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கக்கு

633
ழ்
&k.

The first consonant being the guttural

1901௦01655

8000;

ழுத்து.

௧11௨.

நெடுங்கணக்கில்

மூதன்மேய்யே

The compound of +9, secondary

consonantal symbol ka.
௧1%.

1.

Sign in Tamil Arithmetic of the

number

one;

Symbol

representing

ஒன்றேன்னுமேண்ணின்
the

gamut; stbarmoTéwu

(Ger)

&* ka, part.

third

குறி.

note

nadS2emGensud

of

2.
the

Corpsgn.

5௦6 கக்கரி, (மலை.)
கக்கல் மலல்வி,

+.

சக்கல்கரைசல் kakkal-karaical, n. <ssee
1. Muddy water, as that which flows at the

ஆத்றுவெள்ளம்

121200),

n.

(குறள், 1033).
கஃறெனல்
signifying

cf. karsa.

A measure of

தொடிப்புழமுதி

kakrenal,

blackness;

சல்சா

௬,

An

வுணக்சன்

expression

கறுத்துள்ளமை

காடீடுங்

குறிப்பு, க%&றென்னுல் சல்லத சத்தம் (தொல். எழுச்.

40, உமை).

கக்கக்கெனல் kak-kak-k-enal,x. 1.Onom.
expr. of clucking, as fowls; god SgPeny. (w.)

2. Onom.

குறிப்பு.

expr.

meaning

laughter;

#fisb

river;

a

in

flood

a

கச்சலுங்கரைசலுமாய்

excrement;

Liquidised

கக்கலாத்து

15%

கலங்களீர்.

பூச்சி.

Collog.

மலம்.

1210212100, n. cf. Port. cacaகரப்பான்.

kakkal-um-vikkal-

d
g00
Soa guSH
adv,

2.

தூத.

Cockroach, Blatta orientalis;

அக்கினி,
௧௬

of

beginning

um-ay,

weight=$ பலம்.

வாந்திசேய்யப்பட்டது.

from the mouth;

as

out,

lacca.

(புலியூசர். 7.)

4¢Gaws

by children;

1, Vomiting, generally

88 10 வாழ்ச; ஒந வியங்கோள்விதத். (ஈன். 338.)
&' ka, n. <ka.
1. Brahma; “ower. sd

2. Agni;

[T. K. kakkw.]

கசக்கு:

os. (Sa.) 2.[M. kakku.] Vomit, anything cast

Verb ending of the optative,

வென்ப தயன்பேர் (காஞ்டப்பு. தலவி. 96).

<karkatika.

n.

வயி,

கக்கரிகம்

க

<sé@-+-

shooting

half

Just

forth, as grain in the ear of corn; ##% wdrngub

ஈனைதலுமாய், கெல்லெல்லாம் கக்கலும் விக்சல்மாயிருச்
G28. (w.)
கக்கவை-த்தல்

kakka-vai-, v. tr. Cid.+.

To press hard for the discharge of a debt; to
dun

a debtor and

pay;

to

force him

Gsga&

வாங்குதல். அவன் தனக்குச்சேரவேண்டிய பாக்கியை

சக்சவைத்தான்.

கக்கக்கொடு-த்தல்

<id.+.

To

1204-%-12000-)
its own

feed from

v.tr.
as a

mouth,

நம்ம 29௦002; தன் வாயிந்கொண்டதை மற்றேன்

kakka-k-kotu-, v. tr. pig ஊட்டிவளர்த்தல், சாகம் சன் குஞ்சுக்குக் சகஇக்
ு..
To pamper, feed to surfeit, used கொெெத

6&54Q)51O-S5ev

<ssq-+.
in reproach; 2erma BasaF ye Osd.
culty; hardness;

Smuraib.

Diffi-

(w.)

SS5L_1_UNO-Sev kakkattam-itu-, v. intr.
cf. kakkhata,

Onom.

expr.

loudly, as horse-laugh;

meaning to laugh

#f&uSh

ooss

செய்தல். சந்தன் கச்கட்டமிட்டுச் சரித்தான். (7.)

சத்தஜ்

SS55omr1_1D kakka-tantam, n. < kaksa+.
மேட அக்குளில் இடுக்கி நடக்குங் கமி.

S&S LiuMerte

kakkappalam,

n. <id.t+

prob. kapaia. Vessel or bag carried under the
arm by ascetics; துறவிகள் கக்கத்திடுக்குங் கலம்

அல்லகு! மட்டை. (1)

S&ESUIQUTL_t_oxtid kakka-p-pottanam,
nm. <id.+.
Bundle of cloth carried under the
கட கக்கத்தில் இடுக்கிய துணிழட்டை. (9.)

கக்கம் 111௨0, 2.<kaksa.

&&@£bd kakkicam, n.

(w.)

கக்கசம் kakkacam, n. <karkaSa.

Armpit, axilla;

அக்குள். சட்டிச் சுருட்டித்தல் சச்சத்தில் வைப்பர் (பட்.
டினத். இருப்பா. பொது, 30).

S&S kakkari, 2. <harkati, Kakri-melon,
Cucumis சண்பக
முள்வேள்ளரி. (குடா.)

5௦ கக்கசம்.

கக்இருமல்

kakkirumal,

Whooping cough;

#&gater.

2.

Vul.

<séq- +

&&G)- Sev kakku-, 50.[T.K. M. Tu. kakeu.]}

tr.

1. To vomit, spew from the stomach; ass

சேய்தல்.

(மிங்)

2, 70

as

61600,

a

snake

its

ற0%௦வ) வெளிப்படுத்துதல்;

புனல்பகுவாயிற் சக்க

(சம்பசா. இரணி. 89) 12௪.
rebound, fly back, recoil,

1. To skip witha
asa nail; ஆணிழத

வியன பதியாமல் எதிரேழதல். ஆணி சக்இப்போயிந்று.
2. To overflow, asa river; GugaeGabs
(w.)
3. To shoot out,
தல். ஆறு சக்கிப்பாய்றெது. (.)
3, To yield
as ears of corn; as fase. (wW.)

the essence, as drugs put in boiling water: amr
WpEgZse.

Loc.

5. To ooze out, as oil through

06 ௦1௯5 04 (06 8140; கசிதல்.
போட்டது.

எண்ணெய் சகசிம்.

(1.),

SSG" kakku, n.<sé@-.

Whooping cough;

கக்குவான். கக்கு களைவரு நீரடைப்பு (திருப்பு. 627).
80281-08101-.
கக்கு? வ], ஈ, 4கத்சண்டு.
Nurs,

SSG

kakkucu,

#2.

<Dutch.

ககனாரவித்தம் kakanadravintam, n. < gaga-

kakhuis.

Latrine; மலசலங்கழிக்கும் இடம்.
3,

1. Lotus which flowers in the
na+taravinda.
sky, as a thing that is non-existent; ஆகாசத்
தாமரை. (வேதா. சூ. 63, உசை)
2. Seed Moss,

கக்குசுப்பற்று kakkucu-p-parru, 1. “கக்கு

தவமா ; படைதோய்.
SSGTD kakkuriti, 2.<T. kakkuriti. Diffi-

Sida humilis; GamimGutF,
&@ Sa

பிடி; பிரயாசை. சக்கு£திபட்சமாய் காலுபணங்கொடுத்

தான். (0)
SSGaiTus kakku-vay,
கத்தவான். ௦௦.

SSQGutow

2.

kakkuvan,

<séG-+.

2. <id.

of the motions

&@Gutb' kakupam, 2. <kakubha.

One who
of heavenly

Garuda,

டா. 169).

ககோதரம்

காத்ததை (சசேக்திர),
kakam,

general, from

(Bar)

n.

<kha-ga.

its moving

1.

in the

2. Arrow; opby. (Gu)

poison; சரகாண்டபாஷாணம்.

க்கம்? 81௨0, ௩.

ககமாரம்

566

5௦6 ககபதி,

Snake,

in

(மூ. 9.)

kaka-racan,

n. <hkha-ga-rdja.

௦116௨ நக;

See weof3sdara?. (wes)

n.

2, 566 ககனசார்கை, 9,

(2.

<id.+.

1௦

travel;

88௦12;

ஆகாயத்திற்

(திருவிளை. கான்மாறி. 12.)
ககனம்'

188௨,

அவ்

n. <gagana.

firmament; ஆகாயம், (இலா)
கம். சகனவாணர்கள்

சரக்கை,

(சந்தபு. goriAenp.

thicket, jungle; #1. (a.)

இன்றி

ர

1. Wood,

2, Army; Gater.

eclipse of the sun; aeund

n. <karikana.

1.

bridegroom

and

the left

wrist of the bride at the commencement of the
wedding ceremonies, also round thearm of such
as bind themselves by a religious vow; amy
saci.
2. Bangle, bracelet, wristlet; ggamad

கைவளை. கங்கணம் பாடி (திருவாச. 9, 19).

1. Sky;
13). 3. Air,

Annular

right wrist of the

A

3. Tahiti Arrowroot, Tacca binnatifida;

95 Subs. (ep. 5)

kankanan-kattu-, 9.

A string tied with a piece of turmeric to the

2. Heaven; aaté

20௦5006816; வாயுமண்டலம்.
ககனம்' 1%212ர௨௱, n. <egahana.
(46)

2.

௩.

வானமண்டலம்,

கங்கணம்" 1ர்ரவா,

5

பசதநாட்டியவுறுப்புள்

kakéla-castiram,

போலத் தோன்றும் சூரியகீரகணம்.

மாறி. 11)
Poser ste:
ssone7 fans kakana-carikai, ஐ. ஒர்க்,
1. Aerial

a zigzag

கங்கணூரகணம் 1ஃர்12ர2-1பா21கரகற, n.

<gagana +

cari nom. sing. of cd:
1. One who
through the வ, 8800801; ஆகாயத்திற் travels
சரிப்ப

வன்-ள்.

in

பாம்பு. சகோதரகற்பையரா.

கங்கணங்கட்டு-தல்

See ஆல். (மலை.)

kakana-cari,

moving

<kakodara.

intr, Ckavikana+.
To take a vow to accomplish something, by tying a cord round one’s
wrist; to be pertinacious in the realization of
anaim; ஒருகாரியத்தை முடிக்க முண்டூநீற்றல்..

இபராசன் முன்றாவு சுகராசலும் (அழகர்

Banyan tree.

its

n.

<kha-gola+. Astronomy; aterar $b, Mod.
s@atantn kakolam, n. <kha-gola. Vault

n. cf. kakamdci.

ககனசாரி

from

sGaroreran@s

(மூ. ௮.)

சல. 19).
ககவசுகம் 1214-4200180), 8. ஜா௦். 58௪ “ga
vasuka.

prob.

(காளத். உலா, 148),

air; Upma.

ககமாரம்.

kakotaram,

manner upon its 13;

3. A mineral

kaka-miram,

Black Night-shade.
SEITFON

Bird

1.

Garuda, the lord of birds; s@usir. 2, Sun; gf
யன். ககேசன்மேல் வரு மிசாகுவின் (கந்தபு. இரண்

king of birds; பட்சிராசனுகிய கநடன். சசபதி பூர்தி
S&1b'

Region,

50206; ஒருவகை ஸ்வரம். (பசத. இராக 893.)
ககேசன் 121800, n. <kha-gatigsa.

கேள்விச் சகுனி.

&&UB kaka-pati, n. <kha-ga+.

Termi-

any of the eight chief points of the compass;
திசை. ககுபமுற்றையும் விழுங்க (ஞானவா. சுரகு. 99).
ககுளம் 1௦1:0]௨௱, n.cf. kékali.
A musical

௦4185; ஆகாயத்திலுள்ள போதள்களின்கதியை அறி

பவன். கசணியாயெ வாய்பொருட்
கென் (பெரும். மகத. 96, 29).

Hump; dh.

ககுபம்' 18/௨, 1. <kakubha.
nalia tomentosa; கநமநது. (மலை)

Whoop-

szo0" kakani, n. <kha-ganin,
has a knowledge

(we)

kakuttu, n.<kakud.

ஏத்றின் ககுத்தை முறித்தாய் (௭௦) 4, 9, 1)-

See

ing cough; S&pec. (usees 1000.)
கக்கூஸ் 1௨1145, ப. 5 சக்தக.

ந056

கங்கணவிசர்ச்சனம்
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கக்குசு

கங்கணம்” 1512௨0, 1. (T. kamkanamu,

்

K. kamka.)

A

waterfowl;

(w.)
கங்கணவிசர்ச்சனம்

fiiampupmaiaims.

kahkana-vicarcca-

nam, n. <hkarikana+ vi-sarjana.
of removing the hankanam,
q.v.;
நீக்குஞ் சடங்கு.
ட்

Ceremony
காப்புநாண்
a

685

கங்கதம்

கங்கு

hata, M. kaigadam.]

(@u7)

ty.

Comb;

5

SHES Id kaika-pattiram, n. <karika

1. 4கண் 4 காண்-

18418,

கங்காணம்

கங்கதம் katkatam,n. <havikata. [K. kan- |

கண்காணம்.

கங்காணி kavkani, n.<id.+.

1, Eagle’s feather; ugsfatps. sé
+patra.
sugOr கன்னீழல் (இரகு. காட்டுப். 59). 2. Arrow

காணி. ஸ்ரீமாஹேசுவரக்கங்காணி

winged with the feathers of an eagle or heron;
அம்பு. (இவா.)
SHIELITG. kanka-pati, n.<swei'+. Name
of the southern part of the Mysore province

dhara.

கங்காதரன்
matted locks;

which was ruled over by the kings of the
நாடூங் கங்கபாடியும் (5.1.1. 1, 94).

கங்கம்? 12ம், ஈ. “சசம்கக.
2, 132816; கழகு,

&HIGLD'

யணி.

அடுத்துள்ள

ஒருதேசம். கங்க மகதல் கடாசம் (சன். 272, மயிலை...

Name of a dynasty

வேற் சட்டியர் (சிலப். 25, 157).
கங்கர்? kankar, 2.<U. kankar. 1. Kankar
limestone, an impure concretionary carbonate

Gravel;

Smsor kankan, n.<Gargé.
A chief
of the ancient Tamil country. 5௦6 சீயகங்கன்.

(ஈன். இறப்புப். மயிலை)
கங்கன்”

1510,

A

mineral

poison;

(wW.)

smatCars Som
<ganga+.

௩.

kanka-kéttiram,

+.

5௦6 கங்கைகுலம்.

SHETFVSGII

SHS

(A. @.

TL kanka-puram, n. <id.+.

See

கங்கைகொண்ட சோடிபுரம். குனிர்பொழில்கூழ் சங்கா
புரமாளி கை (தண்டி. 95, 14, உரை).

of kings who formerly ruled over the districts
in the plains of Mysore with Kuvalalapuram
or the modern Kolar as well as Talakad as
their கழம்க/5; ஓர் அரசதலத்தார். பல்களர் கங்கர் பல்.

சீரிபந்தமாஷாணம்.

smanGzal.

1, 47, மறைஞா.)

Name of a

௦81146; சுக்கான்கல். 2. [8. kggkare.]
பநக்கைக்கல், 7,0௦௦.

தலை

(81.7. ம, 170.)

kanka-pavani, n. <id.+.
SwHeTLaTosh
The goddess of the river Ganges, regarded as a

Comb;

territory adjoining the Tamil country and ruled
தமிழ் நாட்டை

the idol of
கோயில்களி

லுள்ள சிவழர்த்தி அணியுங் கங்கைவடிவான

(இரகு:

consort of Bhava or Siva;

SHSM kankar, n.<id.

The

Gaal.

கங்காபட்டாரஇ 1௨0்18-றக(1சோவி், n. <id.

(பிம்)

n. <harikata.

kankam, n. <Gaigd.

over by the kavikar;

simaut&u

Head-ornament for
bhattaraki.
Siva, to represent the Ganges;

1. சேற௦

566 பருந்து, 1. கங்கவிப்படா கிழலும்

கங்கம்? kahkam,
சப்பு. (பிக்)

katks-tévi, n. <id-+.

Ganges;

of the

40 ௦௦1௦02; நீலநிறழள்ள குதிரைவகை. (௮சுவசா.151.).

SHG! kankam, n. cf. seq.
1. Spark of
06; தீப்போறி, Gv.)
2. A mineral poison;
கோளகபாஷாணம். (மூ. ௮:)

மீட்டி, AS).

(Gau.)

A
swat boven kanka-nilan, ».<id.+.
species of horse, so called from its being bluish

Ganga dynasty; கங்கவரசர் ஆண்ட நாட, வெங்கை

kite.

his

in

Ganges

the

holds

#aér.

sHarGgsal

goddess

. <gaigat+

kanki-taran,
who

Siva,

See sor

(5௮. 11] 48).

kadka-cala-k-kuppi, n.

kankalam, n. <karikdia.

SHS Tori

Ske-

leton; தசை கழீந்த உடலின் எலும்புக்கூடு, (இவா.)

கங்காளம்? kankalam, n. <Mhr. gangdla.
Large metal vessel generally of brass, for
holding water etc.; ggamats

பேரங்கலம்.

கங்காளமாலி 1301412௬81, ௩. 42௪227௪malin. Siva who wears garlands of bones;
சிவன்.

SHStorer

kankalan,

ட கங்காளமாவி.
(we.

கங்காளி!

(Ser)

n. <hankdla.

1.

2. Blue vitriol; saga.

14123], ௩. “18.

1. Kali being

consort of kavikdlan; மாகாளி. (பில்.) 2. 237௨17;
பார்வதி. மலைமாது கங்காளி (மறைசை. 17).

GEIST of? kankali, 2. <U. kangal.

miserable person; wretched man;

10
SHSETCFagSH
<ganga+.

Poor,

ஏழை.

kanka-kséttiram,

௩.

The holy region of the Ganges;

<id.t+jalat+.
Vessel of coarse black glass
or any bottle-shaped vessel in which Ganges

கங்காதீரத்தைச் சார்ந்த புண்ணிய பூமி.

மேநக்தப்பி.

குழவீரண்டும் மோதிரமஞ்சுமூடைய பொன்னின் காஎல்

கங்கில் 11/1, ௩. கீ றய( of the trumpet;

water is carried by pilgrims; séimafison
gs காளசின்னத்தின் உறுப்பு ளோன்று, சல்லொன்றுல்
கங்காசுதன் 1ஃம்12-0020) கூ. பலர்.
Skanda,

a

son

of

kanka-tevi;

முருகன்.

1. கன் (51.1. [/, 5).
2,
கங்கு! கேஸி,

Bhisma, also a son of kavik@-tevi; Solpuit. se

சாகதனொடும் வெருனிமாத்தி (பாசத. வாசுதே. 2).

உ.

1. Ridge

to

retain

water in paddy 66105; வயல்வரம்பு. சங்குபயில்லயல்
2. Dam, anicut; seer,
(சேதுபு. இருகாட். 66).

கச்சட்டம்
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கங்கு

சல்குங்கரையுமறப் பெருகுறெ (இவ். இருப்பா. 8, dwn

3. Side of a bank or ridge; வாம்பின்

108).

பக்கம். (இவா)
5.

5,4,7.)

4, Limit, border; எல்லை. (௪6)
order; வரிகை. சங்கு

regular

Row,

சங்காய் முணைதரப்பொங்௦ (இசாமகா. ஆரணி, 14). 6.
1456 ௦4 உ றவிராடா௨ 56) பனேமட்டையின் அடிப்
(1)

புறம்.

Loc.

7. செக்க, glowing ௦௦21) தீப்பொறி.

The Vélala tribe, who claim to have migrated

from the Gangetic region ; Garortanig,evtb.
konta-cola-puram,

GHG?

kanku,

n. <harika.

கழகு. கரிகள் சங்கு சாகம் (இருப்பு. 110).
பதந்து. (குடா)
SHG kanku,

2. <karigu.

1. Eagle;
2. Kite;

Black Italian

Millet, Panicum indicum; apfton. (Se.

Boundlessness, illimitable-

௬௦55; அளவின்மை.

கங்குப்பனை

:

இராசேந்திரசோழன். (சலிம். புதுப். 223.)
கங்கைதனயன் 1ம்1221-(கறஷுர,

Base of a palmyra leaf-stalk encircling
tree; U2arufeir 313425625. (Ww.)

the

SWEGCorrSid kanku-rokam, n. <karigu+.
Small blisters on the skin, resembling grains
GaminyGsmiiarma.

(Parc. 144.)

SHG kankul, n. 1. Night; @saqy. «aq
தம் பகலுல் சண்டுமி லறியாள் (இவ். இருவாய். 7, 2, 1).
2. The second naksatra.

கங்குல்வாணர்

See uses pncir. (w.)

kaikul-vanar,

n. 4கங்குல்.

+.
Raksasas, as those who vsually carry on
their activities during night time; aaa. sa@e

வாணர்தங் சடனிறப்பதே (பாரத. வேத்திர. 1ம்.

கங்குவடலி 1ஃஙிய கவி,

2. <sig +.

ககீகடவுன். (பில்)

கங்கைபெற்றோன்
<id.+.

mapégcrar

(ர)

SHSHRarp
Watch
வல்.

kadkur-cirai,

(8)

kankai, n. <garigé.

ராக்கா

2. River

name of the Ganges

becoming a common noun to denote any river;
நதி. உவரிமிசைச் சல்சைகள் வர்செய்தும். (sésy. தாசச.

37).
+.

3. 56௪. 5௦6 கங்கைக்தணன். (ட)

கங்கைக்குணன் kadkai-k-kunan, n. Cid.

(௫௩௮)

Solder,

கங்கைகுலம்

metallic

cement;

kankai-kulam,

௬.

like his father Siva,

விநாயகர்.

locks;

்

SHG SOT SHIT kankai-mattirar, n. <id.

+prob. mdtra@. Name given to one of two
groups ina boy’s game of ancient (10௦5) சிறுவர்
'யாட்டில் வழங்கிய பேயர். (தொல். சொல். 165,

சேன)

ம்...

கங்கைமைந்தன் 1ஃப்121- 2101௧௫, 72. <id.

5

கங்கைதனயன். (பில்.

கங்கையம்மன் 1ஃப்121-3ு-காறர
வற, 8. 410.
+. Name of a village deity; eg &smin Gaang.
கங்கையோன் 1ல், 2. Blue vitriol;
துநசு. (மூ. ௮:)

Sho sCossoMuesr

kankai-véniyan,

1.

“4கங்கை-. 5௦6 கங்காதான். (சூடா.)
கச்சக்கடாய் 1006-11-11, n. <hacchaற்சா்.

525 கச்சபக்கடாய்.

GEFFEN

kaccakam,

&FFmG1_O-Sev

<kaccha+.

(17.)

௩.

Monkey;

kaccah-kattu-,

gmaig.

v. intr.

sisal.

See

கச்சங்கம் 1200௧ம்1:30, ௩. ௦4. சச்சம்!. Agree-

ment, binding; ஒப்பந்தம். சால்ச செம்மிலிகுர்
சொட்ட
1. The river 8). ிய சச்சல்கம் கானுமவனு மறிதும் (இவ். சாய்ச். 5,

Ganges; 25 58. (Sia. QuAump. 4,7,1.)

in general, the proper

பனை

n. <saga+.

or guard kept during night;

SHS

kankai-perron,

Vignésvara who,

Young palmyra with the dried leaves still (w.)
adhering to its trunk;
மரம்.

2. <id.

+. Skanda, son of the goddess karikd-tevi; pa

kaiku-p-panai, 2. <id. + . (ட

அடியிற் கநக்குச்சூழ்ந்த பனை. (7.)
கங்குமட்டை kanku-mattai, ௩. <id. +.

of millet;

kapkai-konta-

கவ்கைகொண்டசோழன்

célan, n. <id.+.
RajéndraI, a Chola king,
who conquered the Gangetic region; pseu

has the Ganges in his matted

Rough palmyra tree that is difficult to climb;

Gam

about ten miles from Utaiyar-palaiyam;
சாசதானியுள் ஒன்று.

SHGSonITIGVET
BLO kanku-karai-y-illamai, 2. <6%g'+.

of the

Capital

2. Cid. +.

Chola kings from the time of Rajéndra I, a city

3. 5நாசம், 12௦6; துண்டு. சீலை கங்குகங்காய்க்

இழிந்துபோயிற்று. (1.)

kaikai-

கங்கைகொண்டசோழபுரம்

நவச்சாரம்.

௩, 414. 4

SEFEOQF VAD
ail +.

Bone

எலும்பு. (44.)

x கச்சகத்தி

kacca-c-celvam,

of the kaccam

kacca-cutti,

‘oral purity, chastity

fish;

n. C54
aéeSatdr

ஐ. <kaccha +.

generally

applied tomen;

கெளபீனதோஷம் இல்லாமை, Brak

BFFL11b

(w.)

icaccattam,

n.

<kacchatikd.

1. Folds in the garment of a Hindu;

்
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க்ச்சடா
உடைமடிப்பு,

2, Strip of cloth

man’s private parts;

worn

over

a

Gamaexrn.

&FFLI kaccata, n. <kaccara.
1. Baseness, meanness, uselessness; @ay. 2. Knavery;
போக்கிலித்தனம்.

S&S Bost
si'+.

kaccattin-ankam, n. கச்

5௦5 கச்சச்செல்வம். (14).

kaccanti, n. cf. kaccha.

Gunny

bag; GanenPiieu. Loc.

e+F 5 Buialtp-%
Sev kaccanti-y-avil-, v-

intr. <s#e68+.

To spin ayarn, lit., to untie

the bag; Guminplom wales. Loc.
GFFUSSL
MU kaccapa-k-katay, n.<kaccha-pat.
Tortoise-shell; g,encGut®. (w.)

&FFuth

Turtle,

kaccapam,

tortoise;

2. <kaccha-fa.

gyn.

treasures of Kubéra;

2. One

1.

of the nine

sagfuj Gorneirg.

@&#1S kaccapi, n. <kacchapi.
1800௨௯,

சாம்ப 106க5076;

of measure;
very

large

௩.

1. cf. K.

மரக்கால்.

sjrma.

number;

(இவா.)

8௪2௦2.

A

2. Standard

(Gem).

3. A

certain

@GraregiGuut,

seflp

பொற்றேர் சான்கரைக் கச்சமாகும் (வச, 9219).
Agreement, binding; ஒப்பந்தம், சபையும்

4,

௮டிசண்:

மாரும் ௮விசோதத்சாழ் கூடிச்செய்ச சச்சம் (Insc.). 5.

A very small kind of fish; quamad Fou8sir.
(மூ.௮.)
6. Wing, feather; @mg5. (பில்)
7.
Christmas rose herb. 566 கட$ரோகிணி. (தைலவ),
8. A mineral poison; smissapumagmeomd. (ap. 9.)
Sib?
kaccam, n. <kacche.
The end
piece of the Hindu garment tucked up in folds
at the waist, such fold brought up from the
front and tucked up behind; st2réGanpag.

&FFwb* kaccam, n. <kaccha-pa,

ஆமை.

சடல்புக்குழிக் கச்சமா௫

Tortoise;

(சம்பசா. கடறாவு. 42).

&FeiD‘ kaccam, n.<kaksyd. 1. Elephant’s

202-1௦௦;

யானைக்கழத்திடு

Stirrup; spisany, (Se)
GFF
kaccal, 1, <@s-.

கசப்பு,

வாய் சச்சலாயிருக்ெது.

கயிறு.

(இவா)

2.

1. Bitterness;

2, [K. kacca.]

Very tender, unripe or green fruit;

Oar

Har.

Coliog. 3. Tenderness, leanness; ¢ev0S. Colloq.
4. See

aéaib', 5.

kaccavatam,

@asir.

(w.)

Squabbling, strife, quarrel;

séazqj.

SFFau_SS0
Ton kaccavata-k-kdran, 2.
Kaéeaid+. Merchant, trader; astgpacée. (w.)

kacca-

SFE paqpast@
சல்.

3, Darkness;

(Ia.)

kaccar-karuvatu, n. <sé

Kaccal fish salted and dried;

sgumcG

வகை, சண்டாத் ப௫ியெழும்பும் sepa Gan® (Ustifs.
921).

கச்சற்கொடி.

kaccar-koti,

». <syp@ +

566 கழற்சி, 2. (8)

கச்சற்கோரை

kaccar-korai,

xn.

prob.

kaccha+. Asedge that grows near the seashore
on saline ground; GaigdSaseus dames.
(w.)

SFE HY

kaccar-pul, n.<id.+.

See asap

(F.)

SEF oor kaccan, n.<kaccha-pa.
ஆமை. (மூ. ௮.)

கச்சா!

15008,

சமி,

Tortoise;

40. 6௪2௦2.

Raw,

temporary, immature, crude, a term susceptible
of a variety of metaphorical applications, eg.
கச்சாவீடு, சச்சாவேலை ௦1௦. ஜெழ. 4௦ பக்கா, தாழ்ந்த.

கச்சா? 1௨008, ௩.

5௦ கசீசடா, 9.

SFEWECEM kaccd-c-cér, n. CU. kacca +.
Small seer=8 பலம்) ஒரு நிறை.
கச்சாத்
து 2௦0810, ௩. கை 4 சாத்து. Stamped receipt book showing the collector’s acknowledgment of the instalments of land tax

received from the ryot together with an ac-

curate account of the holding of the ryot, of
any rough account of money received; voucher;
advice list of goods sent by a tradesman to bis
2105100022 (.8.)) நீலவரிமுதலிய கணக்கு, காணி

விலைப்பிசமாணச்சச்சாத்து

கச்சாயம்

(5.1.1, 1, 78).

kaccdyam,

[T. kajjdyamu, K.kajjaya.]

n.

<Mhr.

khdjem.

A kind of sweet

௦௨16) ஒருவகைச் சிற்றுண்டி, (அடையவளைக்சான் அரும்.

பதம்.)

கச்சால் 19008), n. (Kur. khacla.]

basket for catching fish; BarSqagm

Seed

&EFovTL_L_tb kaccal-attam, n. < U. khaj- கம்ப சாவ] ற01500
ya+.

n. <M.

Peddling, trade especially in cloth;
மிச்சைக்கு மூத்தது கச்சவடம். (1,)
2,

Mixing up of things; Seduyms. Loc.
&FFantp kaccalam, n. <kajjala.
1. Collyrium for the eyes; acre? enw. (way. ws.)

Name of கோரை.

the 708 ௦8 8௨9௨01; சாசுவதியின் வீணே. (பாத.
ஒழிபி. 15.)
கச்சம்!

SFFaIL_tb
vadam, 1.
வியாபாரம்.

2, Lamp-black; @ftnjems. Loc.

கச்ச,தூாஷன் kacca-tiisan, n. perh. kaccha
+diisa.
Frog; paider. (ap. ௮.)

&FF5H

கச்சாலை

kaccalam,n.

(j,)

cf. séed!, 8.

A

காய்ச்சற்பாஷாணம்.

கச்சாலை 14௦௦81) உ.

மேர்சவ வவ)

Wicker
a6.
(மூ. ௮:),

A Siva shrine in

காஜ்ச்புரத்திலுள்ள சிவாலயங்களுள்.

ஒன்று. கச்சிச்சச்சாலேச் சனி (சண்டி... 95,103, உமை),

னத்தைத் தண்டுட_வைது
Ww.)

கச்சாவசூல் 14008-02௦௦1, ௨. <U. kaccat+.

Recovery of what has been embezzled;

கையாடிய Gutgéen SriGupins.

(W.)

கச்சான் %8௦௦8ற, n. ([M. kaccdn.]

Naut.

tpsir

கச்சான்கோடை 120080:16(கம, 2. <sé
ena +. South-west wind; GasérGudaria. (W.)
5௦6 சீந்தில்,

(மூ. ௮.)

BFF? kacci, n.<snbs@.

. Onom.
வில்லாமற் பேசற் குறிப்பு. (84)
<kharjira.

35.)

ஓழங்கு. அவன்வேலை சச்சிதமாச இருக்கற.

1.

<Pkt.

Date fruit; séqtsanb.

சுவரிற்பதிக்தங் கட்டை.

கச்சூரம்!

khajjura
(Qsrecoag.

kaccir-k-katyai,

2௦; தண்டியம். (C.G.)
into a wall to support

m,

1.

2. Wooden prop fixed
a shelf; uemsgatiad
4௦௦.

kacciram,

2.

<kacchura.

1. Molucca-bean. See sip, 1. 2. Bonduc-nut,

கச்சிதம் 12௦01௨0, n. cf. khacita. [T. ௧௪௭
correctness,

1௨௦0மாவ்,

SE@ISSL_oOL_

1, Coconut shell;

(யாழ். ௮௧.)

Accuracy,

116) நேநப்பு, (௮௧. நி,)

SFM kaccuri, n.

கச்சுரை

SFA kacci, n.<Pkt. kafici 452௧௮. The
city of ெர்சவவவா ; காத்£புசம். (மணி. ப. 90.)
citamu.]

n.

Muttering, speaking indistinctly; Gof

கொட்டாங்கச்சி. (w.) 2. Half of a dried palmyra-

பம) ஊமற்பிளவு.

கட்டூதல்.

kaccu-p-piccenal,

SERUIEO FosTe

2. Indian shrubby Cop-

866 சின்னி. (மூ. ௮)

டறுகக்

‘ SE GLILILAGOL. kaccu-p-pattai, n. <id.+.

கச்சி! 14௦௦ ௩. 1. prob. gudiici. Gulancha.

நா 18௧4.

கச்சால்

65% கச்சைப்பட்டை..

1. West
Giddens.

2. West;

(1.)

மேல்காற்று,

wind;

கச்சை
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கச்சாவசூல்

l. cl, Caesalpinia bonduc;

neatness;

sphPasms.

(L.)

S&@s1b* kacciram, n. <kharjira.
palm.
566 பேர்ந்து. (மூ. ௮:)

கச்சிப்பேடு 14001-2-ற8(ப, ௩. 4௪ச்ச3-4-. 5௦

Date-

கச்சூரிக்கட்டை kacciri-k-kattai, n. See
சச்சிப்பேட்டுப் பெரியதிருக்கற்றளி (5.1.1. 1, கச்சூர்க்கட்டை.
கச்சேரி 15௦08, ஈ.40. kachahri. 1. Cutகச்சியப்பசிவாசாரியர் 1:2௦6-4-௨றறக-௦-

கச்சி3,
113).

vacariyar, n. <id.+.
purdnam; sigymom

The author
oFPust.

#. Cid.+.

The

cherry, office for the transaction of any public
business, an office of administration, revenue
office, court-house; 2gPGuraanteo.
2. Business proceeding in a public office; 2gsGura

Kanta-

kacci-y-appa-muni-

eéAuciuapafaut
var,

of

author

of

சாலையில் நடக்தம் வேலை, சச்சேரி ஈடக்து சொண்டி

Tapikai-p-

puranam and other Saivite works, 18the. A.D.;

@#@pg. 3. Assembly, asfor musical entertainments or other parties for play or pastime;

தணிகைப்புராணம் முதலியவற்றின் ஆசிரியர்.

கச்சு!
Belt,

18000, n. <kaksyd. [M. kaccu.]

girdle,

கை. மள்ளர் . . .
௨06 நவம்;

(வச. 17:43).

sash,

cummerbund;

ஆடல்பாடல் முதலியவற்றிற்காகக்கூடூம் கூட்டம். பாட்
டக்சச்சேரி, சட்டுக்கச்சேரி.

1.

gj@sunty,

யாத்தபூங்சச்சு (வே௧.16).. 2, 131020

கச்சைக்கயிறு,

&éCshaonramea

தாழ்கச்சித்: பிணிப்புண்டு

n.

<id.t.

Public

வேலை பாரீக்குமிடம். Rd.

SFG? kaccu, 2. cf. kaiicuka. CM. kaccu,
Kur. gajji.] A kind of corset worn by Indian
women in ancient times; முலைக்கச்சு. சச்சது

kaccéri-karai-vacal,

office;

25SGurapsSw

ர்ச்

pee

&FCrMCarapip. kaccéri-vésti, 2. <id.+.

White cloth, eight to ten yards long, washed
and kept in reserve to be used as a turban, in

கடிந்து (கல்லா. 44).

order to qualify an illiterate villager to appear
கச்சு?-தல் 14௦௦0) 5 5.27, Came. cf, K, In court as a man of standing; séGafGadhasp
accu. To bite, gnaw, nibble; sm aac. Nurs, கேன்று வைத்திநக்கும் நீண்ட தலையுநமால். 1:௦௦.
கச்சை! 19002), ௩, cf. kaficuka.
&#&'kaccu,n.
Garden-lettuce.
See a&
1. Coat
லாத்து. (3130)
of mail; sued. (Sm) 2. cf. kacchu. Scar,
SERSSL 19.60 kaccu-k-kattil, n. <haksya cicatrice, mark made by a blow or wound;
்
+.. Bedstead braided with bands of broad tape; கீழம்பு. (பிங்)
கச்சைப்பட்டையாற் கட்டிய கட்டில்,

்

கச்சுச்சாத்து-தல் kaccu-c-cattu-, v. intr.

<id.+.

To tie with bands of

its vdkanam or a vdkanam

to ite poles

i
fan?

1100888100; விக்கிரகத்தை வாகனத்துடனுலது வாக

Reames Kaccai,

“3008; கயிறு,

n. <Pkt. kaccha < kaksyd.

(பில்)

2. El.

a

1

மானேக்சீழ்வயிற்றிற்கட்ட் கயிறு சகன் aoe,
5, 142).

3.

Kodai.

5. Girdle, belt; sjerdade,, wracméad

Broad

tape;

mmm.

4. Canvas

chair 3௦1 6111 12961; நாடாவாற்கடடப்பட்ட டோலி.

கட்டட
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க்ச்சைக்கடடை

சைபாடி (இருவாச. 9, 19).

ab*,

துணி.

6. cf. keccha. See a4

7, Whole piece of new cloth; ppd ysis

கச்சைக்கட்டை kaccai-k-kattai, 2. 1.
A species of Crape-myrtle. See GuisSab4amis,
2. Benteak.

