garden;

காய்கறித் தோட்டம்,

2.

கொடிக் கால் கத்திரி, கருங் கொடிக்

sesbane

root of purple Indian water-lilly
- Nymphaea odorata.

கொடிக்காற்
கீரை.

கீரை,

566

அகத்திக்

கொடிக் கிழங்கு, கொடியின் அடி
பாகத்திலுள்ள கிழங்கின் வகை, the
severval varieties of medicinal
and esculent bulbous roots under the stem of creeper and they
are

11. கொட்டிக் கிழங்கு,
cyperus
root
perteneus alias
monostachyon.

மரம்,

tree.

root- Menispermum cordifolium.
2. கருடன் கிழங்கு, 8/4 root - Bryonia epigaea.

of aphrodisiac
Ipomaea digitata.

13.
14.

root of

hairy wild vine - Vitis setosa.

5. wreneflés Alprugs, root of Indian
or country
sarsaparilla
Peripioca indica.

6. தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, ௨ter root - Asparagus racemosus.

-

॥001

creeper

சர்க்கரைவள்ளிக்
sweet yam

கிழங்கு,

-

- Jpomaea

batatas.

கருணைக் கிழங்கு, [10்்றர
yam
Amorphophullus
campanulatus.

15. நிலப் பனைக் கிழங்கு, root of
ground
paim
Curuligo

orchioides.
16. மரவள்ளிக் கிழங்கு, mountain
sweet
potato
utilissima
alias
manihot.

3. maomed FHiptug, Malabar arrow
root - Curcuma angustifolia.
4. புளி நரளைக் கிழங்கு,

௨ (சர் ௦7

Cyperus
Aponogeton

12. பூமி சருக்கரைக் கிழங்கு,

:-

1. &éSle Aipruw, moon - creeper

-

10. செங்கழுநீர்க் கிழங்கு, 6ப10௦ப5

- பர்கர்.

கொடிக் கால் மரம், அகத்தி

௦௦7

of white - Indian water-lily
Nymphaea esculanta

கத்திரி ௨ ௨௨01௮5 of black brinjal;
2. வெற்றிலைத் தோட்டத்தில்

பயிராகும் கத்திரி, ரர! மயிர்ங்ள்௨0

lotus.

9. நெய்தற் கிழங்கு, 6ப/0௦ப5

16 612016

garden.

ராடி

1௦14ப5 root -

speciosum.

Manihot
Jatropha

கொடிக் கிழிவு, பெண்கள் கொடி
மூலத்தில்
பிரசவத்தினால்
உண்டாகும் பிளவு, 1௮௦௭௦ ௦7
the

perineum.

கொடிக் குலி, நூலாள்ு செடி ௦௦௱mon cherry nutmeg
cerasoides.

- Polyaithia
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கொடிக்

குறிஞ்சா

கொடி

கொடிக் குறிஞ்சா, சிறு குறிஞ்சா,
small Indian ipecacuanha Gymnema sylvestris.

கொடிக் கூந்தல், கொடிகளில் மயிர்க்
கூந்தல் போலிருக்கும் ஓர் திரட்சி,
a slender twining growth by which

a plant attaches itself to some-

thing for support - Tendril; 2. see

கொடியார் கூந்தல்.
கொடிக் கையான், கரிசலாங் கண்ணி,
eclipse plant - Eclypia prostata.

கொடிக் கொத்தான், முடக் கொத்தான்,
palsy

curer

- Cardiospermum

halicacabum; 2. கொத்தான் 0768
thread

creeper

-

Cassytha

filiformis.
866

கொடிக்

‘boy’s

urine;

2. சிறு

பெண்

மூத்திரம், 91ா!5 பார்டி; 3. மாத
eSlt_amus, menstrual blood; 4. Queer
amo 65, semen muliebre.

கொடிச்சி, 5௦௦ கட்டுக் கொடி, 2.
காவட்டம் புல், ரமாக ௧௧௧5 Andropogon mardus; 3. சித்திர
epeow, Ceylon leadwort- Plumbago zeylanica; 4. yummie, Genm,
burrow of white ants; 5. see @rs5
பாஷாணம்: 6. குண்டு மணி, ௦௮%'5
eye

-

Abrus

precatorius;'

7.

epilenans E(hibg. three -leaved

spring
creeper; 8. @MlenA
நிலத்துப் பெண், ௮ 1௦௭ ॥ஈஈஸ்-

கொடிசு, கொடிறு,
jaw bones.

1௦. தாடை அல்லது கதுப்பு, [௮1

1 1.

வெண்மை, 'வர்$2255.

கொடிசி லடக்கல், வாயிலடக்கல்,
holding in the mouth as a pill.
the joint of the

கொடி சுற்றிப் பிறத்தல், கழுத்தில்
நஞ்சுக் கொடி சுற்றிக் குழந்தை

பிறத்தல், 0௨ born with navel cord around the neck of a child.

QGamgeme, midi, herve; 2. seve,
cheek.

கொடிச் சிதம், 5௦௦ கொடிச் சீத்தல்.
கொடிச் சீத்தல், கொடி வேல், &௱ன!can
sumech
coriaria.

-

Caesalpinia

கொடிச் சீத்தா, சீத்தாக் கொடி,

பே5-

tard apple creeper.

கொடிச் சூரை, சூரை இலந்தை.
jackal jujube - Zizyphus oenoplia.

கொடிச் செங்கழற்சி, சிவப்பு கழற்சிக்
Glamig, red bonduc creeper.

சண்பகம்,

562

கொடிச்

"சம்பங்கி.
கொடிச் சம்பங்கி, காமப் பூ, Creeper
champauk

கொடிச்
Glam,

கொடிச் சாறு, சிறு பிள்ளை மூத்திரம்,

iting a hilly tract; 9. sestemn, cheek;

கொடிக் கொற்றான்,
கொத்தான்.

கொடிச்

ஞாழல்

-Pergularia

சல்லி

மூலம்,

minor.

நஞ்சுக்

umbilical ௦00; 2. குடல், in-

testines.

கொடிச்

சேணி,

cape goose
peruviana.

பெருந்
- berry

கொடிச்சை, தாடை,

தக்காளி
- Physalis

/317.

கொடி ஞாழல், மயிர்க் கொன்றை,
Barbados’
Caesalpinia

flower
fence’
pulcherrima,
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கொடி

கொடிது

கொடிது, கொடியது, 117௮4 முர்ம்ன். 16

ஓர் காணாப்

தடக்கி,

ஓர்

மரம்,

the

a

தம்பட்டன்,

ஓர்

fat podded

bean - Canavalia
(turgida).

of

the

body;

கொடியைப்

2.

போற்

spinal nerves with their ramifications extending to several parts
of the ௦௦0; 3. உடம்பின் நடு

வகை
sword

in

படர்ந்து காணும் நரம்பின் கூட்டம்,

விரல், the upper toe of the leg ofa
dog
வாளவரை,

surface

உடம்பில்

tree(unknown); 2. mmisé anes Gined

கொடித்

pas-

உடம்பின் பச்சை நரம்பு, 1௨11௧
seen prominently raised above:

-Lycopersicon

esculentum.
'கொடித்

a subtle

கொடி நரம்பு, மேலெழும்பிக் காணும்

கொடித் தக்காளி, சீமைத் தக்காளி,
tomato

பாதை,

sage supposed to be running
the centre of the spinal cord.

virulent or violent as cholera etc;
what is grievous, horrid, sore.
American

நாளம்

பாகத்தில் இருதயம், வயிறு, அடி
வயிற்றுறுப்பு
ஆகியவைகளில்

-

ensiformis

வலையைப் போற் காணப்படும்
நரம்பு அல்லது நாளக் கூட்டம், 06
great net-works of nervis or veins

கொடித் திப்பிலி, திப்பிலிக் கொடி ,
5௨6 அரிசித் திப்பிலி.

upon

the

heart,

about

the

stom-

5௨6

aeh and other abdominal viscera
- Plexus.

கொடித் துத்தி, படத் துத்தி, “வாரு

NOTE :- Vaidyans generally make
a common mistake in construing

கொடித் தீ,
கொடிச்சி.
mallow
crispum.

சித்திர

creeper

மூலம்,

-

Abutilon

a vein which they usually call as
91௨

புடவையை உயர்த்துதல், |[ரீர்ரறு 3
woman’s cloth for the purpose of
sexual inter course.

கொடித்

தூண்,

கொடி

கொடி நவ்வல், see கொடி நாவல்.
கொடி நாக்கி, 5௦6 கொடி நெல்லி.

யோடும்

கொடி நாய், சோணங்கி நாய், 1௦யா0.

வீணாத்தண்டு the vertebral column through which the spinal
cord

கொடித்

கொடி
நாரத்தை,
see
கடார
நாரத்தை, 2. தித்திப்பு நாரத்தை,

passes.

தோதிகம்,

sweet citron or
medica lumia.

நீராரை,

pseudoferns -Marselia qudrifolia.

கொடி நஞ்சு, மாவு நஞ்சுக் கொடி,
umbilicalcord.

கொடி
நடு, கொடிக் கயிற்றின்
நடுவே ஒடுவதாகச் சொல்லப்பட்ட

ஈஒங€ (பச்சை நரம்பு) 1௦ (5

spinal nerve (Gams Bru)

கொடித் தூக்குதல், புணர்ச்சிக்காக

lemon

கொடி நாவல், படர் நாவல்,
|

cies of jaumoon
jambolana (genus).

கொடி நாளம், பச்சை
2. காரி

- Citrus

௮ 506-

creeper

-

நரம்பு, vein;

ரத்தக் குழாய்களடங்கிய -
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கொடி

நாளம்

வலை போன்ற கூட்டம், ௨ ராவ
net - work of veins.

கொடி

நிம்பியம், வேர்க் கடலை,
நெட்டி, நீர்ச் சுரண்டி வர்கா

-mimosa. - Neptunia

(genus).

மூலி,

இது

சூதத்தை

மணியாகப்
பண்ணும்.
வைத்தியத்தில்
இதை

தமிழ்
மிக்க

சிறப்பாகச் சொல்லப்படும், 00056berry creeper (unidentified). A rare
plant the virtues of which are
greatly extolled in Tamil medicine.
It is a rejuvenating drug; and is
said to solidify mercury into a
bead.

கொடி நேத்திரிகம், பெருங் குன்றி
toewfl, a big variety of red
vein - Abrus precatorius.

கொடி நை,
நெட்டி.
கொடி

bead

நீர்ச் சுண்டி, 566 கொடி

படருதல்,

spreading

கொடி

சூழ்தல்,

of creeper.

கொடி பிளத்தல், 56௦ கொடிக் கிழிவு.
கொடி
பீசம்,
பிடுக்கு, க

நீண்டு
தொங்கும்
5001்பாா ௨௩0/0

loosely - Pendulous
கொடிப்

பசலை,

scrotum.

மஞ்சட்

செம்

(perefl, common yellow nail - dye
- Barleria

Glam,

prionitis;

spinach

பசளை,

-

866

கொடிப்

பசலை.

Lui), pulse or grain growing in a
creeper.
கொடிப் பலாசம், கொடி

கொடி நெல்லி, படர் நெல்லி ஓர் காய

சித்தி

பாலை

கொடிப் பயறு, கொடியில் விளையும்

ground - nut - Arachis hypogae.
கொடி

கொடிப்

கொடிய்

2.ugemeos

creeper -Basella

முருக்கம்,

a species of palaus
Butea superba.
கொடிப்
பவழம்,
பவளம்.

கொடிப்

பவளம்,

brittle epidermis
coral Zoophyte.

climber

566

கொடிப்

பவளக்
of the

-

கொடி
stem

of

கொடிப் பவுத்திரம், குதத்திற்கும்
குய்யத்திற்கும் நடுவே நீளமாக
ஓடும் கொடியிற்காணும் ஓர் வகை

பவுத்திர நோய், ௨ வா ௦7 ரி5ர்ப/௨௰
opening near the line of perineum
communicating with the anus or
rectum; a fistula through the
perineum into the anus - Anal fistula.
கொடிப்பாகல், கொடியில் விளையும்

uramami, spiked bitter cucumber
- Momordica

கொடிப்பாசி,

charantia.

சுனைப்

பாசி,

Moss

creeper - Hydrilla verticillata.

கொடிப்பா சூரி, நத்தைச் சூரி, ௦15tly button weed - Spermacoce
hispida.

கொடிப் பாதை, 566 கொடி நடு.
கொடிப்

பாலை,

நல்ல

பாலை

3.

210005) Fibunemes green - wax

Apiusemeo, smail - leaved indian

flower - Dregea volu - bilis alias
Hoya viridiflora.

cordifolia
spinach.

alias

B.

alba;
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கொடிப்

கொடி

பால்

கொடிப் பால், சிறு பெண்ணின்
(psmevLiuimed, the breast milk of a
girl or young woman; 2. Gang uXesr
பால், the milky juice of creeper; 3.

கொடி யாட்டின் பால், 90218 ஈர.
கொடிப் பாவை,

2. கொடியைப் போன்ற பெண், 5 மார
slender and wiry like a creeper.

கொடிப் பிணை
ore.

, வங்க மணல், lead

கொடிப் பிரட்டி, ஓர் பூண்டு, வா பாட
dentified
கொடிப்

plant(?)

adamant

பிரண்டைக்

creeper - Vitis

quadrangularis.

கொடிப் பிள்ளை,
the
young
பள்ளையாடு,

8682

கொடிச்

கொடிப் பூண்டு, Glan, any creeping plant; creeper.

பூளைக்கொடி

பூளை,

climbing wool
Seandens.

கொடிப் பை,

plant

-

Aerua

85௦66 கொடுப்பை,

கொடி மணி, மணிக் குடல், Mesentery retaining the intestines and
their appendages

- Mesentery;

2.

58௨ கொடி மாதுளை

பிரண்டை,

Gang,

கொடிப்
பூகம்,
சம்பங்கி.

| கொடிப்

866 காட்டுக் கொடி;

மாதளத்தி

காக்கைக் குஞ்சு,
of
a
crow;
a dwarf goat;

2.
3.

கொடி சுற்றிப் பிறந்த Neremert, child
born with navel - cord round its
neck.

கொடி மந்தாரை, மந்தாரைக் கொடி,
climping
mountain
Bauhinia phoenica.

ebony

-

கொடி மரம், கொடிக் கால் மரம்; 2.
கொடிகள் படர்ந்த மரம், 126
ing some

கொடி

creepers

மல்லிகை,

bian

or

॥வ-

clinging to it.

மல்லிகை,

sambue

காக

jasmine

-

கொடிப் புங்கு, See கொடிப் புன்கு.

Jasminum
sambuc;, 2. urs
மல்லிகை அல்லது சாதி மல்லிகை,

கொடிப்

large
- flowered
jasmine
Jasminum grandiflorum.

புலி,

நீண்ட

வேங்கைப்

புவி, a long and thin tiger; a tiger

of an extended

கொடி மா, முப்பு,

body resembling

கொடிப் புல், 5௦௨ அறுகம் புல்.
கொடிப் புன்கு, சரப் புன்சு,
- Derris

scandens

கொடி

௦9

-

alias

Dalbergia scandens.

பூவினொன்று,
of flowers.

00௨

மாகிதம்,

0ரீ (௨ 7௦பா.

நெருஞ்சில்,

caltropes - Tribulus terrestris.
கொடி மாடு, நீண்ட ஒல்லிய எருது,
a Jong

கொடிப் பூ. கொடியில் பூர்க்கும் பூ,
creeper - flower; 2. mneveusmas
kinds

the mystic three

salts.

a grey - hound.

creeper

-

and

slender

bullock;

2.

நோஞ்சிலான எருது, ௮ ௨ரா20௧120
bull.
Gamg

wrgensS,

Gamer,

vailay

plant - Cleome_pentaphylla.
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கொடி

கொடி முந்திரிகை

மாதுளை

கொடி மாதுளை, .துரிஞ்சி மாதுளை,
creeping

anaur

- Punica

grana-

ரபா; 2. கொம்மட்டி மாதுளை, 0௦௨
granate lime; creeper lime - Citrus medica
alias Limonum
racemosa:
கொடி மாதுளைச் சோறு, கொடி
1மாதளையின் உட் சதைப் பற்று, 11
pulp of creeper
indica.

of pomegranate

கொடி

tree - Mangifera

மின்னை,

முதல் தீட்டு,

15௨

in first menstruation;

கொடிச்

௬ண்ணம்

தலைச்சன்

பிள்ளை

கொடியின்று
சுண்ண

3.

அதாவது
நஞ்சுக்

தயாரிக்கும்

ஓர்

மருந்து, 8 05/0

ோ-

pound prepared from the navel cord of first - born child.

கொடி

முந்திரி,

see

கொடி

பச்சை

திராட்

முந்திரிகை.

கொடி மாமரம், தரை யோடு படர்ந்
திருக்கும் ஒட்டு மா மரம், ராகர(
mango

2. பெண்ணின்

blood

time

மூக்குத்திக் கொடி,

pointed - leaved hogweed
Boerhaavia rependa alias B.
verticillata.

கொடி முகாக்கினி, நெல்லி, : 90௦56-

கொடி

முந்திரிகை,

சைக் கொடி இது நமது நாட்டில்
எங்கும் விளையக் கூடியது. ஆனால்

திண்டுக்கல், திருப்பத்தூர், நீலகிரி
முதலிய

மலைச்

சாரல்களில்

விசேஷ மாய்ப் பயிராகும். ஆஸ்தி
, ரேலியா

தீவிலும்,

பிரான்சிலும்

berry tree - Phylilanthus emblica.

வனமாயிருக்கும். இது ஓர் படர்
கொடி, இதில் காய்களை, குலை

கொடிமுடி, பின்னிக்கொண் டிருக்கும்
கொடிகள் வாய்ந்த செடி, வாடு intri-

குலையாக்
காணலாம்.
இக்
காய்களில் பச்சை, நீல நிறம் ளன

cate twining
be
easily

esSiujuny,

plant which cannot
disentangled;
2.

an un known prepara-

11௦ ௦ 5வ(; 3. ஓர் பின்னலான செடி,
an inter - twining plant.

lama

மூடி

பர்வதம்,

loemeo, Mountain
ore.

வெள்ளி

containing silver

கொடி முடியன், கொம்பேரி மூக்கன்,
tree snake

- Dendropis

picta.

கொடி முண்டி, 5௦6 கொடி முந்திரி;
2. கொட்டைக் களா, 15/86 மரி ]பjube - Flacourtia sepiaria.

கொடி முதன் மருந்து, சமூலம், herbaceous

creeper

as

a whole;

இருவகையுண்டு. இலை பீர்க்கம்பூ
இலையைப்
பூவைப்

போலும், பூ வேப்பம்

போலும்; பழங்கள்

பள

பளப்பாயும் உள்ளே சதைப் பற்றும்,
சிறிய கொட்டையுள்ளதாயு
மிருக்கும்.
காய்ந்த
பழந்தான்
திராட்சை எனப்படும் இதில் சிறிய
இனத்திற்கு தான் கிஸ்மிஸ் பழம்
என்று
பெயர்.
இப்பழத்தை
சாப்பிடுவதால் இரத்த விருத்தியும்

குளிர்ச்சியு முண்டாகும்; உலர்ந்த

பழத்திற்கு பேதிக்குண முண்டு,
இதில் இரசம் அதிகமாக

எடுக்க

லாம். ஆகவே இவ்விரசத்தி னின்று
சாராயம், பிராந்தி, ஒயின் முதவிய
மது பானங்கள் தயாரிக்கப்படும்.
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கொடி
அன்றியும்

முந்திரிகை
இதினின்று

உப்பும் எடுப்ப

புளிப்பாயும்

ஓர் வித

துண்டு;

இவ்வுப்பு

. வெண்மையாயும்:

இருக்கும், தாகத்தைத் தணிக்கும்,

தண்ணீரிற்
வைத்துக்

பையின்

கலந்து
கொதிக்க
கொடுக்க,
இரைப்

அசுத்த

வாயுவையும்,

குமட்டலையும் போக்கும். இதன்
ரசத்தினின்று, காடியும் தயாரிக்
, கலாம்;

சர்க்கரை

கலந்து

யூனானி

வைத்தியர் சர்பத்தையும்,

வேத

வைத்தியர்கள்

ஆயுள்

ஆசவம்;

அரிட்டம்
முதலிய
பாவனத்
திரவங்களையும் தயாரிப்பார்கள்.
இவை உஷ்ணத்தையும், தாகத்தை
யும் தணித்து, பித்தா திக்கம், கபம்,
மலபந்தம் முதலிய நோய்களையும்
குணமாக்கும். 9௮06 பர6 - vilis vinifera. It is procurable in all parts of
India; but chiefly in Dindigul
Tripatiore (Salem), Nilgiris and
other places in S. india In Austra-

கொடி

முந்திரிகை

liquid,

The

nous

juice

much tataric and some

contains

cirtric and

mallic acid which are white and
sour.

It quenches

with water and

thirst;

mixed

boiled and

given

internally, it removes flatulency of
bowels and nausea. From juice.

vinegar is also prepared

by fer-

mentation; mixed with sugar;
Unani doctors prepare syrups;
and Ayuvedic physicians; Asavas

and

Arishtams

(tinctures).

not only cool the system.

proves

effective

They

but also

in many

dis-

eases, as biliousness, phleg=:
matic tendencies, constipation

etc.
NOTE :- Must is the expressed
juice of the ripe grape from which

wine

is prepared. The

eaien by
weather.

fruits are

higher classes in hot
Jungle
grape
vine

காட்டுக் கொடி முந்திரிகை) 15 ௨௮ஈ-

and called

other variety; and it is medicinally
cardiac and stomachic. Wine
made from grapes in Kashmir is

grapes. The fruit consists of two
kinds viz. green and dark blue.
The leaves resemble those of
luffa creeper; and the flowers can

in India. The seeds contain a
dense fixed oil or fat and the skin
of the fruit, about 5% of tannic acid.

lia and

France,

dance.

It is a spreading

growing

be

it found

in bunches

compared

to

in abun- creeper

those

of

margosa; fruits are glossy with
rich pulp and a small seed; dried
grapes are raisins; small raisins
are called Kismis, common in

bazaars.

Fruits

eaten;

cool the

system and increase the
dried fruits are laxative;

blood;
green

fruits are rich in juice. Ardent spirits such as brandy, wine etc. are
obtained

by distillation

of the

vi-

used

in medicine

Raisins
hicle

are also

for

and

used

unpleasant

ments.

Toddy

applied

as

pharmacy

as a vemeidica-

and

dried fish are.

manure

for this plant.

கொடி முரிதம், நேர் வாளம்,
plant - Croton tigalium.

கொடி

முறுக்கம்,

56௨

croton

கொடிப்

பலாசம்.

கொடி முல்லை, ௨௦௨

ஊசி முல்லை.
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கொடி

முன்னிகம்

கொடி: முன்னிகம்,
முன்னை.

58௨

கொடியந்தம்
கொடி

கொடி மூக்கு , நீண்ட மூக்கு, 1௦9
pointed

nose.

கொடி மூட்டல், பெண்கள் பிரசவத்தில்

கிழிந்த கொடி மூலத்தைத் தைத்தல்,

suturing the torn or lacerated portion of the perineum during child birth; plastic surgery of the
perineum.

கொடி

மூட்டு,

கொடி

மூலத்தின்

engenib, suture of the perineum.

கொடி மூலக் கழலை, குதத்திற்கும்
குய்யத்திற்கும் நடுவிலுண்டாகும்
Sipsemed, any tumour
in the
perineum.

~-

கொடி மூலச் சதைக் கழலை, மல
வாயிலுக்கும் ஆண் அல்லது பெண்

குறிக்கும்

நடுவிலுண்டாகும்

சதைக் கழலை, ௮ (பாபா made up
of muscular elements in the area
of the perineum

கொடி மூலம், நஞ்சுக் கொடி,
௦! மாம; 2. வழலை,

மூலி, சிவப்பு சித்திர மூலம்,

rosy - flowered

கொடி முன்னை, 5௦௦ கொடி முன்னை.
and

கொடி

பாம்!

fuller’s earth;

3. கொடியின் அடி வேர், root of a

௨௪; 4. மரத்தின் மேல் படர்ந்த
கொடி, creeper on a tree; 5.

lead wort - Plum-

bago
rosea;
2.
மூலிகைக்
Glamgeen, medicinal creepers.

கொடிய,

கடுமையான,

1/௨;

பிராணாபயமான, ொரவ௦ப5
maligant.

2.

1௦ [[ரீ6

கொடி கடுந்தீ, 5௪௨ கொடி வேலி; 2.
புடத்திற்குப் போடும் காடாக் கினி.
conflagration of fire or great
used in calcination.

கொடிய

கற்பி,

நீலளு

fire

சோதி

அதாவது திருகு கள்ளி வேர். இது
ஓர் கற்ப மூலிகை,

1௦௦4 of twisted

milk spurge - Euphorbia
It is a rejuvenating drug.

tiruculli.

கொடிய சுரம், உஷ்ணக் காய்ச்சல்,
thermic fever; 2. கடுமையான
smueeeo, high degree of fever Hyper pyrexia.

கொடிய

குகம், கொடி

கொடியது,

வேலி.

566 கொடிது.

கொடியத்தி, நிரத்தி, மாலா

fig tree

Ficus
.repens
alias
heterophylla (repens).

கொடிய

நற்குணி,

௧௬

F.

நொச்சி,

black notchy - Vitex trifolia.

குதத்திற்கும் , குய்யத்திற்கும்

கொடிய நிறக் குன்னி, 5௦௦௨ கொடிய

சதை பாகம், 116 $ற௮0௦௨ ௦0 ௧௭௨௮

கொடியந்தம்,

நடுவே கொடியின் இரு பக்கமுள்ள

between the anus and the genital

organs - Perineum; 6. Qenueor

Hipraws, the root of a creeper; 7.
கொடிக் கயிற்றின் பிறப்பு, 17௨ beginning of the spinal cord in the
- sacral

region.

நற்குணி.
வீணாத்

தண்டு

வழியாய் ஒடும் கொடிக் கயிற்றின்
முடிவு, இது, மூளையில் போய்
ஒடுங்கும், the terminal portion of
the spinal cord running through
the vertebral column and connecting with the brain.
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கொடிய

பீசம்

கொடியாள்

கொடிய: பீசம், .சீதாங்க பாஷாணம்,
a mineral

கொடியறுகு . ஒஓர்வகை அறுகு
- Cyneden

பாஷாணம்.
இது
வைப்புப்
பாஷாணம் 32 -ல் ஒன்று, ௦6 ௦7

கொடியனல்

மன்னன், கோடா

the thirty - kinds

of prepared

ar-

senic.
கொடியரச௬,

காட்டரசு,

wild

peepul

tree - Ficus arnottiana.

கொடிய
mon

ராகு, கோமேதகம்,

ரொக-

stone

கொடிய

வருக்கை, பெருந் தும்பை,

bitter leucus
alias Phlomis

- Leucus
aspera.

aspera

கொடி யவரை, அவரை,
Country
bean creeper - Dolichos albus.

கொடிய

விஷகாரி, சீந்தில் ா௦௦௱

creeper

-

Menispermum

cordifolium.

கொடிய
grant

விஷத்தி,
naildye

Lawsonia

மருதாணி. ர£2-

- Lawsonia

alba

inermis.

கொடிய விஷம், சீதாங்க பாஷாணம்,
a mineral poison; 2. Glumeveons,
விஷம்,

கொடிய

வியாதி,

பயங்கரமான

2. ஆபத்தை விளைவிக்கக் கூடிய
Gmmis, dangerous ‘disease.
வீரன்,

கோடா

சொரி

Litteasieoro, a kind of prepared arsenic.

கொடியழிஞ்சில்,
alangium

dactylon.

ராகு,

கோமேதகம்,

sardonyx.

கொடியாச்சி,

பிள்ளைத்

தாய்ச்சிக்

Glanig, an unknown pliant, probably a creeper useful to pregnant
woman.

கொடியாடு, நீண்டு வளர்ந்த காலும்
ஒல்லியான
உடம்பு
முடைய
வெள்ளாடு.
இதன்
கரியை
அதிகாலையில் சமைத்துச் சாப்பிட
இடுப்பு வலி, காசம், வெட்டைச்
சூடு போம். ௮ 109 - 160060 and
slender species of goat. Its flesh
when cooked and taken early in
the morning is said to cure lumbago, asthma and venereal! heat.

கொடி யாம்பல், ஆம்பல் கொடி, Indian water lily - Nymphae Lotus;

2. நீராம்பல் என்னும் ஒர் வகைப்
பாண்டு நோய், ௮ 80

of ascites.

கொடியார் கூந்தல், 5௦௨ கொடியாள்

virulent poison.

Grmi, fearful or alarming disease;

கொடிய

a

species of creeping cough grass

poison.

சொரிப்

கொடிய

கூந்தல்

creeper

decapilatum.

கூவழிஞ்சில்,
- Alangium

கொடியா லிகம், நோம்பு .வாலி, ௮
unknown

plant(?)

,

கொடியால், கொடியாகப் படரு மோர்
eusos 3460,

banyan

கொடியாளன்,

creeper.

கோடா

கெளரி

பாஷாணம், 5௦௦ கொடி வீரன்.
கொடியாள்

கூந்தல்,

அம்மையார்

கூந்தல், 519145 thread - Cuscata
reflexa.

1195

கொடியிலந்தை

கொடியிலை

கொடியிலந்தை, இலந்தைக் கொடி
a species of creeper of jujube ge-

12. முசுமுசுக்கை யிலை,
rough
bryony
mederas patana

nus. It is ௦00005201௦ நிலயிலந்தை,

common

jujuba

tree.

14. (pwm
leaf. .

leaves useful in medicine as laid
down in Tamil Materia medica viz:lobed

night

- Solanum

nut creeper
bonducella.
white

2. umnmidl lene,

- Cucurbita

maxima.

striped
cucumis

vulgaris.

4. பேய்ச் சுரையிலை,
bottle-ground
Qlemev,

whitish

cotton

bean creeper - Dolichos albus.

Gymnema

|௨97௦7

22. விஷ

|297 ௦74

needle paulay - Periploca
esculentum.

ii. கோவையிலை, leaf of Indian
coccinia - Cephalandra indica.

flower

-

extensa.

of

மூங்கிலிலை,

poison

Asiatic poison
asiaticum.

23. சதாப் Memes, leaf of Indian rueRuta

kanki.

1௦. ஊசிப் பாலையிலை,

leaf - Daemia

bamboo leaf;
bulb - Crinum

-

sylvestre.

- Mimusops

-

21. செந்துராயிலை, red varitey of
துராயிலை 1ஈ 11௦. 20.

of cow

9. alLiiemed ulemed; leaf of edible |
paulay

passion

20. gina ulemen, leaf of king
herbs - Fumaria parviflora.

6. SQ\jaleny uleneo, leaf of country

small - indian ipecacuanha

1297 ௦7

colocynth .gourd
colocynthis.

19. வேலிப் பருத்தியிலை, hedge

leaf of balsam

8. கொடிக் குறிஞ்சா யிலை,

-

ducella.

Passiflora foetida.

ground - Momordica charantia.

7. sr7nwsfu§ens, leaf
gram vigna catiang.

bon

leaf of

creeper

18. சிறு பூனைக்காவியிலை, 19௮7 ௦7

leaf of wild
Pepo

lagenarius.
5. unseo

Ulemeo,

17. வரிக் கும்மட்டி யிலை,

3. semruSleneo, leaf of bottle-gourd
Lagenaria

Caesalpinia

bonduc

Cuilandina

leaf of sweet

rabbit’s ear

leaf of bonduc
-

16. வெண்கழற்சி

trilobatum.
gourd

englemeo,

15. கழற்சி யிலை,

1697 ௦7 1ரா௨௨-

shade

|2ஊ7 ௦7

Melothria

13. கோழி யவரை யிலை,
12 ௦7
fowl’s
bean
Canavalia
ensiformis.

கொடியிலை வகை, பதார்த்த குண
சிந்தாமணியிற்
சொல்லியுள்ள
மருந்துக்குதவும் பலவித செடிகளின்
இலை, அவையாவன, 06608

். தூதுளையிலை,

வகை

24.

graveolens.

கடற்பாலை யிலை, 18௮7 ௦7
ocean dryer - Convolculs
nervosus

25. நொச்சி யிலை,
leaved chaste
negundo.

(297 07 ரிய tree - Vitex
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கொடியிலை

26. தழு தாழை. யிலை,
Cleodendron

கொடி

வகை
wind killer -

கொடியீச்சன், சீமை ஈச்சன்,, COMmon Indian fern - Cycas circinalis.
யுதிரம்,

menstrual

கொடி

பெண்ணின்

ருது.

biood.

யூசிதம், பச்சைத் திப்பிலி,

green pliant of long Pepper - Piper

iongum.
கொடி யூமத்தை, ஊமத்தைக் கொடி,
datura creeper - Datura

கொடியெலுமிச்சை,
Qaemy,

lemon

lemon

- Citrus.

genus.

எலுமிச்சைக்

creeper;
medica

2. காட்டெலுமிச்சை,

Italian
jimonum;

ஈசா

எரி

lime - Atlantia monophylla.

கொடி யேனம், 8௦௨ அமுரி.
கொடியொட்டி, கருப்பையை அடுத்து
ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும்

நஞ்சுக்

கொடியின் சதைப் பாகம், (0141 றல்
of the placenta which comes next
to uterine wall - Maternal placenta."

கொடி யோடுதல், கண்வரி படர்தல்,
spreading of fine and red capillary streaks in the eyes; 2. snaufesr
Grema Semasev, extension or prolongation of the lines on the palm

of the hand;3. en@m sapeutudeo
மூச்சு ஒடுங்கி சன்னமாய் யோடுதல்,
respiring feebly and in a thin
stream at the moment of death;

4. பூண்டின் கொடி மேலெழும்பல்,
running or climbing of a creeper.

கொடியோன்,

866

கற்றாழை,

snake - gourd --Trichosanthes
palmata; 3. @lem, camphor,
eigib, corrosive sublimate.

phiomoides.

கொடி யீசு, 5௦6 கொடி ஈச்சன்

கொடி

வட்டம்

2.

- கறிப்புடோல், 1௨0214191௨ 9௦பார் ௦.

கொடிலி,

விட்டில்,

Aporosa

6௦/௮

taurel -

lindleyana.

கொடிவகை,

866 கொடி.

கொடி வங்கம், வங்க மணல்,
ore.
கொடி

4.

வசலி,

5௦௨

கொடி வசலை,526

1680

கொடிப் பாலை.

கொடிப் பசலை:

கொடி வசீகரி, 52௨௨ அக சம்பங்கி.
கொடி வஞ்சி, வஞ்சிக் கொடி, ௨/2der rattan - Calamus rotang.
கொடி வட்டக்கல், கொடி வட்டத்தில்
உண்டாகும்
கல்
அல்லது,
மணலைப் போன்ற திரட்சி...௦௮10௮eous or sabulus deposits
tained in the placenta.

கொடி

வட்டத்

தாபிதம்,

con-

கொடி

வட்டத்தின் அழற்சி, inflammation
of the placenta - Placentitis.
கொடி
. வட்டப்
இரட்டைப்

பிறை,
பிள்ளை

டாயிருக்கும். போது

கருவில்
உண்

சில சமயம்

எற்படும். பிறையைப்
போன்ற
Glamg, a crescentic form of .placenta, sometimes occuring in
twin pregnancy.

கொடி

வட்டம்,

கருப்பையில்
டிருக்கும் வட்ட

்

நஞ்சுக்

ஒட்டிக்

கொடி

கொண்

வுறுப்பு அல்லது

பாகம்
. இதனால்
தாய்க்கும்
குழந்தைக்கும்
சம்பந்தம்
ஏற்
பட்டுள்ளது: 11௨ round, flat organ.
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கொடி

வட்டம்

கொடிவேர்

within the uterus which -establishes communication between
the mother and child by means of
the umbilical cord - Placenta.

கொடி வடாகிகம்,
சம்பங்கி.

8566

கொடிச்

'

ing or drawing out the navel- cord
during child - birth.

கொடி
வழி, வீணாத்
தண்டின்
மூலமாய்கொடிக் கயிறு ஓடும்
unens, the passage through
which the spinal cord runs - Spinal canal; 2. (In philosophy)

கொடிக் கயிற்றின் மூலமாய் சுழி
முனைக்குப் போகும் துவாரம், 146
passage

supposed

to be

12௮௪09 1௦ சுழி முனை.
NOTE - Gne of the passages of
the nervous centre at the top of
the vertebral column running
down

through

குதத்திற்கும் குய்யத்

திற்கும் இடையே பெண் களுக்குக்

argos euefl, a chronic rupture in
females between the rectum and
the vagina - Perineal rupture.

கொடி விசி, வட்டமான

கொடி வலித்தல், ஆசனத்திற்கும்
மர்மஸ்தானத்திற்குமிடையே
வலியேற்படல், நவா 121 in the line
of the perineum; 2. Benes
Glamgemus Gleuefl eimruaeo. bring-

subtle

கொடிவளி,

வகை

the spinal

cord,

is

known 85. சுழிமுனை (8ய௱பாஸ்.
All the. exercises and practices
etc. in ‘Yoga are employed or resorted fo with the aim of freeing
and
developing
the
said
nervecentres and more especially of freeing the passage
within the spinal cord.

கொடி வழுதலை, 586 கண்டங்
கத்திரி; 2. கொடிக்கால் கத்தரிக் காய்
a climbing brinjal cultivated in
betel - vine yard - Solanum
melongenum (genus).

round

கட்டு நார்,

ligament.

கொடி விடுதல், 5௨௦ கொடி கிழிதல்.

கொடி

விதை,

மோதிரக்

கண்ணி

climbing flax - Hugonia mystax.

கொடி விரியன், செவ்விரியன்,

red

viper (snake ) - Viperidae (genus)

கொடி

விருட்சம்,

5௦௨.

கொடிக்

கள்ளி.

கொடி விரை, கொடிச் சணல், ௦௪௦2ing

falsah:

Reinwardtia

climbing

flax

-

trigyna.

கொடி வேம்பு, கொடியாகப் படர்ந்த
Geuby, Margosa creeper.

கொடிவேர், தலைச்சன் பிள்ளை, 115
first born child of a woman; 2.
கொடியின் Geis, the root of a
creeper; 3.see கொடிவேலி; 4.

நஞ்சுக் கொடி வட்டம், placenta.
கொடிவேர் வகை,
சிந்தாமணியிற்

பதார்த்த குண
சொல்லியுள்ள

மருந்துக்குதவும்

முக்கியமான

கொடியின் வேர். அவையாவன, 111௦
important roots of creepers useful in medicine as laid down in
Tamil Materia medica are:-

். நாகமல்லி வேர், 518/6 jasmine
root - Rhinacanthus
nis.

commu-
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கொடிவேர்

கொடி

வகை

2. காட்டு மல்லிகை வேர், 14/10 125mine
root
angustifolium.

-

்4. இன்புறா வேர் அல்லது சாய
வேர், chay root or dye root Olden tandia umbellata.

Jasminum

3. சிறு குறிஞ்சா வேர், 511௮! indian
ipeccuanha

15. mesteonf\ Gaus, Indian sarsaparilia root - Hemidesmus

root - Gymnema-

indicus.

sylvestre.

4. Guwe
gourd

seny Gaus, wild

6.

16. Qamé5A Geug, opal orange

battle

tree

root.

5. மூசு முசுக்கை வேர், மாரக
. டு

0ரு-

17. emg

1001 - Mukia Scabrella.

19. கொழும்பு வேர், Columbo root
- Jasteorrhiza

கொடி வேலம், முள்ளில்லாத: வேல்
1g. 64 1g AEG Fig, AMerican sumach
~Caesalpinai

Indian birth

- வகைப்

in-

anu,

nettle

involucrata

வேர்,

8௮!

root - Tragia

(cannabina).

12. கருங் காஞ்சொறி

வேர்,

brinjal

coriaria;

நீண்ட
of large

2.
and

long

- Solanum

(ge-

கொடி
'

வேலன்,

கொடி

வேலம்

இதற்கு டிவி டிவி என்றும் பெயர்.
25-30 அடி; இதன் காய் உள்ளுக்கு
5
போல்
வளைந்ததாயும்

மண்ணிறமாயிருக்கும்;
black

climbing nettle root - Tragia
involucrata (nigra).

13. பச்சைத் திப்பிலி Cougs, green
long - pepper plant root - Piper
longum.

ஓர்

கத்திரிக்

nus).

climbing nettle root - Tragia inசிறு காஞ்சொறி

பெரிய

a vareity

shaped

volucrate.

climbing

columba.

20. கீரி புரண்டான் வேர், Indian.
snake
root - Ophiorrhiza
mungos.

10. பெருங் காஞ்சொறி வேர், காளி

13.

precatorius.

citrifolia.

கொடிவேலி
வேர், hedge
creeper
root
- Plumbagoa
zeylanica
- root - Aristolochia

Glycosmis

18. gyevort Geug, ach root - Morinda

(albiflora).

- wort
dica.

-

Geuj, jeweller’s bead

root - Abrus

வெண்
காக்காட்டான் வேர்,
white mussell shell creeper
root
- Clitorea
ternatea
(albiflora).

9. Qigs 190568) Geug,

root

pentaphylla.

7. கருங் காக்கட்டான் வேர், black
or blue mussell - shell creeper
root
- Clitorea
ternatea
8.

வேலன்

பூக்கள்

சிறியன. மஞ்சள் நிறம். இதனுள்ளே
யிருக்கும் மேற்றோலிற்கு மிக்கத்

துவர்ப்பு குணமுண்டு. துவர்ப்பு
சரக்குகளிலெல்லாம்

இது

சிறந்தது. இதன் கோது

மிகச்

கஷாய

மிட்டு இரத்த மூலத்திற் குபயோகப்
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கொடி

வேலன்

கொடி

படுத்துவதுண்டு. இதன் விதையின்

மேற்றோல் குழந்தைகளுக்கு அடித்

தள்ளுவதற்கு வுபயோகிப்பதுண்டு,
American sumach or divy divy Caesalpinia coriaria. It is a small
spreading

tree 25 - 30 ft; the

Ie-

gume is incurved when dried into
‘the shape of the letter ‘S’ reddish
brown in colour; flowers are
small, yellow and fragrant. Pod
contains much tannin; and is an
astringent. It is esteemed as the
best of all the Indian astringents.
A decoction of the legume forms
an injection in bleeding pills; pods
are remedy for prolapsus in children.

கொடி .வேலி, சித்திர மூலம். இது
- வேலிப்
பயிராகவுபயோகப் |
படுவதாவிப்பெயர். இது மூன்று:
வகைப் படும் :- 1. வெண் கொடி
வேலி, 2. கருங் கொடி வேலி, 3.
செங் கொடி வேலி. முதலாவது,
வெண் கொடி வேலி
சாதாரண
மானது. எங்கும் கிடைக்கக் கூடியது;

கடைகளிலும்
விற்கும்
இது
உஷ்ணமும்
வீரிய
முள்ள
ஓர்
கடைச் சரக்கு. இது கொடிய விஷத்
தன்மையதாதலால் உள்ளுக்குக்
ஜெகொள்ள
அபாயத்தைத
விளைவிக்கும்.

இவ்வேரின் தோல்

கஞ்சித் தண்ணீருடன் அரைத்து
வீக்கம்,

வலி

இவைகளுக்கும்,

கட்டிகளை உடைப்பதற்கும் உப
யோகப்படும். அன்றியும், இவ்வேர்
அசீரணம், மூலம், பேதி, சரும

வேலி

வேலியினால் மூலம், சுவாசம்,
அரையாப்பு இவைகள் குணப்படும்.

மூன்றாவது, செங் கொடி

வேலி

வாத ரோகம், வாயு சம்பந்தத்தா
லுண்டாகும் வீக்கம், மேகப் படை,
அரையாப்பு முதலியவைகளுக்கு
மேற் பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்
படும்.
கற்ப
மூலிகையாகவும்
கொள்ளலாம்,
கறுப்பு,
சிவப்பு
இவ்விரண்டினமும்
வாத
வேலைக்கும்
உபயோகமாகும்.

உள்ளுக்குக்
விஷத்
கருவை
_ஙடும்.
கொப்புள

கொள்ள

கொடிய

தன்மை
யுண்டாகும்.
யழிக்க இது உபயோகப்
எரி வண்டைப்
போல்
முண்டாக்கும், பொதுவாக

கொடியவேலிக்கு

வியர்வை

யுண்டாக்கும் குண முண்டு. அதிக
அளவில் உப யோகிக்க விஷத்தை

யுண்டு பண்ணும். ஆங்கிலேய
வைத்தியர்கள்
வேறு. விதமாக
உபயோகிப்பார்கள்.

Plumbago

genus.

| உ௨௭/01 -

It is so called.

from its use as a hedge plant. It.
consists of three kinds viz:- 1.
white - flowered leadwort - Plumbago zeylanica; 2. Blue. flowered
leadwort - Plumbago capensis; 3.

Rosy - flowered leadwort - Plumbago rusea Firstly, the white - flowered leadwort is very common;

and can be had every where and
is also sold in bazaars- It is acrid
and stimulating; and is a bazaar
drug.

It is powerfully

poisonous;

and its internal use is said to be
attended with danger. The root -

நோய்
முதவியவைகளுக்கும்
உபயோகமாகும்;
முறைக்

bark rubbed into a paste in rice
water is applied to swelling and

காய்ச்சலுக்கும்

கொடுக்கலாம்.

pain as well as for raising

இரண்டாவது,

கருங்

கொடி

ters

or for

ripening

blis-

abscesses.

,
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கொடி

வேலி

கொடுக்காய்ப்

The root is used for promoting
_ appetite and for curing dyspepsia
piles, diarrhoea, skin diseases,
intermittent fever etc. Secondly,

புளி

to open his mouth widely, due to:
rigidity of the muscles of the jaw -

_

Trismus.
.

the black variety is used for piles
asthma, venereal bubo etc.
Thirdly, the red variety is used as

GQan@®, aimenhés,

an

கொடு கணி, 588 குறுந் தொட்டி.

extena)

matic

and

application

paralytic

swelling, ‘skin

in

rneu-

afliections,

diseases

arising

from venereal or syphilitic causes.
it is also useful in rejuvenation.
The last two varieties are even
employed in Alchemy. The pliant

on the whole

is a powerful

nar-

cotic poision. It is employed to
procure abortion; and is a substi-

tute for cantherides for raising blisters. It is a diaphoretic and is a
poison in large doses. The uses
are different in English Medicine.
NOTE

:- The other varieties are :-

். சீமைச் சித்திர மூலம் foreign
plumbago

-

Pedilanthus

tithymaloides.
2. Gudme

ASHr

eipevw,

large

plumbago-Pupalia
atropurpurea.

கொடி

வேல், வேலன் Glamg,

aca-

cia creeper — Acacia
alias A. latronum.

tomentosa

கொடிறு, கதுப்பு, cheek;

2. aren jaw;

3. @o)

கொடிறு

pincers.

சன்னி,

85௦6

கொடிற்று

சன்னி.

கொடிற்று சன்னி, தாளையிறுத்தும்
seviewl, an early symptom of tetanus in which the patient is unable

2.

கொடிய

கோணல்,

crooked;

பர்கர்,

curved;

cruel;

3.

௦௦௦1600௨55,

கொடுகுதல்,

குளிரால் 'நடுங்கல்,

shivering with cotd; 2. upse
gn%560, having the teeth set on
edges.

கொடு
கொடுத்தல்,
குளிரால்
வருந்தல் 6௨ ௮77201௨0 with cold;
2. HHSC Hoos Clancveved, causing
pin pricks

or minute

irritations.

கொடுக்க வாங்கல், உலோகங்கள்
உருக்குமுகத்தில்
கிராசம்
கொடுக்கச் சத்தை உள்ளுக்குக்
Qaneneneo, (in Alchemy) absorbing
while giving cross - powders to

metals

in fusion.

கொடுக்கன், கொடுக் குள்ள விஷப்
Unresfl a poisonous creature with
டெ 51119; 2. ஓர் வகைத் தேள்
அதாவது நட்டுவாய்க்காவி, ௮ 180
௦7 5௦010101. 52௨ கொடுக்கான்.

கொடுக்காய்ப் புனி, இம்மரம் 30
அடி உயரம், சிறிய முட்கள் உள்ளது;
காய்கள் முறுக்கிக் கொண்டிருக்கும்.

இதன்

விதைகள்

வெள்ளைச்

சதைப்

பற்றுக்குள்

காணலாம்,

பூக்கள் சிறியது, மஞ்சள் நிறம்,
வேலிகளில் மிகுதியாக வைத்துப்
பயிராக்கப்படும்,
காய்க்குள்ளி

ருக்கும் சதை தின்பதற்கு உருசி

யாயிருக்கும், 14௮ா1!/௮ tamarind;
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கொடுக்காய்ப்

புளி

கொடு

sweet fruitinga - Mimosa dulcis
alias Pithecolobium dulcis. Tree

30 ft. high:

armed

with short

thorns; legumes
irregularly
twisted; seeds imbedded in whitish pulp; small yellowish flowers,
commonly grown in hedges; pulp
of fruit is eatable and sweet to
taste.
கொடுக்கான்,
நட்டுவாய்க்காலி,
black lobster-mouthed-ledgged
scorpion.

கொடுக்கி,

தேள் கொடுக்கி,

௨௦௦-

pion plant — Heliotropium indicum;

2. வயற் Glan(ledi, field scorpion
plant — Heliotropium coramandelinum.

கொடுக்
கியிலை,

்

கிலை,

தேட்

கொடுக்

1௦௮7 ௦7 5000/௦

ற[வார்.

5௨௦ கொடுக்கி,
கொடுக்கு, தேள் கொடுக்கு, sting of

a scorpion; 2. தேனீ, வண்டு,
குளவி
முத்வியவைகளின்
கொடுக்கு, 840 of a wasp, honey
- bee, beetle etc.; 3. 6am Gan@iaal
5௦௨ கொடுக்கி.

கொடுங் கண், வன் கண் மாபச। மா
evil eye; 2. கொள்ளிக் கண், fiery
eye.
கொடுங்் காய், வெள்ளரிக் காய், பேcumber - Cucumis sativus; 2.

exusmenihs, ami, curved
ஊமத்தை, செபா.

fruit;

3.

கொடுங் காரம், தாலம்ப பாஷாணம்,
a kirid of arsenic (7); 2. கொடிய
காரம், ஊரா அவர்,

26

நீபம்

கொடுங் கை,
உள் வளைந்த கை,
arm bent ரகா;
2. மடங்கிய
ena, folded arm (a deformity).

கொடுங்

கோடா

சூரி, அகஸ்தியர்

செய்த ஓர் விஷ

பிரதி விஷ

நூல்

௮

treatise on poisons with their antidotes and treatment compiled by
Agastiya.

கொடுங்

கோபிச் சிலை,

மஞ்சட்

கல், 1
௨1௦௪; 2. சுண்ணாம்புக்
ee, lime stone.

கொடுங்

கோவை

யுருக்கி,

சத்தி

சாரணை, Spreading hogweed-- Boerhaavia
repens
alias
B.
procumbens.
கொடுளு ௬ரம், ag
agi, malignant fever; 2. a@nu smirereo, high
degree of fever - hyper - pyrexia.

கொடுஞ் சூரி, மூர்க்கமான பெண், ௮
wicked woman;
2. asmenbhs
மடக்குக் கத்தி, ௮ போம் 1௦0101௩0
knife.

:

கொடுத்தல், பரி கொடுத்தல், (உ-ம்)

சாகக் கொடுத்தல், 1௦5170 47 05௮10;
் 2.மருந்து கொடுத்தல், அரொய்ார்காகட
ing or giving internally as mediட; 3. கிராசங் கொடுத்தல், (1 &chemy) nourishing a metal in fusion

with

cross

- powders.

கொடு
நாக் கெறிதல்,
நாக்கை
சப்புக் கொட்டல், 66ம்று 141
tongue

கொடு

against the palate.

நாலி, 5௦௨ கொடி

வேவி.

:

கொடு நீபம், மஞ்சட். கடம்பு, 3௮1101
cadamba - Adina cordifolia.
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கொடு

கொடும் பைத்தியம்

நீர்.

கொடு நீர், கழுதை மூத்திரம், 2556 :
QerOs gus, M&s aie, extreme
pain; 2. weve,
கொடுந்

death.

see.

கொடு முண்டி, சொத்தைக் களா,
false
carondahFlacourtia
sepiaria

துன்பம், சகிக்க முடியாத

alias

F. ramontchi.

Geugemest, unbearable suffering;

கொடு மூலி, 5626 செங் கொடி வேலி,

2. காயத்தாலேற்பட்ட
பெருந்
gieotub, grievous hurt. -

கொடுமை,

கொடு

பச்சை,

கொடுப்பு,
cheek,

5௨6 கொடுப்பை.

சதுப்பு, நவன

1௦

பறட

kind

வைகிராந்த
of

mineral

கொடுப்புப்

பீறி,

கன்னத்திற்கும்

தாடைக்கும் இடையே யுண்டாகும்
gt flees,

cancer

arising

be-

tween the cheek and the jaw.

கொடுப்பை,

2.

ஈஸ:

1௦௦.

கொடும் பனி, மிக்க பணி,.
செ; 2. மூடு பணி, ஈார்ச்.

ஈவு

கொடும்
பாவி,
கொடிய
பாவச்
செயலினால் ஊரில். மழையில்லாத
காலத்தில் தெருக்கள்
தோறும்
இழுத்துச் செல்லும் உருப்படுத்திய

ஒர் பெண் பதுமை, 9 colossal im-

பொன்னாங்கண்ணி,
plant,
alias

பாஷாணம்,
poison;

கொடும் பகல், கடும்-பகல்,
் 2. உச்சிப் பொழுது,

12௮1-1௨ 2. கடவாய்ப் பல், grinders.

sessile
sessile

a

a®ieniw wickedness; cruelty; 3.
வயிற்றின் கொடுமை, வவ 071௦௦0.

கொடுப்புப் பல், மெல்லும் பல், MO-

்.

கொடு முடிப் பூடு, கோபுரப் பூடு,
which

urine.

- llecebrum
Alternanthera

age

of a woman,

which

is

a great

drawn

sinner,

through

the

streets in the time of drought.

sessile; 2. gi Wen, a fish. See

கொடும் புலி, சிங்கம், (1௦.

வான் கொடுப்பை.

கொடும் பேதி, மச்ச முனியென்னும்
சித்தன் வசமிருந்த ஓர் கவுனக்

கொடுப்பைக் கிருதம், பொன்னாங்
கண்ணி நெய், ௮ ஈ60/02160 8௮௨
prepared with dry sessile plant
mixed with other ingredients.

கொடுப்பைத் தைலம், பொன்னாங்
கண்ணித் தைலம் இது மூளைக்குக்
குளிர்ச்சியைத் தரும், 11௪01௦௮1௨0 01
prepared with sessile plant as
chief ingredient. It is cooling to the
brain.

கொடு முடி, மலையுச்சி, 5ப௱௱ர் ௦7
a mountain.

்

@ellews,

animated

mercurial

pill

in possession of Siddha named
Machamuni for flying in the aerial
regions;

rhoea

2. Gamqu

Gul,

diar-

of a virulent type; violent

. purging ; 3. amg Gus}, cholera.
கொடும் பை, ஓர் uéFlemeo cipal) an
unknown ever - green plant?; 2.
பச்சிலை, எடு 9௨8 leaf.

கொடும்
பைத்தியம்,
கொடிய
அல்லது கடுமையான பைத்தியம்,
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கொடும்
dangerous

பைத்தியம்

lunacy;

கொட்டத்

extreme

in-

sanity - Acormania;-2. Semsows
செய்யும் emusFlu, Insanity leading to acts of violence - Impulsive
insanity.

கொடு

வரி,

உள்ள

வளைந்த

புலி,

கோடுகள்

tiger having

curved

stripes.

கொடு வாஞ்சி, கொட்டாஞ்சி, முர்ர்ள்
see.
கொடுவாட்கத்தி, அறுக்க உபயோ
கிக்கும் ஒர் வளைந்த கத்தி, a
curved
கொடு

knife used.in

வாய், பன்றி

surgery.

மீன், ௦௦%

பற -

Lates calcarifer; 2. (Qamr@enw
eitdi=

frightfulness

+

+

mouth),

பயங்கரமான வாயையுடைய புலி,'
a tiger having an awful or fearful

mouth; 3. sapemses red, hyaena;

4. Auqpeumis Weir, large - mouthed
fish

- Peixe

nairo;

5. see

Qan®

வாளை.
கொடு

வாளை,

ஓர் ஆற்று

மீன், 2

esr, nayar fish - Lates dercidae.
வாள்,

வெட்டுக் கத்தி, ௪௱-

putating knife.
கொடு

விஷத்தி,

Jawsonia

கொடு

‘
மருதாணி

-. Lawsonia

prickly

inermis;

விஷம், வெள்ளைப் பாஷாணம்,

௮ பல

of native arsenic; white -

5611௦;
கொடுக்கி;
poison as

poison.

“கோ

—

வினை,

ஊழ் வினை

டாயுதத்தால்

(உ.ம்)

கொடுவினை

களைந்து” (வினா. அகவல்),
evil deeds or karma of past births.

கொடு

வேரி,

கொடு

வேலி,

566 கொடி வேலி.
5௦௦ கொடி வேவி.

கொடை முடி, சரக் கொன்றை, !ஈdian laburnam - Cassia fistula.
கொடை யெலும்பு,. குடை யெலும்பு
அதாவது உள் வளைந்தயெலும்பு,
bone

with

an

inward

curvature;

‘incurved bone.

Gangs,

aismerseo, curving; 2.

&ipevev, whirling.
கொட்ட
கச்சி,
காய்ச்சி.

5௨௨

கொட்டங்

கொட்டகம், நாயுருவி, Indian burr Achyranthes

aspera.

கொட்டக் கரந்தை,

566 கொட்டைக்

கரந்தை.

river fish, Indian perch - Coius vacti
alias Lates nobilis; 2. usmestGuig)l
கொடு

கொடு

தடக்கல்

2. தேள் கொடுக்கி, see
3. கொடிய நஞ்சு, 121௮]
snake poison; deadly

கொட்டங் காய், தேங்காய், ௦௦௦௦௮ஈபர்; 2. கொப்பரைத் தேங்காய், 0720
cocoanut.
கொட்டங்காய்ச்சி,
cocoanut shell.

கொட்டணை,
கடற்கரைப்

தேங்காய்

ஓடு,

உப்பெடுக்கும்
பூடு,

௮ 8569-

ஓர்

8௦௨

plant of the species of cranberry
from which salt is extracted.

கொட்டணைக் சாய், 5666 கொட்டணை.
கொட்டத் தடக்கல், பருப் பெடுத்த
- இலனும் தாரு சொல், அதாவது
பெண்
குறி
மணியெடுத்தல்
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கொட்டத்

தடக்கல்

கொட்டாரம்

Qailigzeo, removing the clitoris or

முடியோகப் படும்படியான

depriving

யும் செய்யப்படும். 00௦௦வ1பர் 511௨11

woman

of

its sensation

in a

(a slang expression).

கொட்டத்

திரட்சி,

திராய்

mountain containing
or sphelter.

lt is hard and brittle. It is cut in to

மலை,'

impure

zinc

கொட்டம லழகி, 526 ஆவிரை.
கொட்டம்,
வகை

526

கேஷ்டம்,

2. ஓர்

spergula;

4.

மாடுகளுக்கு
மருந்
தாட்டும்
மூங்கிற்குழாய், & hollow piece of
bamboo used for administering
medicine to cattle.

கொட்டம்

போடல்,

மாடுகளுக்கு

Gam_Gsevo,

௦ 800010 ௫50;
clapping hands.
கொட்டவி,

௨

vessels.

-

woman.

See

Gam

கொட்டாங்கச்சித் தைலம், தேங்கா
எரிப்பதனால் அதினின்று

இறங்கும் கருஞ் சிவப்பு நிறமான
தைலம். இது இடுப்புச்சிரங்கு படை
முதலிய
சரூம நோய்களுக்குப
09/௮06 மா றாடஙா
burning the cois used in itch
ringworm and
affections.