See GacérGidg.

கச்சைக்கொடியோன்
n. <kaksyé+.

(L.)

கசகர்ணம்போடு-தல்

ina river to tap the underflow of water; ‘2mam14
கால்.

கசக்கிப்பிழி-தல்

கன்னன். (ல்.

tease

and trouble

oppress; நேரக்சீவரத்துதல்.

SF2G"-Sv

Karna, whose banner bore the

device of an elephant’s rope;

kacakki-p-pili-,

v. tr.

<sesG-+.
1. To wring out, as wet clothes;
௦ மார்மத வாம் 5900626 ௦01; துவைத்து நீர்மீழீதல்.
2, To

kaccai-k-kotiyon,

Loc.

a person;

to harass,

kacakku-, 5 v. tr. Caus. of

SEDFELD-F
kaccai-kattu-, v. intr.
“கச்சை? 4. 1. To tuck up one’s cloth; han.

sen@-. (M. kaSakku.]
1. To rub; to bruise
between the fingers or hands; to soften, as
cow’s udder ; to squeeze, as a lemon; to crumple,
as paper; to mash, as fruits; samadGaiise.

செய்ய முண்டநீற்றல். வழித்தொண்டுசெய்திடச் சச்சை

வஸ்திரத்தைக் தும்முதல். 3, 7௦ ௨7255) 0௨2, bring
under discipline; Gagégae.

பாசத. பதினெட்டாம். 144.)

யை ஒஇறுகக்கட்டூதல்,
solemnly determine

சட்டிச்கொண்டே

+.

2. To gird up one’s loins,
to do a thing; ஒன்றைச்

(குத்றா. குற.).

SF OFUILIL @Mt_ kaccai-p-pattai, n. <id.

Broad tape band; smumtnate. (w.)
கச்சோடி. 18௦௦50, ௩. 9710௨ 3451; வெள்ளை

வேற்றிலை.

10௦.

Ww.)

2. To

roll

gently

and

wash,

கசக்கு? kacakku, n. 4 சசக்கு-.
மாய்த்த;

கசங்கச்சேய்கை.

as

linen;

Squeezing,

அவன் எனக்கு ஒருசசச்

குக்குக் காணமாட்டான். (1)
SF EGU
on Guleev kacakku-p-pukai-y-ilai,
n.<id.+.

Tobacco prepared in a certain way

கச்சேரணி12௦:60், 1. Compound of spices for smoking; புகைகுடிக்க ஐநவிதமாகப்
used with betel; smiyyo3Gan6 சேரம் வாசனைப் செய்யப்பட்ட tyensu920. ().)

பண்டவகை.

SFEF-5SwW kaca-kaca-, 17 v.intr,

(மூ. ௮)

கச்சோதம்

%8006080,

2. <kha-dyota.

010௦-௦0; சரசர ; மின்மினி. ஜெகொள்ளிகன்னை.
, சச்சோதமென்று கருதி (சந்தபு. அவைபு. 43)

கச்சோரம்
Long

168000௨௱, n. cf. kacchira.

Zedoary.

தைல. 30.)

சிலிக்கிழங்கு.
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சம்.

பூலாங்கிழங்கு.

2. Spiked garland-flower.

1.

(தைலவ.

See &

(தைலவ. தைல. 74)

கச்சோலம்"

180௦6180,

5௦6 கசீசோரம்,

1.

(தைலவ.

7.

1, ௦4. சச்சோ
தைல,

39.)

2,

01. சச்சோசம். See séGanmb, 9. (தைலவ. தைக. 21.)
3. Spikenard. See wid. (மூ.௮.) 4, த 12௧
௦4 ௨:௦௭211௦; ஓரவகை வாசனைப்பண்டம். (சிலப். 6,
77, உமை),

கச்சோலம்” 19௦௦61௨௱, n, <Mhr. kachéla.
Small

metal

vessel

for

holding

rice,

sandal

paste, etc.; FoumgsPmid. (S.1.1. ii, 408, Note.)
&EF -5 BW kaca-, 12 v. intr. <aw-.
1. To

taste bitter; made.
2. To be embittered, as
the mind; to be disgusted, alienated from;
வேறுப்படைதல்...

SFE kacakkal, n. <seéq-.
crushing, bruising between the
1௨௩05; கசங்கச்சேய்கை.

SF&anit
Sweet mango;

User

kacakkar,

n.

prob.

Rubbing,
fingers or

sahakara,

Gguor. (w%v.)

SFSSET kaca-k-kal, n,<haccha+. Spring
channel, channel dug out in beds of deep sand

1. To

feel uneasy from clamminess due to perspiration on account of heat or sultriness; @pida3

தால்

உடல்வியர்த்தல்.

உடம்பெல்லால் சசசசத்தப்

போரயித்து. 2, 17௦ 5001, 721116, 85 (1௨ crumpling
of fine paper; to rustle; geSgac. (w.)

SFSFG)aucors
Onom.

expr.

kaca-kaca-y-enal,

signifying

rustling,

ஏ.

1.

gurgling;

ஒலிக்குறிப்பு. சசசவென்று சீரமுநெல உ eka.
kaskasrna. Perspiring and being hot; @ajad
குறீப்பு. இல்லிடத்தில் உடம்பு சசசசலென்ற ஆ2லிட்
டது.

3,

cf. Kur. khusmédrnd.

Affluence,

pros-

ஐவப்டி) செடீப்புக்குறிப்பு. அவருக்கு இப்போது ௪௪௧௪

வென்று கடகதெ சாலம். (33..)

&FGFT kacakacd, n. <U.khashkhash,
1,
Opium poppy, narcotic herb, Papaver som-

niferum; opSearsGay.
1௩ ௦௦1௦0; கசகசாவிதை.

2. Poppy seed, white
(பதார்த்த. 1026.)

melon.

(மலை)

&8 &lb kacakam, n. cf. Rarkatikd.
586

வேள்ளரி

Mottled

கச௪கர்ணம் 120௨-121௨, 1. 4 லச 18௪,

1. Lit., elephant’s ear, term used to denote the
art of moving or waving one’s ears in imitation
of the elephant; atamiGib gms.
2. A task
involving stupendous effort; GugppwiFume op

வேண்டிய காரியம்,

~

eFatomibGur@-ge
potu-, v.intr.<id.+.

kaca-karnam-

To put forth unusual or

extraordinary effort to realize an object; Gug

SD

640

க்சகர்ணி

முயற்சி செய்தல். அவன் அத்தவேலையைப்பெறச் சசகர்
ணம் போட்டான்.

aration

kacakarni, n. <gaja-karni.

வெருகஞ்செடி.

tuberous-rooted herb;
தைல. 335.)

w&@

kasata. saketa,

<Pkt.

௩.

1. Blemish, fault, defect; imperfection ; Siow,

A

2. Uncleanness, dirti-

கற்க சசடற (குறன், 991).

(தைலவ.

(மங்)

3. 0௦ந்டி ஐயம்

(பில்)
5
; அழுக்கு,
0௦5

4.

5௦; வடு. கைச்சசடிருந்தவென் .... . தடாரி (பொ

1802-1காறறக௱, x. <gaja t.

கசகர்ப்பம்

kacatu,

௬௪.70).

அடிமண்டி.

5. ௦4. 37. 5ம். 19005) 1865)

Vul. for ௧௪6, 5.

க்சண்டு kacantu, ௩. 4சசடு.

1. Long period of gestation, as of an elephant
which is 18 months for a female calfand 22
months for a male calf; Gagstxspiigm S50
பம். 2. A tediously long period of endeavour
before actual realization; நீடித்தகால முயற்சி.

Colloq.

See awe. பிணி

SFB kacati,n.<T.kasti.

யுதீதுச் கசஇப்பட்டு (இருப்பு. 149).

கசதீபம் 1208-00௨௩, ». <gajat.
A
இதைப்பற்றிய பிரயத்ெம் கசகர்ப்பம்.
s Gamude
ple
kind
of
lamp
used
in
tem
;
egamad
SFSMSD kacakarikam, n. cf. karkapikd.| விளக்கு. (பரத. ஒழிமி. 43.)
Kakri-melon.
5௦6 கக்கரி. (சல். ௮௧.)
SF Serosrly kaca-kannam,n. <gajat+. See

கசப்பி 1/20வறறர், ௬. 4 சீப்பு]. 1, 1121ஐ082. 886.

|

வேம்பு. (மலை!)
2. Peacock fan fern, like a
கசகர்ணம். (14)
miniature palm; wuihFens. (we.)
3. Indian
Fees
kaca-kanni, ௩. <gaja-karni. : Pennywort, herb. 568 வல்லாரை. (ம$ல.),
As
566 கசகர்ணி. (மலை)
White Dead Nettle flower. See arFGgnbonu, 2.
&F@-Sov kacaku-,
5 v.intr. (w.) 1. To be | (சல்.௮௪)
unwilling, reluctant;
Weramiigsed.
have misgivings; to show hesitancy;

paige.
கசங்கம் kacahkam, n.
Sterculia foelida;

SFHG'-5W

wraime.

2. To
@usgab

Fetid tree, Ltr.,
(we.)

kacankn-, 5 v. intr. <swag..

1. To be squeezed, crumpled, rubbed, as a
leaf; துழைதல்,

2. To lose freshness, as a flower

that has been much handled;

பரிசத்தால் மேல்

வியபொதள் தம்நீலை கெடதல். மலர்கள் சசங்வெட்
we.

3. To be exhausted, worn out by labour;

to become wearied, as by walking too much;

இளைத்தல். (14.)
4. To be displeased, hurt in
ம்ம்; மனம் நோதல். அவனுடையமனங் சசங்இப்

போயிற்று.

SFHIG’ kacanku, x. 1. Wild date-palm.
Sce ஈந்து, (கூ. ௮.) 2. Stalk, as of the dateleaf used in making plaited baskets; g%v auisa
ஈுச்சமட்டை. (14,)

SFWGSR OM
#0@+.

kacanku-k-kitai,

Wicker basket;

wéatigsm.

n.

<s

(C.E.M.)

SF HEGS5O kacanku-t-tattu, n. <id.+.

Palm-leaf stalk; migidaniy. Loc.
SFULtbiys
kacattam-pul, n. Gingergrass, Andropogon schoenanthus; adsprBcuye.
க்சட்டை

180௨12),

2. prob. se-.

gency, as of unripe fruit; giafcny.

Astrin-

(j.)

GF _am_S5uIt kacattai-t-tayir, உ. <sec.

exu.+.
Curds from which the butter has been
removed; asm GuGgs gudt. (j,)
க௪டன் kacatan,n. <s#@. Hewho isbase,
low-minded, wicked; sjpipsrorascir,

SEFLILY' kacappu, n. <se-.
கைப்பு.

2. Disgust,

1, Bitterness;

aversion;

வெறுப்பு.

Cholera; amp#Gugs. Loc.

GEFUILy* kacappu, n. <U.kasab.

tion, calling, profession; Gam§&.

கசப்புவெட்பாலை
<secy'+.

Occupa-

(c.c.)

kacappu-vetpalai,

Conessi Bark,

3,

#.

526 குடசப்பாலை!.

(M. M.)

SFUIL@HS
oa kaca-p-pulukan, n.<gajat.
Big liar; GugbGuminucir.

கசபரீட்சை

kaca-paritcai,

n.

<id. +.

Science relating to the points of the elephant,
one of Arupattu-ndlu-kalai,
q.v.; Us
gE BTSS

கலையுள் யானையிலக்கணம்

&FLFe
secret,

kacapucal,

tittle-tattle;

அறியும் வித்தை.

n.

Gossip

about

a

இரகசியமோன்றைப்பற்றிய

ஊர்ப்பேச்சு. ஊரில் அதைப்பத்றிச் கசபுசலாயிருக்றெது.
(0௦7104.
ing

கசபுடம் 1௦08-00௨௫, n.<gaja+. Calcinmedicine with the fire prepared from

burning

100

cakes

of cow-dung;

நாறு எநவிட்

டேரிக்கம் புடம். (மூ. ௮.)
க௪சபோக்கிரி

1௦௦௨-0500)

௩.

41&

4.

2401௦1௦05 5000ஈ061; பேநந்துஷ்டன்.
௧௪ம்! kacam, n, <gaja. Elephant; wer.

(கம்பசா. இருவ. 29.)

Fb" kacam, n. 4சயம்*.
கசம்” 1808௫, n.<kaca.

தலைமயிர்,

866 கயம்.
Hair on the head;

கச௪ம்* : 120௧௯, ௩. <hsaya.
soqusGaraio, (w.)

Tuberculosis;

கசம்
SF

(௫௮)

கசம்*

kacam, n. <ka-ja.

18080,

n.

length =2 Mys;

1,௦05) தாமரை.

<U.gaz.

One yard in

கேஜவளவு.

SFWEM_WIGT

kaca-mataiyan, n. <gajat.

Big fool, a confirmed dolt ; பேநழடன்.
கசமாது

kacamatu,

568 ஊமத்தை.

௩.

Thorn-apple.

(ap. 9.)

கசமுகானுக்கிரகர் kaca-mukanukkirakar,

n.

<gaja-mukha+anu-graha.

Siva,

in

His

aspect of showing grace to Gaja-mukha; &u
முரீத்தங்களுள் ஒன்று.
கசர்! 1௦௦௨0, ௩. 4சயர்
See sui.
கசர்? kacar, n. <U. kasar.
Surplus,
balance, profit or loss on the exchange of coins,

excess ; Bib.
கசர் kacar, n.< Arab. quasir.
diminution; gsmpaj.
&EIT* kacar, n
கல்லின் குற்றம்.

SFRUUTEG

Deficiency,

Flaw in a ruby; சிவப்புக்

kacar-p-pakku, n. <swit.

586 கயர்ப்பாக்கு.

1707..

கசர்பாபத்_து kacar-papattu, n.<U. kasar
+.

Undisturbed balance;

uté&. (w.)

கசர்பிடி -த்தல் kacar-piti-, v. intr.
< swt +.
To be soiled with
கறைப்படூதல்.

the juice

of a vegetable;

174/7.

SF 75) kacarattu, n.< U.kasrat. Athletic
or gymnastic exercises; Gracuuibe.
&Fenge

kacarai,

n.

<shea

+ gor,

A

measure in weight=1} se; s1Gx werden
பலம்.

ssrA

641

(5.1.1. [/, 197.)

கசவஞ்சி

vaicaka.
Sab
Mustard;

140௨-48௨௦,

n. <sw-co0 + prob.

iggard. See swags, (J.)
kacavam, n. prob. sarsapa. Indian
@6g.

(w%ev.)

SF OMT THO) SLL ga kaca-v-dra-k-kettatu,

n. prob. s#-+.¢+.

That

which

is useless,

good 101 ௩௦1102; உதவாதது. (j.)
SFat ofl kaca-v-ali, ௨. 4 தஷச்* ஆள்-. See
சயாவாளி.

கசவிருள் 1:208-4-110], 1. 4 சமரச.
darkness; Gufger.

@Foy

kacavu,

A fibrous plant.

Pitch

(w.)

n.

[T. kasavu,

See sar.

K. kasa.]

SEF PLUb kacarpam, n. Turmeric; wgsacr.
(அச. கி.)
See
&Forah kacanni, n. <gaja-karni.
சுசகர்ணி, (மலை)
81

&F@) kacana, n.< U. khazand- Treasury.

See srg. (w.)
eetes

kacanai,

n.

<s@-.

1. Dampness,

moisture, as rounda well ; ib. வீர சசனைகொண்டு
விட்டது.
2. Impregnation, as with salt; a

புப்பற்று, 3. Attachment, love; Upp. wrsiser
சசனையைவிவெது (இருப்பு. 143). 4. A mark with
which cattle are branded; @6459. (j.)
een

kaca,

fibrous plant;

n. [T. kasavu, K.kasa.])
Gayamea.

kacakkiram, n. <haca+agra.

SFT SBD
1.

Point

A

(w.)

of a hair; wuStgia?.

2. A

linear

measure equal to a hair’s breadth; eg Fipmay.

கதிரெழுதுகளெண்மூன்று சசாக்ரெ கக்தானாகும் (சச்தபு.
அண்டகோ.

3).

kaca-kilam,

SFT& ort
a-kula,

(wW.)

0௧௦5;

1.

தாறுமாறு,

n. prob. gajat+
topsyturvydom,

Confusion,
2.

7564056;

குப்பை.

of society, scum, offscourings;
4. Hybrid; பலசாதிக்கலப்பு.
GFT gi

kacatu,

n.

3.

0௩௭5

கடைப்பட்டோர்.
Registra--

<séeqgg.

11௦௩ 04 ஈாகா!௨ஐ8; கல்யாணப்பதிவு. சசாது இன்னும்.

எழுதியாகவில்லை. 7,௦0௦.

கசாதெழு.து-,தல் 1208021010.) உச்ச. 414.
+.

To register a marriage;

sdumortu
sa;

செய்தல்... இன்றைக்கு அவர்கள் சசாதெழுதுசொர்கள்.

கசாப்பு kacappu, mn. <U. சலக.
1,
Slaughter of animals for food; 46 wr® od
கை.

2, Butcher;

wmf

கசாப்புக்கடை
*.

நய

alpGuredr.

(c. G.)

kacdppu-k-katai, n. <id.

50௦2; மாமிசம் விற்துமிடம்.

SFTIYSOtmG

kacappu-k-kitanku,

n.

Slaughter-house; aGurGacr sng Sgib

<id.+.

இடம்.
கசாயம் 15௦8௨,

௩. 4214. kacdyam. See

கஷாயம். கசாயமும் கரிசமானவே (மேருமர். 543).

கசாயிக்காரன்

kasdyi+.

8031-80,

Meat vender;

wrdab

n.

<U.

aSiGuretr.

&Foum kacala, n. <U. kasdld. Loc.
1
Affliction, distress, grief, trouble; gierub.
2. Difficulty, obstruction,
trouble; agasub.

'வழி சசாலாவாயிருக்தது.

SFT ev" kacalai,n. 1. Shelf, bracket; Gard
காலி.

2.

Gud aye.

கசாலை?

Protective

Tinn.

kacalai,

covering on a wall;

mn.

prob.

paka-sald.

11002௩; சமையல் செய்யுமிடம். Loc.
SFT eat A kacanci, n.<U. khasanci.

50722; போக்கிஷதார்.

சுவர்

Trea-

eeFrereresr kacinanan, n.<gajat dnana.

Ganga, who has the face of an elephant; ost
wadr. (Ssmwayy. 69, 2-)
kacana,

&FT@)

n.

See

khazand.

<U.

கஜா.

&A-Hv kaci-, 4 v. intr. [K. hasi.] 1. To ooze

from a wall; to spread, as

as moisture

out,

a

round

humidity

2.

ஈரமுறுதல்.

dam;

To

perspire, as the hands and 1௦௦; வியர்த்தல்.
உடம்பு சிறது. 3. 7௦ 0216, ஊ 5811; உப்புமுதலி

ஒளததல். உப்புச் சசிஏறது.

மன

(Bar)

ougse.

4, 2௦ 99220;

5. To grow tender-hearted;

to become compassionate; to relent; Crdigac.

கசிகசிப்பு kaci-kacippu, ௩. Redupl. of ௧9...
Being damp, dank, moist to the touch; கசிவு,

(w.)

SASH

kacitti,

n.

A straggling

See aff. (wis)

precious

with

stones,

பதிக்கை. இரத்த கசிதமான வலயம்.
&@gib* kacitam, n. cf. khajaka.

ladle; Fo துடூப்பு.

கசிரி 1௨௦7,

n.

sbrub.

Setting,

kacitam, ». <khacita.

@Agib'

inlaying;

Small

(மில்).

Red Cedar.

85% செம்பு

ளிச்சை. 1,௦0௦.

sticky, adhesive so as to stick to the hands or
124) பிசுபிசுக்கை. (8)
2, Misconduct; @&
1. Nastiness; gyutab.
64686. Loc.
Dirty,
2. <id.
kacumalar,
கசுமாலர்

slovenly persons; sri. Cuugpgroafi® seorert
(திருப்பு. 644).

கசுமாலி

musa.]

Seager

1. Ooze, discharge;
moisture, as of land,

of sugar, of furniture; mb.
3, Perspiration;
Sutera, sAajeo widens (ypsr. 160). 4. Tenderness, sensibility, humanity; werGp4iga. «Rag

(கணிசைப்பு...

நிஹ்ற,

517௦55)

வருத்தம்,

அலையடச். 2).

கசிவெனுல்

கடலை

Fibre of the plant kacd;
நார். (18)

S5SH

kacutti, n. <T. kasti.

Seiwa

kacuppa, n. <U.

நீக்தி

கஸ்பா.

5௦௧ கஸ்தி,

kasuba.

&4&Litb kacupam, n. prob. subhaga.

tree.

506 அசோகம், 2.

4கசவு + ani.

1.

கசா என்னுஞ் செடியின்

Neglect, care-

S@%t kacir, n. <U. gasur.
16550255;

அசட்டை.

(௦.௦).

See Sgt.

கசூரி kaciri, n. <id.

sGerp Siren kacéntiran, n. <gajatindra.
Lord of elephants; #pig war.

aGesSengeoutwib

aisvarya.

Great affluence,

opulence ; Gugg செல்வம்.

கசேருகம்
கசை!

8௦818௭,

n. cf. kaderuka.

See giosseng.

1௦௨4,

kacéntiraicuvari-

(ep. 9.)
saad.

1. Coat of mail;

௩.

2. Cement; paste; wena. (W.)
(Ban)
&ONF* kacai, n. <kaéG. Horsewhip, whip;
rod, as an instrument of correction; 94456

உபாத்தியாயன் கையிற் கசைகண்டு (இவ். திரு.
5. சவுக்கு,
மாலை, 11, வ்யா].

(வச. 1132). 6. Weeping; அழகை. (சூடா.)
௧௬ 18௦ய, 1. “ச்சு. Measure of weight,
ற்பலம், அமிதுசெய்யச் சர்ச்சசை முக்க
ஸஹ
கசுகுசெனல்
kacukucenal, n. Onom,
Whispering into the ear; argiSger மேதுவாய்ப்
பேசுங் குறிப்பு. சசுகுசெனவேசொ லசுகையென்னடி.
(uss).

சசுத்தப்பட் ழேல்வேனோ (ருப்பு. 552).

கசவு.

56

kacuvu-nar,

Carambola-tree.

one of the characteristics of the VélaJas; Ga

மனத்தினேனும்.

2, Termagant;

586 கசுகுசெனல்.

கசுவு 190010, 1.

ளாண்மாத்தரியல்புகளுள் ஒன்று, (இவா.)
2. Dampness;

1. Slut,

<id.

ச.

18௦௩],

1207 ௭௦௨; அசுத்தழள்ளவள்.
சண்டைக்காரி. (ம.)

yam, n. <id.t+id.+

ஊனறுகை,

428௭72.

௪...

18௦யலஃபிக௱,

கசுமாலம்

kacivakattunmai, 5.
sAuss geen.
Kind-heartedness,
கசிவு -- அகத்து 4: உண்மை.
கசிவு kacivu, 2.<48-.

Being

n.

kacupicukkai,

கசுபிசுக்கை

SHPO Fesrev kacumucenal, n. [Kur. kus-

உள்ளல் ௪௫ந்துச (மணி, 10, 64).

mounting

கசைவேலை

642.

கசானனன்

See
Mast-

Hair ornament
கசை? 1808], n. cf. kaca.
fastened by a hook from the top of the ear to
the back of the head;

SONFUpMSH

kaca+.

touGitiom’y.

kacai-murukki,

Goldsmith’s pincers;

Madr.

n.

perh.

தட்டான்

குற.

(w.)
Gonwiig. kacai-y-ati, n. <kada+.

ping, punishment

தண்டனை.

with

Whip-

எர்ம்ற) சவுக்காலடிக்கந்

(ஈன். விருத். 298.)

கசைவளையல்

kacai-valaiyal,

௬.

prob.

kaca+. Bracelets made of braided gold wire;
போற்கம்பிவளை. (14,)

seneGasdv

kacai-vélai, n. prob. id. + .

Braiding with gold ௭106; பொற்கம்பிவேலை.

(18.)

கசைவைத்தபுடவை

vai, n. prob. id.+.
Ed

Sonté&20.

கஞ்சி

643

கசைவைத்தபுடவை
kacai-vaitta-puta-

Gold-fringed cloth; af

(W.)

S@hFettb'
Cymbals;

kaficanam,

கைத்தாளம்.

n. cf. kamsa.

(44,)

from its being made of polished bell-metal;

கண்

King-crow.

Pied

ay. (or)
கஞ்சனம்” kaficanam, n. <khaijana.
+. Musical instruments made of bell-metal, as
&@hFS SHAM

kalica-k-karuvi,

n. <kamsa

See

cymbals, one of five icai-k-karuvi;
தாலியன்ற தாள வாத்தியம். (பிக்.)

வேண்கலத்

See

#HGanby.

cf.

kaitcuka.

விலாக. 193).

Outer end of a warrior’s ஐாமம்16; சச்சின் தலைப்பு.
(Sa)

கஞ்சா!

SChFELD'

kaficakam, 2.

&GhFSiD’

kaficakam,

சஞ்சச ஈறுமுறி யளைஇ (பெரும்பாண். 308).

S@HFST TON

n.

kafica-karan, 1. <kamsa+.

Brazier; seirgner.

(evs. 5, 28.)

கஞ்சங்குல்லை 1:28௦௨ந்-120112, 5.

சாங்கோரை.

See a5

(குறிஞ்சிப். 78, உசை:),

கஞ்சத்தகடு 1:2%௦8-(-1212240, n. <kamsa+.
Tinsel used for decoration purposes; egaimaé

குருநாத்தகட், (9)

கஞ்சம்! 188௦௧, ௩.

kind

of

pastry;

கஞ்சா". (இிவொ.)
S@hFlD*
metal;

1. [T. kadzamu.]

stumgésib.

(Gen)

A

2. See

3. 830160 138511; துளசி. (மூ. ௮:)

kaficam,

வேண்கலம்.

n. <kamsa.

(இவா.)

1.

2. Mirror, prob.

1. Bell-

2. Cymbal;

mad

தாளம். (இவா.)
3, Goglet, drinking vessel;
பாத்திரம். (44.) 4. Deception, villainy, from
Kamsa who was notorious for his inhumanity

and ruthlessness; algsa2er, (a.)

wagtail.

af&35gai.

See aaSucr.

(Se).

2.

(Se)

கஞ்சனை 1ஃந்கறவ், n. cf. kamsa.

கண்ணாடி.

1.

1. Mirror;

இருமூன் சஞ்சனை பிடிப்பவர் (௮ரிச். பு.
2. சோள; தாபகலசம். கருமணி முகடு

வேய்க்த கஞ்சனை (வச.

18008,

2140).

%. prob. ganja.

கள். (இவா.)
கஞ்சா? 1௨6௦8, ௩. 40. ghahja.

Toddy;

1. Indian-

hemp, m.sh., Cannabis indica; Gagaims.
2,
The dried flowering tops of the cultivated
female plants of the Indian Hemp;

SCFTSEGOSEOS
<id.+.

Indian

bowl of which
an. (W.)

wtieger.

kaficd-k-kutukkai,

pipe for smoking
is made

௯.

bhang, the

of coconut

shell;

24

SEFETEOSOHSH kaiicd-k-kelutti, mn.

sea-fish, brown, Blotosus arab;

A

கடல்மீன்வகை.

&ChF THI) ST HN katicaa-korri, n. Worth

less person;

(W.)

Gugenouldemsadr.

s@rrmCetens

kafican-kérai,

White-Basil,
m. sh.,
துளசி. (பதார்த்த. 298.)

mn.

Ocimum album;
2. Sweet Basil.

1,
smi
See

கஞ்சம்? 86௦௨0, ஈ. 48௭௩7௪.
1. Lotus;
தாமரை. (இவா.)
2, 9781; நீர். கஞ்சவேட்கை

திநநீற்றுப்பச்சை. (30.31)

யின் (மணி.

ghanja+.
Pipe for smoking bhang, smaller
than a hookah; semis 544581 Sgal.

பதி. 10).

கஞ்சம்* 1ந௦வா, ௩. €ச்சற்வர்ச.

See 6%

சகம்3. (சூடா.)

SChFPL1b
Pied wagtail.

SERFS

kancaritam,

௩.

See aeSwetr.

kafical,

n.

<khahjarita.

(a.)

prob. s@e-. (J.)

Sweepings, rubbish heap;

amd.

1.

2, Refuse,

litter; Stimu.

SCF AIT SLD kafica-vatam, n. <khanja +.

Akind

of rheumatism

that causes

lameness;

நொண்டி நடக்கச்செய்யும் வாதநோய். (Pac)
கஞ்சன்"

18௦௨0, ௩. <kam-ja.

1௦ ௨5 ௦௨

&@5Fer* kafican, n. <Kamsa.
maternal uncle of Krsna.
6, 46.) 2, Miser; 2Geom$.
நோண்டி,

walks with
(eur)

an

சஞ்சவாதம்.

awkward

1. Kamsa,

See sibeweir. (Rew.
Collog.

கஞ்சன்? 199020, ஈ. “4%ணீர்க..
ரவ,

Brahma,

1௩௨ 1௦05) பிரமன். (குடா;)

1, மகா

2. Dwarf,

slouch;

who

குறளன்.

SG5FTEAQICS

kafici-c-cilukai, n. <U.

SEHFTLIGG “SSO

kaiicd-p-piti-, v. intr.

SEHFTLYLFOFIZ.

kaficd-p-pi-c-ceti,

<id.+.

To smoke bhang; sGamnjma gy

<id.+.
African Marigold,
துலுக்கமல்லிகை, (3.3.)

Tagetes

கஞ்சாறர் kaiicarar, n. <aGerw.

௬.

erecta;

A Saiva

saint, who lived at Kaficaru, See wrardagsanp
.)
நாயனார். (பெரியபு. மானக்க

SEHH" kafci, n. cf. kanji. (T.K. Tu. ganji,

M. kanii.]
1. Conjee, rice-water, water in
which rice has been boiled and which is drain-

ed off after the rice has been ௦௦௦184; சோற்றின்.

வடிதண்ணீர்.

2. Starch, such water which is

the starch generally used by Indian washermen;
கஜ்சிப்பசை. கஞ்சதேய்ப் புண்டஇல் சமழும் பூச்துஇல்

(கந்தபு. காட்டுப். 50).
general

used

as

3. Liquid food;

an

article

of

slop

invalid

in

diet;

கஞற்று-தல்

644

க்ஞ்சி
காய்ச்சி நீராய்கீகரைந்த உணவு.

4. Gruel pre-

pared from cereals; ftsovss eewraj. Collog.
கஞ்சி” ர்வ, ப. <Kafci. The city of
Conjeevarem;

காஜ்ச்புரம்.

(சணிப்பா. 1, 89, 70).
கஞ்சிக்காடி

Vinegar

கஞ்சிகுடியென்றான்

12601-1200,

produced

from

the

௩. 4கஞ்சி ர.
fermentation

of

கஞ்சியாலாகிய காடி.

௦௦௦026;

SEhAS& aL

கஞ்சிலி 1௦10, 2.

வாயிலட்டிய கஞ்சியும்;

மீண்டே (௫ல், பெரியாழ், 4, 5,5).

kafici-k-kitai, n. <id. +.

Colander by which conjee is strained off; ajar

னக்கஞ்சிவடிக்குங் கூடை.

கஞ்சிகாய்ச்ச-தல் 120௦4-%8௦௦ய-) v. intr.

526 கஞ்சிரா.

கஞ்சிவார்-த்தல் 1:2%௦1/-42-, 0.44. 4கஞ்சி"

+. 1. To feed, as ஐ

௦௦௦/66; உணவளித்தல். 2.

ந1௨௦.

அஞ்சுகம் வாய்த்த சவளந்தன்

To maintain, உமறற௦ம) காப்பாற்றுதல். அச்சப்பிசபு
தான் இவருக்கு இப்போது கஞ்சவொர்த்து வருகிறார்,
S@ha kaficu, n. <kamsa.
Kamsa.
See
கம்ஸன். மூன்கஞ்சைக் கடந்தானை (இவ். இயற். 3, 34).
S@hHSLD' kaficukam, n.
1. Liquorice8௦6 அதிமதுமம்.

சைச்கொண்ட குஞ்சசம் (பு. வெ. 19, வென்றிப். 8). 2.
3 யதாக55,

றெற்சச5

௪௦//2425)

சிலந்திக்கோரை,

(மூ. ௮.)
கஞ்சுகம்?

டங்க

n.

<hkajicuka.

1.

ந91164 ௦௦; உணவு சித்தப்படத்துதல். 1/4.

Tunic, jacket; sion. s@peagpscvavi (Revd. 26,
138).
2. Slough, excoriated skin of a snake;

chariot drawn by horses; uid
2. Palanquin; #afas. (Gus)

Palaus-tree.

<id. +.

To

prepare food, as gruel, slop or

கஞ்சிகை'!

(ரவ,

SGhADS?

கோரம்,

1. Carriage or uumibduydst on. (w.)

உ.

kaiicikai, n. cf. kajicuka.

01௦60)

ஆடை.

(சூடா)

1.

2, Curtain;

உரவுதிரை. கஞ்சை வையம் (வக. 858).
கஞ்சித்தண்ணீர் 12804- டஷராபீர, ௩. 4கஞ்சி!
+.

1. Conjee,

water

drawn

S@hHStD°

Gat, (Se.)

off from

boiled

11௦8; வடிகஜ்சி.
2. Term for food in general
as applied by the poorer classes; liquid food;
நீரீகலந்த உணவு.

cooked, used as a light diet; @ogs aif,
கஞ்சித்தொட்டி

kaiici-t-totti, n. <id.+.

Place where gruel is given

free to the poor;

ஏழைகளுக்குக் கஞ்சிவார்கீதும் இடம். 0௦7701.
கஞ்சிப்பசை

இகம்;

kaiici-p-pacai, n. < id. +.

கஜ்சிப்பற்று,

(7)

SEHALIQUTEPgI

kaiici-p-polutu, n. <id.

+. Midday, from its being the time when the
labourer takes his ௦0/86 ௦2 10004; உச்சிவேளை.

கஞ்சிமாரியாயி 1280-ஆம்,

மாரி

ஆமி.

A skin disease characterized by

the development of blebs upon

of

the

body, pemphigus;

pris.

க. 414.

different parts

egamadé

கொப்புள

SEbRUAVAUG.-G5SV kaficiyil-vati-, v. intr.

<id. +.

1. To show extreme stinginess, as

straining conjee;

BS

aGeurutiam.G5d.

Loc.

2. To magnify very insignificant things out of
all proportion to their importance; to strain

ata

gnat; அற்பவிஷயங்களைப் பெரிதாகீகிப்பேசு

தல். S.A.

கஞ்சிரா கரக, ௩. <U. khanjan.

tambourine with bells;

#9 கைப்பறை

முருக்கு.

prob. kimsuka.

(மூ. 3H.)

கஞ்சுகன் %88மய1க0, 2. <haitcuka.
1.
One who wears a tunic or jacket; s°-mstés

வன், ஞானகஞ்சுக கறியை (பாசத. சூதுபோர். 50). 2.
King’s chief minister, in ancient times, so
called because he wore a distinguishing jacket;

சட்டையிட்ட

பிரதானி.

சாவலற்

னுரைப்போன் (மணி. 25, 11).

3.

௦8 509௨; வைரவன். (பில்)

றொழுது

sees

Bhairava, a son

கஞ்சுஇ! kaiicuki, n. <katcukin.

SEHFSO Soflay kaiici-t-telivu, ௩. <id.+.
Water strained from rice after it has been well

kaiicukam, .2.

566

1. The

body-guard of a king, wearing a jacket; Guid
காப்பாளன். (சூடா.)
2. Snake; umby. ere

சஞ்சு முடிசெறுகெறுவென (இருப்பு. 5).
SCH" kaficuki, n. <kahcuka. (w.)
Jacket;

ace.

2. மோரக/;

கஞ்சுளி 1460], 2. 42௭௯௮3.

சட்டை.

(திவா)

mendicant;

2.

Wallet

பரதேசியின்

1.

திரைச்சீலை,

1. Jacket;

of

a

religious

போக்கணம்.

(.)

கஞ்சுளியன் kaiculiyan, 2.<id. Votary of
Ankédlamman;
(M.M.)

ofuanomdemocuns

F4Gurer.

கஞல்(லு)-தல் 16-, 3 ௨௬௩௪௪...

be

close,

crowded;

to

be

densely

நேநங்குதல். புதுமலர் seer (Yper. 147).
prominent;

to

shine

forth;

1, 71%.
packed;

2, To be

afongge&.

கஞலுமார்பன் (கம்பசா. கைகே?,

96).

enraged;

(தவா)

gre

3. To rise,

ascend; orgs. (92i.) 4, To flourish, prosper;
சிறப்புறுதல். (இவா.) 5. To attenuate, wear out;
சிறிதாதல். (பிக்.)
6. To be irate, to become

சினங்கொள்ளுதல்.

௨௦0௦8) மிகுதியாதல்.

(இவா?)

7,

To

கஞற்று-தல் நரம, 5 ஐ. tr. Caus. of
Small கஞல்-. J. To fill, ௦08௨ (௦ 6 61160; நிரப்புதல்.
வகை.
சர்த்தமும் ... . கஞுழ்றினார் (இருவானைக், ௮லொ. 73).
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கஞறம்

கட்டடம்

2. 7௦ 4௦, றர்௦ாடி சேய்தல். பூசனை சஞந்தி (சணி

கைப்பு. அகத். 257).

S@hw kaharam, n. prob. «@ev-. Fermented
liquor, toddy; sir. (#9.)
Sst 19 kat-katti, n. < ser +.
Sty,
small tumour in the eyelid;

02

கட்சண்!

14-83,

sdrenPdag

௩.

வம். 4.

up.

The

physical eye, opp. toe sai; enerdacir. saan

ஞர் சாணாத வவ்வுரு (இவ். இயற். பெரியதிருவச். 28).
@L_somr’
At

all

kat-kan,

points,

adv.

throughout;

<id.+sem part.
amaiGs.

smaud

கெஞ்சங் கட்ச ணகைய (அசரா. 389).
SL_SSSWULD katka-t-tampam, n. <kha-

dga+.

Art of nullifying the action of the

sword, one of arupattu-ndlu-kalai, q.v.; HD
பத்துநாலுகலையுள் வாளை வலியிலதாகச்சேய்யும் வித்
தை,

(8)

&t_&ib'
வாள்.

katkam, n. <khadga.

(இவா.)

2.

Horn

of

1. Sword;

the

rhinoceros;

காண்டாமிநகத்தின் கொம்பு. கட்க அணித்த கடைக்கட்

கட்டி!

பூட் n. <kaksyd.

1.

Faction,

நகரு, 011006; வீவாதப்பட்ட பிரீவு. அவன் ஒருகட்சியி
அம் சேசாதவன்.
2, 2116-8610;
போர்க்களம்.

கட்சியுல் கரக்தையும் பாழ்பட (லப். 12, உரைப், 23).

கட்சிக்காரன் 1801-12-18,
1.

Partisan;

Aamgcucr

ஈ. ௭104.

tamer.

2. Client;

வழக்கானி,
3. Plaintiff or defendant in a case;
வழக்கின் வாதி அல்லது பிரதிவாதி.

SLAGLO-Sw

katci-kattu-, v. intr. <id.

+. -To set up a faction for a quarrel;

ஒன்றன்

பொநட்டூ முரணிநீற்றல்.

௪
யார் katciyar, n. <id.
a faction; Farstiucle ey scant,

aL @eral

Members of

kat-cevi, n. <sev+ Ose.

1.

Snake, its eyes being considered to serve both

as the sensory organ

of sight

as well

as of

நவரத; பாம்பு. மலைமுழையிற் கட்செவி (சம்பா.
படைத்தலை. 42). 2. The ninth naksatra.
See

ஆயிலியம்.

மகங்கட்செவி யொண்பூசம் (இலச். வி.

793.

St_t_SSF CY katta-k-kacappu, n. Redupl.

டிண்ணுகம் (பெரும். உஞ்சைச், 38, 838).

of s#-.

Extreme

சைக். 38, 333).

fish, silvery

bitterness

of taste;

26m

கசப்பு. 1௦௦.
கட்கம்" 120), n. <kaksa.
Arm-pit;
&UL4&Eserem katta-k-kiccin, n..A seaஅக்குள், கதிர்மணி சட்கத்துத் தெறிப்ப (பெருங். உஞ்
கட்காஞ்சி 1௨1-88௦, உ. <ser+. (Purap.)

Theme of a king’s entertaining his troops with
toddy before leading them

toa campaign

; அச

with

lateral

bands,

attaining

at

least 10 in. in length, Therapon theraps; #1
கடல்மீன் வகை.
SLL4&@Gy.
katta-k-kuti, 2. <hkastat.
Family in distress, in 31; கஷ்டப்படும் குடம்

சன் வீர£க்த உண்ண மதுவளிக்தம் புறத்துறை. (பு. ub. (#8, 2, 2, 3.)
வெ.4, 21)
கட்டகம் kattakam, n. <scO+yeb
கட்டுலி 1/1 ௩. 4கட்கு4 இலி. 00௨
who is invisible; God as the unseen Provi8206; கண்ணுக்குப் youturmpactr. 6 OS wer

ors காணுமா நருளாய் (இவ். தருவாய். 7, 9, 8).
SL_Gigwi kat-kutiyar, 2. <ser+.

Those

who drink; drunkards; wgnutergGaisGaumt,

&L_@sPescraist

— kat-kutti-k-kalvan,

n. <sem+.
Very skilful deceiver; one who is
able to hoodwink, or throw dust into the eyes

of even

a wide-awake

person;

போதே ஏமாற்றுபவன். (கவித். 108, 50.)
&L_FLb

katcam,

n.cf. kaksa.

as Nava-k-kiraka-katcam,

pre.

(w.)

2. A mineral

1. Treatise,

Tiru-mila-katcam;

poison.
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katci, n. prob. kaksa.

1. Forest;

ஷாணம். (மூ.௮:)
கட்டு!

விழித்திநக்கும்

jungle; #10. soa wgseng; sRudp por gic (wre
படு, 296).

2,

184026;

புகவிடம்.

s Perens சட

மா கல்லே (புறகா. 202). 3. Bed, sleeping place;
4, Bird’s nest; up
மக்கள்துயிலிடம். (இவா.)

வைக்கூடு. (பில்.)

Artistic design;

F3F0Ga2%uTb.

ug

கட்டசக் கம்மத்து (பெருல். உஞ்சைச்.

38, 140).

Loadstone,

சல்லியம்

கதற௦(;

காந்தக்கல்,

1,

பயின்ற.

2,

தளர

வாங்வற்று . . . கலமலி கட்டகம் (ஞானா. 35, 13).

கட்டங்கம் ஷ(2ரிகற, க. 421. ந
tanga <khatudnga. Battle-axe of Siva; wyat

யுதம். சுத்திய பொச்சணத் தென்பணி கட்டல்கஞ் சூழ்
(இருக்கோ. 942).

கட்டங்கன் 12(120100, ஈ. “42.
catries

உ 0௧((1௦-816;

(தேவா. 769, 5).

கட்டடக்களவு
cew+.

சிவன். சாபாலி

Siva who
சட்டங்கள்

18(18(2-1- 1212, ௬. 4௧ம்

Theft in a building; fC qaustor Gung

ளேத் திந$கை. (௦. ௦.)
கட்டடங்க 1811816012, ௭4௦. 4 கட்டு. அடல்
GEntirely, wholly; wpypsub. sr.rés இவ
னேயே சொல்லுகையாலே (௪௫, 3, 4, 6).

@L_LL1b

kattatam,

n. <s0-. [T. 24172.

damu.]

1. இியில்றத) வீ முதலிய கட்டடம்.

Binding

of

a

book;

wipes

stir.

2,

Sig

3.

ச்சப்புத்தகத்தின் கட்டடம் அழகாயிருக்தெல.
Sorting’ of

a jewel,

enchasement; Gutérefetr

உம்மிசத்திற் கற்பதித்துச் செய்யும் வேலைப்பாட.

[6.

kattana.) 8ய41410த; கட்டடம். மாளிகைக்கட்டணம்.
(பதிற்றுப். 64, 7, உரை).

2. 19௦0116, 110181; டோலி.

எழுர்தருள்வித்துக்கொ

ஆழ்வானை. ஒருகட்டணத்திலே

ண்டு (குருபரம். 385, பன்ணீ:). 3, 13127; பாடை, சிலர்
சள் சட்டண மெகுத்துச்சுமந்தும் (இருப்பு. 49). 4. [T.
Fees, dues; Gaguggud usm.
hattanamu.]
கோர்ட்செ கட்டணம்.

That which is very agonising, hard to bear;
மிகக்கொடியது. கட்டசரங் கட்டதரம் (சிவதரு. சுவர்க்

சசரக. 174).
கட்டப்பொருள் katta-p-porul, n. < hasta
+.
Useless matter; far-fetched and
unacceptable sense; twerdp விஷயம்.

யெடூக்கை.

hence
கட்டப்

௦14 ௨0௦௨;

misfortune;

Pon.

sia

sYléGw strane

சாய்ச்சட்ட மெடுத்தும் (பதினொ. திருவிடை. 38).
SLi‘

1. Bathing

ghaut or landing stairs for bathers on the sides
of a river or tank; Ssr®gumm.

Particular

stage

in

the

௦8௨௦07;

கதாசந்தரீப்பம்.

சட்டம் ஈடச்ெத.

கட்டம்” ககர)

ஸ்கானகட்டம்.

narration

2,

or recital

இப்போது தோகல்யாண.

௩. ௦4. சசககக.

damu.j Chin; Guoramis. (Se)
&L_t_toLievib kattampalam, n.

(T. gad<#.@-+

a

kattamutu, n. <id.+ saw.

kattar, n. <kasta.

ர்.

சட்டசாய்

destined

கின்று

வேண்டா (தேவா. 889, 2).

to suffer;

Unfortunate
துன்பமடை

நீங்கள் காலத்தைச்

2. To

Collog.

<id.+.

Very

SLL ips

<id.+.

Great

(கந்சபு. வள்ளி. 182.)

kattalal, 1. <id.+ aye.

பேநநேநப்பு.

கட்டழ

லீமத்து

Raging

(மணி.

21, 12).

lose

heath;

vigour;

to

become

ac@Sg2uged.

SLL if)-S5w
To

ruin,

degrade;

shattered,

sfod si Peg

as

kattali-, v.tr. <id. +.
to cause

in

(F@, 6, 1,

humiliation;

1.
நிலை

கெடுத்தல். இலங்கை கட்டழித்தவன் (இவ். இருச்சர்.54).
2. To deprive of protection; ara%vs Fonsesev.

கடிமதிலுல் சட்டழித்த (£வக. 1245).

கட்டளை

kattalai, n. <id.

measurement;

நாவி

அளவு.

1. Standard of

(மில்)

2.

Mould

for

071௦15; சேங்கல் முதலியவற்றின் அச்சு. கட்

டளை கோடித் திரியின் (அறகெறி. 56).

3. Matrix

in

which anything is cast; mould; agamisct ants
(w.)

றைப்போல

4, Portrait, image, statue; ger

அமைக்கப்பட்ட உருவம்.

காட்டி வைத்த

தோர் சட்டளைபோல (பெரும். © Genes. 33,113).
likeness,

resemblance;

5.

2a@ew.

(Se) 6. Balance, scales, weighing apparatus;

Boiled rice bundled up as provision for
ர்பொற ஷு; கட்டுச்சோறு. (பதார்த்த. 1410.)
ple, people

kattalaki, n.

கமா] ; போழகு.

Similitude,
a

GLU

fags.

டாத கட்டழூ (பணவிடு. 355).
SLLG
kattalaku, n.

St egad.

அம்பலம்.
Office of collecting revenue in
zemindary; af agelsgub osPSCunaid. Rd

கட்ட:

epyenw

கட்டளவு
kattalavu, n. 4கட்டு4 அளவு.
Measurement by heaping up, dist. fr. level
measuring; aC querdégib opray.

Forest, jungle; a1.

kattam, a. <ghatta.

கட்டவிழ் கண்:

(இருவினை. உகர. வேல்வளை. 45).

SL if)- Sev kattali-, ௭, ச22-. 414. 4 அழி-.

3. Excrement; dung; web.

கட்டம்? வகா), #.
(Ber)

To loosen; to open, as the petals

மூறுக்கு நேகிழ்தல்.

St1p&

4).

யே (சலைசைச். 31).

1, Theft, robbery,
2, Plucking off,
3. Weeding; er

beautiful ௩௦௧ ;) பேசழகுள்ளவள். காணத் தெவிட்

௦060ப8௪0. 50௧௦6 85 1௨ ௨ 0255-60ய:0) கவறுட்டத்
திற்கு வரைந்துள்ள அறைகள். (பெருங். மகத. 14, 56.)
கட்டம்” உ,
n. <kasta. 1. Hardship,
lifficulty, bodily pain, uneasiness;
சிரமம்.
சட்டமே காதல் (இவ். இருவாய். 7, 9, 4). 2, Afflic-

€சட்டு,.

1,

become disunited;

To

2.

(54.)

கட்டவிழ்-தல் 12120111-, ௦,௬௨7... 4கட்டு4

802௧,

kattam,

ஏகட்டெ

(குறள், 1038, உசை:)

அவிழ்-.

ரச;

&LLutens katta-parai, n. <T. gaddat.
மேரஸ்௨; இரும்பினுவியன்ற மண்தோண்டுகரவி..

௩.

or arsenic crystal; aq

கட்டல் 1௨12, . 4கள்-.
plundering; seraj. (@e7)
pulling out; updma. (Bem)

Qurgrer wap Gung Carerp (Ba. Danone s.93).
கட்டம்!

Orpiment

வேய்ந்து

உ. <hkasta-tara.

katta-taram,

கட்டதரம்

கட்டரிதாரம் உவர் கக,
figas.

யான அரிதாரம்.

1.

<id.

n.

மகர,

கட்டணம்

tion,

கட்டளை

646

கட்டணம்

கழிக்க.

துலாம்.

(பில்.)

7, Libra, a sign of the Zodiac;

துலாராசி. (இவா.) 8. Standard weight; Semud
ga. (Se.) 9, Touchstone; eerad. sneIp
குச் சட்டளை யாதெனின் (குறள், 980).
10. Fate;

விதி. சட்டளைப் படிமையித் பிழையாது (6வக. 2752).
11. Grade, rank;
தரம். கட்டளை வலிப்ப . , .

உதவி (பதிற்றுப். 81, 17).
Manner;

முறைமை.

சயலைப்

12. Way,

method,

பொருத

கண்ணாண்.

மேலும் வாழ்விக்குங் சட்டளையே (ஞ்சைவா. 333), 13,
Regularity, order, rule; ஓழங்கு.

வேதம் கட்டளைப்

647

கட்டளைக்கல்
பட்டது (ஈட, 0, 5, 8),

ரைகீதப்பூட்டும் பண். கட்டளைப் புரவி சூழ்ந்து (£வக.
767).
16, Community law; code of laws
regulating the conduct of individual members
of a caste or community; aGrun6. (#0,
within

அரும்.)

a

small

17, Treatise
compass

which

the

presents

fundamental

principles ௦4 ௨ ர81121௦; சமயமுலதத்துவம் உணர்த்

தும் நால். Cagnésé siiter.

18. Endowment

for some special services in a temple, distinct
from one for the general upkeep and maintenance of the institution (௩. ஈ)) கோயிற்கு ஒரு

விசேஷங்குறித்து

#é6.1%r.

St_LtreFeFerib

14, 110/6; எல்லை. கழுச்தே

கட்டளையாக ரீசை முசந்து (௪0, 5, 0, 8). 15. 520416,
harness, and other equipment for a horse; 3#

அடைய.

கட்டனை

ஏற்படுத்தப்பட்ட

தநமம். அபிஷே.

19, Provision for the free feeding ofa

<id.+.

kattalai-c-cattam,

1.

586 கட்டளைக்கோல்.

கட்டளைச்சுவாமி

kattalai-c-cuvami,

௩.

kattalai-c-celavu,

௩.

<id.+.

1. 566 கட்டளேத்தம்பிரான், 2. 5௦௨. கட்

டளைக்தந.

RC.

SLtréQecvey

<id.+.
Allowance paid to village karnams
as compensation for expenses incurred by them

in

connection

with

the

preparation

of

annual accounts; Sutussé cords pydgu

the

ணங்களுக்குக் கொடுக்கும் செலவுத்தோகை... 1.0௦.
கட்டளைசொல்(லு)-தல்

at

1உரகிவ்-௦௦1-,

v.intr, <id.+.
To give or publish an order, a
௦11௦6) உத்தாவு விளம்பாஜ் சேய்தல். (1)

Stt_tnr
S$ Sto oH or kattalai-t-tampiran,

certain number of pilgrims ina temple or mutt;
தேசாந்தரிக்கட்டனை. 20. Protection by fortifica-

a Saiva mutt to supervise and administer the

K., kattale.]

temples,

1௦௦; அரண்காவல். சட்டளைப்பட்ட லல்சையென்கை
(இவ். இருகெடுர், 90, ல்யா. 154), 21, [T. kattada,
Order, command,

precept, direc-

tion, decree for execution, injunction, warrant;

உத்தரவு.

கட்டளைக்கல்

+.

121112ம்.1-1621,

1. Touchstone;

eared.

கட்டளைச்கல் (குறள், 505).
படிக்கல். (1)

௩. கட்டளை

gé56

sgwCo

2, Standard

weight;

Gt Sor SHON kattalai-k-kali, n. <id.t.

(Pros.)

A kind

of kali

verse

of four

lines

in

which every line has the same number of acai,

opp. to kalambaka-k-hali; thootaysapis eho
நீங்க எழத்தோத்துவருங் கலிப்பா. (யாப். வி. 95, 470.)

கட்டளைக்கலித்
துறை 1202-21௨1.
turai, 2. <id.+. (Pros.) A kind of kali-t-turai
verse of four lines of five feet each, in which

every line has 16 syllables if the first syallable
is a ner, and 17

if the

first is nirai,

stanza always ends in 2; Utafaraims.

and

the

St Yor SSGNC UT kattalai-k-kali-p-pa, n.
<id.+. (Pros.) A species of kali verse; seStiun
இனத்தோன்று. (தொன். வி. 236.)

கட்டளைக்குரு 12(1வி௨-1-1%யாய, n. <id.+.
Principal priest
சுவாமி. 8. 0.

for

the

கட்டளைக்கோல்

time

being;

1௨12-12-16], n.<id.+.

Regulation, enactment,
பிரமாணம். (யாழ். ௮௧)

edict,

statute;

கட்டளைகேள்[ட்]-த[௨]ல்

v. intr.<id.+.
a decree,

au 2ré

நியாயப்

1281வ-14]-,

To petition for the execution of

for a judicial

writ

empowering

an

officer to give effect to a judgment; Gamh2Gs

தீர்ப்பை நிறைவேற்ற அனுமதிகேட்டல். 428,
3௭. 12

n. <id.+.

Ascetic appointed by the chief of

temples belonging to the mutt, his main duties
being

to receive

to

the rents,

make

etc.,

due

to

the

necessary disbursements,

and to see that the services

are properly

con-

ducted; சைவமடத்தைச்சார்ந்த கோயில்களை மேற்
பார்க்க மடாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட சைவத்துறவி.
கட்டளை நிறைவேற்றுதல் kattalai-niraivérru-, v.intr.

or

<id.+.

decree ௦1 ௨ ௦௦011;

'வேற்றுதல்.

To execute the order
கோர்ட்டுத்தீர்ப்பை

நிறை

0017௦0.

SLL Song
F GUAM GH - Sov kattalai-pitittu-varu-,

v.infr. <id.+.

To pare andtrim

palmyra leaves for making a book;

பதற்காக ஒலையைவார் ஒழங்குபடத்துதல்.
கட்டளையா?ூிரியம் 'ஷயவிவ்ஆ

sayGatts

(7.)
yam, 7.

<id.+. (Pros.) A variety of akaval verse in
which every line has the samme number of
1121௦5; எல்லாவடிகளும்

ஒற்றுநீங்க எழுத்தோத்து,

வரும் அகவல். (யாப். வி. 95, 470.)
St_t_%oruIG-GSv kattalai-y-itu-, v. intr.

பணித்தல்.
Sitter ug5A

<id.+.

To order, command, direct, prescribe;

kattalai-vaiici, n. <id. +.

(Pros.)

The

verse

vafici

in which

each

line

has the same number of syllables; crdvevrang.

களும் ஒற்றுநீங்க எழத்தொத்துவரும் வஞ்சிப்பா. (யாப்,
af. 95, 470.)

கட்டளைவலி-த்தல்

<id.+.

௦8௦6)

%2(121௨1-4வ1-,

v. intr.

To assign rank or grade, as of an

அவரவர் தரத்தை நிச்சயித்தல். கட்டளைவவிப்ப

நின்றானை யுதவி (பதித்ப். 81, 17).

ett Yom
ing, ramming

kattanai,

n.<ghattand.

down; gamSnsé

Tamp-

SSaGurdma,

கட்டனை போட்டபிறகுதான் சுவர் எழுப்பவேண்டும். 09,

et Yoorogt kattanai-maram, n. <id.+.
Wooden tamper, லாமாயனா; திமிசுக்கட்டை.
1. Sea-fish, soft dorsal
கட்டா மக, உ
20 in. in length
least
at
ng
black, attaini

2. See

Chorinsmus sanctipetri; s_co8eirams.

க்ட்டாம்பாரை.
கட்டாக்காலி

த
4கட்டு-4

௩.

1-12-ம1அ10)

neg.+. Ox or cow suffered to roam at large,
or that is not put into the stall by night; utq
மாம.

(௪)

Redupl.

உ

அகவ,

கட்டாகட்டி

of

கட்டு... Perseverance, pertinacity, tenaciousness ;

விடாத்தன்மை, சட்டாகட்டியாயிருந்து வேலையை முடிச்
கவேண்டும். 1,௦0௦.

1. Entire-leaved

கட்டாஞ்சி 1ஷருதரவ், ௩.

Staff-tree, s.tr., Gymnosporia emarginata; \par
Gaunt.

Staff-tree,

2. Thorny

(w.)

Gymnosporia montana;

s. tr.,

\parGadasenss.

கட்டாடி 1௨120), உ, <scO+ g@- (j.)

1.

He who is temporarily possessed of a kind of
divination for the purpose of uttering oracles,
2.
குறிசோல்வோன்.
inferior to cannatam;

Member of the caste of washermen,

many

கட்டாண்மை kattanmai, ச. “சட்டு ஆண்
Manliness, great prowess;

Gugafnb.

SLLTbuiteng

ofa

4 ஆள்.
௩410.

Horse-

Caranx gymnostethoides ; கடல்மீன்வகை,

An

ப ஜக.
கட்டாயம்' 1௨0 ுவா, ௩. 4கம்டு

(1.M.P, Cg. 1095)

ancient tax; @& uenpgus a?

கட்டாயம்” kattayam, [T. kadddyamu, K.

kadddya.]n.

வலாற்காரம்.

Force, compulsion, constraint;

அதனைச் கட்டாயஞ்செய்து வாங்னொர்.

ரஸ். செொவிபடி, நிச்சயமாய். கான் கட்டாயம் வரு
வேன்...

kattayam, 2.<sc@- + prob. g--

Stuy’
Piling

up bricks breadthwise,

opp. (௦ கெட்டா

யம்; குறுக்காகச் சேங்கலை அடுக்ககை.

௦௦.

SULateéAgib kattarccitam, n. <kasta+

Grjita.

Property

acquired by hard

toil, hard-

kattari, n.<T. katdri.

1. Cross-

earned wealth; agsssGaqu Gurgeir.

Sit

பிம் கதர; கத்துவாள். சட்டாரிவருங் கலைசையே
(கலைசைச். 99).

2, Trident of 318௨; சூலம். கட்

டாரி யேத்திய காளத்திராதர் (தனிப்பா. 11, 160, 399). 3.

Style plant, Lannaca pinnatifida;
பூண்டு, (மலை.)

SLITHSSS HOH

<id.+.

A

410.4.

5

kind

of

opesroih

kattari-k-kuttuni, n.

silk

with

black stripes

resembling daggers; UrGs&evamae. (Ww.)
கட்டாரிக்கையொலி kattari-k-kaiyoli,
n.

சுப்பாரிக்கத்துனீ. (J.)

கட்டாவணி
அறுப்பு. (2.)

்

181(8டஷம், ர. கறமஐ; கதிர்

கட்டாவு 11181ய), 1.

சொவ்வாச் சட்டாண்மை யசசே (பாரத, பதினேழாம். 17).
கட்டாணி' யய

kattim-parai, n.

mackerel; greenish, attaining 28 in. in length,

of

whom have been noted for their power of
divination; ascrgpeit. 3. Chief of the washerரகா 10106; வண்ணார் தலைவன்...
SL_LTGFA kattaticci, ௩. Fem. of sc
டாடி. (J.)
மை.

கட்டி

“648

கட்டனைமரம்

566 கட்டாவணி.

(P.)

கட்டான் kattan, n. கட்டு ௮சம்.
1,
(மடு 1. Chequered square on board for games; ஆட்

Very
2. [T. kattani,
உலோபி.
Miser;
3. Strong, well-built
capable man; swigger.
man; Usvates.

டதீதிற்கேன்று வதத்த தானம். 2. & வாச ற123/64
0௦௨ 0460யச௦ம் 6௦காம்; கோடிட்டமைத்த அறைகட்
குள் காய்வைத்தாடும் ஐவகை விளையாடீடூ,

கோ-ர10த; காத

1. Clod, lump, concretion ; anything hardened,
௦082112164; இறுகீனபோதனள். மண்ணுங்கட்டி, பனிக்
கட்டி. 2. ]88எ00ர, 002196 றவி]ய-50 தல; கநப்புக்

கட்டாணி? (ரர் உ. வரம். ரசம்.

screw

for fastening

௨ ௭0௧௭5

ணிழுதலியவற்றின் கடைப்பூட்டாணி.

Pin or

கட்டாணி

லானவை . . , ஒக்கடிக்றெதும் (கோயிலொ, 93).
1208ம், ௩. 410. 8௧௧௨

கட்டாணி?
கட்டாவணி. (1.)

கட்டாந்தரை

முத

See

1ஃ(20-(காவ், ௩. €சட்டு ட.

நிஷு 18004, நவம் 6வர6ே 5011) வறண்டிறுகிய தரை.
அயோத்.
கட்டாக்தரை யட்டையைப்போல (இசாமகா.

ய்.

கட்டாப்பு

kattappu,

Fenced ground, enclosed
Pow. (w.)

n.

418, 4 மாப்பு,

field;

வேலியடைத்த

கட்டாம் kattam, n.< 60+ ya. See at

டான்,

்

Sy

கட்டி,

katti, n.<s-. (T. gadda, K. gadde.}

சட்டியி னரிசியும்

(வக.

1938).

3.

Rock-

candy; #bacr®. (Je.) 4, Boil, abscess, tumour;

சிலந்திப்புண்.
6.

of

17௦605)

கட்டி

ஐ௦14;

5. Enlarged
கநப்பிண்டம்.

போன்.

spleen;
(1)

அழல்வினை

(பதிற்றுப். 81, 16).

அகமகிழ்ச்சி. (இவா.)

8.

9. Stick

aréariy.

7. Gold;

bar

யமைந்த

நிழல்விடு

Inward

delight;

of lac made of

ant-hill earth and resin melted and drawn out
1௦1 210
வதி; வளையல் செய்யும் அரக்கு.
Tp. 10. A measure of weight =25 palams; 25

பலழள்ள நிறை,
வகை,

(1,)

Loc,

11. A kind of bird; yer
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கட்டிக்கா-த்தல்
கட்டிக்கா-த்தல் 1201-1-18-, 9, 7. “14. 4.
1. To guard with care; to pay the utmost
attention possible; suafgpgitiungiangsd. Sur

கட்டியசொல்

கத்தழவுதல்.
2. To practise severe economy;
செலவை மீகச்சுநக்ததல். 10௦.

கட்டிப்புகுதல் 2௨(1-ற-றயிய-, எ.447௪. 404.

'இஸ்தனைக் கட்டிக்சாத்துச்கொண்டிருக்கறார்கள். 2, 1௦

+.

serve

widow; mabGudr

மாராப்ப திர). விடாது

அனுவர்த்தித்தல்.

அவர்மனதறிக்து சட்டிக்சாத்தருப்பதே (இருவேங். சத.
52).

கட்டிக்காலா

golden

fish,

katti-k-kala,

attaining

Polynemus sextarius;

74

1.

To

in.

in

Robaul,
length,

கடல்மீன்வகை.

S19 60)51O-S5ev
<sc@-+.

2.

katti-k-kotu-,

give

a girl

in

பெண்ணுக்குக் கலியாணத் செய்வித்தல்.
give liberally; (௦ றஷு 1௨௩௧5௦;

v. tr.

marriage;

2. To

மிகவும் உதவு

தல். 3. 7௦ 21:6௦ 8000, ௨5 105565 ; ஈட செய்தல்.
கஷ்டங்களைச் கட்டிக்கொடுக்கவேணும்.

கட்டிக்கொள்(ளு)-தல்

1௮11-2101,

tr.<id.+.

1, To hug, embrace; syaise.

To

கவியாணஜ்

காடு;

1௦ 01108 (0) பற்றுதல்.
கஷ்டப்படிறுன்.

within

one’s

சேய்துகோள்ளுதல்.

அவனைச்

4. To

power

bring

or

௨.

2.
3.

சட்டிச்கொண்டு
round,

influence,

bring

conciliate;

வசமாக்குதல். அவன் சன்பக்கமாக இருக்கும்படி. எல்லா.
சையும் கட்டிச்கொண்டான். 1,0௦0.
5. To lay up,
accumulate, as virtuous deeds; to store up, as
sins for fulure ர01115ப11௦௦) ஏற்றுக்கோள்ளுதல்.
அக்தப்புண்ணியத்தைக் கட்டிக்சொண்டான்.
6. To
clothe, tie around, as a garment; 26350.
புதுவஸ்இிரம் கட்டிக்கொண்டான்.
7, To seize,

acquire,

annex,

take

unjustly;

suarsse.

அவன் சொத்துக்களை யெல்லாம் சட்டிச்சொண்டு விட்.
டான்.
8, 770 மா்0௨; இலஞ்சங்கோடுத்துவசப்படுத்
gee. (W.)
9. To make up, as a difference or
a quarrel; to settle amicably, compromise; aunt
தானம்

சேய்தல்.

(.)

கட்டிச்சம்பா 1211-0௦-௧௩, 2. நாம், சட்டி
+. A kind of paddy maturing in four months;
நான்குமாதத்திற் பயிராதம் சம்பா நேல்வகை.

Sti
Fr HL_O-wev katti-c-curuttu-, v.tr.
<s@-+. 1. To pack up one’s goods; போநரளைச்
௬நட்டிக் கட்தேல். கட்டிச் சுருட்டி,த்தல் கக்கத்தில் வைப்:

பர் (பட்டினத். பொது. 30).

goods before running away;

as a thief;

stop

one’s

2, To pack up stolen
to carry off plunder,

அபகரித்தபோநளைத் திரட்டேல்.

activities; GaiGamfto

Cer sen cous 6s #50.
கட்டிடம்
5௦௨

வர்கா,

mn.

3. To

Sosppe.

<T. kattadamu.

கட்டடம்.

கட்டிதட்டு-தல் 1_(11-12100-, 0. intr. cain
+

To become clotted; Garyums&.

Stig
nS - $5
@+

Loc.

katti-p-piti-, 0. tr. <a.

1. To hug, embrace, Grasp, seize; Op

To

BA.

be re-married,

said of

a re-marrying

YyortaiaragCahgs Garergs

(R.)

SLQLILYGESase
<id.+.

Woman

katti-p-pukuntaval, ஈ.

who has re-married after the

death of her பஜ்வா;
Gandatacr. (w.)

புனர்விவாகம்

சேய்து

SLGUILYCPSGE katti-p-pulukku, க. €சட்டி
+.

A

slightly

boiled

confection

containing

Egyptian bean mixed with jaggery; Gade

துடன்கூட்டிய அவரைவிதைமுதலியவற்றின் புழக்கு,
கட்டிப்புழுக்கற் சொங்கர்கோவே (பற்றுப். 90, 25).
கட்டிப்பொன் %24101-0-ற0, n. <id.+.
Gold

in lump,

opp. to பணிப்பொன்)

தோழில்

சேய்யப்படாமற் கட்டியாயிநக்தம் போன். (இவ். இருப்.

பா.3, வ்யா)
கட்
Lp katti-mutti,n. Redupl. of «4.

Clots, loose mould in a newly ploughed clayey
soil;

large

and

small

loose bundles in a bag;

சிறியவும் பெரியவுமான கட்டி. (47)

S119 Giow's-35ev katti-méy-, உ. 47, 4 சட்டு.
+.

1. To take out

cattle

for

pasture;

at&

நடைகளைக்கூட்டி மேயச்சேய்தல். 2, “2௦ 964 118165
to, prescribe bounds for; or && piped. ஈசசங்.

களும் சட்டி மேய்ச்சை தவிர்க்து கோப்புக்குலைக்தது (௪9,
5, 2, 1).

கட்டிமை kattimai, n.<id.
உலோபம்.

2.

Agreement,

பாட. (யாழ். ௮௧.)
SLigwssrgesr

1. Miserliness;
compact;

a6%

kattiya-k-karan, n. <st

டியம்4-. 1, Panegyrist, herald; a¢yumapd
புகழ்வோன்.
2. 017௦௦0; கூத்தில்வரங் கோமாளி.
கட்டியங்காரன்! 121(092-ப்-12
வற, n. <id.
+.
58 கட்டியக்காரன். சதமில். சட்டியங்சாசர்
பல்

லோர் (சேதபு. விம. 5).

Slip wie ger? kattiyankaran, n.<kas-

thangadra.
Name of the prime-minister of
king Caccantan, who treacherously killed his

master and usurped his throne but who was
subsequently slain by Caccantan’s son Civakan,

the hero of Civaka-cintémani; சீவகன்தந்தையா

கிய சச்சந்தனுக்த மந்திர,

கட்டியங்கூறு-தல் kattiya-h-kiru-, v. intr.
<scipus+. To recite a panegyric; விததாவனி

Cardoso.

siipucepe

சைச். 45).

கட்டியசொல்

Pie stows@u (ato

kattiya-col,

mn சட்ட.

Coined compound word that refers to something
2

which never exists, as Gews@an8; Gunga door
மற் படைத்துக்கோண்ட தொடர்மொழி. (பி. af. 19,
உரை.)

katti-y-ati-, v. tr. <id.+.

கட்டியடி SHV

- 1, To bind toa post and flog; தண்டனையாகக்
கட்டிவைத்தடித்தல். அவன் இருடியதற்சாகச் கட்டியடிச்

scucirey. 2.To yoke the bulls to the plough
for ploughing;

afiycqgr Gad,

um

katti-y-atuppy, ச. 4கம்டி ய்.

ecipw@ciy

Rectangular earthen oven in two parts, like the
[ ]; ஒருவகை அடுப்பு.
figure ஐ௨46 9) 64௦ ௧௦815

கட்டியம் விஸ்வா,
ச. 4 சட்டு. 1, Panegyric

sung before a king; praises chanted before an
idol; அசசர் முதலீயோரைக் கறித்துச்சோல்லும் புகம்த்

தொடர். இருடியோர்கள் கட்டியம்பாட (இருப்பு. 730).
2. Akind மர் கற்ற2; கூத்துவகை.

(யாழ். ௮௧.)

Stiguit kattiyar, n. prob. ksatriya,

Title

of a line of petty chiefs

who ruled over: the

western

ஈரமா

part

of

ஏர]

தமிழ்நாட்டின்

மேல்பாலில் ஆட்சிபுரிந்த ஒருசார் சிற்ரசசவதப்பினர்..
பங்களர் கங்கர் பல்வேற் சட்டியர் (சலப். 95, 157).

SLiguiTgtD katti-y-aram, ௩. €செட்டி*
hara. Thickly woven garland of flowers; Gp

தங்கத்தொடூத்த பூமாலை. 1.0௦.
SLp.7Htb
Temporary

kattiratam,

car constructed

occasion; ac GaGsi. (w.)
கட்டில் 121, n. <id.

n. < 6.9.
+ இசதம்.
specially
cf.

for

khatud.

an
[M.

kattil.] 1. Cot, bedstead, couch, sofa; wijaw.
BOWLS Mdgp si. (Fas. 558). 2, Throne; fu
காதனம்.

கட்டுதல்

650

கட்டியடி-த்தல்

கட்டில் வீறுபெற்று மறந்த மன்னன்

225).
கட்டில்காடா

1௨11-0248, ௩.

(குறும்.

௭சட்டில் 4.

2080ம் (கற6 801 ௦௦(5; கச்சுக்கட்டிலுக்தரிய

அகல

மானநாடா.

கட்டிலெய்து-தல்

%241-ஞ1ம-,

deprive a person ofthe services of village ser-

vants; விலக்கிவைத்தல். வண்ணானேக் கட்டிவிட்டார்

பொய்வதந்தியுண்டாக்குதல்.

SL
+.

aI ap-Fev katti-vilu-, v. intr. Csp

1. To suffer a miscarriage; sgarfigi aly

வயிற்றிற் கட்டியுண்டாகுதல்.

e@a. 3. To establish, as a theory; amSspe.
சட்டிய மெய்க்நிலை காணா வெகுளியும் (இகிகடு, 65). 4,
௦

நயத,

கேமாக௦8;

தையோ கட்டிவசாகனோ. (குற்றா. குற.)

கட்டிவா[வரு]-தல்

௬, “கெட்டி
கட்டிலோ மெத்

katti-va-, v. intr.

<s@.+.
To be profitable, as a transaction;
இலாபங் கூடிவருதல்.

கட்டிவிடு-தல் katti-vitu-, v. tr. <id.+.
1. To pay வற) செலுத்துதல். செலுத்தவேண்டிய

தொகையைச் கட்டிவிட்டான்.

support,

5. To

கான் என்னுடம்பைக் கட்டிச்

கொண்டு இடக்கவோ (ஈ௦, 4, 8, 9).

6. To tie on,

adorn with; @850. #U.ODi Carang (seer. 10). 7,
To wear, to be dressed in; to put on, as clothes;

உடத்தல். கட்டப்புடைவையின்றி (பணவிடு, 160).

8,

To remit, pay பற; செலுத்துதல். பணம் கட்டி
யாயிற்று. 9. 12௦ ௨௦001௦; சம்பாதித்தல், இவர் சவிபா

டிச் கட்டின யானை (௪9, 3, 9, 1).
௦0146) 101; பொய்யாகக்

தல். பறிதலையவர்கள் கட்டியமொழி

10. 7௦ 8ஸ்்கர்டி
கந்பித்துச்சோல்லு.

(தேவா. 553, 10).

11. 7௦ வாரே, 00006056, 0௦05011816;

இறுகச்

சேய்தல். சட்செரக்செல்லாம் (பணவிடு, 226).
together;

gather

store,

Gurggutad

12, 7௦.
Gattdad.

13. To
வாங்கிக்சட்டு,
சரசமானபோது
கெல்லைச்
bind by spells, magic; தடைசெய்தல். கரடி வெம்.
14. To
புலி வாயையும் கட்டலாம் (தாயு, தேசோ. 8).