கோரை,

கோரை,

௮ (௦

ஓர்

the flogging of a part with repeated
stings of a scorpion or wasp.

வகைக்

of sedge - grass.

கொட்டாஞ்சி, ஓர் வகைப்

கொட்ட
விடல்,
தேன்,
குளவி
முதலியவைகளை
விட்டு
பல
தடவையும் கொட்டும்படிச் செய்தல்,

itm

கரந்தை.

தட்டல்,
1௪660

the.

காய்ச்சி.

கொட்டாங்

நிர்வாணி,

used:in

கொட்டாங்கரந்தை, 5௦௨ கொட்டைக்

stinging as

2. கை

laddle

யோகப் படும், ௮
paint obtained by
coanut shell. It
around the hip,
other cutaneous

மருந்து புகட்டல், administering
medicine to cattle.
Gant,

and

kitchen; and also shaped into circular shells for preserving medicated oils in and for use as drink-

யோட்டை

preparation; 3. Sign: Indian chick-

- Mollugo

cups

ing

செய் மருந்து, ௨ medicinal

‘weed

குடுவை

பழம் ௮

(ரர் ளீர்பம் (2)1 2. 5௦6 கொட்டாங்
கச்சி.

கொட்டாப்பித்தல்,
causing
to

உண்பித்தல்

eat.

2.

கொட்டாப் புளி, கொட்டாப் புளியைப்

கொழுத்து பருத்தவுடம் புள்ளோன்,
a fat.and stoutman.

Guned uieoiwwnsstay, anything strong
like a wooden mallet, said of a

Qem_Lxsr,

கொட்டாங்

Gomami,

கச்சி,

cocoanut;

தேங்காயோடு.

strong

and

robust

இது கடினமும் எளிதில் ஒடியக்
கூடியது. இதினின்று சமையலுக்

கொட்டா

குதவும்

கொட்டாரம், உப்பு கொட்டி வைக்கு

அகப்பையும்,

தைலம்

ஊற்றி வைப்பதற்கும். குடிப்பதற்கு

மத்தகி,

man.

மருளூமத்தை,

burr- weed - Xanthium
மிடம், 5௪1 (ற்.

indicum.
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கொட்டாவி

கொட்டி

கொட்டாவி, வாயால் விடும் நெடுஞ்: | கொட்டாவி
விடல்,
வாயால்
seureip, an involuntary opening of.
நெட்டுயிர்த்தல், the act of yawnthe mouth

with the taking

of a

09 - 0506010;
2. களைத்தல் being
exhausted
or
wearied;
3.

Indian burr - Achyranthes aspera:

இறத்தல், நேர,
“கொட்டாவி
விட்டது போற் கூற்றுவன் வரும்

deep breath - Yawn; 2. mmis@med,

3. நாய்ப் பாகல், பர£௮1௦ 0௭௦1௮௬ hispida.

Momordida
கொட்டாவி
கொட்டாவி

போது,

கொள்ளல்,
விடல்.

see

கொட்டாவிக் கால், கொட்டாவியை
எழுப்பும் தேவதத்தன் என்னும் தச

வாயுவிலொன்று, one of the ten vital airs which is exhaled in yawning.
கொட்டாவிச்
சரம்,
அடிக்கடி
கொட்டாவி,
விக்கல்,
வாந்தி,
நடுக்கம் முதலியவற்றோடு கூடிய
& ip, fever attended with frequent

yawning, hiccough vomiting, trem- |
கொட்டாவிப் பித்தம், ஓர்வகைப்
பித்தநோய், இதனால் அடிக்கடி.
கொட்டாவி, உடம்பு முழுவதும்
வியர்வை, சுர சுரப்பு, கொப்புளம்,
சீதளம்,

உரோமச்

சிலிர்ப்பு, சுரம்,

நடுக்கம், அதிக சூலை, நடு மார்பி
லெரிவு, நித்திரையின்மை, கண்ணீர்

வடிதல்
முதலிய
குணங்கள்
ஏற்படும், 2 (0 ௦7 bilious disease
marked by frequent yawning, pain
all over the body, roughness of the

surface

of

horripillation,

the
fever,

skin,

boil

shivering,

acute pain, burning sensation
the

middie

of chest,

ness, oozing
eyes etc.

in

sleepless-

of water from the
்

போவதுமே

the soul leaves the body in the
same manner as breath is emitted in yawning.

கொட்டாவிவிட்டிறுக்கி,

நாயருவி,

see கொட்டாவி.

கொட்டான், 586 கொட்டன், நெய்க்
Games,
soap-nut
tree
Sapindas

trifoliastus.

கொட்டான் கரந்தை, நாறு கரந்தை
826 கொட்டைக் கரந்தை.

Gam tre: Meme,
common

bling etc.

விட்டசனி

élou',” It is certain that in death

wines

wy,

sirissa - Albizzia lebbek.

கொட்டி,
கொட்டிக்
இக்கொடி ஆம்பல்

கிழங்கு.
இனத்தைச்

சேர்ந்தது; ஒவ்வொரு வருஷமும்,

பூத்துக்
காய்க்கும்;
இலைகள்
'நேராகவும், நீளமாகவும், பூவின்
காம்புகள் தனித்தும், அனேக பூக்க
ளையுடைய தாயுமிருக்கும். இதை
மழைக் காலத்தில் ஏரி, குளம்,
குட்டை முதலிய தண்ணீர் தியங்கி
நிற்கும் இடங்களில் பார்க்கலாம்.

இதன் காய் மூன்று பிரிவுள்ள
தாகவும், ஒவ்வொரு விரிவினுள் 48 வகைகளும் இருக்கும். இதன்

அடித் தண்டிலிருக்கும் கிழங்கு
உருளைக்

கிழங்கைப்

போலி

ருக்கும். இது
வற்றல்
: செய்து
சாப்பிட உதவும்; பத்திய பதார்த்த
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கொட்டு

கொட்டி
உபயோகிப்பதுண்டு, இதைச்

மாகவும்

சூரணித்து சாப்பிட பிரமேகம்,
தேகக் காந்தல் முதலியவைகள்

முறி

கொட்டிமம், செந்நகரப் பட்டை
Eleocarpus genus.

நீங்கும், இது நாகத்தைக் கட்டும்,

கொட்டியம், எருது, bull; ox.

இது

கொட்டிலம்,

அடியிற்

கண்டபடி

பல

eusmastiuiii, a kind of aquatic root
- Aponogeton monostachyon
alias Cyperus perteneus. {i is an

edible root of water - lily genus.
This is an annual plant putting
forth flowers and fruits; leaves
jong

and

erect;

solitary;

pedicles

many flowers. It is found grown in
lakes, tanks, ponds and other low
places where water is stag
nant.Legumes three parted and

கொட்டிலாம்
சல்லி,
உபயோகித்து வந்த

copper

sting

கொட்டி

-

Arum

coin

current

in

ancient

days. It was with this coin that copper oxide used to be prepared formerly by Vaidyans.

sembles common potato. it is
sliced, dried and used, in food
and in diet The puiverised root is

1.கருங்

பூர்வத்தில்
ஓர் செம்பு

. நாணயம். இது தாம்பூர பற்பம்
- செய்ய உபயோகப்பட்டு வந்தது, 4

கொட்டு,

sists of different kinds;-

Arabian

கோஷ்டம்,

costus - Costus speciosus.

in each, are found seeds 4-8. The
root at the botton of the stem re-

a remedy for urinary diseases,
excess of heat in the system etc.
itis capable of binding zinc. \t con-
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fragrant bark of Olive linden tree -

உடம்பு,

body;

2. Caer

முதலியவற்றின் விஷக் கடி,
of a poisonous

112

reptiles

as

scorpion ௭1௦; 3. ஊற்றுகை, pouring as any (/பப/ச; 4. மலடி, வொ

woman; 5. பெண் குறியின் மணி. a
vulgar term for clitoris of the. female genital; 6. மலட்டுத் தன்மை,
barrenness.

கொட்டுச் சிறுக்கி, பிள்ளை பெறா

nymphaci-folia.

2. காரற் கொட்டி - சீப்பா minutum.

| iwevig, (Slang) a barren woman.

காமா

கொட்டுச் செத்தல், அறக் காய்ந்த
Gauss, a fully - dried cocoanut.

கொட்டிக் கொள்ளல், தகடாயடித்தல்,
beating into a sheet; 2. snide,
eating (slang).

கொட்டுதல், கொடுக்கினால் கொட்
டுதல், stinging as by a scorpion;

$.தண்டற்

கொட்டி

-

trilobatum.

கொட்டிக்

கோரை,

ஓர்

வகைக்

Ganeoy, a kind of sedge - grass—
Cyperus
compressus.
C.f.
கொட்டாங் கோரை.

கொட்டிச் சாந்து, ஓர் கடைச். சரக்கு,
a bazaar drug (7?)

2. amgsgseu pouring as water or
any [/9ப/2; 3. பல்லி பலுக்குதல்,
chirping as of a lizard; 4. ue
Gam_@gsev, falling or dropping as
of tooth.

கொட்டு முறி, உயர்ந்த பித்தளை,
superior brass; tinsel.
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கொட்டு

ரசம்

கொட்டை

கொட்டு ரசம், பருப்பில்லாத வெறும்
மிளகு

ரசம், 'ராஊஉ

pepper

without dholl added.

- water

.

கள் அகராதி

கொட்டு வாய், தேள் கடித்த விடம்
அல்லது கடி வாய், 50% கழற நூ ௮

scorpion or wound caused by the
bite of other pcisonous

கொட்டு

வாய்க்

சொல்லாகவும் வரும். முதற்
சொல்லாக வரும் பூண்டின் பெயர்

insects.

கடுப்பு,

விஷப்

வருவதால்

வரிசைக்

கிரமப்படி

அவைகளை

ஈண்டு

தனியாக

கூறவேண்டிய

அவசிய

மில்லை.

ஆனால்

இறுதிச

சொல்லாக
வரும் செடிகளின்
முக்கியமான பெயர்கள் மாத்திரம்

பிராணிகள்
கடித்த
விடத்தி
லேற்படும் கடு நோய் 'அல்லது
etfley. intense irritation or burning

அடியில் உணவிற்குதவும் வதை
களை ஒரு பிரிவாகவும். 'மருந்திற்
குதவும்' இனங்களை
மற்றொரு“
பிரிவாகவும், ஆக இரண்டு வகை

pain at the spot bitten by poison-

களாக

ous

a seed

insects

கொட்டு

or reptiles.

வான்,

கொட்டக்

கொடுக்கினால்

கூடிய

தேள்,

தேனி,

வண்டு முதலிய விஷப் பிராணிகள்,
venomous insects or reptiles, capable of puncturing with the sharp
pointed sting with which they are
furnished, such as scorpions,
bees, wasps etc.

கொட்டு

விஷக் காலி, காவினால்

காட்டப்

பட்டுள்ளன,

or kernel

inclosed

names as they will be found mentioned in the body of this Dictionary in alphabetical order com-

கொட்டும் செங்குளவி, ௨ 160 502cies of wasp having its sting in its

mencing with கொட்டை

legs.

found

:

கொட்டு விஷம், தேள் கொட்டலால்
ஏற்பட்ட விஷம்,
0150 பெ6 5௦
scorpion sting.

கொட்டெரிச்சல், கொட்டு வதினா
Micdvr_n@lb etflay, burning sensation due to stinging by a scorpion.

கொட்டை, ஓடு மூடிய விதை இது
எலும்பு அல்லது மரத்தைப் போல
கெட்டியாகவிருக்கும். பழுத்தாலும்
விரியாது. இச்சொல் பூண்டின் முதற்:

பெயராகவும்

அல்லது

இறுதிச்.

in a

sheil.|t is a bony woody or leathery covering not opening when
ripe. It may refer to nut, kernel or
large seed. It is a Dravadian term
for plant product added to the
word-root either before or after it.
Asa plant's f first term, itis not necessary here to repeat all the

அவரை;

but as plant's second term it is
necessary

to mention

be-

low only important creepers classified into two groups viz:— (A)
edible nuts and (B) non - edible

nuts useful in Medicine.

(A) Edible nuts:். முந்திரிக் கொட்டை, 0௮50௮௮ ஈபர்
— Anacardium

occidentale.

2. காட்டு மாங் கொட்டை, /ப்ா016
mango nut- Spondias elliptica.
3. toms Qam_emr.,
Mangifera

mango

indica.

nut —
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கொட்டை

கொட்டை
4. வாதுமைக் கொட்டை, வி௱௦ார்
nut — Prunus amygdalus.

20. புங்கன் கொட்டை,

5. காப்பிக் கொட்டை, ௦0125 5௨௦3

21. பூவந்திக் கொட்டை

~— Coffee

arabica.

Qam_em,

22.

tamarind

clear

25. எட்டிக்

5௮0150

27.சிறு
-

௮/-

anacardium.

- Ricinus

௦௯-

communis.

16. பருத்திக் கொட்டை, ௦௦11௦
seed - Gossypium herbaceum.

‘17. முத்துக் கொட்டை,
as No.

11௨ same.

15.

18. கழற்சிக் கொட்டை,
nut = Caesalpinia

19: பேன் கொட்டை,

௦௦000௦

bonducella.

Indian berry

— Anamirta-cocculus.

nut

—

inophyllum.

கொட்டை,
Calophylium

wightianum.
28.

சேவலன் கொட்டை, ௦ரு
seed — Croton tigilium. See No.
24.

29. am_Qé

14. Geri Gasm_sor, dhoby nut —
tor seed

பின்னைக்

keena

(B) Non - edible nuts:-

15. ஆமணக்குக் கொட்டை,

கொட்டை, .!॥௮பாச! '

nut — Colophyllum

Terminalia catappa.

Semecarpus

01௫௨௦

tigilium.

கொட்டை, 4௦/4 ஈபர் -.

26. பின்னைக்

32. நாட்டு வாதுமைக் கொட்டை,

13. அக்ரோட்டுக் கொட்டை,
nut — Juglans regia.

water:

- Strychnos

Strychnos nux - vomica.

pistachio

nut

nut

nut - Croton

- Nelumbium

almond

- in

24. நேர்வாளக் கொட்டை,

9. ueors Qam_emr, jack fruit seed
Artocarpus integrifolia.

country

1/௨

potatorum.

lambang nut - Aleurites triloba.

11. பிஸ்தா GQam_enr,
nut ~ Pistacia riera.

கொட்டை,

23. GaSssren Gamer,

8. நாட்டக்குரோட்டுக் கொட்டை,

Jotus Pericarp
speciosum.

புன்னைக்

-

same as No. 26.

seed.

1௦. தாமரைக் கொட்டை,

அல்லது

பொன்னாங் கொட்டை, 8௦8
nut -Sapindus trifoliatus.

8

6. weveuns Glam_emi_, ground nut
- Arachis hypoaea.

7. youn
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poon nut - Sterculia foetida.

brous

Gens Glant_emt, gla-

marking

nut

—

Seme-

carpus travancoria.

30. மிருகக் கொட்டை, ஈ௦ஈனு 4௨௨
nut — Schleichera trijuga.
31. வெண் கொட்டை, 56 11௨௨
nut - Lophopetalum wightiana.
கொட்டை,

see

கொட்டை

யிலந்தை; 2. பிடுக்கின். விதை, 125ticles; 3. பூசினிப் பிஞ்சு, 02௦௨ $8der pumpkin; 4. s1.0enrag, Castor -seed — Ricinus communis; 5.

Luip& Glan_emt, nut contained in
va fruit;

(உ.ம்)

மாங் கொட்டை,
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கொட்டை

கொட்டைக்

௱ாவாம௦ ஈப6; 6. முந்திரிக் கொட்டை,
cashew

nut.

கொட்டை

கரந்தை

வெள்ளிக் கம்பியைப் போலாகும்.

சித்த நூற்படி இதன் சமூலத்தின்

அவரை,

:கொட்டை

இரசமும், இலை

ரசமும், வாத

முத்தின அவரை, ௮ 5060145 040௮

முறைக்கும், கற்ப முறைக்கும் மிக்க

with matured seed or in which the
seed portion alone is edible.

thistle — Sphoeranthus indicus. It

கொட்டை

கச்சி,

௨6௦௨ கொட்டாங்

கச்சி.

கொட்டைக் கரந்தை, இது வயற்
காடுகளில் விளையும், அறுத்த
வயல்களில் விசேஷமாய்க் காண

லாம். இது வருஷத்திற் கொரு
தடவைமுளைக்கும். இதுவெள்ளை,
சிவப்பு

என

இரு

வகைத்து,

வெள்ளைப் பூ அரிது ஆனால்,
சிவப்பு எங்கும் கிடைக்கக் கூடியது.

இதற்கு மருந்துக் குணம் உண்டு.
வாசனை அதிகம். இதன் விதை
புழுக்களைக் கொல்லும்; வேர்த்
தூள்

சீரணத்திற்கு

கொடுக்கும்.

இதன்

வலிவைக்
பட்டையை

அரைத்து மோரிற் கலந்துட்கொள்ள

மூலத்திற்கு

நல்லது.

இதன்

சமூலத்தைச் சூரணித்து வெள்ளை,
பிரமேகம்,

வாதம்,

கிரந்தி,

கரப்பான், மலபந்தம், கிராணி
முதலியவைகளைக் குணப்படுத்தக்
கொடுப்பதுண்டு. அன்றியும் இச்

சமூலம் தலை, மூளை, இருதயம்,
நரம்பு இவைகட்கு
பலத்தைக்
கொடுக்கும். கஷாயமாகச் சாப்பிட ,

பைத்தியம்,

கிரந்தி

போம்.

இக்கஷாயத்தோடு
சீரகத்தைப்
பொடித்துப் போட்டு உட்கொள்ள
வயிற்றுக் கோளாறுகள் போம்.

இதன்

சமூலத்தின்

சாற்றை

சூதத்திற்குச் சுருக்குக் கொடுக்க

உபயோகமானது,
is found

!ஈ01௮ா: 91௦0௦

commonly

in all fields,

. but especially in rice-fields in
abundance after harvest. It is an
annual! plant consisting of two varieties viz. white and

or rose-coloured;

purplish red

the former

is

very rare, but the latter is very common; the whole plant is remark-

ably fragrant and
virtues.

Seeds

are

has

medicinal

anthelmintic;

powder of root stomachic; bark
when ground and mixed with whey
is a remedy for piles. The-entire
plant when dried and powdered
proves useful in cases of gonorrhoea and other venereal complaints rheumatic and syphilitic
affections, skin eruptions, constipation chronic diarrhoea etc;

moreover, it is a good remedy for
strengthening the heart, brain and

nerves. The decoction from It, is
prescribed for lunacy and other
mental affections; but mixed with

pulverised cummin seeds. It is
used in stomach complaints. The
juice of the whole plant is used
for converting mercury into a silver-like rod by alchemical process

of ‘absorption’

According.to

Siddhar’s science, the juice of the
entire plant and that of the feaves
are found to be of great use in Alchemy and Rejuvenation.
NOTE :- This plant is found common in S. India; The whole plant
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கொட்டைக்
pulverised

கொட்டை

கரந்தை

with

cummin

seeds

and mixed with honey is used in
coughs. In Jave, the plant is reck-

oned a useful diuretic. The flowers are highly esteemed as alteratives, depuratives and tonics;
and they are also useful in skin
diseases. The plant is also used

for local application. An oil prepared from the root by steeping it
in gingelly oil until all the water is

‘expelled is said to be a valuable
aphrodisiac.
கொட்டைக்

களா, 566 கொட்டைத்

தணக்கு.

Qu@ss

manly power, an emasculated
person.

கொட்டைச் சவ்வு, பீசத்தின் மேல்
epiqgui s6uey, an external lining or
coat of the testicles — Tunica.

கொட்டைத் தணக்கன்,
கொட்டைத் தணக்கு.
கொட்டைத்

amis, fruit in which the

seed or nut forms the major por௦; 3. கொட்டையுள்ள காய், fruit
having a nut, as mango.

கொட்டைக்

காய்ச்சி,

கொட்டையுள்ள

பெருங்

மாங்காய்,

8 50௨-

cies of mango with a big nut; 2.
ஓர்வகைத் gesiensst, a species of
cocoanut.

கொட்டைக்

கையில்,

தேங்காய்

69@, a piece of cocoanut shell.

கொட்டைக்
spermatic

கொடி,

பீசக் கொடி,

cord.

கொட்டை செத்தல், 566 கொட்டைத்
தேங்காய்; 2. பிடுக்கின் விதை
Gluailsev, testicle being deprived

of its virility.

கொட்டை செத்தவன், ஆண் தன்மை
wipmeussr, one deprived of virile or

தணக்கு,

566

ஒர்வகைத்

தணக்கு,
whirling
Gyrocarpus jacquini.

-

nut

-

கொட்டைத் தேங்காய், கொப்பரைத்
Ggmenu:, dried cocoanut.
கொட்டை

கொட்டைக் காய், சதையற்ற காய்,
a fruit without pulp; 2. eens

போடுதல்

white

நாகம், வெள்ளை

jaumoon

zeylanica

—

நாவல், '

Eugenia

(linearis).

கொட்டை
நாவல்,
நரி
நாவல்
அல்லது சிறு நாவல், & 8௱௮! ஏலாety of jamboo fruit in which the
seed is disproportionately bigger
than
the
jambolina.

pulip—-

கொட்டை நாளம், 586
கரந்தை.

கொட்டை

நெய்,

Eugenia
கொட்டைக்

சிற்றாமணக்

GlaesorGlsonis oil from small castor seeds.

கொட்டை பற்றுதல், பிஞ்சுகளுக்குக்
கொட்டை

பிடித்தல், (ர

Botony)

embryonic formation of nut in an
immature

fruit.

கொட்டை போடுதல், சாதல், ரோடு;
2. பலாமரம் பிஞ்சு பிடித்தல், $4510ing or putting forth young fruit as

jack tree; 3. Orb
being

acclimatized.

upss wiger,
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கொட்டைப்

கொட்

ப் பயறு,

பயறு

புன்செய்-நிலத்திக்

விளையும் பயறு, 0ய15௦6 மா ஜாவா
grown in dry land.

கொட்டைப்
Quflang6,

பருத்தல்,
விதை
enlargement of the

testicles.

கொட்டைப்

பருப்பு,

கொட்டை

யினுள்ளிருக்கும் பருப்பு,
inside the nut.

கொட்டைப் பனை,
tailpot
palm
umbraculifera.
கொட்டைப்

தாளிப் பனை,
-

பாக்கு,

காயவைத்த

6௨6!

Corypha

வெட்டாமலே

பச்சை முழுப் பாக்கு,

unbroken areca-nut dried when’

green; 2. uisemeiiinés, green nut
of areca - palm — Nuces areca
alias Semen

arecae

of chemists.

கொட்டைப் பாக்குத் தலை, வெகுச்
APuigeneo, an abnormally small
head

—

Microcephalus.

C.f.

மாங்காய்த் தலை.

கொட்டைப்

பாசம், குளிர் தாமரை,

which see.
கொட்டைப் பாசி, நீர்ப் பாசி, பேட
weed of lemnaceaca family noted
for its cooling property; 2. tip
unadi, water - moss — Sida humilis;

3. குளத்துப் பாசி, ொககஈ

moss

gathered on the surface of tanks
— Lichen; 4. see GQanLem_u
பாசம்.

கொட்டைப்
கொட்டைக்

பாமிரம்,

see

கரந்தை.

கொட்டைப் பாலை, 566 கொட்டைக் ,

கரந்தை.

கொட்டை

முத்து

கொட்டைப் பிசைதல், பீசத்தைப்
பிசைதல், 80ப62211ஐ 14௪ 1425110125;
2. ஓர்விதக் கொலை, ௨ ௱௱௦௦௨ பர
causing death.

கொட்டைப் பிடித்தல், 5௦௨ கொட்டை

பற்றுதல்.
கொட்டைப்

புளி, கொட்டையோடு

Saigui Yel, pulp of tamarind fruit
from which seed has not been removed.

கொட்டைப்.

பூவரசு,

கொட்டை

முதிர்ந்த காய்கள் காய்க்கும் பூவரசு,
portia tree yield-ing fruit of matured
seeds.
கொட்டைப் பை,

பீசப் பை, 1651101௨

8௮0; 2. பீசத்தைக் கவர்ந்து கொண்டி
(HS Gib emu, a pouch investing the
testicle — Tunica vaginalis.
கொட்டைப்
போடல்,
பரங்கி
அல்லது பலாப் பிஞ்சு விடல், putting. forth tender fruit as pump-kin
or jack - tree,-See Qam_ent

போடுதல்,
கொட்டை மறைவு, பீசகம் அதாவது
விதை

பிடுக்கினுள்ளிறங்காமல்

வயிற்றினுள்ளே மறைந்து நிற்றல்,

concealment of the testicles
within the abdomen — Cryptorchidism.

கொட்டை

முதிர்ச்சி, பழத்தினுள்ளி

ருக்கும் விதை முதிர்ந்து பெரிதாதல்,
maturity of the nut in a fruit.

கொட்டை முத்து, சிற்றா மணக்கு
eflens, small castor seed - Ricinus communis.

|
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கொட்டை

கொட்டைமுத்தூற்றல்

கொட்டை.

கொட்டைமுத்தூற்றல், ஆமணக்கு
எண்ணெய்
விதையினின்று

.

எடுத்தல், extracting oil from castor seed by boiling process.

கொட்டை முத்தெண்ணெய், விளக்
கெண்ணெய், 02510 oil ordinarily
used

for burning

கொட்டை

lamps

முந்திரி,

with.

முந்திரிப்பழ

மரம்,
cashew
- nut
Anacardium occidentale.

tree

-

கொட்டை முந்திரிகை, 526 கொட்டை
முந்திரி.
கொட்டை
கிழங்கு.

மூலம்,

8566 கொட்டிக்

கொட்டை

யடித்தல்,

வாழை

யிலாப்

பழம்,

விதை

யில்லாத பழம், 52601255 ரபா; 2.
பீசமில்லாத பிடுக்கு, (19) ஈக
ing scrotum deprived of testicles
which lie concealed in the abdomen.

கொட்டையிலா முந்திரிகை, விதை
யில்லா திரட்சை, இது கிசுமிசு பழம்
எனவும் வழங்கும், 58841௨55 £௨1sins — Kismis; see Aeifla.
கொட்டையிலான், விதை யில்லான்,
one deprived of testicles or in
whom the testicles are absent.

கொட்டையமினம், விதை பிடுக்கினுள்
ஆடு

மாடு

களுக்கு விதையடித்தல், removal of
testicles as in cattle — Castration.

இறங்காமை,

௮ ொ௱ர்ர்மா
ரர சர்ர்ர்

the testicles have
into the scrotum.

not descended

விதை.

கொட்டை
மீனன்,
பிடுக்கில்
கீழறங்காது மேலேறி நிற்கும் பீச

the testicles have been removed.

(pererausst, one in whom the testicle fails to descend into the scro-

கொட்டை
யடித்தவன்,
யெடுக்கப்பட்டவன், ௦௦

எ

கொட்டை யவரை, முதிர்ந்த அவரை,
matured bean or seed - bean
which the seed portion alone

in
is.

edible.

கொட்டை

யழுகல்,

பழத்தினுள்

கொட்டை. அழுகுதல், [0112 ௦௦0dition of the nut inside a fruit; 2.

பெண் ரோகத்தால் ஆண் விதை
அழுகல், ஐயங்ர்ம் state of the testicles from venereal

disease.

கொட்டை யாகாசி, ஓர் பூடு, [௦09
- leaved moon
macrocarpus.

seed — Cocculus
்
்

கொட்டை யிலந்தை, காட்டிலந்தை,
nutty bair; seed jujube — Zizyphus
xylopyrus alias Z. caracutta.

tum but is held up.

கொட்டை
யெடுத்தல்,
பேடி
wraacd, making effiminate by depriving virillity — Emas-culating.

் கொட்டை வலி, பீசத்திற்கு ஏற்படும்
வலி,

இவரு of the testicles.

கொட்டை

வாங்கல், 56௨ கொட்டை.

யடித்தல்.
கொட்டை வாழை, விதை மிகுதலால்
உண்ணத் தகாத.பழம் காய்க்கும் ஓர்
வகை வாழை,

4 8080185 ௦7 இ௭-

tain unfit for eating by its fruit being full of seeds.
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கொட்டை

வீக்கம்

கொண்டலை

விக்கம், பீசம். பருத்துக்

காணல், swelling or enlargement
of the testicles.

கொண
கொணத்தல்,
மூக்கின்
வழியாய்ப் பேசல், 11௨ 1௮5௮. பப௮!‘ity of voice — Rhinism.

கோணல்,

கொணாரம்,

எருமை

the hollow loud
ing of a buffalo.

௦௨௩019;

கணைத்தல்,

noise

or bellow-

கொண்
காகிதம்,
மூகைப் புல்
அல்லது முயற்புல், hare’s tail grass
- Imperata genus.

கொண்டகம்,

குடைப் Limes, umbrella
Corypha umbraculifera.

palm —

கொண்ட
மாந்தம்,
வாத பித்த
சிலேட்டுமதோஷத்தினால்

குழந்தைகளுக் குண்டாகும்

கொணங்கு, குறிஞ்சா, which see.
. கொணசில்,
curvature.

coddapanna; 2. tosmedLt Liement, hill
toddy palm - Caryota urens; 3.

5௨௦௨. குறிஞ்சான்.

Qiousms wombs Crm,

Indigestion

- in children due to derangement
of the three humours in the system.
கொண்டம்,

கொண்ட

5௦௦

சூறிஞ்சா.

லவ்வம், 526 இலவங்கப்

பட்டை.

கொண்ட லாத்தி, கொண்டையை
அசைக்கு மோர் குருவி. இதற்குச்
சென்னைக்

கொண்டலாத்தி

குளம்,
எட்டி.

யென்றும் பெயர், ஈா௦பா(ளா bulbul

கொண்டங் கறவான், வெண்மை
கலந்த சிவப்பு வரியையுடைய ஓர்
கடல் மீன், a sea-fish with white

௦௦5:
2. சிவப்பு கொண்ட
eons), red - whiskered bulbul —

கொண்டகி,
கொண்ட
கொண்ட குண்டம், 566

and

red

கொண்ட

stripes.

சானி,

52௨

கொண்ட தும்பை,

கொண்டை

கவிழ் தும்பை

கொண்ட

procumbens.

பாகம், நிறை

பாரம் full

weight; 2. பொறுக்கக் கூடிய கனதி,
weight which one could

கொண்டப்
hill areca

பனை,

beat.

|

காந்தம் பனை,

nut palm — Bentinckia

3.

இது

குரலைப்

ஒலியிசைக்கும்.

அல்லது மலைத் தும்பை, 510010
— Leucas

jocosa;

குருவி;

பறவைகளின்

சாணி.

ftoombay

Otocompsa

கொண்டைக்

சிரம், 5௦8 கொந்தாழை.

கொண்டச்

with crust erected -at will - 0605
monticolons alias Pycnonotus

250௨0

மற்ற

போல்
ம

-

Ixos caper; it can imitate the note

of other birds; 4. Quanm Glaneden_
'லாத்தி அல்லது புழுக் கொத்தி, ௮
large kind of crested bird; houp Upupa

epops.

கொண்ட

லுப்பு, கறுப்புப்பு,

0120%

salt.

'இகொண்டலை,
sea

-

side

சமுத்திரக்
indian

Barringtonia racemosa.

கடம்பு,
oak

—
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கொண்டல்

கொண்டல், 8௦6 கொண்டற் சிலை;
2. மேகம், 0௦00; 3. மழை, ஈன; 4.
நெருப்பு, 18.
கொண்டல்
சிலை...

மேகம், 5௨௦ கொண்டற்

கொண்டல்

மேனி, நீலத் தாமரை,

blue

totus.

கொண்ட

வாகை,

மலை

‘sirissa alias Doon
Albizzia procera
mosa elata.

கொண்டற்

கல்,

வாகை,

1!!!

sirios tree -

(elata)

alias Mi-

கொண்டற் சிலை,

௨௨௨

கொண்டற்

மந்தாரச் சிலை

இதனால் கற்பூரம் செம் பாகும். a
_ Species of black stone (mineral)
capable of converting camphor
into copper.

கொண்டற்

wens,

as enemy

கொண்டா,

aiuy,

air

56௦௨ ஒட்டை மரம்.
பே wm_eo,

through the influence
devil dancing.

கொண்டாட்டம், பொழுது
past-

wind;

of clouds or rain.

கொண்டாடல்,

dancing
of devils;

1௦௦0:

2. மன

வருத்தம், mental worry.

கொண்டி

லாத்தி

லாத்தி,

கொண்டிலான்,

கொண்டு

5௨௦௨

கொண்ட

5௦6 கொண்டைக்

கிளாறு.
கொண்
டின்னி, தும்பை,
leucas
flower— Diosphysis glutinosa;

கூட்டல்,

சரக்குகளை

நன்றாய்த்
தெரிந்து கொண்டு. அதன்
பிறகு பயன்படுத்தல் அல்லது

Gagsseo, using or mixing up ingredients after studying the drug
well, .
.
கொண்டு போதல், கவர்ந்து செல்லுதல்,
as of woman;

carrying

away or taking out as of life.

கொண்டுலங்கம், பேரா முட்டி 112grant pavonia-pavonia

QancsrGisest, ag,

odorata.

dried ginger;

2. HirnGeA, long -. pepper.

கொண்டேசன்

கிழங்கு,

see

கொண்டோசனக் கிழங்கு.

கொண்டோசனக் கிழங்கு, திப்பிலி
மூலம், இது வாசனை. யாகவும்
சிவப்பாகவுமிருக்கும், 10014 07 1௦9- pepper.

It is sweet

- smelling

and of a yellowish colour.
கொண்டை,

போக்கு,

time.

கொண்டி,
. உணவு

2. gy Wes, a kind of fish (7) 3.
SmMeneuli us,’ mMilching cow; 4,
GCleumpleneo, betel leaf.

abducting

சிலை...

கரிச்சான்

மயிர்க் கொண்டை,

of hair dressed

tuft

in a large coil on

a woman’s head; 2. umeneu
@L_G@, crest of a bird; 3. Geared
கொண்டை, 025 ௦7 ௪ cock;
4.இலந்தைக் கனி, fruit of jujube
tree ~ Zizyphus jujuba.
கொண்டைக்
கடலை,
கடலை,
Bengal gram Cicer arietinum.
கரிச்சான்,
உச்சிக்
கொண்டையுள்ள
கரிக் குருவி
மாந்திரீகத்தில் இதன் கண் மை

, கொண்டைக்

1215

கொண்டைக்

கரிச்சான்

கொண்டையிற்

திரட்ட உதவும் hair - crested king

-crow — Chibia hottentota: Its eyes

are said to be useful in preparing
a black paint to be employed in -

Magic.

கொண்டைக்காரன், பாகை கட்டியவன்
அதுசவது ஆண் பிள்ளை, 01௦ ௩௨௮ing turkan as indicating a male. it
is ஜெறசெஒர் 10 கொண்டைக் காரி,
which

see.

கெகணண்டைக்காரி, மயிர்க் கொண்டை
யிட்ட பெண், .௨ woman having a
tuft of hair tied into a coiled knot.

கொண்டைக் கிருட்டி, 5௦௨ கொண்ட
லத்தி.

கொண்டைக்கிலாத்தி, 5௦௨ கொண்ட
லத்தி.
கொண்டைக்
கிளாறு,
புல்புல்
குருவி, பப!
- Otocompsa
jocosa.

கொண்டைக்குலாத்தி,

see

கொண்ட லாத்தி
கொண்டை

தலைமயிர்

சலக

கோர்வை,

ஈரத்தால்

ஏற்படும்

சலிப்பு, 21120% of cold due to moisture in the tuft of hair on the head.
கொண்டைச்சன்,
டைச்சான்.

see

கொண்

கொண்டைச் சாணி, நஞ்சறுப்பான்,
a creeper used as an antidote for
poison— Asclepias prolifera; 2.
Heli uneneo, Indian ipecacuanha

— Asclepias asthma-tica; 3..
கழுதைப் பாலை, ௦௦௱௱௦௱ Indian
Ipecacuanha
asthmatica.

-

171100௬௦௭௪

கொண்டைச்

கை

சாணிக்

போடல்

கிழங்கு,

நஞ்சறுப்பான் கிழங்கு 176 bulbous
௦௦1 ௦8 கொண்டைச் சாணி, ஈண்ர்ன்
see.
கொண்டைச்
லாத்தி.

சான்,

கொண்டைச்சி,

5௦6௨ கொண்ட

8௦6

கொண்ட

லாத்தி.

கொண்டைச்

சீனிக் கிழங்கு,

5௨௨

கொண்டைச் சாணி...

கொண்டைத் தும்பை, 5௦௦ கொண்ட
தும்பை.
கொண்டைப் புல், மயிற் கொண்டைப்
_ ev, trail grass.
கொண்டை முசு, கருமூஞ்சி யுடைய
பெரிய குரங்கு ௨ 189௨ ஈாா/0னு
with a black face - Boboon.

'கொண்டைமுசுறு,

5௦௨ கொண்டை

முசு, 2. வால் நீண்ட கருங் குரங்கு,
lungoor
primus.

-

கொண்டை
woman

Semnopithecus

யழகி, கூந்த லழகி,
with

flowing

hairs

௮

fong

enough to be dressed into a large
coil. which

adds to her beauty.

கொண்டையன்,
உச்சிக் கொண்
டையுள்ள பருந்து, ௮ [614௪ வர்க் ௪
crest.

கொண்டை
யாணி, கொண்டை
up, hairpin used by women.
கொண்டையிற்
கை
பெண்
மயிர்ப்பிடித்

போடல்,
திழுத்து

அவமதித்தல், ௦02010 ௨௮ woman
by handling the lock or tuft of hair
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கொண்டையிற்

கை

on her head; pulling a woman by
her hair.

கொண்டை
லாத்தி.

கொதிக்க வைத்தல்

போடல்

லாத்தி, 52௨ கொண்ட

யெழும்பும் படி காய்ச்சுதல், [1௨௮110
to the boiling point.

கொதிகுடல்,
bowels

கொண்டை வாகை, மலை வாகை
hill sirissa - Aibizzia procera
(elata).

a peculiar
testines
பசியைத்
stomach

கொண்ணை,

hunger.
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கொன்றை.

கொண் மூ, மேகம், ௦1௦ப0; 2. வானம்,
sky.

கொத கொதத்தல், சிரங்கு விரணம்,
புண் இவைகள் அழிதல், ஐபா௨7௮௦tion of itch,
sores etc.

wounds

or injuries,

கொதிக்குங்குடல்,

easily excited

by hunger;

sensation felt in the infrom excitement; 2.
தாங்க முடியாத வயிறு,
incapable of bearing

கொதி கொதித்தல், கொதி யெழும்பல்,
the agitation of a liquid in boiling;
the act of boiling - Ebulfiton; 2.

ஆவியாய்க்கிளம்பல், passing into
vapour.
்

கொதி கொள்ளல், கொதி யுண்டாதல்,
reaching

கொதப்பல், 5௦6 குதப்பல்.

உடம்பில்

the

boiling

கொதிப்பு

point;

2.

அல்லது

கொதி, நிலக் கொதிப்பு, [1621 ஊா௭
nating from the earth; 2. Qeuasens
அல்லது உடம்பின் காங்கை, 11௪௮4

வெக்கை ஏற்படல், developing excessive heat in the system; 3.
காய்ச்சலினால் உடம்பு காந்துதல்,

felt or experienced in the body; 3.
காய்ச்சல், 1212; 4. கொதித்தல், ௦௦1-

generating heat from the body as

ing; bubbling;

being attacked
from dysentery.

5. வெப்பம் ஈசர்;

sultriness; 6. @@,

heat as of fire;

7. Ganub, anger.
கொதி

decanted when boiling; 2. anges
சூடான கஞ்சி, (001 ௦௮ - ௮4 filtered out from boiling rice.

கருப்பஞ்

வைத்த

4. சீதபேதியால் வருந்துதல்,
with

or suffering

கொதிக் கண், 52௦௨ கொள்ளிக் கண்

கஞ்சி, கொதிக்கும் பதத்தில்

வடித்த அரிசிக் கஞ்சி, rice - water

கொதி

ர 7;

சாறு,

கரும்பின்

கொதிக்க

ரசம்,

6௦1160

sugar - cane juice.

கொதி கருப்ப நீர், பனிக் குடத்து நீர்,
amniotic fluid - Liquor amnil.

கொதி கிளம்பக் காய்ச்சல்,

குமிழி

2. வெப்பு கொண்ட கண், 1ஈரிவா௨0
eyes; 3. எரிச்சற் கண், burning

eyes.

கொதிக்க வைத்தல், குழம்பு முதலிய
வற்றை அடுப்பில் கொதிக் கும்

aisoy &@i_mmev, boiling broth or
sauce

to a stage

till its contents

are completely cooked or backed;
the operation of boiling while
cooking;
2. உடம்பில்
பற்று

போடுவதற்காகக் கரைத்த மருந்து
களைக் சுரண்டியிலிட்டு கொதிக்கும்
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கொதிக்க வைத்தல்

கொதிப்

வஸர சூடு காட்டல், கரடு ௮ ௨௦lution of medicine in a big spoon
toa boiling point for external ap-

‘plication; 3. seqmui eummiduRs
“கொதிக்கும் வரை சூடேற்றல் [52௪1“ing or boiling down decoction till
itis

sufficiently reduced

கொதிக்

கழிச்சல்,

ie quan-

வயிற்றுக்

கொதிப்பினா லெழும் கழிச்சல், மெ
arrhoea

attended

கொதித் தண்ணீர்,

with flux.

water

- Aqua

bulliens,

சோறு

கொதிக்கும் போது

வடித்த

தீர், water decanted from
‘when boiling, water seethed

rice.

2.

rice
with

%

கொதித்தல், சுரங் காய்தல், 1௦ 6௪ 50
fering from fever, being attacked
with fever, 2. Geuurns Glareneneo,
‘getting heated in the system; 3.

தண்ணீர்

முதலியன

காய்ந்து

Qunugseu, over-flowing of water
,etc. by fits being boiled; 4. ulm
.பழுக்குதல் அல்லது வழுவுதல்,
fluxing or flowing from the bowels
_as in dysentery or diarrhoea; 5.

9101௩0

"மிகச் சினத்தால்,

ex-

tremely angry; 6. மகவையிழத்த

வினால் தாய்க்கு
வயிற்றி லேற்படும்
@puu, a peculiar stirring sen-

படக்கி

கொதிக்க

வைத்து

Oos&u smgeod, medicated oil
prepared by mixing up drugs in
oil and then boiling it sufficiently.

(1 15 ௦00௦50 1௦ சுடரத் தைலம்,
சீப்பா 526, 2. ஊற்றிய விளக்கெண்
ணெய் அதாவது முத்துக் கொட்டை
முதலிய நுட்பமான விதைகளை

கலந்து

தண்ணீரிற்

இடித்துத்

கொதிக்க வைப்பதினால இறங்கும்

.- The

Tamitian

process:

boiling

castor oi

hot - drawn

castor

by

seeds

NOTE

from

O11 Extracted

சத்து,

தைலச்
castor

கொதிக்கும் -நீர்,

. boiling

காய்ச்சிக்

following

is the

process for extracting

23

(hot-drawn).

—

Small

castor -o:l nuts are soaked for a
night in cold water and strained
off next morning when sufficient
fresh cold water is added to them
and then boiled, The bottled nuts
are dred in the sun and then
bruised weil in a mortar, to the
bruised nuts water is again added

and boled. taking care to keep
continually sturing the contents
uniil all the cil appears on top It is
then

carefully

stramed

off and

al-

lowed to cool before securing it in
bottles for use.

கொதி நிலையம், கொதிக்கு மளவு,
boiling

pont

‘sation felt or expenenced by the | Quang நீர், 5௦௨ கொதித் தண்ணீர்.
heriin the sto
tomach on the loss
mother
கொதி பிடித்தல், சாப்பிடும். போது
௦ ஈகா ௦/2: 7. நீர் ஆவியாய்க்
eye
Aembuiso, turning of a liquid into a

gaseous
bubbling
-கொதித்

மருந்துச்

277

state;

8.Qanhleesn,

up by heat
தைலம்,

எண்ணெயில்

சரக்குகளைக்

கூட்டி

sett Use, Casting an evil
by seeing with a spirit of jealousy
while one (5 taking meals

கொதிப்
பாற்றி.

படக்கி,

5௦6௨

கொதிப்
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கொதிப்

படக்கிச்

கொது

சிகிச்சை

creased in heat or getting excess

கொதிப் படக்கிச் சிகிச்சை, ஆற்று

மருந்துகளை

உபயோகித்துச்

Qaiiujis ADsne the employment
of means for counteracting or
lessening inflammation and obviating its effect — Antiphlogestic
treatment.

கொதிப்

உடம்பி

வெப்பத்தை போக்கு
medicinal agents

னுள்ள

மருந்துகள், ,
tending to

soothe or allay the irritation and
pain

— Sedatives.

"கொதிப்பு,
காய்ச்சல்,
72/2
உடம்பிலெழும் சூடாதிக்கம்,

2.
௨

cess of heat developed in the system; 3. senmA, glowing heat; 4.
ஷெட்டைச் சூடு, venereal heat; 5. ,
வெப்பம், heat in general 6
வயிற்றின் கொதிப்பு, abdominal

ரரஉ ௦ த௮கய்ர௦ ராச; 7. பொங்குதல்,
boiling or bubbling up by heat.

கொதிப்புக் கணம், கருப்பச் சூட்டினால்
குழந்தைகளுக் கேற்படும் கண
நோய், mesenteric fever in children
due

to congenital

கொதி

மந்தம்

பின் வெப்பத்தால்

குழந்தைகளுக்கோ அல்லது பெரிய

வர்களுக்கோ ஏற்படும் அசீரண
Gamb, indigestion in children or

கொதிப் பெடுத்தல், உடம்பு உஷ்ணப்
படல், ளப

16௧150 in constitu-

1/9; 2. கொதித்தல், ஒஸ்டரா

மூ

3. கோபத்தால், வெப்புக்

கொள்ளல், getting-hot or violent
through anger.

கொதிப்பேறல், உடம்பில் உஷ்ணம்
GQansneneso, getting heated

heat (generally
system.

venereal)

in the

system; 2. உடம்பின் சூடு அதிகப்

ute, the system becoming in-

of

in the

கொதியல், கொதிப்பு உல.
கொதியாபாசம், செய் பாகத்தின்
பதத்தை
வேண்டு. . மென்றே
Classe. mistakes in culinary
preparations,

exhibiting

some

conflict with preconceived notions
of what is reasonable or possible
- Culinary paradox.

கொதி யெண்ணெய்,

8682 கொதித்

தைலம், 2. 526 எரியெண்ணெய்.

கொதி யெழும்பல், கொதித்தல், ௦eration of boiling - Ebullition; 2.

Serijen Clevenps smiugeo, agitation
of a liquid occasioned by boiling;

3. உட் சுரங் emiige,

causes.

கொதிப்புக் கொள்ளல், 526 கொதிப்
பெடுத்தல்.

24;

of heat.

adults as a result of excess

பாற்றி,

assuage

கொதுப்பு

having a

-Slight internal fever.

கொதிவரக்
காய்ச்சல்,
கொதி
யெழும்பக் காய்ச்சுதல் heating to
- the boiling point to heat to boiling.

கொதி வெந்நீர், கொதிக்கும் நீர் 6௦4ing water.

-கொதுகு, 5௦6 கொசுகு .

. கொது கொதுப்பு, இலேசாய் உடம்பு
amigsey slight febrile affection; fe-verishness. See a5 sg; 2.
கோபம் முதலிய வற்றால் உடம்பிற்
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கொது

கொதுப்பு

கொத்த

காணும் சூடு. heat felt in an agitated or excited state.

கொது

கொதெனல்,

56௨

தெரிந்த

மல்லி

தானியம்;

எங்கும்

கிடைக்கும். இது சாதாரணமாய் 12 அடி உயரம் இலைகள் வாசளை,

கத

and

அகலம், நுனியில் பல பற்கள
மைந்துள்ளன காம்பு வாசனை, பூ
வெள்ளை, விதைகளுண்டு, இலை
குழம்பு தாளிக்கவும், துவையல்

spread with a sloughy surface, as

செய் வதற்கு முதவும். இது பித்தம்,

கதெனல்; 2. காயம், விரணம்,
முதலியவைகள் வீங்கிப் பழுத்
Swpse a condition in which
wounds

or ulcers,

swell

in Phagedenic ulcers.

அரோசிகம் இவைகளை

கொதுக்குக் கொதுக்கென கொட்டல்,
566 கொதுக் கொதுக் கென்று

கழிச்சலுக்கும் கொடுப்பதுண்டு.

“போதல்

இவ்விதை

கொதுக் கொதுக் கென்று போதல்,
அடிக்கடி செரியாமையினால்

வளவாக
stool

மலங்கழிதல்,

often

வாசனையுள்ளது,

சுறு

சுறுப்பைத் தரும்; சீரண சக்தியை
யுண்டாக்குவது மன்றி வலிப்பை
யும் போக்கும். இதிலி ரூக்கும்
எண்ணெய்ச் சத்தினால் தான்

சிறு

going to

in small quantities or

having looseness of bowels, due

இதற்குவாசனை ஏற்பட்டது; இவ்

to indigestion

வெண்ணெய்க்கும் மேற் சொன்ன

கொதுக் கென்று போதல், உஷ்ணத்
தால் மலத்தோடு சீதங் கழிதல், 111௨

தான் தனியா வென்று பெயர். இது
வாயு சம்பந்தமான வயிற்று வலி,
தலை வலி, உட் சூடு, நளிர் சுரம்,
வாந்தி, அசீரணம், விக்கல், நா
வறட்சி, முதவிய வைகளுக்கு மிக்க
உபயோக மானது. இதைக் கஷாய
மாக வைத்து
பால் சர்க்கரைக்

fluxing or discharging of mucous
matter in stools as in dysentery
or diarrhoea.

கொதும்பு, தேங்காய் ng, cocoanut
fibre.

கொத் தகரை, பேரரத்தை,

நீக்கும்;

இலையின் சாறுதோவின் அழற்
சிக்கு மேற் பூசலாம்; குதிரைக்

0௦௨127

கலந்து

galangal — Alpinia galangal (major).

இரத்த

மூலத்திற்குச்

கொடுப் பதுண்டு, அம்மையில்
கண் கழுவு தற்கும், கண், இரப்பை
நோய்
களுக்கும்
உபயோகப்

கொத்தச் சக்கை, பலாப் பிஞ்சு, ( tender jack-fruit.

படும்படி, இதினின்று கழுவு நீர்

கொத்தணி, 5௦௦ குன்றி மணி.

தயாரிப் பதுண்டு, இதற்குக் குடி

கொத்தம கண்டகம், பற் பாடகம்,
fever plant - Mollugo cerviana.

போதையைத் தணிக்குங் கூண்
முண்டு, coriander — Coriandrum
sativum. The plani is well known

கொத்த

மல்லி,

தனியா

அல்லது

உருளரிசிப்பயிர். இது எல்லோருக்கும்.

’

by its seeds

which

are

available

everywhere - as it is extensively
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கொத்தான்

கொத்தல்

கெொகத்தல், பாம்பு கடித்தல், 6140 25
ட்ரூ ௨ 8௭௨16;
chopping

2. கறி கொந்துதல்,

as of meat;

3. umemeu

மூக்கினால் மோதல் 84/0 with
the beak ௪௨ ஐ மரச்; 4, இரை

Qarsh GuGisac,

picking

up

grains as by birds.

கொத்தவரை,
சினியவரை
இது
கொத்து கொத்தாக முளைக்கும்
செடி சுமார் 2-3 அடி உயரம். இது
ails geo, cluster bean —
Cyamopsis psceralivides. It is
grown

in clusters;

plant

is about

2-3 ft. high; itis used in curries; 2.
Lurene epmicies, green bamboo.
கொத்தவன்,

முடக் கற்றான், palsy

curer
halicacabum.

சொத்தனை,

Cardiospermum

சிறு

மீன்

கூட்டம்,

sSarsaparilla
phyla.

—

கொத்தான், ஆகாச

மில்லை. அந்தரத்தில் கட்டி வைக்க
முளைத்துப் படர்ந்து தொங்கும்,
இது எவ் வீட்டில் படர்ந்துள்ளதோ,
அது நாச மெனக் கருதப்படும்

ஆகவே

இதைக்

கொல்லைப்

பல்லிப்
பூடுக்கு
சமானமாய்ச்
சொல்வதுண்டு. இதன் கிழங்குள்ள
விடத்தில் மாத்திரம் நெருப்புப்
பற்றாது. இதனால் வெகுசித்துக்கள்
ஆடலாம், இதைத் துண்டுகளாய்த்
தரித்து, குழித் தைலமாக விறக்கி
அஞ்சனம் பார்ப்பதற்காகவுப்யோ
கிப்பதுணடு. இதன் சமூலத்தை
சூரணமாக்கி
சுக்கு,
வெண்
ணெயில் குழப்பி கொப்புளத் திற்கும்

இதன் சாற்றை நல்லெண்ணெயில்

fare epod wild

குழப்பி
மயிர்க்கால்
பலப்படு
வதற்கும் உபயோகப் படுத்தலாம்.
இதன் சாற்றோடு சர்க்கரை கலந்து

Smilax

macro-

வல்லிக் கொடி

இது ஓர் படர் கொடி,
மூன்று

மோர், தயிர் இவைகள் தடிப்பாகக்
காணும்படி கலப்பார்கள். இதற்கு
மண்,
வேர் ஒன்றும்
அவசிய

2.

small fish living in shoals;
ஓர்வகை sr, a kind of fish.

கொத்தார் Hyp,

மோரில் ஊறப் போட்டு வைத்துக்
கொள்வார்கள்.
இடைச்சிகளும்

பிரிவுகளாயும்,

புறவிதழ்
கொடி

மேலுக்கு ஒங்கியும், அகவிதழ்
மூன்றாகப் பிரிந்து மிருக்கும்; சிறிய
வெண்புூக்கள் தூரமாகப்

பிரிந்தும்

காயின்
கொட்டையில்
ஒரு
விதையும்
இருக்கும்.
மார்கழி
தையில்
விளையும்;
இலை
கிடையாது;
கயிறைப்
போல்
முறுக்கிக் கொண்டு வேறொரு
மரக்கிளையில் பாய்ந்து நிற்கும்.
தென் தேசத்தில் பிராமணாள் இதை

கண்ணோய்க்குப்
அடியிற்

போடலாம்.

கண்டபடி

இதில்

பல

வகையுண்டு. சா ஐிலார் மா வா creeper; leafless creeper or

thread creeper — Cassytha filiforms. It is a creeper with calyx;
three - leaved; spikes ascending;
petals three; flowers small, white

and rather remote; nut one seeded; found grown in December and January. [t is parasitic
leafless

thread-like

twisting thread-like

plant

found

plant found

twisting round the branches of
trees It is put as a seasoning into

butter - milk and

much

used

for
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கொத்தான்

மொத்து

this purpose by the Brahmins in
Southern india. Shepherd women

also mix the juice of this creeper

7. மூட்கொத்தான்:, ஊ௦ர்வ எகர்ஸ்
5௮௨ ஆகாச ஷஸ்ி,

in butter-milk and curdled-milk to
make them thicker. It will be found
growing luxuriantly in mid-air: and
as such, does not require earth
or root for its growth. itis believed

கொத்தான் இஞ்சி, பச்சை

that the house in which It is found.

கொத்தான் சூரிகை,

will be ruined eventually; and
therefore, its virtue is simiiar to that
of garden lizard plant. The place
where its root is found, will not be
affected by fire; and so many are
the miracies played with this. Oil
extracted from the root is used in

magic

The

whole

plant

pulve-

rised and mixed with dried ginger
and butter, is used in the clean-:
ing of chronic uicer; juice with

gingelly

oil

is

employed

for

strengthening the roots of hair.
The juice mixed with sugar is applied to inflammed eyes. The following are the different kinds :-

1. stqpemws Canggsnen, buffalo air
plant —
chinese.

Caladium

cochin-

2.

see
கொடிக்
கொத்தான்,
கொத்தான்.
3. பசுங் கொத்தான், வா - creeper

Cassytha

aphylia.

4, கறிக் கொத்தான், edible thread
creeper - Volutella aphytla.

5. (ps Glanggnem, palsy curer—
Cardiospermum
cabum.

halica-

6. வேரிலாக் கொத்தான்,
creeper

americana.

-

௦55

Cassytha

green

ginger

275s

as

மிஞ்சி,

opposed

to

Besa, dried ginger.

கொத்தான் கொடி, 826 கொத்தான்.
பசை

green pepper.

கொத்தகன்

வாகை,

மிளகு,

ஒர்

வகை

cuteness, a kind of sirissa (7)

. கொத்தி,

மீன் கொத்திப்

king-fisher — Halcyon

பறவை,

family.

கொதி திகழி , சரக்செொொன்றை,
Jabournum

— Cassia

கொத்தித்

1101௮

fistula.

தின்னல்,

-மூக்கால்

கொத்தித் தின்னு தல், picking

up

with the beak and sating, as food
by fowls or other birds.

கொத்திப்

பிடுங்கல்,

தசையைப்
upon

carcass

கொத்திப்

மூக்கால்

பிட௫ங்கல்,
as

1௨௨010

ravens.

போடல்,

கொத்துதல்,

picking up with the beak.

கொத்தியெடுத்தல்,

மூக்கால்

கொத்தியெடுத்தல்,
grains as by fowls,

கொத்திலை,
neem

01
pigeons

பற
etc.

நில வேம்பு, ரா௦பாம

—Justicia

paniculata.

See

கொத்துக் கோவை.
கொத்து, பூங் கொத்து, பாள் ௦77ி0-௨05; 2. மூக்காற் ௨.காத்துகை, 0௨0-

ing as by மாக்க; 3. சோறு, 0௦160
fice 4. masMiquatey, handful; 5.
Hrfluetsy, a measure equivalent

கொத்துப்

கொத்து

புங்கன்

6. மயிர்க்

கொத்துக் காரை, பெருங் காரை, 4-

கொத்து collection of hair; 7. Guna

_ vine jasmine - Randia_uliginosa;
2. Lp &nemg, poison fruit -Randia
dumetorum.

to

two

pints

roughly;

Gane,
wild
ராகா: 8. சணல்
Madras hernp - Crotolaria juncea;

ஓஒ. உணவு,
, 1000.

கொத்துக் கடமயை, குத்தாக வளரும்

ஓர்சிறிய செடி, க small shrub grow:
Ing dence, known as - butter milk
leaf plant

— Grewia

affinis.

கொத்துக் கத்தரி, சுண்டை, [பானு
berry— Solanum torvum; @f

cusos& 6551, Cluster brinjai
கொத்துக் கம்ப, ஒர் வகைக் கம்பு, 8
kind of bulrush miliet;
கொத்துக் கழலை, பிடுக்கு அல்லது
பூசனியைப் போல் தொண்டையிற்
தொங்கும் ஒர் கொழுப்பு கழலைக்
கட்டி. இது பளபளப்டாயும், மெதுவா
யும் இருக்கும்; வெளுத்துக் காணும்,
தினவுண்டு, வவி யிராது. இதனால்
தொண்டையில்
ஒர்வித
சப்த
முணடாகும்,
@ pendant swelling
of varied size occurring about the
region of the throat it consists
mainly of fatty tissue, and resembles very much the scrotum
or sometimes a pumbkin
It is
marked

by

glossy,

soft

and

pale-

coloured
swelling
fetid smelt,
excessive itching and absence of
pain, and

is also characterised

a peculiar rumbling

by

noise heard

often in the throat

கொத்துக் களா, ஏர்வகைக் களா 185cicled-leaved ( உல்கு, 2. மலைக்
senn, (ndian cranberry - Vaccinum
leschinaulti:

கொத்துக்

கிளை,

cherry

nutmeg

நகுதாளிலை,
—

polyaithia

88

கொத்துங்

cerasoides.

கொத்துக்
குறடு.

சூறடு,

கொத்துக்

கோரை,

ஒர்.