வசப்படுத்துதல்.
பரீதானமுதலியவற்றல்
ஊன;
(8) 15.7௦ 00000௦5685 46756; சேய்யுளியற்றுதல்,

water; Gpaggh.

30 8500ம் (௫௪ (07௦௦௨) சிங்காதனமடைதல்.

10௪ ஒசரசச்சா.

தழவுதல்.

sustain; பேணுதல்,

*.

(தொல், சொல். 50, உரை.)
&.ஜ010 0௦40,

as the spleen;

(201/0...

கட்டிளமை kattilamai, n. 4 சட்டு இளமை.
Vigorous, virile youth; sdarciugasio.
5 v. [T. K.M. Tu.
கட்டு! -தல் வயு,
r.
fasten, shackle;
bind,
To
1.
kattu.Ji
பிணித்தல். காரினாற் கட்டி, (சாலடி,, 158). 2. 15௦ 50116,
001517001, 83) 8௨௦4) அமைத்தல். வீட்டைச் கட்டி

தல். 021407.

+.

be enlarged,

2. To

தல். (W.)

v. intr. அவன்சட்டின கவி. 16. 1௦ ஐவ; கவியாணக்செய்

சொழியூர்ழொர் பாடியது (புறசா. 17, உரைத்த$லப்பு)..
sy Cop-sw kattil-éru-, v. intr. <id.
katti-varakan,

report;

false

a

கதையைச் சட்டிவிட்டார்

eer. Collog.

“10. *. 586 கட்டிலேறு-. கட்டிலெய்திஞனைக் குறும்.

கட்டிவராகன்

spread

To

3.

Loc.

ser.

17. 1௦ 40, 0%6012௨16, 7௦௦௦௨)

வெல்லுதல். சாளவிடப்பாக்தள் கருடனையுல் கட்டுமோ
(கீதிவெண். 56). 18. To fill, as a tank with
கள்.

குளத்தில் சீரைச்சட்டி யிருக்இனுர்

19, 7௦ எற்மர் பற, 01056 மழ; சாத்துதல். கடை

யைச்சட்டு,

20. 7௦ 6201; அயலூருக்கப் பண்ட

மனுப்புதல். சாமான் கட்டினான். 1,௦௦1.
harden,

consolidate,

form, as

1, 17௦.

concretions;

to

இசசம் சட்டித்று.
congeal, coagulate; @pgph.
2. To be congested, as the throat in acute
pharyngitis;
தோண்டைகட்டேல்.
3. To swell,
as a boil, a tumour or an imposthume; Yer

கட்டி திரஞூதல்,

4. To be a bad omen, to por-

12ம் 7457071006; அபசதுனமாதல். கட்கொடை கட்
4D.
5. To overspread, as clouds; Guosib

2, 70 00(025(6) (௦. மு$தல். மேசக் சட்டி SIGs ng.

6, To be worth

க்ட்டுக்குத்தகை

65%

கட்டு

while, 0௧ம் றஷர்கத$ நஷிடமின்றி யமைதல். இல்

வளவுக்கு விற்றால் கட்டும். 7, 7௦ ௦01828 மரம், 6௦
be equal; இணையாதல். அதற்கு இத கட்டாது.

௩. 4சட்டு.. 1, 11, நகர், 885120.
கட்டு?%2110)
11தகரமா8;

மத,

பந்தம்.

(இஷ்டப். அற்றெட். சாப்பு).

வாட்கலியன்

சட்டவிழ்தார்

2. Boil, abscess, tu-

3. Fabrication, false(J.)
mour; ‘esr.
hood, invention; Gumimyjans. squmeeter Quer

கட்டுக்கதை
கட்டுக்கயிறு
ment

xGendr.

family connection; epaistra26, oO sarqgput
7. (பகர், 5060)
யிருந்தால் எல்லோரும் வருவர்,
watch, patrol; காவல். மதுவனத்தைக் கட்டழித்திட்

8. Fortification, pro-

டது (கம்பரா. திருவடி. 18).
tection, 616006;

அரண்.

பிரான் (தேவா, 386, 7).

கட்டடம், (பில்)

கட்டலைமூன்று

9. Building,

மெரித்த

structure;

10, 01885) 5601100, வகுப்பு. கட்

11. Tire of a
டமை நீதிதன்மேல் (வக. 1145).
12.
ஏம]; வண்டிச்சக்கரத்தின் பட்டா. (௦.௦.)
13. Bond, tie, attachMarriage; seSwtem.
ment; பாசம். கட்டறுத் தெனையாண்டு (இருவாச. 5,

14. Strength, firmness; certainty; em.

49).

கட்டுடைச் செல்வக் காப்புடைத் தாக (மணி. 20, 8).
15. Abundance, plenty; Bgs. (@G4sGar. 303,
16. 196௦௦1ய; மரியாதை. கற்புடையாட்டி
ees.)
17,
யிழந்தது கட்டே (இவ். இருவாய். 6, 6, 10).

Divination, foretelling events;

நிகழ்வது சோல்.

லுங் குறி. சட்டினுங் இழங்கினும் (தொல். பொ. 115).

18. Bundle, packet, pack, bale; முட்டை.

19,

(w.) 20.
Dam, ridge, causeway; aerdac6.
#pTéms. (கல்லா. 8,
Direction, instruction;
21, Robust build, strong constitution;
உசை.)

தேகக்கடீடு, கட்டுடைச் சூருடல் (கல்லா, 8, 4).
Side

௦4 ௨ ர0010(க1௨;

Surrounding; forcing
encirclement;
chess;

மலைப்பக்கம்,

22.

(8.,) 23.

into a corner, as in
செறுகட்டழிய
amny.

(இருக்கோ. 313).
கட்டுக்கட்டு-தல் .12100-1-12010-, v. intr.
1. To tie up a bundle or packet;
கட்டு.
2. To fabricate,
முட்டைழதலியன கட்€ேதல்,
invent, utter a canard; Gumiwrss scyqujenss
3.

தல்.

medicine;

To bandage, as a boil after applying

ugigimasgd ac Gace.

SLOSSL-SFHV
<id.+.
beyond

natural tuft;

asaTbacy

கட்டுக்கரப்பான்
i

puss

au

1௨(0-1-1காகறறறே,

௩.

A kind of eruptionaffecting children;

ளைகளுக்குண்டாதம்

5, Command-

ment; government; ger. sc Oan_ésraelo
காமர் கன்னியே (Pas. 98). 6. Social relationship,

௭1ம் 4.

1200-11 ஷழ்யு, ௩. <id. +.

யோகிக்கும் வேறு பின்னல் மயிர். Loc.

regulations of society; community law; «060

பாடு, அவன் sOéG

௬.

False hair, a number of plaited hair threads
knotted at one end used by women to supple-

4. Bounds,

'ஐல்கட்டதோ (சம்பசா. இட். ௮9. 16).

kattu-k-katai,

11816; போய்க்கதை.

ஒநவகைச்சோறிபுண்.

கட்டுக்கலியாணம் 1:8(ய-12-1%வ]13கர௨ர, 2.
<id. +.
Wedding; marriage ceremony, in
which the bridegroom ties the tai around the
bride's 0௨௦1; தாலிகட்டூவ் கலியாணம். (J.)

SLOSSUPSA
1.

kattu-k-kalutti, n. <id.+.

Martied woman,

whose

and who, therefore, wears

neck; anBiSeS. (w.)

கைப்பொருளற்றால்

husband
a

fdli

is alive

around

her

2. Wedded wife; weara’.

சட்டுச்கழுத்தியும் பாசாள்.

கட்டுக்காடை 1800148184, ௩.

1, Indian

Roller, large blue bird, Coracias indica;

ump

குருவி,
2. A kind of water-bird resembling the
roller that preys on fish; நீர்ப்பறவை வகை. (1,)

kattu-k-karan, n. <s@+.

euQOéargor
Diviner;

§HGarcvgyGametr.

SU@GSeTaiw

(j.)

kattu-k-kaval, ௩. <id. +.

Strict guard, close custody, great care;
யான

க$மை

காவல்.

கட்டுக்கடை 1௨0௦-114௨, ௩. 446.4. [1

kattugada.| 1. Old stock, cloth or other goods
lying unsold for a long 1-௨); நாட்பட்ட சரக்கு,
கட்டுக்சடையாமென்

38).

சன்மவித்திலே

(மதுரைப்பதிற்.

2. Stagnant water; ஓடாது தேங்கிய நீர்,

5 OSQanr_wer kattu-k-kitaiyan, 1. <id.
+.

See

a°26S8emr.

SU OSG@

கட்டு,

Robust

(W.)

kattu-k-kuttu, 2. Redupl. of

(ப; தேகக்கட்டு,

build; strong, sturdy constitu:

அவன் சட்டுக்குட்டாயிருச்கிறுன்.

Collog.

SL_OSGS5OS kattu-k-kuttakai, n.¢ sc

+.

1. A long-term lease of land; fixed rent;

rent collected

in a lump

joint tenancy;

sum;

நீட்டித்துவிடும் மொத்தக் குத்தகை. 2. Tekattu-k-kata-, v. intr. காலம்
nure by which land is mortgaged stipulating

To transgress,
violate
bounds,

exceed limits, pass
rules,
established

disregard positive injunctions; ambysage.

&L_OssOS zou kattu-k-katukkan, 2. <id.
+.
Ear-ring set with gems;
கன். (7.)

wonhugp 264

that the principal and interest be set off against

enjoyment of the proceeds of the land for a
specified period; GuppiGarcin.

நிலத்தைக்

குறித்தகாலத்துக்குத்

னுடைய அனுபவத்தில் விட்டுவைக்கை.
for

a

whole

toni

without

Gsrmadars

தோகைகோ௫த்தவ

3. 0௦01:804.

reference

to

the

number
குத்தகை.

of trips or weight
(W.)

SL_OSF
CGD

of cargo; தோணிக்

கட்டுசோறு

|

kattu-coru,

n. <id.+.

See

கட்டூச்சோறு.

கட்டுடை'-தல் 1(யரவ்ு, உடய்ச். “12 4.

kattu-k-katta, n. <id. +. (J-)

3, 526 கட்டுக்கதை. 2. Special code for the communication

கட்டுப்படி

652

கட்டுக்கூட்டு

of secret correspondence,

cipher;

1. To

suffer

a

breakdown

உடல் தளரீவுறுதல்.

2. To

in

constitution;

blossom,

open

the

மாற்றியெழதப்பட்டது.
petals; 14 முறுக்கவிழ்தல்.
கட்டுக்கேள்[ட்]-த[ட]ல்
1௨050-1%-128]-,
SL Geor.?-$
5s kattutai-, v. intr. <id.
v. intr. <id.+. To consult a diviner; §6Gac. +. 1. To break the seal, as of a letter; gute
டல், (09)
கட்டிய பையை 2g.
(W.)
2. To reveal.
SL_OSO)srig. kattu-k-koti, n. <id. +. 1. one’s mind; கநத்தை வேளிப்படத்துதல். 3, 7௦
Rope stretched along the ground to which
cattle and goats are tethered by the leg in a
20௦52 ௨4 ஈப்தர்(; ஆமோடுகளை வரிசையாகக் கட்டுங்

கயிறு. (ஈ.)
(ep. #1)

To

give

Gg.)

SLOSCamciy

kattu-k-koppu, n. <id. +.

1. Building; sci. (w.) 2. Exaggeration;
புனைந்துரை. (4.)
3. Roof of a house; superstructure; Gams. Loc.
4. That which is
8210௨0) பந்தோபஸ்துள்ளது. Loc.
கட்டுங்காவலுமா-தல் kattua-Kaval-uma-, v.intr. Cid.t+.

To

be

carefully

watched,

strictly guarded; Gugdisragum upige.

காவலுமாயிருக்ற வாசலிலே

கட்டுச்சாட்டு

sc

(இவ், திருப்பா.10, வ்யா.).

1410-0816)

உ

<id.+

Baksin. A false வர்ர2) பொய்ச்சாட்சி, (4)
கட்டுச்சி 1௦1000, ௩. 418.
4 உச்சி. Noon-

4்ஸ) உச்சிவேளை. சட்டச் சீபனமாம் (பதார்த்த, 1440).

river in its banks,

smaargae.

(w.)

4. To

(7.).

&t_Oanrrooh kattunni, un. Sid. teow.
person who

suffers himself to be

SSuGuarsr.

(w.)

throbbing pain, as a boil

when pus collects; udracry ச்நிறைந்து குத்துதல்.

a large breach, as a

burst, as a boil; புண்ணுடைதல்.

2. A kind of creeper; Gargaims.

SLOSO 51H -S Hav kattu-k-koti-, v. intr.

<id.+.

make

the sea in its shore;

கட்டுத்தறி

1200-0)

for tying elephants,
கடீடூவ் கம்பம்.

bound;

உ <id.t+.

A
a

Post

bulls etc.; wrenpseSweor

கட்டுத்தாலி 1210-1௧11, ௩. Cid-+.

The

tali among Maravas which, when some impediment arises to prevent the celebration of
the marriage, is sent to the bride, whereupon
she is brought to the house of her husband
the completion of the ceremony being deferred
to

a

subsequent

children

have

ஒரவகைத்தாலி,

date,

6௪௦௩

sometimes

6௨;

even

after

மறவநக்குள் வழங்கும்

(8.7.)

5L_OS
Ha aGuitd kattu-t-tiraviyam, n.<id.

+.
02.

Treasure

put

into

a purse;

41 OSA soir om)-#ev

Gumb&ig.

kattu-t-tiral-,

5.

கட்டுச்சூலை kattu-c-cilai,n.<id.+. Node, intr. Cid.+.
To gather to a head, as a boil;
புண்பநத்தல். (3.),
knotty concretion on a joint; aavdac6. (w.)
கட்டுத்தேர் %9110-0160, ௩. 418. 4.
Car
SLOFO ETA kattu-c-col, n. <id.+ .|
built temporarily for an occasion; தாற்காலிகமா
Falsehood, untruth; Guminyens. (w.)

கட்டுச்சொல்(லு)-தல்

18100-0-001-)

ஐ.

intr.<id.+. To divine, foretell future events;
குறிசோல்லுதல்,

SLOSCeTH

kattu-c-coru, n. Cid. +,

Cooked rice prepared and bundled up, as food

for a journey;

GLGeF7é@G

Drug

that

a Gangib.

kattu-carakku,

condenses

or

இரசத்தைக் கட்டதற்குரிய சாக்கு.

n.

<id. +.

solidifies mercury;
(பண விடு,

226.)

கட்டுசாதம் 1210-0820, n. <id.+.

கட்டுச்சோறு.

கட்டுசூலை

aye
81.

மி்

௦1 ம்௨ 10756)

க,

வலம

குதிரைநோய்வகை,

See

A

கக் கட்டப்படூம் ஓரதம்.

கட்டுத்தையல்

kattu-t-taiyal,

A kind of firm sewing;

கட்டுத்தொகை

n. <id. +.

oppssuter angued.

kattu-t-tokai,

உ Cid. +.

Grand total in accounts;

GungsgGgrong,

Surf boat, boat of which

the seams are sewn

கட்டுத்தோணி

60ஐ1%2;

kattu-t-toni,

nm. <id.+.

கடற்கரையநகில் ஐழமில்லாநீரிந் செல்

லவிடும் ஒருவகைப் படகு விசேடம்.

SL_Ovus_G

56€ கட்டுத்தோணி.

kattu-p-pataku, n. <id. +.

SUOcing. kattu-p-pati, n. Cid. +. Being

worth

(அசவசா.. சிறிது

while,

just

இலாபகரமாக

sufficient;

அமைகை,

வித்ரால்தான் சட்டுப்படியாகும். Loc.

தஷ்டமில்லாமல்

அரிச மூன்றுபடி.

658

கட்டுப்படு-தல்
SLOiuG'-gev
<id.+.

1. To

kattu-p-patu-,

yield

to, submit;

v. intr.|
to

be

in-

fluenced by; to become bound, as by a
compact or engagement; a Géger அடங்குதல்.
2. To

be

constipated;

to

blood,

as

fluids in the

system; gacuGsed.

3. To be worn; to be tied;

SL_OLIUG*-S
SV

<id.+.

be

obstructed,

as

arr dudsd&.

kattu-p-patu-, v. intr. |

கட்டுமலை
a Ovsy%oor kattu-p-punai, n. 4சட்டி.4.

586 கட்டுமரம். (சிலப். 13, 179, அரும்)
கட்டுப்புரியம்
ற௦51ம6 ௦ (16 1825

குரிய கால்ஙகை. (சலப். பச். 90.)
SLGHYYED kattu-p-pattu, க. 4சட்ட-4.
பொலக்,

061;

ஆபரணம்.

கட்டுப்பெட்டி

To consult omens, signs, as through

a female soothsayer;

kattuppuriyam,
கூக்
19 ௨௦௦1௦2; தேசிக்கூத்துக்

(7.)

kattu-p-petti, n. <scO+.

s°GalosuTh 5SGSLLS. | 3. Stiff basket braided with rattan, of palmyra
leaf or bamboo 51465) பிரம்பு ஒலை ழங்கீற்பற்றை
முதலியவற்றல் முடைந்த பெட்டி. 2, ந 1611௦௭ of

கட்டுப்படுத்திரே லாசானு மெய்ப்படுவன் (இவ். இயற்.
இதிய. ம. 19).

கட்டுப்பண் ணு-தல் 122(0-ஐ-ழகாட௰, v.tr.
<id.+.

566 கடீடுப்பாடபண்ணு-.

கட்டுப்பழம்

உ(ப-றறவிகற,

௩. <id. + .

Fruit protected by being packed up

case just before

ripening;

பட்ட கனி.

கட்டுப்பனை
886 கடீடுப்பாளை.

in a bag or

&°4O uTgistéac

1௨(10-ற-றஹவ்,

௩. <id. +.

(0. 15. ற, (, 307)

SLGLIUITEG

kattu-p-pakku,

௨. 416.4.

Fomentation with a small roll of cloth previously warmed by blowing on it with the
mouth;

amiéRGuLgs

gicwPuraGid

social

bond,

community

பாடு, சட்டுப்பாடு சடத்தல்.

law; eps

2. League,

ad

party,

faction, confederacy; sc&. (w.) 3. Legalised
60௩௦010௧26)
சட்டப்படி வைப்பாட்டி வைத்துக்
கொள்கை. (0. 80. ற. 1, 185.)

கட்டுப்பாடுபண் ணு-தல்
pannu-, v./r.<id.+.

00௦௦; நீபந்தனைசேம்தல்.

கட்டுப்பாளை

புதியவழக்கங்களைக் கைக்கொள்ளாத கர்நாடக மனி
gor.

Loc.

SLOviQuexrst6§
<id.+.

The

12410-2-ற8(0-

To bind, put a restraint

%8((0-ஜ-றக]௨்,

n. <id. +.

tali

kattu-p-pen-tali,

or

marriage

badge

௩
tied

without ceremony in the remarriage of a
widow or a divorced woman, among certain

1௦4. 085165: சில தாழ்ந்த சாதிகளில் புனரீவிவா
கத்திற் சடங்கின்றிக் கட்டந் தாலி. 10௦.

கட்டுப்பேச்சு 14100-ஜ-ஐ800ய, ௩. 41ம். *
Fabricated

கட்டுப்பாடு (0-2 -08(ம, ».<id.+. Com-

to

modern manners and is therefore out of place
in fashionable society; umpwaysanaceral
64

ஒத்தடம்.

சட்டுப்பாக்குக்கொடச்றெத. 1,0௦.
pact,

old fashioned ways; one who is impervious

story,

ingenious

titiously made up, concoction;

statement

fic-

Gumimmasd sh

பித்த வார்த்தை.

கட்டுபடி

டுப்படி.
St_Oto_@

kattu-pati,

n. <id.+.

See ait

kattu-matty, ச. “ரம். ம.

1,

Economy, frugality, thrift; அளவாய்ச் சேலவிடு
os. (J.)
2, Unanimity, oneness of feeling;

ஓத்ததன்மை.
கம். (1)

(.)

3. Taciturnity;

Garded

4. கற்பப்டி) சமர்த்து. சட்மெட்டாய்ப்பேசு,

Male palmyra which is tapped for its juice; us

கட்டுமண் 1100-0௨, ஈ. 412.4, Earthen
mould for casting metal vessels; ung வார்க்

நீநக்கென்று

கும் மண்கந.

பாளைசீவிக்

(G. Tn. D, 222.)

SOc

கட்டப்பட்ட ஆண்பனை,

kattu-p-pagai, n.<id. + .

Float or raft, constructed on inverted
Urea irc
gana. (W.)

pots;

கட்டுப்பிடித் துப்பார்-த்தல் 121/0-2-ற1tittu-p-par-, v.intr.<id.+.
origin

and cure

1, To ascertain the

of a disease

by

divination;

வியாதிழலம் முதலியன அறியக் குறிகேட்டல், (w.)
2. To try to practise severe economy; Gsevmas

மிகவும் சுரக்க எத்தனித்தல். Loc.

&U@iwmbd

kattu-maram, n<id. +.

of

kuttdntai

incidents

in

held

the

to

என்ற பாரதக்கதைபற்றிய

certain

கூத்தாண்டை

விழாக்கோண்டாட்டத்தில்,
கட்டும்

மாம்.

கட்டுமலை kattu-malai, n.<id. +.
with blue, attaining 15
Lutjamus revulatus; Suc ன் | 801241. hillock, pleasureemound raised

Arti-

SU OcIAluscér kattu-p-piriyan, 2.

A sea

அராவானைப்

commemorate

Mahabharata;

பலியாகக்கோணர்ந்து

Cm.

fish, brownish, spotted

in. in length,
வகை,

1.

Catamaran, used for deep sea fishing; raft
made of logs of wood lashed or joined to6600௪; மீன்பிடிப்பதற்காக மரங்களாற் பிணைக்கப்
பட்ட மிதவை,
2. Post to which is bound
Aravan to be offered as a sacrifice in the festival

ஏலா ; சேய்குன்று,

in

a

கட்டுவித்தி
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கட்டுமஸ்_தூ

sLOwangi

kattu-mastu, n. <id.+ 0.

mast. Robust build of body;
constitution; Gssda6.

&u@iot

kattu-ma,

strong,

2. <id. +.

&t_Ooid

kattuvaim, 2. prob. id.Ring worn

hardy

on their fourth toe by women; wna காலின்
நான்காம்விரலில்
அணியும் காலாமி. (1.)

Grafted

கட்டுவர்க்கம் kattu-varkkam, ம. 4கட்டு- 4.
Cloth, wearing apparel, garment; 2m. (w.)

mango tree; Gi. a Gundler SiseACu (AGL
போ. சர். பெருங்கழி. 1, 7).
&L_GuotSSienr kattu-mattirai, n. <id.+.

su Qaitev kattu-valai, 1.<id.+.

Fishing

net open at both ends, one of which is narrower

1. A crystallized pill made of various medicinal

than

ingredients;

when in use and the mouth distended by ahoop

@yiasGstgabucr மநந்துக்கட்டூ.

the

other,

the narrower

end

2. A medicinal pill administered to bind loose

or pegs when set in a stream;

0215;

மீன்வலைவகை,

பேதியைநீறுத்தும் தளிகை.

&LOuwtFSto

Loc,

kattu-mantam, #. <id.+.

A disease of children caused by constipation;
மலச்சிக்கலால் குழந்தைகட்த வரம் வியாதிவகை.

(பாலவா. 98.)
&LOgpster
perh.

@sw.

(j.)

kattu-mukanai,
1. Authority;

n. <id. +
அதிகாரம்.

2.

Management,
direction, supervision, superinten-

dence; Giodvefans2r.

3. Economy, frugality,

thrift; FSeend.
4. Strictness, rigour; scar
ty.
5, Exclusion, debarring; தடை.
6. Restraint, 1௦51110110, 0801; அடக்கம்.

கட்டுமுட்டு ப ய-ரவர்ய ௬. 410.4. 2௦௦.

1, Quietness, good behaviour with reference to
children; smug. 2. Strong physique; Gasé
கட்ட,

3, 866 கட்மேட்டு, 1, 4.

&t_Ogptor kattu-mulai,n.<id.+. Riveted
hook;

Gargpafams.

&UGenr'-$5w
eens,

1. To

certainty;

speak

ep

sured

(c. E, M.)

katturai-,
with

v. tr. <id.+

assurance, say with

சோல்லுதல்,

பயனினைத்

சென்றே சட்சொத்திலன் (கந்தபு. அயனணைச்சறைபு. 1.4).
2. To say clearly, express distinctly ; Ggafaur

கச் சொல்லுதல். (இவ். இருவாய். 3, 1, 1.)

கட்டுவன் 1800௨0,

௩.

being

aide

tied

வீசும்.

01வ1. ஏக, ௦4 சட்டு

வம். (7.)
கட்டுவாக்கியம் 1-2-481/ஷ்௨ர, ௩. 4 கட்டு.
+.

Pun, epigram, conundrum, etc.; SSP

Guds.

(w.)

SL Gauri
sd kattuvaikam, n. <khatuan-

சம. 1. 160௪-௨; மழ. சட்டுவாங்கங் கபாலல் கைச்
கொண்டிலர் (தேவா. 1910, 7).

2.

௦௦௨1 ௦41; ஒநவகைத் தைலம்,

(தைலவ. தைல. 51.)

A kind of medi-

கட்டுவாங்கண் kattuviikan, 2. <id.

1.

Siva, one of whose weapons is a battle-axe;
சிவன்.
2. கற555; விநாயகர். (விகாயகபு. சகத்திர.

26.)

&tGasin§) kattuvati, n. A medicinal pill
containing opium; aSaf sbussipsron ogaimad
குளிகை. (பாலவா. 908.)

கட்டுவாயில்
Arched

1800-4891,

door-way,

portal;

அமைக்கப்பட்ட வாயில்.

SLOoumnitgens

ம. 4கட்டு.௮,

மேல்வளைவு

இட்ட

kattu-varttai, n. <id.+.

Fabricated story; போய்யாகக் கற்பித்த பேச்சு.

கட்டுவிச்சி 1210-1௦], n. <aO+.

Fe.

SLGons? katturai, nid,+. 1, Avowal, male diviner,
female soothsayer; §SGarauascr.
solemn declaration; am PsGarad. கட்டுசை விரித் | (இவ். இயற். சிறிய. ம. 20)

துல் கற்றவை

பகர்ர்தும் (மணி, 23, 5).

2. Pithy,

sententious 6301855100 ; போதள்போதிந்த சோல்.

(லப். பதி. 54, உரை.)

3, 110420;

உற்றலாற் கயவர் தேறு ரென்னுங் கட்டை

8).

பழமொழி;

(தேவா. 529,

GLOSICFagID kattu-vicdsam, n. 4 சட்ட.

+.

See

a Gamigengs.

(w.)

SUOASPGLnimis-ge

kattu-vittu-p-

4. Figurative language, magnifying or pay-, v.intr.<s“@+. To burst out and flow, as
depreciating; W2erigims. usu கட்டுசை பண் a flood in breaching an embankment;
உடைப்பு
டையீத் பாராட்டி (கவித், 14). 5, Falsehood, fabri- உண்டாதம்படி பெநததல். (1)
cation; Gund, Saini sau see (Cran.
GLOAIO-5w kattu-vitu-, v. intr. Cid. +.
1033, 10).

கிம்.

6. Essay, literary composition; afusm

கட்டுவடம்

kattu-vatam,

». <id.+.

1.

Necklace of beads; sp3senPaims. (seg. 96,
ees)
2. An anklet; steciPams. siOars

சழவினர் (பரிபா, 12, 24).

1. To be loosened, untied;

a2vaiigse.

relax, as the joints and muscles at death;

பொருத்து விதேல்,

3. To be weakened,

body; உடல் பலவீனப்பதேல், (8)
கட்டுவித்த

kattuvitti, n.<id.

விச்சி. (இிருக்சோ, 985, சொளு;)

2. To
otf

as a

See #6
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கட்டுவிரியன்
sL@OalPusest
Asnake

with

kattu-viriyan,

rings

on

its

nympha; aiPuci பாம்புவகை,

body,

n. <id.+.

முதற்றேகை.

Odontomus

defect

(3, 32)

கட்டுவேலை 1810-56, க. <id.+. Work
of building,
லீமேதலியன

construction, opp.
கட்டர் தோமில்.

கட்டுவேலைவளைவு
ஜூ. வம்.

(Arch.)

&L@anai

alyd.

to yéaCor;

kattu-vélai-valaivo,

7௧114;

வில்மாடம்.

kattuvai,

கட்டைச்சுவர்

2. <khatod.

(௦,.1ா.)

Cot;

«Oma watery முதவினர் (வெதரு, சவர்க்க
121427, 1. 4சட்டு4 உறவி.

806

கட்டெறும்பு. சட்தெவி சேன்பணி சருல்குளவி பூசம்
(ரிச். பு. ஈசர்சீ. 99).
கட்டூண் 120100,

oem.

1.

4கம்டு

camp;

பாசறை.

ஆரிறை

bite of which

is said

to

ணம் உண்டாக்கும் எலிவகை.

கட்டெறும்பு
Large

black

ant, Formica

கறுப்பேறும்பு.

become

suger

nm.

woo

ஒட்டு.

compressa;

Gufw

(இவ். பெரியாழ். 2, 4, 2)

கட்டேறு-தல் 120607)
To

சட்டூர்

(1.),

1உ((/சழையு,

v. intr.

<id.+-

possessed by a spirit; 9Gastbag,

தல். சட்டுவிச்? கட்டேறி (இவ். இயற். ABw. ww. 20).
கட்டை

வ),

க. <Pkt. kattha <hastha.

(T.
katte.)
1. Firewood; விறகு. (சூடா) 2.
Funeral pyre; ஈமவிறகு. சடுச்சட்டையிலே இடத்து

ட்டும் (சனிப்பா. 1, 195, 10). 3. Block, small stump,
Piece

of

timber;

5p8.

4, 81616)

கடாவுழளை.

(w.) 5. Wooden float ofa big sea-fishing net ;
கடலுள் வலையிநக்குமிடங் காட்டம் குற்றி. 700. 6.
15௦07; உடல். கட்டை

சான் காணவேண்டும்.

யிருக்கையிற் செம்பரம் போய்

7, 0௦1056; பிரேதம். (மூ. ௮.)

8. That which is short, low, dwarfish; that
which is diminished or worn out by use, as a

₹௦௦௭-511௦1,) தேய்ந்தது. கட்டைத் துடைப்பம்,
அசலகச்சட்டை.

Collog.

10.

of a pial in an Indian dwelling house; #cm2ear

யுடன் சோக்கட்டிய அணை, 21. 4116; மைல். (/.)
22. ஜெ ௦௦0௦; செப்புக்கட்டை. 7:௦௦.
GL_GOL GEG

Defect;

குறைவு. விலைச்சட்டை, மாற்றுச்சட்டை. 0௦17௦9. 11.
Refuse or residuum, of the grains after poundg#tn.

(w.)

12. Roughness

of the beard after shaving, hair-stump; மயிர்க்
கட்டை. 00107.
13. Shortness of stature; gt.
டை. ஆள் கட்டையானவன். 14, 75 ரச 0௦04 10.

& 8௨6

Charcoal;

+.

kattai-k-kari,

உட

“சட்டை

abcde,

கட்டைக்காலி

kattai-k-kali,

n. <id.+

கரடி.
SL_ool_4&Grev

kattai-k-kural,

2. <id.t+.

1௦8 40102) கம்மின குரல். (7.)

கட்டைக்குருத்து
<id.+.

2, Weak,

kattai-k-kuruttu,

nv.

Last tender leaf of a plantain which

envelopes the sheath or blossom

and

௦ம் ௨ 11608 68௦1௧ 10) வாழையின் ஈற்றிலை.

கட்டைக்கெளுத்தி

shoots
(7).

1-ல்,

n.

<id.+@sefia.
A river-fish, silvery, attaining
18 in. in length, Marones cavasius; Gasirtnd

கெளிற்றுமீன்,

SL_ent_&SH
os kattai-k-kokkan, 2.
OST

<id.+.
Kind of in-door game of women in
which one takes seven pebbles in a hand and
tosses these singly and in combination marking a score for each successful tossing; weefit
26 arms. (J.)

SL_ont_&e_O-sewv

kattai-kattu-,

v. intr.

<id.+.
1. To suspend a piece of wood from
the neck of an unruly cow so that the block
may act as a drag and thus prevent the animal

Gararycuimadss gig.

from straying away;
aiGs.

2. Lit, to bind or voke, fig., Ito unite

a person in marriage that he may

thereafter

be obliged to lead a steady life; wambiyPatsgucs

9, பந்தப்படுத்துதல்... 002100.

imperfection; lowness, as of price; inferiority;
ing and sifting;

a

தின் இசையெழப்புங் கதவி. 87/௦2.
18. Dam
across a stream;
seer. Loc.
19. See a.
டைச்சுவர்.
20. Brick-built structure in the
shape of a pillow constructed along the length

Deficiency
in length or in breadth, insufficiency;

பற்றதது.

(OG

Military
A rat, the

be fatal;

as

1, Harsh, grating 401௦6) தடித்த anfnb.

வெருவரு

(பதித்றுப். 82, 2).
கட்டெலி 1௨ம், n. <id.+.

Flatting,

pple.+

vbl.

யஞ்சா

(Mus.)

ggams @mséginu.

சால். (1.)
1. Short legged man, woman or
animal; §p€w srgycrer-aitr-aisr-gi. 2, Bear;

Living by plunder; soraGaigs adres,

ஃட்ண்மாக்கள் (சிலப். 16, 169).
கட்டூர் 18100, 2. <#O-+eai.

15.

வாலவா. 57, 20.)
16, 566 கட்டைச்சாரீரம்.
17.
The key-note in the harmonium; ஆர்மோனியத்

கரசவி. 9).

கட்டுறவி

Loc.

in singing;

௦1 12௦1500028) கழற்சிக்காய் ஆட்டத்தின்

கட்டைச்சாரீரம் 1224-௦0-0௧, உ. 410.
Strident,

+.

170106;

bass

தடித்ததாலிற் பாம்

(இசை.

&L_oo_# kattaicci, n. <id.

Gusir.

Madr.

பேண்.

(7.),

2.

Short woman;

1. Woman;
ge

wer

+. 1.
SL_ont_& Faull kattai-c-cuvar,n.<id.

Low

ஐவி];

சிறுகுவர்.

வி!) கைப்பிடிச்சுவர்,

2. Balustrade;

parapet

௧ட த்தல்
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கட்டைப்பயிர்

கட்டைப்பயிர் 1ஷருவ்-றறஷர், உ. விக்ர.

Full-grown plant; pgitig wud.

.

SL corLieuItQaupp8v

kattai-p-payir-

a

Betel_ plucked from
verrilai, x. <id.+.
full-grown creeper; முதுகால்வெற்றிலை. Loe.

kattai-p-pavun-

SL coLuiviaysrercity

Gold bangle with a copper

kappu, n.<id.+.

௦௦0௦) செப்புக்கட்டைமேல் பொன்தகடு
காப்பு.
கட்டைப்புத்தி

வேய்ந்த

1௨(024-ற-றயப், உ. 414.4.

with cubes; Garéandr afdrum’6,
2, Winning in the game of irreluttu-k-kavi-patal ; ob

நெழத்துக்கவிபா$தலில் வேல்லுகை.

கட்டோசை
Loud

1௨60,

report,

lutely, used with words
முழதும். அவனுடைய
விட்டார்கள்.

SLLeot_LiOuresr kattai-p-pon, n. <id. +.

கட்டைபோடு-தல்

1821-0600,

v. intr.

<id.+. Collog. 1. To thwart, obstruct, hinder,
prevent; தடைசேய்தல்.
2. To faint or swoon

_ SLLOLIWG-FEV

kattai-y-ati-,

v. intr.

To hurt one’s foot against a stump;
கட்டை இடறுதல். 3. To drive a wooden

2.

#160
wedge

SL_ont_waltp-5 Bev kattai-y-avil-, v.intr.

தல்.

குட்டையன்.

கட்டையாடு

species of dwarf goat;

௦0186;

Loc.

st_enwWanptitjof kattai-y-ilaippuli, n.
1316;

மாத்

பதத்தர்ய் தச்சுக்கநவிகளி லொன்று, (ப௨ ரம
கட்டைவாக்கு
Dimness in a gem;
(w.)

சடா௮ச்

n.

71)

prob.

தான்றி,

karsa+

(wtv.)

SLL katpu, n. <ser-. [T. kalupu.] Weedsc SCepang

(wgrensd. 258).

&L_tyovid kat-pulam, n. <ser+.

as

a

சடச்கறாவ்

காடவிட்,

ஒநவசைச்சோல்.

Smoothin,

(ரவி,

1௨60,

river,

௨.

Sight,

கட்புலம் புக்கபின்

<sor-,

a

country;

கானத்து (நாலடி,

exceed,
excel, surpass,
தல்.
கரும்பையுல்
கடந்த

A

Be (he or you) cremated on a pyre, a

<id.+.

Thieves,

1. “சண் 4 நரக,

Belleric Myrobalan;

ing; struSdens.

cross,

St_anuGvGume kattaiyil-époka, int.

<id.+.

18-றக(கா,

jump over, step over; staged.

n. <id.+

werrrun®.

phala.

தல்.

8நமாட்

சட்டையன் வக்தானா£

kattai-yatu,

2. 4கள்..

Thief;

களவுசேய்வோன். (சலப். 5, 115.)
SL_-S Gov kata-, 4 v. [T. kadatsu, M. Tu.
hada.| tr. 1. To pass through; to traverse,

<sc@+.
To begin to spina yarn; to commence uttering false stories; Quai
nsCam fs,

௭5௦௦;

தொலைத்து

61 ஜக; யானையின் மகத்தணியும் ஆடை.
சளிற்றின்மேற் சட்படாம் (குறள், 1087).