வகைக்

Ganreng, wellandsedge ~ Cyperus
compressus.
கொத்துக்

கோவை,

காக்கைப்

lene, escul-ent leaved false ka-

mela

— Casearia

anGanef,
Kameta

esculenta,

downy-leaved

— Casearia

2.

faise

tomentosa.

கொத்துங் குறடு, நண்டு குறடைப்
போன்ற

அலகுள்ளதால் இதற்கிப்

பெயர் வாய்ந்தது போலும், ஈஸ், 50
calied
dibles

from

its pincer-like

man-

கொத்துங்
கூற்றானுள்ளோன்.
நண்டு, 568 கொத்துங் குறடு.
கொத்துதல்,

8௦6 கொத்தல்.

கொத்துத்
தம்பட்டன்,”
தம்பட்டன், sword
Canavalia

கொத்துப்

ensiforms

பசலை,

586

கொடித்
bean -

(mollis).

கொத்துப்

பசளை.
கொத்துப் பசளை, கொடிப் பசளை,
heart-ieaved Malabar night shade
~ Basella lucida alias B nigra

கொத்துப் புங்கன், காய்கள் கொத்தாக
விடும் புண்கு,

Indian beech

yield-
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கொத்துப்

புங்கன்

கொந்தாளம்

ing fruits in clusters — Pongamia
iglabra; 2. Gangs ysing,, which
see.
கொத்துப்
snake

புடல்,
-gourd

கொடிப்

புடல்,

~ Trichosanthus

கொத்து மல்லி, see கொத்த

மல்லி.

கொத் துலதம், மா மரம், ஈரக௱9௦ 112௦
-'Mangifera

indica.

வசளை,

536: கொத்துப்

ப்சசைா..
கொத்து

்

வாய், வெட்டு

ticularly of flesh — Gash

கொத்து வால், தேளினது போன்ற
கொட்டும் வால், stiring tail as of
scorpion.

;

கொத்தை, சொத்தை, putrid matter:
2. குருடன்,
bind
man,
3.
4.
AEHEH Mens, Spirtual ignorance,
iweois, faeces (slang).

கொந்தம், அடர்ந்த சுருட்டை மயிர்,
dense curly hair.

injured

அடிபட்ட

mango.

instrument with a handie used for
purcturing before cutting through

the skin.,

கொந்துதல்

அதாவது

இறைச்சியைச் சிறிதாக வெட்டல்,
Mincing; 2. sifigse. nibbling,
3. Gamgu

காய்.

கொந்தழல், பெருந் 8, great fire.

கொந்தழற்

புண்,

தீச்சுட்டபுண்,
caused

பற்றிஎரியும்

லர2ா51/௫

மபா

by a raging fire.

sea-side

@any,

biting

cold:4, அணில் முதலியன கடித்த

amis, fruit nibbed by squire! etc,

|j-dian oak-Barringtonia

racemosa.
கொந்தளம், 52௨

௮5 கொந்தளங்

காய்; 2. காணடா

மிருகம், £ர்ா௦௦-

eros;

unicom,

3. சுருட்டை

மயிர்,

பொடி ஈவா, 4.விலங்கின் குட்டி,
young of an animal, 5. Glew மயிர்,
woman’s hair; 6 wuts Gppd,
lock of har.
கொந்தளித்தல், பொங்கியெழுதல்,
swelling or rising as of waves;

raging
கொந்தளை,
apple

கொத்தறி வாள், சதையிற் குத்தி
அஜுக்கும் கத்தி,9 $பாட10௮! ராரீ£ or

gnawing:

மாங்காய்,

lotwamu,

கொந்தளங் காய், சமுத்திராப் பழம்,

eumil, a long

் புற பபர் ராகம்
ராடரில்; வாராcision of considerable length par-

கொந்தல்,

கொந்தல்

கொந்தவக் காய், 526 கொந்தளங்

anguina,

கொத்து

5. Guay Gani, great wrath; 6.
Game @ il, Sign of Unger.

பேய்க் Siow,

— Cucumis

bitter

colocynthis;

2.

$௪ஈ கொந்தளங் காம்.

கொந்தாழம், 566 கொந்தாழை, 2. ஓர்
See
medicine;
8
மருந்து,
.
ாளம்
கொந்த
கடற்கரையிலுள்ள
கொந்தாழை,
தாழை, கடற்றாழை, sea-weed —
Algae, 2. Getisreny, false tragacanth - Sterculia urens.

கொந்தாளம், விஷத்தை நீக்கு மோர்
மூலிகை,

an

unknown

drug

oF
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கொப்புளி,

கொந்தாளம்
medicinal plant used as an antiகொந்தின விறைச்சி, நைய வெட்டின

இறைச்சி,
minute
Hash.

meat

pieces

chopped
—

Mince

into

-meat;

Camby), soHuL) ecrgp, mince; 2.
பூங்கொத்து, bunch of flowers; 3.

நையப்

கொந்தல்.
கொப்பரம், முழங்கை,
kettle; water jar made

of brass or

copper; copper 5௦4: 2. கடாரம்,
boiler; brass pot of a large size.

கொப்பளம், 586 கொப்புளம்.
கொப்பளித்தல், 566 கொப்புளம்.
5௦௦௨

கொப்பு

ளித்தல்; 2. கொப்புளங் கொள்ளல்

blistering; 3. curds Gps sev, gargling to spirt; spirting: 4. saqz60,
ejecting.

566 கொப்பறை.

கொப்பறை, கொப்பறைத் தேங்காய்
தண்ணீர்

வற்றிய

தேங்காய், நொ kernel of cocoanut;

2. ஓடு நீக்கிய உலர்ந்த தேங்காய்,
dried

cocoanut

shell has

been

கொப்பு, மரக்கிளை, ௦௮௦!) ௦7 2 1126;
2. மயிர் முடி, 1௦0௦4 ஈன்.
கொப்புளத் தாள், சதையை
கொப்புளிக்கச் செய்யும் மருந்
தூட்டிய கடுதாசி, 011512

020௦.

from

which

removed.

medicinal coat over blister or boil.

கொப்புளம்,

the

சதையெழுச்சி

bulla; blister 2. ug,

which

வண்டு,

6௦41;

pustule;

அம்மைக் குரு, ற௦01:
குமிழி, பெட்டி16.
கொப்புள

elbow.

கொப்பரை, நீர் வைக்கும் பாத்திரம்,

அதாவது

கொம்புத்

கொப்புளத்திற்கு போடும் பற்று,

பண்ணல்,

mincing; 2. erfigeo, burning; 3.
@5315%, piercing; puncturing;4.
AVSs5, gnawing or nibbling as
by rat or squirrel etc. See

கொப்பறா,

586

மேற்காணும் பக்கு blister scab; 2.

கொந்துகம், 566 குதிரை வாலி.

கொப்பளித்தல்,

தேன்,

கொப்புளப் பற்று, கொப்புளத்தின்

கோபம், anger.

கொந்துதல்,

கொப்பாந்

தேன்.

dote for poison.

எரி

3.

2௧5106) 4.
வண்டு

see.

கொப்புள வாதம், வாத பித்த வீரிய
பண்டங்களை

மிதமின்றிப்

புசிப்பதால் உடம்பு முழுவதும்
(உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை
சிறிய நெருக்கமான கொப்புளங்
களை யுண்டாக்கும் ஓர் வாத நோய்,
இதை
வட
மொழியில்
பரிஸ்
போடம் எனச் சொல்லுவர். 12810
occurring in the skin in groups
and characterised by dense eruptions all over the body (from head
to foot) arising from eating excessively articles of fare promoting
acute disorders of the two
humours viz wind and bile in the
system; nettle --rash - Urticaria
conferta.
கொப்புளி,

உமிழ்,

கொப்புளித்தல்.

disgorge.

See
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கொப்புளிக்குநீர்

கொம்பரக்கு

கொப்புளிக்குநீர், வாய் .கொப்புளிக்கு
105s! Bs, fluid preparation used

கொப்பூழ், உந்தி, ஈ வ; 2. தொப்புள்,

for gargling— Gargarisma.

பாம்ப;3. கொப்புளம், 0௦9. 595

கொப்புள்.

கொப்புளிக்கு மருந்து, உடம்பில்
கொப்புளத்தை
யுண்டாக்கும்

கொப்பூழ் அறுத்தல், பிறந்த குழந்தை

பதற்காகவுபயோகிக்கும் மருந்துநீர்,

கத்தியால் 2115560, Cutting the navel-cord or umbilicus of a new
born baby with a knife. |

wisi. blistering agent or drug —
Vesicant; 2. cumii கொப்பளிப்
medicated

gargles; a preparation

for rincing the throat with.
்

், வாய்கூட்டி உமிழ்தல்,

washing the mouth with water or |
any

liquid held

in the throat; 2.

குமிழி யெழும்பல், பப011 16; 3
இரத்தங் கொப்புளித்தல், gushing.
or spirting 25 ௦1 010௦0; 4. பீரிடல்,

discharging 1௩ 5;
கிளம்பல்,

வாயால்

rising

நீரை

5. கொப்புளங்
of blisters;

அலசிக்

rincing the mouth;
‘mouth or.throat;

6.

கக்கல்,

gargling

the

கொப்புளிப் பான், கொப்புளிக்கச்
செய்யும் ஓர் சின்னம்மை, ௮ வரு
of

chicken

-pox

marked

by

vesicles - Varicella, c.f. 67%
கொள்ளுவான் ; 2. கொப்புளித்த

குருக்கள் அழுகி இரணமாக மாறும்
ஓர் வகை சின்னம்மை, ௨ 1218 10

of chicken pox in which the eruption leads to a gangrenous ulceration - Varicella gangrenosa; 3.

நீர்க் கொள்ளுவான்,

3 ௦011௨0

and mild form of small-pox occurring in children who have had a
previous attack or have been vac-

cinated - Vari-loid.
கொப்புள்,
566
கொப்பூழ்;
2.
கொப்புளம், :0௦4; ஐமகர்ப/௪; 3. நீர்க்
@Uyf,

bubble; 4, eq, pustule.

களின்

தொப்புள்

கொடியை

கொப்பூழ்க் கொடி, நஞ்சுக் கொடி
அல்லது நாபிக் கொடி, பா0!10௮]
cord; navelstring - Funis umbili-

cus.

கொப்பென, பொட்டென,
திடீரென, suddenly.

பபர்: 2

கொய்பை, கல்லுப்பு, 869 - 5௮1.
கொமட்டி, 856௨ கொம்மட்டி, 2.
கொமட்டச் செய்வது, 111௮4 which
makes one vomit - 546 குமட்டி,

கொமட்டி
விதை,
சுக்கங்காய்
eilang,, seeds of Bryonia callosa.
566 கொம்மட்டி விதை.
கொமாரப் பாறை, பச்சைக் கடல்
unemmifer, green horse - mackerel - Caranx ratt-lerrii.
கொம்பசைப்
அசைகின்ற

பசுவின்
கொம்பை

பால்,
யுடைய

பசுவின் பால், இதைத் குடிக்க
நோயுண்டாகும், ஈாரி( ௦7 ட ௦௦
having losse horns. This if taken,
gives, rise to diseases in the system.
கொம்பரக்கு,
பொன்
மெழுகு
SIOog! SUH THs, lac of a yellowish

brown

colour

- Shell-

lac; 2.

மரப் பட்டையின் அரக்கு. இது கீழ்ப்
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கொம்பரக்கு
பிரதேச -

:கொம்பண், சுறா.

தீவுகளில்

ஒடுங்கி. : 89. :நாழிதைக்குள்
மத்தை . யண்டாக்கும். இர்

விளையும்

மார்களின். பிசின், lac from gumlac tree.
stance,

Qergu qua, Gud, a vitulent

It is a resinous subwhich

type of cholera

fiows from certain

trees of the East Indies;.3.-feamw
பரக்கு இதன்

பரககை
dish

கஷாயம்

இரத்தப்

haps

நிறுத்தும், lac of @ red-

colour in its natural

chiefly epidemic.

The contagion of the= disease is
due'to a poison phere or wind:-per-

laden. with

idust. the

state: of

germ

germ-caerying
is supposed. toa

incrustation on smali-twigs Stick-lac. Decoction of this is given
‘to Control hemor- -rhage;’ “4. Ge

convert the blood into a watery
fluid, itis characterised by yvomit-

ப்டை,
étoton

flor-often viscous, msensibility
or

craton lac tree; aromatic
- Croton ‘aromaticus

கொம்பரக்கு
அரக்கு

மரம்,

௭௨

ton-lac tree - ‘Croton aromaticus
it isa tree tn, which.jac is formed
on branches; and it is known as

stick-lac
கொம்பரி,

Glamor,

horn.of

கொம்பனார், கொடியைப்

பேதன்ற

ஒல்லியான

அறு க்கக் கூடிம 'சமிபர் “நெல்,
champa paddy which -cdéuld' be
reaped

நான்கு.

-

a kind

of, small

யானை,

tusker

‘Or

male - elephant having tusks,

4,

3. ஆண்

ஓர் நீண்ட பாகல், a long bitter fruit
of Momordica genus

கொம்பன், விஷககாறறினால இரத்தம்

முறிந்து நீராகி, பேதியூடன வாந்தி:
கண்டு, களைப்புண்டாரகி, வியர்வை

பினால் உடம்பெல்லாம் பிக பிசுப்
புண்டாகி, பஅன்னிகண்டு. , டநாடி

மூலையாக

“ வள்ர்ந்து,

கண்கள் ' வெளியில்: _ பிதுங்கி
யிருக்கும்
7. அடு
வரையில்

கொம்பன், 898 கொம்பன் கொளுத்தி,
pox,

tn five months.

@) wited Lier ape, EPT- As SS கற்
சுற் இதன், Bene Oe பக்கமும்

பெண்கள், slender

2. Qo அம்மை,

கொம்பு

கொட்பன் சம்பா, ஐந்து மாதத்தில்

Qamaus, ors Clamny, twig of a tree;

women

feel-

_ கெளிறு;

இலவம். பிசின்...

அ Ramee
beasts

a peculiar

கொம்பன் கெளுத்தி, 56௪

See கொர் பரக்கு.
௨௮௦

and, purging,

ing of exhaustion, cold perspira4 eendition resembling apdplexy
and féeosle pulse followed ‘by a
general collapse within a -short
duration of 12 hours.

கிளைகளில்

௨உற்பத்தியாகும் மரம்,

ing

வளரும், பெரிய ' மீன்கள், மிகுந்த
மூர்க்கத . ் "தனமும்.
மனிதரை
விழுங்கத் .
கூடிய.
சக்தியும்
'வாய்ந்தன. மூக்கு, கண்ணைவிட

வாயின் அருகேயுள்ளது. சாம்பல்
அல்லது ;கபில வர்ணம். பெரிய
மீன்கள்: :மலையாளத்து மேற்கு
கரையில் காணங்படும். ஊக headed shark- -Zygaena blochii,

‘alias ‘Spliytna | Blochi- ‘the’ tw
“¥idds Gf head- rédtangalar,reyes
prominents>7 ‘tt longs big’ ‘size
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கொம்ப்

கொம்பன் றா

ப்ற்மம்,! -செந்தூரம் - முதலிய

exceedingly fierce; capable of devouring men. Nosiril much nearer
‘the mouth ‘than thd 6ye> deap

மருந்துகளை.

grayish. or brownish gray, colour.
Commonest from will be found in

Dicerobatis eregoodoo
long ; and

இகாம்பன்

காய்,

It is:20 ft:

ts of blue colour

பாகல்,

long

Momoidica

நீண்ட... பாகல்

balsam

- pear-

charantia.

Garbiuiet waement,: Glu fli Glan
புடைய யானை “an elephant with
long tusks - Tusker.

கொம்பால்

கிழித்தல்,

மிருகங்கள

கொம்பினால்..முட்டி.,சதயைக்
Aufsseo. tearing the skin by!goring with homs

as by pull etc.

கொம்பில் கன்ல மான், Ctatiby
விழுந்த கலைமான், pciarc

,

.தினுசுகளையும் அடியில் முறையே
A, B

5௪௨௦19;

acngyw

Serving médicines

the descriptive names

A. Names of Animals:4. கரிய மான்,

fallow:

. புள்ளி toner, spotted deer ~Ax's
maculatus.
comestic cattle - Bos
, மாடு,

.erapemio,

of ivory or an elephant.

- BO,

மேலும் இவற்றில் சில வகைகள்

‘indian antelope or
Antefiope
deer-:

bezoartica.

indicus. :

10௨ ௦

படுத்துவதற்கும் உபயோகப்படும்,

of horns

according to their nature, growth,
shape etc, are enumerated below
in two groups A and B respectively-

2 மரக்

கொம்பு, விலங்கின். கொம்பு. இக்
இகாம்யுகள் சீப்பு! சிமிழ் முதலிய
கருவிகள் செய்வதற்கும். ம்ருந்து
பதை
வஸ்துக்களை
“முதலிய

Moréover,

some-of these harns are aiso
found useful in preparing caloined
medicines as oxides, red oxides
etc So the names of some of the
principal, horned animals, and

the
3, வேர்க் கொம்புof ginகொழ்பு, 0819,articula
ted root
knop of the
ஐ: 4, யானைக் கொம்பு

பிரிவிலைம்படி

கூறப்பட்டுள்ளன, கக!
horn.
From these horns, are made
combs small boxes etc,for pre-

கெொம்பீரம், பச்சைக் கற்பூரம், Crude.
camphor
கொம்பு, நாற்று,

வடிவம்

முதலியவைக் கருதி எற்பட்ட பல

.திருக்கை, ' ஒர்'- கடற்

,களதா
நிற முன்னது. 568,- devil fish

தன்மை,

வளர்ச்சி,

large size.

நிருக்கை மீன், இது சுமார்
20 அடி

அக்கொம்புகளின்

களையும்,

the Malabar coast afiaining-a very

கொம்பன்

'" செய்வதற்கும்

உபயோகப்படும், ஆகவே கொம்பு
களூள்ள சில முக்கியமான, மிருகங்

buffalo - Bubalus.arni.
domestic goat- Capra

‘Hircus
6.
7.

காட்டாறு,

jungle

sheep

Cénulus muhtlac
காட்டு

Cues

அல்லது

கர்ட்டெருது, forest'ox'or bison
- Gavaeus

gaurus

-
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கொம்புக்

கொம்பு
8.

வெளி

மான்,

Gazella

bennettii.

9. amr

un@,

Hemiragus

ravine

14. கோழைக் கொம்பு, பயா! ௦0%.

deer-

35. வளை சொம்பு, ௭௦016௨0௦15.

saddie

back

-

hylocrius.

=

- Dragon.

௩௦௩.
5௨2

2௧5

5. பிடிக் கொம்பு,

1

same

Canby,

as

down

on both
towards

ஈக

10. கட்டைக் கொம்பு, ௦15

11. முறுக்குக் கொம்பு,
tortuous horns.

a

னா

|

12. முனைக் Clamby,
horns
13. dpe Gam,
ward.

ரளி

branched

Gamdy,

horns

meeting

26. saws Gamby,
No. 12.

the same

as

the same as

No. 70.

௦7
of

bifurcated

horn.

27. eofla Gamay,

டாக.

stump

just

‘together at points.

the ground.

growth;

blunt horn.

23. Buys Gambdy,

25. aa

லட

horns setting
௨௦7

மலம்

horn.

sides.

9. மட்டக் கொம்பு,
stunted
horn.

ஈக

24, Aenen&S GQamby,

movable

7. மட்டைக் கொம்பு,
8. npe&e Gamdy,

20. வீணைக் கொம்பு,
back

sprouting out.

No. 9.

tended

as

22. முளைக் கொம்பு, 1௦5

4. நாரைக் கொம்பு, *௮! horns.

gjmse
horns.

the same

21. easmips Qamoy,

3. Dee Camby, twisted horns.

6.

as

19. வீச்சுக் கொம்பு,
No. 4

B. Different kinds of horns :-

16

the same

No.6

indicus. (Horn of this is ivory).

2. தோற் கொம்பு,
No. 6.

another vari-

18. Map Qamby,

11. winenesr, elephant - Elephas

௦0060

46. விரி கொம்பு, spreading horns.

17. Afles Gamduy,
ety of No.16.

10. காண்டா மிருகம், [311470௦௪௦5

3. தறிக் கொம்பு,

கள்ளி

pointed

horns bent for-

28. கிளிக் கொம்பு,
crooked horn.

8௦11

காம்

கொம்புகள், see கொம்பன் பாகல்.
கொம்புக் கள்ளி,. இலையில்லாது
கொம்பைப் போற் காணப்படும்
sere; Ganso acne, twig spurge -

Euphorbia

genus;

2. A@G@e

aenedfl round milk hedge - Euphorbia tiruccalli.
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கொம்புக்

கெளிறு

கொம்பேறி

கொம்புக் கெளிறு, நன்னீரில்
வாழும் மெளிற்று மீன், 1025() 1
snouted macrone fish - Macrones
aor alias Bagrus aor.
கொம்புச் சிமிழ், மருந்து வைப்ப
தற்காக விலங்கின் கொம்பு அல்லது

.தந்தத்தினால் செய்த பரணை,

கொம்பு முட்டை, மரக் கொம்பி விடு
(pt_emt_ eggs

small case or box made of horn
or ivory for preserving medicine.

laid on branches

of trees.

கொம் பூதி, நத்தை snail.
கொம்பேறி

8

மூக்கன்

மூக்கன்,

நீண்ட

மூக்குடையதும், மரத்தில் ஏறக்
கூடியதுமான ஒர் கொடிய பாம்பு.

கொம்பு டப்பி, 5௦௨ கொம்புச் சிமிழ்.
கொம்புத்
அல்லது

தேனீ;

மரக்

கொம்பு

கிளைகளில்

கூண்டு

கட்டும் தேனீ bee which attaches
its honey - combs to branches of

trees - Apis indica.

கொம்புத்

மரக்கொம்புகளிற் கட்டும் கோற்

றேன் அல்லது நறுந்தேன், - pure
honey found collected and hanging on branches of trees as
mango- tree etc.

கொம்புப் பயறு, பாசிப் பயறு,

928
்

கொம்புப் பழம், 56௦ எலுமிச்சை
கொம்புப்

பாகல்,

566

கொம்பன்

பாகல்...

கொம்புப் புடல், கொடியில் விடும்
குட்டையான புடலங்காய், இது
மருந்திற் குதவும், 8011 51216gourd climber horn poodal Trichosanthes nervifolia. It is

used in medicine; 2. ahi yyi_sv,
palwal snake-gourd - Trichosanthes dioica. It is eaten in curries.
்

கொம்பு மிளகு, gi Bons, a kind of

_ pepper.

பிடித்துத்

தின் னும்.

கடித்தவுடன்
போய்

தேன், மா மரம் முதலிய

gram

மரத்தில் வாழும். 4 அடி நீளம். இது
பல்லிகளையும், தவளைகளையும்
மனிதரைக்

மரத்தினுச்சியில்

இறந்த

மனிதனைக்

கொளுத்தும் புகை யைக் காண
வேண்டி
நிற்கும்,
புகையைக்
கண்டவுடன் விஷத் தை இறக்கிக்

கொள்ளும். அப் போது மனிதன்
பிழைத்துக்
கொள்வானெனக்
கருதப்படும்.

77௦௨

snake

-

Dendrophis.
picta
alias
D.ophidia. It is called branch - Ascending and long-nosed snake,.
it is a snake with an elongated

nose; and is capable of climbing
up

trees. Variations

occur

in the

colouration. It lives on trees; and
is about 4 ft. long; and hence
known as tree - snake. It feeds
chiefly on lizards and frogs. After
biting men, it is said to ascend to
the top of the tree to see the
smoke

of the

funeral

pyre.

On

seeing the fumes, it is believed
‘that the snake will withdraw its
poison, when there will be every
chance for the man, who is kept
without burial, to recover from

poisonous bite.

its
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கொம்பேறி

மூர்க்கன்

கொம்மட்டிக்

கொம்பேறி மூர்க்கன், 5௦௪ கொம்பேறி

காய்

5. a¢e& Clambui_ig,

same

No. 1.

மூக்கன்
கொம்மடி, 586 கொம்மட்டி 2 . நீர்
(முலாம் uipib. water - meton.

கொம்மட்டி, நீர் முலாம் பழம். இது ஓர்
கொடி.

இது

சாதாரணமாய்

நிலைகளின்

சமீபம்

யாகும். கொம்மட்டி

நீர்

உற்பத்தி

இனத்திற்கே

as

6. செங் கொம்மட்டி, red bitter.water
melon
Cucumis
madraspatana.
7. மலைக் கொம்மட்டி, [411 201௦cynth, fhe same as'No 4.

இது ஓர் பொதுப் பெயராக வழங்கி
னாலும்,
பேய்க்
கொம்மட்டி

8. euflé Glamoi_ig, striped gourd
Citrullus vulgaris:

அல்லது சர்க்கரை கொம்மட்டிக்கு
ஓர் சிறப்புப் பெயராகக் கொள்ளப்

9. காட்டுக் கொம்மட்டி, கரி டம்
water - mélon - Cucumis

படும்.

இது

பூண்டின்

இறுதிப்

பெயராக வரும்போது, அடியில்
கண்டபடி
பலவகைப்
பூண்டு
களின் பெயர்களைக் குறிக்கும்.
water

- melon

- citrullus

genus.

Though it is a general term for all
water - melon creepers found
adjoining places where water is
stagnant, still in usage it speciftcally refers to bitter or sweet water melon As plant's second
term, it refers to various kinds of

water - melon as mentioned
low viz

be-

:-

1. பேய்க் கொம்மட்டி அல்லது
கசப்பு கொம்டட்டி, devil or bitter water - melon - Cucumis
colocynthis.

2. சர்க்கரைக் கொம்மட்டி அல்லது
0G yAef, sweet water melon- Citrullus moschata.

3. கஸ்தூரி
melon

Gambuty,
- Cucurbita

musk

moschata.

4. சிறு கொம்மட்டி
அல்லது
®Pidio_ig, Sail bitter water meton

- Bryonia

catlosa.

trigomus.

NOTE

:- The fruit of this Citrullus

genus seems to include also
Cucumis and Bryonia genera, as
can be seen from the above varieties

கொம்மட்டி, இந்திர வல்லிக் கொடி
water-melon — Citrullus genus; 2.
பேய்க் கொம்மட்டி, மய! water-.

melon—citrullus colocynthis;
சர்க்கரை

கொம்மட்டி

3.

அல்லது

Sriysesh, sweet water mefon Citrullus
Bovey

vulgaris;
esas,

4.guowlwy

dark

pumpkin;

fowl’s cucumber
- Cucumis
trigonus alias Bryonia -catlosa.

கொம்மட்டிக் காய், தும்மட்டிக் காம்.
இது ஓம்வகை வெள்ளரி இனத்தைச்
சேர்ந்தது. இதற்குச: சுக்கங் காய்
என்றும்
மிதக்கங்காய்
என்றும்

பெயர்

இருந்தாலும், இது, இவ்

வினத்தைச்
சேர்ந்த
தென்பது
சந்தேகம்.
இதன் தண்டு
முசு
முசுப்பாயிருக்கும். இலைகளுக்கு

நீண்ட

காம்புகளுண்டு;

பூக்கள்
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கொம்மட்டிக்
மஞ்சள்.

இக்

காய்

காய்.

கொம்டீட்டி

வாத்: பித்த

சிலேட்டுமக் கோளாறுகளையும்;
் குன்மத்தையும் போக்கும். இதன்

இரசத்திற்கு

பேதியாகுங் குண

மூண்டு. இது ஈரலுக்கு பலத்தைக்

கொடுக்கும்; பசியை உண்டாக்கும்:
பித்தத்தினா .லுண்டான நெஞ்
செரிச்சல் போம். இதன் விதை ஈரல்

நோய். குடல் நோய் இவைகளை

போக்கும். இதை வற்றலிட்டுச்
சாப்பிட அரோசிகம் நீங்கும். இதன்
சிறு
கசப்புக் கொட்டைகளை
எண்ணெயிற்

குடற்

கலந்து. கொடுக்கக்

பூச்சிகளைக்கொல்லும்.

_ மிருக வைத்தியத்திற்கு முதவும்.

இதன்காய்
துவையல்
செய்து:
“சாப்பிடலாம். இலை
கீரையாக
உபயோகப்படும்.
இதையும்
சுக்கான் கீரை என்பர், ௮ 1470 of bryo- .
nia — Bryonia callosa alias
Cucumis trigonus. Through it is

-Anown

by

different

names

as

mentioned above, it is very much
doubted if this is the same as bryonia, The stem is rough with bristly
hairs; leaves on long petioles and

flowers yellow. It is said to cure
the
derangement
of three
humours in the system and also
dyspepsia. The juice has cathar‘tic properties; it tones the liver, increases the appetite and cures
burning
sensation
due _ to
billiousness. The seed of the fruit
is considered a good. remedy for

diseases of the liver and the bowels. The fruit dried and seasoned
is used in food to improve the appetite. small bitter seeds are

mixed with oi! and employed. as |

28

மரீகம்

a -vermifuge; they also prove useful in veterinary practice.. Fruit is
‘used as pickle (chutney) Leaves
-are also used in food like other

vegetable

greens.

NOTE :- - According to some writ-

ers, this fruit. Qambuot_iqé காய்
Bryonia callosa is considered to
be a-synonym of aéanen ams and

10௨ 1224 கொம்மட்டிக் கீரை 4௦ 6௨
ரஷ 07 சுக்கான் omy, but this is
doubted because the latter
seenis to belong to a different
botanical group known as country - sorrel — Rumex vasicaritis.

கொம்மட்டிக்

கீரை,

கொம்மட்டி

wWeneo, leaves of bryonia — Bryo-Nia callosa; 2. சுக்கான கீரை, ௦௦பாtry sorrel - Rumez

செங் கீரை,

vasicaritis;

Amaranthus atropupurea
Celosia

3.

000105 comb greens -

alias

modiflora.

கொசம்மட்டிக்
கொடி,
பேய்க்
கொம்மட்டி. 5௨௨ கொம்மட்டி.

கொம்மட்டிச்

சீரகம்,

56௨

கருஞ்

சீரகம்.
கொம்மட்டிச் சுரை, பேய்ச் சுரை, bitter bottle- gourd; 2. aglaegmayo
seny bottle - gourd used in curry -

Lagenaria.
கொம்மட்டி மரம், கசப்பு மாதுளை,
bitter pomegranate tree.

கொம்டீட்டி
ground

மரீகம்,
neem

paniculata
’ peniculata.

நில
-

alias

வேம்பு

Celastrus

Justicia

1234
கொம்மட்டி
கொம்மட்டி
இதனால்
குரலோசை
lime - Citrus
‘affords good

கொய்யா

மாதுளை

Seeds are even dried gr:coasted.

மாதுளை,
சீதளை,
பாடவல்ல
இனிய
யுண்டாகும், melon
medica~ medica. -[t
voice for -. singing;

and

dian mast
longifolia.

- flower- webera

கொம்மட்டி விதை, கொம்மட்டிக்
காய் விதை. இவ்விதை
கடை

இளமை,

வகை

இது

5.

5௦௨ கொம்மட்டி.

நான்கையும்

கொயினா,

565 கொய்னா.

கொய், ஓர்வகை ஆற்று மீன், ௮ (00

உடம்பிலுள்ள

of river - fish - Anabas scandens.

உஷ்ணத்தைத் தணித்து, நீரைப்

கொய்கை

பிரித்து, பலத்தை யுண்டாக்கும்.
இவைகளைச் சாதாரணமாய் காய

மேனி,

ஓர்

5௮ ஆயிரங் காய்ச்சி.

கொய்யல், 5௦6௨ கொய்யா.

stant demand; and so they are
decorticated and kept ready for

கொய்யா,

putting them together in a boiled.
syrup and then dried and eaten.

They are

considered

to be cool-

ing. diuretic and streng thening.

வகைத்:

தென்னை, 9 5060166 of cocoanut.

வைத்தும், வறுத்தும் உண்ணலாம்,
56605 07.4௮ - ரா. 16 7௦பா
so
called
water
- melon
(cucuribitaceous) seeds sold in
the bazaars are those of country
water - melon, pumpkim. sweet
water --melon and common
melon,these seeds are in con‘use. They are made into balls by

வல்லமை

common bottle - flower - Webera
corymbosa; 8. வட்டம், சொலி 9.

“ஒன்றாகக்
கலந்து
சர்க்கரைப்
பாகிலிட்டு தின்பண்டமாக உபயோ
கிப்பார்கள்..

௦044:

ரின் (கர்ம); 7. வெள்வெட்சி,

களில் விதை யெடுத்தே விற்பார்

இவைகள்

bottle

Gorynibosa:

ஒற்ாளர்; 6. ஓர் வகைக் கம்பு, 2 (40

விதைகளைக் குறிக்கும். இவை
அடிக்கடி உபயோகிப்பதால் கடை

கள்.

- Polyalthia

5௨௦ கொம்மட்டி; 3. இளம் பெண்
(peneo, breast of young girl; 4.

சேர்ந்த வெள்ளரி விதை, பூசினி
விதை, தர்ப்பூசனி விதை முலாம்
நான்கு

See:

கொம்மை, ‘see கொத்தளங் காய்; 2.

களில் விற்கப்படும். இவ்வினத்தைச்
ஆக

tree

QambA, Gam_iitb, common

(limoni medica).

பழவிதை,

eaten:

கொம் மாதி, நெட்டி லிங்க। மரம், 1ஈ-

2. கொடி மாதுளை அல்லது
gifiésA, lemon citron - Citrus
medica

the: kernels

GQlambintige,

கொய்ச் சாளை,

fish (?)

ஓர் மீன், ௮ (0

of

கொய்யடி, வண்டானம் நாரை, 2
kind of heron or stork- Pelican
ibis. ”

|

மரம்

கொய்யாப்

பழம், இதன்.

இந்தியாவில்

எங்கும்

பார்க்கலாம். 5-15 அடி உயரம்.
இப்பழம் வெள்ளை, சிவப்பு என

இரு வகைப்படும். இது தின்பதற்
குதவும்; இதில் வெள்ளை சிறந்தது.

1235
கொய்ய ஈ

'இதினின்று ஐரோப்பியர் கோவா:

tringent and contains tannic acid.

சல்லி! என்று ஓர். குழம்புப் பாகு
செய்வார்கள்...
காய்.
அசீரண

’ Root - bark is also medicinally

பேதிக்குதவும்; பழம் மல விர்த்தி

யாகும்; இலையைக் கஷாய மிட்டு. |
வாந்தி பேதிக்கும், கொழுந்தைக்
கஷாயமிட்டு அசீரணத்திற்கும்
கொடுக்கலாம்.

இதை அரைத்து:

கட்டிகளுக்கு வைத்துக் கட்டலாம்.
இது கருணைக் கிழங்கின் காரலை
நீக்கும்; அடி மரத்து வேர் துவர்ப்
பாயிருக்கும்

திராவகம்

இதில்

உண்டு.

டானிக்

வேர்ப்பட்

டையைக்
கஷாயம்
வைத்துக்
கொடுக்க பேதியை நிறுத்தும்.
குழந்தைகளின் வயிற்றுப் போக்
கைக்
கட்டும்
ஆசனவாய்
அடித்தன்ளிப்
போனால்
இக்
கஷாயம் உதவும். சொறி கரப்பான்,

ஆறாப் புண், முதலியவைகளிலும்,
பல்லீறு,

சுறந்து

கொப்பளிக்கவும்.

காணில்

இது

வாய்

அடியிற்

கண்டபடி பலவகைப்படும். பப
or Journey mango -Psidium
guyava alias psidium pyriferum.
The tree is 5-15 ft. high; and it is
cultivated all over India. The fruit
generally consists of two variet-

astringent; .and

Its’ decoction

is

administered internally in cholera
for arresting vomiting and diar- thoea;it is also recommended in
chronic infantile diarrhoea. Locally
it is applied beneficially to prolap-

sus ani especially of children; it
is also successfully employed in
scurvy and unhealthy sores: and
is a mouth- wash or gargle in swol- .

len gums. The following are the
different varieties:1. வெள்ளைக்
guava

-

கொய்யா,
Psidium-.

white
guyava

(pyriferum).
2: சிவப்புக் கொய்யா, ££ர் guaca Pridium

guyava

(pomiferuny).

3. osmeos Ap) Glamisun, hill goose
-

berry

-

Rhodomyrtus

tomentosa.

4. சிறு கொய்யா, பெர் பா உவ!
guava
— Psidium
(pumilum).

guyava

5. Fens Gaaminun, chinese guava
- Psidiurn cattleyiauum.-

is viz:- the white and the red. The:

6. am_®S& Qaminun, wild guava of

ite is pleasant to eat; European
make it into guava jelly or guava
cheese; the unripe fruit is employed in diarrhoea and the ripe

7. தவிட்டுக் கொய்யா, bran guava
or woolly myrtle - Rhodomyrtus
wight.

one

is a good

aperient.

Decoc-

tion of leaves is given in cholera;
and that of young leaves as a tonic
in the disease of digestive organs.
The leaves when ground is used
is an excellnt poultice, It also removes the acridity. of elephant
yam. Bark of the stem is an as-

Ceylon - Myrtus canescens.

8. ஈசகொய்யா அதாவது கொட்டை
யில்லாக் கொய்யா,
guava

- Psidium

56௦01255

(genus).

கொய்யாக்கம், யுனானி மருந்துக்
@saCwng wow, a tree useful in.
' preparing

Unani

medicine.

1236

கொய்யின்

கொய்னா.

கீரை:

கொய்யின் கீரை, 56 அறு கீரை. .
கொய்யுளை, குதிரை, horse; 2.
குதிரைப்பிடரி மயிர், வ ௦ 14௨
nape of horse’s neck.

காரச்
சத்து.
இது
சின்கொனாப் பட்டை
சிவப்பு
சின்கொளாப்

மஞ்சள்
அல்லது
பட்டை:

யினின்று தயாரிக்கப்படும். இது
எவ்வித சுரத்தையும் முக்கியமாய்
கண்டிக்கும்.
விஷ
சுரத்தில்
ஏற்படாத வாதப் பிடிப்பு, வாத வலி
இவைகளுக்குபயோகிக்க
மிக்க
குணத்தைக் காட்டும். அன்றியும்
கக்குவான், கடுமையான

வாதகப
௬ரம், நுரையீரவின்
துன்மாமிசம்,
கண்விழிநோய்,
கருவிழி ரோகம், அக்கினி விசரப்பி,
சீத பேதி, வாய் விரணம், நமர், சயம்
முதலிய நோய்களுக்கும் உதவும்

சிறியவளவில்

இது

மெலிந்த

வர்களுக்கு பசியை யுண்டாக்கும்.
அதனால்

: உடம்பு

.தேறி

பல

முண்டாகும். அன்றியும் பல வினத்
தால்

வேர்ப்பதையும் .தடுக்கும்.

பிரசவித்த

பெண்கள்

of the said

bark,

red (Cinchona

succirubra).|

holds a foremost place. in ‘ears

கொய்னா,
சுரப்பட்டை அல்லது
சின்கொனா
மரத்துப்
பட்டை
யினின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைக்

ஈழை,

active principle

’ which consists of two varieties viz.
yellow (Cinchona calisaya) and

உடம்பின்

இரத்தம், விஷ மடையுங் காலத்து

இது மிகச் சிறந்தது. இது மேற் பூச்சு

மருந்தாக சில விரணங்களுக்கு
உபயே ஈகப்படுவது
மன்றி
தொண்டைக்
கம்மல் பல்லீறு
நோய் இவைகளில் வாய் கொப்ப
ளிக்கும் நீராகவும் கொள்ளலாம்.

‘quinine prepared from cinchona
bark - Quinia. it is an organic alkaloid forming the most Important

of whatever type. In rheumatic and
neuralgic affections which are not
due to malaria, it is productive of
good results. Amongst other diseases, it has been folind sérviceable in croup whooping cough.the
advanced stages

of pneumonia,

gangrene of the lungs, ophthalmia, iritis, erysipelas, dysehtery, diarrhoea, cancrum oris. teta-

nus

consumption

doses, it

increases

especially in weak

etc.

In small

the

appetite,

patients; and

consequently It ‘improves their
general health and strength. It

also checks the sweating
treme

debility.

of ex-

It various septic

conditions of the blood especially
" puerperal, it has been found: of .
great value. Externally, it may be
applied

as

a stimulant

septic to unhealthy
even

throat

used

and

spongy

as

a

and

aniti-

ulcers;

and

gargle

in sore

as a dentrifice to

gums.

NOTE :- Its Therapeutic action:In the advanced stages of exanthemata. it is of great service in
re-establishing the strength and
- restoring tone to the system. It is

best

given

in

solution

with

sulphuric acid; and where the
taste is objectionable or irritabil-.
ity of the

stomach

exists,

in this

form of pills. Its good effects are
speedily manifested if taken in an
- empty stomach. It cannot prevent
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கொய்னா

கொருடன்

the relapse in relapsing fever
Large doses of this may cause,
buzzing in the ears, deafness,
vertigo, wakefulness and sometimes

nausea.

NOTE

2:- Its Physiological

ac-

tions:-

it aids the solvent operation of

the gastric juice.
It enfeebles

or arrests

the

sponta-neous movements of
the cofourless blood - corpuscles and check their emi-

gration from the vessels.

3. In large doses, it paralyses the
heart. causing a sudden fall of

blood pressure,
_ and death.

convulsions

4.10 has a powerful sedative influ- ;
ence upon the spinal cord and
- brain by dimnishing and finally

abolishing reflex movements.

5. It lowers the heat of the body’ir
healthy animals especially in
cases of injection by checking

‘oxidation within the organism.
-6: It is fatal to the lowest forms of
animal and vegetable life.
.
கொய்னானிகம்; பண்ணைக் கீரை,
cock’s comb greens - Celosia
cristata..

கொரங்கு, 5௦௦ சூரங்கு.
கொரட்சி,

(millet)

Panicum

remotum.

கொரண்டம், குறிஞ்சி, Which see.
கொரண்டி,
coranday

முட்குறண்டி,

1௦

- Lepidagathis genus.

5௦6 குறண்டி.

1. It exerts an inhibitory action in
various fermenations and thus

2.

கொரணி, காட்டு வரகு, wild varagu

பார்ப்பை

இது

சுவாச

காசத்தை நீக்கும் ஓர் மூலி, 8 unknown drug said to be remedy for
asthma.

கொரலி, வெள்ளைத் தினை,
millet — Panicum

Qangmmafl, wersSicos,
Jasminum Sambuc.
கொராசானி,

1௮/௮

glaucum.
jasmine

-

5௦௨ குராசானி யோமம்.

கொரிகா, 5௦௦ கொடுக்காய் புளி.
கொரிகை, 566 எழுத்தாணிப் பூடு.
கொரிக்

கடி,

கொரிக்கம்,

கொடிக்

கலம், 866 எழுத்தாணிப் பூண்டு.

கொரிக்கியம் பாற்கொழிஞ்சி,

56௦

கொழுஞ்சி.
கொரித்தலை
நிலவேம்பு,
கொம்மட்டி மரீகம்.

see

கொரித்தை, 5௦௦ காட்டுக் கத்திரி.
கொரிவி,

5௦௦௨ கோரன்.

| கொளருக்காப்புளி, 5௦6 கொறுக்காய்ப்
புளி

கொருக்கு, 8566 கொறுக்கு.
கொருக்

பனை யேறி மீன், ௮ 56௮

- fish so called from its being dark
like crow. See காக்கன்.

கொருடன்,

கோவைக்

கொடி,

௮

hedge creeper - Cephalandra indica; 2. Qaneveer Cansneu; 3. see

காரை.
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கொலையிச்சைக்

கொருளணர் வாசம்

கொருணர்

வாசம், வெண்

anes!
egg.
fruited
Diospyros oocarpa.

கருங்

ebony
்

-

கொலிப் பூடு, கொல்லிப் பூடு வாரு
ற1௮௱ர் செபவாார செல, 526 கொல்லி,
2. see கோலி.

கொலு,

சித்திர

one of the three evil propensisties
relating to the body.

கொலைக் களம், கொலை
மிடம்,

செய்யு

house;
௮711௪

2.
field

where fighting men are killed.

கொலை

சுற்றல், கொலை

பாதகம்

_ Haines 59.5560, being acted
upon or affected destructively by
the divine punishment as a retri-

bution for the sinful act of murder
committed by one in the past.
கொலை

செய்தல், உயிர் வதைத்தல்

murdering;

கொலை

killing.

பாதகம், 5௦௦ கொலை.

கொலைப் பைத்தியம், கொலை
செய்வதற்கிச்சை யுண்டாக்கும்

emugsgsiuiu, homicidal insanity; a
form of mania characterised by a desire to commit murder; an
insanetendency

கொலை

on oneself the duty of murder; premeditated murder. .

கொலையிச்சைக்

கிரகம்,

ஓர்

வகைக் கிரக நோய், இதனால்
நாசியுயரல், நாக்கைக் கடித்தல்,
வடிதல், மாற்று ரூபம், முக விகாரம்,

one of the five great sinful acts; 2.

slaughter

முன்

வெறிக்கப் பார்த்தல், கண்களில் நீர்

காயத் தீக்குணம் மூன்றி லொன்று,

Ww,

கொள்ளல்,

ஷே!

கொலை,
உயிர்வதை
பஞ்சமா
பாதகத்திலொன்று, ராயா வாரு

கொல்லப்படு

மேற்

கருத்தோடு கொல்லுதல் (0௦

zeylanica.

மூலம்,

‘leadwort - Plumbago

. கொலை

கிரகம்

to murder.

pened, Wiener elephant:

உடம்பு மெலிந்து நாற்றம் வீசல்,
மேலும், தாகம் வயிற்றி லெரிவு
ஞாபக
பங்கம், நாற்ற வாந்தி,
நவத்துவாரங்களிலும்
- இரத்த

வீழ்ச்சி ஆகிய
யும்

விக் குணங்களை

காட்டும்

அன்றியும், ' மல

மூத்திரத்தைப்

பிசைதல்' மார்பி

லடித்துக்

கொள்ளல்

எதிரில்

வருவாரை அடித்தல். கத்தி, தடி

முதலியவைகளால் எரிதல், குளம்,

கிணறு இவைகளில் விழப் போதல்
முதலிய கெட்ட செய்கைகளும்
உண்டாகும். 8 1/0 ௦7 ராவார் ௨
tributed to the influence of an evil
planet to which the patient is sub-

jected. It is marked by staring; bit-.

ing the tongue, watery discharge
from the eyes, change of features,

ugliness of face, emaciation of the

body followed by fetid smell, thirst;
burning sensation in the stomach.

loss of memory. fetid vomit. hemorrhage througl. the nine openings of the body etc. It is also
characterised by, mischievous

activities for which’ the subject is
in no

way

responsible such

as,

handling of feces and urine. beating the chest, striking persons on

contacting them, attempting to
commit suicide by throwing himself into a well or tank, etc.
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கொலை.

யுண்ணல்,

கொல்லி

கொல்லன் கூதகம், பல்லிப் பூடு,
படல், being.murdered

vitriol,

கொல்லன் கோவிகம், பின் துடரிப்

கொலைப்

பூடு. இது ஓர் வசிய மூலி, 5210-

கொலை. யோன், துரிசு, ௦61

கொலை

வெறி,

566

பைத்தியம்.
கொல்

lizard plant.

or kiiled.

்

வருத்தம்,

100016;

2.

உலோகம், metal ; 3. கொலைத்
Qasmpleo. the act of murder.

கொல்லங்

கொவ்வை,

5௦6

கொல்ல மருது, கருப்பு மருது, 0180

கொல்ல

- Terminalia

tomentosa

மா, கொட்டை

cashew

nut

tree

முந்திரி,

- Anacardium

occidentale; 2. ௨6௦ கொல்ல மாவு.

கொல்ல மாவு, ஆனைக் குரு, வ!/றtic - leaved

cinnamon

plant.

See.

கொல்லன்
கோவை,
கருடக்:
Canenau, air-living bryony — Bryoalias

Corallocarpus

epigaea; 2. see காக்கணம்.

596

ஆகாச கருடன் கிழங்கு.

கொல்லங் கோவை மூலம்,
ஆசாச கருடன் கிழங்கு.

(typica).

it is a magic

nia epigaea
see

கொல்லன் கொவ்வை,

murdah

binder;

ஆடையொட்டி.

- Machilus

macrantha.

கொல்ல மிளகு, மேற்கித்தி மிளகாய்,
chilly from the coast - Capsicum

கொல்லன் பகை,
பாஷாணம்.

586

அஞ்சன

கொல்லன்
பாகல், ஓர் வகைப்
பாகல், a kind of bitter - gourd.
கொல் லாகிகம், செம்முள்ளி, 3/61104.
nail dye - Barieria prionitis.

கொல்லாக் கொலை,

சித்திர வதை,

causing of injuries short of death;
torment;

2, Ganee

Cassr®

மென்ற எண்ணத் துடன் செய்யாத
Glatenes, culpable homicide not
amounting

to murder.

fruitescens; 2. GQanmeags geo
விளையும் மிளகு pepper grown in

கொல்லாமை, கொலை செய்யாமை,
abstinence from killing.

Quilon (Travancore),

கொல்லி, நெருப்பு, 118;
கொல்லி அதாவது பொன்
உயிரைக்
கொல்லும்
காக்காய்க் கொல்லி, புழுக்
(pseSlwen, plant which

கொல்லம்

பாகல், 66௨ கொல்லன்

பாகல்...

கொல்லன் , கருமான், 0/௦
2. கொல்லன் கோவை.

கொல்லன்
கிட்டம்,
கிட்டம், 110 ௭௦55.
கொல்லன்
unknown

குதம்பை,
plant (7?)

இரும்புக்
பலாமி,

8௱

2. ஆட்
9010; 3.
பூடு
கொல்லி
kills ani-

mal or any creature as, crow killer, worm
- killer, eta; 4.

பாஷாணம், ற௦150; 5. கொல்லுந்
senemowig), anything of a destruc-

tive nature; 6. Guompluaen Bins
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கொல்லைக்குப்

கொல்லி

பல்லி

பெயராக வரும் போது.இது அடியிற் | கொல்லு கொலை, கொல்ல வேண்டு
மென்ற எண்ணத்துடன் செய்யும்
கண்டபடி பல பூண்டின் பெயர்
கொலை, Premeditated murder as
களைக் குறிக்கும், as plant's sec௦000560

ond term, it refers to the names of

் , காக்காய்க் கொல்லி செ

Anamirta cocculus.

2. புழுக் கொல்லி 1௦

erate பாள; 3. கொடுங் கொலை,
brutal murder.

(ரன -

கொல்லு மருந்து, உயிரைக் கொல்லு
மருந்து

- kiiller ~

Medicinal agents caus-

ing death.

‘Arislotachia bracteata.

மூலிகை,

~ Phiemis zeylanica.

க. ஈரக் கொல்லி |௦ப6௦ - (41/2 - &5-

clepias microphylla.

6. Guesr GianeoeS)

the

same

கொல்லுலை,

உலைக்

2. ums semi, backyard or small
garden at the back of village
houses; 3. ,ssrgen apap Cliswis,
plants first term as in Qaneoomeott

as

பல்லி 4. முல்லை நிலம், 1௮

graveolens.

கொல்லி

17௮01; 5. மேட்டு நிலம், [19/7 ground
not fit for artificial irrigation; 6.

ringworn

alata.

ஓ. Gen GlasneveS), another variety. -

மலங்கழிக்குமிடம், latrine or open
ground for easing; 7. மலம் : 51001.

கொல்லிகம், 5௦௦ ஆற்று முள்ளங்கி. | கொல்லைக்
கழித்தல்,

"கொல்லிக் கிழங்கு, 5௦6 கார்த்திகைக்

கிழங்கு

கிருத்தல்,;

'மலங்

9௦418 1௦ 51001 ௨௮80.

கொல்லைக் கீரை, 56௦ குப்பைக்
கீரை, 2. கொல்லையில் விளையும்

கொல்லிப். பாவை, மயக்கும் பெண்,

feng,

fascinating or alluring womanor
damsel.

மேல்'

கிச்சிலிப் பழம்,
jacket); grown

விளையும்

௦9௦

greens grown in backyard)

or garden
greens.

மலைக் கிச்சிலி, கொல்லி

_ மலையின்
lem Dt.)

கொல்லன்

. ( கொல்லை, புன் செய்நிலம் diy field;

7. பாம்புக் கொல்லி ௨௮/05 - killer—

shurb - Cassia

capable of

aemb, black - smith’s forge.

No. 5

8. வண்டு

வரு ராம்

causing or bringing about death.

4. Ben GlaneoeS) fish - killer, the
same.as No. 1

கொல்லி

:

ClandveS devil's leucas | Caeddgy qed, eulengs கொல்லு

3. Ale

Ruta

1௦ கொல்லாக் கொலை

which see 2. படு கொலை, 0௮1-

different plants as mentioned be-,
low :~

of houses;

garden/-.
:

கொல்லைக்குப் பல்லி, 588
கொல்லைப்
பல்லி
35
in
கொல்லைக்குப் பல்லி குடிக்குச்

(11014

in Kolli hilis (Sa்

eee, a proverbial expression re-
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கொல்லைக்குப்.

பல்லி

கொவ்வைப்

ferring to the destructive nature of

கொவிந்தம், செம் முள்ளி (௦7
nail dye. See GQaneveon Azib.

‘the plant being noxious to the
growth தரள plants surrounding it.

*

கொவின், வேல

கொல்லைக்குப்
போதல்,
கொல்லைக்கிருத்தல்.

பயிறு, வயற்

field gram; wild horse
Phaseolus trilobus.

see

விசேஷம். நீண்டகாய். இதற்குள்

6/8 விதைகளுண்டு; பூ வெள்ளை;
இதன் வெள்ளைப்
கஷாயம் வைத்து

பயறு,
gram

found in Malabar, legumes linear,

land such as gram, country bean
etc.

containing

இன்றிடம்: : தீய்ஞ்சான்,
கொல்லை,

முதிரை

see

கோதும்பை

wheat.
கொல்லை. மை, கொல்லைப் பல்லிப்

பூண்டைக் கொண்டு செய்யு மோர்
மை. 566 கொல்லைப் பல்லி.

கொல்வாத் துவிக்கி, 52௨ ஆனை
வணங்கி.
கொவளை, வெள்ளத் த௲ரை, 5ப1phur flowered senna - Cassia
glauca.

ம்

கொல்லைப் பல்லி, குடி யோட்டிப்
பூடு, இதனருகே வேறு பயிர்கள்
விருத்தி யாகாது ஆகையாலிப்
பெயர். இது மாந்திரீகத்தில் மை :
செய்யவுதவும். (12270 ற1வார்- Strigia
Buchnera
because it
the growth
plant usepaint. Cf.

பட்டையைக்
நெஞ்சு பட

படப்பு, காசம் முதலிய
நோய்
களுக்குக் கொடுப்பதுணாடு., 4116
sundara- Acacia suma alias Mimosa frondosa. It is a thomy tree
of the Acacia genus commonly

-

கொல்லைப் பயிர், கொள், மொச்சை
முதவிய புன்செய் பயிர் ரூனாா5 of dry

eupharsioides alias
asiatica it is so called
is said to be noxious to
of corn. tt is a parasitic
ful in making magic

மரத்தைப் போன்ற

ஓர் முள்மரம். இது மலையாளத்தில்

கொல்லைக் கோவை, 886 கொல்லன்
கோவை.

கொல்லைப்

பழம்

6-8

seeds;

flowers

white. it is remarkably conspicuous for its white bark, the decoc-

tion of which is a remedy for palpitation of heart, asthma etc.
Qasqiens ami,

see Ganaiena,

"கொவ்வை, கோவைக் கொடி

!ஈ0௮ஈ

capec - Caccinia india alias
Cephatandra indica alias Bryonia
grandis.

கொவ்வைக்

காய்ப்

பதம்,

இளம்

பதம் a Stage at which anything is
selected

when

it is only

tender

and soft.

கொவ்வைக் கிழங்கு, கோவைக்
கிழங்கு root ௦6 கோவை
which

see.

கொவ்வைத் 'தண்டு, கோவைக்
கொடியின் தண்டு, 146 5(௱ ௦7 [ஈdian caper.

கொவ்வைப் பழம், 58௦ :கோவைப்

பழம்.
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கொவ்வை
கொவ்வை

பழம்

யங்கனி,

கொழுக் கட்டைப்

யங்கனி
5௪௨ கோவைப்

பூண்டு,

குப்பை

மேனி,

rubbish plant - Acalypha indica,

கொழிஞ்சி, கிச்சிவி ௦௦111௦ orange ~ Citrus aurantium; 2.
கொழிஞ்சி நாரத்தை அதாவது
தித்திப்பு
நாரத்தை,
sweet
bigarade

orange

aurantium

biga

-

—

Citrus

radia;

3.

கொள்ளுக் காய் Gouemer, purple
wild indigo or Zanzibar indigo —
Tephrosia purpurea alias. T.

villosa; 4. பூ வெளித் தோன்றா
அல்லது பூவாது காய்க்கு மரம்,
frees which bear fruits whithout
blossoming or which conceal
their flowers

in the

receptacle

கொழிஞ்சினி, நாய் வேளை இதுவே
நாய்க் கடுகு. 000 ஈப5(சாப் ஐிளார் Cleome viscosa.

கொழித மேனி, குப்பை மேனி, 5௦௦

sand;
2.
மெருகு
goldsmith’s sand.

கொழிய

ல்ரிசி,

தீட்டப் படாத

சரியாக
அரிசி,

fine

மணல்,

குத்தித்
rice

not,

passed through the process of
pounding and winnowing; rice
improperly pounded and win1௦60; 2. தவி டெடுபடாத அரிசி,
rice not well beaten and cleaned

‘with pounder for the purpose of
removing the bran.

கொழியால்.

மட்டி,

்

சிவப்பு,

1௨0

கொழு, கொழுப்பு, *(; 2. துளை யிடும்
கசி, 0௦019 1௦௦01௮; 3. உலோகக்
Ganeo, bar of metal; metallic rod.

கொழுக்கச் செய்தல், போஷித்தல்,
feeding luxuriously; pampering.

கோழிப் பூண்டு.

கொழிதாகிகம், முன் துடரி அல்லது
நாயுருவி. இதுபின் துடரியைப்
போன்ற ஓர் வசிய மூலி, Indian burr
- Achyranthes aspera.

It is sup-

posed to have magic virtues; and

is opposed to பின் துடரி,
which causes one follow.
சொல்லன் கோவிகம்.

14௪7
See

கொழித்தல், ஆராய்தல் -162019; 2.
5179

CanQ weed, sctet weno,

colour.

such as fig etc. See Canal.

தெள்ளுதல்,

கொழிப்

புல்

by jerks in a

winnowing fan; 3. கொப்பளித்தல்,
gargling; 4. மேலெழும்பல்,
up to the surface.

ர

கொழிப் பாயாசம், 58௦ .காஞ் சொறி.

கொழிப். பூ, 826௦ கொழிப் பூண்டு.

கொழுக் கட்டை, வெல்லம் தேங்காய்
அல்லது

வெந்த

பண்டங் கலந்த

பூரணத்தை
அரிசி
மாவால்
பொதிந்து வேகவைத்த பல காரம்,
இதற்கு மோதகம் என்றும் பெயர், ௮
soft round, semi-coloured, steam
- baked cake. it is a composition
of jaggery or sugar and cocoanut
scrapings mixed with other boiled
grains etc, inciosed in rice - flour
water.

கொழுக்

கட்டைத்

தேக்கு,

562

கொல்லிக் கட்டைத் தேக்கு.
கொழுக்

கட்டைப்

புல்,

மாடுகள்

கொழுக்கும் படிச் செய்யும் அடித்
தண்டுடைய புல், 3 kind of grass

4243
கொழுக்

கட்டைப்

கொழுஞ்சியடி வண்டு

புல்|

the stem or root of which is very
nutritious for cattle - Pennisetum
chenchiroides.

கொழுக்

கட்டை

வகை மந்தாரை,
Bauchinia

மந்தாரை,

ஓர்.

2 (40 04 ௦௩

-

genus.

கொழுக் கரி, கொழுந்து விட் டெரியக்
Saigui &f,

dense

coal capable. of
flame.

or solid charburning

with

கொழுக்
கரியி லூதல் , நின்றெரியுங்
கெட்டிக் கரியிலூதல், 61004 25
gold or silver in dense or solid '
charcoal.

கொழுக்

கொம்பு,

கொடி

படரு.

வதற்கு நாட்டும் கொம்பு, ௮ 5110%
used as a prop for a climbing
_ creeper as vines; 2. h@& Qamby,
the straight and middie stem of a

tree.

கொழுங் காதிகம், 'பீ நாறி, 100 1162
~ Sterculla foetida.
கொழுங் கிகா, wdeSione, jasmine
~ jasminum

sambuc.

கொழுங்
கிரி, மல்லிகை,
586
கொழுயங்கிகா,
2. பீர்க்கு, a gourd of
luffa genus.

'காலத்தில்,
பக்குவப்

: இதன்

ரசத்தைப்

படுத்தி

பானமாகக்

, கொள்வார்கள்; இது எலுமிச்சை
இரசத்தை விட நல்லது, common
country orange or China orange

tree:- Citrus aurantium alias
_ Aurantium orientale. Tree 20-25
ft; differs a little in appearance to
upwards of 600 years, flowers
white, large. The juice is used in
lieu of British lemon juice. The
dried outer portion of the rind of
the fruit (auranti cortex) is a sto-

’ .machic and a tonic. Syrup made
-with the juice of ripe - fruit is a.
favourite beverage in hot weather.
Itis safer than the lime juice,
j
See

௮15௦ கிச்சிலிப் பழம்.

கொழுஞ்சி, 5௦௦ கொழிஞ்சி; 2. நாய்
வேளை, 00௦0 mustard — Cleome
viscosa; 3. see கொள்ளுக்காய்

சோளம், முத்துச் சோளம்,
ripe, millet - Sorgham

கொழுச்சி 86௦௦ கொழுஞ்சி.

கொழுஞ்சி,

டிருக்கிறார்கள், வெள்ளைப் பெரிய
பூ உள்ளது. இதன் இரசம் சீமை
எலுமிச்சை இரசத்திற்குப் பதிலாக
உபயோகப் படுத்தப் படும். இதன்
தோல்
குடலுக்கு
வலிவும்,
பலவிர்த்தியும் தரும். வேனிற்.

நாட்டுக்.

கிச்சிலி

அல்லது சீனக் கிச்சிலி. இம் மரம்

20-25 அடி; இதற்கும் எலுமிச்சைக்

vulgaris.

கொழுஞ்சி
நாரத்தை, கிச்சிலிப்
பழம், 8௦௦ கொழுஞ்சி '
கொழுஞ்சிப் பழம், 8626 கொழுஞ்சி.

கும் பார்வையில் சிறிது வித்தியாச

கொழுஞ்சியடி வண்டு, கொழுஞ்சி

முண்டு. இம் மரம் அனேக வருஷம்
600
உள்ளது;
வரைக்கும்
வருஷத்திற்கு
மேல் மதிப்பிட்

மரத்தின் : அடியில்
'முளைத்
திருக்கும் எருக்கஞ் செடியில் பற்றி

நிற்கும் ஓர் வகை

வண்டு.

இது
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கொழுந்து

கொழுஞ்சியடி வண்டு

கொடுத்தது!
குருமுறை மருந்தைக்
frequenting the

கொழு

toddy; 2. Alugemeu, perspiration.

கொழுறந் தரும்பு, பூக்களில் முதலாக
வுண்டாகும் அரும்பு, 146 1751 54௦௦1

quintes-

or growth in a flower; bud. .

கொழுஞ் ௬டர், துரிசு, blue vitriol -

கொழுந்திலை, தளிர், 12" (எர;
2.65.Gene, tea — Camellia-tea.

Copper sulphate; copper acetate.

கொழுதுதல், குடைதல்,
௦பர்:

2.

பறித்தல்,

கொழுந்தி லோதியம், பேரகத்தி,

5000019

culling;

3.

west indian sesbane — Sesbania
grandilfora.

கிழித்தல், 12௮10.

கொழுந்து, 526 கொழுந்திலை; 2.
மருக்கொழுந்து, Maid's love -

கொழுத்த, பருத்த, obese; fatty.
கொழுத்த
உணவு,

சாப்பாடு,

உயர்ந்த

Artmesia

[10 meals.

5. மென்மை,
8014115685;
6.
அக்கினிக் கொழுந்து, 7௮6 0112;
7. சுடர்க் கொழுந்து, 12 ௦7 (வார;
8. இளந் தளிர், tender shoot of
(ரர: 9. வெற்றிலைக் கொடி, 02௮
-vine.

long.

கொழுத்தல், ' உடம்பு

தெளிந்து
7௪1160;

குழம்பா யிருத்தல், ௦89 0

2.

கொழுந்துக் கால், கொடிக்கால், 0௦1௨

thick

intended to support climbing
betel creeper

ல்க
3. மதத்தல், ௦6௦௦ing sexually excited.

கொழுந்துடை

கொழுத்த வீரல், கொழுப் படைந்த

கொழுத்த வுடம்பு, பருத்த தேகம்,
கொழுத் தாடை,

~

—s-

கரும்பின் மேல்

பாகம், 16 1௦0 portion of sugar
cane stalk.

கொழுத்துப்

போதல்,

. கொழுப்

புண்டர்தல், growing fat; fattening.

மாது,

566

of

ஊர்க்

le

raged, liver with fatty accumulation
— Adiposis hepatica.
corpulent body.

3.

tel leaf; 4. $& seaimeneo, fire flame;

fish
called, half - beak
’ Hamiramphus limbatus. It is 7

"பருத்தல், ௦௨௦௦4௮

abrortanum;

கொழுந்து வெற்றிலை, 1600௦ be-

கொழுத்த முரல், திருவன் கோலா
மீன். இது 7 அங்குல நீளம், 2 562 inches

நீர், அதிகமாக புளித்த கள்,

‘highly or excessively fermented.

a kind of beetle
madar plant grown under the orange tree. This is very useful for .
preparing universal
sence medicine.

மணல்

-

கொழுந்துதல், வெயிலினால் சறுகுதல்
அல்லது தீய்தல், ௦ 8004120 0
பார் நற 0௨ 5பா; 2. கொழுந்து
விட்டெறிதல், burning with a brilliant flame; 3. பழுக்கக் காய்ச்சப்
use, being heated to redness
as iron in a forge.

கொழுந்து

மணல், மென். மணல்

soft sand with which. goldsmiths
clean jewels.
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கொழுந்து: விடுதல்

கொழுப்பு

கொழுந்து ' விடுதல், : கொழுந்து |
விடல், casting

118885;

-2.

out

flames: or

கொழுந்து

விட்

டெரிதல், blazing up; sending forth
a bright and expanded light; 3.

geflgefii_co, putting forth buds.
siender root.

கொழுந் தொட்டி, 566 ஒட்டுப் புல்.
கொழுப் படைத்தல், தொண் டையிற்
கொழுப்ப டைத்தல், இதனால் மூச்சு
விட கஷ்டப் படும் obstruction of
the throat by fatty tissue which ren-

ders respiration difficult

கொழுப்பான,
ceous;

நிணமுள்ள,

|௮102-.

plumpy.

‘

excessive

fatness;

2.

ஒல்வியாகச் Clavie, reducing to
leanness; 3. Blewnb cummed, exகொழுப்பு, ஆட்டுக் கொழுப்பு 8ப6*;
784 - Omentum,

3.

கொழுப்புத் தன்மை, ௦0௦510; 4.
தடிப்பு, ௦ஐய/ஊஷ; 5. திமிர், எர்ரிரீடு:;

8. மதர்ப்பு,

கலந்து

இராசாயனி

இரத்தத்தைச்

களையடைந்து

சேரும்.'
பேசி

அவ்விடங்களில்

தங்கி நிற்கும் போது கொழுப்
பெனப்படும். உடம்பில் சிற்சில

பாகங்களில் பேசிகளைச் சூழவும்,
அவைகளுக்் கிடைவெளிகளிலும்,
மஞ்சள் நிறமான ஒருவித கொழுப்
பிருக்கிறது. இக்கொழுப்பு மிகுதி.
யால் தான் குழந்தைகள், வாவி
பர்கள் ஆகிய இவர்களின் உடம்பு

திரண்டு புஷ்டியா யிருக்கும். வயது

் சென்ற மனிதரில் இது மெத்தக்
ஆகவே

உடம்பை

அந்தப்படுத்த இது ஓர் இன்றி

யமையாத வஸ்து. இக்கொழுப்பின்

மிகுதியால்தான் உடம்பு பருத்து
் பற்பல அசெளகரியங்களும் நோய்
களும்
உண்டாகும்.
காரணம்

என்னவெனில் கொழுப்பு பண்டங்

tracting fat from any animal.
2. நிணம்,

வழியாய்

குறைவு.

கொழுப்
பிறக்குதல், உடம்பின்
நிணத்தைப் போக்கல், பபற 1௦
loss

சூழம்பிற்

இவ்விரத்ததினின்று,

Ganipbsi Gag, GonGais, tender
and

வுடன் பித்த நீர்; கணைய
நீர்
இவைகளின் தொழிலால்
சிறு
தூள்களாகப் பிரிந்து அன்ன es

போரிடு.

கொழுப்பு, உண்ணும் ணவினாலே
உடம்பிலேற்படும் நெய்ச் சத்து.
இந்நெய்யே உறைந்தால் கொழுப்
பெனப்படும். இது உயிர்ப் பிராணி
களுக்கே - மிகவும் உரித்தானது.

உணவின் நெய்ச் சத்து வயிற்றில்
புகும் பொழுது உதரத் தீயினால்
பெருங் கட்டிகளாக வெளிப்பட்ட

களைச்

சாப்பிட்டு

'உழைப்

பில்லாமல் இருப்பது தான். இக்
கொழுப்பு உடம்பில் பரவி எங்கும்
சமமாய் இராமல் சில உறுப்புக
ளாகிய இருதயம், மூளை, இவ்
விடங்களில்
மாத்திரம்
தங்கு
வதால், மயக்கம், சன்னி முதலிய
நோய்கள் கண்டு அபாயத்தை
விளைவிக்கும்.
ஆகையால்

குறைந்த வுணவும் மிகுதியான
உழைப்பும்.

கொழுப்பு

பண்டங்

களை
நீக்குதலுமே,
Be
கொழுப்பேறலைத் தடுக்கக் கூடிய
வழிகள்;
இவைகளைத்
தவிர
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கொழுப்பு

கொழுப்பு

‘formed; but this will be found’ ab:

வேறல்ல. உடம்பில் இக்கொழுப்பு

அதிகப்படுவதால்தான் மந்தபுத்தி,

sent in aged and old persons. | So,
fat is the most essential factor in.
givirig shape and beauty to. ithe

மூடத்தனம், அகங்காரம், மமதை,
கர்வம் முதலிய உடற் குற்றங்
களுக்குக் காரணமாகும்.

animal

ஆகவே,

யோகிகள் இக்குற்றங்களினின்று
விலகி, அற்ப உணவுகளை

சொற்

venience,

பவளவாக ஏற்படுத்திக் கொண்டு
ஒரு வேளை புசித்து பத்தியமாக
இருப்பார்கள். காய கற்பத்துக்கு
ஆகார

முறை

இதைப்பற்றி
- விரிவாகக்

சித்தர்

நூற்களில்

இக்கொழுப் பென்னும்
மொழிக்கு
இறுதியாக

சொல்
வரும்

of giddiness and that of the brain

by apopiexy. So, the only prevention is less food and more exercise and avoidance of fat-formiing
food. Excessive accumulation of
fat in the system is said to be the
cause of bodily defects such as,

dull intellect, foolishness or stupidity, egoism, arrogance, pride
etc; and so. Yogis are wise

enough to remain precluded form
these evils, by restricting their. diet

emulsified i. e. broken up into ex-

to a limited quantity of light food

and

‘give a white and milky colour to .

and that once a day. The principles

the chyme which is then called
chyle. The lymphatics of the intes-

involved

tines take this chyle into the biood

from which fats are given up
the tissues.

In some

to

parts of the

body, the muscles are found cov-

ered with yellow fat. Children and:
adults possess excess of this fat;
and consequently their bodies
are found well --shaped and

but sometimes.

blood vessels of ‘the brain,
thereby giving rise to fatty infiltration of the heart marked by attacks

is an oil which is concrete or solid
at ordinary temperature (stearin)
belonging principally to the ani“mal kingdom. The fat of the food
when entering the stomach is
melted by its heat; and the drops
run together into large masses.
By the combined action of the bile
and pancreatic juice, these large
drops of fat in the intestines are
particles;

grow very.

comes in only when It is accumulated in certain parts‘ ‘as heart and

மேலும்

பொழுது அடியிற் கண்டபடி பல
விதமாக அர்த்தங்கள் கொள்ளும். 194

ceedingly minute

Persons

tutes ‘disease, The cause is
ing too much of fat-forming food.
When fat is equally distributed, no
immediate disadvantage is expe-.
rienced; but the real danger

முக்கியமானதால்,

காணலாம்.

body.

stout. due: to increase of this fat
which not only gives rise to incon-.
Seat

|

herein

are

elaborately

dealt with in the Siddhar's science, as diet plays an important
role in rejuvenation. More-over,
_ this term ‘fat’ as a suffix has vari_ ous significances indicating fats
- of

different animals,

fat covering

different parts of the body, its na-

ture, the miode of its formation; as
_ ‘also,. bodily defects, diseases
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கொழுப்பு
arising from
below:-

கொழுப்பு

it etc. are mentioned

sockets.

். ஆட்டுக் கொழுப்பு,
suet.

sheep

fat:

OW

2. மாட்டுக் கொழுப்பு, ox or cow's
fat.

a &
NO

17. கண் கொழுப்பு, 1௪41

. பன்றிக் கொழுப்பு, (1௦05 1210.

. கரடிக் கொழுப்பு, 0௪௮5 120.
. மான் கொழுப்பு,

8.மீன்ஈரல் கொழுப்பு, உவ - பூன
oi.

fat in the genital

wild serpent’s

fat.

11. உடும்புக் GQanepeny, guana’s
fat.
12. மயில் கொழுப்பு,

06௨௦௦௦45

fat.

13. உருக்கி யெடுத்த கொழுப்பு, 1974
melted

and seperated

membaraneous

from its

matter - Tal-

low

14, கெட்டிக் கொழுப்பு,

[கார் 1௮1 -

Sebum as distinguished from
the soft fat or grease of animals - Adeps.
15. சுற்றுக் கொழுப்பு, 1௮1 0௦4௮0
the colon:
16. குண்டிக்காய் கொழுப்பு, 1
1௪1
of the kindneys -- Sevum
ovillum.

organs

and

the rectum supposed to induce.
or tempt
one
acts (slang).

to do

20. இரத்தக் கொழுப்பு,
blood.

. 23. குடற் கொழுப்பு,

22.

perverse

724 1ஈ 16

fat covering

the villi of the small
and the colon.

-ஏ. தவளைக் கொழுப்பு, 11005 ரீசர்.

1௦. காட்டுப் பாம்புக் கொழுப்பு,

வ/௨-

19. குண்டி (சூத்து)க் கொழுப்பு,
abnormal accumulation of fat
about the thighs and buttocks;

.யுவிக் கொழுப்பு, 80616 124.
4பார௫'5

1

(slang).

18. தொண்டைக் கொழுப்பு, 1241
the throat obstructing respiration.

06௮5 1210.

. கடலாமைக் கொழுப்பு,
fat.

pride

intestines

தலை அல்லது மண்டைக்
கொழுப்பு, 74௩ supposed to be
in the head or that covering the
skull used figuratively for pride;

fat head also refers to dullness
or stupidty (slang).
23. வயிற்றுக் கொழுப்பு,
stomach.

794 1ஈ 11௨

24. இருதயக் கொழுப்பு, *24 ௦௦௩௨௩
ing the heart.

25.தின் கொழுப்பு, 1௮4 0௦1௦ 1௦௦0
substance.

26. ஊட்டக் கொழுப்பு,

78ம் en-

riched by nutritious food i.e. vi-

tal food-stuffs.
27. தசைக் Glamapuy, fat adhering
to the muscles.

28. epadirs GClanupuiy, presence
of fat in the urine - Lipuria.
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கொழுப் :புண்டாதல்

கொழுப்பு

29. அதீகக் கொழுப்பு, ௨ excessive proportion of fat in the tissues Lipomatosis.
NOTE :- Fat is the oily concrete
substance covering the connective tissues of animal bodies. it is
chiefly composed of carbon; hy‘drogen, and oxygen only, In Tamil
Medicine, the fat mentioned above
in Nos.1-12 is used in mentioned
preparations and also as exter‘nal applications in some diseases; whereas Nos. 16 - 24 refer-to the fat in the various organs
said the human body; some of
which are figuratively used for
defects

said to be caused

by it such. as

bodily

pride, arrogance,

mischievous activities, perverse
acts; dullness, stupidity etc.

NOTE:- 2- fixed fatis also found
in vegetable oils and they are ex-

tracted generally from (1) seeds
(2) kerneis (3) berries the names

of specimen plants from which
each of the said five kinds of fixed
fat are extracted :1. Mohwah seed - Bassia latifolia.

2. Cocoanut

kernel

- Cocos—

nucifera.

3.
4.

Indian berry
cocculus.
Cashew

nut

-. Anamirta

கொழுப்புச் சத்தின் அளவு நாளுக்கு

Bret

Gwmpgse

deterioration or

disappearance of the fatty substance in the tissues, the splitting
up of fat.

கொழுப்புக் கொள்ளல், கொழுத்
ge, becoming or getting fat; 2.
கொழுப்பை இழுத்துக் கொள்ளல்,
absorbing fat.

கொழுப்புக் கட்டி, கொழுப்பிருக்கும்

சவ்வானது வளர்ந்து ஆரம்பத்தில்

முடிச்சு போல் எழும்பி பிறகு நாளா
வட்டத்தில் பெரிதாகுமோர் கட்டி, a
tumour

consisting of a mass

of

fatty matter enclosed in a thin cap-

sule which, at first, resembles a
knot and then developes gradually into a large swelling - Lipoma.

கொழுப்புக்

கல்,

மிருதுவான

ஓர்

சிவப்புக் கல் a soft and red stone;
liver - coloured stone. See mop
௪,

க்ல்.

கொழுப்புக் கழலை, 5௦௨ கொழுப்புக்
கட்டி 2. 566 கொத்துக் கழலை,
பிடுக்கில் உண்டாகும் கொழுப்புக்
கழலை, 3 1210) ௨001௮! *பாா௦பா.
கொழுப்புக்
குடல், கொழுப்புப்
பற்றிய குடல் intestine with a coat
of fat.
கொழுப்புச் கேடு, கொழுப்புச் சத்து

- Anacardium

occiden tale.

Asnageo necrosis of the fatty tissue - Fat necrosis.

5. Alligator :pear fruit - Persea
gratis - sima.

கொழுப்புப்
கொழுப்புத்
சதை,
பற்றிய sony, flesh loaded with fat.

கொழுப்புக் கரைதல், உடம்பிலுள்ள

_ கொழுப் புண்டாதல், 5௦௨ கொழுப்புப்

பிடித்தல்.
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கொழுப்புப் பிடித்தல்
கொழுப்புப்

பிடித்தல்,

கொழுமை

கொழுப்

‘Lystert_ngse0,. formation of fat - Lipogenesis.

கொழுப்புப்

பிண்டம்,

கொழுப்பு

திரட்சி. இது பிணங்கள் தண்ணீரில்
நாட்பட கிடந்து அழுகுவதாலும்,
ஈரமண்ணில் புதைந்து கிடப்பதாலு
(pesrimgib, a soft. unctuous or
waxy substance formed from the
decomposition of dead bodies
under certain circumstance as
long immersion in water, burial in

moist earth etc. — A dipocer; 2.
உறைந்த கொழுப் புருண்டை, 8
1பாா ௦7 ௦௦௩௦௨௮(6௨0 14ம் - (60.

கொழுப்பு
மயக்கம்,
உடம்பில்
கொழுப்பினாலேற்படும் மயக்கம்
அல்லது மூர்ச்சை, faininess or
swooning

due

to fat in the

sys-

tem.
கொழுப்பு
மிஞ்சுதல்,
உடம்பில்
கொழுப்பு அளவு கடந்து சேர்தல்,
excessive

accumulation

of fat in

the body — Obesity. See Qanipis

பேறுதல்.
கொழுப்பு

மூத்திரம்,

கொழுப்புக்

கலந்த மூத்திரம். இது குண்டிக் காய்
நோயினா

லேற்படும்.

urine

marked by the presence of fat in it
arising from the disease of the
kidney — Lipuria.

கொழுப் புளுத்தல்,

5௦௦ கொழுப்புக்

கொழுப் புள்ள, புஷ்டியான

௦0றப-

lent.

கொழுப்
பெடுத்தல், உடம்பின்
(கொழுப்பை நீக்கல், ஊடு 11௨
fat from body.

29.

கொழுப் பேறல், கொழுத்தல்,
ing excess
பேறுதல்.

ஈ2-

of fat. See Qanupu

கொழுப்பு
பேறுதல்,
.,கொழுப் புண்டாதல்,

உடம்பில்
9௨௦௦19

corpulent or growing

excessively

fat; 2. Hil Qansnerso,
the

power

of

exhibiting

procreation;

3.

Wsztsse0, becoming sexually ex9460; 4. உடம்பில் கொழுப்பு அதிக
lomge0, increase of bodily fat.

கொழு

மரம்,

அழிஞ்சில் மரம்.

செம்டீரம்,

see

கொழு மாமிசம், பேரவுரி,
௨ எவரு
of indigo plant with large leaves.

கொழு மிச்சன்,

5௦5 கிச்சிலி, 2. 59௮

கொழுஞ்சி.
கொழு மிச்சை, நாரத்தை, bitter orangé; 2. கடார நாரத்தை, ௦;

3.

ஓர்வகைக் கிச்சிலி, 91 ௦௮196
-~ Citrus aurantium (nobilis chrysocarpa).
:

கொழு

மீன், உப்பு நீர்க் கழிகளில்

உலாவ மோர் கடல் மின் , a seafish found frequenting back-water.

கொழு முதல், வேரண்டை. காணப்
பட்ட மரத்தின் பருத்த அடி பாகம்,
the stout stem of a tree found at
the root above the ground level.

Gamep

apd. Gn

sas

tender

shooi

கொழுமை, Glanaptny obesity; 2
@wlgeA, coolness; 3. spe.
beauty; 4. 6m, colour.
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கொழுமையாய் : வளர்த்தல்

கொழுமையாய் வளர்த்தல், குழந்தை:
சதைபிடிக்கும்படி நல்ல உணவு
கொடுத்தல், nourishing a. child
which rich food; 2 2, மாடு கோழி
rearing cattlé and poultry so as to

make them

plump

by rich feed-

ing.

கொழு

மோர்,

இரும்புக் கரண்டிக்

காம்பைச் சிவக்கக் காய்ச்சி முறித்த

மோர்,

இது

பயந்த

குழந்தை

களுக்குச் கொடுக்கப்படும், யன

- milk is neutralised or otherwise
rendered inert by thrusting into it,
the

red

hot handle

portion

of an

fron spoon. It is generally given to
children affcted with shock.

கொழும்பு, காகதாளி ஆச்சா, ஷே
ebony - Diospyros ebenum.

கொழும்

— Periploca

புகை,

frangrant

வாசனைப்
smoke;

2. Bipib ysma,
கொழும்புச்

indica.

புகை,

வார்ம்

சத்து மிகுதியாக

வுண்டு.

இது

கொழும்பினின்று கொண்டு வரப்
u@tb. Colombo arrack distilled
from the juice of cocoaunt palm. It
contains 42% of alcohol. It is exported

from

Colombo.

கொழும்புச் சிவ' கரந்தை,
சரக்.
கரந்தை, *வ 1௦௦/33/ ௦ Ceylon
toolsy - Sphaeranthus zeylanicus.

கொழும்புச் சேவகன், இலங்கையில்
உற்பத்தி

யாகும்

சிற்றா

முட்டி,

கொழும்புத் தேங்காய், ஈழத்துத்
தேங்காய், Ceylon cocoanut — Cocos

nucifera(zeylanica).

— Camellia ௨௮; 2. கருக்கு வலி,
deccany
olive
‘wood
Elaedendron glaucum.

கொழும்புக் கொட்டைக் களா, ஈழ
தேசத்துக்
கொட்டைக்
களா,
-

"கொழும்புச் சாராயம், தென்னங்
கள்ளினின்று
வாலையிலிட்
டிறக்கிய சாராயம். இதில் போதைச்'

இலங்

கொட்டை, ஜே!0ா coffee - Coffea
arabica (nalknad).

plum

Arenga

கொழும்புத் தேயிலை, இலங்கைத்
தேயிலை, Ceylon tea or indian tea

கையில் உற்பத்தியாகும் காப்பிக்

Ceylon

-

incense;

perfume.

கொட்டை,

Ceylon sago, a product of Ceylon
sugar
- ‘palm
saccharifera.

Ceylon pavoia-Pavonia zeylanica.

கொழும் புகா, நன்னாரி வேர், Indian
sarsa-parilla

பட்டை

Fiacourtia

கொழுப்புப் பழம்,

கொழும்புக் கோப்பி, இலங்கைக்
காப்பிக் கொட்டை, கவே! ௦01766,
5௦௦ கொழுப்புக் கொட்டை.
கொழும்புச் சவ்வரிசி, இலங்கைப்
பனையிலிருக்கும்
சவ்வரிசி,

கொழும்பு

நாரத்தை,

ஈழத்து

aurantium

(melano

நாரத்தை, 9௨6 orange of ஷோ
- Citrus
carpa).

கொழும்பு நாவல், வெண்ணாவல்,
white

jaumon

—

Eugenia

zeylanica.

கொழும்புப்

பட்டை,

ஈழத்து

இலவங்கப் பட்டை Ceylon cinnamon - Cinnamomum zeylanicum.
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கொழும்புப் பழம்
கொழும்புப்

பழம்,

கொள

ஈழத்துக்

கொட்டைக் களா. இதற்கு மோரிஸ்

கொட்டைப் பழம் என்றும் பெயர்.
இதன் கொட்டையை மஞ்சளோடு ்
சேர்த்தரைத்துப் பூச, பிரசவித்த

பெண்களுக்கு உடம்பில் ஈரத்
தங்காது. இதன் முள் அம்மைப்பா
லெடுக்க வுதவும்,

ஜே!

இிப௱ -

Flacourtia ramontchi. {t is also
known as Mauritius plum. The nut

of this fruit ground with turmeric,
is prescribed for lying - in women
to prevent absorption of moisture
in the system. The thorn is used

for taking out vaccine virus.

Ceylon
talipot
Corpha
umbraculifera. See snefics viemesr.

கொழும்புப்
கொட்டைப்

பாக்கு,
பாக்கு,

பச்சை

ர்

௮௧௦௪-

nut.

கொழும்புப்

பாசி,

pews, Ceylon oak, hill trumpet
flower
or
flowering
fig—
Schielchera trijuga alias S.
pubescens. See SiaaQanconrn
மகை மரம்.

கொழும்பு முல்லை, நந்தியா வட்டம்,
Ceylon

jasmine

montana

carnoaria.

இலங்கை

கடற்பாசி. இது உணவிற் குதவும்.

இவ்வினத்தைக் கொளுத்தி சோடா

—

Taberae-

கொழும்பு வேர், சீன வேர். இதற்கு
சோப் சீனியென்று
யூனானிப்
பெயர். மலையாளத்தில் கிடைக்
கும். இது கசப்பு, மிக்க வாசனை;

இவ்வேர் உடம்பிற்குப் பலத்தையும்,
குடலுக்கு

கொழுப்புப் பனை, ஈழ தேசத்துத்
தானிய்பனை, Ceylon fan tree;

கொளத்தல்

வவிமையும்

உண்

டாக்கும். இதை நன்னாரியைப்போல் உபயோகப் படுத்தலாம்.
இதைக் கஷாயமிட்டு வாத வவி,
காககை

வலி,

மேகக்

கிரந்தி

முதலிய நோய்களுக் குபயோகப்
படுத்துவதுண்டு. வேட
௦௦01;
China root — Cocculus palmatus
alias Radix columbiae. In Unani,
it is known as Chob China or
Chob-Chini. It is obtained in
Malabar. It is bitter in taste. strong

வுப்பும்ழஏ
ஐயோடின்
சத்தும்
எடுக்கலாம். Ceylon
moss
—
Gracilaria
greville alias G.
lichenoides.. It is an edible sea-

in smelt; and is a valuable tonic
and stomachic. It is to some extent used like sarsaparilla. A decoction prepared from this is prescribed by Vaidyans for rheuma-

moss weed. Almost all the plants

tism,

of this class yield soda
dine on incenneration.

and

io-

கொழும்புப் பிசின், சோலைப் புளி,
Ceylon gamboge — Garcinia
moreila.

கொழும்பு மரம், பூ மரம். இதுவே
.கூம் பாதிரி, கொஞ்சி அல்லது

epilipsy,

syphilis etc.

கொழும்பு வைரம், துவரை

மல்லி.

இது ஈழ தேசத்து ஓர் வகை வைரம்

. போன்ற கல், உச!
esteemed

கொள

in jewellery.

கொளத்தல்,

coming

soft and

௦4 ஜோ
—

இளகல்,

be-

loose by being

overriped; 2. s\ipae, putrifying
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கொள

கொள்

கொளத்தல்
rotten; 3. a1 1oies

கொளுத்து

சதை தளர்ந்து மெதுவாதல், 0௪140

வெயில்,
sun.

or becoming
relaxed

and

soft

as

muscles

through oid age or disease. See

கொளுந்தல்,
causing

கொளகொளனெல்,
அழுகியிருக்கும்
state of being
putrified.

கொளஞ்சி,
கொளி,

இளகி அல்லது
தன்மை,
1௨
over riped or

16-௦௦.

கொளு கொளுத்தல்,
கொளத்தல்.

see

சூவி,

கொளுஞ்சி
நாரத்தை,

வேலிப்

see

பருத்தி,

5௦௨ கொழிஞ்சி.
நாரத்தை,
கொடி
see
கொழிஞ்சி

நாரத்தை.
கொளுத்தல்,

2
568 கொளுத்துதல்.

கொளுத்து, உடற் சந்து, 106 82141!
joints of the body.

Qamenagise, F epi_-v, igniting:
kindling

fire;

fire; being burnt.

7

கொளுநப்பு, 566 கொழுப்பு.
2. குடலிசிவு,

ணா

௦ the

கொளுவு, இசிவு, மானா; 2. நெருப்பு,
fire.
having

cramp

in the

bowels;

2.

நெருப்பு மூட்டுதல், kindling fire.

hedge cotton — Dacmia extensa;
2. பன்றி மொத்தை, 019 1௦0௦1 Trapa bisipinosa.

கொளுஞ்சி,

4

கொளுவுதல், குடலிசிவு கொள்ளல்,

கொள

கொளுக்கட்டைத்
தேக்கு,
கொள்ளிக் கட்டைத் தேக்கு.

கொளுங்

பண்ணல்,

bowels.

5268 கொள்ளுக்காய்,

பழுவெலும்பு,

எரியப்.

to burn.

கொளுந்துதல், தீப் பற்றல், 1வ1ப ற

றவ;

566 அதி மதுரம்.

வேளை.
கொளு,

பற்றும்

௦ா 5௦ம்

கொளுவல், குடல் வலி, ௮௦0௦ள்/ஈ௮]

5௦6 குளஞ்சி.

கொளிஞ்சி,

வெயில், தீப்
மபா

2.

வெய்யிற்

கடுமையாகக் காய்தல், பபரார்டு ௨
the sun.

கொள்,

குதிரைக்

கொள்ளு,

110156-

gram Dolichos uniflorus alias
Glycine
tomentosa;
2. see

குடைவேல், 3. சிறு விடுகொள்
அல்லது பெரு விடு கொள்; இது

அவுரி

இனத்தைச், “சேர்ந்தது

போலும். இவ் விதைகளினின்று
மை
தயாரித்து
கண்களுக்குத்
S__somb, an unknown plant probably referring to indigo seed, used
as a collyrium in diseases

ரூ௪5;

4. பண்டைய

of the

காலத்து ஓர்

நிறை அள்வு, ௨ க௱வி அல்கு

10

weighing used in olden days; 5.
கொள்ளு ,தானியம்:
இது
பல

வகைப்படும், gram (grain) in general. It consists of different kinds:—

1. eq5nu Qanen, black gram — Cassia absus.
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கொள்

கொள்ளிகை

2. காட்டுக் கொள், 70 gram — Glycine suaveons; jungle horse —
Gram
_
Atylosia
scarabaeoides.

3. கார் கொள், 5௨௨ கருங் கொள்..
கொள்
கலம், மருந்து, தைலம்,
சூரணம் முதலியவைகளை இடும்
ஓர் வகைப் பாத்திரம், ௮ vessel for
holding (medicine, oil, powder
etc); a vessel in which anything is

contained

~ Conceptdcle;

2.

13th day when the scabs fall of
1. பயறம்மை.

கொள்ளல், உட்கொள்ளல், 1௮/4௭ 4;
2. சாப்பிடுதல் அல்லது குடித்தல்,
௨௦110 ௦ா சொர:
3. உயிர்
Glanerenso, animation, 4. Gaus
கொள்ளல், 48/9 £௦௦4; 5. நோய்
Qaneneneo, being affected with illness;

contracting

கொள்ளளவு,
much

பிடிக்கு

2. உட்கொள்ளு

வேக

வைக்கும்

quantity as
or eaten.

which

horse — gram

கொள்

பாளை,

கொம்பு,

ற௦4

1

is boiled.

8௦௨

கொள்ளன்,

கொழுக்

கொம்பு.
ciliate: leaved

மொச்சை,

horse-gram

ciliatus; 2. 2 cme

—

வதற்காக சமைக்கப் பட்டது, 1௮7
which

is cooked

for eating.

கொள்ளம், களி மண், ஸு;

1௦௮.

கொள் ளம்மை, காய்ச்சல், பிதற்றல்,
சன்னி, முதலியகுணங்களுண்டாகி,

மூன்றாம்

தோன்றிப்

நாளில்

சிரசில்

குரு

பிறகு குரு முழிந்து

13-ம் நாளில் இறங்கி, பக்குகள்
'உ
ம் ஓர் அம்மை, a kind of
all-pox marked

by eruptive fe-

ver, raving, delirium, fits etc. in this;
the eruptions make their appearance on the third day, and: then
pimples are developed to the size

of

௮5

' கொள்ளாக்

மளவு,

could

as much.

be

swallowed

5௦௨ கொள்...
கொள்ளி,

அடங்காப்

uAuenGennest, one having exces-

கொள் எட்டு, ஒர் வகை

Dolichos

மளவு,

as can be held - Capacity;

உண்ணுங் கலம், ௮ plate or dish for

eating; eating-dish; 3. Qanenen

a disease.

horse-gram

and

become

vesicies with watery head; and
lastly they dry up on or about the

sive hunger and indulges
ing too much — Glutton.

.கொள்ளாத

in eat-

நோய்

குணப்படாத

கொள்ளல்,
நோயால் பீடிக்கப்

iu_eo, being seized with an incurable
diseases;
2.
@ tim

Glasetereo,

being

attacked

with

leprosy.

Qarcnefl, Qarenafls aie,

fire-

டாம்; 2. நெருப்பு, fire; 3. see
எருமை நாக்கி, 4௧ல் லுப்பு, 5௦௪salt; 5. anpemes ui, quintessence

Salt; 6. sje),

indigo plant

— Indigofera tinctoria; 7. Lye, Indian beech — Pongamia Pinnatta;

8. அலரி, ௦1௦௨௭௦௮.
கொள்ளிகம்,

566 அமுரி.

கொள்ளிகை, எருமை நாக்கி, வரன்
see.

1254

கொள்ளிக்

கொள்ளித் தேன்

கட்டை
எரி கொள்ளி,

நடுவில் சுறுப்பாயும், கொள்ளியாற்

கொள்ளிக்
கட்டைத்
தேக்கு,
போதக நாறி மரம். இது ஓர் சிறிய

consisting of innumerable small

கொள்ளிக்

கட்டை,

fire brand.

மரம்; சிறிய வெள்ளைப் பூ. இதன்

இலை மூத்திரத்தைப் போக்கும்,
பாண்டு ரோகத்தில் உள்ளுக்கும்,
வெளிக்கும்

பிரயோகிக்கலாம்.

வெள்ளாட்டு மூத்திரத்தில் அல்லது
வெங்காயச் சாற்றில் ஊறப் போட்டு
உபயோகிப்பார்கள். இதைக் கடுக்

காயோடு சேர்த்துக் கஷாயமிறக்கி
மலக் கட்டுக்குக் கொடுப்ப துண்டு,
fire-brand teak—Premna tomentosa. It is a small tree; flowers
small, white: leaves medicinally
diuretic; they are given internally
and also applied externally in

dropsy. Vaidyans use them
soaked in goat's urine or in onion
juice. A decoction

of the

leaves

சுட்டது போற் காணும், 1116-0120
carpung. They are skin eruptions
papules in children (between 2
and 4 years) which develope into
peculiar blisters almost resembling the ones caused with firebrand. These eppear red aill
round and black in the centre; and

terminate

in

brownish

itchy

scabs. They may be roughly compared to Roseola infantalis or
Pemphigus as some seem to
think.
NOTE

:— The disease.is said to

attack especially children be-

tween 2-4 years. The blisters are
about the size of four anna pieces

consisting of innumerable

small

papules.

கொள்ளிக் கருவாடு, காய வைத்த

உப்பிட்ட கொள்ளி மீன், பர௦௦ வார்

and gall-nut provés useful when
- bowels as costive.

cured Indian turbot. See etajemw

கொள்ளிக் கண், கண்ணூறு அல்லது

கொள்ளிக் கன்னி, வன்னி வாகை,
fragrant ௧௦௮01௨. 5௦6 ௧௬ வாகை.

கொடிய கண், ஸரி சூ௨. 65 கொதிக்
கண்.

கொள்ளிக்

கண்ணன்,

கொடிய

பார்வையை யுடையவன், ஈன எரர்
fiery, evil eyes.
்

கொள்ளிக் கண்ணி, கொடிய பார்வை
யுடைய பெண், ௮ ௦௱௮
ery, evil eyes.

கொள்ளிக் கரப்பன்;,

குழர்

எம் *-

os

காணுமோர் வகை கரப்பான் நோய்,
இதனால் உடம்பில் கொப்புளங்கள் :
எழும்பி, ஓரத்தில் சிவப்பாயும்

கொள்ளிக்
கொட்டான்,
கொள்ளி யெறும்பு. .

see

கொள்ளிச் சிலந்தி, 'கொள்ளியாற்
சுட்டது போற் காணும் சிலந்தி,வா
ulcer

resembling

. caused

கொள்ளி
sAyenmd,
burns.

by a

the ‘blister

fire-brand

சுட்டான்,

தீப்பட்ட

injuries caused
.

by fire;

கொள்ளித் தேள், கொட்டுவதனால்
கடுமையாகக் கடுக்கும் தேள்,
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கொள்ளித் தேள்

கொள்ளு

a scorpion of a virulent type, the
sting of,which causes intense

burning pain.

கொள்ளிப் புண், கொள்ளியாற் சுட்ட
Ljesr, injury or wound caused by a

fire-brand; black scorched-wound.

சதுப்பான

நிலங்களில் .இங்கும்

மங்கும் உலாவும். இதை தவறுத
லாகப் பேய் எனக் கருதுவ துண்டு,
a meteor or combustible gas that

appears

in the night and

flirts

about over marshy grounds or
bogs; it is known as will-o’ the-

கொள்ளிப் பூடு, புனுகு, பெர்.

wish or jack-o’ lantern - Ignis fat-

கொள்ளியம்,

uus. It is looked
by mistake.

புங்க நரம்,

Indian

‘beech — Dalbergia arborea; 2. ga
acs
efi,
coral
plant
—

Salicornia

brachiata;

3. vesipc

பூடு, glosswort — Arthrocnemum
‘indicum:

கொள்ளி

யெறும்பு,

கொள்ளிவா

யெறும்பு.
இது
கடிக்க
மிகக்
கடுக்கும். இது சிவப்பு சிற்றெ
றும்பில் ஓர் இனம், ௨ !1ள்ா0 of red
small ant, the bite of which causes

intense burning pain.

sonous sting in its tail.

கொள் ளிலை, 8௦6 கொள்ளுக் காய்
வேலை: 2. கொள்ளுச் செடியின்
Gime, the leaf of horse-gram
plant.

வாய்க்

குணங்கு,

56௦

கொள்ளி வாய்ப் பிசாசு.

கொள்ளிவாய்ச் சர்ப்பம், ஓர் வகை
விரியன்

பாம்பு.

56௨

as a devil

வாலி, சிவந்த வால்,

1௪4; 2. அரணை,

red

6௦56-1122:

3.

கருப் புடலும் சிவந்த வாலும், one
with a dark body and red tail.

கொள்ளி
பாம்பு.

விரியின்,
இது

ஓர்

விரியன்

சுடித்தால்

மிக்க

எரிச்சலைத் தரும், fire-brand viper
— Viperidae. Its bite causes a burning smart.
கொள்ளி வீங்கு, மாட்டுக் குண்டாகும்

கொள்ளிவா
லெறும்பு,
வாலில்
விஷ முள்ள எறும்பு, ௮ ஈவர் ஐ௦--

கொள்ளி

கொள்ளி

upon

கொள்ளி

விரியன்.
கொள்ளிவாய்ப் பிசாசு, ஓர் விண்
வீழ்கொள்ளி அல்லது நெருப்புக்
காலு மாவி. இது இராக் காலங்களில் -:

ஓர்

தொண்டை

அசாத்தியம்,

நோய்.

இது

க malignant

sore-

throat of cattle. It is generally fatal.

கொள்ளி

வைத்தல்,

புடத்திற்கு

நெருப்பிடல், setting fire to the pile

of cow-dung

cakes arranged

for

calcining medicine, 2. பிணஞ்
aie,
burning corps as Gl,

யிருந்த
வீட்டிற்கு
கொள்ளி
வைத்தல், 8௨010 1721௦0 the funeral
pile of one's mother
womb once he was.

in whose

கொள்ளு,
குதிரைக்
கொள்ளு
அல்லது காணம். இது தட்டையா
யிருக்கும்; எங்கும் கிடைக்கக்
கூடியது. இது சில சமயம் கறிகளுக்
குபயோகப்
படுத்தப்படும்.

'
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கொள்ளு ரசம்

கொள்ளு

போக்கும்; உடம்பை இளைக்கச்
செய்யும். வேக வைத்த இதன்

பருக்கும்.
வலி
வுண்டாகும்.
கிரகணி, குன்மம், விழி ரோகம்,
சலதோஷம் இவைகள் போம்.
பெண்களுக்குக் காணும் வெள்ளை,

இரசம் சலதோஷத்திற்குக் கொடுப்ப
துண்டு. 105௨-01௭௮ - 00110௦௧5

களுக்கும், பிரசவத்தில் அழுக்கை

அன்றியும், கல்லடைப்பு,

biflorus alias
common and

இருமல்

D. unifiorus. It is
solid everywhere.

Seeds are used as food for cattle;
they are also used in curries at
times. The pulse is a demuicent
- in calculus affections, coughs etc.

It is also said to reduce corpulence. Water of boiled gram is

given for cold; 2. Glance

se, re-

ceiving; 3. ‘21 கொள்ளுதல்,
கொள்.

கொள்ளுக்
அரிசியும்

கஞ்சி,
கலந்து

56௫

கொள்ளும்
வேக

வைத்த

கஞ்சி, இதனால் அதிக பசி, பம்,
வீரிய விருத்தி இவை உண்டாம், ௮
gruel or light food obtained by
boiling rice and gram together.

சூதகக்

கோளாறு

முதலியவை

வெளிப் படுத்துவதற்கும் இது
உபயோகப்
படும்,
water
extracted from boiled horse-gram

and mixed with other ingredients
or

condiments

—

Horse-gram

soup. ‘This not only improves
emaciation; but also invigorates
the system. It proves useful in
chronic dysentery, dyspepsia,

ophthaimia and other affection of
the eye, bad cold etc. It is used by
females in leucorrhoea and menstrual derangemenis. it is aiso
given to females during parturition to promote lochial discharge.

கொள்ளுதல்,

586 கொள்ளல்;

மருந் துணணல், 144

2.

கச;

" creases the secretion of semen.

3. உண்ணல், 1௮14ற 1000; 4. மேற்
கொள்ளுதல், being attacked with

கொள்ளுக் காய் வேளை, கொழுஞ்சிச்
-செடி,.சிறிய ஊதாப் பூ, இலை, புளி
யிலையைப் போலிருக்கும்; வேர்

THOS
ing.

This

promotes

hunger

and

in-

கசப்பு இதன் கஷாயம் குன்மத்திற்
குதவும்,. 28216௧
indigo
Tephrosia purpurea
alias T.
gaiegioides. it isa small wild
shrub with smail purple flowers;

and leaf resembling that of the
temarind;

roots

bitter and

a de-

coction of these is considered a
good

remedy

in dyspepsia.

கொள்ளுச் சாறு, கொள்ளு 'இரசம்.
இதனால்
இளைத்த
உடம்பு

as

madness,

small-box

Qansnemnzs,

கொள்ளு

etc;

5.

accomodat-

பானிதம், சூரிய காந்தி,

sun-flower -. Helianthus indicus.

கொள்ளுப்

பூண்டு, காணம்,

dras horse-gram
labialis.

742-

— Teramnus

கொள்ளு மளவு, உஈ*௭ணக் கூடிய
வளவு, 85 ஈப01% 25 could be eaten
or as stomach could contain.

கொள்ளு ரசம், 565 கொள்ளுச் சாறு.
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கொள்ளை

கொறுக்

சச்சி

கொள்ளை, பெருவாரி நோய், ஷூ:
demic disease; 2. eS), excess.

. dren affected with cold or phlegm.

கொள்ளை

கொற

கொடுத்தல், கொள்ளை

நோய்க்கு
giving or
epidemic
or adults

உயிரை பறி கொடுத்தல்,
offering as a victim te an
disease; losing chitdren
in epidernics.

கொள்ளை

கொள்ளல்,

சனங்கள்

பெருவாரி. நோயில் இறத்தல், tying away lives of people as by
epidemics.

கொள்ளைக்

காய்ச்சல், பெருவாரி

தொத்துக் காய்ச்சல், 1ஈரீ200௦ப5 21ளெ! 72; 2. பெருந் தடிமல், 1ஈ-

ரிபனா2௮. 8௦6 கோதாரிக் காய்ச்சல்.
கொள்ளை
நோயாற்
கிடத்தல்,
வாந்தி பேதி, அம்மை, காய்ச்சல்
- முதலிய
பெருவாரி
நோயால்

lungs; generally common

கொறெனல்

in ciiil-

,சரியாக பொடி

அல்லது தூளாகாமை, 0/0 rough
and hard to the touch due to not
being well powdered
nal powders.

கொறண்டல்

as, medici-

வாதம்,

see

குறண்டல் வாதம்.

கொறி ஆடு,

511220;

2. செம்மறி

wn, a short woolly sheep
twisted horns.

with

கொறிக்குதல், பல்லாற் கோதுதல்,
gnawing.

கொறி தலை, நில வேம்பு, ரொா௦யாம்
neem

— Justicia

paniculata;

2.

Qamilea aeneo, blotched-head.

பீடிக்கப்பட்டு வருந்தல், being at-

கொகறிப் புத்தம், சர்க்கரை வேம்பு,

‘tacked and afflicted with a pestilential disease as by cholera,
small-pox, influenza etc.

கொறு

கொள்ளை நோய், அம்மை முதலிய
Qugeunfi Gomis, epidemic diseases

such

as, fever, small-pox,

influenza, plague, pestilence etc.
See கோதாரி.

கொள்ளையிற் போதல், கொள்ளை
நோயில் இறத்தல், 6௨9 கோ:120
away in an epidemic.

கொற

கொறப்பு,

சீதளத்தால்

குழந்தைகளுக்குத் தொண்டையில்

- அல்லது நெஞ்சில் கோழை கட்டிக்
காணும் சத்தம், rale or abnormal
noice either in the throat or the

margosa tree, the bark of which
is sweet to taste.

கொறுத்தல்,

குறட்டை

effi_eo, snoring.

கொறு

கொறுப்பு,

566

கொற

கொறப்பு.
கெொறு

கொறெனல்,

நுரை

ஈரல்

கோளாறினால் கோழை யுண்டாகி,
தொண்டையிவிடும் சத்தம், ௮ ஸnorma! sound in the throat in resPiration due to phlegm espeically
when the lungs are notin a healthy
state.

கொறுக் கச்சி, 86௨ எருவை, 2. நாய்
வேம்பு, 8௦0-1௪௨, 1௪ same as
dog-mustard; 3. He Canny,
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கொறுக்
ground

neem;

கொறுக்கு

கச்சி
4. mresre,

see

கொறுக்கை, 5௦6 கொறிதலை..
கொறுக்கச் சீரிகம், பே
podded indigo
subulata.

ரவுரி,

long-

plant - Indigofera

கொறுக்கம் புளி, 566 கொறுக்காய்ப்
புளி.

கொறுக்கல், 52௦ கொறுக்கை.
கொறுக் காய், 5௦௦ கொறுக்காய்ப்
புளி.

கொறுக்காய்ப் பால், கொறுக்காய்
மரத்தின் பிசின், பா extracted |
from
Malabar tamarind
கொறுக்காய்ப் புளி...

See

கொறுக்காய்ப் புனி, ஈழப். புளி. இது .
ஒரு சிறிய மரம்; எங்கும் காணலாம்.
இலை மிகப் பச்சை நிறம்; காய்
மஞ்சள்
அல்லது
சிவப்பா
_ யிருக்கும். இது புளியங் காயைப்
போல் வளைந்து

உட்புறம் சதைப்

பற்றாக விருக்கும்; 6-1௦ விதைக
சுண்டு. இம்மரத்தினின்று பால்
எடுக்கலாம். இதன் புளிப்புக் காயை
புளியைப்
போல்
கறிக்குப

sweet
or Manilla
tamarind
(Pithecolobium dulce) the pulp of
which is edible.

கொறுக்கு, மேக சம்பந்தத்தினால்
ஏற்படும் விரண
நோய். இது
சாதாரணமாய் நோய் கொண்ட
பெண்களைப் புணலுவதால் ஆண்
குறியைச் சுற்றி உண்டாகும். இது

இரு வகை. இளங் கொறுக்கு,
முற்றிய
கொறுக்கு.
இரணம்
மிருதுவா
யிருக்கும்,
இளங்
கொறுக்கு மேகக் கிரந்தி வகையிற்.
சேராது;

இது

உடனே

சிகிச்சை

செய்ய
குணமாகும்.
ஆனால்
மற்றொன்றோ
கடினமாக
விருக்கும். இது ரோகப் பெண்களி
னிடமிருந்தாவது,

தாய் தந்தையர்

மூலமாய்க் கற்பத்தில் ஊறியாவது

'பிறக்கும். இது உடம்பில் சோரி
நிற்பதால் வெகு காலங் கழித்துத்
தோன்றினாலும் .
தோன்றும்:
தோன்றிய பின் சில மாதங்கள்
கழித்து உடம் பெல்லாம் பரவி,
குருக்கள் எழும்பி புண் உண்டாகி
துன்புறுத்தும், சில வேளை 15-2௦
வருஷம் கழிந்த பின் கூட சூலை

யோகிக்கலாம், 14190௮7 tamarind,

பாரிச வாயு, பைத்தியம் முதலியன

acid

auras Ganenpitb, a highly conta-

leaf tree;

pot

tamarind

—

Garciniaicambogia. it is a small
ever green tree of West cost;
grown in hedges and is also common -everywhere Leaves dark

green, fruit yellow or reddish, with
soft white kernel inside; 6-10

seeded; a gamboge
of fine quality exudes frorn the trunk; its sour
fruit is used in curry like tamarind.

NOTE :— This should not be con‘founded with கொடுக்காய்ப் புளி,

gious

ulcer,

contact

of

arising from
venereal

direct

poison

—

Chancre. It is contracted from the
woman suffering from a similar
one. It consists of two kinds soft
and dark. The first kind is a simple
one known as soft chancre or
Chancroid, which is non-syphilitic
in nature; and can be cured by

immediate treatment. Whereas,

the other kind is hard chancre
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கொளலுக்கு
known as

Syphilis.

கொற்றான்

!t is a chronic.

disease either communicated by

an infected woman or transinit‘ted by syphilitic parents to their
childcen. The symptoms may oc-

cur with long intervals between

the primary sore which appears

at the seat of infection and the
secondary

and

tertiary

sores

which affect several parts of the
body. The tertiary symptoms may
not appear for years; till even perhaps the end of 15 or 20 years.
When other effects such as locomotor ataxia, general paralysis;
insanity may show themselves;

and this is known as para-syphifis.

கொறுக்குக் கிரந்தி, உடம்பிலேற்
பட்ட கிரந்தியின் சம்பந்தமாய்,
ஆண் பெண் குறிகளிற் காணும்
கொறுக்கு, 2 1/0 ௦72௦! ௧௦௨
in the genitals

(man

or woman)

combined with constitutional
syphilis; a form of soft chancre
followed by pure syphilis.

கொறுக்குக்கொண்டான், கொறுக்கு
நோயால் பீடிக்கப் பட்டவன், ௦16
who

is suffering from chancre.

கொறுக்கு வலி, 566 குரக்கு வலி,
2. காக்கை aicdi, epilepsy. See
அபசுமார ரோகம்; 3. ஓர் நரம்பு வலி,

spasm.

கொறுக்கை, நாணற் தட்டை, 6பா௦pean

bamboo

reed

— Arundo

karka alias A. donax; 2. ஓர் கடல்
en, a sea-fish known as stargazers — Uranos copidae; 3. see

கொறுக்கு;

4. குறட்டை

மூச்சு,

-snoring; 5. காக்கன், ௮ சோர் ரானா;
6. 86% சூரக்கு வலி; 7. காக்கை,

crow, 8. ahGQaapisens, a sea fish
—Pristipoma furcatum; 8. உயிர்ப்பு,
breath.

கொலுக் கைச்சி, ஓர் புல், ௨ (பர ௦7
grass.
கொறுக்கைத் தாரி, செங்கத் தாரி,
false
peacock
foot
Niebuhria linearis.

tree

—

கொறுக்கைப் புல், நாணற் தட்டை,
58௨ கொறுக்கை.

கொறுக்கைப்
புளி,
கொறுக்காய்ப் புளி.
கொறுக்கைப்

பேணி,

பேய்ப்

பாற்.

சோற்றி, ௨ றிலாம் ௦74 0௦ species of
Indian

gutta

percha

yielding

an

elastic substance.

கொறுக்கை

வலி, 566 கொறுக்கு

வலி.

கொறுக்கை விடல், குறட்டை விடல்,
snoring.

கொறுடு, கன்னம், ௦௨௦1.
கொற் கலுழி, கஞ்சா, பொர்லு ஐலா
— Cannabis. sativus.
கொற்றம், வலிமை,

கொற்றவன்,

முடக்

எரா.

கொற்றவன்,

palsy curcr — Cardiospermum
halicacabum.

Ganpprer, api_& Ganpmret, see
கொற்றவன்,
2.
எருமைக்
Qarsaner, leafless creeper —
Cassytha

filiformis.

எருமைக் கொத்தான்.

See

also
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கொள்றை

கொற்றி
கொற்றி, பசுவின் இளங் கன்று, 1168

young calf of a cow; 2. aq தாளி,

Diospyros.

wood —

black satin
ebenum.

கொஜ்றி ame, Heo Candy, see
'கொறி தலை.
பிரசவத்திற்

கொற்றியார்,

குரிய

தேவதை.அதாவது காட்டேரி, (300dess

power

spiritual

of the

re-

sponsible for child-birth.

கொற்றியார்
பத்தாவது

பிரசவித்த
பெண்ணை

பூசை,
தினம்

சுத்தம்
முழுக்காட்டி அறையை
செய்து வீட்டிற்குள் அழைத்து வந்து

அன்றி

ராத்திரி

காட்டேரிக்கு

திருப்தியாகும்படி போடும் பூசை, ௮
ceremonial offering made to the
female deity named Katteri re-

sponsible for parturition or childbirth on the tenth day of delivery.
in this, the fying in room is cer-

emoniously cleaned; and the delivered woman is given a bath and |
admitted into the house. The worship is conducted purely by the
female

members

in the night on

that day.
10௦0.

கொள், பொழுது, 06106; 2. விடியற்
காலம்,

சே:

3. வலி,

strength;

4. அச்சம், 12௮1.

கொன்றான், தாயைக் கொன்றான்
அதாவது வாழை, 01214௮17 1726.

கொன்றான் சாறு, வாழைச் சாறு, 172
juice of plantain bark.

பேசல்,

@ pola

2:

stammaring:

ை
போற் பேசல்,
ட்ற்்ஈத; 3: குழந்த

partiling like child.

இது

கொன்றை,
மரமெனவும்,

. கொன்னை

சரக் - கொன்னை

யெனவும் வழங்கும். சம: உயரம்.
மேற்பட் டை மிருதுவாயிருக்கும்.
பூவின் காம்பு நீளம்; காய்கள் நீண்டு
தொங்கும்; 2 அடிநீளம், உள் சதைப்
பற்று கறுப்பும், வழவழப்பாயு
மிருக்கும். இது

யென

கொன்றைப் புளி

வழங்கும்

இது. மலத்தை

இளக்கும். இதன் இலை, வேர்ப்
பட்டை: மேற்பட்டை மருந்திற்
வைத்து

குதவும்; பூக்கள் கஷாயம்

வயிற்றுக் கோளாறுக்குக் கொடுக்க
லாம்; வேர் ௬ரத்தைப் போக்கும்.
பட்டையும், இலையும் அரைத்து
எண்ணெயிற் குழப்பி உடம்பில்
குருக்களுக்குத்
தட்வலாம்

அன்றியும், இதன் சமூலத் தால்

பெரு வியாதி, கிருமி, ரோகம், கீல்
பிடிப்பு, விஷ

மலம், அரோசகம்

இவைகள் நீங்கும். இதன் புளியைக்
குழந்தைகளுக்கும்,
கர்ப்பிணி
களுக்கும் பயமில்லாமல் பேதியாகக்
கொடுக்கலாம்.

கொற்று, உணவு,

பேசல்
பேசல்,

கொன்னிப்
திக்கிப்

கொன்றுதல்,
அதாவது

இதைக்

காப்பி

மிலும் போட்டு சாப்பிடலாம்.
இதன் பூ நாட்பட வுபயோகிக்க
நீரிழிவைப் போக்கும். குழந்தை
களுக்கு வயிற்று வலி

கண்டால்

் இதை தொப்யூழ்ச் சுற்றிப் போட
மலங்
கழியும்.
இலைகளை
அரைத்து

போம்.

மேற் பூச வண்டு

இதன்

கடி

சாம்பல் காரமாக

'
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கொன்றை

pei,

common

கொன்றை

cassia. lndian

4.

laburnam — Cassia fistula alias
C. rhombifolia. Tree of moderate

sizei bark smooth; flowers on long
pedicles; legumes 2 ft. long mucilaginous pulp surrounding the
SY
உ
.
seéds.
It is known as Cassia
tamarind which is a laxative. The
root-bark, tree bark and leaves are
medicinally useful; flowers are

கருங்

‘worm; ashes used as mordant,
and an asiingent gum is found
exuding from the stem. The following are the different species:—
1. சரக் கொன்றை
Cassia fistula.

2.

மயிற்

- கொன்றை, .