(சலப். 30, 2).
கட்போன்

(19),

கட்டையன் 12௨1-11 ௨ற, ௩. “சட்டை.

கட்டோடு

ஏர்க்௦; பார்வை. சடவுட் சோலங்

into a plucked jack-fruit to ripen it; பலாக்காய்
பழத்தற்காக ஆப்படித்தல்,

கட்படாம்

implying destruction;

உலைக்

Ornamental fillet or frontlet for blindfolding an

கட்பலம்?

1. To drive a wooden peg into the

ground to tether an animal; pramaysed.

'பேரோலி.

கட்பலம்' 12(ழவ/வா,1. 4 2சந்த்நச7ச.
lL. tr., Tectona grandis; Cady. (w%.)

from any cause; piéFSseh. 3. To die; ange.
4. To tamp loose earth to solidify as when
metalling a roadway; #saGurGse.

<id. +.

noise;

கலப்புச்கட்டோசை (பில்.).
கட்டோடு 1௦1500, adv. <id. Utterly, abso-

கட்டோர் 1௨00)
Thick-skull, dull wit, எழரர்சிடி; மழங்கின அறிவு. 10௭௧, கள்ளர். (பில்)

Inferior or impure gold ; w®L ter Guretr. (C. G.)

கூ. கட்டு 4 ஓசை.

tremendous

ழைப்

86).

agg

398).
(Ben)

transcend;
சொல்லான்

4, 77௦ (7805 27085)

Gur

2. To
3, To
மேற்பட
(கம்பசா.

disobey, con-

| travene, violate,as arule, a command,a custom ;

மீறுதல், சவராக் கேள்வியோர் கடவா

1,10).

: .

ராகவின் (மணி,

5. 7௦ 068506) அளத்தல். இருகிலங் சடக்த

மூக்கீர் வண்ணன்

(பெரும்பாண்.

99).

6. To

keep clear of, get away from, escape from, as the

world, the 66௨ ௦1 01-05) நீங்குதல், பிறப்பிறப்பைக்

kattai-vakku, n. <id.+.
@sSPorgPer whaGeura?,

கடந்தார் (இருவாச. 5, 54). 7. To openly resist;
நேரேபொநதல், ஒன்னார்ச் சடந்தட்டான் (பரிபா. 15,

St_eot_olse
kattai-viral, n. <id. +
Thumb; great toe; Gugaira&.
St_eot_Glousirafl kattai-velli, n. <id.+.

வெல்லுதல், பேசமர்ச்சடர்த . . . 8வர்போல. (பெரும்
பாண். 410). _ 9 To destroy;
sffsd.
வெப்
புடைய வரண்கடர்து (புறரா. 11, 8).— intr. 1. (Mus.)
To deviate or slide from one note to many; @t
ஒசையான தன்மைநீங்கிப் பலவோசையாய் aged.
(இருவாலவா. 57, 26.) 2. To 8°, proceed,
pass, as

45).

Inferior or impure silver; tot Gaistra®.

SlL_ol_anusens

+. (.)

a

game

kattai-vaikkai,

2.<id.

1, Collecting the pebbles in hand in

of

jackstones,

a kindergarten game

}

8. To win, overcome, conquer, vanquish;

time, water, clouds, etc.;

Gungd).
விஷயுச்தைப் பேசலஇ் பயணிafsgu
ல்ல....

கட்ச்

4

கடதசங்கொந்தி

st_seq@grp

\ataka-cankiranti,

௩.

commissioner, middle-man; &fupongé a1
2. A
வைப்பவன். (இவ். இருப்பா. அவ. பக். 18.)
well-versed, proficient 067500; வல்லவன். அவன்:

the sign of Cancer; apqumgcxSpcry.

katakata-, 17 v. intr.<suse

GLGL- SHO
Onom.

aim sv.

become

1. To

loose,

எல்லாச்சாஸ்இி.ரங்களிலுல் கடசன்..

Gadip

as teeth;

பல்லெல்லாங் கடகடத்துப்போயித்து,.

2,

BLSrey' katakal,n.< sess.

To rattle, as a pin ina jewel; griciGatOsse.

space for the foundation

கொலுகத் இருகாணி கடசடத்திருக்கறது.

ams.

SL_&L1IY katakatappu, 1.<sisu-. ClatHendon’.

&L_&O)_esrev katakatenal, n. <id.

Excavated

of a building; s~#

Collog.

கடகால்” 12421:81, ௩. Bucket, cylindrical
bucket; Btdare. Rd.
SL_Stausetb katakavaruttam, n. <kataka+ dutta. (Natya.) A gesture in dancing in

goSGur@

clicking;

rumbling,

rattling,

ter,

1. Agent,

&L_&osr katakan, ". <ghataka.

The time when the sun enters

<hkarkatakat+.

கடத்தேற்றம்
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See

கடகடவேனல்.

which the wrists of both the hands in katakam

katakata-v-enal, #.Onom.

கடகடவெனல்

gesture are

யுங் கடகமாய்

1. Clattering, rattling, rumbling, clicking; 094

@sdrGmae

மணிக்கட்டுக்த ஏற டுயைந்துநீற்தம்

(இணைக்கை, (லப். 3, 18, உரை.)

expu.

rapidly;

-2. Sounding

குறிப்பு. (இவா.)

brought close together;

signifying rapidity; விரைவுக்கறிப்பு, சடசடவென்று

கடகு

பாடம் ஓப்பித்தான்.

1உ(லில, ஈ. “ச்சர்சச்ச,

1, 500௮ம்; சேட

கம். (2வச.2218, உரை.) 2. 1௦805௦7; டூரட்சிப்பAn ancient (வன்-வள்-து. அவனைச் சடசாசக்கொண்டு (ஸ்ரீவசன.
et_sei@ katakantu, ௬.
168156 00 8௩௦102 ; ஒத பழைய நாடகநால். (தொல். 245).

பொ. 499, உரை.)

கடகத்தண்டு

+.

Palanquin;

கடகோட்டி 160), ௩. (7. ச௪ச௪- ௪0024)

kataka-t-tantu, n. <kataka
Palma.

StL&sigor

(Revd. 14, 126, 2eos.)

kataka-natan,

Commander-in-chief;

n.

Gsgug.

னணிகஆ்திருக்தனன் (பாரத. இசண்டாம். 6)..

<id.+.

கடககாதனுட

1, Large tray made
கடகம்! வலக, ௩.
௦40 வி ஸ$ா&-கனா5 ; பனை யகணியால் முடையப்பட்ட
பெரியபேட்டி.

(புறசா. 99, ௨சை.)

2. Vessel with

a kind of spout ; Gacirig. (w.)

SL_&Lb’ katakam, n.<kataka.
armlet;

கங்கணம்.

1. Bracelet,

சடகஞ் செறித்த கையை

(மணி.

K. kade-huttu.]

Dial. var. ௦4 கடைக்குட்டி.

1747,

St_¢1_& Hus witb kata-cataka-niyayam,n.

<ghata+catakat nydya. Illustration of ‘the
sparrow within the pot’, used to explain the
theory that an object is animated by another,
that is within it, such as that the chief of the
vital airs, viz., pir@navayw within the body, is

the ‘soul’ which animates it; gérp! wCnarB

னுள்ளிநத்து காரியப்படூத்துவதை விளக்கும் நேற. (9.
சி. 3, 4, ஞானப்)

StLGS5w katattal, n. <s- (Mus.)

Defect

6,114).
2. (Natya.) A gesture with one hand
in which the tips of the thumb and of the
forefinger are joined together and_the other
three fingers are held upright; Gugalaaus
சுட்டூவிரலும் வளைந்து ஒன்றேடோன்று உகிர்கவ்வ

in singing, flaw of changing from one note to
ரஷ;
ஒரோகையான தன்மை நீங்கிப் பலவோசை
யாகவரும் இசைக்குற்றம். (இருவாலவா, 57, 20.)

வினைக்கை, (சலப் 3, 18, உரை.)

(w.)

மற்றைழன்றுபிரல்களும்
கக];
(வொ)

வட்டம்.

5. கரார;

(மிங்)

நிமிரீந்துநிற்தம்

இணேயா

$ரர்10;

கேடகம்.

4,

3. Circle, ring,

படை. (பில்)
6. Fortified
wall; wee. (Se) 7. Cuttack, the capital of
Orissa; gt stusamd. (sApor. 223.) 8. Mountain side, ridge ௦4 ௨1411; மலைப்பக்கம். (பிக்.) 9.
Ariver; 25 68. (Se)

கடகம்?
Cancer,

(பிங்)

வவ,

a sign

of

2.
the

<karkataka.

2௦01௦;

1.

கர்க்கடகராசி.

2. The fourth,Tamil month; a4.

1. Troop of
&t_&ip katakam, n. <ghatd.
2. A number;
elephants; யானைத்திரள், (பிங்)

ஓர் எண். (பில்.)

SLSG

katatti, ௩. 4கடத்து-..

does his work perfunctorily;

0௨

௦

sycySpar-sir-sir,

GL_SgI'- SO katattu-, 5v.tr. Caus. ௦4 சட...
(M. kadattu.] 1. Tocausetogo;
to drive; Cagus
துதல்.

2. To transport, carry across; @LcnS$

தல். அடியார் பவக்கட$லச் சடத்துமணியை (இருப்போ.
சர். பிள்ளைத். சாப்புப். 6). 3. 1௦ 0855,௨5 (16
; காலம்:

போக்குதல். காளைச் கடத்திவிட்டான்.
carelessly,

as

work;

to

dawdle;

4, 7௦ 0௦.
stipe.

அவன்வேலையைச். சடத்தூருன்..

கடத்து”

katattu,

n.

kadattu-kdran =boatman.

<scsg-.

cf

Boat; Gares?.

கடத்தேற்றம் 1௦(2-016மர௨௯, ௩.
| தே2-. 586 கடைத்தேற்றம், (8)

M.
Loc.

4சடைய்
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கடத்தேறு-தல்
&t_SCspI-Gev

kata-t-téru-, v. intr. <id.

+. [T. kadateru.]

&L_S0A
நஹ;

526 கடைத்தேறு..

katataci, n. <Port. cartaz.

காகீதம்.

e_Stio

2. Letter;

Seu.

kata-tipam,

».

Lamp fixed on a brass pot and
an idol;

1.

< ghata +.

waved

before

gress.

SL_ $C 5.MIFW katantéra-, v.intr.<su-+
ஏது-.

1. To pass through, traverse; &_sgiGuT

தல். ஓராழி . . , இருதாளளவெனச் கடந்தேறும் (கம்ப
சா. இரணிய.

3).

2.

To

be

saved;

to overcome

obstacles; to get over difficulties; @erwyo
கடத்தல். (w.)
3. To rise toa higher plane, as

in spiritualism; ssfuensed. (w.)

S11) pev katappa-nel, n. prob. sy +
1.A kind of dark paddy, maturing in three
months; SpHggima Cpe. (j.)

2. A species of

கடம்

கடப்புக்கால்

osnemriperar aire. (A.M.)

holes

in

them

துளையிட்டு

1, He

knows to be his duty;
சேய்பவன்.

katappattalan,

n.

who

he

does what

கடமையறிந்து

2. Public benefactor;

அதனைச்

பரோபகாரி.

3. பேடி கொடை.

முறைமை.

எழுத். 97),

சாளும் பெருவிருப்பா னண்ணுவ்

கடப்பாட்டில் (பெரியபு. எனாதி. 4). 4, பற்வாவடு,
ர௦ார்ர௦20௦5; ஒப்புரவு. கைம்மாறு வேண்டா சடப்
பாடு
211). ் 5. Abundance,
plenty; 3 ae
ல் (குறன், விளைத்த
A
கப்பட்கை,

துயர்ச்சடப்பா பொன்னே (ahs

'இசத்தி. 26).

SLUUTENT

kata-p-parai, n.

<T. gadda

*.

586 கட்டபாசை.
கடப்பு! மூவர, ௩. கேட.
1) Passing
௦9௭; கடக்கை. விற்சடப்பரும் விறவிசாகவன் (சே

அபு. சேதுவ. 0). 2. [K. kadakal.]

Wicket or

harrow passage in a lane, wall or hedge for the
use of people only but not for cattle; wef git
மட்டூஜ்

லியன.,

சேல்லுதற்த அமைக்கப்படும். இடக்குமாமுத
ye pape

quantity ;

(esl. 66,18), 0
Sty’

uiTer

which is abundant; large

kajappu, n,

I. screnenSp> சடப்பன்

Seer

See கடப்பதேல்,

கேட்டதந்தானே

கடபடாவெனல் 124௨

n.

யேதுச்சாசுக்

௨2-4-ஞவி, க. 40.

Hullabaloo,

confusedly; gf ஒலிக்குறிப்பு.
கடம்!

மூவர,

1. [K. Tu. kada.]
ழூமை

(இணி.

காற்.

God;
religious
(தொல். பொ. 150.)
முறைமை. (சூடா.)
கடமூண்டார்

(தொல்.

nana;

kata-patam-enal,

கற்றதுங்

usage;

லான

நேம்

Bambusa

சடபடவென்றுருட்டுதத்கோ (சாபு. நின்றநிலை. 3).

Established

டறிர்த புணரிய

பிரதேசத்து

to confound people; s“isarougsno
ug yt Cue

5: 586

கடப்பா

Loc.

I. sh.,

கடபடமெனல்

கைத்திருத் தொண்டு

2,

the

<ghata+ pata.
Onom. expr. used to signify
metaphysical
jargon,
the
high
sounding
verbiage generally indulged in by dialecticians

௩. 4கடம் 4 படு...

order,

at

கடப்பைமரம் 1௨02௨ ருகாகற, ௩.
nese Dwarf Bamboo,
சிறுழங்கில் வகை.

3. இவரு, 0011221௦ ;) கடமை,
custom,

posts with

fixed

+.
Cuddappah-slab;
கடப்பைப்
உண்டாகும் ஒருவகைக் கற்பலகை.

(குறன், 217, உரை.)
கடப்பாடு 1:412-ஐ-ற8(0,

செய் கடப்பாட்டினார் (பெரியபு, இருச்கூட், 5).

Wooden

நிறுத்தியிநக்கும் மாம்.

garbara+.

ger-.

3.

cross-bars,

கடப்பைக்கல் 181கழஃம்-1-1க], 1. 4 சடப்பை

(ர)
3. 802௧௨) ஒழக்கமில்லாதவன்.
2. Miser,
close-fisted person; m@mauldeutgaicir,

கடப்பாட்டாளன்

for

கள் புகாமல் தடுப்பதற்கு உழலையிழத்துப் போடும்படி

தற்குறிப்பு,

கடப்பாடு

ச. 4கடஃ4
2. Club-foot;

entrance of cowstalls; GaryarpaoTwan
pd wor

Kuruvai paddy, maturing in four months;

5Diewal ama. (G. Tj. D. 94.)
&_Liviofl katappali, 1. prob. s-esw+ sif)-.

181 றம],

1. Bandy legs; வளைந்த கால். (7.)

கடன்.

bustling,

sounding

n. <sc-ew. (M. kadam.]
Debt;

adr.

11).

2.

கடமுண்வொ

Homage

due

to

obligations;
தேய்வக்கடன்.
3. Duty, proper conduct;
4, தர, 251106; நீதி. (சூடா.)

|, 4,600

12.

SLtb* katam, ௩. ஜல், சட...
கல்லாதவர்

(இவ்.

இயத்.

1, 840) பாவம்.
4,

52).

2,

10251; காடு. கடத்திடைக் கணவனை யிழத்த (பு: வெ.
10, சப்பி. 1). 3, 08, கதம். Anger; Ganutd. (Pen.
29, காவற்பெண்டுசொல்.)
கடம்?

katam,

n. <kata.

1. Elephant’s

temples, from which a secretion flows; wnar&

கதுப்பு, (பில்)
2. Rut flow of a must eleறங்வாம்; யானேமதம், சடக்களிறு (இருவாச. 8, 155).

3. Rope;

மயானம்.

கயிறு,

(சூடா.)

barren tract;

(யில்)

4. Burning

ground;

5. Hard, difficult path in a

பாலைநீலத்துவமி.

டன்சழிக்து (லப். 11, 90).
St_tb* katam, n. <hatha.

சடம்பலூடெக்த சாடு

Name

Upanisad ? நூற்றெட்டுபநீடதங்களுள் ஒன்று,

&L1b*

katam,

vessel; குடம்.

n. <ghata.

மலயக்தன்னிற்

(சந்சபு. இருச்சல், 63).

Zodiac; gtbust#.

of an

1. Waterpot,

கடமுனிசேறலோடும்.

2, Sign of Aquarius in the

3. Hand drum played on at

both ends; 51 tpipey. (gun) 4. Dry measure =2

huruni;

Usa.

human or other;

(mpow.

உடம்பு.

ase.)

(பில்)

5, Body,

’

கடம்
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கடம்*
மற்கா6;

வகா,

ச. 4 தரச்,

யானைக்கூட்டம்,

Troop of ele-

(பில்)

&L_1b' katam, n. <hataka.

Mountain side;

மலைச்சாரல்.

(பிங்.

@lLtb*
Turmeric.

katam, n. <katarikateri.
Tree
566 மரமஞ்சள், (தைலவ. தைல. 18.)

கடம்பகோரகதியாயம் 124௨ணரக-1காவ௨-

கடமைக்கால்

&t_tbty’ katampu, n.
566 கடம்பம்!.
ஸ்ட

Common Cadamba.

கடம்புப்பால் 18(20றம-ற-ற8], ௩. 4௧9-மை

88௨ கடம்புப்பால்.

&t_tbenus'

atom,

(w.)

katampai, n.

கடமை.

50௯

StL_toenu? katampai, n. (K. kadandur, M.

niyayam, x. <kadamba+. Ulustration of the
katampam
buds shooting up on all sides
simultaneously, which is used, in the Vaisésika

hadannal.|

sounding body are transmitted simultaneously
to the cars of hearers at equidistant points on
211 51045; கடம்பமரத்தின் அரும்புகள் ஏககாலத்திற்:

<ghata +. To cram unintelligently; to learn
a lesson by rote rather than by heart; Gp.

A kind of hornet;

கடம்பை?

குளவிவகை.

18(உறறவம், ர. கம்பை,

and Nyaya systems, to explain how different fibre; தேன்னைநார். 7௦௦,
கடம்போடு-தல்
192-000.)
series of sounds proceeding from the same

ப்பதுபோலப் பல விஷயங்களும் ஒருகாலத்தில்

கழ்வதைக்குறிக்கும் நியாயம்.

கடம்படு!-தல்

1%9/கர-றக(ம-, ௭. ௪. 4சடம்!

டூநப்போடதல்.

005.

மடைதல். (லப். 29, சாவத்பெண்டுசொல்.)

612௨௦6;

கடம்பம்!

1வகறைகற,

». <kadamba,

1.

Common cadamba, |.tr., Anthocephalus cadamba; wraims. (gp. 9.) 2. Seaside Indian Oak;
வேண்கடம்பு.

lbh?
Black-oil,
வை.

(மலை;),

katampam,

கடம்பல்
tree,

|.

n. prob.

katabhi.

1. cl., Celastrus paniculata; வாலுளு

katampal,

sh.

».

Gmelina

Small

Cashmere

asiatica;

(மிக்.)

குமிழ்மரம்.

@l1bLicuesttd katampa-vanam, n. <kadamba+.
Madura which, according to legends,
was built on the site of an ancient forest of

hatampu trees ; wana.

(திருவாலவா. சடவுள். 10.)

கடம்பன்! katampan, 1. <id.

1. Skanda,

wearing a garland of katampam 8௦௭௧15) முருகக்

கடவுள்,

(மணி. 4, 49.)

பழைய குடி. (புறகா. 335.)
கடம்பன்?
Unruly person;

Sto)

2. An ancient caste;

1/வழைவஊ,

1. prob,

25

6@-asu

pgusir. Loc.

katampi,

உ

<sumy.

Lewd

39000௧0; கெட்டவள். ரீசசோடு மிணங்கு சடம்பிகள்
(திருப்பு. 07).
கடம்பு! கறம, 2. <s@-ew.
1. Evil,

mishap,

வேண்டா
பால்,

misfortune;

S85.

(பட்டினச். பொது).

வித்தாசமுல் சடம்பும்
2,

566

கடம்புப்

tr.

7௦.

front part of an ancient cart or car; Gsf அல்
லது வண்டியின் முண்னுறுப்பு. (பெருல். உஞ்சைக்.

அறுகெனச் சடம்படுவோரும் (பரிபா. 8, 106).
கடம்படு?-.தல்1:248௩-ற௨(ய., v. 444௪, 4கடம்!
To be angry, to grow indignant; Gamu

v.

SL_todomr kata-manai,n.<seor.+ wiser. The

+.
To devote, as fruits etc. to the temple, in 36, 33)
SLT
07508006 01 ௨ ௨௦9; நேர்ந்துகோள்ளுதல். கருவயி

+.

700.

0000006

katam-a, n.< su' +g. Bison, wild

566 காட்டா. சடமா தொலைச்சிய கானுறை வேக்.

கை (நாலடி, 300).
@lLiom’

kata-ma,

மதயானை.

n.

<katatur.

சடமா

Must

முகத்தினாற்கு (தேவா.

1047, 9).
&L_1o7 Sip kata-matam, n. < ghata
+ masa.

The 11th Tamil month, corresponding to
February-March so called as the sun is then in

Kumpam or katam, the sign of Aquarius; wtf
மாதம். (சம்பசச். 87.)
கடமான் 1218-80, ௩. <u?
+ ger, See

கடமா!, தேனொடு சடமான் பாலும்(சக்தபு. வள்ளிய, 76).
St_@pG_emra) kata-mutenal, n. Onom.
Rattling; wambling; rumbling, as the bowels;

ஓவிக்கறிப்பு.
கடமுணி

உபய,

n. <ghatat+.

The

sage Agastya, said to have been born in a pot;

அகஸ்தீயர். மலயர்சன்னிற் சடமுனிசேறலோடும் (கச்

தபு. திருக்சல். 65).
&l_ento" katamai, n.[M. kadam.]

obligation; கடப்பா$.
tribute, toll; Squfenp.
கடமை?

18ல்,

2, Tax,
(Insc.)
௩.

1. Duty,

assessment,

Ewe; பெண்ணா,

(சொல், பொ. 619.)
கடமை' உவ,
௪. 4கடம்* ஆ. [K. kadave,

M. kadaman, Tu. kadama.]

கற வி; ஓநவகை,

மரை. தடமரை சுடமையாதி மேவிய விலக்கு (சச்சபு.

மார்ச்கண். 4)..

SLGOWSEETS katamai-k-kal, 2. 4 சடமைர்
+eré.
Authorized measure of capacity; ow
சாங்கத்தாரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மரக்கால். (105௦3)
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சடமைப்பற்று
Slept iuipp! katamai-p-parru,

a. <id.

+. Village paying the share of the produce
to the Government or landlord in coin and not
மம. 14ம்; மேல்வாரத்தைத் தலைவர்கீதப் பணமாகச்
சேலுத்தும் கிராமம். (1, 3.2, 12. 250.)

கடயம்

katayam,

n.

0௨0018; கடகம். (யாழ். ௮௧)
SLi
Turmeric.
Sov

<kataka.

Armlet,

K.

M.

kadal, Tu. kadalu.]
1. 868; சமத்திரம். (இவா)
2. A large number = 10 #6 = 10,000 billions;
(Sm.)

3.

The 24th naksatra, so

called from Varuna the Sea-god being the
deity of the constellation; ssuipmeir, (#0. gs.)
4.

Abundance;

858.

இன்றன.

vewwscr semid

கடல்கட்டி katal-katti, n. <sre+.

Oe

Con-

jurer of the sea, who, by magic, puts a spell
over sharks and other creatures of the sea
from doing harm

துக்களை

to the divers; soSgyctrer mi

மந்திரத்தால் தடைசெய்து

கட்ட்வோன்.

தீங்குபுரியாதபடி

(7),

கடல்கலக்கி katal-kalakki, n, ch. 068.

Hispid

heart-leaved

முசுட்டை.

(1)

கடல்கோ-த்தல்
+-

போங்கி

To

rage

and

Silver-weed.

Stops
விலங்குவகை.

See Guu

swell,

as

the 8687)

கடல்

(ஈடு, 4, 5, 9.)

katal-nay, n. <id.+.

A seal;

கடல்படுதிரவியம் katal-patu-tiraviyam,
n. <id.+. Treasures of the sea, of which five

are

mentioned,

viz.,

9#é@an%v,

சங்கம், பவளம்,

மூத்து, உப்பு; கடலில் தோன்றும் ழக்கியமான போ

குள்கள். (பில்.)

கடல்முள்ளி
katal-mulli, 1.
Indian Nightshade.
See முள்ளி.

< id. +.

&LwuTs Gans katal-yattirai, n. <id,+.

kind
வண்டு,

katal-vantu x.

of perforating

beetle;

(யாழ். ௮௧.)

கடல்வண்ணன்

Sid. +.

qgamséd

A
குடை

1121-4200, ௩. <id.+.

(M. kadalvannan.]

2. Aiyanar, a village

கடல்விளையமுதம் katal-vilai-y-amutam,

n. Cid.+.

1, 5

கடலமிர்து,

2, Salt,

being

1221-8,

sea-fish, olivaceous

ஐ. “ம்ம்.
4 வரால்

brown,

attaining

more

than 4 ft. in length, Slacate nigra; பேரிய கடல்
மீன்வகை.

katalakam,

n.

1.

Sparrow; eeid gpa. (ys. 8.)

௦4.

சச்சு

2. Castor-plant

1. sh., Ricinus communis; ஐமணக்கு. (w.)
SLVEFASLD katalaficikam, n. A kind of

sacred grass.

566 தநப்பை.

(மலை.)

SLOL_o@ot_ katal-attai, 2. <srev+.
leech, Pontobdella;

Sea

3). 0acns.

கடலடக்கி katal-atakki,n. 5 கடல்கலகீகி.
(0%)
SLovt_lby katal-atampu, n. <sca+. A
species of Seaside potato; Gayams. (w.)
&1t_ovig. katalati, n. Cinnamon tree.

See

இலவங்கம், 3. (மலை.)

கடலடைத்தான் 14௨1-வ(210080) 2. prob.
கடல்.
Hemp.

1, றற;
See aan’.

கடலமிர்து
Treasures

அபின்.

SLot

(ஸ.)

katal-amirtu,

of the sea.

katalar,

5866

n.

2. Indian

n.

<sa+.

கடல்படதிரவியம்,

<id.

Fishermen,

inhabitants of maritime 07௨05; நெய்தனில

மாக்.

கள். (இவா.),

கடலழிஞ்சில் 1ட;ய1-வி12௦11, ௩. “124. A
species of &12௦த1யல; அழிஞ்சில்வகை. (மூ. ௮)
St_ovirg. katal-ati, n. prob. id. +.[M. kagaladi.) A plant growing in hedges and thickets.

566 நாயுநவி,

(மலை),

katal-atti, n. <id. +.

Stag’s

Horn Trumpet Flower.
See ung. (1.)
SLorinsaré@G katal-amanakku, n. Cid.
+
Physic Nut.
586 காட்டாமணக்கு, (மலை
கடலாமை

kadalama.]
a0, Chelonia;

SLM

katal-amai,

Marine

n,

n.

Turtle,

amoams.

katali,

1. Visgu, the colour of பூமதது. (L.)
கடலிப்பூ

whose body is like that of the dark green
sea;

திதமால்: (மணி. 27, 98)
8௨0) ஐயனார். (சூடா.)

கடல்விருல்
A

SLvIgH

Sea 700:226; சமுத்திரப்பிரயாணம்...

St.WaiowrG

west sein பொழுதின் (8௪. 805).

(2௨௪. 2110.)

1:2(8]-16-, v. intr. <a

எங்தம் பேநகுதல்.

a valuable product of the 5௦௩; உப்பு, சடல்வீளை

Glos
Tree

katari, n. cf. katankateri.
566 மரமஜ்சள். (மலை.)
katal, n. <se-. [T. kadali,

26 GuGresr.

கடலிற்குருவி

<id.+.

(M.

dist. fr. Beer

(Gsan.

1218, 5.)

Bloodwood tree.

See

katali-p-pa, n. 56௨ கடலி, (L.)
கடலிப்பூவா katali-p-pava, a.
கடலி
.

See

கடலிற்குருவி katalir-kuruvi, n. <sLa+.

566 கடற்குநவி,

(சல். as.)

சுடலீறஞ்சி
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SL_o0p65A katal-iraici, n. <id.+.

Sea-|

க்டவு-தல்
6 2vcnesfus
gtd katalai-p-paniyaram,

Cone-shaped cake of fried katalai

side-plum, |.sh., Ximenia russeliana; a pacom | n, <id.+.
மரவகை,

(பதார்த்த. 901.)

mixed

with melted sugar;

UgousGamamb

என்

கடலிறுஞ்சி 1ட(1-1896/, ௩. 410.4. 506
கடவிறஜ்சி.
கடலிறைவன் 1%(2/-1ஈண்கற, உ. <id. +.

னும் பட்சணம். 10௦.

200௧,

செடியின் மேல்விழம் பனிநீராற் செய்யப்படும் காடி

(16 ஐ௦0் ௦7 (16 86௨;

வநணன்.

கா. உருத்திராக்க. 245.)

(உபதேச

SL_giG@rory katal-utumpu, 2. <idet.
kind of sea-fish; scvSeiraima.

A

(w.)

Sgt ity katal-uppu, n.<id.+.[M.kadaluppu.)

Sea-salt;

sBuyty, siyod

Curossr

லப் பிருக்தாலும் (நீதிவெண். 33),

SL QUIT
Asea-bird;

GHA

katal-urayfici, n. <id.+.

sufpupmaiaima.

&L_guavevib

(w.)

katal-ullam,

kind of hilsa fish;

n.

A

(94.)

SLGClavO-Sawv katal-etu-, v. intr. <id.+.
To overflow or encroach, as the sea; sypgsmb

பெநததல். (8)
கடலெல்லை
earth,

katal-ellai, ௩. <id.+.

so called because it has

the

sea

The
as its

limit or boundary; 2evaib. வெண்குடையின்னிழல்

கடலெல்லை நிழத்றலால் (Pas. 2580).

&t_Gevel katal-eli, n. <id.-+.
கடல்மீன்வகை.

கடலெள்

(இங். வை. 77)

&ovinesofl

katalai-mani, n. <id.t+.

A

kind of necklace with beads resembling Bengalgram றவி56; கடலைவித்துப்போலும் போன்மணி
களாலான கழத்தணிவகை.

கடலோசை
Lit., empty

12-00,

noise,

as the

௩.
roar

டல்
of

the

4.
sea;

balderdash; Gad

Come. பிரதிஜ்ஞை கடலோசை யாகாதபடி. (இல். இரு
கெடுக் 21, வ்யா,.

&_Govmig. katal-dti, n. <id.+.
8680௨1)

Mariner,

சழுத்திரப்பிரயாணி. (லப். 5, 2, அரும்.)

SLCar@-gev

katal-dtu-, v. intr. Cid. +.

17௦ 20 00 ௨ 403826 ந]: 56௨; சழத்திரயாத்திரைசெய்

தல். இரைசடலோடியுக் திரவியர்தேடு (கொன்றைவே,.

SLughA katavanci, n. A large wooden
rack on four or more legs for keeping house-

hold utensils etc.; ueirumaion வைக்தம்படி
அமைக்குஜ் சட்டமிட்ட கால்களுள்ள பீடம். 7,0௨.

A species

கடவது
katavatu, ௩. 4கடஃமை.
That
which should be done; duty; CsimGacdrqugi.
அடியேன் சடவதென் (தேவா. 1111, 7).

18181], n. <id.t.
(W.)

கடலை katalai, n.
1. (K. Tu. kadale, M.
kadala.| Bengal-gram, s. sh., Cicer arietinum,
one of nava taniyam, q.v.;

வகை.

Asea-fish;

(1.)

of sesame; staraima.

+.
Vinegar made by collecting the dew
drops of water on Bengal-gram leaves; a tod

senseless jumble of words,
<id.t.

ஈல்லமீன்வகை.

கடலைப்புளிப்பு 1:02124-ற-றய1றறம, ௩. <id.

pagtarusGgreirys.

கடவல்லி
kata-valli,
nn. <Katha-valls.
Name of an [9 றலாப5க0) நூற்றேட்டுபதீடதங்களுள்

கறுசெய்க்கடலை விசைப்ப (ypsr. 120, 14). 2. Indian

ஒன்று.

Rhododendron, |.sh., Melastoma malabaricum;
சிறுமரவகை.
SLCvGSL19 katalai-k-katti, n. Cate +.
Small skin blisters resembling kafalai pulse;

who is under ௦4112௨1100) கடமைப்பட்டவன். சட
வன் பாரி கைவண்மையே
(புறா. 106).
2. Master,

சிடலையளவான

ஒநவகைக்

கோப்புளம்.

(Par.

103.)

கடலைக்கம்பி

katalai-k-kampi, ௩. <id.+.

Narrow border for clothings, resembling katalai;

georuSer ggamadacns.

Madr.

SLt@vGarus
katalai-k-kay, n. < id. +.
Groundnut, peanut; நிலக்கடலைப்பதப்பு.

SL lvserwiwoooh
Kid.+.
மணி.

1. 566

கடலைக்காய்.

கடலைக்கொட்டை
“2.4.

katalai-k-kay-mani, n.

5௦ கடலைக்காம்.

2. 566

கடலை

katalai-k-kottai,

௩.

கடவன்

katavan,

n.

4கடஃமை.

1. One

1௦4; எகமானன். ஒருவன் ஒருகிருகத்துக்குக் சடவனா
யிருக்கும் (ஈடு, 1, 1, 5).
sL.ouTs Hud

kata-vattiyam, n. <ghate

+. Earthen pot used as a musical instrument
of percussion; @emsésgawuts உபயோசிக்கும்

மட்துடம். (பரத. பாவ. 23)
கடவாண் 188,
8. நாம். சட... (8,
kadagu.]
Channel cut through the ridge ofa

paddy field to let the surplus water pass away,
8எ1ம்; சேய்வரப்பில் கழீவுநீர் செல்லுதற்கு வேட்டப்
படீட நீர் மடை. (7.)

or for allowing water to run on to the adjoining

SLay'- Gov

katavu-, 9 v.tr.

to go; to ride, drive,

as an animal

1. To cause
or vehicle;
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கடவு
௦

ஆனந்த மாக் கடவி (இருலாச. 36, 4). 2.

ல்.
rant

விரைபரி கடவி (ப. Ga. 1, 8).

டுக்க.

3, To despatch; to discharge, as a missile; au)

தப்பிரயோகத் செய்தல். (w.)

(Gms. 276).

1. Way, path,
Slay’ katavu, ௩. “கடவு...
region;
tion,
Direc
2.
foot-path; anf. (j.)

See தணக்கு, (மலை)
Whirling Nut.
katavu, n.<sur. 1. Male buffalo;
eta
2.
33).
எநமைக்கடா, முதுகடவு கடவி (அழகர்கல

ஆட்டுக்கடா.

5
SL_ayt_eowtfians katavut-kanikai, n.<

Dancing girl of the celestial world;
oer+.
ஆடன்மகள். கடவுட்கணிகை காத
தேவலோகத்து

எஞ் சிறுவர் (மணி. 18, 95).

katavut-catai,

SLaji_Font.

.

A kind

of masquerade 4௨0௦௨) வரிக்கூத்துவகை. (சிலப். 3,
13, ees.)

SLajiie. katavutti,2.

50ம்-

கடவுள் “தி.

ரகார்ரச 80௧; ஊழித்தீ. சடவுட்டீயா லட$லசெய்த (பிர
மோத். 12, 4).

கடவுட்பணி!

பணி-.

katavut-pani,

2.

<id.+

Service to God; தேய்வ கைங்கரியம்.

கடவுட்பணி:

katavut-pani,

1ஷ(கஸாகா,

௬.

4சடவு....

111056

சடும்பரி கடவுரர் (சிலப். 5, 54).

1.

&l_oytootb katavu-maram, 2. <id.+.
Turnstile;

of crossing

means

2.

கவரிறுக்கு,

float,

Raft,

நீரீகடத்தும்

water;

a

as

மிதவை.

Whirling Nut, m. tr, Gyrocarpus jacquini;
3. 3.தணதக்த.
(34)

பக்கம், எத்ச்சடலிவிருந்து வருடறாய்? Loc.
34816 ஐ௦௦4 ௦1 5880;

கடவுதர்

who conduct, lead or manage; GagudgiGami.

4, 04, சடாவு-. 1௦

யான்தத். sider

enquire; Gated.

கடவை

&Lcyor
1. God,

katavul,

who

2. 4கட... [8, kadaoal.]

transcends

speech

and

mind;

இறைவன். (பில்) 2. Celestial Being; வானவன்.
கடவுள ரதனை நோக்கு (கந்தபு. தாசக. 59).

3. Sage;

முனிவன். தொன்றுது சடவுட்பின்னர் மேய (மதுசைக்.
41).

4. Guru, spiritual preceptor; 3p. (Wa.) 5.

Goodness,

auspiciousness;

Bren.

மியற்றினார் கடவு ணாளினால் (Pas. 1490).

0௨607௦;

தெய்வத்தன்மை.

(மணி. 15, 57).
கடவுள்தாரம்
+daru.

கடவுட்

n, <sqer

5௦6 தேவதாந. (மலை.)

Stoo
aio SSD

<id.+,

சடிஞையொடு

katavul-taram,

Redcedar.

கடிமண

6. Divine

katavul-vanakkam,

n.

Invocation to the deity either at the

commencement

of a

treatise or at the begin-

ning of each part or section of the same; gx
அல்லது நூற்பததியின் மதலிற்கூறும் தேய்வவாழ்த்து..
கடவுள்வாழ்த்.து katavul-valttu, n. <id.
+. 1. See sLaystrarm Said. 2. (Purap.) Theme of

a.