கொன்றை,

ற2௨0௦01%

Sumatra

5. குளோப் பூக் கொன்றை, 91௦0௨flowered cassia — Cassia
glauca.
6.

given in decoction in stornach affections; roots are febrifuge. Bark |
and leaves are rubbed up mixed
with oil and applied to pustules;
root is a strong purgative; leaves
are parched and eaten for medicinal purposes. The plant as a
whole is used with. advantage in
leprosy, worm, infections, arthritis, toxic diarrhoea, nausea etc.
The pulp being a mild laxative is
safely used for children and pregnant women, it is also taken with
the essence of coffee. Decoction
of flowers, if taken for sometime,
proves useful in diabetes. In is
flatulent colic of children, itis com-—
monly applied round the navel to
produce motions; leaves ground
into a paste are applied to ring-

கொன்றை,

senna — Cassia siamea. It is
so called from its dark fruit.

காட்டுக்
கொன்றை,
wild
kondray; Venezuela soap bark
tree
_
Pithecolobium

bigeminum.
7.

மஞ்சட்

கொன்றை,

kondray;

3௪110

sulphur-flowered

cassia ~ Cassia sulpeurea
alias Senna sumutrana.

8.

வரிக் கொன்றை,
stripedkondray — Cassia emarginata.

9. பிரம்புக் கொன்றை,
No. 14.

86

10. nmeods Glanentenm,
senna

— Cassia

11. fens
No. 3.

25

deccany

montana.

Ganciemm,

same

12. இராகத்துக் கொன்றை,
as No.3.
Qancremp,

as

58௦

13.

BAS
No.3.

same

14.

சிறு
கொன்றை
Genes
Glaresenp, cassia plant - Cassia arborescens.

15. பெரு மயிற் கொன்றை,
peacock

flowers

—

as

£00/21

Poincian

regia (typica).

Jaburnam; gold mohur tree ~
Caesalpinia pulcherrima alias
Poinciana regia.

18. செழு மலர்க் கொன்றை, (௮௭௦௨
flower cassia — Cassia florida.

3. சிவப்புக் கொன்றை, 1௨0 1ஈர்லா
laburnam — Cassia margiuata.

17. Ganfla Glanestenm, rough cassia.
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கொன்றைக். காய்

கொன்றை

18.எருமைக் கொன்றை, வா

ebony

19. புலி. நகக் கொன்றை,
with

re-curved

0௪551௮

prickles

௮௧௦

32. ஈசன் தார்க். கொன்றை.
சிவ

பெ!!-

வாகை

Brasiletto

—

same

14௦.

1:2

unarmed
Peitophorum

ferugineum.
22. செம் மயிற் கொன்றை,
_ pea-cock flower

red

— poinciana

regia. 23. பொன் மயிற் கொன்றை,

$௮-

iow
pea-cock
flower
Caesalpinia pul cherrima.

24.

25.

பூஜைக்குதவும்,

flower tree— Flower is offered

—

.

33. lombLips Csnecreng, Mango
cassia.
34. சூரத்துக் கொன்றை, Surat
cassia

NOTE

—- Cassia surattensis.

:- Cassia

is a laxative in

small doses and a purgative in
large doses.

It should always to

given combined with carminatives, Under its use, the urine oc-casionally
assumes
a dark

brown colour. There are only four

முட் கொன்றை - முள்ளுக்
கொன்றை, prickly cassia —

species

Caesaipinia

1. Cassia cinnamon

வெண்
creamy

scandens.

்

மயிற்

கொன்றை,

pea-cock

flower

Poinciana elata. See
Glanestenm in No. 21.

of Cassia

—

- 2. Common
tula.
3. Cassia

112

27. சிறு மயிற் கொன்றை, 1515௨
peacock flower — Caesalpinia
(unicolour).

28. காக் கொன்றை, black senna,
the same as No.4.
29. pHem Gancitemm, shingle
' tree — Acrocarpus fraxinifolius.

that are avail-

able in the market viz:—
bark — Cassia

பெருங்

26. குண்டு பூக் கொன்றை,
same as No.5.

pulcherrima

இது
gold

to Shiva.

16

சரக் கொன்றை

இயல்

காய் கொன்றை.

spicata.

Wagtea

“flower cassia — Cassia.
21. பெருங் கொன்றை,

kanjitali.

prickly Brasiletto climber —

spicata.

20. மந்தாரக் கொன்றை,

— :Diospyros

31. புளினைக்

—

Caesalpinia ligulata; Brasiletto
‘climber wagaty — Wagatea

’

mottled

கொன்றை,

30. நொச்சிக்

25.

No.4.

or Cassia

lignea.

cassia — Cassia fisbuds.

4. Cassia senna.

கொன்றைக் களி, 5௦௦ கொன்றைப்
புளி.

கொன்றைக்

காய்,

கொன்னைக்

காய். இதை இடித்து வடிகட்டிச்
சிறிதனவிற்

இளக்கும்.

சாப்பிட

மலத்தை:

அதிக

அளவிற்

பேதியாகும். சாதாரணமாக

மலக்
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கொன்றைக்
கட்டுக்கும்,

இதை

காய்

மலம்

கொன்றை

இளக்கவும்

உபயோகப்படுத்தலாம்,

puring cassia pod. It is crushed
and the pulp is stained. This

pulp, in small doses is a laxative
and in large doses a purgative, in
constipation

and

other cases

re-

quiring aperients, it has been
successfully employed

as a mild

laxative. See Ganeienp புளி.

கொன்றைக் கொழுந்து, கடையில்
விற்கும் கொன்னைத் தளிர், cassia buds sold in the bazaar,

கொன்றை

சூடி,

சிவ

கரந்தை,

sweet basil; fever toolsy —
Sphaeranthus amaran-thoides
alias S. zeylanica.

கொன்றைப்
பட்டை, கொன்றை
மரத்தின் அடி மரத்துப் பட்டை,

இதை

இடித்து

எண்ணெயிற்

குழைத்து, அம்மைப் புண், வண்டு
கடி, சதை வெடிப்பு முதவியவை

களுக்குப் பூசலாம் கடுக்காயோடு
கலந்து கஷாய மிட்டு சுரத்திற்குக்
கொடுக்கலாம், தோலைப் பதப்
படுத்தவும் உபயோகமாகும், bark
of the stem of Cassia tree — Cassia bark. It is powdered, mixed
with oi! and rubbed over pus-

tules, ringworm, chilblains etc. It
is added

to galnut in decoction

யிலை

இளக்கும்.
பஞ்ச
காலத்தில்
உணவாகக் கொள்வார்கள். இது
வைத்தியத்தில் அநேக விதமாய்

உபயோக மாகும். இதற்கு விரேசன
சூணமிருப்பதால்
மற்ற
பேதி

மருந்துகளுடன் கூட்டிக் குழம்பு

அல்லது

இலேகியமாக

நீரிழி

வுக்குக் கொடுக்கலாம். புளியோடு
- சேர்த்து கைபாகமாக
உபயோ
கிக்கலாம்.

குல்கந்துடன்

சேர்த்து

பெண்களுக்கு மல விருத்திக்குக்
- கொடுப்பதுண்டு.

_ வயிற்றுப்
வலிக்குத்
தடவுவ

குழந்தைகள்

பிசத்தால்

காணும்

தொப்புளைச்

gsiewrG,

ற்றி

mucilaginous

pulp surrounding the seeds of
Cassia — Cassiae pulpa it is me-

dicinally a mild laxative, safe for
children and pregnant women. ii
possesses

tion or
house
tered
rind.
forms

purgative

as

cate woman.

In flatulent colic of

children, it is commonly
Found

confec-

electuary for diabetes. For
hold use. It is adminisin combination with tamaMixed with gulkhand, it
a cooling laxative for delithe

applied

navel to produce

mo-

tions.

கொன்றைப் பூ. கொன்னை மரத்தின்
பூ, இதைக் கஷாயமிட்டு கழிச்சல்,
சீதபேதி

முதலிய

வயிற்றுக்

and given to fever. It is also used

கோளாறுக்குக் கொடுப்ப துண்டு,

for tanning leather.

cassia flowers. They are. given in
decoction in stomach affections
such as, diarrhoea, dysentery

கொன்றைப்

பிசின்,

கொன்றை

ம்ரத்தின் பிசின், cassia gum.
கொன்றைக்
கொன்றைப் புளி,
சுற்நிலு
காய்க்குள் விதையை
மலத்தை
பசை. இது
மூள்ள

etc.

கொன்றை யிலை, கொன்றை மரத்தின்
இலை, இதைக் கீரையாகப் பிரட்டிச்
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கொன்றை
'சாப்பிடுவ

கோக

மிலை

துண்டு.

12. பசு, Cow;

இலையை

அரைத்து வண்டு கடிக்குப் பூசலாம்,
cassia leaf. It is parched eaten for
medicinal purpose. Ground into a_
paste, it is applied to ringworm.

Qarerenp வாருதி,

plant.

கோகஞ்
சம்பா,
கல்லிடையே
விளையும் சம்பா நெல், chamba
or other stony places.

கொன்றை
வேர்ப் பட்டை,
கொன்றை வேரின் மேல்பட்டை,

இதற்கும் விரேசன சூணமுண்டு,
it has

dicinal

13. ஆண்.மகன்,

14. ஓர் மருந்துப் பூடு, ௨ ௱௭-

paddy grown in crevices of rocks.

88௦ உமுரி.

rock-bark of Cassia.
‘purgative properties.

வ;

நெய்.

also -

கோகடம் ,ஓர் வகை முயல், 2 Kind of
rabbit; Indian fox.

கோகண

முள், நெருஞ்சில்,

.58&

கோகண்டம்.

கொன்னிப் பேசல், தெத்திப் பேசல்,
stammering; 2. குழந்தையைப்
Gump Gus, pratiing like a child.

்

கோகண்டகம், 5௦2௨ சோகண்ட்டம்;
கோ

கண்ணி,

5௦௦ ' கோ

கர்ணி..

காய், 5௦௨ கொன்றை.

கோகண்டம், நெரிஞ்சில்,- caltrops:

கொன்னைப் புளி, 526 கொன்றைப்

— Tribulus terrestris; 2. #y முள்ளி,
cattie thorn — _Asteracantha,

கொன்னைக்
புளி.

longifotia.

கொன்னை வாயன், தெத்து வாயன்,
stam-merer; one who makes faltering speech.

கொன்னை

வாய் தெத்து வாய், 0௨-

fective utterance.

(கொன்னை,
86௨2 கொன்றை, 2.
Gppims, stammering; 3. Hass
மற்ற பேச்சு, inability to utter certain words or suppression

of cer-

tain words — Aphasia.

கோ, ஆகாயம், 8/9; 2. இலந்தை, 1பjube; 3. Qumf, one cf the five

senses; an organ of sense; 4.
pH), earth; 5. 6s, water; 5. ermgy,
ox-cow

or buil; 7. ser, eye;

8.

G7, hot water; 9. wig, hair;

10. மலை,

கோக தேவன், புறா, 010201.
கோக நகம், செந்தாமரை, [௨0 10(ப5; 2. செவ்வாம்பல், réd ‘Indian
44௮1-11]: 3. செந்தும்பை, உ red
variety of leucas.

கோக நகை, 5௦௨.கோக னகை,.
கோக நெய், கோகம் வெண்ணெல்.
இது கோகம்பட்டர் என்றும் வழங்கும்.

கோ

Qe

கோகது, காட்டுப் புறா; 01080.

ஈர்; 11. இரசம், juice;

இது ஓர் வகை மங்குஸ்தான் பழ
மரம்.
இது
விதையினின்று
எண்ணெ யெடுப்பதால், இதற்கிப்
பெயர் வாய்ந்தது. இது ஓர் சிறிய
மரம்; செங்குத்தாய் ' வளர்ந்து,
முனையில் கூர்மை வாய்ந்த்து;
கிளைகள் படர்ந்து தொங்கும்.

கொழுந்-

.திலை

சிவப்பாயும்,
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கோக
முதிர்ந்த

நெய்

கோ

இலைகள்

கரும்

பச்சையாய்
மிருக்கும்.
இது
மலையாளத்தில்
விசேஷமாய்.

வளரும்.

சிறிய

the seeds of the fruit; hence the
name. It is a smail tree of upright

பெரிய

விதை

and conical habit; branches
drooping; leaves of a bright coppery colour when young, and
‘dark green when mature; native
of west coast (Malabar); porple
fruit is of the size of a small orange; from large seed contained
‘in the fruit, oi) is extracted. This
oil, Known as kokum butter, is
sold in bazaars in the form of an
egg-shaped
lump
about
4
inches long and 2 inches in diameter; it is greasy to the touch;
when long kept, acquires un-

பருமன்

இப்பழத்தினுள்
களுண்டு;

இருக்கும்.

இவ்விதையினின்று

எண்ணெய் எடுக்கப்படும். இதற்குத்
தான் கோகம் வெண் ணெய் என்று

பெயர்: கடைகளில் கட்டிகளாக
விற்பார்கள். இது முட்டையைப்
, போலிருக்கும்; சுமார் 4 அங்குல
. நீளமும், 2 அங்குல குறுக்களவு
முள்ளது.- கையாற் தொட
பிசு
பிசுப்பா
யிருக்கும்,
நாட்பட

வைப்பதினால்
சொரப்பு

- Garcinia indica alias Brindonia
indica. Concrete oil known as
Cokum butter is obtained from

பழம்

இதன்

கிச்சிலிப்

கந்தகம்

மேலே

சொர

கண்டு ஊழல்

நாற்றம்

வீசும், பழமும், இவ்வெண்ணெயும்

pleasant

மருந்திற் குபயோகப்படும். இவை

florescence of shining crystal on
the surface of the mass. The butter and dried fruits are medicinally demulcent, nutrient The oil

களினால் '

அழற்சி:

நீங்கும்

உடம்பிற்கு. செழுமை யுண்டாகும்.
“ ஆகவே, சயம்,
காசம் கண்ட
மாலை
முதலிய
நோய்களில்
தக௲ூந்த உணவாகும்; இவ்வெண்

ணெய் மற்ற.

மருந்துகளுடன்

சேர்த்து, சீதபேதிக்கும், கழிச்ச
-லுக்கும்' உபயோகப் படுத்தலாம்.
அன்றியும், மீனெண் ணெய்க்குப்
பதிலாக உள்ளுக்கும், தைலமாகத்
தயாரித்து மேற் பூச்சு.மருந்தாக
விரணம், உதடு வெடிப்பு, கை கால்
வெடிப்பு இவைகளுக்கும் போட
வுதவும். இவ்வெண்ணெயை நெய்

ul Dp கலக்கலாம்;

இப் பழத்தைச்

சர்க்கரையோடு நெய்யிற் கலந்துட்.
கொள்ள ருசியாயும், வாசனையாயு

'மிருக்கும். இப்பழத்தின்
னின்று

சர்பத் செய்யலாம்,

mangosteen;

30

kokum

ரசத்தி
mate

butter tree —

rancid

smell,

with an

ef-

is nutrient and is a remedy for phthisis pulmonalis and scrofulous
diseases. It forms an adjuvant to
other medicines in dysentry and
mucous diarrhoea. it is substituted for cod liver and other fish
oils; and is used in preparations
of ointment and -subpositores;
and as a local application to ul-

cerations, fissures of the lips,
hands, feet etc. It is used to adulterate ghee. Fruit is sweet to
taste and has acid flavour; and
syrup is made from its juice.
கோ கந்தம், கந்தக
mineral poison.

பாஷாணம்,

Gar கந்தகம், சூரிய காந்தி,
flower.

a

sun-
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கோக

Gar agent

முகம்:

கோக முகம், ஓநாய் முகம், 1906 resembiing that of wolf; wolf-face.

the ordinary human beings.

Lb dried flower; 2. | Gar கருணி, பெருக்: குரும்பை, 116
unripe fruit of palmyra; 2. எருக்கு,

Ganaib, eos

சக்கர வாகப் புள், [பர shield
rake; female of the ruddy goose;

3. Gaim,

of
difficult-art not within the reach

a ferocious wolf; 4.

hemp - - Calotropis

bow-string
. gigantea.

தவளை, 1700; 5. பல்லி, 1௦ப8௦-12- | கோ கருணை, : see கோக ரணி.
ஐம்; 6. பேரிந்து, Wild data-palm; 7.
காதைப்

மலை புளிச்சை, (ரி! பழ

மனாஸ்

— Hibiscus furcatus; 8. Gans
ib,

kokum

butter

tree.

See

கோக நெய்.
கோகம் பட்டர், 526 கோக

கோகயம், தாமரை.

கர்ணம்,' பசுவின்
கோ
போற் காதுகளுடைய ஓர் வகை
மான், 3 502025.07 049 சரி ears
resembling

நெய்.

கோ

கரணம்,

போல்

in the shape

of

பசுவின்

காதைப்
விரைக்கச

செய்யும் ஓர் வித்தை, 1௨

cow

—.

௭1 ௦7

‘making the ears stiff and erect
like those of a cow. It is an art of
bringing into play the involuntary
muscles in the human beings.
0.1. கசகன்னம்.
NOTE :— The outer ear cannot be
made stiff or rigid at will by human beings although the lower
animals as cow, horse etc. can

do so, for the reason the power of
contraction or relaxation is not in
our control. Hatha Yogees can do
so; and it is said that even the involuntary muscles of the internal

பெரு

உட்கார்ந்த

வாதனம்,

படி கால்களை

வளைத்து,

செவியை

of the

liquids from,'3. eG Glued பாம்பு, 9
female serpent.
,

1௦105 101/௮.

கோக யாது, குயிலைப் போன்ற ஓர் | கோகர்ண
Gini, a ghost
cuckoo.

those

Antelope picta; 2. ipa@F Fy, a
vessel with a nozzle for pouring

நீட்டி, உடம்பை

கால்களின்

விரல்களை

தலை

இரண்டு

கைகளினால்

புதையும்படி

கவிழ்ந்துப்

பிடித்து, பசுவின் காதைப் போற்
காணும்படிச் செய்து வீற்றிருக்கும்.
ஓர் வகை யோகாசனம். பழக்க
மில்லாமல் இத்தகைய ஆசனம்
சாதாரணமாக சாதனை செய்ய
Quweorg, anflun, a sitting posture
in Yoga

practice

maintained

by

stretching in the legs and holding
the toes with the fingers by bending the body with the head lying
‘concealed between them, so as

to form a curvature resembling a
cow's is rather difficult in the ordi-

nary course

without sufficient,

practise.

organs can be brought under. | கோ கர்ணி, காக்கணம். இதன் இலை
control by them. It is not doubt a

பசுவின் காதைப்போ விருப்பதால்
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கோ கர்ணி

கோகில

OuiGQuws, cow's éar — Clitoria .
ternatea. It is so called from the
supposed
leaves

resemblance

to the

of the

ears

of a cow; 2.
‘hyacinth
aloe.

மருள்,
hyacinthoides. So called from its
leaves resembling
Gan

eed),

sii,

மொந்தை

the cow's ear.
which

வாழை;

see;

2.

18196 plantain

fruit.
கோ கனகம், தாமரை, |௦4ப5 1௦0/2;
2. கையாந்தகரை, வர்ர ௨௦௪; 3.
செந் தாமரை, 150 1௦1ப5. 52௦ கோக

நகம்.

கோக

செந் gibemin, a red

species of leucas. flower.

கோ கனதம், செந்தாமரை,
tus; 2. Gesueumibueo,

red lo-

red Indian

water-lily.

2. செந்தாமரை, red variety of lotus
— Nelumbium speciosum; 3. நில
ground

neem

— Justicia

paniculata;
4. நிலக்கடம்பு,
cadamba tree — Justicia acaulis.
கோகன

வாதம்,

வச்சிரவேங்கை,

heart wood

kino — Pterocarpus

marsupium

(genus).

கோ காலியம், ஓர் பூடு, a plant.
கோகி ,தும்பைப் பூ, 160025 flower,
2. Sleon Wes, a fragrant grass; 3.

நீர் முள்ளி; water thistle — Barleria
longiflora.

்

கோகிதம், குதிங் கால், 1188; 2. செம்
wrb, red
wood
— Amoora
rohituka.

See கோகிலம்.

Gar

லட்சு, கறுப்புக் கரும்பு; ௮

black variety of sugar-cane.

கோகில நயனம்; குயில் கண், .ஆ/௨5 .
like those of the cuckoo; 2.
(pmre5e e551, European capar
bush — Capparis spinosa; 3. §¢
_Qpenafl, long-flowered nail dye —
Barleria

longifotia.

கோகில பட்சம், 5௦௦௨ கொம்மட்டி
மாதுளை; 2. நீர் முள்ளி, 142187
Gaerfeob,

Gowns,

spinosa.

jujube

—

Zizyphus jujuba; 2. @uiles, the In-

dian cuckoo noted for its musical
cry supposed to inspire tender
emotions
Eudynamus

எல;

'கோகனம், 56௦ 2. கரிசலாங் கண்ணி;

Ganoy,

Canfeoaib, Guid, Indian cuckoo.

thistle — Hygrophila

்

னகை,

வெலி

3. சுவற்றுப் பல்லி, '௧௮1-

சலா; 4. குரங்கு, ரா,

குறிஞ்சா,

8௱வ!!

ecacuanha

sylvestre;

-

5. சிறு

Indian

ip-

Gymnema

6. 67 aperef,

see

கோகில பட்சம், 7. கிளி, வார்; 8.
பே. ரோசனை,

௨

natural

sub-

5100௦6; 9. ஓர் விதச் சுண்டெலி, ௨
kind of mouse; 10. go Mau
பாம்பு, a species of snake; 11. gu
Magu Le,
கோகில

a venomous

வாசம், மா மரம்,

insect.
ரா2ு0௦

tree — Mangifera indica, so called

from cuckoo living on it.

கோகில
madder

வீசம், மஞ்சிட்டி,
~— Rubia

0௨௭9௨1

cordifolia.

கோகில வெலி, குயிலைப் போல்
மேலே புள்ளிகளையுடைய எலி
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.கோகில

Gav Gan

வெலி

இதன் கடியால் கிரந்தி, சுரம், தாகம்
உண்டாகும், & (40 of rat spotted

Gare,

like koel, the bite of which is said
to cause fever, thirst and ulcers
on the body.

கோகுகம்,

கோகிலா,

சிறு

சூறிஞ்சா,

58௦

"கோகிலம்.
கோகி லாட்சதம், மட்டிப் பால், ராமி
of Malabar ailanto — Aijanthus
malabarica. !t is a fragrant resinous baisam exuding from the
trunk of the above tree.

கோகி

லாட்சம்,

நீர் முள்ளி,

525

கோகில பட்சம்; 2. 826 கொம்மட்டி
மாதுளை; 3, குறத்திப் பாசி, coix
millet — Coix lachryma.
கோகிலா

முள்ளி,
thistte

மட்சம்,

white
—-

வெள்ளை

flowered

Hygrophila

நீர்

water

spinosa

(alba).
joy Le. mango tree — Mangifer indica.

SLs
Gisckia

மணலிக்

GSayb,

கீரை.

greens

pharanacioides.

இது

~
It is

used in Indian households of the
preparation of dholl-paste eaten
as an adjunct to food; 2. wes

Lng, Tusty Soap-nut — Sapindus
fraxinifotius.
Gand

tree.

ass;

2.

புயம்,

மணிப் : புங்கு,

‘see

கோகிலி.
கோகுடி, ஓர் வகைப்
flower.

.கோகுத்தம், மலை
mine

பூ, a-kind

of

மல்லிகை, [25-

— Jasminum

குட wersiiena,

sambuc;

2.

short tubed jas-

mine.

கோ குந்தம், மலை

toddediong, hill

jasmine
to. wild
jasmine
Jasminum angustifolium.

Ganga, ie,

—

Indian cuckoo —

Cuculinae; 2. @ cm, monkey; 3.
usvedl, wall-lizard; 4. uedéen1_1_1b,

herd of cows.
கோகுலம் பால், பசும் பால், 00175
milk.

கோகி லானந்தம், 1606! ௦1 0ப0%00'8

கோகிலி,

Hips,

shoulder.

Goomprauth, tom Logi, Mango-

்

கோகினி, வெட்பாலை, 011687 016ander — WrightiaTinctoria

கோகுல

வாய்சகம், விளாம் பிசின்,

the gum of. wood
கோகுள்,

- apple tree.

ஓர் வகை

மரம்,

௨

un-

known tree.
கோ

கொட்டை,

மஞ்சள்

நாங்கு,.

gamboge — Carchinia spicata; 2.
சோலைக் கொடுக்காய்ப் புளி, hill
tamarind — Garcinia xanthochymus.

கோகோ,
இவ்

கோ

விதை

கறுப்பாயும்,

கோ விதை
அண்ட

மரம்.

வடிவாயும்,

தோலுள்ள

தாயு

மிருக்கும். இது தேயிலை அல்லது
காப்பிக் கொட்டையைப்

போல்

குணத்தைத் தரும். இது வறுத்துத்
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கோகோ

கோங்கிலவன்

தூள். செய்து இலங்கையிலிருந்து
ஏற்றுமதியாகும், 0௦௦௦1271௨ 112௦ -Theobroma caco. The seed is
eval, black and covered with a
membraneous aril. Its effects are
identical with those of tea or cof-

fee.

The

broken

roasted and

exported

seeds are sometimes
from Ceylon.

கோகோ கிழங்கு, சேம்பு, சேப்பங்
கிழங்கு, Indian kales, cocoa root
~ Colocasia

|‘ Ganéeib, Qpe0e5],

metal...

கோக் காரை, சங்கள் செடி, mistiethorn

—

Azima

tetraeantha.

்

கோக் காலி, நீண்ட காலை யூடைய

கோ.

கோக் கோடி, 5௦௦6 இலந்தை.
கோங்கண
தாபம்,
வெள்ளைக்
் குங்கிலியம், ௦0௦௮௩ ரகவ; white
dammer. See @mAleunp.
் .கோங்கணம்,
known
fish.

ஓர் பறவை,

bird; 2. epg esr,

சா

பா-

a kind of

Ganrtiawb, Ameo,
indian goose
berry — Phyllanthes emblicus.
5௦௯௨ கோக்கம்.

0௨5௦.

கோக் கிரந்தி, விரட்டி,
dung cake.

dried

cow

எரு விரட்டி,

cow

5௦௨ கோக்கம்;
which.see;

'கோளக பாஷாணம், ௮ ஈர!
son.
.

3.

ஐ0:-

கோங்கிலவன் பட்டை, கோங்கில
மரத்தின்
பட்டை.
இது
பல்
நோயைப்
போக்கும்.
மேலும்

இதனால்
மூத்திரப்
பிரமேகம்
- போம். கல்நார் பஸ்ப மாகும், (17௨
bark of golden

false

|019-1609௨0

கோக் கிரந்தை,
dung cake.

8௦௦ கோ

2. Canmdleoay,

கோக் கலம், வெண்கலப் பாத்திரம்.
vessels or utensils made ee bell -

மனிதர்,

கோக் கோ,

கோங்கல், நெல்லி,

Indian goose-

berry — Phylilanthus embica.

berry

_ கோக் கிலம், 5௦6 ஒட்டை மரம்.

antiquorum.

கோக் கணம், ஆனைத் திப்பிலி, ௮/ephant peper — Scindapisus
officinalis.

tee

பிசின்

silk cotton tree or

tragacanth

Cochlospermum

tree

gossipjum.

—
It

cures tacth complaints and gonorrhoea; and is used chiefly for
calcining Indian asbestos.

௨ bird

கோங்கிலவன் பிசின், கோங்கிலவு
மரத்தின் பிசின். இது வெண்மை;
பெரிய கட்டிகளாக விருக்கும்;

கோக் கிருட்டி, ஓரீற்றுப் பசு, ௪ ௦0

"துண்டுகளாகப் பிரியும். தண்ணீ

கோக் கிராதிகம், ஓர் பறவை,
~ Twidus salica.
that has calved once.

கோக்
ghee.

கிருதம்,

பசு நெய்,

உடைக்கத்

Aci
5

குழம்பாகும்.

வெள்ளை,

மூன்று

த௲கடைப்

சிவப்பு,

போல்

இதில்

கறுப்பு

வகைகளுண்டு.

என

இதில்
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கோங்கிலவன் பிசின்
கறுப்பு

மெத்த

கோங்கு

இழிவானது. :

சிவப்பினம் இருமலுக்கு பயோகிக்

போன்ற
வடிவமும்... பருமனும்
பொருந்தியதாயு மிருக்கும், இலை.

eoomb, gum

யுதிர்ந்த பிறகுதான் பூக்க ஆரம்

of golden silk cotton

tree — Kateerah gum. It is a clear
white, gummy substance, generally in large pieces which can be

split up

in flat scales.

moistened,

it swells

up

When
into

a

jelly. it was three varieties viz; —
white, red and black; and the’
black is the worst. The red variety —
is employed for medicinal purposes;

and

is used

as

a demul-

. cent in coughs.
NOTE:— This gum is usually met
with in Indian bazaars; and it contains as a large proportion of tan-

nic and gallic acids. .It is mostly
employed in cases where the
use of an astringent is essential
as diarrhoea, dysentery, menor-

rhagia etc. It also forms one of
the ingredients in aphrodisiac
preparations.. Tonic and stimulant properties are also attributed
to it.

கோங்கிலவன்

பூ,

பிக்கும்,

இதன்

யணைக்

குதவும், இது அடியிற்

alias. Bombax gossypium. It is
also known as false tragacanth
tree,

hemp,

kateerah

from

seeds

is used

for stuffing

pillows with etc. It consists of different varieties as shown under:—
்

1. வெள்ளைக்

கோங்கு,

Tineevelly dammer

2. emuys

Gang,

rock
dammer
odorata.

3. §5&

Canwig,

dammer — Hopea
4.

Burmese
—

parviflora.

கறைக் கோங்கு,
றப்பா
leaved dipterocarp dammer
Hopea glabra.

கோங்கு, கோங் கிலவம் பஞ்சு மரம்.

7.

தாயும்,

வாத்து

உயரம்.

முட்டையைப்

—

medium

ovate-leaved
dipterocarp
dammer — Hopea racophloea.
6. aqui Gantig, black
Balonocarpus utilis.

பிரிவுகளுடைய

Hopea

dipterocarp

5. நெடுவாற் கோங்கு,

வேங்கை,

இம் மரம் சுமார் 50 அடி

white

— Hopea.

கோங் கில்லம், 866 கோங் கிலவு.

இதன் காய் 5

gum

capsular fruit as large as a
goose egg; flowers appear when
tree is destitute of leaves. Cotton

is useful in rejuvenation.

கோங்
கிலி,
வச்சிர
heart-wood kino tree.

Hill

tree etc, Tree 50 ft., five - lobed:

flower of false tragacanth tree. It

கோங்கிலவு, 586 கோங்கு.

தலை

கண்டபடி
பல
வகைப்
படும்,
golden
silk
cotton
tree
~—
Cochlospermum
gossypium

கோங்கிலவ

மரத்தின் பூ. இது ஓர் கற்ப மூலி,

பஞ்சு

kongu

—

இலைக் கோங்கு... மே௱௱ா
caung — Hopea wightiana.

கோங்கு, : காங்கு,
dipterocarp
dammer — Hopea wightiana;
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கோங்கு

கோச

2. முள்ளிலவு, 180 cotton tree — :
Bombax

sess,

malabaricum;

odal tree — Sterculla

villosa; 4. கன்ளிக் காரம்,
of kalli tree.

கோங்குப்
கோங்கு

3.

பிசின்,

mordant

பல

மரங்களின்

பிசின்களும் சேர்ந்துள்ளது, gum of
golden
cotton
tree.
It is a

comman name for a mixture of
gums of several kinds of tree of
mentioned

above.

காரகம்,

செங் கரும்பு,

red

sugar-cane.
கோச காரம், ஓர் வகைக் கரும்பு, ௮
kind of sugar-cane; 2. uL@ua

பூச்சி, 5116 worm.
கிலம்,

white

வெண்

coloured

Solanum

-

verbasifolium.

கோசத் தம்ப ரோகம், ஆண் குறித்
தண்டிற் காணு மோர் நோய், 3 :015_ease of the male genital organ
(penis)

கோசத் தளர்ச்சி,
:
பெண்ணோடு
சம்போகம் செய்வதற்கு இயலாது

ஆண்

is

of erec2. 9651,

eunuch.
be normal enlargement or swelling of the scrotum, 2. பீச நரம்பின்
வீக்கம், swelling of the spermatic

“006; 3. பிடுக்கிலுள்ள நரம்புத்
Sin_Al, varicosis of the scrotum;
4. ஆண் அல்லது பெண் குறியின்
Ganenb, male or female sexual

கோ

,

சந்தனம்,

ஓர்வகை

மஞ்சட்

omous

கோச

leech.

பரிபாலனம், ஆண் குறியை

நீளமாகவும் வலுக்கவும் செய்தல்,
massaging to make
long and strong.

the

penis

பலம், பெரும் பீர்க்கு, ௮௦ப1௨-

angled
cucumber
—
Luffa
’ acutangularis alias L. foetida; 2.

சுண்டை,

solanum

எழுச்சி
who

destituted of the power
tion of the male organ;

கோச

கோசக் காய், சாதிக் காய், ஈபரராக.
கோசக்

குறி
one

eben, a kind of yellow sandal
wood; 2. ef விஷ அட்டை, ௨ /2-

800; 2. விதை,

testicle.
கோச

ஆண்

gland.

கோங்குப் பொன், பித்தளை, brass.
கோசகம், முட்டை,

நாசி,

யில்லாதவன்,

கோச நெறி, பிடுக்கின். வீக்கம், (௦

வகை

பிசினுக்கு

இது ஓர் பொதுப் பெயர். ஆகவே,
இப் பிசினில் பலவகைக் கோங்குப்

this species

கோச

பீசக் குறி

குறி துவண்டு போதல், want

of power of erection of the penis,
owing to which sexual intercourse is rendered impossible.

Msgs,

scrotum; 3. er§ls emis,

nut-meg;

4. ep ainsenen,

a per-

fume. See கோரகம். 5. தம்பட்டை
் அவரை 10845 02 - கோஸ்கி(௪
ensiformis.

| கோச

பீசக் குறி, ஆண். குறி, male

genital

and

organ

the

particularly

scrotum;

2.

penis

wip

றுயர்வுக்காக ஏற்படுத்திய சோத
னை மருந்தளவு உபயோகிக்கு

முறை முதலியன, (ஈ வாடு)
the required quantity of niedicinal
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கோச

கோசம்

பீசக் குறி

alkaloid, the mode of its use etc.
for increasing the fineness of
gold.

கேச

பீசம் , இரச வாத் வித்தையில்

உருக்கு, முகத்தில் கொடுக்கும் ஓர்
மருந்துக் கலப்பு, (ர அளவடி காட்
substance or mixture (cross:
powder) thrown at intervals to

promote

transmution when met+

als are in fusion; 2. Gunes

க்கு

மாற்று, ஏறுவதற்காக வுபயோ
ny
மோர் உப்புச் சரக்கு, வா alkaloi
used

in alchemy

for increasing

the fineness ௦7 9010; 3. மூப்பு, ௮
quintessence

prepared

from

three
mystic
salts;
4.
பிடிக்கிலுள்ள விதைகள், 1521401258
coniained in the scrotum.

கோச

மணி,பெண்

குறியின் மணி,

the projecting part of a female
genital -- Clitoris.
கோச மதம், யானையின். மத நீர்,
must from the generative organ

of an elephant when in‘ruts; 2.
காமத்தினால்
ஆண்
அல்லது
பெண் குறியி னின்று ஒழுகும்
விந்து அல்லது நாதம், களாராஈன! மா
ovarian discharge in man or
woman from lust.

Gansu, Sse,

luffa — Luffa |

amara.

கோச மலர், ஆண் குறியின் முன்
பாகம், 1476 vascular body forming
the extremity of the penis — Glans
penis.
கோச

மாகிகம்,

forest

வன

frightener,

known creeper (7)

மிரட்டி,
a kind

(11)

of un-

- கோ முகம், 88௦௨ கோச

மலர்.

கோச முளை, பெண்குறியின் முனை,
the projecting organ in the fe-

male genital — Clitoris.
கோசம், ஆண் குறி, penis — Membrum

virile

particularly

the

scro-

tum and testicles; 2. aq_ci smu,
womb — Uterus; 3. see am

பாஷாணம்; 4. அகராதி, dictionery;
“5. அண்டம், ௨௦0; 6. பிடுக்கு, ௧௦௦-

tum; 7. englaami1; nutmeg; 8
uig_s Gane, (In Hindu Philoso-.
phy) the five sheaths supposed
to invest the soul; 9. tage, the
vital air operating the right nostril;
10. சங்க பாஷாணம், எ
ளீ வு.

ஒளர;

11. மகிழ மரம், ௮0௦௨-1௮௦8

flower tree — Mimusops elengi;
12. கோமியம், ௦௦665 urine; 13.
eps Ayi_emi., spreading hogweed

— Boerhaevia

ஓர் வகை

கட்டு,

Diffusa;

14.

a kind of ban-

0௨906; 15. புறணி அல்லது தோல்,
integument of a plant; 16. ஓடு,
nut-shell;
17. பலாக் காயின்
உட்சதை, 0௨ ரள part or kernel

௦7 1௮0௦4 ரபர்; 18. அண்டத் தோல்,
the membrane

covering an egg;

19. Queda,
விதை,

testicle;

the vulva;
21.

20.

Guyer,

myrrh; 22. குடற் Gl, intestinal
கொடு; 23. வெளியுறை அல்லது
Gwgytemm, the outer covering.

- கோசம், (49 ஐந்து வகை

உற்பவம்,

அவையாவன, 11௦ 1/6 properties
‘or modes of productive or generative power, viz:—
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கோசம்
. அன்ன மயம்,
of the increase
the body.
. பிராண

மயம்,

கோசரத்
organs

௨உ௱௱௦௦௨ ௦ 51216
and decline of
Mode

5. ஆனந்தமய கோசம் - அவித்தை
அதாவது: அஞ்ஞானம்,
1௮71

in which

consisting
of elements
of
indentity and wisdom. It is the
innermost or the causal body.
In this, insensibility is caused
by excessive joy.

in different parts of the body.

mode

in- which

knowledge is obtained by the
sensual organs in connection
with the mind.

. விஞ்ஞான
which

. ஆனந்த

மயம்,

reason

mode

மயம், mode

(68) ஆத்துமாவை

NOTE
:~
These
coshams
(Ganeniser) when represented
in terms of the body (er) or the
triple investitures of the soul (i:e.)
the three sheaths or succession
of cases which make up the vari-

in

is operating.

in which

insensibility is caused
cess of joy or ecstasy.

by

ex-

ous frames of the body enveloping the soul) are as follows:—

1. அன்ன

யடுத்து ஐந்து

சரீரம்,
body.

வகை கோசங்கள் அவையாவன,
the five sheaths. supposed to invest or be attached to the soul
viz:—

2.

by food-—the

திரியமும்

கூடிய

கோசம்

. விஞ்ஞானமய

shackles

மயம்,

மயம்,

5பம116

௮9௭௨௨

and

of

-

ஞானேந் திரியமும், புத்தியும்
கூடியது, 11௮4 0௮௦4௨0 பற 0 10௨

கோசயம்,

எர

the causal body.

in freedom

these vestitures
structions).

- ஞானேந்

கோசம்

ஆனந்த

-consists

திரியத்தில் மனது கூடியது, 1121
assisted by the organs
sense with the mind.

மனோ

(1ஈவடு முத்தி அல்லது

Fibubsib, that supported by
the organs of action combined
with the soul.
்
. மனோமய

ஐக்

மயம், ரகக்

anyeot afi,

- கருமேந்

பிராணனும்

மயம்,

௦

body.

3.
கோசம்

பிராண

9௦65

1௦ சூட்சும சரீரம், 116

gross

form.
. பமோணமய

மயம், ௮0௨௦5 ரிஸ் தூல
14௨

விஞ்ஞான

1 . அன்னமய: கோசம் - உடல், 1௮ம்
supported

of sense with boothy

or intellect.

the life or vital power is active
. மனோ மயம்,

சித்தா

மோட்சம்,
from

these

liberation

from

or material

சூதிரையின்

ob-

இருதயச்

gene, the two lumps of flesh near

the heart of a horse.
கோச ரங்கம், நாணல்,

reed.

கோசரத சித்தா, தேவ தாளி, 4 (௩0
of luffa — Luffa eschinata.
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கோசிகை

கோசரம்

கோசரம், பூந் தாது, pollen of
flower; 2. w&lip nmi, ape-faced
flower tree — Mimusops elengi; 3.
ஐம்பொறி விஷயம், 18௨ ௦௨04 ௦7
the five senses;

the range

of the

organs of sense; 4. 2 wiéA, sensation any thing perceptible by
the senses: sewr euflems, range
of the eyes.
கோ

சர்ப்பம், 52௦6 கோசவதி.

கோசல
மா
டாமணக்கு.

மூலி,

காட்

மூத்திரம், 1245 பாரா.

வதம், ஒர் பூடு,

Cucumis
கோச

வதி,

பீர்க்கு,

a plant

—

800098

ர௦யா0;

acutangularis.

Ganzaub, Gan Gugaeib, a precious

வாகாரக்

கழலை,

கட்டி,

நிணக்

05110 1பாயோ.

கோச விருத்தி, ஒதப் பிடுக்கு, hydrocele; 2. amgu AHSes, en- .
largement

hernia;

of the scrotum

3. Qungiewrs

from

gece

e$aain, swelling of the testicle in
general from any cause.
கோசனை,
taken

கோ

from

ரோசனை,

the

intestines

6௨220௮
of the

cow; 2. Gu Clone, great sound.
கோசன், சீர்பந்த பாஷாணம், உடாஙஈeral

poison.

சாங்கம், நாணற்

புல், wild

sugar-cane;buffalo red - Saccharum

spontaneum.

Ganenm,

Canoe Slipmig, tuber-

ous root.

கோசாதகம்,

மயிர், ஈவ்; 2. ஓர் பூடு,

a plant — Trichosanthes dioeca.

கோசா

மரம், உதவாத

மரம்,

ப52-

less 1126; 2. காட்டு மரம், wild tree;
3. amiisens tomb, tree not yield-

ing fruits.
பரதேசி,

௮ ஈ௮-

ked ascetic.

கோசாயி,
துருக்கப்
Mahomadan fakir.

பக்கிரி,

a

கோசாரி, பீர்க்கு, 5௦௨ கோசா வதி.

கோசாலம், er

ens, palm of the

hand. °

stone — Onyx.

கோச

eunuch.

கோசாமி, அம்மணப்

utilissimus.

luffa — Cucumber

கோ

அலி,

Gan en, sag, dry giner.

5௨6

கோசலம், பசு மூத்திரம், 0௦4/5 பார்றா
2. நெருப்பு, 1௪;
3. சிறுவர்
கோச

கோசா,

கோசி; விலா. மிச்சை, 5௦௦ கோசிகம்.
கோசிகம், விலா மிச்சை -வேர், 114
root of a fragrant grass; 2. Qeut_tg
Gaug, cuscus root.

கோசி குவா, கறி முன்னை,
nell — Premna

போரு

esculenta.

கோசி குவிகம், உண்ணாக்கு,
uvula.
கோசிகை,

மல்லிகை, '|28௱ர௨

the
-

Jasminum sambuc; 2. sysmene
Gleel wig,
cow's
tongue
—.
Elephartopus scaber. It is so

1275

கோசிகை
called from

its

Gam

resemblance

to

cow's tongue; 3. குறட்டைப் பாசி,
coix

millet — Coix

barbata.

See

குன்றம்.

கோசிலம், ஒர் மொச்சை,
bean

— Phaseolus,

Gan&eofl, wr wid,

௮ [பம் ௦ரீ

trilobus.

mango

tree.

கீரை,

௦௦0105

plant

கோடகி,

566

proportionate

breadth.

கொட்டைப்

பாக்கு,
,

ஓர் வகை பச்சை

@Sssian Wer, a kind of green her-

ring-fish — Pellona
மஞ்சட் குத்துவா,

indica; 2..

yellow herring-.

fish — Pellona brachy-soma.

கோசுக்
கீரை,
see கோசு...

கோசு

முட்டை,

கோசும் பரி, காய்கறிகளை பச்சை
யாகவே மசாலையிட்டுத் தயாரித்த
ஓர் வகை
பச்சடி, 3 58/06 .food
which is made of raw vegetables

seasoned with condiments so
‘as to give it a relish; and taken
with main food to increase the
pleasure of eating.

கர்ப்பம் வாய்ந்த

பசு

கோடங்கம், உடுக்கைமரம் அல்லது'
.கருங்காளி, 151௮0% 4/௦0௦0 - 80௮00௮
‘catechu (sundra).

கோடங்கி, பூசாரி அல்லது உடுக்கை
அடித்து கூறி சொல்வோன்,
drum

species

hour glass;
, swers

to

supposed

shaped

and

giving

enquiries

like

through

divine c

or revelation; 2. euqjm anflues,
One

கோடக சாலை, 5௦6 கற்பூர வல்லி;
2. ஓர் up) a very smail plant —
juatica procumbens; 3. ஓர் மூலி,

sooth-sayer.

plant that corrodes the skin.

8
|

a

ication

future events;

5. சதைக் கரண்டி,

an

out an-

GleneoGeunen,

a drug— Rungia repens; 4. see -

111௨

priest or priestess who is playing
a musical instruments of the

அல்லது சினைப் பசு, 00-1ஈ-வேர்.

ஆவாரை;

ju-

எரி சாலை.

கோடக் குத்துவா,

euentihss), that which has grown

resembling

jube.

கோடக்கள்,
areca-nut.

cabbage:

கோசு கால், பரும னின்று, நெடுக

கோச் சூலி,

4. கோழிக்

creeping

56௨ கோவிசு கீரை.

without

ஈஉ௨௱

கோடகம், சுக்கு, றோ 91192; 2.
eh atest, black catechu — Acacia catechu (sundra); 3. @Senw,
1௦756;

ஓர் தும்பை, a kind of leucas; 2. go
வகைச் சந்தனம், ௮ 40 of sandalwood.

intength

கோடக. பாசியம், வேம்பு,
tree — Azadirachta indica.

greens — Portulaca oleracea; 5.
் இலந்தைப் போன்ற கொடி, ௨.

கோசீர சகம், துரோண புட்பம் அதாவது

கோசு, முட்டைக் கோசு,

கிழங்கு

who

predicts

கோடங்் கிழங்கு, சேவகனார் கிழங்கு,
586 கார்த்திகைக் கிழங்கு, 2. சிற்
ஐரத்தை,

lesser

Alpinia nutans.
கிழங்கு.

galangal

—

See Ganen_&
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கோடா

கோடதகம்

கோடதகம், சுக்கு, 112 19.
கோடதரம், சுக்கு, 111௨ 01௨0 root of
ginger.
repens.

— Panicum

ger grass

வேம்பு,

மதகரி

தீதம்,

Javanese cedar of sandal
— Cedrela toona.

கோடம், சங்கு பாஷாணம்,
white arsenic; 2. Gen

neem

௮ 180 of
agymansd),

5௦௨ கோடகம், 3. tom togib, Mango
tree — Mangifera indica; 4.
தவளை, 1109; 5. வெண் கலம்,
ஒல
வ: 6. கோசம், ஜன;
scrotum;
7. Gmevedl,
Indian
gooseberry
emblicus,

-—

Phylianthus
உடம்பெங்கும்

8.

தினவை யுண்டாக்கும் ஓர் வகை
Ggineo, a disease of the skin attended with itching and exfoliation of the outer-skin (epidermis).

கோடரசகம், சதுரக் கள்ளி, squarespurge—Euphorbia

கோடரம்,

52௨

antiquorum.

எட்டி;

horse; 3. @7m@,
eongea,

2. குதிரை,

monkey;

sensation;

4.

5. wot,

tree; 6. மரப்,பொந்து, 1476 ௭௦1௦ of
a tree; a hole

in a tree;

7. see

அழிஞ்சில்; 8. Fleusngs, Indian rhu-

barb— Ipomaea
Qeiest Aeuems,

trupethum;
white

variety

9.
of

rftubarb; 10. wudgé sng, an-unguent used to perfume the hair.

கோடர
margosa
dica.

கோடரிக் கரந்தை, ௨ 40 ௦74 கரந்தை,
which see. It is so called from its
uses against diseases. See

கோடாலிக் கரந்தை.

கோட தாரம், சுக்கு நாறிட்டபுல், 911கோடமா

குளிகை

வாலி,
tree.~

வேப்ப

மரம், '

Azadirachta

in-

கோட. ரோகம், தேமல்,

886

கோடம்.

கோடலி, 5686 இலந்தை 2. காட்டுக்
கொடி, 1ம் creeper, 3. see

கோடாலி
Mysore

கோடல்,

மரம்;

4. தெருணை;

plum -— Scolopia

வெண்

cranata.

காந்தள்,

ஈரம்

flowered flame flower — Gloriosa
superba; 2. see கரந்தை, 3.
வளைவு, போ௨, 4. முறித்தல்,
breaking.

கோடவி,

நிருவாணி,

மாலா;
dess

கோடற்

2. துர்க்கை,

௪ naked
naked

god-

Durga.

கிழங்கு,

வெண்

காந்தற்

கிழங்கு, 56௦ கோடை.

Camp

பூசினி.

péief,

see

கோடன், கால் நொண்டி,
man.

கோடைப்
8 180௦

கோடா, சாராய euedstteo, dregs or
sediment of liquor; 2. பட்டை
sigmwib,

ல:
1௮௦.

arrack

derived

3. அரக்கு மண்டி,

கோடா கிழங்கு,
கிழங்கு.

56௨

from

refuse “of

கோரைக்

_ கோடா
குளிகை,
சாராய. வண்
டலைக் கொண்டு செய்யும் மருந்து
உண்டை, 2 medicinal pill made
of dregs of spirituous liquors as
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கோடா
arrack

as

'குளிகை

chief

கோடாவி

ingredients;

2.

58௦ கோடா சலக் குளிகை:
கோடாங் கல், மலை யுச்சிகளில்
கூர்மையாக வுள்ள கற்கள், 5400௦5
of nail

like

projections

on

summit of rocks; stones
pyramid in shape.
கோடாங்கி,

56௦௨ கோடங்கி.

கோடாசாரி,

ஓர்வகைக்

சாலை, 0௦௦0௨!
— Rungia repens.
கோடா

சலக்

கொண்டு
medicinal

the

like a

கோடக

gendarussa

குளிகை,

மாத்திரை அதாவது

கோடா சொரி, கற் பாஷாணம். இது
. . ஒரு கொடிய

சோகி

ரச

கஞ்சாரவைக்

செசய்யு மாத்திரை,
a
piil made with Ganja

பிறவிப் பாஷாணம்.

32 பாஷாணங்களுள் ளொன்று.
இது சாதாரணாமாய் பாறை நிலங்களி
னின்று தோண்டி யெடுப்பதாக
சொல்லப்படும், a virulent mineral
poison supposed to be found
under rocky soils. It is one of the
32 kinds of natural or mineral
௦௦15௦5; 2. ஓர். வகை வைப்புப்

பாஷாணம்.

கற்

இதை

மேற் சொன்ன

பாஷாணத்தைப்

போல்

தயாரித்துக் கொள்வது, ௨ 852160
arsenic which

is every way

simi-

lar to the properties of the above
said mineral. poison. See Gama.

as chief ingredents; 2. s_@

மன்னன்.

வாதிக் குளிகை, அல்லது பேதியை

சாலை.

NOTE :— When a particular mineral poison is not available, similar one can be prepared as per
Tamil Medicine according to the
rules
and
process
of
parmaceutical preparations contained therein; and the properties

கோடா சுழி, பேதி மருந்து, ௮ 0௦56

of this product will, of course,
never vary.

கட்டு மாத்திரை, ௨ றி1॥ 1௦0 வாட
ர. பரகரா௦௨௮;

3. பாண்டுக்குக்

கொடுக்கு மோர் மாத்திரை, ௪ £॥!
» generally prescribed for dropsy.
கோடா

சாலை,

see கோடக

of physic.

கோடா

சுழி

மாத்திரை,

கோடக

சாலையினின்று தயாரித்த ஓர்
குளிகை.
இதனால்
பாண்டு,
(சோகை, கிரகணி Cuimb,- pill made
with gendarussa as chief ingredient. It is a compound of several
ingredients to which the juice of
gendarussa is added. It proves
useful in cases of dropsy, ane-

mia and chronic diarrhoea.

கோடா சூரி, 5௦6 கோடா சரி; 2. 966
கோடா சொரி.

கோடாஞ்சி, நெடு நாரைப் பூடு, 19grant cherry nut meg — Polyalthia
fragrans.

கோடாநீர், தடிப் பில்லாத நீர், fluid
not thick.
கோடாய்,
mother.

செவிலித்

smi,

foster-

கோடாலி, சுரக் கோடாலி. அகத்தியர்
வாகடத்திற் சொல்லி

மருந்து.
௬ரத்தையும்

இது

யுள்ள

ஓர்

எவ்வகையான
குணப்

படுத்தும்,
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கோடிச் சிலை

கோடாலி

உடம்பி . லுண்டான
கோடரியைக் கொண்டு

சுரத்தை
பிளந்தது '

போல், இம்மருந்து பிளந்து அகற்று

மாதலால் இப்பெயர், ௮ ஐ! மோர்
plated in Agastiyar's work on
Medicine for curing any kind of fe-

ver. it is so called from its power

of up rooting or eradicating any
disease (pyrexial) from the system just like an axe which would
sever a tree from the earth.
NOTE:

This term GamuneS) axe

- or hatchet is invariably used in
Siddhar’s science in a figurative

sense when referring to a drug or
prepared medicine having the
power of eradicating or rooting
out a particular disease fram the
system just in the same way as

an axe would root out or up root a
tree from the ground.
கோடாலிக்

கரந்தை,

fever toolsy,

சுரக் கரந்தை,

axe-like basil —

Sphaeranthes ludicus. It is so
called from

its curative proper-

ties.

கோடாலிக்
முதலிய

கோடாலி மரம், சரள மரம், இராட்சச
மரம், potato plum of Mysore ~
Scolopia crenata.

கோடாலைக் கல், சூடாலைக் கல்.
இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, ௩180 ௦4.
loadstone probably Manganese.
it is one of the 126 kinds of natural

substance

contemplated

in

Tamil Medicine.
கோடாலைச்
சக்கரம்,
கோடாலைக் கல்.,

566

கோடா வடித்தல், சாராய வண்டலை:;
தெளிவிறுத்தல், 1481௫௬ out the
sediment in liquors.
கோடானி,

566 கோரைக் கிழங்கு.

கோடி, தொகுதி, great multitude; 2.
நுனி (12; 3. epemes, corner; 4.

aor, loth; 5. Gleremiw, youth.
கோடிகம்,

இந்திர

கோபப்

lady's

ரி; 2. மூக்குச் சட்டி,

with

a

nozzle

or

பூச்சி,
௪ 00%

spout;

3.

வஸ்த்திரம், cloth.
கோடி கோடாக்கினி,

காடாக்கினி,

great conflagration.

சூடோரி,
நோய்களைக்

சன்னி
குணப்

படுத்துவதற்காக கீறியிடும் ஓர்

மருந்துச் சரக்கு,

A

Medicinal

preparation applied to wounds in
scarification as a cure for apo-

plexy;
2. வாத
முறைப்படி
உலோகங்களை யுருக்க வேண்டி
யுபயோகிக்கும் ஓர் மருந்து, (1ஈ 24chemy) a chemical substances
“used for melting a metal or metallic essences. ~
,

கோடிக் கரைச் செறிவு, புகை யிலை,
tobacco of Cape Comorin.

கோடிக்

கிளை,

நகு

தாளியிலை,

common
cherry
nutmeg
Polyalthia serasoides.

—

கோடி சித்தி, சேர்ந் தாடு பாவை,

2

unknown drug (7?)

கோடிச் சிதம், 5௦௨ கோடி சீத்தல்.

கோடிச் சிலை, மஞ்சட் கல். இது ஓர்
உப

ரசச் சரக்கு,

the yellow. stone
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கோடிச்

சிலை

கோடை

selected as one of the 120 kinds
of natural substance:in Tamil
Medicine.

கோடிஞ்சி, கோழி,

fowl, éack or

hen.

கோடிஞ்

சிகா,: கோழிப்

பூண்டு,

cock's comb — Celosia cristata.

, கோடி நீர், தண்ணீர்க் குடம், ஈ:21௨pot; water-jar.
கோடிப்

பருவம், வாலை

அல்லது

” கோடி வயது, புது வயது

அல்லது

இளமை, $ூ௦யடு age; youth. See
கோடிப் பருவம்...
கோடிீரம்,

56௨

இந்திர கோபம்;

‘&f, mungoose;
. matted hair.

3. sem,

Gar@, emigw, conch;

2.

long

chank;

2.

BSons, snail, 3. கோட்டான், large
owl; 4. Bhs, ivory; 5. சங்கம்
"பட்டை,
bark
of smooth
volkameria’ —
Cleodendron

Bensmwws riqneutb, youth; juvenile

inerme;

period.

tusk of an elephant; 7. chleomudlest
Gasmby, horn of animals in general; 8. wees, mountain; 9.
பக்கம், 5106: 10. குளம், 1௭6 11.

கோடிம் பகம், 8௦௦ கோடும் பிகம்.
கோடிம்பம், தரப் பூசினி, ௭௭௦௦4 wa-

6. யானைக்

கொம்பு,

14

மரக் கொம்பு, மாற் ௦48 ௭௦; 12.

ter-melon.

கோடி யுடம்பு, இளைக்காத வுடம்பு,

கிளிஞ்சில், shell.

body not emaciated; 2. Geusmeo
Gaius ator, tender body not

கோடுங் கிரி, மல்லிகை, [88ஈர்2 -

accustomed to work labour or
affictions of any kind.
,

கோடுதல், வளைதல்,

'கோடிரம், 5௦2௦ கோடிரவம்; 2. ஓர்
Geb, an ic¢hneumon; 3. ஓர்
Lbédleonb, insect coccinella of
various

kinds;

4. &A,

mungoose

Viverra mungo.

கோடி ரவம், சதுரக் கள்ளி, square
spurge

— Euphorbia

கோடிலம், ' கோட்டம்,
. bottle-flower

corimbosa.

~

antiquorum.

common
Webera

See கொம்மை.

கோடி வஞ்சி, சிறு

குறிஞ்சா, 8 ௮॥

Indian lpecacuanha — Gymnema
sylvestre.

Jasminum

sambuc.
௦00; 2

, வெறுப்பு தட்டுதல், having aver- sion; being digusted.

கோடு
முத்தம், சங்கில்
_(pSgi, pearl from oyster.

பிறந்த

கோடும் பிகம், தும்மட்டி,
cucumber
patana.

— Cucumis

country
madras-

கோ டுருவகம், 5௦௨ அத்தி.
கோடுரை,
கோடு.

சங்கஞ்

செடி,

see

கோடு வாய், 868 கோட்டு வாய். கோடை,
season;

வேனிற் காலம், summer
2. Gandleo, sun's heat,
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கோடை

கோடை.

sun-shine; 3. see anbasn, 4.
வெண் anger, Mangrove —
officinalis

Avicennia

alias

Gloriosa superba; 5. Gam
Aipixw, a bulbous root grown in
the

6. see

season;

summer

கரந்தை, 7. செங் காந்தள், flame
flower — Gloriosa genus.

கோடைக் கட்டி, வேனிற் காலத்தில்
உடம்பு கொதிப்பெடுத்து உடம்பில்
விடங்களிலும்.
காணும்
பல
இரத்தக் கொப்புளம், 150116 .௦௦0பring in summer

due to excessive

heat of the body; heat boils.

கோடைக்
கண்ணி,
ஓர் வகை
நெல், 2 (83 ௦7 paddy; 2. வேனிற்
காலத்துப் Ly, summer flower.-

கோடைக் காந்தள், வெண் காந்தள்,

'யடிபடல்.

கோடைக்
கொப்புளம்,
வெயிற்
காலத்தில்'
உடம்பு
கொதிப்
பெடுத்துக் காணும் கொப்புளம்,
see கோடைக்

கட்டி.

கோடைச் சம்பா, வேனிற் காலத்துப்
பயிராகும் சம்பா நெல், வரமக
paddy grown

கோடைச்

in summer

சவுக்கு,

562

Season.

ஆற்றுச்

சவுக்கு.
கோடைத் தணி, ஆனைத் தொண்டி,
ordure tree — Sterculia alata.

கோடைத் தண்ணீர், aon, toddy as
a beverage in hot weather; 2.
பனிக்கட்டி உருகிய தண்ணீர், icewater.

கோடைத்

தாணி,

ஓர் பூடு,

net-

giory-lily — Gloriosa

veined Indian nettie - Gironniera
reticulata,

கோடைக் காந்திதம், சூரிய: காந்தி,

கோடைத்
தொண்டி,
ஆனைத்
தொண்டி, ௦3 tree- Sterculia

Malabar
superba.

sun flower.
கோடைக்

alata.

காலம், வேனிற் காலம்,

௦1/௪.

கோடைக் காற்று, தென்றல் காற்று,
south நால

2. நெருப்புக் காற்று,

the hot west-wind.

கோடைக்

கிழங்கு, ' சிற்றாத்தை

Hoos Gg AGS, lesser
galangal — Alpinia gatanga; 2.
52௦ கலப்பைக் கிழங்கு.

கோடைக் கீரிசம், மணிப் பிரண்டை,
a species
of adamantine,
creeper — Vitex negundo.
கோடைக்கு
cassia

வாடான்,

~- Cassia

ஆவிரை,

auriculata.

' கோடைப் பாலி, மடச் சாம்பிராணி,
Malabar mahogany — Hardwickia
pinnata.

கோடைப்

பூசிகம், மஞ்சள் அந்தி'

மல்லிகை, yellow evening jasmine; four o'clock flower. See
"Bb weveSionss.
கோடைப் பூசினி, வெயிற் காலத்தில்
காய்க்கும் பூசினிக்காய். இதுவே
குழிப் பறங்கி, ஐயா ஜால in
summer season.
| கோடை

யடிபடல், வெயிலில் அடி

-படுதல், being tossed about
driven in. the scorching sun.

or
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கோடை

கோடை

யெலுமிச்சை

யெலுமிச்சை,

கோட்டம்

புதுச்சேரி

ergpislseme, Pondicherry lime —
Citrus

கோடை

(typica).

fimonum

medica

வாகளி, சிறு செருப் படை.

இது அறுத்த

வயலிலும், குளக்

கரையிலும் விசேஷமாய்ப் படரும்.

8.

costus

ஓர் வாசனைச்

plant

9. @on,

—

Sassurea

செடி,
lappa;

bottle - flower Webera

corymbosa;
10. uee கூட்டம்,
herd of cows; 11. s@ien@, cre-

mation ground; 12. eunsemest, per-

இதனால் சொறி, சிரங்கு, படை
முதலிய நோய்கள் போம், ௮ 1௦

fume; 13. வயிறு அடி வயிறு
ஆகிய உள்ளுறுப்பு, any one of the

spreading piant found in damp
soils, reaped fields and tank
beds. It has a peculiar virtue of
curing itch, eruptions and other
eutaneous affections.

அர்; 14. மேற்றோல், 1

கோடை

வாசனி,

5௦௨

கோடை |

.வாகளி.
கோடை

வாய், 56௨ கோட்டு

கோட்டகம்,

செங்கத்தாரி,

pea-cock’s
linearis.

வாய்.

1௮/௨௦

foot tree — Niebuhria

கோட்டக்கினி, உதராக்கினி, 1௨ 1
the stamach; the digestive faculty.

கோட்டச் சோதி, சோதி விருட்சம்.
இது அடர்ந்த காடுகளில் காணப்
ub, a tree luminous in the dark,
found in thick forest.

கோட்ட பேதம், குடலுக் குண்டான
Amaeaj, waste sustained by
bowels.
கோட்டம்,

வெண்

கோஷ்டம்,

&7௪-

bian costum — Costus speciosus;
2. 55௨ குடிலம்; 3. குடல், பரவல; 4.
வளைவு,
பண்டம்,

bend;
691௮01/௨

குளக் கரை,

31

Place;

1௮%

5. உண்ணும்
substance; 6.

6௨0;

7. இடம்,

viscera of the body, particularly
the adbomen such as the stom-

shell cov-

ering anything. 15. GenuGam_i_t,
red costus.

கோட்டம், மலை வசம்பு அல்லது
கூகை மஞ்சள், கசப்பு; உயரம் 3-4
அடி;

பூக்கள்

வெள்ளை:

சதுப்பு

நிலங்களிலும், நிழலிலும் முளையும்.
இதன் வேர் கசப்பும், துவர்ப்பும்,
சீரண சக்தியும்-வாய்ந்தது. புழுக்
களைக்
கொல்லும்:
தாதுக்கு

வலிவு. வைத்தியர்கள்

கஷாய

மிட்டு வயிற்றுக் கோளாறுக்கும்,
பல
விருத்திக்கும் ' மருந்தாக

வுபயோகிப்பார்கள். சுரம், இருமல்,
சன்னி பாத சுரம் இவைகளுக்கும்
கொடுக்கப்படும்.

இதன்

தண்டு

ஆரோக்கிய மெனக் கருதப் படும்.
Arabian
costus
மே51ப8
arabicus alias C. speciosus; it
consists of two varieties sweet
and bitter. Height 3-4 ft. flowers
pale; grown in damp soils and
shades. The root is bitter, astringent, digestive, anthelmintic and

also aphrodisiac. Anciently, it
was used in smoking as a stimulant. Vaidyans prescribe an infusion of this root as a stomachic
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கோட்டான்

கோட்டம்
and tonic. It is also found greatly
useful in advanced stages of typhus fever. Rhizomes are made
into a: preserve for fever, cough,
disorder of bowels; and they act

as a stimulant. Tuber cooked into
a syrup is considered to be a very

wholesome;

2. ஓர் வாசனைச்

செடி, இதற்கும் சாதாரண கோஷ்
டத்திற்கும் வித்தியாச முண்டு.
இவ்வேர் .சீனத்திற்கு ஏற்றுமதி

யாகும்; அவ்விடத்தில் அதை
யிடித்து சாம்பிராணியைப் போல்
கோயிலுக்குள் புகை யிடுவார்கள்.
இவ்வேரில் இரண்டு வித முண்டு;

ஒன்று

தித்திப்பு,

மற்றொன்று

கசப்பா யிருக்கும். இவ்வேர் கார
மாயும், வாசனையாயு
இதைப்
புகைப்

மிருக்கும்.
பிடிக்க

மயக்கத்தையும்,
உள்ளுக்குச்
சாப்பிட சுறுசுறுப்பையும் தரும்.
இவ்வேரைத்
துணிகளுக்குப்
பூச்சிப்

பிடிக்காமலிருக்கவும்

வைப்பதுண்டு. இது
வைத்தி
யத்தில் பூர்வத்திலிருந்து உபயோகப்
படுத்தப் பட்டு வருகிறது,
—Sussurca
[கறறக

0081பா
alias

Aucklandia costus. it is an aromatic

plant.

The

present

genus

is distinct from Arabian costum.
‘The root is exported to China,
where

it is reduced

to

powder

and burnt as an incense in
temples. It consists of two varieties
viz.
sweet
and
bitter
recognised according to their
taste. Ithas a pungent and of aromatic taste; and is narcotic when

smoked and a stimulant when
taken internally. {t is a valuable

கறி

perfume and is a preservative to
wollen

clothes.

Camps,

Gre,

Monkey.

கோட். டரவு, குரங்கு மனம்,
chievous

115-

mind.

கோட்டலி,

நிர்வாணி,

a

naked

woman.

கோட்டல், வளைத்தல்,

111௨ 80 ௦7

bending.

கோட்டாக் கினி, மூலாக்கினி,
thermal

heat supposed

the sacral
கோட்டாரி,

(1௨

to be in

region.
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கோட்டாலை,

கல்லாரை..
நோய்,

015௦2256;

2.

eye; amorous gestures; jocular
lewdness, lewd jokes; 3. துன்பம்,
affliction.

கோட்டான்,

கூகை,

இது

மிகச்

சத்தமிடும், ௦௦௨0௨௦
மொ
Urrua
bengalensis
alias Y.

cavearia. The cry is a foud hoot;
and So it is also known as hooting owl; 2. ஓர் கொக்கு, a species
of bittern.
:
கோட்டான்

கறி,

மாமிசம். இதை

கோட்டானின்

யுண்ண

நோய்க

ளெல்லாம் தலை காட்டாது ஓடும்.
அதிக பசியும், காட்டானை போல்.

மதமும் உண்டாகும். இது பத்தியத்

திற்குதவும் கறி.
மயக்கும்.

“கெொற்றவரை

கோட்டானணின்

கறி”

என்பது பழமொழி, 11௦௦4 ௦ flesh of
hooting owl. This, when eaten
cures ailments and promotes
hunger and vitality. It is used in
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கோட்டான்

கறி

கோட்டு

diet; and the proverb is that even
kings will be attracted by the flesh
of this animal.

கோட்டான் சாறு, கோட்டான் கறி

யினின்று இறக்கும் சூப்பு அல்லது

@oew, the soup or essence extracted from the flesh of hooting
owl.

கோட்டுக் காறல், ஓர் கடல் காறல்
err, a sea-fish — Equula blochil;
2. பளபளப்பான ஓர் கடல் மீன், 3
silvery sea-fish — Gazza minuta.

கோட்டுதல், வளைத்தல்,

உபி;

2.
கோணுவித்தல்,
crooked.

making

கோட்டு நீறு, கிளிஞுசில் சுண்ணாம்பு,

கோட்டான்

திருக்கை,

கடலில்

வசிக்கு மோர் வகைத் திருக்கை
மீன். இது

சுமார் 2௦

அடி

நீளம்;

பச்சையும் நீலமும் கலந்த நிறம்,
sea-devil fish; a species of thron
back — Trygon genus. It is 20 ft.
long; colour green mixed with
blue.

கோட்டி, அழகு, ௦பறு;2. பைத்தியம்,

லி
chank

பரா; 2. சங்குச் சுண்ணாம்பு,
lime; conch

கோட்டு

நோய்,

stomach

கோட்டு

கொடிப்

in-

கோட்டிக் காரன், பைத்தியம் பிடித்
தோன், mad fellow.
கோட்டிதம்,

தோலி

“அதைச் சேர்ந்த மயிர், நகங்கள்
முதலியவைகளி னின்றும் எடுக்கப்
பட்ட. ஓர் பசை; ௮ ௦௦0 ௦ 1௱viscous

substance

ob-

tained by boiling animal substance such as skins, hairs,
nails, hoofs etc— Glue;

Keratine.

கோட்டில் வாழ் விலங்கு, கிளை
களில் வசிக்கும் அணில், குரங்கு
முதவிய Wnnesflas, animals living an branches

the

of trees such as

the squirrel, monkey etc.
கோட்டு, வயிறு, stomach,
5௨௨ 2௪5 கோஷ்டு நோய். .

the

பூக்களில்

other

kinds’are

:—

பூ; நீர்ப் பூ, புதர்ப் பூ,

creeper flower acquatic flower
and
bush
flower;
2.
மரக்

கொம்பில் தோன்றும்
appearing

ஸனின்றும்,

நோய்,

ஒன்று, one of the four kinds of
flowers i.e. those on branches of
trees;

— Clausena

வயிற்று

disease.

கோட்டுப் பூ, நால் வகைப்

lunacy; 3. an! Geulifenes, Indian
tree

lime.

புட்பம், கற் றாமரை.

warm-pee
dica.

pure

முத்து

கோட்டு

uy, flowers

in branches

மலை,

யானை,

of trees.

elephant;

2. வெண்கல் மலை, ॥ர!| ௦௦0௨151ing or white or marble stones.

கோட்டு wr, vem, pig:
காட்டுப் பன்றி, 11/0
யானை, அகார்; 4.
eo, he-buffalao; 5.

swine; 2.
boar; 3.
எருமைக்
wrenere

Glamby, tusk of an elephant; 6.
விலங்கின் கொம்பு, 10
rupeds.

௦4 பப௮0்

கோட்டு மீன், சுறா மீன், 821.

கோட்டு முத்து, யானைத் தந்தத்தி
னின்று பிறக்கும் ipsa,

pearl de-

rived from the tusk of an elephant.
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கோட்டு

கோஷ

வாய்

கோட்டு வாய், தூக்கத்தில் வாய் நீர்
ஒழுகிய வரி, 111௦ 101 ௦
dribbled saliva as the corner of
the

mouth

during

Qam_unefl,

sleep;

2.

yawning.

கோட்டுவாய் சலம், வாய் ஒழுக்கு
நீர், லாலா (வடமொழி)
saliva.
கோட்டுவாய்

௦0160

வடிதல், வாத

சுரத்தி

‘the corners of the mouth

during

sleep in a patient suffering
phlegmatic fever.

from

566 கோட்டான்,

2.

ஓர் நீர்ப் பறவை, இதில் இருவகை
ujeoor(), a water - bird. it consists
of two kinds viz:-

1. Qug@ மணிக் கோட்டுவான்,

8

2. சிறு. மணிக்

கோட்டுவான்,

8

one.

[ஈசா

caper—Bryonia
grandis
Cephalandra indica.

குலைகள்

alias

வாய்ந்த

Clacirenst wy,

Cocoanut tree

bearing

of cocoanuts.

bunches

கோட்டை, காட்டுக் குந்துருக்கம்,
kind of olibanum or dammer

Gaige,

கோளாறடையச்

causing

derangement

or disorder in the system.

கோட்படு

பதம், மாட்டுக் குளம்பு,

hoof of certain animals i.e. cattle
as horse, ox, sheep etc. 2.

குளம்பின் சுவடு,
- கோட் பதம்,

5௦6

ஈசா.
கோட்படு

பதம்.

கோட்பாடு, மதக் கொள்கை,
gious

doctrine;

reli-

tenets

of

a

con-

பார்மா; 3. நினைக்கும் விதம் வரு
௦ (ப்ரத; 4. நடக்கும் விதம், 11
கோட்

புகுதல்,

தாவரம்

«160,
the bearing
trees and plants.

பலன

stages

of

கோஷ சிலேட்டுமம், கண்டத்தில்
கோழை நிறைந்து நிற்கும் ஓர் கப
நோய். இதனால் தொண்டையில்

௮
ob-

tained from forest trees; 2. Mena,

3. காடு, 1085) 4. உடம்பு,

(19) ௦ஞ் ௨5 ॥ ஒன்பது வாயில்

Gam_em, fort having nine gate ways.

கோட்படுத்தல்,

way or manner of acting.

கோட்டுறு கன்னி, கோவை,

ஜன;

குழியடுப்பு,

ரான் பேன; 2. காடி யடுப்பு ஈனrow oven - like excavation or cutting in the earth.

riligiours sect; 2. Glemevemin,

larger kind.

கோட்டெங்கு,

கோட்டையபடுப்பு,

தாயைக்

gaining vital_strength.

flowing of saliva, as that found at

smaller

கோட்டைக்
கிழங்கு,
கொல்லி, plantain root.

கோட்படுதல், வலிமை யுண்டாதல்,

னால் வாயினின்று நீர் ஒழுகல், (72

கோட்டுவான்,

சிலேட்டுமம்

புகைச்சல்,

வெண்கலத்தொனி,

தலை
பாரம், தேகச் சூம்பல்,
அக்கினி மாந்தம், கொட்டாவி,
விக்கல், இருமல் முதலிய குணங்
கள் காணப்படும்.
matic humour

9 147௦ ௦7 றர்160-

in the system

to excess of mucus

due

and phlegm

1285

கோஷ.

சிலேட்டுமம்

. கோணக்

in the throat. It is marked by irritation and metallic sound in the

கோஷ்டம், குடல்
- els; 2. see

throat. heaviness of the head,
emaciation dull appetite, yawning.

கோஷ்ட

கோஷ மாதிகம், குளோப்புக் கொன்னை,
கொன்றை.

கோஷம், 8௦6 கோடம், 2. பேரொலி,
loud

noise;

uproar;

mesquito; 4. S7&@,,

gourd plant - |

Luffa foetida.

கோஷம், பெரு வேம்பு

Maho
கோஷி,

6141

ஓர் துருக்கப் பக்கிரி,

madan

a

fakir.

மாமரம்,

ஈாகாற௦

1766.

4௮18௨

linearis.

தோஷம்,

குழந்தை

களுக்கு வயிற்றுக்குள் வாயுவை
உலாவச்
செய்து. வாந்தியை
யுண்டாக்கும் ஓர் வகைத் தோஷ

நோய், a morbific diathesis in children

marked

by flatulence of the

stomach and vomiting.

கோஷ்ட சதம், வயிறு,
கோஷ்ட

நாகம்,

costiveness;

6௮].

மலச்

சிக்கல்,

constipation.

கோஷ்ட பேதம், குடலுக் குண்டான
Asms, a morbid affections of the
bowels.

கோஷ்

டாங்கம்,

வேர்,

160௦7

.

தங்கி

இரத்த

முதலி

நிற்பதற்காக

உட்

"பக்கம் குழி யமைந்துள்ள வுறுப்பு,
an internal organ with a cavity for

கோஷ்டியம்,

நுரையீரல்

நடு,

16

centre of the lungs.

கோஷ்டு, வயிறு,

6௮11; 507௮௦0.

நோய், வயிற்று

stomach-ache;

pea - cock food tree — Niebuhria

சத

வேர், கோட்ட

கோஷ்டு

- கோஷ் டகம், செங் கத்தாரி,

கோஷ்ட

கோஷ்ட
root:

கோஷ்டி, சிலந்திப் பூச்சி, 80102,

வாலி.

கோஷாயி,

வயிற்று

retaining the blood

566 கோடர

கோஷாதகி, பேய்ப் பீர்க்கு,
luffa — Luffa acutangula.

அடி

disease of the abdomen.

யவை

3. Gane,

intestines, bow-

Gam.

ரோகம்,

Garis,

hiccough, cough, etc.
86௨

கூத்து

கோணக்

நோய்,

colic.

கழுத்து,

பிறவியில்

அல்லது வலிப்பினால் வளைந்த
. கழுத்து, 015ளமார்ஒ0 10% எரர் ௦0genital or acquired from fits; 2.
FMS SPSS, Wry neck.
கோணக்

காய்,

கோணக் கால்,
கோணக்கி
nodding

566௨ கோணற்

52௦ கோணற்

காய்.

கால்.

ணாக்கி, சிற்றாத்தை,
galangal — Aijpinia

rutans.

கோணக்

கூத்து,

இழுப்பினால்

சூதிக்கச் செய்யும் ஓர் நோய், ௨ 015ease

marked by a peculiar jump-

ing or springing motion in the patient due to clonic spasm of the
muscles — Saltatory spasm.
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கோணக்:

கோணல்

கொன்றை

கோணக்
கொன்றை,
கோணக்
காய்கொன்றை, purging cassia cassia fistuia. —
கோணக்

கோண

வலிப்பினால்

விழுத்தல்,

நெளியும்

படி

worm

plant — Cassia

கோணங்கிப்

பல்லு,

[100

அடி

முதலியவைகளால்

ஒழுங்கீனம் ஏற்பட்ட மூக்கு,
shapen

or ill- shaped

ஈ/5-

nose

by

or traumatic cause.

கோண மூஞ்சி, வேதனை அல்லது
வெறுப்பினால் சுழித்த முகம், 1208

limbs as in fits;being twisted awry
or out of shape .
கோதயம், த௲ரை,

மூக்கு, பிறவியிலே அல்லது

காயம்,

congenital

கைகால் இழுத்தல், 01-1017௦ 07142

கோணக்

கோண

குணங்கல்

expressive of annoyance, vexation

-

tora.

விகாரமாய்

etc: writhed face; 2. see
முகம்.

Ganeur

கோணம், மூக்கு , 1௦5௦; 2. குதிரை;
horse;

3.

தாமரை,

lotus;

4.

- முன்னீண்டபல், பாவி project--

eismene;,

_ ing tooth

leoneene ies, blue seer - fish —

கோணங்கி

யம்மை,

பார்ப்பதற்கு

அருவருப்பை
உண்டாக்கும்
அம்மை, small - pox displaying a
ghastly

look;

2. «oe

, arevaenen

இழுத்து விகாரப் படுத்தும் அம்மை,
smail - pox distorting the limbs by

contraction.

கோணத் தண்டு, ஒரு புறம் வளைந்த
ஆண்குறி,

penis inclined to one.

5106; 2. உள் வளைந்த இலிங்கம்,
incurvation

of

the

penis;

3.

வாசியை மாற்றுவதற் குபயோ
கிக்கும் யோக தண்டு, 8 81/0 0 ௮
wooden rod with a curve at the top
used by Yogis for directing vital air
.from the right nostril to the left and
vice versa.
கோணப்

புளி,

56௦6

கொடுக்காய்ப்

புளி, 2. கொன்றைப் புளி, 02551௮
tamarind.
,
கோண

முகம், ஒரு பக்கம் கோணிய

மூகம், 1௮0௨ distorted to one side;
as in paralysis or in birth. -

curve,

bend;

5. wm

Cyibum commersonil; 6. simi
அல்லது
கண் eipemed, angle or corner

as

of

mouth

or

eye;

7.

கோணம்; உடம்பில் ஆறாதாரத்தில்
அமையப் பெற்ற முக்கோணம்,
அறு
கோணம்
நாற் கோணம்
முதலியவை, (In Philosophy) the
triangular, hexagonal and rectangular structures in the psychic
nerve - centres of the human body,

5௮௨௦ ஆறா தாரம்.
கோண

விலை, 566 கோணல் இலை.

கோணல்,

சாய்வு,

வளைவு

ஈறாசக5;

,

curvature;

2.

3. கூன், பாம;

4. அங்கப் பழுது, deformity; 5.
குறுக்கம், ௦0௦0௨0௩௨55 95 of
mind; 6. wews Canesreo,

unpleas-

ant-ness of mind.
கோணல் இலை, காட்டு நெல்லி,
triple - nerved mercury — Mailotus
repandus.

கோணல் குணங்கல், மனக் கஷ்டம்,
uneasiness

of mind.
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கோணல்

கோணித்

மாணல்

கோணல்
மாணல், . தாறு மாறு,
crookedness of a complex nature |
difficult to set right. 2. wmamun®, |

confused state or condition.
"கோணல் மூஞ்சி, 866 கோண முகம்.
கோண வாசல், பெண் குறி, 12௮/௦
generative organ; vagina.

கோண

வாய், ஒரு: பக்கம் இழுத்த.

eunws, distorted mouth; wry mouth.

கோண விருட்சம், கரும்பு,
cane.
கோண ட

வுடம்பு,

8ப92ா-

கர்ப்பத்திலேயே

monster birth in which the body is
so distorted to one side that it exhibits a ghastly appearance.

வெழுச்சி,

ஆண்

உள் வளைந்த

குறியெழுச்சி,

இது

மேக

வெள்ளையினா லேற்படும், நரீப।
erection with incurvation of the penis towards the scrotum. occur-

ring in gonorrhoea — Chordee.

கோண வேல், முள்ளில்லாத (வேல்.
இதுவே டிவி tgoM,
American
sumach or divi -divi~ Caesalpinia
coriaria.

Canesp கழுத்து,

568

sacctat, hump

crooked

-backed

கோணக்.

-. back;

man.

கோணா, ஓர் நீலகிரிப் பூடு,
elm — Celtis tetranda.
கோணாக்

கிணாக்கி,

14111

5௦௦ கோணக்

கிணாக்கி,

கோணா

சுவன்,

யமன்,

000

முகம்,

சுழிக்காத

of

Death.

கோணா

முகம்,

‘face not distorted, as opposed to
' .Ganevst (ipaib,

ஒரு பக்கமாகத் திரும்பி கோர
ரூபமாய்க் காணப்படும் உடம்பு, ௮

கோண

Ganosnen,

தட்டம்மை

the distorted one.

கோணாய், ஆண் நரி, ராவ!உ jackal,
2. தோண்டான்
wolf.

அல்லது

ஓநாய்,

கோணி ,பன்றி, pig: 2. அத்தி மரம் fig

11௨௨; 3. சணல் நார்ப் பை, பாரு
bag; 4. yeflun: ami, tamarind; 5.
௨௦௦ கொடுக்காய்ப் புளி, 6. கோணற்
கை,

Crooked

arm.

கோணிக் குணங்கல், மனம் தளர்தல்,
getting

uneasiness

of

mind

through annoyance.

கோணிக்

குறுகல்,

வயதினால்

வளைந்து சிறுத்தல், becoming
short and crooked through old

age.
கோணிக்

கொள்ளல்,

வளைந்து

கோணற் காய், 5௦௦ கோணை வேல்.

Qaneneteo being bent or becoming பேங்: 2. சினங் கொள்ளல்,
இற
வாரு;
3. பிணக்குக்

"கோணற்

Qasneneneo, quarrelling as of lovers.

கழுத்து.

tain

காரன், ஒர் மரம், moun-

snow

-ball tree — Veburnum

punctatum.

கோணற் கால், உள் வளைந்த
bandy-leg; crooked ieg.

கோணித்

தட்டம்மை,

தட்டம்மை,
கால்,

ஓர் வகைத்

8 (80 ௦4 8௱வ| -00%

with elevated or raised
patches in the body.

flat
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கோணிப்

கோண்ட

பட்டை

கோணிப் பட்டை, கோணி செய்ய
வுபயோகப்
படும்
சணலைப்

போன்ற ஒர் மரப் Lier,

jews

mallow — Corchorus. The bark of

the tree is a substitute for flax for
making gunny; 2. yr. HAGeusme
முன் மருந்திற்குக் கவசம் செய்வ
தற்காக
உபயோகப்
படுத்தும்
சாக்குத் துண்டு, 8 120 04 gunny
tied round the medicine to be calcined.

கோணிப் பை, சணல் நார்ப் பை, 0௪0
woven
bag.

with

hemp

fibres;

gunny

கோணிப் போதல், வளைதல்

grow-

ing wry; becoming
கோணியம்,
கோணி

crooked.

56௨ கோப்

பிரண்டை.

பூசி, சத்திரம் செய்வதற்கு

உபயோகிக்கும் ஒர் வளைந்த ஊசி.
a needle

with a bent tip used

in

5பாறணு; 2. சாக்குத் தைக்கும் ஊசி,
needie

used

for stitching

gunny

bags.
கோணுங் காகலம்,

கோணுதல்,

56௨ கொடி வேலி.

கோணல்

வளைவு,

see

கோணலா

அல்லது

Garena,

யிருத்தல்,

crooked;

3, வேறு

படல்,

2.

being
பவற

changed as in mind; 4. Glaumns
புண்டாதல், having aversion.

கோணை,

வளைவு,

கொடுமை,

௦பங௭ர1பா6; 2.

எயா;

3. வவிமை

strength.

கோணைக் கத்தி, சத்திரம் செய்வதற்
கசூபயோகிக்கும் வளைந்த கத்தி,

கை

a curved or crooked knife used in
surgery.

கோணைக் கழுத்தன், வளைவுள்ள
கழுத்துள்ளோன், ௮ 1௮1 07 0001-50
1௪01. 52௦ கோணக் கழுத்தன்.
கோணைக் குரங்கன், வக்கிர குணமும்
குறும்புத் தனமு முள்ளவன், ௨ 11%
of crooked and mischievous disposition.

கோணை

முகம், 566 கோண

முகம்.

கோணையன்,
குறும்புக்
கூண்
(penGernest, a man of perversity.
கோணை

வாயன்,

பிறவியில் அல்லது

வாத வலிப்பினால் ஒரு பக்கம்
வளைந்த வாய் உள்ளவன், 2௱அ௮௱
with a writhed or distorted mouth
due to congenital causes or nervous affections.
கோணை
வாய்ச்சி, கோண
வாய்ப்
Glues, a woman or a girl with a
distorted or writhed mouth.

கோணை வேல், முள்ளிலாத வேல்,
American

sumach;

Caesalpinina

Divi-Divi —

coriaria.

See

கோண வேல்.

கோண்டகம், நெருஞ்சில், ௦௪111௦05
— Tribulus terrestris.

கோண்ட காமியம், மதி மயக்கிப்
பூடு, ௮ plant supposed to cause
perplexity of mind when trampled
upon. C.f. Sliema),

கோண்டகு
கோண்ட

, 566 குறிஞ்சா.
கை,

566 கொடி

யரசு.
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கோண்டம்

கோண்டம்,

5௦6

கோதாக்கினி

கோண்டகம்:

2.

குறிஞ்சா, 1௮6௦1௮, 3. நெரிஞ்சில்,
௧௨௨ கோண்டகம்,

கோண்டன் கிழங்கு, முத்தக் காசு
5௦௨ கோரைக் கிழங்கு.
]ய/பஉ

இலந்தை,

கோண்டை,

-

Zizyphus jujube; 2. uné@ wow,
areca-nut tree; 3. Geomenas soufl,

Gang wmwean, Gangismin,
Gang,

wheat.

Fanmia Unepresibd, a min-

eral poison;

a kind

of native

ar-

. senic; 2. Gamunb, anger; 3.
கஷாயம் 0௨0000; 4. ஊழ்த்தசை,
வாரா; 5. உடம்பில் வட்டத்
தழும்புகள் ஏற்படும் ஒர் வகைக்

மிருகம்

குட்டம், 8 506015 of leprosy
marked by targe round elevated
50015; 6. ஓர் வகைப் Uso, a kind
or ringworm or impetigo; 7.

அதாவது புலி, சிங்கம் சிறுத்தை
(psSluer, beasts of prey such

கண்ணிமையின்
விளிம்பைப்
பற்றிய விரண நோய், ஈரி
௮/0

jujube fruit; Indian apple.

கோண்

கொல்லு

மா,

as lion, tiger, cheetah etc.

கோண் விழுதல், வளை

வுண்டாதல்,

becoming crooked (through old
age); being bent; getting curved.

கோதகம், சுக்கு நாறிப் புல், 00962
grass

— Panicum

repens;

2. see

அழிஞ்சில்.
கோதண்டம், புருவ மத்தியம், 1௩௨
space bet-when the eyebrows; 2.
கண்ணிமை, ௨-0; 3.இண்டன்
Glan,

a

Oe,

4. erg,

creeping

charge

in women.

plant.

See

ovarian

dis-

கோதண்ட வேர், கணுக் கால், 811/6.
கோதத்தம், அரிதாரம், 410/௭ ெர்ாளார்;
2. ஓர் வெண்

தாது வுப்பு,

mineral substance
earthy salt.

Ganges,
௦ரீ ௦௮1115:
tooth.

a white

apparently

an

Gangyeeil, gr Lb, a kind of flower.

கோதர

புட்பி, ஓர் GO,

Convol-vulus

a plant —

argentus.

கோதரம், சுக்கு, நொ

ginger.

கோதரவம். உடும்பு, பலாச; 2. ஓர்
கொடிய விஷப் பாம்பு, ௮ எரு 00௦1sonous snake.

- கோதல், அழுந்த பண்டம், 02௦0௪0
or decomposed matter or substance; 2. apsgsiilov, kissing; 2.
ASH

tess,

கோதளங்்

sucking the lips.

காய், சமுத்திராப் பழம்.

common Indian
tonia racemosa.

oak

—

Barring-

கோ தனம், பசுங் கன்று, ௦0

om_OHs Camby,

horn

2. பசுவின் பால்,

௦015

கோதந்தி, தாடை, லா; 2. கதுப்பு,
சாரா; 3. கன்னம்; cheek.

‘and ulceration of the margin of the
eye lids.

calf.

கோதா, உடும்பு, பலாச; 2. கொம்மட்டி,
small water -melon = Citrullus;

3. நாரத்தை,

௦.

கோதாக்கினி, செழு மலரக் கொன்றை,
a flowering

tree

of the

cassia
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கோதாரிக்

கோதாக்கினி
genus (unidentified).
மலர்க் கொன்றை, _-

C.f.

Glug,

கோதாட்டுதல், அழுக்கைப் போக்கி

சுத்தம் பண்ணல், றபாிர்ராறு by removing the dirt or filthy matter.

கோதாணி,
string

பெருங் குரும்பை,

6௦0-

hemp.

கோதாரி, வாந்தி பேதி, ௦/௮;

2.

_ பெரு வாரி நோய், ௨0/௦.
கோதாரிக்

கழிச்சல்,

பெரு

வயிற்றுக் கழிச்சல், கறம

வாரி.

வரலா

டார்௦6௮; 2. பெரும்வாரி வாந்தி பேதி,
இதனால் வாந்தியும் அரிசிக் கழுநீர்
போல் பேதியும் கண்டு, குரக்கு வலி
ஏற்பட்டு
கடைசியாக
மரண

முண்டாகும், ௮1 6102ஈ/௦ ௦௦1௮4௮
marked by vomiting, purging with
evacuations like rice water, accompanied by cramps and collapse — Spasmodic cholera

கோதாரிக

காய்ச்சல், பெரு

வாரிச்

சுரம், இது நவக்கிரக மாறுதலினால்

ஊழிக்

காற்றுண்டாகி,

கொடுமையினால்

inflammation

பெரு வாரியாகக் காணும் ஓர் வகை

தொத்துக் காய்ச்சல் இதனால் குளிர்,
காய்ச்சல், ஓய்ச்சல், நரம்பு வவி
முதலிய கோளாறுகளும், முக்கி
யமாய் இருமல், கப வாத சுரம்,
நுரையீரலின் அழற்சி, வாதப்பிடிப்பு
முதலிய நோய்களும் காணும், 1ஈரிபenza. It is a severe infections epidemic catarrh marked by distressing, fever, great de-pression,

muscular and neuralgic pains

of the

lungs

or of

rheumatism are the supervening
symptoms. It is chiefly due to a
peculiar state of the atmosphere

which is attributed to the influence
of stars.
NOTE :- In Allopathic science. the
disease is said to be due to a
minute bacillus (B. influenzac)
found in the sputum. It occurs in
great force periodically or at any
season of the year in country; and

even

spreads

at times through-

out the world. The first symptoms
of this disease are bad cold and
chili. and fever with depression of
spirits. Complications are frequent and affections various, as
of the ear and the eye. This should
not be confounded with ordinary
catarrhal attacks occurring in
changeable seasons, with the
symptom of running from the
nose with obstruction to’ breath-

ing.

அதன் | கோதாரிக்

சனங்களுக்கு

குரல்

குரல்,

குரல்,
சிலர்

வாந்தி
இம்

பேதிக்

மாறுபாடு,

கண்டத்தின்
சளி
சவ்வின்
வறட்சியினால்
உண்டாகிற

- தென்றும், வேறு

சிலர் நரம்பின்

கோளாறினா லேற்படுகிறதென்றும்
அபிப்பிராயப் படுவர். ௦௦12௪voice. It is a designation of the
change of voice occurring in cholera — Vox cholerica. It is attributed

by some writers to the drying of
the mucous membrane of the lar-

and. other nervous disturbances.

ynx from the transudative process; while others regard it was

Bron-chitis,

a purely nervous

Pneumonia

or other

system..
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கோதி
கோதி,

நெற்றி,

கோதுமை
forehead;

2.

' Gangicmi, wheat.

கோதிகை,
்- உடும்பு,

முதலை

crocodile:

2.

பலாக.

கோதிமம், கோதுமை,

ஏர்.

போலவே ஐரோப்பியர்களுக்கு இது

கோதிலாப் புளி, காம்புகள் களைந்த
புளி, tamarind gotrid of strings.
கோதிலா லவசணம், காய்ச் சுப்பு, salt’
purified

by boiling process.

கோதில்லாச்

சாறு,

இலை,

]பர௦௨

free from leaves, strings and other

rubbish.
கோ
தீர்த்தகம், ஆசனப்
பெளத்
'திரத்தை சாயலாக அறுத்த வெட்டு
eum, (In Anatomy) an oblique cut
made to the fistula in the rectum.

pod or legume

as of tamarind, fruit, kernel. etc.;
2. சக்கை, covering or capsules,
as of sugar - cane, jack fruit etc.;

3. Lb moto,

fibre of flowers.

கோதுகம், 56௨ கச்சோலம்.
கோது நரம்பு, செடி இலை இவற்றின்
myo, fibres or filaments of plants
and

flowers.

கோது பழம், yeflunbuptb,

tamarind

fruit.
Gangicnw, eum Cangienw,

கோதுமை,

barley.

கோதுமைத் தானியம்,

இது ஒரு புராதன உணவு வகை
களில் ஒன்று. இது ஐரோப்பா,
. அமெரிக்கா,

உணவுப். பொருளாகும். தற்காலம்:
உலக
முழுவதும்
உணவுப்
பொருளாகக் கொள்ளப்படுகிறது.
இது இருவகைத்து :- வெள்ளை,

சிவப்பு. வெள்ளை
காம்பு,

செத்தைகள் இல்லாத சாறு,

Gang, uipsGaneo,

'விடங்களில்
விசேஷமாய்ப்
பயிராகும்.
இத்தேசத்தில்
வட
நாட்டில் இது ஏராளமாய்ப் பயிராகி
வெளியூருக்கு
அனுப்பப்படும்.
நமக்கு அரிசி எப்படியோ அது

இவ்
ஆஸ்திரேலியா:

கடினமாயும்,

சிவப்பு மெதுவாயு மிருக்கும், இதுமற்ற
தானியங்களை
விட
உடம்புக்கு
மிக்க .வலிவைக்
கொடுக்கும்.
நமது
நாட்டில்
வடக்கேயுள்ள

மேல்

வகுப்பினர்

இதை அடைசசப்பாத்தி) செய்து
சாப்பிடுகிறார்கள்.
தென்னி
யந்தியாவில் இதைப் பலகாரத்
திற்காக உபயோகப் படுத்துவார்கள்.
இதைக்
கஞ்சியாக
வைத்து
பலவீனர்களுக்கும்,
நோயாளி
களுக்கும் கொடுப்ப துண்டு. இதை
ரொட்டி (அடை) யாகச் செய்து
சாப்பிடுவதினால்
உடம்பிற்கு
பலமும், வீரிய விருத்தியு முண்டாம்.

நீரிழிவுக்காரர்கள் இவ்வரிசியைப்
பொங்கி wjesor ungascr, wheat - Triticum vulgare alias T: compositum.
From the earliest times, It has
been one of the chief articles of
food in India. It is now cultivated
extensively in Europe, America,
Australia and other countries. In

India, It is grown in Northern india
and exported to foreign countries.

- As rice is our food, so is wheat to
Europeans. Now it is used as
chief-article of food

all over the
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கோதுமை

கோதுமைச்

world, There are two varieties;
hard and soft which are white and

red in colour
most

respectively.

It is

nutritive of the food-grains;

and forms the staple food
(chapathis) of the majority of the
better classes of people in Northern India; Whereas in Southern
india it is used as tiffin in the form

of cakes, Convalescents and patients use it in the form of conjee
or as bread; it lends strength and
vigour to the body. Diabetic patients boil and use it like rice.

கோதுமை
அடை,
கோதுமை
ரொட்டி,
இதனால்
உடம்புக்கு
வலிவு வுண்டாகும்; உதராக்கினியும்
சுக்கிலத் தாதுவும் அதிகரிக்கும்,
சிலேட்டும்க் *கோபம்
நீங்கும்,

பத்தியத்திற் GB.

Wheat made

into bread gives strength to the
body; it increases digestive action
and is a well-known nutritive food
promoting secretion of semen. It
cures the phlegmatic humour in

the system;
diet.
NOTE:-

and is an article of

Gurdlascomb, conjee prepared
from flour which is taken to check
profuse menstruation. It is prescribed also for convalescents
and patients; 2. aim Gangienwa:

கஞ்சி இது பத்தியக் கஞ்சி, குடிக்க
உடம்பிற்கு வவிவையும் ஆரோக்கி

யத்தையு முண்டாக்கும், 0௮1 water. It is prescribed as a diet to
patients; and is a mild nutritive
and demulcent drink.
கோதுமைக் களி, கோதுமை

தண்ணீரி

விட்டுக்

மாவைத்

கொதிக்க

வைத்துக் கிண்டிய களி, பொரு
prepared from wheat flour by boil-

ing, it in water and stirring.
கோதுமைக்
கஞ்சியை

காடி,
கோதுமைக்
புளிக்க
வைத்துத்

தயாரிக்கும் காடி,
alcoholic fermentation of wheat conjee,

கோதுமைக்

கூழ், கோதுமை

மாவு

அல்லது நொய்யைக் கொண்டு
swriss umunsw, wheat porridge
prepared

like wheat

pudding,

but

in a liquid form.

In Allopathic Medicine, it

is chiefly used in the form of breadcrumbs (mica panis), for giving
consistence to pills; it is also employed as an emmo-lient cataplasm.

கோதுமைக்
கஞ்சி,
கோதுமை
நொய்யைக் கொண்டு தயாரிக்கும்

கஞ்சி, இதைச்

சத்து

சூதகப் போக்கு

அதிகமாகக் காணுவதை நிறுத்து
வதற்குக்
கொடுக்கலாம்.
பல

வீனர்களும், நோயாளிகளும் உப

கோதுமைச் சத்து, கோதிமை ரவா
அல்லது
மாவைத்
தண்ணீரி
லிட்டுப் பிழிந் தெடுத்த ரசம், 119ப18
essence of wheat pressed and
filtered out from a solution of

wheat

gruel

கோதுமையில்

or

flour;

2.

அடங்கியுள்ள

சத்துப் பொருள்கள், 11௨ glutinous
starchy substance etc. contained
in wheat.

NOTE

:- it contains

albumin;

8-12%

1 to 2 %

of glutin;

60

of
to

1293.

கோதுமைச்
70%

சத்து

கோதுமை

of starch; some fat and salt,

கோதுமை

கோதுமை மால்ட், கோதுமையைத்
தண்ணீரில்
ஊறப்
போட்டு
முளைக்கும் படி வைத்து பிறகு

மேற்றோல்,

எடுத் துலர்த்திய தானியம், இது

~

in very small quantities.

கோதுமைத்
யினின்று

தவிடு,
கழிந்த

மாவு

இதனால் செய்த ரொட்டிக்கு சிறிது
மலத்தை இளக்குங் குணமுண்டு.
ஆகவே குன்மத்திற்கு உபயோகிக்கலாம். இதில் அதிகப் பசையின்
மையால் நீரிழிவுக்கும் கொடுக்
கலாம். இதைக் களியாகக் கிண்டி

சாராயம் காய்ச்ச வுதவும், 1௮ம் steeped

and

then

distillings

கோதுமை

in water till it germinates

dried.

It is used

for

liquors.

மாவு,

கோதுமையை

அரைத்து சலித்த தூள், 1௨ ரா! ௦7

கட்டுக் கட்டவும், வறுத்து ஒத்தடம்

wheat ground and sifted — Wheat

கொடுக்கவும் உபயோகப்

flour.

வதால்

உடம்பு

படுத்து

வலி, மார்பு வலி,

வயிற்றவவி
முதலியன
குண
1oN@ib, the husk or outer coat of
wheat; wheat bran. The bran
bread is slightly laxative; and may
be used by dyspeptic patients
and, being free from starch, by diabetic persons. It can also be
readily used as poultices and dry

applications in the treatment of
local applications in the treatment
of local pains, chest and abdomi-

na{ inflammations.
a spot-ted cobra.

பாணி,

கோதுமை

மாவைத்
தண்ணீரிலிட்டுக்
கொதிக்க வைத்துக் கிண்டிய சாரம்,
mucilage of starch — Mucilago
amyil.

It is obtained

by

boiling

wheat flour and water and constantly stirring for a few minutes.

கோதுமை

பால்,

5௦௦ கோதுமைச்

சத்து.
கோதுமை
தானியம்,

மணி,

எரிச்சல் தரும் அக்குனி விசர்ப்பி,
த்ச்சுட்ட புண், வெந்த புண், சிரங்கு,

கோதுமை நாகம், ஓர் புள்ளிப் பாம்பு,
கோதுமைப்

கோதுமை
மாவு,
கோதுமையை
அரைத்தமாவு.
இது
பலகாரம்
செய்ய வுதவும், மாவைக் கிண்டிக்
கட்டிகளுக்கும், இரணங்களுக்கும்
வைத்துக் கட்டலாம். இம் மாவைத்
தண்ணீரில் கலக்கி இரச கந்த
பாஷாணம், செம்பு. வங்கம், நாகம்
முதலிய மருந்துகளால் நேர்ந்த
விஷத் தன்மைக்கும் கொடுப்ப
துண்டு. இம் மாவை, புண்ணாகி

கோதுமைத்

411௨௮4 ௪5 ராவா.

கொப்புளம் முதலியவை களுக்கு
மேல் தூவலாம், ர௦யா obtained by
grinding wheat in mills. It is generally used for making bread and
other cakes; and soaked in water, it is employed in the form of
poultices and applied to boil, ulcer etc. wheaten flour is useful as
a dusting power; and it forms a
soothing focal application:
to inflamed surfaces as in crysipelas,
burns, scalds, itching and burning eruptions, excoriated sur-

faces and other external in
flammations. A mixure of flour and
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கோதுமை

கோத்திரகம்

மாவு
of

கோ தேனுகம், சதையொட்டி யிலை,

poisoning by salts of mercury, sulphur, copper and lead.

the leaf of an unknown plant sup-

water

is an

antidote

in cases

NOTE :- Internally, this flour mixed
with water is used as a chemical
antidote in poisoning by the
preparations of mercury, copper,
zinc. Silver and tin and iodine. It
forms a constituent in linseed and
other poultices. Wheaten bread is
used in pharmacy in the preparation of piils.
கோதுமை

யரிசி,

கோதுமையை

உடைத்துப் பிரித்தெடுத்த பருத்த

நொய். இதை

அரிசியைப் போற்

சமைத் துண்ணலாம், நீரிழிவுக்
காரருக்கு
இது
முக்கியவுண
eum, large particles of crushed
wheat cooked and used like rice
for eating. It forms the staple food
for diabetic patients.
கோதுமை

ரவா,

கோதுமை

உடைத்துப்

யரிசியை

பிரித்தெடுத்த

நுண்ணிய நொய், இது பலகாரம்,
பாயாசம், கஞ்சி முதலியவைகள்

தயாரிக்க
ரொட்டி

வுதவும்;

இதினின்று

தயாரித்து

ஆங்கிலேயருக்கு

உணவாக

விற்கப்படும்,

fine crushed particles prepared
from the heart of wheat. It is used
for preparing cakes, puddings,
liquid

pastes

etc.

for

making

bread for English tablers.
Gargibeou,

Cangjoio,

common

wheat.

கோதூமம்,

5௦௨ கோதுமை.

கோ தூளி, அந்திப் பொழுது, வாரா
dusk or twilight.

posed to unite the two cut portions
of flesh, as in incision.

Caneng, 55) srpenest,

spreading

hogweed - Boerhaavia repens; 2.

பெண் மயிர், women's hair; 3.
arom wind; 4. Guus. devil; 5.
உடும்பு, பெலா௮.

கோதை
கத்தி,

மாதவி, ஒர் வகை குருக்
௮ 8ழ௫0(௮5 ௦7 குருக் கத்தி

which see.

கோத்தக் கொடி,
கோத்.

தணி,

8௦6 இலந்தை,

கொடி

முந்திரிகை,

common grape - Vitis vinifera; 2.
Sinm_eme, dried grape especially
of good size ~ Raisin.

கோத் தணிகை,

866

கோத் தந்தம், 5௦௨
கோத்த

கோ தந்தம்.

புட்பகம், செம்மரம்,

wood;
rohituka.

கோத்தற்

கோத் தணி.

red

£௨0

cedar-Amoora

கோவை,

காக்கைப்

unemeo, escul-entleaved failse Kamela - Casearia esculenta.

கோத்திக வாசனம், முழந்தாளைச்
சுண்டி குளசிரண்டில் பதிய வைத்து

உட்கார்ந் திருத்தல், இது 64 ஆசன

வகைகளிலொன்று,

a posture

in

which the legs are folded crosswise and the inward joints of the
feet made to rest in the flexure on
either side.

கோத்திரகம், நெட்டி; 59௦ கோத்திரம்.
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கோத்திரம்
கோத்திரம், தொட்டி
prepared

கோப

பரஷாணம்,

arsenic;

2.

கொடி

முந்திரிகை, 586 கோத்தணி;
Gl5iigd

௮

3.

yeo,

sola pith grass Aeschynomens aspera; 4. சிறு

eus@,

kora

millet - Paspalum

50௦%1௦ப/கர்பா, 5. மறு பிறப்புக்குக்
காரணமான கருமம், (சரா ளா
mining re-birth: 6. மலை, hill,
mouniain.
,

கோத்திர லாகிகம், முசுட்டை, ௦1௦௧௨
- scented
creeper
hypocrateriformis.

கோத்திரவம், வரகு,

-

Rivea

mil-

let - Paspalum frumentaceum
alias
Panicummiliaceum;
2.

செறுக்கு வரகு, ஈார்!ள் ௦4 fully or
properly seperated from the chaff;

3. வரகு போல் கொப்புளிக்கும் ஓர்
அம்மை; வர கம்மை, variola in
which the pustules do not devel-

ope bigger than millet.
முண்டக
11௨௨(2)

கோத்திரி, கொடி முந்திரிகை, 020
vine - Vitis vinifera; 2. ape
(pae&ense, rough bryony — Mukia
scabrella; 3. wemeo, mountain: hill.

கோத்திரிகை கொடி, முந்திரிகை,
56௨ கோத்திரி; 2. முசு முசுக்கை,.
rough bryony —Bryonia scabra.

கோத்தி

ரேயம்,

வெண்

வெயிலி

the scorching sun and exhausted
by fatigue.

கோநாக் கிலை, பசு நாக் கிலை,
plant

the

leaves

of which

9
re-

semble the tongue சி the cow:
ஓநாய் 1017.

்

கோநீர், பசு மூத்திரம்,

௦௦5

கோநெய், பசு நெய், 000/5

கோநோக்கம்,
கோந்தளங்
unripe

பார்ர6.
9௨௨.

௨௦௦ கண்டங் கத்தரி.
காய், குறு தேங்காய்,
cocoanut;

2.

see

கோந்தளாகிகம், முயற் புல்,

ஈவா

கொந்தளங்காய்.
grass — Cynodon

linearis.

கோந்தனை ,பேய்க் கொம்மட்டி,
ter
cucumber
Colocynthis.

கோந்தி, குரங்கு,

-

bit-

பசொொபரிபக

ராவு,

கோந்திக் குணம், குரங்கு சேட்டை,
-apishness;

foolery.

்

கோந்து, பிசின், பா.

பருத்தி,

கோந்துத் தாள், பிசின் குடுவை
2160605) (801.4, gum-pot or battle.

mountain; 2. பூமி,
்

Gani @scor_w, sti_ig, NUX vomica

white cotton.
கோத்திரை, மலை
earth.

சர்ப்பம், அதிக

னாலும், அலைச்சவினாலும் அடிப்
பட்ட
பசுக்களின்
மூக்கிலிருந்
துண்டாகி, பிறகு வெளிப் பட்டுத்
திரியும் ஓர் வகை நாகம், ௮ |
௦7
cobra originating from the nostrils of the cow knocking about in

கோநாய், ஆண் நரி, male jackal; 2.

௦௦௱௱௦ஈ

கோத்திர
விருட்சம்,
விருட்சம், ௮ பாயா

கோநாக

குண்டம்

- Strychnos nux-vomica.
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கோபக்

கோபனம்

கண்ணி

கோபக் கண்ணி, முண்டினி விருட்சம்,
an unknown 1௧௦(2); 2. கோபக்
கண்ணுடையவள், ௮ ௦௭
எர்ம்
an angry look.

Indian

birth-wort — Aristolochia indica.

Garus Agib, siph Glamg,
creeper — Guilandia

கழற் கொடி:

white
bead
vine
precatorius (albiflora)

-

Abrus

கோபங்கம், சரகண்ட பாஷாணம்,

௮

poison.

கோபங் கொண்டார்,
85686 ஒட்டை
மரம்; 2. கதித்தத் திரி தோஷம், 117௦
three bodily humours in their morbid condition, See Gasnunb.
கோபங் கொள்ளல், அதிகப் படல்,
becoming aggravated as humours
as

bile

etc

2.கட்டி சிவத்தல்,
flamed

as sore

or

disease;

becoming

in-

or wound.

கோபச் சுரம், பித்த சுரம் இதனால்'
கோபம் உண்டாகும். 61110ப5 1282
exciting anger;

கோப

தாபம், கடுஞ் சினம்,

storm

.of anger; violent rage.

கோபதி, எருது, 6ய!!, ௮௨ husband

of

cow.
கோப

கோப

மடைதல்,

811589

see

Carum

கோபம், 526 இந்திர கோபம்; 2. ஆடு
Hlemennts Lucenet,

bonduc

bonducelia.

கோபக் குரு, வெள்ளை

such

வாகை,

Albizzia lebbek.
கொள்ளல்.

Ganesan, sene0e scHef.

mineral

கோபத்திரை,

56௨6

கோப

Greg,

நூல், !01ப5

disorder

3.

or derange-

ment of the three humours
body.

of the

கோபல், இது அம்பரைப் போன்ற ஓர்
கடைச் சரக்கு இதை அம்பருக்குப்
பதிலாக கடைகளில்:*மோசடியாக
விற்பார்கள், 1௮156 ஊ௱ம-- மா 000௮.
it is fraudently sold in சலா

௨௮

a substitute for amber.
கோப' வல்லி,
moorva

பெருங்

stemless

குரும்பை,
plant;

2.

Bexreonpl, Indian sarsa-parilla.
கோப

வைரினி,

86௨ கோபம்; 2. 526

அகத்தி.
கோபனகம், ஓர் வாசணை,

௨ (ரம

௦7

perfume.

Ganuemb, 5(ipib Lismt_se0, sustain-'
ing a mark; 2. Sl&lev, agitation of
mind; sudden terror; alarm; 3.
morbid

யுண்டாக்கல்,

௦௮ப51 0

irritation or inflammation.

4. ஓர்வகைக் கட்டு, (1௬ Ayurveda);
௮௦

கோ பத்திரம், தாமரை
fibre.

plant;

sweet caper (unidentified); 5.
Alphas, morbid irriatation; 6. Hl

அழற்சி

திண்டம்,

ulcer

துத்த பாஷாணம்,
a prepared
அ௮ா5௨/௦;4.தித்திப்புக் கோவை,

௦ 6௮0௮06:

5. இலவங்கப்

பட்டை இலை, leaf of Ceylon cinnamon

- Laurus

cassia.
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கோபனாதி
கோபனாதி,

கோபிப்

வெள்ளைக்

wes, white
precatorious

குன்றி

bead vine - Abrus
(albi-flora).

கோபனி, காம முடையவள்,
sionate woman.
கோபாக்கினி,
ணம், heat
wrath.

௮ 0௮5-

கோபத்தின்
arising

உஷ்

from

anger;

கோபா
mere

கோபா
கோ

root of Indian water-lily.

பத்திரிகம்,

குமிழ்,

tree ~ Gmelina

ரசம், போளம்,

கே௨-

arborea.

ஈரி.

கோபா. வல்லி, மருள் bowstring
hemp — Sanseviera roxburghiana.
வேசம்,

நிலைமை,

கோபங்

கொண்ட

11) 51416 of being red

with anger, angry mood.

கோபி, 566 ௧௬ நொச்சி; 2. நன்னாரி,
Indian sarsaparilla — Periploca in-

81௦௮; 3. கெளரி பாஷாணம்,
clay

exported

from

எண்ட்

Dwaraka;

5.

காப்பிக் கொட்டை, 001726 8560
Coffea arabica; 6. mmo, yellow
clay used as a religious mark on
fore-head by Vaishnavites — Sili-

cate

of

SH Seb,

Alumina; 7. Gamie
a kind of yellow sandal -

440௦0; 8. முன்கோபி,
11௦1 -1௦20௮0
or impetuous
person.

persons; peevish

கோபிகம், அசோகு,

32

௦

poon or Alexandrian laurel
Calophyllum inophylium.

—

கோபிக் கேவி, ஓர் வகைச் சிவந்த
மஞ்சட் காவி ௧ (௭0 ௦7௨04 4/௮
low

ochre

காவி

as

common

apposed

to

பூரான்

yellow ochre.

25015

1156.

low ochre - Silicate of alumina; 2.

திருமண்,

3௨/௦௪

Vaishnavites
See கோபி.

Gam

on

earth worn

by

their forehead.

gnain, Slevomes wood

milk
spurge
agallocha.

myrrh.

பால், பசும் பால், 475

கோபா

கோபி காதிதம், புன்னை,

கோபிச் சந்தனம், கோபசிக் seo yel-

கோபா பத்திரம், ஆம்பற் கிழங்கு;
கொட்டிக் கிழங்கு, ௨5௦ப1லா$ bulbous

பேய்ச் சூலை

-

tigger's

Excoecaria

கோபி தாரம், 566 சூரா மரம் 2. மரா
மரம், saul tree — Shorea robusta.

கோயபித்தம், எருது அல்லது பசுவின்
பித்தப்பையினின்று
எடுத்துத்
தயாரிக்கும் கோரோசினை,
bile of cows — Bezoar.

GamIgse,
becoming

௦0 bile;

ses Ganilase

, eye

red or inflammed.

கோபித்த வக்கினி, உதராக்கினி,
99517௦ ர6; 2. பித்தம், 6116.
கோபிப்
பேய்ச்
சூலை,
பித்தா
திக்கத்தினால் கோபிக்கும் போது,
பேய்

கொண்டவர்களை

போல்

உடம்பு முழுவதும் நடுக்கங் கண்டு
சூலை நோய் கொண்டவர்களைப்
போல் கை கால் பலமற்ற ஒன்றை
யெடுக்கவும் நடக்கவும் முடியாமற்
செய்யு மோர் நிலைமை, ௨ஈ ௮91tated condition or strong emotion
by which one is rendered unable
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கோபிப் பேய்ச் சூலை

கோப்

to handle any substance or to
walk any distance owing to the
shivering of the body arising from
anger. It is due to the affections of
the nervous system as a result of
the aggravated condition of bile
(humour) in the system.

கோபினி, நீர்ப்புறா, 2167 - pigecn.

கோபுச்சம், பசு வால், cow's tail.
கோ புத்தம், சமுத்திராப் பழம், white
Indian
oak
racemosa.

—

Barringtonia

கோபுரக் கல், செங்கல்,

1006;

7௨0

brick.

கோபுரக் கள்ளி, பூதரக் கள்ளி, ௮ [ப
of

tall spurge(?)

கோபுர சித்தன், இரச வாத முறை
களை
இயற்றிய
சித்தர்களுள்
ஒருவர், ௦16 0111௮ 514017௮'5 504௦௦1
who instituted the principles of Alchemy.
கோபுரந்

தலை,

கோபுரத்தைப்

போல அடிபருத்தும், மேற் பக்கம்
கூச்சாகவும், உச்சியுயர்ந்து காணும்
geneo, tower-head—Acrocephaiia.
It is a deformity of the head in
which its vertical diametre is increased and the top is more or
less pointed like a tower.

கோபுரத் தும்மை,
தும்பை.
கோபுரந் தாங்கி,

வைத்தியத்திற்

586

அடுக்குத்

பீத்தும்பை,

இது

குதவும்.

முசு

முசுப்பான செடி, காயினுள் நான்கு
விதையுண்டு;பூ வெள்ளை அதில்

பிரண்டை

நீலப் புள்ளிகள் வாய்ந்திருக்கும்.
Coromandel chiretta — Andrographis echioides alias Justicia
echioides. lt is a herbaceous

hairy plant with four - seeded cap-

sules and whitish flowers having
dark

purple

spots.

C.f.

wene

தாங்கி.
கோபுரப் புடம், காட்டு விரட்டியின்
துண்டுகளை தணலவிலிட்டு அதன் :
மத்தியில்
மருந்தை
வைத்து
மேலும் வறட்டியை கோபுரத்தைப்
போற்

கூச்சாக அடுக்கிப்

Lj.

Caicination

போடும்

of metals

in

which pieces of dried cow dung
cakes are spread underneath the
vessel (containing the medicine)
and
also piled up over it like a

cone.
கோபுரப் பூண்டு, 5௦5 அரக்குப் பூடு.
கோபுர வஸ்து, குரங்கு,

ரான.