<id.+

snake,

hence,

n.

<id.+.

the king's praising one of the Hindu Trinity as

காக்குங் கடவுட்பள்ளி (மதுசைச். 407).

superior to the other two; மும்ழர்த்திகளுள் ஒருவ
மை உயர்த்திச்சோல்லுந் துறை. (பு. வெ. 9, 3)

கடவுண்மங்கலம் 1684௨700-ஈகம்18வ]கற, 2.
<id.+.
Ceremony of consecration of a new
idol in a temple; Gaba பிரதிஷ்டை. சடவுண்மக்.

Sacrifice to deities performed
in the consecrated fire, one of aivakai-vélvi,q.v.; GautGurg’.6

phanin.

Lit.

the

celestial

44185௨; ஆதிசேடன்.
SLayt_uctefl katavut-palli,

Buddhist temple; Guaras masfub. Apigyp

கலஞ் செய்சென வேவினன் (லப். 28, 933).
Sl_ayoer veer
1g cid katavun-mantilam, 7.
<id.+.

Sun-god who manifests himself in the

form of a sphere; சூரியன். கடவுண்மண்டிலங் சாரி.

கடவுள்வேள்வி

ஒமத்தீயிற் செய்யும் யாகம். (பில்)
கடவுளரிடன்
Temple

Celestial gem; Gpiarcon?.

கடவுண்மாமுனிவர்
var, n.<id.+.

lands

that

katavular-itan, n. <id.+.
are

rent-free;

குரிய இறையிலிநிலம். (2வக. 9378)

கோயிலுக்

&l_aqjontont katavul-ajar, n.<id.+. Gods,

ருள்£ப்ப (மணி. 22, 1).

Sl_ayanrincsh katavun-mani, n. <id.+.

1-42ய]-96]8/1, ௩. <id. +.

celestial

ப40165) தேவர்.

சசக்துரு வெய்திய

கடவு

(Bam)

ளாளரும் (மணி. 1, 16).

katavun-ma-muni-

கடவுளெழுது-தல் katavu]-elutu-, v.intr.
<id.+.
1௦ 02௧௭௨ 8. 16௦1; தேய்வவடிவை நீந

Author of Tiru-vdtavir-atikal-

ற்மாம்ாசா) திருவாதவூரடிகள்புராண ஆசிரியர்.

மித்தல். கடவு ளெழுதவோர் கற்றாசா னெனின் (சிலப்,

கடவுண்மை
katavunmai, n. 416 4,
ட்1ம6021076 ; தேய்வத்தன்மை. சடவுண்மைசொண்
டொழுகுவார் (கலித். 98, 9).

க கடவை

. சடவணதி

வலயம் n.<id.+e@.

The

25, 130).

jump, 85108

வ

1௨,
092;

n. சட.
கடக்கை. (0)

1.

Leap,

2. Way;

3. Door-way having a raised sill to be

stepped over; aim@a&. (w.) 4. Ladder; cow.
river Ganges which, accg. to Hindu mythology, (Bem) a Break or opening in a fence with
is saidகாப்ப
tohav
igin;
0 . (appr. some obstruction
n; Stina
‘Be:
6)e adivine origi
at606 0௦100 ; வேலித்திறப்பில்
தாண்டிச் சேல்லக்கூடிய தடைமரம். (7,) 6. Turn-

stile;

safgsgzuond.

(Se.)

7.

Military camp;

Fault, defect,

8. [K. kadame.]

utganm. (9%.)

crime; Smid. (92) 9. cf. se. Whirling-nut.

5௨௦ தணக்கு. (மலை;).
தல் 1:241க121-ற-றவப-, v. intr.
கடவைப்படுறக்) நீங்குதல்.
by stealth; a7

1, To go off,
as property

<si@a+.(w.)
2. To disappear,

ணுமற்போதல்.

&L_DEGOT katar-karai, n. “கடல்.
shore; beach; syS#sdaes, (fevr.)

sLpatotton

இறத;

katar-kalan,

கடற்பஞ்சு.

கடற்காற்று

கடற்பிறத்தாள்.
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கடவைப்படு-தல்

katar-karru,

Sea-

x. <id. +

n. <id. +.

Chief or overlord of & maritime tract; Gap
னிலத்தலைவன், இல்லைச்சூழ் சடத்சேர்ப்பர் (திருக்கோ.
277).
&L_9CF@D katar-cena, n. <id.t+.
A sea
661)

பாம்புபோன்ற gpamss

st_pudH

Edifcr.

(w.)

katar-pakki, n. Cid.
+ pakshin.

See ain’#. (w.)

கடற்பச்சை

8௦6 கடற்பாலை. (8.)

breeze, dist. fr. கரைக்காற்று) சடலினின்று,
திற்த வீசுங் காற்று.

கடற்சேதம் 1021-0612,௩. 4108-4... 8நழ்2மா6010) கப்பலுடைவு. (1)
கடற்சேர்ப்பன் %2120-0612ற௨, n. <id.+.

katar-paccai,

&L_PuUGhHe

katar-paficu,

SL_purl#

katar-parci,

நிலத்| கடற்காளான்.

n.

Cid. +.

x. <id.+.

See

n. <id.+.

Shell-

SL_pG_pCeuedr katar-kitanton, n. <id. | fish; So SFR. (w.)
+.
Visnu, in His lying posture on_the sea;|
SIMueoOL. katar-patai, n. <id.+.
Naval
Fgurd. போதுசோயன் பொருகடற் இடக்தோன்
force,
navy;
atupGster,
(Garp.
39,
உதா.
செய்.
(தஇருவாச. 23, 8),
௨1).
கடற்குதிரை 1218-00, உ. “18.4. 1.
கடற்பன்றி றவர், n. <id. +. [M.
Sea-horse, greyish, attaining one ft. in length,
Hippocampus

guttalatus;

ggunsé

Fy

Ber. (w.)
2. Pipe-fish, light brown, body
scarcely deeper than broad, Syngnattus serrattus;

Ssrams.

SL_MGBHS

katar-kuruvi, 2. 04. கடவித்குருவி.

Rock 2௨10; கல்லுப்பு. (ஜூ. ௮.)
கடற்கொஞ்சி 120-10௨,

உ. 4கடல் 4.

Chinese Box, m. sh., Murraya exotica;

Sanwd

கொஜ்சி. (மூ. ௮.)
கடற்கொடி katar-koti, n. <id.-+. A bitter

medicinal herb.

See தும்பை, 9. (மலை)

&t_pOaemraptianus katar-koluppai, ௩. <id.
Style plant.

+.

886 எழத்தாணி,

கடற்கொள்ளை

1(81-1%01124,

உகர; கப்பற்கொள்ளை.
கடற்கொள்ளைக்காரன்
karan,

n.

did.

காரன்,
கடற்கோ

+.

Pirate;

katar-ko,

2. (8.3.)

n. <id. +.

katar-kollai-kகப்பற்கோள்ளைக்

உ. <id.+.

Varuna,

the god or lord of the sea; agamér. geraracr
கடற்கோ வணங்ூ யேத்துற (உபதேசகா. உருத்திராக்க.

990).
SU pPCar@®

katar-kotu, n. <id.+.

60850)

மல்குதிசைய

கடற்கரை.

னும் (காலடி, 203),

கடற்கோட்

Seaடிருப்பி

&t_pAev katar-cil, n. <id.+.
seeds of a sea plant;

Flat, round

a &uséGamlen,

(w.)

Porpoise,

Delphinus perniger;

Spur katar-paciyn.<id. +. [M. kadap-

Pasi.) 1, Ceylon Moss, Gracilaria lichenoides;
ஒருவகைக் காளான். (மூ. 9.)
2. See sr pigs.
(MM)

SlL_Muiply

katar-pampu,

Sea Bungar, venomous
in length,

௪.

<id.t.

1.

So cary

§

snake, attaining five ft.

Platurus fasciatus;

அடி நீனழள்ள ஒதவகை விஷப்பாம்பு. 2. Chital,
venomous sea-snake greenish olive, attaining
more than six ft. in length,

ஊ்ம/௭)- 6 அடி
A venomous

H)drophis

cyanci-

நீளமுள்ள கடற்பாம்புவகை.

3,

sea-snake with elevated and com-

pressed tail, attaining 12 ft. in length,

phis; #pSRo36 vamp
பாம்புலகை.
கடற்பாய்ச்சி

Hydro-

12 அடி நீளமுள்ள விஷப்

;நஷலர்,

உ

“03,

$வ105, ஐலர்௩ள; கடலிற் கப்பல்செலுத்துவோன்,
(Inse.)
St_purr
ey katar-palai, x.<id.+. Elephant

Creeper,
சோகி,

&l_peniy katar-carpu, x. <id.+.
Land
adjoining the sea, maritime tract; Gsiigofoubd.
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kadappanni.]

பேநமீன்வகை, (மூ. ௮),

m. cl., Argyreia

speciosa;

(மலை),

கடற்பிணா 18(80-ற1௦8, ஈ, “184.

apex

37000

of the tribe living in the maritime tract;

னிலப்பெண். (திலா)

கடற்பிறத்தகோதை
ne Sid. +.

50

்

Gpuys

katar-piranta-kotai,

கடற்பிறந்தாள்.

(சூடா)

a_pSogxeror katar-pirantal, n. <id.+.
Laksmi, goddess of wealth, who sprang from

கடன்பத்திரம்

664

கடற்புறம்

திநமகன். (பிர்.)

churned;

sea was

that

when

the sea of milk

கடற்புறம் 121கர-றபாக௱, 2. <id.+.
0௨
opened bar of a river; sand-bank that totally
closes many an Indian river's mouth during

116 ர ஐ கப்சா; யாறுகள் கடலுடன் கூடுழகத்துள்ள.

(புறகா. 9, 99).

7. Hospitality; SgsPariés, உப.
8. Measure, definite quantity; அளவை, (இவா.)

சாரம், அருங்கடன் முறையி ளாந்தி (கம்பரா. மிதி. 93),

9. A dry measufe;

Tribute,

tax;

wadard.

SyuSenp.

(aogee.)

(இலா)

காரணம், உணர்லியா னல்ல வான கடனியாதென்னின்

மணலடைப்பு.

(௪.9.4, 2).

மநது.
கடற்பூடு

p-pécu-,

12, 170௦0;

மானம்.

சசப்பிலா

கெஞ்ிழ் சடனதிவார் (குறள், 1053).
SL py katar-pa, n. Bloodwood. See மேம்.
கடன்கட்டாய்ப்ப
katar-pitu,

௩. <s.@+.

Malay

Agar-agar, sea- weed, Spherococens lichenoides;
ஒருவகைப்பூ(6.

SLPOUGEG

katar-perukku,

ச. “18.4.

11௦௦8-042; கடலில் நீரேற்றம்.

4 தாழை. 1,
கடற்றுழை (வாயில், 1. 418.
Sea 7௦80. 566 கோந்தாழை. (மூ. ௮.) 2, & 562.

plant yielding an edible fruit.
கடல்நுரை.

spouses

ப துயின்னோன்.

(மூ. ௮.)

oper

katarruyinrén, 8. <id.

Visnu, who, accg. to Hindu
(Ha)

SL_pyienp katarrurai, n.<id.+grmp. Har-

bour; துறைழகம்.

கடற்றெங்கு

121வாலில, ௬. 412.
4 தெக்கு.

(M. katatterind.} Double coconut, |. tr., native
only on the Seychelles, Lodoicea seychellarum;
'தேன்னைவகை.

&L_Ho)piiastd katarreyvam, n. <id. + Osi
eu. Varuna, the god of the 56௨)
7, 5, ume.)

&t_g

வருணன். (சலப்.

kataru, 1. 04. சடம்”. 1. Forest, jun:

gle; காட. சானவர் கடறு கூட்ண்ணும்

(பெரும்பாண்

116). 2. Hard or difficult path; sgGaB. (We.)

3. Desert
(72௦0); பாலைநீலம்.
இன்னாக் கடறிதிப்
போழ்தே கடந்து (இருக்கோ. 217).
4. Mountain

51006; மலைச்சாரல். கடறு மணிளெச

(பு.றகா. 202, 3)

கடன் 1220, n. <su-onw. [M. kadan.]
Duty,

(Gee,

obligation;

218).

2.

sieo.

[K. kada.]

sre

Debt;

Borrowed article; @rusGumgsr.

மேயரீமப(6;

இயல்பு.

0,௦௦.

loan

natural

ஈல்லவையெல்லாம்.

(குதள், 981).
5. Order, manner, plan, system;
முறைமை, எழுத்துச்சட னிலவே (தொல், எழுத். 142),

6. Observances like the daily ablutions and
other devotional exercises enjoined by religion;

வைதிகக்

Efe.

S82

wiper

10

௨௦௦௦௧1;

(w.)

கடனுகக்கோடுக்கை.

சட்டு வியாபாரம் அக்தக்கடையில் இல்லை.

1,

சடன்

2. Doing a

thing for the sake of formality but not heartily;

மனப்பூரீவமல்லாத சேய்கை,

Stet 5if)-FSV

(18,)

katan-kali-, v. intr. cid.

கழிச்சேன் (பாரத. பதினேழாம். 248).

rcs னிறுக்கும்

2. To per-

form the rites enjoined by religion; wsramia
ஞூக்தரிய சிரியைகளைச்சேய்தல்.
3. To do a
service for another out of mere compliment and
not heartily; மனமின்றிச்சேங்தல். (W.)

SlL_orergest

katan-karan,

2. <id.+.

1.

றஞ்மா; கடன்பட்டவன். அவன் வெகுசாளைக் சடன்

காசன்.

2. ரெ௦ம்160; கடன்கொடத்தவன்.

லே சடன்காரர் மறித்துக்கொள்ள

வழியி

(,தணிப்பா. i, 275, 17).

3. He who dies a premature death leaving his
parents to survive 10; பேற்றேரிநக்க அகால:
மரணமடைந்தவண்.

7,௦0௦.

கடன்கேள்[ட்]-த[ட]ல் katan-ké]-, 0. tr.

<id.+. 1. Toask for a loan; sudrGacSg5 bug,

Gatie&.
2. To demand the return of a loan;
கொடுத்தகடனைக் கேடீடல்.

கடன்கோடல்
கொள்சர்ச,

௩.

614. *

(குறள், உசைப்பாயிசம்.),

Stor F@
௦1 04)

1518-6121,

Borrowing money, one of 18 vivakaraரே...
பணத்தைக்
கடஞகைக்கோள்ளும்

விவகாரபதம்.

of

இன்னு
19). 3,

அதனைச் கட

4. Nature,

சடனென்ப

To speak rudely

Guagse.

கடன்கட்டு 1௦80-1210, %. “16. “சட்டு.
Credit

1.

காட்சியவர்

money, of goods on trust; இரணம்.
கடனுடையார் காணப் புகல் (இன். நாற்.

@s வாங்வெக்தான்.

s6mouteds

+.
1. To perform_a duty, as repaying a
Froth of the 1:10 00255); கடமையைச்சேய்தல்
. செஞ்சோந்றுச்சடன்

mythology, is sleeping a conscious kind of sleep
on the sea; #gu1e.

ேசு-தல் 1884௨௩-12118ந-

v. infr. <scer+.

or uncivilly;

566 வாட்டாமை.

கடற்றி katarri, n. <id.+#

கக;

10.

11. Cause;

katan-cittu, n. <id.+.

கடன்பத்தீரம்.

Bond

கடன்திருதாள் 1:2(20-பய-௨௧], ௩. 418.4,

Religious festival conducted in fulfilment of a
109)... பிரார்த்தனே நிறைவேற்றுதற்தரிய திநவிழா.
(w.)

கடன்படு-த.ல்

katan-patu-,

v. intr. <id-

+. To contract a debt, to become indebted;
கடனுக்குள்ளாதல்.
தாளாளனென்பான்
கடன்படா.

வாழ்பவன் (இரிகடு. 12).
GLetuUsH
ot katan-pattiram,
+.

506 கடன்சீட்டு,

n. <id.

கடனண்பற்று! -தல்

18248ற-றகராம-,

கடன்பற்று* %௨4௨0-றகர0ம, ஈ. <id.+. Anyபோதன்.

கவிழ்ந்தெணக் கல்

1. 4சடல் 4.
எடன்மால்.

மரக்கலம்,

craft;

sailing

(நற். 30)

கடன்மல்லை katan-maliai, ஈ. “0ம். * மல்லை.
Classical name of an ancient town now knowr
as the Seven Pagodas in the Madras Presidency

; மகாபலிபுசம்.

(திவ் பெரியதி.

2, 6, 1)

sLerapr@eiast katan-muracén, n. <id+ muraja.

Kama who is reputed to use the

sea as his drum;

wemoastr.

otter.

See

Lapis.

(w.)

One

SL_@pjah katan-ali, n. <scert+ger-.
who

is under

62௦;

an

obligation

to

do

a

thing;

கடன்படீடவன்.

கடனிவாரணம் katanivaranam, n. <id.

katan-maram,

கடன்மரம்
Wooden

s-gecGupp

loan;

a

as

received

katandy, 2. <id.+ sad. — Sea-

StL_@pus

v. intr.

<id.+. To recover a debt; Garbssar ler aris
கிக்கோள்ளுதல்.
thing

கடாசு-தல்

665

கடன்பற்று-தல்

(le)

+.
Liquidation
nivdranam, q.v.;

of debt, one of six kinds of
Stan pais FCabens. (w.)

கடனிறவண்ணன்

katanira-vannan,

5௦ கடல்வண்ணன்.

கடல் 4-கிறம்4-.

ஐ.

SLoflgi-S5e katan-igu-, v. intr. சடன்

+@o-.

1. To clear offa debt;

s2aréGans

தல்.
2. To discharge an obligation,
உட; கடமைசேய்தல்.

perform

1,
கடனுரை 1௦ல், ௩. “கடல் தசை.
Cuttle-bone, shell of Sepia; egamsé
a

S&Lwrpan
off katan-mulli, x. <id.+. 1. மீனின் ஒட, (மூ.௮.)
2. Kind of pastry; 25
Indian Nightshade.
8௦௨ முள்ளி, (புறசா. 24, வகைப் பணிகாரம். (58.).

உமை.)

2.

Andaman

முள்ளி,1.
கடன்முறி

Indian Oak.

See Ga

%8(80-(யர, n.<acert.

See

கடன்சீட்டு.
SLorapeom

katan-murai,

#.

<id. + -

Duty of showing courtesy to elders;

பேரியோ

ரக்குச் சேய்யும் உபசாரம்.
(கம்பா.

கடன்முறைகள் யாவு மீந்து

இிருவவ. 02).

@l_@tanip

katanmai,

n.<id.

Condition,

செல 56௨௦௦ ; தன்மை, அரச்சன்பின்னே தோன்றிய
சடன்மை தீர (கம்பரா. விபீட. 145).

கடன்வழி
கடன்கட்டு,

2.

katan-vali,

See

18௨0-8,

ஓ. ௪.

To borrow money, contract a debt.

SlLompetin

sthana.

+.

(ம)

கடன்வாங்கு-தல்
<id.t+.

n.<id.

(Astrol.)

rising 0௨€;

katanranam,

n.

< id. +

The sixth sign from the

இலக்கினத்துக்த

ஆறமிடம்.

(சோதிட.

8.)
Gl_CHEHL_- FHV kafan-atai-, v. intr. <id.
+.
To discharge, pay off, a debt; amide

கடனைத் தீர்த்தல்.
கடனண்டு

katanantu,

Sea crab, Cancer pagurus;

944.)
கடனாக்கு

katanakkn,

௩.

4கடல்

sdxGaima.

an.

ஈண்டு.
(usmigs.

<id. + sae.

1, Curacoa Aloes, m.sh., Aloe vera-officinalis;

சிவப்புச்சோற்று& கந்றழை.

2. 566 கடனுக்தமீன்..

கடனாக்குமீண் 1802081100 -ரபீற, ௩. “14. 4.
Flat fish, brownish or purplish black, attaining
at least

16 in. in length, Pleuronectes erumei;

எருமைநாக்குமீன்.

84

கடனை
katan.

10௨0௦, ௩. prob. ghatand. cf. Kur.
Hardening

of

tissue

Sclerosis; @p@u சவ்வு.
கடா!-தல்

kata-,

inquire, 906510;

in

the

body,

5 v. tr. cf. sug.

To

விதைல்.

சங்குளவோவென்னக்.

n. <sur-.
கடாவிடை

1. Interrogation,
(ஞானா. 65, 10).
2

கடாதலும் (காஞ்சப்பு. இருகர. 58).
SLT
question;

kata,
வினு.

cf. 0. சசரீமீர....

ஆண். (இவா)
4.

cf.

Coltog.

M.

கடா?

1481௦௦ 58௦௪0 ௦1 081; ஆட்டின்

3. 50260; ஆட்டின்போது. (இவா)

kidavu.

kata,

He-buffalo;

n.

எநமைக்கடா,

(U.

karah.]

Shallow iron boiler for boiling sugar;

<kataha.

a#tésens

காய்ச்சும் பாத்திரம்.

கடாக்களிறு
Must ௪162௧௫;

188-101,
மதயானை.

சட்படாம் (கு.றீள், 1087).

க.

௭2/௪4.

'சடாஅ௮க் களித்தின்மேற்

கடாக்கன்று 18-%-%ு,
ஈ௩. £கடா£ம்.
(Kur. khadd.]
Young he-buffalo; ஆண் எத
மைக்கன்று.

(1ு.)

கடாக்குட்டி

Lamb or kid; a2

kata-k-kutti,

௩.

gy. (w.)

StL_alb katakam, n.<kafaha.

lobe; அண்டகோளகை. (யில்.]
'காப்பரை.

(சூடா.)

< id. +.
1, Sphere,

2. Brass boiler;

கடாசலம் katacalam, n. <kata+a-cala.
Elephant, lit., a trickling mountain; water.

சடாசல வீருரி போர்த்தவர் (விசாயகபு. சண்முகர். 3).
கடாசு-தல் (வுகய, 5 v. tr. Case.
Loc.
1. To drive, asa wedge, a nail; ஆணி

3
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கடாஞ்செய்-தல்
ஆப்பு முதலியன அடித்தல்.

எறிதல்.
கடாஞ்செய்-தல்
<katat+.

2, To throw, fling;

1888-0-,

v.

To exude secretion, said of a must

1வ0வா,

n.

<kataksa.

The outside corner of the eye; Sm dacir.

+.

intr.

எிஷர்வட்) மதத்சொரிதல். சாகல் கடாஞ்செம்.ஐ (2ை௪.
981).
கடாட்சம்

கடி

1
2.

Side glance; se_Escmumimas. 3. Grace; 25a.

இருமகள் கடாட்சமூண்டானால் (குமசே. சச. 07).

SLT
aSi_Faerib katatca-viteanam, 1.
<id.+. 5486 2௨௦௦; கடைக்கண்பார்வை.
கடாட்சி-த்தல் மவ8௰், 77 v. tr. <id.

SLIASeergu katari-k-kapru, 1. Caw

Cow-calf; பசுவின் பேண்கன்று.
566 கடாரநாரத்தை.
katarai, 1...
@LWenT

(மலை;

kata-vati, n சேயா ர் அடி.
கடாவடி
Treading dut grain a second time by buffaloes
ம நவில; களத்தில் கடாகீகளைவிட்டுப் பிணேயடிக்
கை,

(W.)

1808-2.) ற. 2842 <id.+.

கடாவிடு-தல்

To thresh out grain with buffaloes or bulls
after beating the sheaves upon the threshing

8௦௦; பிணையடித்தல். (பஇற்றுப். 69, 15, wens.)

SLMoyGev

katavu-, 5v.tr. <srq-.

1.

To condescend to cast a side glance. to look
upon with gracious favour; அருணேக்கஞ்சேம்

To discharge, as missiles; to propel; Gunde

மேருவரை. 13).
SLATS SSTEMO kata-t-tanmai, ௩. 4கடா4.

SigIq@s.6). 2. To ride, as an animal; to drive,
85 ௨௦31; சேலுத்துதல். தேர்கடாவி (தேவா. 839, 8).
3. To drive in, as a naij, a peg, a wedge; to

தல். அன்பர்ம௫ழ்வுறச் சகடாட்டிக்கும் (வரச.
1. Indolence,

laziness, sloth;

தேவி

agargcuS strani.

2. Unmannerliness, clownishness; #5Saucbr
emo. (W.) 3. Stubbornness, disobedience; So
படியாமை.

(17)

&L_Mlb katam, n. <kata.

1. Orifice in an

elephant’s temple from which must
flows;
யானையின் மதம்பூ தளை. (சலித். 66, 3, உசை.)
2.
Secretion of a must elephant; w12er losfi,

: சமழ்சடாஅத்து . , , யானை (புறசா. 8, 8).

3. The

name of the last poem of the pattu-p-pdttu.
5௦8 மலைபடகடாம். முருகு . . . கடாத்தொடும் பத்து:

(யத்துப்பாம்ட, முகவுரை, பச். 5).
கடாய்! 289, ஈ.£சடா?. 566 கடா?, (தொல்.
பொ, 602, உரை),
Siu”
katay, n. <kataha. [K. kaddyi.]
Frying pan; a large round boiler of copper,

bell-metal or iron; Gun 5% ay. Loc.
SLIWS5e7H
+.
See

katiy-k-kanra, n. <ecnis

நியி-௦விர்) காளைக்கன்று.

(யாப். வி. 3).

&l_Muwlb katayam, n.<kasdya.
Sapmuis, (@sea.)

SLATHMETU

சத்தை.

katara-nirattai, n. prob.

Seville orange, m. tr., Citrus vulgaris ;

தாரத்தைவகை,

(மலை.)

. கடாரம்

1,

n.

cf.

kataha.

IM.

ஆணிழமுதவி

nail on; to join by nail, as boards;

யன அறைதல், சவியாப்பைச் சடாவுவனே (னிப்பா. 1,
4. To buffet, cuff; g° G60. Coser
iN, 24).
5. To interபொற்டிரமீது சடாவி (திருப்பு. 164).

rogate,

question;

urge, impel,

வினவுதல்.

influence;

(இிவா.)

பினனும் : . செயற்சையன்பினானும்

கடாவப்பட்டு

(திருக்கோ. 11, உரை).
கடாவு*

<scrq-.

1.

வடு,

throwing out; Gaguégins,
கடாவுறுப்ப (சிறுபாண். 10).

sy
Si_moyjou
1. Butcher's
கத்தி,

(w.)

knife,
2.

Emitting,

sre

erWips 6Bt

katavu-vatti,

2. <id. +.

Compound interest; ayag

SL7Glait1g,

6. 7௦

Quomswer

g1er6gd.

ary.

kata-vetti,
cleaver;

Butcher,

nn.

Loc,

<sus*

+.

மாமிசம்வேட்டூங்

slaughterer;

ஆடீடுக்

கடா முதலியன வெட்டூபவன்.

Siy'-55a

kati-, 11 v. tr. (T. karatsu, K.

M. kadi, Tu. hkade.] 1. To bite, bite off; to bite
and eat; to crop, gnaw, nibble; to grasp,
hold in the mouth; to champ;

katarah-kay, n. 86 கடாரநா.

SLUTGTISEOS

siteos.

Decoction.

தல்... சடாமின கொண்டொல்கும் வல்லி (இவ். இயற்.

uceonbaygsd.

sagsanSCe (Sg@ans. 41, 3). 2. To hurt, pinch,
gall, as new shoes, new 11௩2; வடுப்படூத்துதல்.
பயமின்றி மீங்குச் சடித்தது ஈன்றே (கலித். 90). 3, 77௦
6 10௦ (1814); கயிறுமுதலியன டுஙுகப்பிடித்தல்.

அரைகாண். இடுப்பிற் சடித்துக்கொண்டிருச்றெது.
1௦ 4

1௦4௦ ற1௪௦௧5)

பினை (சாவடி, 156).

4.

தூண்டித்தல். கடித்துச் கரும்.

5. To stick to, cling fast;

kidaram.] 1. Brass or copper boiler, cauldron ; விடாதுபற்றுதல். அந்தப் பிரபுவைக் காரியத்திற்காசக்.
கோப்பரை.
(Se)
2, Burma (some
say,
க்கிறான். 700.
Sumatra); காழிகம். தொகெடத் காவற் கமூசட் கடித்துக் கொண்டிரு
௭சடி!. [1॥. தசமி] 1, Biting;
n.
kati,
Sty.”
சயாசமும் (8.1, 7, ii, 107).
கடாரி katari, n. Heifer, young cow that
has not calved; ஈத டூளம்பசு,

பல்லாற்கடிக்கை. காய்க்கடிக்கு மருந்து.

502 01 ௨ 015; கடித்த வூ.

2. Mark or

3. Poisoning as the

465014 ௦8 61185 ௦2 501025; விஷக்கடி,

4, 710116;

கடிகை

667

கடி-தல்

ஊறுகாய், மாங்காய் ஈறுங்கடி (கவித். 109),
5, Gall,
abrasion, being the result of great tightness or
rubbing of apparel; ajmrday. 6. Ringworm;

changed; பிரயாணத்தில் எநது குதிசைகளை மாற்றும்:

மேகப்படை.

£ழ்த் தொடிற். கைகழுவுக (சைவச.

இடுப்பித் +4 atigs@pp.

கடி?.தல்

kati-,

4

v. tr,

1. To

(புறா. 17, 5).

2. To

scare away, drive off, as 01205) ஒட்டுதல். கலாஆற்.
Pafisip upd (wrong, 283). 3. To destroy; ot6Sae.

தெற்றவனை யினிக்கடியுக் இற மெய்வாறு (பெரியபு. இரு,

wnajé.108)

4. To reprove, rebuke, chide; sary ge

தல். குற்றங்சண் டெனைரீசடிய வம்போத முன்சண்ட

துண்டோ

(மருதாரர். 50).

5, 1௦

௦0

ஷாஷ; அரி

தல். சங்கை மூகினேக் சடிந்துகின்றான் (கம்பரா, மாரீச.
83).
6, To restrain, subdue,
to overmaster,
overpower;

Sl”

exclude,

discard, reject, renounce, disapprove;
Fusase0.

கொடி.த சடிந்து கோதிருத்தி

இடம். 001/0.

as the senses;
adage.
ம்.

புலன் கடிந்து கின்றே (அறிவானந்தூத்தியார் : 14).

kati, n. <hati.

கடி?

வு,

n.

"ம/ஷ்ட ஒடப்பு. சடிச்

prob.

பொது. 220).

ghati.

1$சத6லா'9 0௦41; இரப்போர்கலம்.
டும் சடியுட் சேர்ந்தவால்,

cf.

spec

கைவளை பலியொ

(14.).

கடி.!!-த்தல் 1201-, 77 ஒங்க. ஏத%கர்
5000885101,

௦௦05யபாட(கம;

சித்தித்தல்.

1௦ 05
கடிக்கும்

பணியறமெல்லாம் (அஷ்டப். திருவரக்கத்தச். 48).

கடிக்கை 1௨1/௨], mn. Jagged Jujube, m.
tr., Zizyphus trinervia; sgégambsFuonbd.
54.50 kati-kantu, ௩. prob. 642+ srem..
See

Cowhage.

,42ardamo?.

(10%)

&ipSotb katikaram, n. <ghatika-yantra,
Clock, watch, time-piece; Gammanl te egal.

குடி!

kati,

௩.

4கடி3-.. 1820700421, rejection;

Mod.
SST
aN sre

sig’

kati,

m.

1. Scent, odour, fragrance;

ka+.
Bathing up to the waist; @Gcuyang
செய்யும் ஸ்நானம்.

நீக்கம். (பிக்.)

வாசனே, கடிசனைக் கவினிய காந்தள் (கவித், 45),

2,

3976040102; கலியாணம். சன்னிக்சாவலுங் சடியிற்காவ
லும் (மணி. 18, 98).
3. Protection, safeguard,
defence; காவல். கடியுடை வியனகரவ்வே
(புறா.
95,

3).

4.

Newness,

modernness;

புதுமை.

சடிமலர்ப் பிண்டி (வக. 2739). 5. Brightness;
transparency; Sorgab. 9Gespcd Gugisre
(yper. 166, 24). 6. Abundance, copiousness,
plentifulness; 65%. si9.qor சியம்பச் கொட்டி (வக
440).
7. Speed, swiftness; விரைவு. எம்மம்பு:
சடிவிடுதும் (புறசா. 9, 5).
8. Worship, homage;
பூசை. வேலன் கடிமரம் (பரிபா. 17, 3). 9. Beauty,

5p GIWG

d katika-snanam, n.< kafi-

kati-kurahku, n. <se!--+.

ancient catapultic military engine of the shape
of a monkey mounted on the ramparts ofa
fort for seizing and biting hostile troops approaching the fort; smiggalarar&é Gatsaronté

கடிக்தம் மதிற்போறி,

சடிகுசங்கும் விற்பொதியும் (பு.

வெ. 6, 112.

கடிகை!

katikai, ௬. 4கடி3..

னீ; துண்டம். சரும்பெதி கடிசையோடு

6௦611600௦6; சிறப்பு. அருங்கடி மாமலை தழீஇ (மதுரைக்,

கொள்ளா (வேச. 1076).
2. Handle;
a spear; ambly.
சாளுடைக் கடிசை

301).

3).

10. Sharpness, keenness; afew. (Baur.)

11. Delight, gratification, pleasure; @erund.
(மிங்)
12. Sounding, sonorousness; Gms. sy

மூசசு (சன். 457, உரை,

13.

அருங்கடி வேலன் (மதுசைச். 611).
astonishment; 4#aunbd. (gus)
assurance; Gsm,

Fear; sjdaib.

14. Wonder,
15. Certainty,

(Gad. @enev. 58.)

16. Doubt;

சந்தேகம். (தொல்.சொல், 384, உமை.) 17. 08600 ;

கரிப்பு. சடி.மினகு இன்ற சல்லா மந்தி (தொல். சொல்.
884) உமை).

18. cf. ghatika.

Time;

காலம்.

. (9m) 19. Devil; evil spirit; Guuh. சடிவழங் காரி
டை (மணி. 9, 49).
20. Small creeper; #a)
கோடி. (94)

Gy“ 55w kati-, 11 v. intr.<sy'. To waft
an aroma; to emit fragrance; sinbed.
கடிக்கும் (அஷ்டப். இருவரங்கத்தர். 43).
கடி! உப், ௨. €சேடிப்பு.

அழாய்ச்

Drumstick; §9554.

சடிப்புடையதிரும் . ; . மூரசம் (பதிற்றுப். 84, 1).
ip’ kati, n.< U. gadi.

where

Stage in a journey,

the horses or bulls of

carriages

are

An

3. Pike-staff;

4.

Bolt, sliding

குத்துக்கோல்.

5, $ந1௨1ம; கேடகம்.
மொகமட் ; திரைச்சீலை.
கடிகை”
of 24

hour

catch;

1, Piece cut

om

hilt, as of
(௮சசா. 35,

(சிலப். 14, 173.)

கதவிதோழ்.

(மிக்.

(சலப். 14, 178, அரும்.) 6,
(லப். 14, 178, அரும்.)

katikai, n. <ghatika.
1. Indian
2. Opminutes; amfma. (Sam)

portunity; conjuncture of circumstances; sw
witb. (Ma7.) 3. Astrologer-who fixes the auspicious time for ceremonies etc.; முகூர்த்தம் விதிப்

பவன்.

சண்ணனாரொடு

(@as. 2362).
invoke

4. Bard

சடிகையும்

whose

வருகென

function it is to

prosperity unto his patron, on special

காவன்மன்னருல் கடி.
occasions; மங்கலபாடகன்.
asye sag Sapsgit (es. 2367). 5. Ancient

name of the modern town of Sholinghur, where
there is a shrine dedicated to 71500) சோளங்

கிபுரம்.

(இவ். பெரியதி, 8, 9, 4)

rapidity; Gast. (@e7.)
கடிகை? ௨1), n. (w.)

6,

Swiftness,

1, ம. குண்டிகை:

Drinking vessel with a spout; Gacy.

2. ௦

தனிசை

உண்

Plate from which food is eaten;

கலம்.

katikai, . Chanthika,

wig. ens!

lace; கட்வேடம். கீலமணிச்சடிகை (சலித், 96)
katikai,

கடிகை:

ச்ச/சர்ச.

றாம்.

.

Neck1.

Epaulette, an ancient ornament for men's
shoulders; Garerai&n. sponse ளார மின்ன (வேக.

2808).

2. Bracelet; a piece of string which one
wrist as token of the fulfilment

his

ties round
காப்பு. வலம்புரி வளையொடு கடிகைழால்
08௨௭௦௩
யாத்து

eattésemu.

காரன் Sgesacr ஆனமையால் வீட்டைப் பழுதுபார்க்க

மாட்டான்.

katikai-mattiyas-

கடிகைமத்தியஸ்தன்

President of the village
tan, n. <sipans’+
களட்டி ; ஊர்ச்சபைத்தலைவன். (1,312. 34. 84)

கடிகைமாக்கள்

1121-0],

உ. “கடி

Panegyrists who sing songs on special
e@s’+.
unto their
occasions invoking prosperity
patrons ; மங்கலபாடகர்,

கடிகசைமாச்கள்

வைகறைப்

<id.

See aw

புசழ (இசகு. ௮யனெழு. 199)
katikaiyar,
கடிகையர்

1.

கையார், 1. சடிகையர் சவிதையோதை (கம்பரா, எழுச்சி,
19.
கடிகையார்
who,

in

மெ.

கடிச்சவாய்தடிச்சான்

1௨1,
ancient

functioned

as tellers of time in the Royal Court, their duty

being to sing in verse for the information of

the king, there and then, the exact time of the

அரசனுக்குச் சேன்றநாழ்கைக்குக்

ஈர். (சலப். 5, 49, உசை),

கவிசோல்

2, 86298015 ௨41௧௦1௨௦

to palaces in ancient times whose duty it was
to announce, by beat of drum, the king’s com8௨005 ௦ (96 றம511௦; பறைழூலம் அரசனணையை

See args

shrub;

1. A

௩.

80௦௦],

25

Garg. (gp. y.) 2. Downy-leaved False Kamela,
3, 566 கடிச்சை
மன்னான் tomentosa; wrans.

‘Nig-

கடிச்சை? 11௦௦௦0, 2. நாமம். க௦-மை.
gardliness; 2Gevmnb.

(w.)

கடிச்சைக்காரன்

katiccai-k-karan,

Niggard, penurious

கடிச்சை?-.
பி. ரா)

1.

man; 2Geut

Sy Foor fos katiccai-min, n.< sp eens! +.
sea-fish, grayish, with black blotches

A

on its

sides, attaining 16 in. in length, Pristipoma
maculatum; adoWebraisns. (W.)

One of the postures

கடிசரி katicari, n.

01006 1661 10 (46 7822 ௨0௦6;
கால்களுள் ஒன்று.

8. 410. 1. மெய
times,

1:1௦௦௦-18)-1௨(1௦-

Climbing Nettle.

can, n. <sq'-+
Gang. (wev.)

Village

(I.M-P. Cx. 129.)

சொக்தச்

2GemS.

skinflint;

wretch,

4கடிச்சை.

8.

‘aticcavan,

கடிச்சவன்
Sordid

கடிச்சை!
Bubo in the

(பிக, உ prob. ghatd.

கடிகை

assembly;

day;

Rod tied to the neck of a dog and fastened
elsewhere to keep it from mischief; smbéaps
.
திற் கட்டுந் தடி. (59,)

(கெடுகல். 142).

கடிகை* katikai, n. cf. kati.
சால்; அரையாப்பு. (மூ. ௮)

bards

கடிதம்

668

கடிகை

5&

தேசிக்கூத்துக்குரிய

(சிலப். 8, 16, ௨ரை;),

katicu, n. <sO-cw.

[T. gadusu.]

1.

2. Being too per:

Asperity, severity; &Ge10,

pendicular, too little bent, as a hoe or adze to
the handle, ploughshare to the shaft, opp.

1௦ தணிசு; நிமிர்வு. (2)

Sy. Gk Hod

97ல் உச;

kati-cattiram,

அரைஞாண்.

n. <kafit.

மணிக்கடிசூத்திரம் வீக்க

(கம்பரா. தேரேறு. 5).

அறிவிப்போர், இருக்கொடியேற்றுகான்று இருப்பறை

Plank
கடிசை katicai, #. prob. sens’.
that supports the mast ofa boat; utduospemB&.

325).
கடிகைவெண்பா

1. Beg1g. GNGH katifiai, n. cf. ghatika.
gar’s bowl; Sématumssn. Dees யேற்ற பெய்

யறைவு கேட்பிக்குங் சடிசையார் 88வர்க்கு (8.1.1. ii,
katikai-venpa,

x. <id,

+.
Poem consisting of 32 stanzas in nericai-venpa metre, recounting the noble deeds
of kings or of godsas if they were performed
within one ndlikai; அரசர் கடவுளர் முதலியோரது
அருமைச்சேயல்கள் ஒருகடிகைப்போழதில் நடந்தன.
வாகக்கூறும்
ஓந பிரபந்தம். (தொன். வி. 283, உரை.)

கடிகொள்(ளு)-தல்

+.

(சங். ௮௪.)

வளை

சடிஞையின் (மணி.

பதி. 63).

2,

Sip, S5Ltp

kati-tatam,

n.

<kati-tata.

2, Pudendum
Waist; amr. (Ban)
12(-10]-, v.tr. <sig’ | Mons veneris; Spud. (@L7.)

To open to view, make vivid; விளக்குதல்.

தீண்சதிர் மதியச் தான்சடிசொள்ள (சிலப். 29, 40),

கடிகோல் kati-kdl, n.<sy?-+
1. Stick
that is brandished to scare away birds that

Prey upon ripening corn; upma gcGm sf.

2,

Earthen

96558]; மட்கலம். (பில்).
Sty SH Hb katittakam, 1.௦4. கடிசை', 511216)
கேடகம். (பெருங். உஞ்சைர் 59, 140.)

Sy,Std

katitam,

1.

muliebre,

n. cf. ghatita. [T. kadi-«

tamu, K. kadita, Tu. kadata.)
1. Canvas
on which paste is applied before writing, paint10த 0: 085102 00௦0 ; எழதவேனும் சித்திரம்வரைய

வேனும் பசைக்கூழ்தடவிய சீலை, செய்த்தகடழ் வருடக்
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கடிதல்

சடிதமே யெனவும் (வேதா. சூ. 49).
தம்.

(eH)

3, 1,620)

2. Paper;

நிநபம்.

4, யோடு

+ இணை
eign Veer katippinai, n. <p.

ar&

பிசின்.

A pair of earrings;

ர்க், உ

hartees.[M. kadatas.]

<U. girtas.
1. Paper;

+.

2.

யறைக்தீர்

உருத்திரன் வக்சனன் கடிதல்

கடிது!

(கந்தபு. கணங்கள். 4).

ஏப்ப;
(Rac.

adv. <sy'

விரைவாய்,
Sous.

ஈன்.

greatly, to a great

2.

தாங்கும்

கடிது

Exceedingly,

very

086;

ஆமை. (பில்)
தழிம்பு. 10௦..

He who

renounced

முனிவன்.

(Ber)

world;

recluse;

6p. BGF hati-nakar, 1.<sy°+. 1. Fortified
town, guarded city;

&malgycrer samb.

புசச் கடச ருள்ளேன் (மணி 17, 92).

10056; மணவீடூ.

சடிஈகர்

புனைந்து

கடிதாய்

kati-nay,

Sig_ Bde

உ. <se'-+.

Inadmis1. |
{

Lit., devil's foe, a term applied to the Margosa,

from its use as a protection against devils and

evil spirits; Ganbty. அசவாய்க் சடிப்பகை (மணி 7,
78)
2, White mustard, so called from its be-

ing uSed in exorcising devils,

சடிப்பசை ய4ணைத்தும்
92).

See வேண்கககு.

அரலைநிர வுறிஇ (மலைபடு.

3. Mustard, Brassiea juncea; #83. (wv)
கடிப்பம் katippam, n- prob. sycxy. 1, Ear

ornament; anpow?, (9a.)

2. Jewel casket;

aur

ca dGaciny. (Se.) 3. Drinking vessel with a
spout; GC tong. Gewet spdus தங்சண் (இரகு.

குறைகூறு. 8).

Sip Lui
௮௧.)
*

katippa, n.

586

சடிப்பான்.

Sip.ciuitest katippan, a. சேடி...

relish, condiment, pickle; #8. (J.)

(சம்.
Curry

left by

6. Tortoise;

a bite;

கடிபட்ட

1ஷழ்ழறவ், ௩. 4சடிப்பசை.

9/111௦

(ap. w)

n. <agi+.

Tree

‘planted and well guarded as a symbol

kati-maram,

of sove-

place; காவலிடம்.

Vicious,

kati-p-pakai, உ. €ேடிர்4்..

4.

சாஞ்சிசூடிச் சடிமனை கருன்னு

1 (4. Gav. 4, 61).

பேணி

sibility, unacceptability; Bdgid Pv, Marwws
குறுதலுவ் கடிநிலை யிலவே (தொல். பொ. 18).

கடிப்பகை

9830).

மரம். கடிமசத்தாற் களிதணைத்து (பதித்துப். 39, 3).
sigicter kati-manai, x. <id.+.
Fortified

pmb. sysr QuereeJ

kati-nilai, ஐ. 414.4.

3.

reign power or dominion, in ancient times;ums

(அச்சா. 13).

snappish dog; Sydgib
(அறப். சத. 81).

(வச.

6).

கைப்பிடி.

லர் அணுகாதவண்ணம் வளர்த்துக்காக்கப்படும் காவன்

காஞ்சன
2. Marriage |!

கடவுட்

(கல்லா.

துரத்தியின்

See Gackrs@y.

“கடிமரம்

மிக, உடையான்றுள்

49 BC grew katintdy, ௩. <sy'-.
the

0810௦8)

7. Scar

கடிப்பை
mustard.

Csige: sp falGs (Gell. orp. 1).
has

மாச்சடிப்பிதுவே

சடிப்பிட்டு (இவ். பெரியதி. 10, 8, 1).

1, Speedily,

கைசென்று
31).

வாய்ப்பறை.

2. A kind of weapon;

கடிப்புலா ரவ்குலி சொளீஇயகை

kadadu.) That which is difficult, hard, arduous;
சடமையானது.

katitu,

1. Drumstick;

காச்சடிப்பாக

Tambourine bells; 348G. sycy_e விரித்த சல்லி.
(seen. 8).
5. Ear ornament;
காதணி. காதிற் '

See ays.

katitu, n. ௨கடு-மை. [0 kadidi, K.

Sigg’

(மணி. 25, 510).

3120416 ௦1 (0௨

Sheet of paper; sr&gafpip.

katitil, adv. <eps'

குறுந்தடி,

ஆயுதவிசேடம்.

கடி.தாசித்தாள் katitaci-t-til, ௩. 4சடிதாரி
Sp Ge

இடுப்பு.

பறையடிக்கும்

Letter; Baws.
+.

Waist;

Sip Lily katippy, ௩. €சடி!-..

<Gr.

av&gib.

(Ges. 488, eer.)

angen®.

கடிப்பிரதேசம் 1ஃ(1-ற-ற1ாக18௦௨௱, n.< kati

கடிதல் katital, n. <6. (Mus.)
A discordant note; ஓர் அபசுரம். (இருலாலவா. 57, 26)

கடிதாசி

கடியறை

@upiorl_to kati-matam, n.<id.+, Guarded

yesidence for maidens; smacuewis
மாடம். சடிமாட werssangis (Pes. 13)

sdraf

Sip tpre tb kati-muracam,n.<id.+. Royal
drum,

a

symbol

of

‘sovereign authority,

in

ancient times: spsmbasgidg
fur tprmd. egaer

சங் கா£லசெய (பு. வெ. 9, 20)
லம் 81-10.
க

Radish.

1.

See முள்ளங்கி. (சல். ௮௪)

1 ய,
€சடி3ஃ

குடிய%கப0வ சம்ம. கேடி, 566 கடிதில், சடியவா.

yw@

katiyatu, n.

Lesser Galangal. See

சிற்றரத்தை, 1. (wie)
கடியல் katiyal, ௩. Beam set across a small
sailing boat so as to extend to either side of the
vessel, in order that a temporary stay for the
mast or any other rope, might be attached
(60௦;

தோணியின் குறுக்தமரம்.

(7.)

கடியலூருருத்தரங்கண்ணன்

1ஷஷ்வ-

tr-uruttiran-kannap, ».
A
poet who wrote
the poems, Perum-pdn-drru-p-patat and Pat-

tina-p-pdlai in praise of Cholan Karikalan;
பெநம்பாணுற்றுப்படை
பட்டினப்பாலை
என்னும்
நூல்களை டுயற்றிய ஆசிரியர்.
கடியறை

kati-y-arai,

௩. கேடி?

5.

De-

corated place in a house to seat the bride and

the

நார்க் 2௦௦௩ கம் ௨

600108)

மணவறை.

கடியன் 1௨01 ௨ஐ, ௩. 4௪9-மை.

னென்றுசைக்கு மின்னாச்சொல் (குறள், 504).

இறைகடிய

Slgwawgld kati-y-astam, ». <kati-+ haste.
@mnldmass ms,

Arms akimbo;

கடியாரச்சங்கிலி
katiyara-c-cankili, 8.
&கடியாரம்-[, 1. Watch-chain; madsqumssse
மாட்டியுள்ள கங்கிலி.
worn
by women

2. Golden chain, necklace
in one or more strands,

a watch-chain; ஓநவகைக் கழத்தணி.

resembling

Moi.

SigwuTgF7tb
Gold chain.

katiyara-caram, #. <id. + -

See

sywrséat&aS.

Large earring in gold set with stones,
decorated form of kammal; abudame.

the

katiyacam, n. <ghatika-yantra.

[T. gadiydramu,] 566 கடிகாரம்.
கடியாரவட்டிகை
katiyara-v-attikai,
<sq.700 + H°G605.

n.

Woman's necklace made

of gold wire; opi yensaims.
spi 7HS1d
Hogweed.

katiyirattam.

See முக்கிரட்டை.

GpiIGSens

n.

Spreading

(மலல.)

kati-y-irukkai,

உ. <sys+.

Wedding pavilion; விவாகமண்டபம். அருங்கடி
Ogsas your sabe (சச்சபு. வரைபுனை. 19).

@ig-Gariob- katirémam,

n.

Tuber

of

common sedge. See கோரைகீகிழங்கு. (மலை)
கடிலா 1415, ௩.
525 கடியிரத்தம். (மூ. 5.)

கடிவாய் 1201-48) n. 4சடி!ஃ*்..
of a wound

caused

by a bite;

நப
syés

[றக
@utb.

கடிவாயில் மருந்து வை,

கடிவாளப்புண் 12119312-ஐ-றயற, 8. 4கடிவா
எம்.
௦22012; புண்வகை,
கடிவாளம் 12(/-42]க௱,
kalliyamu,

K.

kadiyana,

M.

n.

<sq)-.

kadivalam,

kadivana.|
Horse's bit, bridle;
மாட்டப்படும் இதப்புக்கரவி, (இவா.)

[T.
Tu.

6 PantumuFd

Sipaioripola_1_<v kativalam-vettal, n.

<sqemend+.
the

reins

of

Slackening and pulling, jerkin

a horse;

யிழத்துவிடகை... (3.
Spameamit

கடிவாளவாரைத்

kativaja-vac,

த்

n. <id. +.

Bridle reins; eam. (w.)
கடிவை kativai,n.
566 கடிறு, (இவா.)

கடிறு 19100, ஐ. 4சளிது.

Elephant; wider,

சடி.௫பலதிரி சானதரிடை (;ல். பெரியாழ். 3, 2,6).

katina-k-kaitu,

கடினக்கைு

566 கடினக்காவல்.

kaid.

றவற றமரயு

கடினப்புற்று
கடினம் 12ரவ,

a.

<id.+

௩

<id.t.

tumour;

aruba

ர. <kathina,

1. Hard-

cancerous

Scirrhus; hard,

புண், (இல். வை)

ness, firmness; asirenw.

2. Severity, cruelty,

Difficulty; @vgaiérenw.

Roughness, rug-

4.

8600௦௯: மிநதுவின்மை,

3.

(இவா)

கொடுமை.

harshness, 1120200855;

yang
kati-stalam, 1. <U. gadit
stalam.
A subdivision of nau, a division of

the

Mod.

கடியாரத்தோடு 12(1727௩-(-06(0) 8.10.
Siguurgib

| U.

கடூங்காவல்.

Rigorous imprisonment;

+.

Cruel, hard-

s©mouirnactr,

person;

Sip oS ETousy katina-k-kaval, n.<hathina

அடி.

யதை டீருல்ஓ னின்ற மைந்தனை (£வச. 2059)
hearted

கடு
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கடியன்

territory occupied

Tinnevelly District;

(G. Ta. D. i, 148.)
கடிஸ்தலம்”

by the Havas

gut

kati-stalam,

பவ) ஒடம்பு.

in the

நிலப்பகுதி.

arg
it.

<kati +.

கடு?-த்தல் katu-, 11 v. (M. kadu. intr. 1. To
throb and

pain,as

from

a sting,

venomous

a

bite, a prick or toothache; GriGabgae.

2.To

ache, as from rheumatism, colic or dysentery;
to pain, as the leg from walking, the head from
carrying a load, the arm from writing: eterg&.

புணரிக ணிக்இரீர்திக் கையிணை

கடுத்து (பிரமோத். 4,

53). 3, To be too highly seasoned, pungent, as
மோரு; உறைத்தல்,
4. To move swiftly, run
7251; விரைந்து ஓடுதல். காலெனக் கடுக்கும் கவின்
பெறு தேரும் (மதுரைச். 988).
5. To be full; to
றஊு௨௦௨); மிகுதல். கெஞ்சல் கடுத்தது (குள்; 706)...

tr.

1, To be angry, indignant, wroth; Gams

தல், மங்கையைக் கடுத்து (ரிச். பு. நகர்கீ. 110). 2. To

dislike,

detest,

doubt;

சந்தேகித்தல்.

Gurer@uu

Gagigga.

abhor;

ருடையோன் தன்பெயர் கடுப்ப (seer. 5).
(கலித்.

24).

கடுக்குறச்கேட்டுல்.

228616;

4, “1௦

3. To

கடத்தும்

ஓத்தல். அவிரறல்.

கடுக்கு மீம்மென் கூந்தல் (புறகா. 25, 18).
கடு*-தல்

%9(0-, 6 ௮.1௪. 4கன்-.

To weed;

களைபிடுங்குதல். கடைசியர்கள் கடுங்களையின் (பெரியபு.

மானச்கஞ்.
9),

&@* katu, ஐ. <3G!-.cf. katu. [M. kadu.]
Chebulic myrobalan.

1.

See sGéamis, 2. aOssclg

தெழுக்த கண்ணகன் லெம்பில் (மலைபடு. 14). 2, 131150
ness; macy.
(Gi)
3. இரக;
கார்ப்பு.

(சூடா)

4, 70150, 2001; நஞ்சு. கவோ

முதலை,

(ரூ.௮)

டொடும்.

கிய சாம்புடை வாலெயிறு (இருமுரு. 148). 5. Snake;
பாம்பு. கவுஞ் ஏறைப்ப (சல்லா.).
6. Crocodile;
Indian

7. Thorn;

Nightshade.

Astringency;

துவர்ப்பு.

See

yar, (Ban)

tpetra?.

(மூ.௮:)

(w%.)

10.

8.
9.

Round

கடு*
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berried cuspidate-leaved Lingam Tree. See
மாவிலங்கை, (மலை)
&@! katu, a. (T. gadwou, K.M.Tu. gadu.]

சொன்னகடு தவறாமல்

Fixed time, period; தவணை.

'இரும்பிலா.

OG sw
in wealth
மிகுதல்.

or in learning,

used

sarcastically;

(w.)

கடுக்கென்றவன்
சென்...

ரோக

பற

(0116002120, ஈ. 4௪0ச்

2;

பாவிஙங்கடந்தவன்.

OSs katukkam, n. <*3"-. Celerity, கெனச் சொல்வற்றாம் (காவடி, 348).
ஒமம்; விரைவு. கருமச் சடுச்ச மொருமையி னாடி (பெ.
குங். இலாவாண.

கடுக்கை! %2(01162/,
1. றாம். கடி.

17, 9).

eOéaor katukkan, n. prob. s@*.cf specu.
1. Earrings for men; acait
[M. kadukkan.]

காதணி. காதுப்பொ ர்ந்த கடச்சுன் (இருமச். 1424). 2.
586 ஒடீபப்புல். (மூ. HH)
4H katukkan-pul,n. <sOéser+sGSaost1

5௯6 ஒட்டுப்புல். (14.)

4௪9.

உ.

12ப௦1ஷ)

கடுக்காய்

(ம,

1, Gall-nut, one
harakkaya, M. kadukkayi.}
2.
gs Put ujCorterm.
the firi-palai;
of
Chebulic myrobalan, m.tr., Terminalia chebula;
கடூமரம்.

(),).

கடுக்கெனல் 121ய126றவ,௩. 814...
இன்த
hasty, passionate, peppery ; கடமைக்தறிப்பு, கட்
1. 7௭1௧௨

Laburnum.
566 கோன்மை. கடுக்சைமலர் மாற்றி.
வேப்பமவர் சூடி. (கல்லா. 2). 2, 52]. 566 மநது,

(மலை.)

கடுக்கை” 181ய1ப62/, 2. prob. s@-. Naughti0655;

சேஷ்டை.

கடுக்கொடி

701௩.

katu-k-koti,

ஈ. prob. s+,

Leathery
ovate-leaved
Moon seed, m.
Achygone ovata; Gamgaims. (L,)

Os katuka, adv. <s0g-.
See
கச . . . ஸமர்ப்பியுக்கோள் (ஈடு, 9, 1, 10)

cl.,

suse.

&0aQ0-550 katu-katu-, 77 v, intr, Redupl.
of
60’...
1. To show signs of anger, as by sour
v.
sOseruiOarG-Seev katukkay-kotu-,

intr. <s@ésnii+. (Slang.)
To deceive, cheat,
gull, hoax, to give one the slip; suripaiGse,
Madr.

e@saruieeFrud

448.4.

katukkay-c-cdyam,

2.

௪; கடக்காய்நீர்தோய்த்து ஊட்
வேி!ஃற௦॥

டிய சாயம்.

கடுக்காய்த்தலையன் 124048. -ட(21ஷ்2ற,
n. <id.+.

1. Akind

of snake

with a small

head; சிறுதலையுடைய ஒருவகைப் பாம்பு,

(மூ. ௮.)

2. Man or bull with a small round 06௧0;
தலையன். (7)

கடுக்காய்தண்டு
+.

%2101183-0ஹர்ய,

n. <id.

கடுக்காய்ப்பூ

katukkay-p-pi,

Japanese Wax-tree, m. tr., Rhus
கரீக்கடகசிங்கி, (பைஷஜ.)

SOS@G'-SH

katukku-,

fm

உ. <id.+.
succedanea;

5, 97:

1. To

216; முலாம்பூசுதல். செம்பின்மேல் பொன்கடுச்னெ
குடம் (5.1.1. 1, 245). 2. To twist, as the face;
to sneer, turn up one’s nose at; ao SSH. முகத்
தைக்

கடுச்சாதே.

bracelets;

3.

To

draw

மே
: லே
ஒதுக்குதல்.

up,

asWe

5089 (இவ். இருப்பா. 18, வ்யா. 172).
SOEG’- Ge

as

katukku-, 5 v. intr.<50-. To

show signs of indignation; Gamud38

காட்டதல்.

சாமது தனா னென்று ௧௦49 (இராமகா. உயுத் 62)
கடுக்கென்(னு)-தல்
1. To grow

சடுச்சென்ன

katukken-,

up, grow in stature; amgad.

எட்செல்லும்.

(7.)

wv. intr.
gacr

2, 7௦ 4௦06455

-etc.; Farégftnys

(பிரபோச.

11,

காட்ட

40).

2. To

விறுப்போடூ வலித்தல்,

3, To be too highly sea-

soned; உறைத்தல். சதி «Be0spcCund
bm. (W.)
SOsOUIL]

katu-katuppu, n. <s@s@-.

1,

Sign of hot temper, sternness, austerity, displeasure of countenance; FarégPtny,
2,
Throbbing
seasoning;

pain;
gZgieS.
3.
மிக்க உறைப்பு. (..),

Excessive

&@ stb katukam, n.<hatuka. 1. Pungency;

amity. (Ber) 2. Any one of the three special
spices, used in medicine, viz., «8G, Sdued;
மிளகு; திரிககேங்களுள் ஏன்று,
3. A didactic
poem.
586 திரிகடகம். முப்பால் ககெல் சோவை
(சனிப்பா.). 4, Christmas rose. See s@GraSet.

(மலை)

கடுகாலாத்தி
டயம்,
௩. 4ச0கு 4
go7é3.
Mustard seeds waved before a newly

married couple or others, and then cast into
fire to dispel the effects of the evil eye; GS qi

சுற்றும் ஆலாத்தி, (7.)

one’s

arrows

words,

throb, as from the sting of a scorpion; alg

சிறு.

Small crab, of the size of a gall-nut;

நண்டூவகை.

looks, harsh

தல். முகல்கடுகடுத்தான்

308

katuki,

n.

<katuki.

Indian

Tree

கடுகு'-தல் katuku-, 5 v.intr. <5.

1. To

Potato. See asiven.. (@see.)
SO08w5759 katukiya-kanti, n. <s0-e00
4...

506 கடங்காத்தி,

move

fast;

to blow

(மூ. ௮.)
hard.

as wind;

afesgpe.

சால்விசை சசெச் கடல்கலச் குறசவின் (மணி, 14, 80).
1701௦08856;

6).

மிகுதல். பர கட்குதலும் (இதை. 1,

SOG? katuku, n.<s@'1, ci, Ratuka. [M.
kaduhu.] Indian Mustard, Brassica juncea;
சேடி வகை. (பதார்த்த. 1039.)
2. Mustard seed;
&O5 ai'mg. 3. Crab's eye. See soir. (wr) 4.
1,685 ௦1 ௦11) எண்ணேய்க்கச6, 01/07.

&OG?-Sev

katuku-, 5 v.intr. prob. 606.
§mMBd.

To diminish, grow short;

(குதன், 564)
Minute

mustard
(Par)

pustule

on

seed;

the

skin,

as

#0gGurdrm

P@D

௧69

small

as

a

சிறுகொப்புளம்.

SOGSaor katuku-k-kali, 2. <id.+. Mustard poultice;
மநந்து.

கடகை

அரைத்துச்சேய்யும் கட்ட

SOGrirgib katuku-catam, n. <id. +.
special preparation

of boiled

rice mixed

A
with

mustard séed and ghee
; qgamad P$Pardrond,
(ம)

SOGG- see katukutu-, 17 v. intr. Onom.
1. To gabble,

rattle

in

speaking,

to

speak rapidly and indistinctly; தெனிலின்றிய்
பேசுதல்.

2. To

speak

angrily;

katukututtan, எ. 4௪௦க௧0-..

Fidgety person; restless man;

வன். (1,)

gig. 3IgtaLyefror

&OGBran(@R)-Sev katuku-tiral-, v. intr.

<s@@+.

ing வி;

தல். (4)

To form as a concretion when boil-

காய்ச்சும்போது. எண்ணெய்க்கடூத

SOGO pus katuku-ney,

க$கேண்ணேய்.

SOGtiupp

n. <id. +.

கூட

See

(பதார்த்த. 165.)

katuku-p-parru,

n. <id.+.

Mustard plaster; @f opi giciydar.
கடுகுமணி

katuku-mani, 2.<id.+.

SOGuorasmis

+.
A
mustard

ams.

kind of mango pickle, containing
in its composition; umiaryqamni,

கடுகுரோகணி

0124...

katuku-ma-a-kay, n. <id,
katukurdkani, n. <katu-

525 கடூரோகிணி.

(பதார்த்த. 991.)

கடுகெண்ணெய் katukenney, 2. <s®G+.

Oil of mustard seed;

s63Gnub.

SOO) Ges katukena, adv. < 50g".

91௦9;

விரைவாக.

கடுகை டவ, n. <hatuké.
கிணி, (தைலவ. தைல. 21.)

856 கடரோ

(W.)

கடுங்கண் 1௨10-ந்-கற, ர. <s@-ee +. 1.
Cruelty, ferocity, savagencss
; SDaxiromn, Ams
(கவித்.

43)

2. See ஓலக்கண்,

2.

(j.)

SCHSQnarTET katu-h-kan-Alan, 2.<id. +.
Cruel, savage, barbarous man; GamgGustebr.

SOm5 Ht katu-n-katir, 1. id. +. Sun;
சூரியன். சடுங்கதிர் இருயெலேய் (அகரா. 17)
SOma EG katu-h-karuttu, 0. <id. +.
Abstruse.

far-fetched

idea

or rneaning; GsGa

போநளைத்தாராத கநத்து... (ூ..)

SOmHaI
skilled

in

katu-n-kavi, n. <id.+.

ad

sOmar gH katu-p-kanti, xn. <id. +.

A

லான்.

composing

@eu-kawr;

Poet

aharaeaY

(யாப். வி. 96, 513,)

prepared arsenic; @s#funagmeart.

(W.)

கடுங்காய் 1210-ட்-1:8) 2. <id.+.
fruit;

udmadamis.

Unripe

(w.)

sOQmariFera katu-a-kayccal, n. <id.+.
1. High

fever;

wdaarb.

2. Being

over-

heated, as in the fire; being dried or scorched,
85 ௩ ர்க வ:

+.

அதிகமாகக் காய்கை.

கடுங்காய் நூங்கு katu-a-kay-nuaku,n.<id.

Palmyra fruit the kernel or pulp of which

is too far advanced 6௦ 06 881216; முதிரீந்த நுங்கு.
Gg)
Somer r60 katu-a-kara-nir, x. prob. id.
+hsdra+.
Egg; polo. (ep. 9.)
S@Omergtd katu-A-karam, 2. ¢s9-en0-+
மாச.
1. Powerful caustic; ஒருவகை எரிமநந்து.
Z. Excessive pungency; We உறைப்பு.

sOmare

katu-i-kal, n.<id.+.

Violent

wind, கறறக ; பேநங்காற்று. கடுக்கால் மாரி கல்லே.

பொழிய (திவ். பெரிய. 6, 10,:8)
கடுங்காலம் katu-i-kilam,
Hard

times;

separa.

drought, scarcity, famine;
Hot 562501, 1901 681687;

(w.)

2.

n. <id.+.

imprisonment,

ugeartend.
வேப்பமான

றற.

1.

Hard season, as

(w.) 3,
காலம்,

SOmstoue katu-n-kaval, n. Sid. +.

gorous

வன்சிறை.

Swiftly,

ஈ. 4௧04

(பதார்த்த. 1406.)

SOC sr enT katukdrai, n. <id.+ ஓசை. See

(w.) 1.

White mustard.
See வேண்க€த.
2. A necklace of small gold beads; spSsenPaims.
.

14ய1:5(8ரக௱,

566 கடதகாதம்.

aGgarm.

கோபமாய்ப்.

பேசுதல்.

SOGOSsrosr

கடுகோதனம்
ரச£சாம.

முவை

1. 4சடுகு*.

கடுகுக்கட்டி, 2ய/ய.%-12211,

(09

கடுங்கூர்மை

672

கடுகு

1௦

Ri-

வெழங்காவல்;.

Om Gg. katu-A-kuti, n.<id. +. Excessive
drinking; Badia sq.

60m Si ano katu-A-kirmai, n. <id.-+. 1.

Extreme

sharpness;

spdattenn,

(w.)

2.

678

கடுப்கை
Salts

of

various

kinds,

912.)

கடுக்திலாலவணம்,

ut. Loc.
3. Deep-seatedness, as of a disease
௦0௦1௨ ௬௦00; தோய்முதலியன அழத்தப்பற்றுகை,

'இந்தப்பு, கக்தகவுப்பு, சடலுப்பு, அமரியுப்பு; பலவகை
யுப்பு. (ரூ.௮)

கடுங்கை! katunkai, n. prob. id.
cruelty;

sen.

Cruel

katu-n-kai,

hand,

Tinn.
&O51d'

Severity,

as

of

n.

Yama;

கடுக்கைச்சுடற்று (சேவா. 167, 1).

கடுங்கோடை

கடுத்தல்

<s@-eow+ es.
வருத்துகின்ற

(w.)

கடுத்த ஓசி

Season of very great heat; pexGaad. Collog.
katu-n-kopam,

Violent anger, wrath;

S@GmHC eres

Pointed

Wg#erib.

Name

s&s

&OS5%ev katu-t-talai, n. <s@°+.

Sword;

nm. <s@!.+.

உரை)
கடுசரம்

௦௩௨;

566 கடரோகிணி.

(மலை)

கடுசாரம்

katu-ciram,

A mineral salt; arPdanmb.

ORS
ST an

886

அன்னாசி.

n. prob.

n.

SOG
rT Sear katu-f-catanai,

&OGpETA

2.

katu-i-cari, n. <hatutksara.
n.

&O¢5AC
on wid katu-ii-cinékam, n.<id. +.

566 கடநட்பு,

SO gh acca
SS katu-i-cunnatti, ௩. prob.
Alum;

Saréanmd.

(w.)

SO Gh SHAW katu-A-cil, n. <a0-cow+,
Pregnancy;

First

முதற் கநப்பம். நின்னயச் துறைவி கடுஞ்

சூழ் ுவன் (இக்கு. 309).
கடுஞ்செட்டு

1(ய-ப்-௦6(10, n.<id.+.

Unfair traffic, trading at an exorbitant profit;

அநியாய வியாபாரம்.

(w.)

SO @5O rev katu-f-col, n.<id.+.

Harsh

words, offensive language, one of four kinds

of ili-col; Gamgu Gués.
s@vr1b
Emetic-nut.

(மணி. 94, 127)

katutam,
௩, prob.
See waderans. (wt.)

katu-da.

SOSg1d' katuttam,௩. 4௧0-மை.

1, 01௦56

hess, tightness, compactness, of cloth; agai.

Collog.

5m) katuttéru, n.<id. +eg'-. Wasp,
குளவி. 1௦௦.

J.)

katu-talai-muticcu,

Treacherous

8.

act; Ga@Geud.

.

கடுதாசி 0164, n.
kadatas.| See spre.

SOGSsr

<Port.

cartes. (M.

katu-titta, n. prob. katuttikta.

White mustard.

See GatraGs.

(wt.)

&@pGooo katu-n-tarai,n.< s@-euo-+. Hard

5௦11;

வன்னிலம்.

SORE
LPH 4
+.

katu-n-talar-pami, ஈ. 4/4.

See sOGPoartn ps.

&@ gered

(gp. 9.)

katu-n-tam,

n. <id. + daha.

Extreme thirst: Wéa தாகம். (கவித். 12, 5, உசை;)

SO68

katunti, n.

hedges and thickets.

505 Rqj-S5ev
+@@-.

A plant growing in
586

நாயுருவி,

(மலை),

katuntics-, v. intr, <4!

To show anger in one’s countenance;

முகங்கடூகடப்பாதல்.

1,0௦.

SQ@eGarevaiesrtd katu-n-tild-lavanam,
1. n.<s0-es0-+ tila+lavana. Salt obtained from

Extreme niggardliness; S&s £Ssamb. Collog.
2.

katutta-vay-erumpu,

கடுதலைமுடிச்சு

n. <5O-en0

afumtnSy.

Solder, sal ammoniac; நவச்சாரம். (மூ. ௮:)
கடுஞ்செப்பூமி
katu-f-cina-p-pimi,
<id.+.
Alkaline earth; auprocier. (ep. 5.)

id.+svarna.

SOS
|

(மலை.)

boring

Black ant with a large head

<hatutksara. | Prob. கடை.

(ap. 9.)

for

whose bite causes severe pain; «¢Guguby. (w.)

katu-sdra.

katuci-t-talai, 2. Pine-apple.

+sddhand.
1. Perseverance;
Obstinacy; பிடிவாதம்.

bar

(இவா),

ed the Talai-c-carikam at its ௦1௦568; தலைச்சங்க்த்

katucaram,

katuttal-dci, m. prob. id. +.

iron

SOS sair@uignty

(இதை. 1,

1. See

rocks;

வாள்.

of a Pandya king who is said to have patronizதின் ஒறுதியிலிநந்த பாண்டியலரசன்.

௩. ஜாஸ். ௪௪-.

2, க 1843 ௦4 85ம்; மீன்வகை:

துளைக்கும் இதப்புக் «gal. (w.)

n.<id. +.

katu-i-kén, 2.<id.+.

%-ஷயாவி,

கடூத்தவாயெதும்பு.

கை.

katu-a-kétai, n. < id. +.

eG@wGaercid

6௦௨ கடிதம், 1. (Ra

katuttam, n.

தர. சவெஞானதா. 58.)

(j.)

Omens?

கடுதகை

2. Stinginess, close-fistedness; 2Geot
3

the sesame seed ; ercirgmtny. (ap. ௮.)

SOSC ous Fa katu-n-toyccal, n.<id. +.
Over-tempering,

as of a weapon;

gujmiveton

அறக்காயசீசித் தோய்க்கை, (w.) pe
SOC
5 Tue katu-n-tdyal, n.<id.+.
sbsGamidad.

கடுதகை

See

(w.)

katu-nakai,

n. <id.

+.

1.

Cachinnation, guffaw; Gugg@#ftny. 2. Laughter of scorn, sarcastic laugh;
என்னல்பற்றிய

நகை... கண்டனை யாசெனச் ௧௦௪ யெய்இ (மணி, 16,
91).

674

கடுதட்பு

கடுதட்பு katu-natpu, ௩. <id.+.

intimacy

பசைகாட்டும் (Pas. 909, 2.207)
SOpont_ katu-natai, n. <id.t.
walk;

Gaswrar sex.

கடுபடி, 1ஊயறஷு,

Too close

pi.

or friendship; WSs

கடுமரம்

sOm-4d

bub,

confusion;

௩. <U. garbar.

commotion;

agitation; grams.

Collog.

1. Fast

கடுபத்திரம் 1240-0௨0௨, n. <kafu-bha-

2, Tiresome walk, long

dra. Dried ginger; ag. (eee)
Oued katu-palam, n. prob. katu-phala,

3.
(Ww)
tramp; சிரமத்தையுண்டாக்தம் நடை.
.
வாசகம்
கடின
g;
writin
in
style
lt
ர. Ginger; இஞ்சி. (மலை.)
Difficu
கடுநிம்பம் katu-nimpam, n. <kafu +. கநணை3,1. (மலை.)

செம். வே நிலவேம்பு. (மலை)
SOO pqpLNY katu-neruppu, n. <s9-ow+.
Fire too much

whether

or too strong

for culinary

for the

chemical

or

sprays Bafer §. (W.)
SOG prs katu-ndy, 2. 4௪09-4.
abscess; aZemombeng. (w.)

கடுப்ப katuppa, part. <id.

கடுபி

occasion,

purposes;
Internal

Similar, like,

as, used as a particle of comparison;
உவமவாய்பாடு, (தொல். பொ. 290, உசை.).

குடுப்படக்இ

katuppatakki, ௩.

of

4கடுப்பு4்

அடக்கு-. A very soft woolly plant. See Gargns
uLd&, (wer)

sGviry katuppu, ௩. <s0'-. 1. Throbbing
pain, burning sensation, as that caused by the
sting of a wasp; sbagm5. கடுப்புடைப் பறவைச்.