கோபுளகம், தாலம்ப பாஷாணம்,
kind of native arsenic(?)
கோப்பி, காப்பிக் கொட்டை
seed; 2. see Gand

கோப்பிகா,

புன்னை,

,

கோப்பியம்,

ஒளித்து

hidden

கோப் பிரண்டை...

இது

coffee

8௨6 கோபி

காசிதம்
keeping

௪

வைத்தல்,

or concealed.
களிப் பிரண்டை,

உ.ருண்டையாயும்,

வழ

வழப்பாயு
மிருக்கும். வாயுவுக்
Sob, a species of adamantine
creeper. It is round and smooth
and is prescribed for flatulence. .
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கோப்பு

கோமளசம்

கோப்பு, காய் கறிகள், vegetables.

கோப்புக் கொடுத்தல், சமை யலுக்கு
வேண்டிய காய்கறி சாமான்களைக்
GQarQsaeu, giving or supplying
curry stuffs etc. nec-

vegetabies,

கோப்பை, வெள்ளைக்களி மண்ணாற்
செய்த சீனப் பாத்திரம். இது உண்
கலமாகக் கொள்ளப்படும். ௮ porcelain eating dish manufactured in
போல;
2. குடிக்கும் பாத்திரம்,
drinking cup.

கோமக் கள்ளி, சதுரக் கள்ளி, 50ப2௨
கோமசூரிகை,
Q\lbemin

antiquorum.

பசுவிற்கு வரும் ஓர்

COW-pox

occurring

in a

sporadic form; 2. aneo pmenasens
குண்டாகும் அம்மை; இது சதை
யில் பட்டவிடத்தில் அழற் சியை
யுண்டாக்கும், உ௱வ!-0000 ௦7 ஜெக
— Vac-cinia. It is a contagious inflammation of the skin.
கோ

மணம்,

56௦௨ கோவணம்.

கோமணிக்

குன்றம்,

inemed Mountain

வெங்கல

containing

brass

ore.
கோ

மரம், 566

கோமம்,

ஈரல்

2,

சங்கு

Linexypnesottb, a variety of white arsenic.
கோமயம்,

பசுஞ் சாணம், ௦04

றுப்பிசம்

பொறு;

2. பசு மூத்திரம், 0௦475 பரிரடி; 3. காடி
a. fermented liquid; vinegar; 4.
uss Hoesemin, the nature or peculiarity of a cow. |

நீர்க்

கவிசை, வயிற்

முதலிய

நோய்களுக்

குப்யோகப் படும், இதற்குப் போதிய

குணமுண்டு,

௦௦௨

பார்க.

(ர 15

pungent and strong; and dose not

generate Vayu on account of its.
being saturated with alkali. It is
stomachic; and proved beneficial
in cases of colic and other

troubles such as enlarged abdominal giands,
sion of abdomen

ascites distenetc; it has pur-

gative quality.
கோமய
வருணம்,
58௨ கோமே
தகம்; 2. கோமய நிறமுள்ள வஸ்து,
any substance of the colour of
cow’s urine; 3. ககோ-மயம்-*
வருணன்?) பசுத் தன்மை மாதிரி,
likeness of a cow in nature.

கோ மரம், சதுரக் கள்ளி 566௨ கோமக்
கள்ளி.

கோம ராசி, குரங்கன் சுறா அல்லது
புலிச் சுறா வென்னும்
ஓர் வகைக்
கடல் மீன்,

கோரோசினை.

liver;

எறிப்பு நாற்றமும் உள்ளது; கார
முள்ளதால் வாயு பரியாது; ஆகவே,
வயிற்றிற்கு வலுவைக் கொடுக்கும்.
இது வயிற்று வலி, அடி வயிற்றுக்
கோளாறு,

essary for preparing food.

~ spurge —Euphorbia

கோ மயம், பசு மூத்திரம் இது காரமும்,

stoma

(1927-௨௩௮7 - 514௨0௦-

tigrinum.

கோமரி, ஓமம் which see.
கோமரி

மோதம்,

5௦௨ ஓமம்.

கோம லகம், 56௨ கோ பத்திரம்.
கோமல

மூலகம், முருங்கை

drum-

stick tree - Hyperanthera moringa. Gamo ena, 3e7ib

a fragrant drug.
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கோமூத்திர

கோமளம்

கோமளம், குருகு, "ரப்

526; 2.

இளமை $௦பரி/மீபா ௨55; 3. மென்மை
softness 4; 21p@ beauty: 5. go
மாணிக்கம்,

௮

(விம்

of

ruby;

6.

கறவைப் பசு, ஈபிள் ௦௦; 7. ஓர்
வகை எந்து, 8 (000 of date tree; 8.
சாதிக் காய், ஈபர்ா௨9;6.இளமைச்
GlecueS, youthful grace.
கோமளாங்கம், மிருதுவான உடம்பு,
tender body.

கோம

ளாஸ்தி, (கோமளம்*அஸ்தி)

மெது வெலும்பு அல்லது முருந்து,
soft bone;

cartilage.

மாட்சம், 5௦௦ கோ

கோ

மாட்சிகம், மாட்டு ஈ, 040

கோ

மாப்பு,

நரி

மாட்சிகம்.
1];

domestica.
நாவல்,

jaumoon-Eugenia

8!

arnottiana.

கோமாமிசப்பட்சணி, மாட்டி றைச்சித்

தின்போன், ௦௨ who eats beaf.
கோ

மாமிசம், மாட்டிறைச்சி,

62.

கோ மாயு, நரி, 1000; 150/1.
கோமாரி,
மாட்டுக்குக் காலிலும்
வாயிலும் வரும் epi Crum, foot and
mouth disease of cattle - Murrain;

2. மாட்டுக்கு வரும் ஓர் கழிச்சல்
Gam, diarrhoea in cattle; 3. Gras
Gamonfl, sickness in the hoof of

cows.

கோ மார், நாவல் மரம், 1ப௱ா௦௦ tree.
கோ

மாளிக்

madness.

குணம்,

பைத்தியம்,

பன்றி,

சத்து

109,

2.

சதுரக்

கள்ளி, 866 கோமக் கள்ளி.

கோமியம், கோ மேதகம், “கொக
stone; 2. see Gamoun.
கோமிய
வண்ணம்,
பசு மூத்திர
நிறத்தை யொத்தக் கல் அதாவது
கோமேதகம் , one of the gems resembling the colour of cow's
urine — Cinnamon stone. See
கோ மோதகம்.

கோ மிருகம், கஸ்தூரி

மான், ராப

deer.
கோ

கோ

caitle fly - Musca

கோமான்,

சிலா

முகம், 566 கோமு

காசனம்.

"கோமு காசனம், யோகாப் பியாசத்தில்

கணுக் கால்களை இடுப்புச் சந்திற்
சேர்த்து, பாதங்களில் கைகளை
ஊன்றி, பசுவின் முகத்தைப் போல்
வீற்றிருத்தல்.
இது
அட்டாங்க

யோகத் தொன்று,

௨ 8((4ர0 ந௦4பாஒ

in Yoga

the ankles are

in which

crossed and placed on the hipjoints and the hands made or

brought to touch the feet so as to
make the posture resemble the
face of a cow. It is one of the eight
kinds of Yoga.
கோ

மூச்சிர

வல்லி,

see

கொடி

வேவி.

கோ மூத்திரக் கழிச்சல், பசு மூத்திர
நிறத்தை யொத்தக் கழிச்சல், ௧1௦
of diarrhoea in which the watery
stool resembles the colour of
cow’s urine.

கோமூத்திர சிலா சத்து, பசு மூத்திர

நிறத்தை

யொத்த

சிலா

சத்து,
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கோமூத்திர சிலா சத்து
இதனால் மூத்திரக் கிரிச்சரம், உள்
விரணம். . இரத்தக்
கொதிப்பு
Qeneuscen Gummo. bitumen of a yet
lowish

- brown

colour.

It is

ca-

pable of curing stricture of urine,
inflammation

of internal

organs,

over-heated blood etc.

கோ மூத்திர மண்டூரம், கபில நிறமான
மண்டூரத்தில் திரிபலை சூரணம்,
தேன் அல்லது நெய்யைக் கலந்து
கொடுக்கு மோர் மருந்து, இதனால்

சோகை, பாண்டு முதலிய நோய்கள்
Gums,

a medicinal

consisting

preparation

of a mixure

of brown

iron dross, powder of three my- .
robalans and honey or ghee. ft is
a good

remedy

in cases

of ane-

mia. dropsy etc.
கோ. மூத்திரம்,
cow’s urine.

மூத்திரம்,

கோ மூத்திரிகை, ஓர் வகைப் புல்,
kind. of yellowish

brown

௮

grass;.2.

@t Gama, a creeper.

கோமேதகம், யமுனாக்
பசுவின்
கொழுப்பு

கோம்பி, பச் சோந்தி, ௦0௭௨௦0

கல். இது
நிறத்தை

இமாசலம், சிந்து இவ்விடங்களி
லிருந்து கொண்டுவரப்படும். இது
மஞ்சள் கலந்து சிவப்பு நிறமா
யிருக்கும். இலங்கையில் அகப்படும்
கல்லையொத்தி
ருக்கும். இது

கபத்தை அறுத்துப் பசி தீபனத்தை
யுண்டாக்கும். சோளா stone —
so called from its
in colour to the
brought from the
Sind. It is a yel-

gem

-

Chamoe. les எய/9வாக; 2. ஓணான்,
common blood sucker — Lacerta
cristata; a lizard
eral species.

கோம்பை,

embracing

தேங்காய்

sev-

பாக்கு

முதலியவற்றின் கதம்பை அல்லது
மேலோடு 46 ரிமா௦பக 0௦0௮0 மா
the shell of a cocoanut. areca-nut
௨16;
2. கோம்பை
நாய், இது
தென்னிந்தியாவில் தான் உண்டு.
வீட்டுக்குக்
காவலாயிருக்கும்.
peculiar to the South

India. It is tamed asa watch- dog;
3. 566 குமட்டி.
கோயிலகம்,

52௨ கோவை.

கோயில் கூடியான், துரிஞ்சில், 21%
sirissa - Albizzia amara.

யொத்திருப்பதாலிப் பெயர். இது

lowish-brown

It is ca-

pable of removing phlegm, and
promoting appetite. C.f. amMuas
கல்,

Poligar dog

பசுவின்

. Sardonyux. It is
resembalance
cow’s fat. It is
Himalayas and

கோரகை
of garnet found in Ceyion.

of the species

கோயில்

பட்சி,

புறா,

pigeon;

2.

toufleo, peacock.

கோயிற் கட்டி, உண்டைக் கட்டி,
balls of cooked rice offered in
temples.

கோரகம், இளம் பூ வரும்பு

young

flower bud; 2. ange,
eatingdish; cup;3. ஓர் வாசனை, a kind
of perfume; 4. s& Ganeoaib, the

name
கோலம்.
கோரகை,

of a perfume,

seé தக்

.
56௨ குயில்; 2. அகப்பை,

wooden; spoon

1௮01௫; 3. கஞ்சர்,
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கோரங்கிழங்கு

கோரகை

ganjah 1௪௧ர் 4. இளம் பூ வரும்பு,

because

நவநாத
சித்தர்களுள்
இவர் வசிஷ்ட
மகா

ரிஷியாருக்கு

கானக்

குறச் சாதிப்

பெண் பெற்ற பிள்ளை, ஆகவே
அநுலோமர்,

Korakha’s

chinck

Korakh’s tamarind.

கோரக்க நாதர், 526 கோரக்கர்.
கோரக்கர்,
ஒருவர்.

இருந்து உபதேசித்ததால் இதற்கிப்
Q@iws,

் 586 கோரகம்.

இவர் கஞ்சாப் புகை

அதிகமாக உட் கொண்டதனால்
கஞ்சாவுக்கே கோரக்கர் மூவியென
ஓர் காரணப் பெயர் அமைந்தது

or

It is so called

Korakha taught his dis-

ciples under this tree.

கோரக்கர்

மரம்,

see

ஆனைப்

புளிய மரம்.
கோரக்கர்மூலி,

கோரக்கர்

உபயோ

கித்த மூலி, drug used by Korakha
Korakha’s drug See ag@nen,
கோரங்கம், நெல்லி,

11௦14௩ ஏ௦052-

போலும். இவர் வாத வைத்திய
யோக ஞான விஷயங்களைப் பற்றி
அனேகமாய்ப் பாடி யிருப்பினும்,

கோரங்காதிகம், நீர் மேல் நெருப்பு,

இவர் கடைசியாகப் பொய்யூரில்
சமாதி யடைந்தா ரென்பது நூற்

ring to a plant containing Sodium
(unidentified) fire-flame,

berry—Phyilanthus

emblica.

(lit) fire on water probably refer-

Qansnome,

Korakkar,

one

of the

Nine Great Siddhas. He is said
to be the bastard or illegitimate
son of Vashishta, the great Sage,
being born to Korava woman living in the forest. He became a

great Siddha having attained supernatural

powers

by his intense

கோரங்் காமிகம், 5௨௨ கோரங்கம்.
Gangmiadl, AmGmeois,

small

carda-

mom, 2. upeon, feather - foilPyhllanthus”
reticulatus;
3
கோரங்கி நெல், 0800 grown in
Coringa (Godaveri Dist).

austerities. As he became habitu-

கோரங்கிப்பயறு, கோரங்கி தேசத்தில்

ated or addicted to too much of

விளையும் பயறு, ப/5௨ மா 067௨௮15
cultivated in Corangi (Godaveri

Ganjah smoke, the Ganjah leaf
itself, has
become known as
Korrakkha’s drug. He was also
well-versed in Poetry, Alchemy,
Medicine. Yoga and Philo-sophy;

but only a few of his works

are

extent. It is said that he finally at-

tained Samadhi in Poyyur perhaps) the village near Nagapatam
Tanjore District).
கோரக்கர்புளி,
ஆனைப்
- புளி,
கோரக்கர் இம்
மரத்தினடியே

Dist).

கோரங்கி
balbous
கோரங்கி

மூலம், பூலாங் கிழங்கு,
root

பூலா,

568

கோரங்கி யேலம், சிற்றேலம்,

!41௦

cardamom
cardamomum.

கோரங்கிழங்கு,
கிழங்கு.

of

_

Elieteria

see

கோரைக்
்
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கேரரங்கு'

கோரங்கு,

கோரம்

நீர்க் கோழி சர்ச - fowl.

கோர சண்டி, தலைச் சுருளி இதுவே
பெருமருந்துப் பூடு, Indian birthwort—Aristolochia

Ganyeb,

sajenfl,

indica.

2.

3. Gong

butter-miltk; 4. guig curdied milk.
கோரடம்,

கோரணி,

56௨

முகள் சுளித்தல், 015%01-

Aufsmgiunen (ipa Cantevoreo, painful sight or grimace of those who

are in suffering; 4. apauipansase,
due

to captious

suf-

கோரணைப் பூடு, வெட்டி வேர்,
khus khus root — Andropogon
aromaticus:

கோரண்டம்,

85௦௨

பெருங்குறிஞ்சி,
conehead
—
consanguieus;

புட்பம், ஊமத்தம் பூ,

datura

flower; 2. Geusavteeoib, bell-metal;

குறிஞ்சி

; 2.

1௨9௦ - 1291௦
Strobilanthes
3. செம்முள்ளி,

ot

கோரப் பல், அகோரமான
looking

tooth;

விஷப்பல்,
50௮106;

கருங்காலி.

tion of countenance; 2. sn&ens
cued), epilepsy; falling sickness; 3.

murmuring
ferings.

கோர

. 02ம்.

bronze.

partridge;

சிவல் a kind of partidge;

கோர நீடு, பூனை,

பல், பஜுடு-

2,

பாம்பின்

Poisonous

3. நான்கு

fang

of

முற்பற்களுக்கு

அடுத்தபடி இரு பக்கத்திலுமுள்ள
பற்கள், இவை உணவுப் பொருளை
கிழித் துண்ண வுதவும், 11௫ 18௦
sharp-pointed teeth in both jaws,.
one on each side between.
the
incisors and grinders—Canine

teeth. They help to bear and bite.
things while eating; 2. api5ibs பல்,
” projecting stump of.a tooth - Snag
1௦௦1; 2. தெத்துப் பல், deformed,
tooth.

'5கோர மரணம், வாதையை யுண்டாக்கும்
மரணம்,
death.

கோர

Painful death;

agonising

மூஞ்சி, அகோரமான

முகம்,

thorny nail dye — Barleria prionitis;

horrible face in a monster birth; 2.

4. மருதோன்றி. அழகார் ஈன! dye
or henna Lawsonia inermis alias

சுழித்த psi,

L.spinosa.
கோ

ரண்ணாம்,

distortion of the

countenance—Grimace.

கோரம், கோளக பாஷாணம், ௨ 214௨
5626 கோ

ரண்டம்.

கோர தந்தம், வக்கிர அல்லது வளை
வான தந்தம், பபாமஏம்1ப5105; 2. 566
கோரப் பல்,

கோரத்தசீரம், திருவட்டம் அதாவது
விளாம்பிசின், பா ௦71000 -௮00ி16.

கோரத் தூணம், வரகு, Indian millet
- Panicum miliaceum.

arsenic; 2. eerogseng;, thorn - apple

— Datura stramonium; 3. wap
விதை, 5660 ௦74 - மகிழ மரம் ரர ப5௦ 05

ஒக;

4. உஷ்ணம்,

ஓ௮(; 5. குதிரை, 1056; 6. வட்டில்,
eating

dish;

plate;

7.

8.Glanemw,

a hallow

metallic

நஞ்சு,

poison;

cruelty; severity;

9. Laumuaplonetgs,

that which cre-
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கோரம்

கோரான

- atés fear, 10. pi neélmb, a Mantra; 11. evenenaj, Curvature; 12.

ண்; 2. சாய மேற்றாதது, பார்டர்
௮5 51%, 566 கோராப் பட்டு; 3.

புகையிலை; 100200௦.

கரச்சி மீன்,

கோ

கோர ரூபம், பார்ப்பதற்கு பயங்கர
lofest eminb, dreadful shape or
form as in monster birth.

வாதம்,

உடம்பின்

Vatha

வுபயோகிக்கு மோர் கடைச் சரக்கு,
a bazaar drug prescribed by Unani
practitioners for increasing the se-

cretion of semen; 2. சாய மேற்றாத
Gleuscet Li_),

in children marked by fits or con.vulsions followed by violent agi-

It is known in Sanskrit

by the name

mentioned

tation of muscles

above.

கோரா வாரி, புயற் angi storm; so
called from its carrying dust and

கோர விருத்தி, இராசத குணம். இது
முக்குணத்திலொன்று, 07௨ of the

dirt along:with it.
கோரான்,

three inherent qualities of man;
2. சூடாதிக்கம், 1100௨௮௨௨ of heat in

3. நஞ்சின் மிகுதி, ஐ

கட்டை.

வழி நடைக்கு இதை

சலவை

பிரயாணிகள்

இரவில் தீ வட்டியாக வுபயோகிப்

வெயில். 59676 ௦ா 5௦0109 8பா.
செய்யாதது, unbleached as cotton. .

மரம்,

நரியா.

கோரான் கட்டை, சுளுந்துக் கட்டை

கோர வெயில், கடு அல்லது கொடிய
அமுக் கெடுக்காதது;

சுளுந்து

torch 066.- 00௮

‘cess of poison.

கோரா,

and limbs due

to high temperature.

கோர வாரம், சந்தன மரம்,
, 38௮௭0௮!wood tree—Santanim -album.

ப வா;

undyed white silk.

கோராம சன்னி, குழந்தைகளுக்கு
உடம்பு நெருப்பைப் போற் காய்ந்து
சதை
குலுங்கவும்,
கைகால்
பதைக்கவும் செய்யும் ஓர் சன்னி
பாத நோய், a kind of typhoid fever

which

spreads through the nervous system and foosens the joints of the
body. It is marked by weakness.
loss of memory, looseness of
joints etc. attended with frequent

swooning.

fox; jackal.

கோராப்
பட்டு,
யுனானி
வைத்
தியத்தில்
வீரிய
விர்த்திக்காக

கீல்கள் தளர்ச்சி முதலிய

by

ராசனம், நரி

கோரன்.

ஓர் கடைச் சரக்கு, க 0௮2௮2 drug:

நரம்பு

குணங்கள் உண்டாகும். இதனை
வடமொழியில் சிதிலா வர்த்த வாத
மென்பர், 3 kind of rheumatism

aggravated

௦4 5கக-ரிகர் -

கோ ராடம், பூஞ் சாந்துப் பட்டை. (25

களில் வாதம் பரவி கீல்களைத்
தளரச் செய்து. மூர்ச்சித்து, அடிக்கடி
மயங்கி விழச் செய்யுமோர் வாத
நோய், இதனால் துர்ப்பலம், ஞாபக

மறதி,

௮ 188௦

pristipoma caripa; 4.See

கோர ராசனம், 5௦௨ கோ ராசனம்.

கோர்

கட்டை

_

ungaen, a piece or twig of jungle
geranium. It is used by travellers
as a torch in their journey during
nights as it burns very readily.-
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காவி

கோரை

கோரான் காவி, 'ஓர்வகைக் காவி, ௮
kind of red ochre not bright or clear.

கோரான் குச்சு, சுளுந்துக் கட்டை,
5௦௨ கோரான்' கட்டை...
கோரான் .சிவப்பு,
88௨ கோரான்
காவி; 2. கம்மலான சிவப்பு நிறம்,
dull red colour.
்

கோரான்.

சுளுந்து,

see

கோரான்

கோரான் சூள், 56௨ கோரான் கட்டை.
கோரான் வெள்ளை, 'கம்மலான ஓர்
வெள்ளை. மண்.
white clay.

௮

ரம்

of dull

Ganfi, L1G75& eft, burial pit; pit for
interning the dead.
spoon;

அகப்பை,

wooden

tadle.

Garfienu, see கோரிகை.
கோருடன்,

உபயோகப்படும்.
எண்ணெய்
இதைப்

56௨

கோரை, வழலை

கோரை.

1156 172௨ mystic

5௮/5; 2. மயிர் ஈசர்; 3. முட்டையுட்
sauey, the membrane covering albumen ௮04016: 4. முடி மயிர், 100
hair.
:

கோரை, இது கீழ் சமுத்திரக் கரையில்
மணற்பாங்கான
நிலங்களில்
விளையும். இதன் தண்டு வாசனை
யுள்ளதாயும், மரப் பிசினைப் போல்
கசப்புள்ளதாயு மிருக்கும். இதைச்

சுறு சுறுப்பு வியர்வை, குடலுக்கு
வலிவு, பல விருத்தி முதவியவை
களை யுண்டாக்குவதற் குபயோகிப்

பார்கள். கஷாய மிட்டு சுரத்திற்குங்

இதினின்று

எடுக்கலாம். மாடுகள்

பச்சையாகவே

தின்னும்;

பஞ்ச காலத்தில் இதை மாவாகச்
செய்து அடையாகத் தட்டி யுண்ப

துண்டு;
போல்

உருளைக்

.கிழங்கைப்

உருசிக்கும்.

முடைவதற்கு

கட்டை.

கோரிகை,

் கொடுப்ப துண்டு; பாண்டுவுக்கும்
நல்லது. வாசனைப் பொருளாகவும்

கண்டபடி

இது

பாய்

முதவும். அடியிற்

இதில் அனேக

ளுண்டு. அவையாவன,
Papyrus; small sedge

விதங்க

Indian
grass —

Cyperus rotundus It is found
grown in sandy situations
on the
Coromandel coast. Tubers has arn
agreeable fragrance. and an aromatic, balsamic bitter taste. Tu- bers are used as stimulant, diaphoretic, stomachic and tonicVaidyans recommend decoction
of this in fevers and where there
is a tendency to dropsy. Tuber
used as a perfume; and it yields
an essential oil. Cattle eat the

greens.

Tubers

can

as well

be

made into flour and eaten in times
of scarcity and famine; and they
are also eaten roasted or boiled,

having then the taste of potatoes,
Floor mat is manufactured with
this grass. The following are the

several species viz:-

். ஈருள்ளிக் கோரை,
— Scirpus

2. gum Canes,
Scirpus

86002 07955

articulatus.

club grass —

grossus.

3. s&emGarnens, tender medicinal sedge grass.
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கோரை

:

4. கஞ்சாங் கோரை, 444/4 1௦0/வ Ocimum album.

19. தந்தக் கோரை,
grass.

5. கல்லங் கோரை,

20. சிற்றாட்டாங் கோரை,

Cyperus

51006 56006 -

6. களாப்பூக் கோரை, 5௨00௨ 01255
resembling carissa flower.
7. கன்னிக் கோரை, ரா2/02 5600௦
grass — Cyperus fastigiatus.

9. கிளைக்

tricholomus.
21. Acc Ganong, Cyperus grass
with a round stalk.
22. நெட்டிக் கோரை,
grass

1௦1851 5600௨

23.

கோரை,

branched

~ Cyperus

பெ516 8600௦

Kyl-lingia

sedge

grass grown in tank-steps
Cyperus haspan.

13. dys
கோரை

Canemy,
the
which see.

same

as

14. #Uurn Ganewy,
fisherman’s
sedge
grass
~—
Cyperus
venustus”
alias
Scirpus
miliaceus.
15. சீரகக் கோரை,
கன்னிக் கோரை

the same
14௦. 7.

16. சுருக்கங் கோரை,
sedge,
Cyperus

as

1161-௮0

the same
No.1
compressus..

25.
-

12. கொட்டிக் கோரை, ௪1௪ 5௪096
~ Scirpus spiralis.

—

கோரை,

24. பசுங் கோரை,

compressus.

11. குளப் படிக் கோரை,

மட்டைக்

pith sedge

stemmed
sedge
Cyperus procerus.

sedge.

10. குத்துக் கோரை,

81௮/1!

coray root grass ~ Scirpus

recemosus.

8. காட்டுக் கோரை,
grass.

1௦0/7 5600௨

eafgrass:—

green sedge —

monocephala.

பனைக் கோரை,
straight
sedga grass — Cyperus genus.

26. பாய்க் கோரை, cane sedge —
Scirpus Calamoides.
27.பிரப்பங் கோரை,
sedge
grass
—
distach.

28. புற் கோரை,

matting
Cyperus’

௦௦௦110 89096 -

grass
—Cyperus
pangorei:
alias C. junctifolius.

29. பூங் கோரை,
grass—

ரில

Cyperus

- sedge

geminatus.

5௨6 சிலந்தியரிசி.
30. பெட்டிக் கோரை, 020-56௨00௦
grass ~ Cyperus corymbosus.

17. சுணைக் கோரை, rough sedge
grass — Fairena scirpoides.

31.

18. 9) 1.0m Gansmy, the same
as Ganenré Aypmig, which.

32. முடிக் கோரை,
sedge grass
with hairy. top — Cyperus
difformis. | -

see.

wulm

Canemy,

hair -sedge

grass — Scirpus polytrichoides.
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33. முதலைக் Caneng, pointed
sedge
grass
— Cyperus
- dubius.

48. pm. Gareny,
of sedge.

34. மூக்கொற்றிக் கோரை, : 56096
grass with nose-screw flowers—Scirpus

antraticus.

35. வரிக் கேரை, striped - sedge
grass
௫
Cyperus
alopecuroides.

36. வாட் கோரை,
grass

37.
38.

sword-sedge

— Cyperus

சுளுந்துக்

iria.

கோரை,

படாத

கோரைக்
கிண்டி,
யுள்ளான்.

566

கோரை

கோரைக் கிழங்கு, முத்தக் காசு. இது
மிக்க

வாசனையுள்ளது.

- சாதார

ணமாய்க் கடைகளில் விற்கும்; இது

இருதயத்திற்கும்,
வயிற்றிற்கும்
வலிவைக்
கொடுக்கும்;
வறட்
சியை யுண்டாக்கும்; வியர் வையைப்
பிறப்பிக்கும்; நீரைப் போக்கும்;

கூந்தல்

1௦௦-

another variety

வளர்வதற்கு

இது உப

sedge.

யோகப்படும், ௨ஷு root— Cyperus

கம்பங்
கோரை,
ஈ/(141sedge;white coray—Eragrostis
ciliata.

pertenuis (root of) A fragrant root
sold in bazaars. it is cordial, stomachic, dessicant, diaphoretic
and diuretic. It is used for perfuming the hair. :

39, axAs Caneng, needle sedgegrass
40. கற்கோரை, stone-sedge, -the
same as No.5.
41. முட்கோரை, throny sedge
Cyperus pygmocus.

~

42. ஆற்றுக் கோரை, [ரல 5

-

Cyperus

inundatus.
umbellatus.

44, நீர்க் கோரை,
Cy-perus
— Cyperus

water sedge —
demon

sedge

roxburghii.

46. நெறிக் கோரை, 01௦011 5200௨

— Scirpus plantagineus.
47. தண்டாமரைக் கோரை,
sedge -- Cyperus iria.

5௦௨௨

(௦405

கோரை

கோரை ' செய
நீர், ஐங்கோலச்
செயநீர். இது வாதத்திற் குபயோகப்
sien Glau,

tic preparation

சித்தர்களுக்குத்

an alchemical mysof a strong

pun-

gent fluid or dissolvent known only
to Siddhars.
:
கோரைச்

procerus.

45. பேய்க் கோரை,

குத்தி,

யுள்ளான்.

படும். இதன் முறை

43. பெருங் கோரை, large sedge —
Cyperus

கோரைக்:

சம்பா,

ஓர் வகைச்

சம்பா

Gimev, a kind of rush - paddy.
சுண்ணம்,
வழலைச்
சுண்ணம், 113௨ பார்கக salt.
கோரைத் தண்டு, கோரைப் புல்லின்
அடித் தண்டு, the tuber of cyperues
or sedge grass.

கோரைப் படாத, மயிர் முளையாத,
of hair not grown as on head; with-.
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Carriere
cr

படாத

out hair generally said of.the head

கோரைப்

பதி,

பெரும்

large species

of luffa.

பீர்க்கு, ௮

கோரைப் பாசி, ஓர் வகைப் பாசி, ௮
species of moss — Sida humilis.
கோரைப் பாய், கோரைப் புல்லால்
பின்னிய பாய், யாபா ரால்.

கோரைப்

பேரிகம், மிசிரிப் பருப்பு

அதாவது சாலா
Salep orchid.

மிசிரி,

5௮/62

-

long and stiff hair. The proverb is
that a woman having such a kind
of hair will be the cause of ruin-ation of a family.

மூஞ்சி, நீண்ட முகம், 1௦0

சிலந்தி

மட்டும் வலிக்கும் ஓர் வாத நோய்,

(upAl.cpesfl 1200) a rheumatic affaction of the muscles about the
loins. itis characterised by severe |

pain of the small of the back and.
Piercing pain in the pelvis due to
the inflammatory condition of the
fibrous ‘tissues. It is Aggravated
or maintaining

கோரை

an erect position.

வீரம்,

சொல்லிய

போகர் நாவில்

ஓர் வகை

2. நீண்ட அரிசி,

shaped

rice.

நிறமாக்கும், ௮

prepared compound of corrosive
sublimate capable of converting
the blackwing of a crow into a
white one resembling that of a
stork.
்
கோ

ரோசம்,

566௨ கோ

கோரோசனை,

ரோசனை.

மாட்டு

வயிற்நி

னின்று எடுக்கப்பட்ட கல்லைப்
போன்ற ஓர் கடினமான வஸ்து. இது

866

சாதாரணமாய்ப் பசு, எருது இவற்றின்

௦௨0௨

வயிற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும்,
அன்றியும்
மான்,
வெள்ளாடு.

யரிசி,

கோரை,

வீர வைப்பு,

இது காகத்தினிறகை,
கொக் கிறகைப்
போல் வெண்மை

கோரை மயிர், முறைப் புள்ள நீண்ட
மயிர், “கோரை மயிர் குடியைக்
கெடுக்கும்”' என்பது பழமொழி,

கோரையரிசி,

வலித்து,

venting the patient from walking

கோரைப் புற் கிழங்கு, 58௦௨ கோரைக்
கிழங்கு...

கோரை
face.

தறித்து,

by movements of limbs, often pre-

புல், 5௦௨ கோரை.

கோரைப்

நடுப்படத்'

நடக்கவும், நிமிரவும் முடியாது சந்து

of the fetus.

ஒட்டகம், மீன், பாம்பு இவைகளின்

கோரையிறால், நீண்ட மீசைகளை
யுடைய ஓர்வகை கடலிறால் மீன்,
sea-prawn with Jong - whiskers.

பித்தப் பையினின்று எடுக்கலாம்.
இதே மாதிரியாகத் தாது வர்க்கங்

கோரை

பலமாதிரிகளாகவும், பெரிதா கவும்,

யுள்ளான், ஓர் வகை

நீண்ட

g_erennest, a species of long snipe

~ Gallinago gallinaria

கோரை
நொந்து

“சொர

உண்டு.

ஆனால்

சொரப்பாகவும்,

இது

அனேக

நிறங்கள் கலந்த தாகவு முண்டு,

வாதம், இடுப்புக் கடுத்து
துறட்டியைப்

களிலும்

போல்

இக்கோரோசனை

சிறு கசப்பாகவும்,

தித்திப்பாகவும், வாசனையுடைய

|
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கோரோசனை

.தாகவு மிருக்கும். பசுவின் கோரோ
சனையோ
தட்டையாகவும் வட்ட
மாகவும், மேற்பக்கம் மிருதுவாயும்,
பளபளப்பாயும்,
நிறங்கள்
பல
வர்ணமாகவும் பொதுவாக கரும்
பச்சையாயும் இருக்கும். இதில்
கடுகுப் பிரமாணம் வெற்றிலை
ரசத்தில் அல்லது முலைப் பாலிற்
கொடுக்க, சுரம்,குளிர், சீதளம், நீர்க்

கோர்வை,

இசிவு,

மாந்தம்

இவைகளைப் போக்கும். இதை
- கடைச் சரக்குக ளோடுச் சேர்த்து
மாத்திரைகளாகச் செய்து கடை
களிலும் விற்பார்கள். இம்மாத்திரை
யைக் கஷாயத்தில் இழைத்துக்
கொடுக்கக்
குழந்தைகளின்

பிணியைத்

தீர்க்கும்.

இது

உற்சாகத்தைக்
கொடுப்பது
மல்லாமல் விஷத்தையும் போக்
கும். இதைக் கடுக்காய், மாசிக்

காயோடு

இழைத்துக்

கலந்து.

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நாக்கில்

தடவுவ
துண்டு,
உருக்கிய
நெய்யில் கலந்து மூக்கிலிட தலை
வலியைக்
கேட்கும்.
காட்டி

விருக்கும்

வெள்ளாட்டி

எடுக்கும்

கோரோசனை

னின்று
புரை

புரையாக விருக்கும். இது இராச
கருவிகளுக்கு
மிக்க வலிவை

கென்றும், கறுத்தால் அல்ல
வென்றும் தெரிந்து கொள்ளலாம், ௮
concretion found in the intestines
of a cow or an ox known as Bezoar—Bezoar orientale. It is also
found in some other animals especially ruminants as, antelope,
goat, camel (Calculus cisticus
camelimus), and also obtained
from fish, snake etc. It is said to
be the concrection of bile fram the
bile duct (biliary calculus) and is
given the name of animal bezoar.
A similar substance is also obtained from minerals; and it is
known as mineral bezoar. The
mineral bezoar is of varied size,

generally big and rough. It is a mixture of various colours, The animal bezoar i.e. of cow is oval, ob-

long, flat, circular, and seldom of
the size

of an

smooth,

egg:

glossy,

surface

very

colour various

generally dark green or bluish
green. Structure is laminated and
concentric. \t tastes rather bitter
and sweet and is aromatic. This,
of mustard size mixed with the

betel juice

or woman’s

breast

milk is prescribed by Vaidyans for

fever, cold. Chiliness, fits, indi-

நீர்

gestion or loss of appetite in
cases
of children. Mixed with
other bazaar drugs, it is sold in

வாதத்தைப்
போக்கும்;
கட்டி
களைக்
கரைக்கும்;
இருதய

ternally for children’s diseases. It

யுண்டாக்கி, உடம்புக்குப் பலத்தைக்

கொடுக்கும்,

அன்றியும்

நோய்களையும்

ஊசியைப்
இதனுள்

குணப்படுத்தும்.

பழுக்கக்

காய்ச்சி

விட்டெடுக்க

ஊசியின்

bazaars in the form of pills, which,
mixed with decoction, is given inis medicinally cordial and alexip-harmac. It is employed with gaillnut or black oak for preparing a

மேல் மஞ்சள் நிறம் படிந்து மஞ்சட்

mixture for cleansing

புகை வெளி

af mouth

வந்தால் நல்ல

சரக்

of new

the inside.

-born

infants. |
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கோரோசனை
Mixed with warm ghee, itis poured

a smooth

into the nostrils in cases of headache. The bezoar of wild goat —
Capra oegagrus wiil be found in
flakes. This is said to be highly

of a dark green or olive colour,
about the size of kidney. bean.

useful to vital organs and to promote strength to the system. It is
an excellent remedy in urinary diseases, in breaking up abscesses
and curing diseases of the heart.

The following

is the test for as-

certaining the purity of the substance. A red-hot needie pierced
through it, will be found stained
with yellow deposit, giving out at

the same time yellow fumes.
NOTE 1: - According to European
nomenclature. animal bezoars
are concretions named after the
animai from which it is obtained
as, fish-bezoar; goat-bezoar,
snake-bezoar etc. Modern writers
have extended this term ‘bezoar

to all the concretions in the body
of animals; and for this reason
many snake-stones are mere
animal bezoars;. but this animal
bezoar is not considered as a variety of bezoar by native practitioners.

glossy surface and is

கோரோசனைக்

குளிகை,

சன்னி

தோஷம், குழந்தைகளுக் கேற்படும்
கபரோகம், இருமல், சுரம், தலை
வலி முதலியவைகட்குக் கொடுக்கு

மோர் மாத்திரை,

௨ pill prepared

with bezoar as chief ingredient
and prescribed by Vaidyans for
morbid affections in apoplexy and

children’s

diseases

such

as,

phiegm in the chest, cough, fever,
headache etc.

கோரோசனைப்
பாவிகம்,
வைப்
புக் கோரோசனை, அரி வி
prepared bezoar; false bezoar.

கோரோசனணனைப்
soos

siren,

புளிப்பு, கோரோச
Gallic acid occurring

in the bezoar stones

in the form

of a powder.
கோரோசனை
கோரோசனைக்

மாத்திரை,
குளிகை.

கோர்க் கலம், மட் பாண்டம்,
vessel,

see

சவா

earthenware.

கோர்த்த, மூளையைச் சேர்ந்த, ஐல
taining to the large part of the brain
— Cerebral.

Of animal bezoar, there are two
kinds viz-one is a bilious concretion of the cow or bullock and that
is bile~calculus cysticus bovis,
contained in a small bag which
holds either 2 or 3 smali bezoars,
each about the size of a tamarind

கோர்த்தம்,

stone or a large marble; and the

பங்கு,

other one is a concretion found in
the fourth stomach of a goat of
persia — Capra oegagrus. It has

முள்ள விசாலமான பகுதி, 16 5பperior and chief portion of the

கோர்த்த சிரா, apomens Agr, pertaining to the nerves
Cerebro-neurotic.

of the

மூளையின்
இது

கபால

brain

—

பெரும்
அறையில்

நெற்றித் தொடங்கி பிடரி வரையிலு
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கோர்த்தம்

கோல

brain occupying the whole upper
cavity of the skull— Cerebrum.

முத்தம்

women generally while bathing;
2. பீர்க்கு, common luffa — Luffa.
acutangula; 3. Scie, long-pep-

கோர்த் தரம், சிறு மூளை. இது பிடரி

per; 4. up euqpioyy, flower bud; 5.see

யெலும்பினது கீழ்ப் பள்ளத்துள்
ளடங்கிய மூளையின் பகுதி, 1/4

அழிஞ்சில்; 6. pI cursemest, a per-

portion

fume; 7. lenge, black pepper.

of the brain which

terior to and

cerebral mass
Cerebellum.
கோர்வைப்

is pos-

underlies the great
or

புகையிலை,

cerebrum

கோலக் கிருதம், நிலவேம்பு,

—

neem-Justicia

கோல

ஓர் வகைப்

கோல கசினி, ஆனைத் திப்பிலி,
ephant pepper
officinalis.

கோல் கசேபிகம்,
green black oak.

—

மாசிப்

நீண்ட

கோலச்

பச்சை,

கோல

சங்கு.

வழலைச்
௨ நாலாம்

தளம், வாசனைச் சாமான்கள்,

a mixture of fragrant substances.

5௯௨
கோல

காம்புள்ள

கோலந்தனா.
நகுட. வேர், 5௦௨ அமுக்கிரா.

கோலந் தனா , ஞாழல் இது வாசனை
திரவியங்களோடும், தைல மருந்து
களோடும் சேர்க்கப்படும், ௮ ராடக்பாடி
of various shrubs used in perfumes

லேகியம் கிண்ட வுதவும், 3. 10

and

ungeants

such

as

Cassia, Jasmine etc.

wooden rod flattened at one end,
used for stirring the contents while
preparing electuaries. .

"கோலப் புச்சம், ஓர் நாரை,

௨ 1480 ௦7

stork.

கோல மாலம், மலை

கோலகம், குளிக்கு மஞ்சள், பெண்கள்
குளிக்கும் போது சாதாரணமாக

யாமணக்கு

mountain caster plant; hill ricinus

பூசிக் கொள்வ :

தற்காக உபயோகிப்பார்கள்,
1பாmeric or saffron used as a paint
for rubbing the body with, by

சுண்ணம்,

சுண்ணம், (ஈ அள்ளு)
caicium compound.

It is used in the preparation of
medicated oil; 2. s@uy, Sai

உடம்பிற்

கோலச்

berry thorn — Azima tetracantha.

அகப்பை. இது தைலம் காய்ச்ச
வுதவும், ladie with a long handle.

இதை

சங்கம், 5௦௨

pruriens.

கோலச் சங்கு, முட். சங்கு 155-10௮

Scindapsis

கோல
கந்தம், ஓர் கிழங்கு இது
புழுக்களைக் கொல்ல
உப
யோகிக்கப் படும், ௨ யப, 100
used as a remedy for killing
worms.

கோலகப்பை,

— Carpopogens

கோலச்

௮-

0ா௦பா0

paniculata.

சிம்பி, பூனைப் பிடுக்கன், ௦௯7

bean

புகையிலை, ௨ ப் ௦71௦02௦00௦.

—

— Ricinus
'

Cane

(genus).

முத்தம்,

ஓர். பூடு.

known plant (7?)

an

un-

,
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கோல

கோலா

மூலம்

மூலம், திப்பிலி வேர், 1௦01-௦7

long-pepper-

கோலம்,

Piper longum.

அழகு,

beauty;

2.

5&Ganeoib, cubeb pepper—piper
cubeba; 3. இலந்தைப் பழம், 56௦
இலந்தை; 4. பின்றி, 1௦9; 5. பறவை,
bird; 6. una&@, areca -nut— Areca

catechu; 7. wpe eit,
hedge hog; 8. (gnem._,

eee,

common

a kind of
thigh; 9.

luffa — Luffa

acutangula; 10. மிளகு, black pepper, 11. see samen;
12.

திப்பிலி மூலம், 1௦01 ௦74 1௦9-0௦0per;

13. 6@s

sulls,

curd from

which crearh is not removed; 14.
குரங்கு, ஈவு; 15. முட்பன்றி,
porcupine; 16. eganb, external
appearance; shape; 17. gjeom
கோலம், .௦௦ரீப5௨0 state; 18.
iwemeots Liew, hill hog.

Gan ciyaq, see Gand uss.

திப்பிலி.

வல்லி,

856

Shiva
neem
asphalathoides.

-

Indigofera

கோலா, திப்பிலி, 1019-0808 ஐலா
1௦ பா:
2. ஓர் வகை
தித்திப்புப் பானம், 10 of sweet
drink.

கோலா,

ஓர்

வகைக்

கடல்

லவ்ணம்; துரிசு, ௨ 1/2

௦7 |

blue ‘vitriol.

கோல வல்லி, ஓர் கெர்டி. இதன் காய்

மீண்,

இதன் உடல் நீண்டும், ஒல்வியாயும்,
தலை

கூச்சாகவும் எலும்பு

பச்சை

நிறமாயும் இருக்கும். இதில் அனேக
வகைகள் உண்டு.

அவையாவன,

kind of sea-fish; gasfish or garpike

Belone.

It has

pointed

head

a slender

body,

and green'‘bone.

The follow are the different varieties viz:—

1. ant

eps@

Gareon
—

Exocaetus

3. ue

bottle-

Anacanthus

2. umemeis Ganeor,

கோலரி, 5௦6 .அமுக்கிரா.

ஆனைத்

கோலன் வைப்பு, சிவனார் வேம்பு,

nosedpike
barbatus.

Gar end, :apener, sprout, shoot.
கோல

கோலன்

flying - pike

poecilopterus.

Ganedn,

green-pike

மினகைப்:போலிருக்கும்."௨ 1/2 ௦7

4. sliomus Ganeon, flat - pike.

creeper —-Pathos

5. eujl& Ganeon,

officinalis,

The

pungent fruit of this resembles
pepper.

கோல வல்லீசம், செவ்வியம், com: |
mon

pepper — Piper nigrum.

கோல வுணவு, 5௦6 கோரைக் கிழங்கு.
Gare

Gaz,

Heuser,

palm-Curculigo

ground

orchioides.

—

Belannulata.

striped -pike.

6. திருவெண் கோலா, 147116 - 116.
7
. umbys Ganeon, pike resemble
a snake.
°
8. கருவாலன் கோலா, black-tailed

pike.
9. ex hlest Ganeon, garfish garpike.
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கோலா
10.மயிற் கோலா,

கோவசூரி

hairy - pike.

pepper - Piper 10றபா; 5. பன்றிக்
pig root — Trapa bispiSpr,

11. um Ganeon, toothed - pike.

13. Shs

Ganeon, another variety,

கோலாக் கட்டா, ஓர் கடல் மீன் இது
122 அடி நீளம், பச்சை நிறம் நடுவே

perrottettii.

நீல நிறம் கலந்துள்ளது. ௮ 5௪௮-115/1

கோலிகம், இலந்தை,

586 கோலி.

கோலிக்

கவரி

கூலம்,

bristly

or

முசு

rough

முசுக்கை,

bryony;

2. ஓர்

வகைக் குரங்கு. அதாவது முசு, langur

which

Presbytis

is

a

kind

of

ape

—

entellus.

கோலாச்சி, ஓர் மீன், ௮ kind of fish (?)
கோலாச் சுறா, சாம்பாற் சுறா, ராஷூ
shark—

Carcharias

macioti.

கோலாந்தி, பற் uum_aiw, fever plant
கோலாபம்,
lpomaea

கோலா
eo,

சிவதை, Indian jalep
turpethum.

மின், 56௨ கோலா;

=

2. பறவை

flying fish — Exococtus

me-

sogaster.

கோலா
black

கோலா
which

கோலா

லிண்டு, ஓர் முள்ளி,
berry

—Robus

1 பிலா

lasiocarpus.

வதீதம், கீழ்க்காய் நெல்லி,
see.

விதை, இலந்தை

கற்றை,

கோலிசம்,
Piper

விதை,

ju-

" ]படிடீ 52௦0.

Ganesh மயிர்:2. இலந்தை, /ப/ப05; 3.
உடும்பு, பலவாக; 4. திப்பிலி, long -

866

மிளகு,

black

மான்.

pepper

-

nigrum.

கோலிம், 5௦6 கட்டுக் கொடி.
கோலி

வாசி,

கரடி,

கோலி

ஸனிறம், 58௨ அழிஞ்சில்.

கோலுகி, தாளகம்,
கோலை,

0௨௮.

மாழரராகார்.

5௦6 கோலிசம்.

கோல், ஊன்று கோல், leaning staff,
2. wog& Glamoy,

— Mollugo cerviana.

-

leaved privet — Ligustrum neilgherrense; 7. ymeen, ellipticLigustrum
privet
leaved

- Chorinemus toloo. It is 1% ft.
long, greenish, shot with blue
colour.
்

கோலாங்

33

௮௦பர்ஒ

8. சிற்றழிஞ்சில்,

1௦5௮;

12. தாயக் கோலா, mother - pike.

branch

of a tree;

3. Qeoiens, jujube; 4. sEenrons
கோல், ௮ 100 used to blacken the
eye - lashes.

கோல் மூவி, இலந்தை,

586 கோல்.

கோவக்

சுருளி,

காரி, தலைச்

5682

கோபக் காரி.

கோ வங்கம், சரகண்ட பாஷாணம்,
a kind of native arsenic.

கோவங்் கிழங்கு, 56௨ கொவ்வைக்
கிழங்கு.
கோவசூரி, மாட்டுக்கு வரும் அம்மை,
௦௦0-00௨
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கோவசை

கோவசை,
calved.

மலட்டுப்

பசு,

௦௦1 not

a long narrow
or a triangular
piece of cloth passed between
the legs and fastened to middle
string, before and behind. It is
worn by males generally by Hindus to cover their genitals; 2.

அறைக் கட்டு, இது காயம், புண்,
கட்டி இவைகளைக் கட்ட வுதவும்,
a forelap or bandage one band of
which is tied round the waist
while another band dividing into

twoin front of the anus is brought

from behind between the thighs
and the ends
T. bandage.

fastened

in front —

only with a loin cloth and

nothing

more.

8௦௦

procera

(typica).
கோவர

புடம், 566 கோபுர

புடம்.

கோ வரிதகி, வில்வம், 0௮௨! 1௮௦ Aegle marmelos; 2. பீர்க்கு, ரூபோ
plant - Luffa foetida.

கோவரம், சந்தனம், 5௮02144௦௦0 Santalum album; 2. சின்ன முத்து,
small

Gan

pustules

of measles.

aspen,

Anis,

lorgiener, pomegranate
granatum.
கோவல

கணவாய்,

lion;2.
— Punica

கணவாய்ச்

சிப்பி மீன், & species of cuttle-fish
— Octapis vulgaris.

கோவவலி, பல்லுக் கிட்டுதல், 12௨1
rigidly closed; lock-jaw.

Gan aienen, Bl aineoip, tube-flower;
pipe— flower —
sphoenanthus.

கோவன்

காய்,

Cleodendron

மலைத்

தக்காளி,

mountain
current
tomato
Solanum denticulatum.

566 ஆத்தி.

—

கோவா, மல்கோவா என்னும் ஒர்
வகை இனிப்பு மாம்பழம், 8 (80 ௦7

566 கோவத்தி.

கோவத்தி, பசுக் கொலை,
of cows.
.

வாகை,

tree — Albezzia

becoming

கோவ ணாண்டி, கோவண மாத்திரம்
குரித்த சந்நியாசி அலலது சாது, ௮
Hindu ascetic or Sadhu found

கோவதை,

வரக்கி, வெண்

sirrissa

கோவணம், நீர்ச் சீலை. இது ஆண்
குறியை
மறைக்க
வேண்டி
இந்துக்களணியும் சீலைத்துண்டு,

கோவணி,

கோ

தேவதாரு

51௮பர2ா

sweet mango

known

as Mulgova

2. Meotwig 25, shepherd
try known as Goa. .

coun-

கோவம், பொன், 0௦10: 2. Garui, an9௮; 3.தம்பலப் பூச்சி, (அரு ஒரிய; 50
இந்திர கோபம்.

கோவாக் கிழங்கு, கோவா

கோவர கழுதை,
கழுதை.

கோவா தேவதாரு, கோவா தேசத்தில்

56௨

கோவேறு

உருளைக் கிழங்கு, ௦5

தேசத்து
001௪1௦ or.

Goa yam.

விளையும் தேவதாரு

ws.

Goa
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கோவா

தேவதாரு

cedar
tree;
Goa
Cypresaus glauca.

கோவிக்

cypress

—

கோவாத் தூள், அரரோபா பவுடர்
அல்லது பாகியா பவுடர் என்று

பெயர்.

இது

பாகியா

தேசத்தில்

விளையும் ஓர் மரத்தின் சக்கையி
விருந்து செய்யப் படும் சூரணம்,
இரு சரும நோய்களுக்குப் பூசு
மருந்தாக உபயோகப்படும், Goa
powder.
It is also known as
Araroba powder. or Bahia powder.
The powder is produced from the
chips ofa leguminous plant growing in Bahia; and is employed as
a powerful remedy in ringworm

and certian other skin diseases.

கோவா

பவுடர், 5௦௦ கோவாத் தூள்.

கோவாரி,
பசுவிற்கு வரும்
faz
சுரம். இது ஒர் பெருவாரி நோய்.
இதற்கு அலரியென்றும் பெயர். இது

ஒரு தொற்று
நோய். மனிதர்
களுக்கும் ஏற்படும். இந்நோய்
காணில்
உடம்பை
முறித்து,
மார்பிலும் கழுத்திலும் வலியை
யுண்டாக்கிப்
பின்
பாகமும்
தொந்தப் பட்டு அதனால் உடம்பு
மிகவும் காய்ந்து பிறகு தணியும்.
நாடியும் வேறுபட்டு துரிதப் படும்.
அன்றியும் மேல் மூச்சும், இரைப்பும்
காணுவதுடன் 16 நாள் வரைக்கும்

நீடித்துத் துன்புறுத்தும்.

சாதார

மாக: 3-9 நாள் வரைக்கும் தான்
இருக்கும். இதற்குப் பனங் கள்ளைப்

ஸீரிகார்

மருந்தாகக்

கொடுப்ப

துண்டு. மேலும் ஆவாரங் கொழுந்து,
கற்றாழைச்

சோறு,

சீரகம்,

வெங்காயம்,

கீரை

கிளுவைப்

பட்டை

முதலியவைகளைக்
காடியிற்
சேர்த்து அரைத்து மருந்து செய்தும்

கொடுப்பதுண்டு,

இந்நோயைப்

போலவே
குதிரைகளுக்கும்,
கோவேறு
கழுதைகளுக்கும்
காண்ப துண்டு, 0 ஒமம் Rinderpest. it is an infectious disease and is communicable to
human subject. Its earliest symptoms is a spasmodic twitching of
the muscles of the chest and the
neck and somtimes of the hindquarters (The temperature rises
to 105°F and subsequently falling

as low as 88°F) The pulse is little
disturbed and then becomes
quick and weak. The respiration
is accelerated and laboured when
the respiratory muscles are invalved in the spasm. The disease
may even fast from 1to16 days;
but its usual duration is from three
to nine days. Palmyra toddy is
given as a cure. The tender leaves
of tanneris senna, the succulent
portion of aloe leaf, cummin seed,
onions, tender bark of kiluvai are _
well ground and mixed with vin-

egar and prescribed by Vaidyans.
Similar disease affecting the
horse and
glanders.

the mule

is known

as

கோவா
வவரை,
கோவா
பீன்சு
அல்லது முறுக் கவரை, 5பே26 ௦
goa bean
—
teragonolobus.

Psophocarpus

கோவிக் கீரை, 566 கோவிசு கீரை.
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Canela

கோவிற்

கீரை

கோவிசு கீரை, கோசு மூட்டை, இது
நமது நாட்டுக் கீரை வகையிற்
சேர்ந்த தல்ல.

ஐரோப்பியர்களால்

கொண்டு வரப் பட்டு மலைகளின்
மேல்
பயிராக்கப்
படும். இது
முழுவதும் வளர்ந்தால் இலைகள்
ஒன்றிற்கு ளொன்றாகப் புரையைப்
போலிருக்கும். இவ் விலைகளை
வாத வலி , சூலைப் பிடிப்புகளுக்கு
வைத்துக்
கட்டலாம்.
இதன்
விதைகள்
நீரைப்
போக்கும்.
மலத்தை

இளக்கும்,

Ganeveyib,

cabbage

வயிற்றிற்கு

domestic

colewort — Brassica agleracea.
This plant is not a native of this
country; by Europeans at an early
date of their occupation and is now
grown on hills; when perfect. it
consists of soild masses formed
by the leaves compactly enveloping one another and it finally expands into a globular mass: The
leaves form an application in
rheumatism and gout. The seeds
are diuretic, laxative, stomachic
and anthelmintic.

கோவிசுப் பூ, காலி புளோவர். இது
கோவிசுச் செடியின் ஓர் இனம். இது
பூர்க்கும் போது மாறுத லடைந்து
'இவ்விதமாக

உருவம்

கொள்ளும்,

cauliflower - Botrytis. It is a variety of cabbage.

malformation

Its heads

of the

cence,
forming
congolmeration
of
buds.

கோவிட்டை,
dung,

are

a

infloresa_
white
imperfect

பசுஞ் .சாணி,

௦௦50

கோவிதா,

புறா

58௦6 கோவி

கோவி தாரம், 566
58௦ குரா மரம்.

தாரம்.
காட்டாத்தி,

கோவிந்தம், செம்முள்ளி,

2.

41௦ரு

nail dye — Barleria prionitis.
கோவியம்,

562௨ கோவிட்டை.

கோவிரதம்,
Mentha

விடத்தேர்,

ஈரம்

-

crispa.

கோ விருடபம், எருது, ப.
Gan Seong, Anis,

lion, as king

of beasts.

கோவில்

திருமடந்தை,

வைப்

uflgigib, an orpiment artificially
made; synthetic orpiment.

கோவிற் புறா. மாடப் புறா. இது
வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட புறாவில்
ஒன்று. இது சிறந்ததாகக் கொள்ளப்
படும். இது வீடுகளிற் கூடு கட்ட
நற்சகுனமாகக் கருதப்படும். இதன்
கறி ' சாப்பிட ' தீபாக்கினியும்
சுக்கிலமும்
பெருகும்,
வாதப்
பிரகோபம் நீங்கும். இது பத்தியக்
கறியாம், blue rock-pigeon —
Columba intermedia alias C.
livia. It is one of the domestic

geons

pi-

in India and is much ven-

erated. It
buiids its nest in
houses, it is considered a good
and fortunate omen. its flesh is’
eaten; and is said to promote
hunger and formation
of seminal

fluid. It mitigates the aggravated
condition of Vatha thus curing
rheumatic

plaints.

and: paralptic

்

com-
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கோவு
கோவு

கந்தம்

கோவை

கந்தம், தாலம் பாஷாணம்,

௮

kind of native arsentic (7)

கோ

வெண்ணெய்,

Glew, butter
cow's butter.

கோவேறு

பசு

from

கழுதை,

வெண்

cow's

milk;

குதிரைக்கும்

கழுதைக்கும் பிறந்த கலப்புச் சாதி,

an offspring of female horse and
male

ass;

mule.

கோவை, கொவ்வைக் கொடி. இதன்
பூ வெள்ளை, பழம் சிவப்பு. 2

அங்குல நீளம், வருஷம் முழுவதும்
பூக்கும்,

வேலிகளில்

வளரும்,

பழத்தைத் தின்னலாம்; காய் கறிக்
குபயோகிக்கலாம்.

இதன்

இலைச்

சாற்றை விஷக் கடிக்குப் பூசலாம்.

இலை

உஷ்ணத்தையும்,

வியர்வைன்பய்யு
முண்டாக்கும்
தன்மையது.
இலைக் கஷாயம்
நீரடைப்பு, இரணம், சொறி

சிரங்கு,

இருமல் இவைகள் போம். இதைச்
சூரணித்து சாப்பிட உடம்பின் சூடு,
நீரடைப்பு,
கரப்பான், இருமல்
இவைகன் போம். இலை ரசத்தை

வெண்ணெயோடு
சிரங்கு,

விரணம்

சேர்த்துச்
இவைகளுக்

குபயோதிக்கலாம். இதன் கிழங்கு
நீரிழிவு,

கோழை,

குட்டம்,

dica. it is a climbing shurb with
white flowers, and fruit about 2
inches tong; flowering throughout the year common in hedges:
ripe fruit is edible; raw or green
fruit is used in curries. Juice of
leaves is applied to bites of animals. It is stimulant and diuretic;
decoction of leaves is given in
cases of stranguary, ulcers, itch,
cough etc; powder of leaves is
prescribed for excess of heat in
the system, stranguary (obstruction of urine) skin eruptions,
cough etc; juice of leaves mixed
with butter is an external application for itch and ulcers t@ wounds.
The root is useful in diabetes and
phiegmatic diseases, feprosy,
asthma, ulcers, inflammation of
the tongue etc. Raw fruit when
fried and taken internally removes loss of apetite, excessive

heat of the body and phlegmatic

disorders. The following are the
different varieties as mentioned
below:—
1. meveo Gatemeu, Common

2. பெருங் Ganeneu, large caper.
3. Gonws

Ganemeu,

per — Bryonia

4. கருடக் கோவை;

சாப்பிட அரோசகம் உஷணம்,
சிலேட்டுமம் போம். இது அடியிற்

5. கார்க் கோவை

Cephatlandra indica alias Bryonia grandis alias Coccinea in-

caper — Bryonia
Ganeneu,

Rama's

ca-

amplexicaulis.

இரைப்பு, நாப்புண் இவைகளை
நீக்கும். காயை வற்றல் செய்து

கண்ட, படி பல வகைப்படும், !ஈdian daper; Red bitter melon —

caper.

மாரொர்று 1612
epigaea.

அல்லது

கருங்

black caper — Karivia

amplexicaulis.
6. a
nia

Ganemen, stony caper Bryoumbellata.
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கோழி

கோவை

7. ஐவிரலிக் கோவை, 114௨ 11ஈgered palmate leaf — Bryonia
leciniosa.

8. மணற் கோவை,
growing

௮ [வாச் ௦7 ௦௨0௪

in sandy

soil.

9. euflé Ganemeu, striped caper.
10. செங்
கோவை
அல்லது
சிவப்புக் கோவை.
இதுவே
குங்குமக் கோவை, 5௮௦ 09per — Rhynchocarpa

11. தித்திப்புக் கோவை,
per — Lehneria

foelia.

54/௦7 08-

umbetlatta.

12. கொல்லன் கோவை,

146 5௮௨

௪5 11௦.4: 55௨ ஆகாச கருடன்.
13. Semus
as No.11.

Ganemes,

the

same

௭௦1

vari-

ety.
கோவைக்

காய்,

கோவைக்காய்

86உ

கோவை.

வற்றல்,

பச்சைக்

கோவைக் காயை அறுத்துக் காய
வைத்து
எண்ணெயி
விட்டு
வறுத்த பண்டம், சம் 016௦5 ௦7
green caper which are sliced and
fried in gingeily oil.

கோவைக் கிழங்கு,
2. கொல்லன்

566 கோவை;

கோவைக்

கிழங்கு,

root of Brahminy kite caper; 3.
கோவை வள்ளிக் கிழங்கு, 00௮ 00tato; Goa yam.

கோவைக்

கீச்சான், ஓர் கடல் மீன்,

a sea-fish.

leaves of Indian caper.

வரும்
பசுவிற்கு
வைசூரி,
கோ
அம்மை, ௦௦௦-00%. 52௦௨ கோ வசூரி.
கோவைச்
சருக்கரை,
கோவை
தேசத்து சருக்கரை, Goa sugar.
. கோவைத்

தண்டு,

கோவைசச்

செடியின் தண்டு, |ஒகரீ-க1௮1% of Indian caper.
கோ வைத்தியன், பசு வைத்தியன்,
a veterinary doctor who has
specialised in the treatment of
cows.

கோவைப்

பழம், கனிந்த

சிவப்புக்

கொவ்வைப் பழம், red riped caper
fruit. lt is eaten raw.

கோவை

14. நாமக் கோவை,

யிலை,

கோவை

கீரை,

கோவைக்

goa

யவரை,

முறுக்கு

பீன்சு,

bean.

கோவை

வள்ளி,

சிறு

வள்ளிக்

கிழங்கு, 6020; goa
Dioscorea aculeata.

potato —

கோழகம், சங்கு பாஷாணம்,
of white
கோழம்,

கோழகம்

௨ (வா்

arsenic.

886

கோ

கொடு

ழகம்.

மலை,

tosmed, a Mountain
belli metal ore.

வெங்கல
containing

கோழி, குக் குடம், இது வீடுகளில்
வளர்க்கப்படும் பிராணி. இதில்
சேவல்,

இரு

பெட்டைக்

வகைத்து.

கோழி

இதன்

என

கறி

உடம்பிற்கு மிக்க சூடு. இதனால்
மகரவாதம்,

வாந்தி,

சுரம்,

இவைகள்

சயம்

நாட்பட்ட

போம்.
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கோழி

சுக்கிலம்,

கோழிக்

பித்தம்

உண்டாகும்;

உடம்பிளைக்கும். இது மருந்தின்

வேகத்தை

முறிக்கு

மாதலால்,

பத்தியத்திற்குதவாது.
அடியிற்

இதில்

கண்டபடி

பலவகை

யுண்டு.
ஆதலின்,
அவற்றின்
மாமிசங்களும் வெவ்வெறு
குணத்தை யுண்டு பண்ணும், 70141
— Gallus domesticus. Cock and
hen are the two kinds. Its flesh
lends heat to the system; and it is
useful in cases of rheumatism,
asthma,
bodily pain, loss of
appetitie, vomiting, chronic lever,
consumption etc. It promotes the
secretion of bile and semen; but
it emaciates the system. As it has

the tendency to neutralise the effects

of medicine,

from the
stances;

list
Fowl

it is exciuded

of dietetic’ subconsists

of differ-

ent varieties and so, the properties and effects of their flesh are
also differerit:—

1. saniusi

Gam,

a hen which .

2. கருங்கோழி, ௨ 10 ௦5
and bones are black.

3. ene
fowl.

Campi,

small

skin

On
OD
oO

NOTE:—

seunme

variety.

Camp,

al-

though called a Gam}, it does not
belong to the variety of fowl for it is
only an insect known as cricket of

gryllidae family.

கோழி,

886

கோழி

யவரை;

2.

பன்றிக் கிழங்கு றற 1௦௦4 - [௮0௭
bispinosa;
3. உபரச
வகையி

Gleonemmi, one of the 120 kinds of
natural
substances
contemplated in Tamil medicine: 4.

வெருகங் கிழங்கு, 6ப!00ப5 1௦௦7 ௦7

வெருகு - காயா
58௨

macrorhizon; 5.

கோழித் தலை

உள்ளான்,

கந்தகம்;

6.

கா!றகி;

7.

௦௦௦

காட்டுக் கோழி அல்லது கற்கவுதாரி,
rock pigeon; common
sandgrouse ~ Pterocles exustive.

கோழி கவிழ்க்கும் நேரம், அந்திப்
Qunrcpg, the time when poultry
are

shut

up

i.e.

evening

Cock-shut.

கூவல்,

time

—

oO

சேவல்

கூவுதல்,

cock's crow indicating day-break.

கோழி கூவு நேரம், விடியற் பொழுது
jungle

. சேவற் கோழி, சாவல், ௦௦01-7108.

o

10. சம்பங் கோழி, ௨௦

கோழி

lay eggs every 2 months.

கறி

அதாவது காலை 4 மணி, ஷர break indicating 4 A.M. as the
time for cock's crowing.

. curesrGampl, turkey fowl.

கோழிக் கண், குன்றி மணி, jewellers
bead.

. பெட்டைக் கோழி, hen fowl.

கோழிக்

. காட்டுக் Campi, jungle fowl.

. £7& Caml, water-fowl.
. நெருப்புக் கோழி, ௦0

ரிவர்.

கல், குறுஞ்சிலைக்

இது இரும்பை

மெது

கல்.

வாக்கும்,

௮

kind of mineral stone used for
polishing iron; 2. see mp கல்.

Gamfle ap, fowl curry, see Gamél.
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கோழிக்

கோழிக்
கீரை,

காசிரைக்

கோழிக்

கீரை

காசிரைக்

கீரை,

உமிரிக்

582-011;

5௨2௨

கோழிப்

கோழிக்

காமம்,

எளிதில்

திருப்தி

யடையும் காம விச்சை, 5௮!

06-

sire lasting only for a short duration — Lust.

கோழிக்

காரம்,

கோழிப்

பீ,

1௦41

போரு; 2. கோழிப் பீ சேர்ந்த மருந்து;
medicine

in which

fowl

- dung

forms the chief ingredient;
சாராயங் கலந்த
fowls

blood

கோழி

mixed

with

3.

யிரத்தம்,
arrack

or

பாவு;
4. மருந்து அல்லது
சாராயங் கலந்த கோழி சூப்பு, 1014soup

mixed

with

medicine

and

brandy; 5. Gamfleluiah, fowl-dung
manure.
கோழிக்
காலவரை,
ஓர்
வகை
wieueny, a kind of bean so cailed
from its resemblance to fowl’s
foot.
கோழிக்
கால்,
கொடியரசு,
wild
peepul tree — Ficus arnottiana; 2.

கோழியின் கால், 1௦4/5 120.
கோழிக் காற் புல், தட்சணப் புல்,
Deccan
grass
Panicum
racemosum.
கோழிக் காற் பூடு, குமரகன் பூடு, 8
plant, the leaves of which resemble

கோழிக்
தலை

கோழிக் கீரணி, மாந்தப் புல், 0௮
01௮55. 5௦௦ காவட்டம் புல்.
கோழிக் கீரை,

பசளை.

the fowl's leg.

கிரணிகம்,

5௦6௨

கந்தகம்.

கோழிக் கிழங்கு, வெருகன் கிழங்கு,
866 கோழி.

பருப்புக் கீரை. இது

தோட்டங்களில்

மழை

பயிராக்கப்படும்;

குளிர்ச்சி; துவர்ப்புக்

போக்கும்;

நீரைப்

குணம்.

இது

பூக்கும்.

காலத்தில்

உடம்பிற்குக்

அழற்சியை
நீக்கும்; சொறி
கரப்பான் உண்டாம்; கிருமி சேரும்.
இதன்
விதை
உட் காந்தலை
தணிக்கும்; நீரைப் பிரிக்கும்; குடி
நீராகச் செய்யலாம்.

உணவில்

இக

கீரையை

கறியாக

வுபயே௱

A&sseomb, cook's green — Portulaca oleracea. It is a herbaceous
plant cultivated in gardens; flowers in the rainy season-.leaves
are fleshy. Leaves are refrigerant,
astringent diuretic and emollient,

promote

skin eruptions and

itch;

cause worms in the testines. The
seeds are also medicinally demulcent, slightly astringent and
diuretic; draught is made from
its. Leaves are used in curries.
NOTE:- There are three varieties
of oleracea viz:— The common

green, the golden and the largeleaved golden. The juice of
leaves is substituted
nitrous ether.

கோழிக்குஞளு

சாணம்,

குஞ்சு - ஆணம்)
@uy,

கோழித்

கூடி

for spirit of

(கோழி

+

கோழிக் குஞ்சு

chicken-broth.

கோழிக்

குஞ்சு,

இளங்

கோழி,

chicken.

கோழிக் குடி, நெட்டி லிங்கு, Indian
mast tree — Polyathia longifolia.
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கோழிக்

கூடை

கோழித்

கோழிக் குடை... குடை மேற் குடை,

கோழிச் சாறு, கோழிச் சூப்பு, 1௦181
, 8பெற; 2. கோழிக் குஞ்சு சூப்பு,

கூவல்;

2. விடியற் காலை, ௦௦05 0௦.

கோழிக்

குறுமா,

_ Chicken-broth.

மகம்மதியர்கள்

கோழிக் கறியோடு

கோழிச் சிலும்பான், சிறு சிலும்பான்,
an unknown plant (7)

பச்சை மசாலை

யிட்டுத் தயாரிக்கும் குழம்பு, ௮ (ரி

கோழிச் சூடன், கோழிக் கொண்டை,

of stew prepared
by Mahamadans with the aid of green
chilly and other curry stuffs.

கோழிக்

குறுமான்,

5௨௨

0௦௦15

கோழிச் சேபகம்,

5௪௨ கோழிக்

the

யில் உற்பத்தி யாகும் வாழைப்
பழம், a kind of plantain fruit

டையையப்

கோழிக் கொடி, 5௦௦ கோழி முளையான்;
2. 5௪௨ கோழி யவரை.
கொண்டை,

௦௦05

2.

சாவற் சூட்டுப் பண்ணை, ௮௩ ௦1௨
mental plant known as: cock’s
comb — Celosia cristata; 3. see

கோழித் தலை
கோழிச்சம்,
யெச்சம்.

கொழுந்து

in pickles.

34

A tuberous root

genus.

சிவப்பா

விட்டெரிவதுடன்

தமிழர்கள் வாத முறையில் பொன்
வெள்ளி செய்வதற்கு உபயோகப்
படுத்துகிறார்களென்பது தெரிந்த
eflaguiib, red sulphur which is so
called from the colour of cock's
comb. It is found in small and

கோழி

அதாவது பெரு நன்னாரி. இது
ஊறுகாய்க் குதவும், 0௦பார்ரு ௦ 612
sarsaparilla.

போல்

, கந்தக நாற்றமும் வீசும். இதைத்
5௦௨

"கோழிச் சாரம், மா காளிக் கிழங்கு

_Hemidesmus

cock.

கருதப்படும். இதைக் கொளுத்த

கந்தகம்.

கோழிப்பி,

fowl;

யிருத்தலா விப்பெயர். இது சிறிய
தட்டையான
துண்டுகளாக
கிடைக்கும்.
ஊதா
அல்லது
, செங்கற்றூள் நிறம். இது கந்தகம்
சேர்ந்த
ஒர்
உலோகம்
எனக்

சேவற்

comb;

domestic

கோழி
௱26 ௦7

கோழித் தலை கந்தகம், சிவப்புக்
கந்தகம். இது சேவல் கொண்

in Calicut.

கொண்டை,

மாந்தப் புல், see

கோழிச்
சேவல்,
ஆண்
அதாவது சேவல் கோழி,

கோழிக் கூடு பழம், கள்ளிக் கோட்டை

கோழிக்

புல்,

கோழிக் கீரணி..

கீரை.

grown

2. ஓர் வகைப்

கோழிச் சூடு, 8௦௨ உச் சிலந்தி.

்

“கோழிக் குறும்பான்,

மோல்;

896 கோழிக் காற் புல்.

கோழிக்

குறும்பான்.

கந்தகம்

“கோழிச் சாவல், 56௦ கோழிச் சேவல்.

a plant.

Ganpla-@reo, see கோழி

தலை

of

It is used
்

|

hightly crystalline, flat and irregular pieces of purple or brick-dust
colour. It is probably a sulphuret

'
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கோழித் தலை
of some

metal

கோழி

கந்தகம்
it burns with

a

blue flame and emits smell of
sulphur. It is resorted to by Tamil
alchemists; and is supposed to
artificial

gold

©

medicine. It is a prepared arsenic which is classified as one
of the 32 kinds of synthetic poi-

தலைச்

கோழித் தலை

சூடன்,

பித்து

கோழியின்

பித்தப்

dung; droppings of a fowl.

தெருவில்
பத்
புடம்,
| கோழிப்
போடும் புடம். இது கோழி உயர

மிருக்கும். மருந்திற்கு இவ்வளவு
தீயென

8015; 5௨5 கெந்தி பாஷாணம்.

கோழித்

கோழிப்

5௦௦ உமிரிக் கீரை.

யுயிர்.
கோழிப் பீ , கோழி யெச்சம், fowl's

கோழித் தலை கெந்தி, இது தமிழ்
மூறைப்படி 32 வைப்புப் பாஷாணங்
களி லொன்று, 2௦௦00 1௦ எரி

பசலை,

emu, the gall bladder ofa fowl.
see கோழி
கோழிப் பிராணன்,

be used by them as a chief ingredient in preparing
and silver.

கோழிப்

மருதை

நிர்ணயிக்க

வேண்டி

இப்பெயர் கொடுக் கப்பட்டது,

12

set up or kindled with the aid of
10 cow-dung cakes for calcining

see

கந்தகம்.

metals; the process of sublimating medicines with ten cow-dung
cakes piled up to the height of a
fowl. The name is given to indicate the intensity of heat required
for calcination of a particular

கோழித் தாடை, கோழித் தொண்டை
யின் கீழ் தொங்கும் சதை,
the
fleshy excrescence hanging under the throat of the domestic
fowl
— Wattle.

medicine; See @& GLU

கோழித் தூக்கம், கோழியைப் போல்

YL.

அடிக்கடி உறக்கங் கொண்டெழும் | கோழிப் புணர்ச்சி, சம்போகத்தில்
நீடித்து நிற்காமல் எளிதில் விந்து

தூக்கம், [9/4 sleep enabling one
to wake up frequently like a cock
even

கவிதமாகும்

on slight disturbances.

புணர்ச்சி,

உலவி!

॥-

tercourse not sustainable, but attended with quick discharge of

கோழி நெஞ்சு, கோழிக் குடையது

semen

போன்ற நெஞ்சு, pigeon breast; 2.

it is opposed to @@eits

அச்சத்தால் நடுங்கு மனம், ஈர் ௦

Lsos&A, the one of sparrow re-

agitated

ferring to a long
intercourse.

heart;

pigeon-hearted;

chicken-hearted.
கோழி பற்பம், 526 கோழிமுட்டை
பற்பம்; 2. கோழிப் புடமிட் டெடுத்த
uu,

கோழிப் பசரைக் கீரை, 5௦6 கோழிப்

in the

கோழிப் புல், 566 கோழிக் காற் புல்.

கோழிப் பூண்டு, 566 கோழி யவரை.

white powder obtained by

calcining egg.

பசலை.

|

duration

]

கோழிப்
போகம்,"
புணர்ச்சி,

கோழி மருதை,

5௦௦

கோழிப்

566 கரு மருது.
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Gary

மீன்

கோழி

கோழி மீன், ஓர் வகைக் கறுப்பு நிறக்
கடல் மீன். இது 11% அடி நீள
மிருக்கும்
கரபாற௨௦ா
fish . —
Acanthurus gahm. it is dark in
colour

and

length;

is about

2. Be

கோடுகளும்,
முட்களு

Wer,

1%

ft.

in

நிறமும் மஞ்சள்
வாலின்

முள்ள

அடியிற்

ஓர் வகைக்

a kind of sea

கடல்

fish blue

in

colour with clear cut of yellow
bands or stripes and spines be-

low its tail — Spine-tails.
laid

by

hen;

fowl's

egg;

2.

மூன்று மாதத்திய பிண்டக் ௧௬, ௮
euphemistic or secret term used
to denote the foetus of three
month's duration in the-womb of
a woman.

கோழி முட்டைக் கரண்டி, கோழி
முட்டைப் பதியு மளவு குழியாகச்
செய்த கரண்டி, ௮ 8200 1௮05

hollow so as to hoid anegg init— |
Egg

கோழி

spoon.

முட்டைக்

“கரு,

கோழி

முட்டையின் வெள்ளை அல்லது
மஞ்சட் ௧௬, the white (albumen)
or the yellow part (yolk) of the
fowl's egg.
கோழி
முட்டை
. கோழி முட்டை

கற்பம்,
கருங்
நாற்பது எடுத்து

வேக வைத்துப் பிறகு, சாப்பிடும்
உப்பிற்குள்

40

நாள் புதைத்து

வைத்து எடுத்துத் தினம் ஒரு
முட்டை உரித்து ஓடு நீக்கி ஒரு

கற்றூணாகும், rejuvenating egg
of dar-skinned fow! (hen). 40
eggs of this kind are boiled and

kept buried or concealed in a

heap of common salt for 40 days
and then taken out. Everyday one
egg has to be taken as per prescribed diet after removing the

shell; and this, if continued for 40
days,

is said

சாப்பிட

to rejuvenate

bady.

the

,

தைலம். இது கோழி முட்டையின்
மஞ்சட் கருவினின்று தயாரித்துக்

குழந்தைகளுக்கு மாந்தம், வலிப்பு

முதவலியவைகளுக்கும், பெரியோர்
களுக்கு வாத
பிடிப்பிக்கும்

கொடுக்கும் தைலம், medicinal oil
extracted from 1/6
eggs; and used in
and spasms.
It
scribed for adults
complaints.

உடம்பு

37016 07-86.
children’s fits
is also prein rheumatic

Gang
முட்டைப்
பற்பம்,
அண்டோட்டிற்குள் இரசம், வீரம்
முதவியவைகளைப்

புகட்டி

புட்மிட்டுத் தயாரிக்கும்

பற்பம்,

white

by pro-

powder

prepared

cess of calcination from medicines such as mercury, corrosive

sublimate etc. which are inserted
into. an egg-shell and hermeti-

cally sealed; 2. Gam api_emi_enus
மற்றச் சரக்குகளோடு
சேர்த்து
புடமிட்ட பற்பம், white powder
prepared by calcination of egg
mixed with other ingredients.

மண்டலம் அல்லது 4௦ நாள் பத்திய | கோழி முட்டை

முறைப்படிச்

யகப்பை

கோழி முட்டைத் தைலம், அண்டத்

கோழி முட்டை, கோழி யி௫டமுட்டை,
egg

முட்டை

முட்டை

யகப்பை,

பதியும்

கோழி

படிக்குப்
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கோழி

முட்டை

பள்ளமாகச் செய்த ஓர் அகப்பை,
ladle

so

கோழை

யகப்பை

shaped

as

to hold

egg in it. C.f. கோழி

9
an

முட்டைக்

கரண்டி.

பருமனாயு முன்ள வஸ்து,

ஈடு. 5பம்-

stance with its top portion narrow

and the bottom broad and thick —
Oval shape.
முளையான்,

targe-flowered

சிறு

பசளை,

purslane

— Portu-

1௮௦௮ qudrifida. See apagefl.

Gam

aperefl, opm

holly — Acanthus

கோழி

யண்டம்,

(perafi, riverமுட்டை,

வா.ளவரை

980௦

bean — Canavalia ensiformis; 2.
Qua Caml weiss, West Indian sea-side
obtusifolia.

bean

— Canavalia

கோழி யவரைச் சாற் றெண்ணெய்,
கோழி யவரை யிலைச் சாற்றோடு
நல் லெண்ணெயும், மற்ற கடைச்
சரக்குகளும் சேர்த்துக் காய்ச்சுந்
தைலம். இதைப் பசு மருந்தாகக்.

கொப்புளம், விரணம் இவைகளுக்
குபயோகிக்கலாம்,
oil prepared
sword-bean

a medicated

with
and

the juice of
gingelly oil

mixed with other bazaar drugs. It
forms

a

useful

application

for

boils and ulcers or wounds.
Guy,

chicken-broth;

கோழி சூப்பு, 10/75 500ற.

யுள்ளான்,

ஓர்

of red

உள்ளான்

tHe, jud-cock; jack snipe —
Galinago = gallimula_._
alias

Scolopix gannago.

கோழி யுறக்கம், 566 கோழித் தூக்கம்.
கோழி

யெச்சம், கோழிப்

பீ, fowl's

dung.

கோழி

யென்ற

மூலி,

56௨

கோழி

கோழி

ரசம், கோழி

சூப்பு,

1௦1415

கோழி

வெண்

காரம்,

' வெண்ணிறமான
a white colour.

கோழியின்

பீ, 7375 மபோத ௦7

Garsmp, sub,

phlegm;

materials

the

from

matter

lungs

~

or
Ex-

pectoration; 2. சிறு குழந்தை,
௦்ரி0; 3. மனத் திடமில்லாதவன்,

ப்ரார்சி றன;

4. கண், முதலிய

வற்றின் குழி, 5004 ௦7 the eye
(௦; 5. சனி நீர், viscid solution of

mucus.
கோழை கட்டல், மார்ச்சளி யுண்டா
58, formation of phlegm in the
chest; 2. சளி யுண்டாதல், 1௦2
tion of- phlegm.

கோழை

காசம்,

ஈளை,

humid

asthma.

கோழி யாணம், கோழிக் குஞ்சு ரசம்
Boog

saw-dust

soup; cock or hen soup.

fowl's egg.

கோழி யவரை,

மரப்பொடி, செம்

(பவரை.

illicifolius.

கோழி

யிரத்த

மரத் தூள், red
wood.
கோழி

கோழி
முட்டை வடிவம், மேற்
பக்கம் சிறுத்தும் அடிப்பக்கம்

கோழி

கோழி

கோழயாய்

2.

கோழை 'கோழயாய், விழல், மார்பி
னின்று கபம் வெளிவரல், 155பரா0
of thick phlegm in lumps.
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கோழைக்

கட்டு

கோழை

கோழைக் கட்டு, குழ குழப்பாயும்,'
வெண்மையாயும், பிசு பிசுப்புடனும்
இருக்கும் சளியின் திரட்சி, ௦௦112௦.
tion of soft, white, slimy substance

known as mucue; 2. Gingpdico சளி
in the chest due to
of phlegm;

கபம்

ஏற்படும்

Genser,
etc.

வலிப்பு

indigestion

in children. due

to accumulation of phlegm in the
chest.
: கோழை

in the

கட்டுவதால்

அசீரணம்,

convulsions

excess of phlegm; 3. wage serfl,
accumulation

மாந்தம், குழந்தை களுக்கு

நெஞ்சில்
(sew

சேருவதனா லேற்படும் கஷ்டம்,
obstruction

கோழை

யிளக்கி

மொழி,

மூர்க்கன் தவளை,

frog.

bronchial! tubes.

கோழைக் ஃட்டு விழல், நெஞ்சில்

| கோழை

யகற்றல்,

கோழையைப்

கட்டிய கபம் வெளிப் படுதல், dis-

போக்கல், dephiegmating;

charge of phlegm collected in the
chest.

ing phlegm.

கோழை யடைப்பு, நெஞ்சுக் கோழை

கோழைக் காய்ச்சல், உதராச யத்தைப்
பற்றிய ey smisereo, gastric fever
depending on disease of the
mucous follicles.

திரண்டு.

கோழைக்

phlegm

குத்து,

கோழையால்

ஏற்படும் குத்தல் நோய், ௭௦ப4 pain
the chest.

கோழை நோய், கோழையால் ஏற்படும்
நோய்கள், phlegmatic. diseases;

கோழை

ஊரக;

போக்கி,

of

mucous

in the passage

and

of throat.

யறுக்குள் சூரன், திப்பிலி,

long-peper — Piper longum.
கோழை

rant. See ஒளடத வகுப்பு.

கட்டிய

நெஞ்சு, றர்/6ா 1௨ ள்ல ரெ
accumulated with phlegm, 2.
Sluwpm weer, timid mind; 3.
இளகிய மனம், sympathetic mind.

phthisis.

collections

any medicine or drug which pro' motes expectoration — Expecto-

கோழை நீர், கப நீர், sputum.

2. களை,

கூடாத

யறுக்கும் மருந்து அல்லது மூலி,

;

நெஞ்சு, கோழை

விடக்

,கோழையறுப்பான்,

கோழைத் தனம், மனத்திட மின்மை,

கோழை

மூச்சு

படி
தொண்டையை அடைத்தல்,
obstruction of respiration due to

கோழை

due to accumulation of phlegm in

timidity.

remov-

கோழையான்,
Zeist,

timid

minded

man.

weak-

a

கோழை யிருமல், கோழை கட்டு
வதினால் வரும் இருமல், Cough
due to accumulation
of phlegm in

கோழை

species of fragrant convolvulus:

மில்லா

person;

bronchial: tubes. - Bronchitis.

3. கயரோகம்,

நறுந் தாளி,

மனத் திட

2

நிற்கும்

யிளக்கி, நெஞ்சில் தங்கி
கோழையை

இளக்கு

lo@sl, any drug or medicine ren-
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கோழை

கோள

யிளக்கி

சாஸ்திரம்

dering the phlegm loose and wa- | கோளக வச்சிரம், குருந்தக். கல், a
variety of corundum next to diatery.
கோழை

வாங்கல், தொண்டையில்

விரற்களை

யிட்டு

கோழையை

ஓக்களித்துக்

ராப ணு; 2. கருந் தண்ணீர்க்
aed, a kind of black mineral stone.

வெளிப்படுத்தல், | கோள காயம், 5௦௦ எழுத்தாணிப் பூடு.

ejecting or bringing out the mucus collected in the throat by. in-

sertion of fingers into the mouth.

கோழை வாங்கி, நெஞ்சில் ஏற்கணீவே
தங்கி
நிற்கும்
கோழையை

கோளகை, மண்டலிப் பாம்பு, 566
கோளகம்; 2. அண்ட வடிவம், 01௮
shape;

வெளிக்கு வாங்கும் மருந்து, ௨௩௨: | கோளக்
pectorant used to expel secretions that are already formed in
the chest — Stimulant expectorant.

கோழை

விந்து, துளசி,

Ocimum

கோழை

holy basil —

sanctum.

விப்புருதி, சீழோடு .கூடிய

&t_lg, an abscess
muco-purulent

attended with

discharge.

3. en

அக்குள்

கட்டி,

கோளக
பாஷாணம்,
ஓர் வகை
விளைவு பாஷாணம், ௨180 of native arsenic.
கோளகம், see கோளக பாஷாணம்;
2. மிளகு 6௪;
3. வால் மிளகு,
tail pepper - Piper cubeba;

மண்டிலிப்

பாம்பு,

ஐ

1/ ஈர்

௦7

hoodless snake capable of whirling round; 5. Agy Ganem, tubercle;

தொடைச்

முதலிய

globular

சந்து,

விடங்களில்

இருக்கும் கோளத்திற்குத் தாபி தம்
காணுவதால் ஏற்படும் மேகக் கட்டி,
a venereal bubo appearing particularly in the groins or the arm-

pit as consecutive symptom of
syphilis due to the inflammation
of glands therein — Abscess of the
gland.

கோளக சீரிடம், மாசி பத்திரி, Indian | Caronseypene,
worm-wood — Artemesia vulgaris.

anqeud,

shape; 4. 2 emm, socket.

Canond

onmu®

தலால் ஏற்படும் கழலை, ௮ 1பா௦பா
formed by the pathological development of a tissue ~ Glandular
tumour; 2. Ganeré Siig, adenoma
which is a form of hypertrophy of
the lymphatic gland.

கோளக்

காய்ச்சல், கோளத்திற்குக்

காணும் தாபிதத்தினா லேற்படும்
eto, fever arising from the inflammation of a gland — Adeno-fever.

a little gland - Glandule; 6. Q@em7& | Gane கட்டி, உடம்பின் எப்பாகத்தி
குடல் நெடுகவிருக்கும் நீளமான
லாவது
திரட்சியாகக் கோளம்
Apnoeslac,

the lymphatic

situ-

ated between the layers of the mesentery - Mesentric glands; long-

pepper; glans penis; myrrh; water-jar.

வீங்கிப் பருத்துக் காணல்,

913௮0ப-

lar swelling on any part of the body.

கோள

சாஸ்திரம்.

உடம்பினுள்ள

கோளங்களைப்.பற்றிய pied, a trea-
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கோள

சாஸ்திரம்

கோளம்

tise on the glandular system —
Adenology.
கோளச்

சிலந்தி,

்.
see

Gane

படுவன்.

கோளத் தாபிதம், கோளத்திற்குக்
Sram spp, inflammation of a
gland — Adenitis.

relating to a gland — Adenic.
கோளத்தைப் போன்ற, கோள வடிவ
(penen of the shape of a gland;
gland like — Adeniform.

கோள நிலைமை, உருண்டை வடிவ
மாய் இருக்குந் தன்மை, (116 state
or condition of being spherical or
globular — Sphericity; spherodal

state.
நீருறை, கோளத்தின் பிணி
emu, a cystic adenoma —

Adsno-cystoma.

கோள நோய், சாதாரணமாய்க்
கோளத்திற் கேற்படும் எவ்வித

வடிவம், 01௦0ப-

(lar shape; 2. உடம்பில் நீரூறும்
“சதைப்பற்று, ௨1 019௭ in the body
secreting. some fluid; gland; 3.

-கண்ணீர், உமிழ் நீர், பித்த நீர்,
"வியர்வை முதலிய. கெட்ட நீர்கள்
பொசிகின்ற கருவிகளின் பொதுப்
பெயர்,

கோளத்திற்குரிய, கோள சம்பந்தமான

கோள
Br

- கோளம், உருண்டை

௨௦௦௱௱௦௱

ஈவா

நீர் மிடா, a large globular waterjar.
கோளம், இக்கோளங்கள், முக்கியமாக

உடம்பிற்கு வேண்டிய வஸ்துக்
களைத்- தயாரித்துக்
கொடுக்க
உடம்பினுள் ' பல
பாகங்களில்
அமையப் பெற்ற சிறிய உறுப்பு
களுக்கே. இப்பெயர். அவைகள்

நுண்ணிய நாடிகளும், நாளங்களும்,

விசர்க்கக் -குழல்களும் திரண்டி
ருப்பதினால் உருப் பெற்றிருக்கும். .

இவற்றிற்கு இரத்தத்திலிருக்கும்
திரவப் பொருளை

கவர்வதற்கும்,

கழிப்பதற்கு முள்ள சக்தி யுண்டு,

நோய், வாடு ரா of glandular disease ~ Adenosis.

அன்றியும்

இரத்த:

கோளப் படுவன், கோளச் சிலந்தி,

'வடிக்குங்

குணமும்,

adeno- ulcers.

கோளப் பிணி, கோள நோய், any disease of a gland.

கோளப் பிரிவு, கோளம்

ahi தனிக்

கோளங்களாகப் பிரிதல், 80௩௦௮!
seperation of a gland into distinct
parts — ‘ Adeno- diastasis.

்கு ஏற்படும்
ு, கோளத்திறtru
கோள மறிப்ப
ction. ©
obs
lar
glandu
gen.

for se-

creting glands form which tears,
_ Saliva, bile, water, sweat etc. ema௮16; 4. ஓர் பெரிய உருண்டையான

மாசுக்களை

வேறுவித

தொழில்களியற்றும்
சக்தியும்
உண்டு.
இதற்கு
மாசயனி
கோளத்தையும் ' உமிழ்.
நீர்

கோளத்தையும்
உதாரணமாகச்.
சொல்லலாம். மேலும் ஈதலைக்
கருதி மண்ணீரலுக்கும் ஈரலுக்கும்,
கழிவுத்
தன்மையை
நோக்கி
குண்டிக் காய்க்கும் முலைக்கும்
இப்பெயராகிய கோளம் என்பது
பொருந்தும். 'இக்
கோளங்கள்
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கோளம்

கோளம் '

உடம்பின்

ஆரோக்கிய

|

வளர்ச்சிக்கும்
நிலைமைக்கும்,
முக்கிய மானவை. அவைகளின் ,
பருமன் -பயற்ளவு முதல் பனங்கா

யளவு

ஈறாக

ஒன்றுக்கொன்று

வித்தியாசப்படும்

கோளங்கள்

சிறியவைகள்ாராயிருந்தாலும்
அவைகள் ஒவ்வொன்நறிலு மிருந்து
அதனதற்குரிய
நீர் வெளியே
பாய்வதற்கு வெவ்வேறு குழல்
களுண்டு, பலவிதமான சுரப்பு
களை

உண்டாக்குவது : தான்

கோளங்களின் தொழில். அப்படியே
உமிழ் நீர்க் கோளங்கள் உமிழ்
நீரையும்: ஈரலானது மண்ணிறமான
கசப்புள்ள
பித்தத்தையும்,

பிருக்கங்கள் (குண்டிக் காய்கள்)

givento . collections
of
speciallised cells in the body
which manufacture special sub-

stances

needed

by the body.

Gland is a small structure, occur-

_fing in many parts of the body,
composed of various tissues,
blood- vessels, nerves etc. It pos-sesses the power of absorbing
or separating the various substances

which

pass

into

or are

separated from the circulating
fluid. tt also acts as filters or effects some

action in the blood as

it passes. Of the latter type are the
lymphatic glands, and of the
former are the salivary and the

sweat glands. The term is some-

அமுரியையும்
தேக வளர்ச்சிக்கு

times applied to the liver and the
kidneys when they are designated
as.glands of supply (the liver; the

வேண்டியிராத
வஸ்து
ஏதாவ
தொன்றிருந்தால் அது சோஷணக்

glands of waste (the kidneys, the

உவர்ப்புள்ள
கழிக்கின்றன.

குழல்களால்

உறிஞ்சப்

பட்டு,

“ அவைகளின் வழியாய் இரத்தித்திற்
குள்ளே

சேர்ந்து, முன் சொல்லப்

பட்ட
கோளங்கள்
வழியாக
அந்தந்த விசர்க்கமாய்க் கழிந்து
போகும். கோளங்களின் வழியாகக்
கழிந்து போகவேண்டிய வஸ்துக்
கள் ஒழுங்காகக் கழியாதிருந்தால்
நோயை
யுண்டு பண்ணும்.
கோளங்களின் வழியாய்க் கழிய
வேண்டிய மற்ற மாசுக்கள் ஏதாகிலும்
தடைபட்டால்:
உடம்புக்குள்ளி

ருக்கும் உறுப்புகளிலே குழப்பம்
உண்டாகும்.
இக்
அடியிற் கண்டபடி

‘uw,

கோளங்கள்
பல வகைப்

glands. This is the name

pancreas,

mamma

the

spleen);

and

as

etc). They are of great

importance in the maintenance of

health and growths. They are of

varied size ranging from dholl
gram to palmyra fruit, but different
in their characteristics. Though
these glands are small, they are
provided with ducts for purposes
of discharging the secreted fluids.

Secretion is the chief function of
these glands as can be seen from

salivary glands.secreting the sa-

liva, liver, the bile and the kidneys

the urine. Such of the waste matters as are not required for the
growth of the body are absorbed
by the lymphatics. vessels and
taken to the blood from which they
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கோள

are excreted through

various

ex-

cretory organs. If, on the’ other
hand, they are not excreted from

16. sifleays Caron,
gland.

excretory

்

‘the body in the ordinary course

17. Agi Ganemb, follicular gland.

disease may appear. If the excretions to be eliminated by these

18. பாசக

glands

are

obstructed

course, some
ternal organs

These
kinds

as

in their

disorder in the inwill be the result.

glands

are

of different

mentioned

1. wreueflé

below:—

Gane,

2.

3. flexors Ganenib,

sebaceous

gland.

4, குழற் Ganems, tubular gland.

5. குழலற்ற கோளம்,

0௦11555

gland.

6.தேவதாரு கோளம், pineal gland. -

7. ePlapsmers Canemb,. pitituary
,

8. elas 51% Canomb, thyroid gland.
ஓ. கேடய

கோளம், thymus gland.

10. ஆசனக் கோளம், வா! gland:

11. உமிழ் நீர்க் கோளம், 8வ1மகரு
gland.

a

- 12. கன்னக் கோளம், buccal gland.

13. கண்டக் கோளம், 021௦00 91210.
14. 555% Canemb, dental gland.
15. குடற் கோளம், intestinal gland.

gastric

19. Aemends Canad, genital gland.

20.

wuld

anm

Caren,

pilous

gland.

21. scinenfis CGanemd, lacrimal
gland.

22. முலைக் கோளம்,

சுவேத அல்லது வியர்வைக்
Gasmemb, sweat or miliary gland.

gland.

நீர்க் கோளம்,

gland.

lymphatic

gland.

'

விரணம்

mammary

். வாய்.
23. பருவ பக்குவக் கோளம், ஐப்
gland.
24. திராட்சைக் குலைக்
racemose gland.

கோளம்,

25. பிரிவினைக் கோளம், 8ஸ்௦நு
giand.

26. @is Ganem, sextial gland.
27.

யோனிக்

கோளம்,

vaginal

gland.
28.

sqnuemus.

.
Ganemb,

uterine

gland.
கோளரி,

சிங்கம், lion.

கோளரிஞ்சான்,

ஓர் வகை

ஆற்று

மீன். இது சாம்பல் நிறம். இது 22 அடி

_ Semb carp — Labco ariza.

It is —

-leaden grey in colour, about % ft.:
in tength.
Garner qumiaib, amis

wesred,

lead

ore.
கோள விரணம், கோளத்திலுண்டாகும்
tsar, ulceration of a gland.
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கோள. வீக்கம்

கோள விக்கம், கோளத்திற்குக் காணும்
6faa1b, glandular swelling or enகோளா, கொத்தின ஆட்டிறைச்சிக்கு
கறி மசாலை
யிட்டு உண்டை
களாகத் திரட்டி நெய் அல்லது
எண்ணெ யிட்டு வறுத்த பண்டம்,
minced

mutton

in oil

9;

mixed

with

curry

into balls and fried
2. கஞ்சா வுருண்டை,

balls of pulverised ganjah leaves.
கோளாங்

கட்டி, ஓர் மண் கட்டி,

mineral compound
found in a lump.

of

a

silicate

கோளாங் கல், 8௦6 கூழாங் கல், 2.
பருக்கைக் கல், 3 85! ௪14!
stone mixed with or without sand.
கோளாறு,

குழப்பம்,

0/5௦7082ா

௦5

குடற் கோளாறு, 015004 ௦7 17195- |
14௭5; 2. வயிற்றுக் கோளாறு, 015order of stomach; 3. @mmb, defect, as of body.
Ganefl, a4,
banyan
tree;
கொழிஞ்சி மரம், which see;

2.
3.

பூவாது காய்க்கு மரம்; (உ.ம்) அத்தி
iyi, tree yielding fruit without
blossoming as fig tree; 4. see an
கோளி: 5. சிங்கம், lion; 6. see
கோளிகை; 7... அத்தி மரம், 119 tree.

Ganeflawb, Hues, long pepper; 2.
அத்தி மரம், 10 112௦.

கோளிகை,

Secamone

swallow:

wort

—

emetica.

கோளிப் பூடு, 586 குப்பை மேனி.

largement of the gland.

stuffs, made

scammony

பெட்டைக். 'குதிரை,

mare; 2. பெட்டைக் கழுதை, 8%6ass.
கோளிப் பாசம், பெருங் சூறிஞ்சா,

Ganeflund, 315, country mallow —
Abutilon

indicum.

கோளி யால், ஓர் வகை ஆல்; large leaved yellow fig — Ficus callosa.

கோ ஸிழைத்தல், கொல்லுதல், (எி11ஈறு; 2. தீங்கி ழைத்தல், 0௦479 ஈவா
or injury.

" கோ ளேசம், 58௨ குங்குமப் பூ.
கோளை,

எவி,

£௭4;

2.

கோழை,

‘phlegm.

கோளைக் குத்து, நெஞ்சில் கோழை
அல்லது
கபங் கட்டுவதால்
ஏற்படும் மார்பு வலி, ஐவ 1ஈ 1௪
chest as a result of accumulation
of plkiegm in bronchial tubes.
Gare, sras_twb ye, citronella
grass — Andropogon nardus; 2.

வலி, 547210; 3. நல்லெண்ணெய்,

gingelly ௦4; 4. குலை,

cluster;

bunch; 5. iS\waneib, brilliance; 6.
BSevremiw, nature or quality; 7. ump,
snake;
8. eflagib, poison;
9. மேகம், 0௦ப0; 10. கிரகம், (1 ,&5-

tronomy) planet; 11. நவக் கிரகம்,
the nine planets.

| Cancr Hous, geiig) wren, nine
days.

கோள் வாய், புதிதாக எற்பட்ட புண்,
newly caused wound; fresh
wound.
்

கோறடம்...8௦௦ எட்டி.
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கோறல், கொல்லுதல்,

கெளசி

12119.

கோறித்தல், நில வேம்பு,

the leaves of which are consid-

ground

_ neem — Andrographis paniculata.
Ganenp, Geusnen,

socket as eye-

socket; 2. giener, hole or cavity; as

பந்றுளை;

3. பவுத்திரத் துவாரம்,

sinus in fistula; 4. Qeniiis வழு,
abrasion or scratch in the body;
5. உடம்பின் குற்றம், ௦௦01 272௦.

கோறைப் படுத்தல், வழு வுண்டல்,
sustaining an abrasion or scratch;

2. குழி யுண்டாதல், 0௦௦௦79 ௦1low; forming a cavity.
கோறை

வைத்தல்,

உண்டாதல், 1௦121௦
as in ulcers.

துவாரங்கள்
௦7 sinuses

கோற் கொடி, இலந்தை மரம், ]ப]ப0௨
1786; 2. ௬ரைக் கொடி, ௦141/௨-௦௦பா௦
எள; \Lagenaria vulgaris.

கோற் புழு, கீடம், ௮ (00 of chrysalis on branches of trees;
உலண்டம், case-worm.

=

கோற் சூச்சி, 5696 அங்கக் கோற் பூச்சி.
கோற் றேன், கொம்புத் தேன், a superior kind of honey found collected on branches of trees.

கோனந்தி,

826 அரிதாரம்.

கோனி, பூவாது காய்க்கு மரம், ௨ 171௦௦
bearing fruit without showing flowers. See Gamer.

கோனியக் கனி, கோனிப் பூண்டின்
பழம், hemiock fruit.
கோனியம், மேனாட்டு
பூடு, 2 10

ஓர் விஷப்

இலார் ௦

பல்

Europe

ered very poisonous
maculatum. —

கோனிற்

கொடி,

hog-creeper

— Conium

கொடிப் .புன்கு,

— Derris scandens.

கோளை வேல், ஒர் (வகை. வேல்,
crooked
acacia. See Gamig.
வேலன்.

.

கெள

கெள, கொள்ளு, horse-gram; 2. sen,
toddy.

கெள கப், தோலா எடையுள்ள ஒர்
பண்டை காலத்து துலுக்கர் வெள்ளி
நாணயம், ௮0 வர்கம் 144௦
’ silver coin weighing

50 tolas.

கெளச பாகம், ஓர் வகைக் கஷாயம்,
a kind of decoction.
Glas Feo, ser, toddy.
கெளசனம்,

566 கோவணம்.

கெளசி, வயிற்றி லுண்டாகும் ஓர்.
நீராமைக் கட்டி, ௦
071௪ படு
or abdomen, abdominal dronsy
— Ascites. See aefilene.

கெளசிக தாரி, 826 குங்கிலியம்.
கெனளசீக பலம், தேங்காய், 000081.
கெளசிகம்,
ஆந்தை,
௦/;
2.
தென்னை,
. 00௦0 8ப4 166; 3. 866

குங்கிலியம்; 4. பாம்பு,.51௮166.

கெளசி

கேயம்,

Agitieou,

வெள்ளை

fox frightener

கிலு

—

Crotolaria angulosa:

கெளசி பல், தென்னை மரம், 00009. :
nut tree.
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கெள

சிரர்

கெள சிரர், நிலக் குரோசினை. இது_
செம்பினின்று களிம் பெடுக்கும்,

an unknown drug said to remove
verdigris from copper.

கெள

சீதளம்,

வெள்ளை

QeneveS, stinking
5௮௦ ஈரக் கொல்லி.
கெள

ஈர்க்

swallow-wort.

mre, an Ayurvedic treatise by
Sage Viswamitra.

| Glaengin நாடி, கெளதமரால் தமிழில்
செய்யப்பட்ட ஓர் சோதிட நூல்.
தமிழ் நாடி நூற்கள் சாதாரணமாக
உள்ளங்கை ரேகையை அனுசரித்தே

வரும். ஆகவே,

ரேகை

சாஸ்தி

ரத்திற்கும் சோதிடத்திற்கும்

சுகம், see குங்கிலியம்.

கெளஞ்சம்,

'தீரகம்

'நெருங்கிய சம்பந்த முண்டென்பது
தெட்டென விளங்கும், ௨ 1707௩ ௦

5௦6 கிரவுஞ்சம்.

கெளடதம், வெள் ளுள்ளி, ௫2116; 2.
Qau_uneneo, Tellicherry bark —
Nerium antidysentericum.

கெளடம், வெல்லத்தினால் செய்த ஓர்

Astrology
written
by
Sage
Goutama or Viswamitra. Tamil
Nadi work is generally based on
palmistry; and therefore a closé
relation

between

palmistry

and

ogi. a liquor prepared out of

astrology is clearly established.

jaggery; molasses or that which
is prepared from sugar; 2. gt

NOTE :~Itis very doubtful if there

பின்னலான

Sanskrit, referring to horoscopes
individually.

மருந்துக் கொடி,

௮

medicinai twining creeper; 3. an_

Ggaib, North India.

Sakti.

பேங;

1176-

கெளண்டினியன்,

116

sage;

2. gi

பிராமண கோத்திரம், the title of a
Brahim

கெளதமி, கோரோசினை,
Lia, COW.

0௨20: 2.

கெளதம், கிச்சிலிக் குருவி, the king
fisher — Halcyon.

Gaenpirpib, o_(ubiiledt @ ig, YOuNG

ஓர் இருடி,

of a great

fragrant

bezoar.

0௨0.

கெளண்டூன், உயிர்க் கொல்லி,
killer; 2. Geuen, hunter.
name

Ver,

resin.

கெளதமை, பசு, ௦018, 2. கோரோசனம்,

கெளடிகம், 568 கெளடம்.
கெளடிலம், வளைவு,

like this in existence in

Ganswwb, Roo

கெளடலி, நிர்வாணி, a naked
லா; 2. உடை யில்லான், ௦6
1 பெர்ருறு ௩௦ ௦௦4௧5 ௦; 3. சத்தி, 15
goddess

is a work

lineage

கெளதம தந்திரம், விஸ்வாமித்திர
ராஜ் செய்யப்பட்ட ஓர் ஆயுள் வேத

௦ரீ பலாச; 2. உடும்பின் நிறமான
umibyy, a-snake of the. colour of

guana.

Glacngrf, acyamfl, partridge.
கெள தீரகம்,மா.மலை, ௮௩ பாண
அலர் (2):
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கெள

தும்பை

கெளரம்

கெள தும்பை, 86௦ கவிழ் துப்பை.
கெள தாகலம் 8

umes,

‘creeper — Mimordica

பற்றி இருதொடை களுக்கும் நடுவே

ground

humilis. .

கெள தேர சர்ப்பம், சாரைப் பாம்பு.

இது உடும்பு நிறத்தை போன்றதால்
OG Quuws, rat-snake.

from its resemblence

So called

in colour to

guana. See Gaengnow.

கெளதுக

வாதம்,

586

கவுத்துக

வாதம்.

கெளத் துவம், மாணிக்கம், ௮ (80 ௦
carbuncle (gem); a ruby.

கெளந்தி, காட்டு மிளகு, wild

pep-

எ: 2. வால் மிளகு; 124 pepeer —
Piper cubeba.

கெளந்தியம், வெண்
murdah

மருது, white

— Terminalia

arjuna.

கெளந் திரியம், வால் மிளகு,

586

கெளந்தி.

fruitescens.
of

jack tree.

சித்தன்,

596

கவுபால

சித்தன்.

கெள

பீன சுத்தன், பெண்ணோடு

கெள பீன தோஷம், சோரப்புணர்ச்சி
செய்தலாகிய குற்றம், வரி-௦7 10ஈ1cation; venereal affections.
பீனம்,

month of November.
Qaen wrypab,
age.

கெளமார

Aeremw,

juvenile

தந்திரம், பிள்ளைகளை

வளர்ப்பதைதப்பற்றியும்,
பயிற்சியைப் பற்றியும் கூறும் ஓர்
வடமொழி வைத்திய நூல், 4௦ 880tion of a medical work in Sanskrit
treating of the rearing and eduction of children.

young

age;

3. ஒன்று

முதல் 16 வயது வரை யுள்ள ஆண்,
1 to 16 years; 4. 16

வயது முதல் 32 வரையுள்ள பெண்,
a female aged

16 to 32 years.

கெளமாரி, 526 குமரி.
கெள மீதி, நிலவு, 1௦௦.

Gaegngcuer, a confirmed bachelor.

கெள

கெள மாதம், கார்த்திகை மாதம், 111௮

a male aged

பலா, தட்டுப் vieor, a kind

கெளபலா

the thighs and fastened to wrist
or middle string before .and behind to cover and conceal the genital organ of a male.

childhood;

Glaer Liedwb, Dlerami, chilly — Capகெள

ஆண் குறியை மறைப்ப
வுபயோகப் படுத்தும்
துணி, ௮ ஈவு
16 ஈ௭of cloth passed between

கெளமாரம், Seremw, youth; maiden
age of sixteen; 2. une பருவம்,

கெளபம் கிணற்று நீர், '8௮| எல்சா.
sicum

பாய்ச்சி,
தற்காக
துண்டுத்
row strip

கோவணம்.

இது

இடுப்பின் அரை ஞாண் கயிற்றைப்

கெளர சத்தம், சிவப்புக் கால்களை
உடைத்தாயிருத்தல், having reddish

legs.

Qaeny Agasb,

am_Qu

vse, wild-

cow — Bos gaurus.

கெளரம், தாமரை,

!௦1ப5; 2. காட்டு

மாடு, "4118 ௦% 3. காட்டு.மான், ஈரி

1234

கெளரி

கெளரம்

$௦பாரு மே: 4. பொன் அல்லது

NOTE

:— They are used as orna-

. ments

yellow colour, 5. |

wepeen Hp,

வேம்பு

amongst

hill tribes.

In

as in-

households. they are used
struments of gamimg.

6.
whiteness:
வெண்மை
Glaucrenené &(G\e, white mustard;

7. தாமரை நூல், 41௮௮5 ௦71௦1ப5; | Qauenflab, Qeuctemend eG], white
8. பொன், 9௦1/0; 9. அரிதாரம்,
orpiment; 10. Giaig., a pot-herb; 11. .

mustard.
கெளரி கேணி,

iwensen, Saffron.
கெள

காக்

white mussell-shell creeper —
அல்லது |

ராங்கம், வெள்ளை

மஞ்சள்

வெள்ளைக்

உடம்பை

உடைத்தா |

யிருத்தல், having a white or yellowish body.

.

சர்மாரச $சாாச12௪ (albiflora)
செளரி சிப்பி, 5௦6 கெளளி பாத்திரம்.

கெளரி

பாஷாணம்,

ஓர் வைப்புப்

Liteagnevotib, a prepared

Mami.

«Ge;

holy basi! — Ocimum

58௨ கெளரி

sanctum;

பாஷாணம்;

[௮/௫ wild vine — ப

56105௮

alias

| கெளரி பாண்டம், 58௨ உமரி.

Cissus acida; 5.

பத்து வயதுப் பெண்,
years;

3.

4. புளி

நரளை,

6. Gunes:

கெளரி

girl of 10

ofimib,

விடங்களில்
விடங்களில்
.
உபயோகப்

பைசாவுக்கு
விற்பார்கள்.

இவ்

கிடைக்கும்.
சில
இதை நாணயமாக
.
ர
படுத்துவதுண்டு. .

இவ்வளவு
இதைப்

கெளளி
.

.

கெளரிப் பழம், ஓர் சிவப்புப் பழம்.

தீவுகளாகிய

மால்டிவ்

5௦௨

yellow

கெளரி, பல கறை. இது இந்து மகா |
சமுத்திரத்திலுள்ள

பாத்திரம்,

பாத்திரம்.

colour; 7. see ané sents.

லாக்டிவ்,

arsenic —

Yellow oxide of arsenic. 586 கவுரி
பாஷாணம்.

2. gre,

Mustard:

என |

பற்பமாகச்

|

இது

சாப்பிடவும்

ஊறுகாய்

Grim _ayd esayd, Indian black
perry — Rubus flavus. 14 15 eaten

and made into preserves.

கெளரி மாதி, சரள தேவதாரி,8 1480
of Deodar tree.
:

கெளரி
known

யச்சம், ஓர் பூடு, எ

பற-

plant.

செய்து நோய்களுக்குக் கொடுக் | இெளரியம், 89௦ ௧௬ வேம்பு.
&eomb, cowry — Cypraca moucta.

They are found on the shores of | கெளரி
the islands of Laccadives and
Maldives in Indian ocean. They are
current as coins in some

parts as

a fractional part of a pice. It is also
' calcined

into a medicinal

powder

and used for curiny diseases.

யெலுமிச்சை,

பெரிய

sgniiilgens, gowry'’s neem.
large species of lime..

It is a

கெளரிலம், see கெளரிகம், 2. அயப்
Gluumg., iron filings.

கெளரி

வேம்பு, 5௦௨ மலை

வேம்பு.
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கெள்ரீ மந்திரம்

கெளளி

கெளரீ யந்திரம், சாரணை கொடுப்ப தற்காக
உபயோகப்படு
மோர்

கெளல்

மிகம்,

நூல்

குன்மக்

கட்டியை

சிகிச்சைச் செய்தல், 11௦௮10 ௮ 01௮-

யந்திரம். இதில் 8 சதுர அங்குலச்

dular swelling 160

குல்டீம்,

செங்கல்லைக் கண்ணாடியைப் '
which ‘see.
போல மெதுவாக அரைத்துப் பிறகு
கெள வலம், 8௦௦ இலந்தை...
அதன் மத்தியில் மூசையைப் போற் '

குடைந்து, அதற்குள் சுண்ணாம்பு

கெள

- தடவிப் பின் வெள்ளி பொன், அப்பி
ரேக்கு

இவைகளை

அரைத்து

மண் செய்து புட மிடப்படும், ௮ஈ ap-

'

paratus used in Alchemy for purposes of animating mercurial |
pills. Itis made as follows:— a brick
of 8 cubic inches is rubbed so to .
have a smooth surface; and a hole
is scooped out in the centre in the

கெளளா, (யுனானி) உடம்பிற்குக்
குளிர்ச்சியை உண்டாக்கு மோர்
பழம். யுனானி வைத்தியர்கள் இதை
மிகுதியாக உபயோகிப்பார்கள், 8
kind of fruit much used by Unani
doctors for colling the system.

அரி தாரம்.

5௦௦ கெளரிப் பழம்.

ரேகிகம், பாம்பு, உ serpent.

கெளளி,

கெள ரேசியம், வெள்ளை முக முடைய
கருங் குரங்கு, ௮ 0120
with a-white face.

கெள

கெள

லவம்,

பன்றி,

லாலகம்,

earthen

100 வெற்றிலை
_

bundle
leaves.

இதனால்
பாண்டம்,

pot.

Gaon slaw, unglfl tom, trumpet tree — Bignonia suaveolens.
கெள

060௦10;

house-lizard

—

2. 586 அத்தி,

3.

கொண்ட

containing

100

கட்டு,
betal

கெளளிக் காதம், பல்லி பலுக்குதல்,

hog.

மண்

பல்லி,

Lacerts

௱ா௦ஈக்வு

Qlaer eoaib, cured len, tail pepper.

7௮51

கெளவை, கள்; 1௦0ஸ்ு;; 2. என் னிளங்
amu, immature rape seed.

of lime inside. In it is inserted the
prepared essence of silver gold
or mica with the mouth of the hole
closed and hermeti cally sealed;
and then calcined.

கெள

2.

- கொள்ளும் ஆயுதம், ௮ ரஊப்
for holding fast — Forceps.
கெளவுதல், கவ்வுதல், 110100
with the mouth.

shape of a crucible with a coating

56௦

ோசினை:

கெளவு, கருவி கெட்டியாகப் பிடித்துக்

மூசையில் வார்த்து, வாய் மூடி சீலை

கெளரீ லவிதம்,

வியம், see கோ

சாணி பொது. 5866 கவ்வியம்.

லேயகன், நாய், 0௦0.

நேரும் நன்மை

தீமை

களை யூகிக்கலாம், ரெர்ற ௦7 lizard
foreboding good or evil.

கெளளி நூல், பல்லி சொல்லுவதின்
பயன் கூறும் நூல், 9 172௪1456 containing

the

interpretation

of the
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கெளளி

நால்

chrips of lizards; a science on the
noise of lizards and its presage.

கெளளி

பத்திரம்,

வெள்ளை .

Glaupaiismeo, white betel leaf.

கெளளி பாத்திரம், மஞ்சட் தேங்காய்
காய்க்கும் தென்னை

மரம், 8 526-

cies of cocoanut tree yielding yel-

low fruits; 2. simeilaen 2_cusray
ஏற்பதற்காக
உபயோகிக்கும்
தேங்காய்
ஒட்டினாற்
செய்த
uinélpib, a cocoanut bowl used

- கெளனிகம் |
by. mendicants

for holding food

or drinking water or other liquid;
3. பூசைக் குதவும் சங்கு, ௨ 1279௨
kind of conch used in offerings
as a cup.
கெளன
குளிகை,
_ குளிகை.

கெளனிகம்,

566

ஆகாயம்,

Feuer
்

உர;

2.

கெண்டகச் சிலை, ௮ black granite
stone.