சாதியன்ன (பெரும்பாண். 929).
throbbing;

நோவு.

Hub-

tumult; -bustle;

2, Aching, pain,

முலைச்கடுப்பாலே

seordp

tree.

katupi,

2. Elephant yam. See

#.<katabhi.

Thorny

See வாலுளுவை, (தைலவ)

கடுமிடி

katupiti,

n. <U. garbar,

staff

See 26

படி. Collog.

SOE

katu-m-pakal, n. Cag>+ பசல்.

Noonday, being the time of intense heat;
டப்பகல்.

(தொல்

பட்

சொல். 383, உரை.)

SOuuUIF ane katu-m-paccai, n. <sO-eow+.
Akind of green precious stone;
கல். (172)
்

நாகப்பச்கைக்

கடும்பசி 120-0௨௦, ௬. “10. 4. 0ம௪
hunger, ravenous appetite; DSe us,
கலச்கிய விடும்பை (புறகா. 230, 9).

SO

sOouh

Bwitd katu-m-pattiyam, n. <id. +.

Rigid diet, strict diet, as for e.g.a milk diet eschewing

salt, tamarind, 660.)

உப்புப் YyePipsed

யன கேர்க்காமல் உண்ணும் பத்தியம்.

3. Ire, wrath;
கடும்பு! 1-மறய, ௩. ௦4. நகரமாக... 8
வேதளி, ச௫ஈவை யணக்குல் சடப்பும் (பரிபா. 4, 49).: 1211௦15; சுற்றம், சடும்பின் கடம்ப சளையுரர்ச் காணாது.

பீச்சவாபரைப்போலே (ஈ0, 1, 1, 1).

4. இறகய், ரம்ப) வேகம், மண்டு கடுப்பினித் பட

கும் வாம்பரி (சேதுபு. கத்துரு. 15).

1160௯5) ஒப்பு. (இவா.)

5. Similarity,

6. 9714௨; சேரக்த. அவன்

கடுப்பை இறச்சவிட்டான். (w.)
7. Purple stramony. See sgaindns. (we)
8. T witching
the face, to indicate either displeasure or
anger; முகஜ்சுளிக்கை. ஏன் இவ்வளவு முசச்சடுப்பு?.

கடுப்புக்கழிச்சல்

katuppu-k-kaliccal,

n.

(புறசா. 69, 2).

கடும்பு" katumpu, 7. Pad of straw placed.
over the head, used in carrying a load: anbior8,
(w.)

கடும்பு katumpu, ௬. prob. a@-es. See aGib

புப்பால்.

கடும்புப்பால்

%2/யரறப-ற-ற£], ௬. 4 கடும்பு?

கடுப்பு.
Dysentery attended with
grip
pain; &sGug. (w.)
seping

+.
1. Beestings, first milk drawn from a
cow after calving; Stouts. 2. Beestings boiled

Cauterizing oxen after castrating, as a counteroperation
promote
healing;8; எநத்
டத்தின் toஇகம்
6. (6)
எநத்திற்கு வி விதை

1. Swift current of water;

SOLE GG

katuppu-c-citu, n.<id. +.

ம்பா ௨ 0௨516; காய்ச்சித் திரட்டிய சீம்பால்.

S@tbyerev

katu-m-punal, n. <s0-euwt.
வேகமாயோடூம்

சடும்புனன் மவிச்த சாவிரி (அசசா. 62).

Oyo
katuppu-maram, n. 412. 4, from its abundance of ஏலா; கடல்,
A kind
of oil press; ote முதலியன. ஆட்டும் ஆலை. . கடும்புன னீச்சிச் கரைகாணேன் (குறள், 1167).
}

(.

கடுப்பெடு-த்தல்

மறிய,

v.

414.

ர்எ9-. 822.
7௦ நு
6 கம்ம) நோவுண்
டாதல்.--47, To put down a person’s Pride;
sgas
wedge. (w.)

கடுப்பை மறவ,
n.
prob.
ப்பகை.,
White mustard, See வெண்கதே. (om)

கடும்பை
(மூ. ௮:)

katumpai,

n.

நீர்.

2. Sea,

காமக்

17லா. ௦4 சடப்பை,

கடுமத்தியானம் 120-௬21 (80௨௦, ௩.4 ௪0-

மை.

11௦௦;

ந6ப்பகல்.

கடுமரம் (வாவ,

(7)

௯. 4௪974.

1. Che-

bulic -Myrobalan; கடக்காய்மாம். (இவா)
{ Strychnine tree, 52 எட்டி, (மலை)

2,

கடுமலை
கடுமலை

1(0-ஈஃிவ,

Graphite mountain;

கடுமான்

ம

ச்டுவிதித்கம்

675
*. றால். ச9-மை*

கார்யமலை.

katu-min,

சிங்கம்.

ஐ.

(ee #)

4௧09-மை-மான்.

கமொன் £ழ்த்த ச௪டமலை

(சல்லா. 67,

&@asrev kaqu-varal, n.<id.+. Hastening,
running fast; aSiesp gigas. sOar agai (veh.
17, 25).
S@Qaiens katu-varai, n.<id.+. Precipitous

16).

mountain; Gssgrésrar we. sOeartAp Ope

SOG katu-min, n. <id.+.
Ferocious
fish, as shark; சுறழுதலியன. க0மீன் சவிப்பிலும்
(ககா. 50).
SOUpGSS katu-mutukkal, n. <id.+.

வச(பு.வெ. 3, 11)

See sby645.

(w.)

SOGpOSG katu-mutukku, #.<id.+.
Hastening, speeding; வேகமாய்நடக்கை.

1.

(W.)

அதிகாரம். அக்த அதிகாரி சடமுச்சாயிருச்றொன்.
katu-mutenal,

Rumbling, as the bowels;

that produced

when

».

Onom.

crackling sound, as

biting hard, dry things;

ஒர் ஒலிக்குறிப்பு, காய் எலும்பைச் கமூடென்று கடிக்

இதத. (8)

SOQpar katu-mul, n, <s9-c00+.

1. Wea-

pon used in warfare; was aujpid. (Sem)
A prickly
lant with diffuse branches.
கண்டங்கத்தரி.

2,
See

(மலை.).

கடுமை 10௨
n. 1. Severity, harshness,
cruelty,
hard-heartedness; GanGemw,
(Ge)
2, Rigour, strictness, sternness;
கண்
iqny. Loc. 3. Vehemence, ferocity, furiousness;

முர்க்கம்.

4. Rapidity,

speed;

Garsid.

(wen.

11, 25.) 5. Hardness, tenacity, firmness, roughness, ruggedness; ayer. (W.) 6. Excessiveness,
intensity,
immoderateness,
vastness;

5s. (BaGm. 335, yGd.)
7. Anger, wrath;
சினம். (சலப். 5, 55, உரை.)
8, Heat; வேம்மை.
(கலித், 12, 5, உரை.)
9. Strength, sturdiness;
வலிமை.

(34)

கடுமொடெனல்

1(0-௱௦(8ற8], 1. 0௦௦௩.

866 க$ழூடேனல்.

ga.

herb, Helleforus

katu-rdni, 2.

டிய (புறகா. 55, 92)
e@Gaiost katuvan,

n. <id. [M. kaduvan.]

1. Male of the monkey ; aan
5 785. (Ogre. Qur.

693) 2. 7௦0௦-௦௧ ; ஆண்பூனை. (இவா.) 3. Eruption
பெ ர்ட லவ;

அரையிற்படநம் படை.

berried cuspidate-leaved

மாவிலங்கை. (மலை)
கடுவன்பன்றி
*.

௦௧;

Singam

4.

Round

Tree.

See

1:௦(0௭80-றவரர, ௩, 4க6வன்

ஆண்பன்றி.

7007சாம.

கடுவன்பூனை katuvan-pinai, ௩. <id.+.
7௦௯-021; ஆண்பூனை.
SQeucrapsev katuvan-mucal, n. Cid. +.
Buck

hare;

ஆண்முயல்.

(84.)

கடுவா 18078, %. A disease ofsthe horse in
which its eyes grow 1611௦; கண்களை மஞ்சணிற
மாக்தம் குதிமைநோய். (௮சுவசா. 88.)

கடுவாய்

1240-48],

ஐ. 4௧0-மை 4 வாய்...

1, ந)யை) கழதைப்புலி, செட்கைவெக்கவோய் (இரகு.
,சசசதன்சாப. 02).
2, Name of a branch of the
river Kaveri in the Tanjore District; ataifwad

றின் கீளேததிகளுள் ஒன்று, கவொய் மவிநீர்க் குடவா
யில் (தேவா. 702, 11).
கடுவாய்ப்பறை katu-vay-p-parai, ௩. “கட.

லாய் 4.

A war drum producing a big volume of

niger;

566 கட$ரோகிணி.

Rough,

angry speaker;

வோன். (0௦1709.

sGaureraguiuiest
<sSaer+

katu-vankam,

Ginger; @&F.

Sat

Boisterous

பெரியதி. 2, 9, 9).
கடுவாயன் katu-vayan,1.<69-en + exwer.

ni. Christmas Rose,
ஒரவகைப்பூண்டூ.

கடுவங்கம்

katu-vali, #. <id.+.

ம்மம்; 560) பெருங்காற்று, கவளி தொகுப்ப வீண்:

katu-rokini, 2. <katu-rohi-

(குறள், 507).

கடுரோணி
(சல். ௮௧.)

S@aref

Rugged

சடுமொழியுல் சையிசந்த

௬௦14; கடமையான சோல்,
@OCrrBesh

katu-vali, n. <id. +.

2.

sound; ஒருவகைப் போர்ப்பறை. சடல்போன் முழக்,
குல் குசத்கவோய்ப்பறையுடைப் பல்லவர்கோன் (இவ்.

கடுமபொழி katu-moli, 1.<69-aw+. Harsh

,சண்டமும்

கடுவழி

path; svgpistw anf,

2.

Oppression,’ rigour, as by petty; arrogant
officers dressed in brief authority; pOSerer
SOapQ_osrev

&@arev kaguval, n.<id. 1.Ground hardened

by sunshine after rain; asrafet. (w.)
Heavy gale, hurricane; s€aianig. Naut.

2. <katu-bhan-

(wt)

ty. katu-vatti, n. <s@-cw+.

bitant rate of interest; aPsarry.

Exor-

Eruption

ankle, in children;

Guéemi

cfg

afig

katuvao-karappan,
between

§ysmssePdr

m

the knee and
yussrgpeger

காற்பரட்டுக்கும் இடையில்வதங் கரப்பாோய். (.).

SONA Ferd
88878...

katuvitittam, n. prob. katu-

866 கடரோகிணி,

(ம$ல.),

676

கடுவிலை
கடுவிலை ௨௦-12], ௬. 4சடு-மை-.

10

நண றா) அதிகவிலை.
S@aS%sr

destiny;

katu-vinai,

௩.

4ம் 4.

கடை?-தல்

Evil

Safar. கடுவினை களையலாகும் (இய். இரு.

வாய். 10, 2, 8).

&@aey katuvu, 2.

katu-veyil, n. <id. +.

Scorch-

katu-veli, ஈ. 418.4.

1. Dry,

ing sun; WSs Gauge.

extensive plain ; treeless waste;

யிடம்,

2. ரகக]

வர;

Booby

Gaia?

ஆகாசம். சகவெளியோ

டோரைத்து மானார் (தேவா. 44, 7),

கடுவேகன்

katu-vékan,

௩.

வயம்.

த

prepared arsenic ; நீல்பாஷாணம், (சல். ௮௪.)

குடுவை

போமா;

(பாவ, ஐ. 4கவொய்.

பறைவகை.

A kind of

(பிம்)

&Caib katiram, n. <kathora,
heartedness, severity, cruelty;
Hardness, solidity; ssgewtb.

SCL éBrpT st

1. HardGarenw.

katéntira-natar,

87681 047487) நவதாதசித்தத ளோநவர்.

கடேரியம்

586 கடம்.

2. To turn in a lathe; to form, as moulds on a

a pulp, as vegetables, with the bow! of « ladle;

566 வேளை. 70௦.

SGaycity katu-v-uppu, 1. <sO-cowt. (ee.
8.)
1. A kind of medicine, solvent of flesh;
மாமீசபேதி.
2. Gall of glass; neutral salt.
skimmed off from the surface of melted crown
(81855) 727௦1270). வளையலுப்பு

கடுவெளி

katai-, 4 v. [K. kada.] tr. 1.

To churn with a churning rod; wésnbsom_gd.
பாம்பு கயிறாக் கடல் கடைந்த மாயவன் (ரிலப், 17, 2).

லுற் 261; மரழுதவியன கடைதல். கடைச்ச மணிச்செப்
An annual herb growing பென வீங்கு (கூர்மபு. தக்சன்வே. 52). 3. To mash to

wildly on waste lands.

SOO a0

கடைக்காப்பு

katériyam,

2,

க.

A

(௪த.)

n. <katankateri.

(மலை.)

wee.

4. To increase, as the passion of love;

மிகப்பண்ணுதல்.

காதலாற்

(Pas. 1308) —intr.

அரித்தல்.

2டையுல் கட்கூமல்'

SOn_& 500m katai-k-kan,
kadakannu,

Outer corne:

அங்காடி, (யில்.)
ness,

4, Shop, bazaar, market ;

5, Inferiority, baseness, mean-

lowness,

least,

lowest,

worst;

சாலிற் கடையாய்ச் டெக்த வடியேற்கு.
©

கீழ்மை.

(இருவாச,

Degraded person, man of.low

நாழ்க்தோன்.

1,

caste 3

சல்லாச சொல்தும் கடையெல்லாம்

(காலடி, 255.

7. Entrance,

gate,

929) வாயில், கடைகழித்து (அகரா. 00)

outer gate-

2. To

உ. 4கடை*.

(3,

M. kadakitan, Tu. kadekannu.)

1.

of the eye; கண்ணின்கடை...

2,

132க்தா 1௦௦%) கடாட்சம், சடைச்சண் டைக்கவேண்
டும்.
3. Extreme end; tip, as of a sugarcane
56811; நுனியிடம். கரும்பின் கடைக்கண் ணனையம்

(காலடி, 390).

கடைக்கண்பார்வை

12 4கடைச்சண் 4: ,

katai-k-kan-parvai,

1, Significant

sidelook,

oblique ஐ1௨௩௦௦; குறிய்போட சாய்த்துநோக்குகை. 2.
Benignant 1௦௦1) அருள் நோக்கம்.
Sonl_& 5ool-S5ev katai-k-kani-, 11 vir.
<id.

1. To cast a

look 8870078519:

benignant

பற௦1;

glance

at;

to

கடாட்சித்தல், கருவெக்து

வீழச் கடைச்கணித்து (இருவாச. 11, 5)
2. To look
athwart; to look by the corner of the eye; to
ogle; கடைக்கண்ணாற் பார்த்தல். கருமலர்க் கூந்த

418.1 சேோச்கம்.

சடையழிய நீண்டசன்ற கண்

13) 46).

(வக, 1202).

140௩௦4 231220) கடைவதுபோன்ற ஓலியுண்டாதல்.

eer

எல்லை.

ancCo

தொண்டையிற் கபங் கடைகதது.

6, 3).
கடைக்கணோக்கம்

(பரிபா

apg

rattle and wheeze, as the throat from accumula-

கடை! ஈவ், ௩.
1. [T. M. kada, K. Tu.
kade.] End, termination, conclusion; pyay.
(Se)
2, 1102; இடம். (வொ)
3, Limit,

boundary;

son

1. To trickle, drip, as honey;

கொருத்திதன்னைச் கடைச்சணித்து (இவ். பெருமான்.
katai-k-kanokkam, ௨.

566 கடைக்கண்பாரீவை.

கடைக்கருவி 121-112, ௩. சடை 4

A drum that has the shape of an hour-glass
;
உடுக்கை யேன்னுங் கதவி. (லப். 8, 27, உரை.)

கடைக்கனல்

1212/-1-1202],

n. <id.+.

Final deluge of fire; fire which destroys everything at the end of the world; ஊழித்தி. சட்கடைச்

8. Clasp,
of a neck ornament; பூண்கடைப் கடைச்சுனறும் (மீனாட். பிள். காப்பு),
புணர்வு. (கலொ.)
கடைக்காண்(ணு)-தல் katai-k-kan-,
9. Handle, hilt;
உ,
குடை யெஃகும் (மலைபடு. 490).—adj. காம்பு, சடை tr <id.+.
To supervise; மேற்பார்த்தல், பெரு:
Succeeding,
follow

fastening

ing; Wer. sen sand

1, (Gram.)

902) 2.

(இருப்பு.

(up. 239). part.

Sign of the locative ; ஏழனுநபு, (கன்.
9எந்வ]
831).

participle; ஓந

றா£ர௦பு ஒர் உபசதக்கம், சடைகெட்ட

கடை (குறள், 230).

3.

Termination

விகுதி,

of

a_

verbal

ஈத வியையாக்

மச்சன் இத்தர்மல் சடைக்காண்பதாகளும் (9,1.1, 1], 21).

கடைக்காப்பு

katai-k-kappu, n.

<id. +.

Last verse which is an invocation
song
the poem known as 2775௭); பதிகத்தின் இறுதி.in

முத்திரைப்பாட்டு, இருப்பதிசகிறைவித்துத் இ ரம்ட
ச
சாப்புச் சாத்த (பெசியபு. இருஞா
க நட ட அடைக்
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கடைகாப்பாளன்

Sool_GEn res katai-k-karan, n. <id.+Bazaar-keeper, shop-keeper;

கடைக்கால்!

கடைக்கூழை

&am_gPuxucir.

2120-18-81, ஐ. 4110. 4: கால்.

}. Channel that is far away from a field;
செய்க்குத் தாரமான வாய்க்கால்.
2, Foundation ;

அஸ்திவாரம்.

Madr.

3. Lowest

place;

Was

101. 1யிவ்

ச. ௭ம் 4,

1. (Pros.)
A species of totai occurring in
every foot except the first in a line of four
86501 அனவடியுள் முதற்கீரோழீந்த மூன்று Eidade

ணும் வரத் தோடைவகை, (காரிகை, ஒழிபி, 5)
(Mil)

Rear

division

of an

2,

காமடி; பின்னணி;

தாழ்ந்த கீழிடம். சடைக்கா ற$லக்சண்ண தால (காலடி, சடைக்கழையிலே வாசாசின்றான் (ஈ௦, 4, 4, 9).
368).

4.

கடைக்கொம்பு

Final tempest, destructive wind that

prevails at the end of the world;

இயற

emugéanbps.

(w.)

(மீனாட். பின். காப்பு:)

கடைக்கால்”
Future

time;

கடைச்சால் . .

செல்கோல் செலீஇயினான் (பழ. 239).

கடைக்குட்டி katai-k-kutti, .<id. +. [T.

4ada-gottu.}

The last born chiid in a family;

கடைசிப்பின்ளை. 0௦0707.

SoOlL_SGLov katai-k-kutal, n. <id. +.
Lower part of the bowels; &$4gL.&. (w.)
S@OL_S Gob katai-k-kulam, n. <id. + .
The 21st naksatra. See 23507. (Baur.)
SQL_EGOOY
katai-k-kurai, n. <id. +.
Poeticatiicense which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters
in the end, as €& for éoxb; apocope; Garda?
னிறுதி குறைந்துவரஞ் செய்யுள்விகாரம். (ஈன். 156,

உரை.)

SOLES

Lo

katai-k-kittan,- n.<id.

+.
One who is capable of managing affairs
on behalf of other people; a highly capable
82000; காசியநீநவாகி.
க்ருஷ்ணன் இதற்குச் கடைச்
கூட்டனாசவும் கடவன் (தில். இருப்பா. 1, வ்யா. 18).

கடைக்கூட்டிலக்கை
kai, n. <id.+.

katai-k-kattilak-

An ancient tax;

(84௮. ம, 115)
கடைக்கூட்டு!-தல்

ஒந பழைய

1124-12-00,

வரி,

ஐ,7௩.

<id.+. 1. To effect, carry out, as a plan,
௨௦;
சேய்து முடித்தல். செலவு சடைக்கூட்
இதிசாயின் (பொரு. 175). 2. To bring toa head
as the karma of previous births; egciuGssse.

was

சடைக்கூட்ட (ரலப். 9, 78).

௨௦0016)

தக,

56006;

சம்பாதித்தல்,

3. To

அற்றைக்

சன்று பொருள்கடைக்கூட்டற்கு (குறள், 1000, உரை).
4. 1௦ 0லப56 2)

இறுதியடைவித்தல், சாமசோய்

கடைச்கூட்ட வாழுசாள் (கவித். 99)
கடைக்கூட்டு?
Time

of

death;

1-ம்

அத்திமசமயம்.

சென் சடைச்சூட்டால் (சம்பசா. கும்ப.
கடைக்கூடு-தல்

no. <id.+.

உயிர்காக்கக் கடவீ

353).

%2ஊ2ம்-12-100(0.,

<id.+.
To agree; சம்மதித்தல்.
சடைச்கூடின்று (பு. வெ. 9, 96, கொளு).

v. intr.
இரவலன்

,

க. 414.

விலங்கின் அடிக்கொம்பு.

கடைக்கொள்(ளு)-தல்

1224-26-18], உ. <id.+hala.

பின்வநங்காலம்,

மயவ்.--%0ழய,

௦4 %௦00;

12424-8-%0., v.

<id.+. tre 1. To hold fast to the end; உறுதி
யாகக்கோள்ளுதல். கடைச்சொண்டிருமின் திருக்குதிப்
பை (திருவாச. 45, 4). 2. 77௦ 1௦1105, accompany;

பின்சேல்லுதல்.கடைச்கொண்டு பெயர்த்சவின் (சொல்,

பொ. 41).

3. To bring together, collect; சேர்த்

தல். விதன்மறவரைக் கடைச்சொண்டு (பு. வெ. 9, 6).
—intr. To be finished, to come to an end;
pRaCuBsd.

கொள

god

Canege

(லப். 6, 74).

wesflys

seus

கடைக்கொள்ளி 121-101] .. 414.4,

Firebrand; முனேயில் எரியுங் கொள்ளிக்கட்டை,
குறத்திமாட்டிய வறற்சடைச்கொள்ளி (புறகா. 108).

Son SCHMIg. katai-k-koti, n.<id.+. The

very last, utmost limit;

spésenf.

Sonl_&@aren katai-k-kol, n. <id.+t. 1,
State of being concluded, finished; முடிவுபேறு.

sms. 2, Regarding a thing, as an evil; #378

ov.
கோள்கை, சாமஞ் சான்ற சடைக்கோட் காலை (தொல்,

பொ. 192).
SoOL_SL_G-Sev katai-kattu-, v. intr. id.

+. 1. To shut up shop; smLauyGse. 2. To
terminate, discontinue a work, used depre-

கெதி) காரியத்தை நிறுத்திவீடதல். அடா சடை கட்

ட்டா (இராமகா. ஷ், 8).

கடைகண்ணி 1421-12, உட.

சடை

Bazaar, shop,

81160)

ணிச்குப் போய்வாவேண்டும். 1.00.
கடைகயிறு

கடை.

Redupl. of
கடைகண்

katai-kayiru, 2. 4சடை- 4. மம்

used for turning a churn-staff; தமிர்கடையுங்

கயிறு, யசோதையார் சடைகயித்றுத் கட்ண்கை (லெப்.

17, முன்னிலைப். 1).

San_aPiosorii

கடை

4

Prostitutes,

katai-kali-makalir,
lit.

those

1.

who

im-

katai-kappalan,

2.

modestly step out of (961 0௦௦15; போதுமகளீர்.
(சிலப். 13, 71.)
கடைகன்னி 1421-12, n. 588 கடை
கண்ணி. 1.௦௦.

கடைகாப்பாளன்

<sex+.
Watchman
போன், (இவா)

ata

gate:

anScams

கடைசி
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கடைகால்
1084-1081,

கடைகால்!

சடையால்.

வீ.

n.

kataiccar-pattai, n.
So1_FFMil_ent__
Turner’s lathe; sem daguetuder a
<id.+.

Bamboo tube, used as pail for milking; uTé&
.
கறக்தம் ழங்கிற்குழல்.

pigsonr.

கொக்கியின்

65% பெய்1ம;

கடைகால்? 12௨-181, மூ 4கடை *சால். 1,&

part in the clasp of an ornament;

ஒரி உறுப்பு. (யாழ். ௮௪.) 2. Foundation, as ofa
building; spw#atmd. Loc.
Sen__staivesr katai-kavalan, ». <id.+.
Watchman at the gate; am@damiGureir, sair®
sesracisc spp (Pes. 2012).

(C.E.M.)

கடைச்சன்

Young

12144௦0௦௧0, 1, “சடை,

கடைப்பிள்ளை,

(58.)

கடைச்சி! 224௦0, n. <id. Low caste woman of the agricultural tract who works in the
614; வயலில்வேலைசெய்தற்குரிய மரதநீலப்பேண்..

(இவா)

Sola,

SG0L_&F? kataicci, n. <@eoé8.
v.intr.<id.+.
pithy-stemmed
tropical swamp plant.
katai-kitu-,
O- gv
Sons

To meet with success; to be successful; ma
கூதேல். கடைகூடாதிருக்கும். பொருள் யாவதும் இல்லை

(Pers. 11, 159, உரை).

katai-ketu-, v. intr. Cid,

கடைகெடு-தல்
+.

கடைச்சித்தாழை
prob.

ஸூளிக்குச்.

Great

son_Ga@ katai-kéqu, ஈ. பர்.

condition; மிக்க ஒழிவு.

wretched

destitution,
Colloq.

கடைகொள்(ளு)-தல் katai-ko}-, v. intr.

<id. + .

To be finished, to come to an end;

முடிவுபேறுதல். சடவுட் பீடிசைப் பூப்பவி சடைசொன.

kataicci-t-talai,

@e#@+sreny.

Pine-apple.

n.

See அன்

னாசி. (மலை.),

To reach the stage of grovelling wretched-

௫655; மிக டுழீவடைதல். சடைகெட்ட
கோபம் கொண்டாட்டம். 007107.

See

நெட்டி. (மலை.),

SoOL_FO)Favey katai-c-celavu,n,< sem. +.
1. Loc. Groceries; வீட்டுக்குவேண்டிய பல்சரக்தப்.
பண்டம்.
2, Expenses incurred in buying

groceries and sundries from bazaars; #emuSér
'பாநட்டுப் பிடிக்கும் சேலவு.

S@OL_FW kataical, n. <sex-.

ing, enamelling; Gug&Bma.
in.wood.

See senda.

1, Polish-

2. Turned work

Collog.

SOL FOULS -S5V

kataical-piti-,

v. tr.

(மணி. 7, 1910.
“கடைசல். 1௦ 6000 1௦ ௨ 186௦ ) மரம்முதவியவிற்
கடைகோல் 184-161, ௩. 6சடை- 4. 5/5 றைகீ கடையும்வேலை செய்தல். Collog.
கடைசற்பட்டரை
kataicar-pattarai, ௩.
used for producing fire by friction; seufss
தீயுண்டாக்குங் கோல்.

(34.)

San_F FISD

katai-c-cankam, n. < seo

<id.+.
நீயா!
சாலை. 1௦௦.

௭௦;

கடைசல்வேலைசெய்யுஞ்

கடைசன் kataican, 1. 4சடை.

Name of a

+
The last Sangam, the third of the three
ancient Tamil Academies, said to have flourish-

caste of lime-burners and basket-makers;

ed in Madura;

சாதிப்பேயர்.

perns sigsatia. (Qeop. uml.)

SOU_FFIS@G katai-c-carakku, n. <id.+.

Articles sold in the bazaar, chiefly applied to
1060101021 மேோமத5) கடையில் விற்கப்படும் மநந்துச்
சாக்த.

கடைச்சரி

டயல் ௦௯ம், n. Cid.+.

lowest bracelet on the fore-arm;

வனை, (ஈடு, 2, 5, 6)

The

முன்கையின்

SO_F ESV kataiccal, n. <see . 1. Turning on a lathe or on a brazier’s ௬126]; மாமுதலிய

apapd somes.

2. Turning work;

seed

Gait.
3, That which is turned on a lathe;
கடையப்பட்ட போதள்,

Senéeeviogip
டைச்சல்4

கடைச்சலுளி

Turner’s chisel;

+.

Seat

kataiccal-maram,

n. <s

5௦6 கடைச்சற்பட்டை.

12வ௦வ-யி1, n. <id.+.

semupé gel.

(w.)

FPS tom kataiccar-karan, n. <id.

மியாயச) கடைசல்வேலைசெய்வோன்.

(1.

(0. 1௨ற.

ஒது

i, 145.)

கடைசார் யகம், n. <id. +. (wap. ws.)
1. Affair; business; transaction;

Backyard of a house; Ympéaenr.,
SOL
oh katai-caram, n.

s9funbd.

2.

<id.+ eni-.

Completion of a business; a1funpy.ay. (wap. sy.)

கடைசாரி

katai-cari,

Immoral ௩௦௧௦;

on.

<id.

+ id.

ரகம்; கற்பமீந்தவள். (யாழ். ௮௪.)

கடைசால் 184-௦87, n. <id.t.
1. See
கடைசாரம். (18.) 2. 5480௩ ௦4 ௨4556] : கப்பலின்

பின்பக்கம். (1)

கடைசாலொழுக்கு-தல
ku-, v. intr. 4கடைசால்
4.
௬685 10 கறம; கைவேலையை

14௨-௦81:

To finish the busiமடித்தல், (17.).

Son_F kataici, n. < seo... End, termina-

tion, conclusion, extremity, the last; முடிவு.

Fee

க

அடைச்சி.

* katai-ci,n. <id.+@ fem. ending.

செடியசட்

சடைசிமங்கையர்

(வச.

கடைசோரி
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son_Gemr katai-cori, n. Stall for selling
cakes; அப்பக்கடை.

SOL

THF

(சகல். ௮௧;)

கடைப்பத்தி

னீற்றடி சிறந்துநிற்கை. சர்தனை விகற்பம் பொருந்தி ஈன்

னிஜியாய்ச் சடைடிப்பாய் (இருவேள். சத. 56).
கடைதன்

kataifican, n.< sen. See கடை

12(2102, 1. 4சடை-.

Turner;

Beir. Cas, 5eo.d 12evdsao_Graee (Geran. nf. 76). கடைசல்வேலைசேய்வோன். கோடுபோழ் கடைகரும்
(மதுசைக். 511).
Sent_@ho kataifian, n.<id. 1. Man of
கடைதாள் 1224-08], ௩, “சடை*.
1. The

low or degraded caste;

@BansGgredr.

Ou

1854 08; கடைசிநாள். 2.
படித்தாயெ சடைஞு ரிருப்பினின் (பெரியபு. இருகாளை. 1186)
மணநாள். சடைகா
11).
2. Man of the labouring caste in an

agricultural
Man

tract;

wgsfeuuser.

of mean character;

கடைத்தடம்
tata.

Gateway;

katai-t-tatam,
ame.

கடைத்தரம்
tara.

(Bar)

3,

§aréGaLeir.

கடைத்தலை

8806; புறவாயில்.

See

கடுவினை களையலாமே (இவ், திருவாய். 10, 2, 7).

Sont_sstvauTulev
<id.+.

யில். (7.)

Outer gate,

SOF glld

asterism.

See

court; ympptvair

kataittum, pple. Cid.

Even,

when or where, although, used as an adverbial

தும் (குறள், 823).

@Gr

2. End; completion;

yay.

3. (Gram.)

Ending; af%@. (w.) 4. (Purap.) Theme of the

poet

who

awhile,

tiresome

901120) ஓந வினையெச்சவிகுதி. பலால்ல கற்தச்சடைச்

comes

from

journey,

at

to

remove

the

a long distance resting

the

discomforts
outer

gates

in

the gatekeeper

to announce

arrival to the chief; ere%rGmit

his

of

katai-t-teru,

mn.

< id. +.

Market street, bazaar road; quaiaw off. (fan.)

கடைத்தேற்றம் katai-t-térram, n. <id.+
Rescue, deliverance, salvation;

Gio

கை.

SL SC5M-Sav

katai-t-téru-,

v. intr.

<id.+.[T. kadateru.]
To be saved; to be
rescued; to pull through difficulties; #Grmise.

SOL SAvWITL_td

sending

(poet's)

தம்வரவினேத்

கூறுகையாகிய
புறத்துறை, (தொல்,
Poem ௦0 (06 சசர்சம்-அ147சம் (0௭௨;

பொ. 90.)
5,
ஒந பிரபந்தம்,

katai-talai-p-patam,

n. <id.+.
(Bhet.) Figure of speech in which
a word that is used at the end of a verse throws
light upon, and.is therefore considered to be
understood in, the other parts of the same; £a
குவணிவகை. (தண்டி. 88, உமை.)

Soptcivnig.

katai-p-pati,

n.

<id.t+.

(தைலவ. தைல. 121, உரை.)

+.

Sent_cis@-gsev

katai-p-patu-, v. tr. <id.

1. To be inferior; to be lowest in quality

<id.+id.+.

Inverted construction in which

the

in a verse

நிறைவேறுதல்... கன்றா
நினைப்பது,
முன்னே (இசகு. அயனு. 38).

sonst
ye @

nected
(w.)

with

the

katai-talai-p-pittu, n.
is syntactically con-

first; ycGaté

GungehGaner.

sen_Spciy katai-tirappu, ௬. <id.t.

A

measure of weight, equal to 16 palam; ஒரளவு.

or estimation; to sink into insignificance;

word

தலை.

வற்குணர்த்துமாற வாயிலினீன்று கடைகாவலர்க்குக்

n.<id.+s%+.
Reciting
a lesson perfectly, in
போடி ௦8௦1) தலைகீழாகப் பாடம்பண்ணுகை,
last

his

of the

கடைநிலைத்தவகம் %2/-பிவ-1- வகா,

SOU SO5H
Gsm-.

last

katai-t-talai-vayil, n. residence ofa patron or chief, while

outer

the

(ரடா.)

விழவின் கடைநிலை சாற்றி (Res. 5,144).

ய்ச்சப்பெற்றுந்.

of

1, Outer

<id. +

the

The

றறிக்தாரு'

day

Soot pity katai-nilai, n.<id.+.

its being

n.

katai-t-talai, n. <id.+.

last

naksatra,

from

4.

னிதுலென்
27th

வதி,

(w.)

3. The

embSarebs.

<id. +

Lowest grade; worst of its kind; sjsu.

SO_SS

world;

n.

katai-t-taram,

கடைத்தலைவாயில்.

மில்லை (சுவித். 12).

106 1௨54 38: ௦8 ௦0675.

வாதல். தோணியியக்குவான்
(காலடி, 136).

@ub

. . . கடைப்பட்டான்

2. To be fulfilled, accomplished;

கடைப்பதென்

கடைப்படுதானம் 1:2124-ற-ற௨4ப-₹8௦௨௱, n,
4கடைப்படு- 4,

நேவார்டு. எர்ப்ட க 0௦114௪ கயம*் ௨5.

1. that which is given for the sake of a return or

Rousing

through fear, considered as a very inferior kind

the women from sleep, that they may listen to
the eulogy sung about, and also join in singing the praises of, a warrior returning home in
triumph; பரணிப்பிரபந்தத்தின்
உறுப்புக்களு:

of benevolence; mshummaggions
ab முதலிய

Opening

a 00௦0;

கதவுதிறக்கை.

2.

ளொணன்று. (இலச். வி. 839)
Som gigeity

n.

<id.+.

Sonority of the last line of a stanza;

Gaim?

Vol.

4 :

katai-tutippu,

காரணம்பற்றிச் சேய்யுங் கோடை.

(;இவா.)

Soot_Uis BG katai-p-panti,n.<sex_+. 1,
The last one of the rows of guests at a feast;

விநந்தினார் பந்தியின் கடைவரிசை: 2, 1,251 546102.
of guests at a feast; இறுதியீலுண்ணும் விந்தின்

கூட்டம்,

680

கடைப்பாடு
Seociut@
(w.)

katai-p-patu, ௩. 4 கடைப்படு-,

1. Determination;

Sfiorerb.

2.

In-

feriority, baseness; @ay.

katai-p-panmai, ௩. 4௪

கடைப்பான்மை
டை.

Inferior kind, lowest class or grade;
பன்னாண் மறுத்துப் புரிதல் சடைப்பான்.

அதமபட்சம்,

மையதே (சந்தபு. காமதகன. 451.

கடைப்ப்பிடி' -த்தல் katai-p-piti-, v. ச. 210.
+.

1. To hold firmly to the end;

to have an

கடைமுகம்

(w.)

2. To

work

in

to

a show;

make

exhibit

one’s

v,ith

intent

manner

attractive

an

பரப்பிவைத்தல்,

சாமான்களைப்

கடையிற்

bazaar;

ஓருகாரியஜ்(சய்யும்போ

more or less to deceive;

ழுது அது பார்ப்பவர்களுக்குப் பேரிதாகத்தோன்றுமாறு
பரப்பிவைத்தல்.

பலவற்றையும்

Collog.

S@nt_Gum-Sw katai-po-, v. intr. Cid. +.
end,

1. To

fulfilled;

be

conclude,

terminate,

முற்றுப்பெறுதல். யாஅர் கடைபோசச் செல்வ முய்த்தார்

2. 17௦ 8௩807௨ 6௦ 619 ஊம்; நிலைநிற்

(காலடி, 119).

unwavering faith யடி உறுதியாகப்பற்றுதல். சன்மை
கடைப்பிடி. (ஆத்திசூ.). 2. To ascertain clearly,
know certainly, understand correctly; Ggafajp

றல். வனப்பும் பொவிவுங் சடைபோகா (குனா. ௮79.

3. To remember, bear in mind; to be

GCpmmigge. 2. To gather together for loafing
or idle gossip; anbuerdse.
SEN_WL.SG katai-matakku, n.<id. +.
(Rhet.) A mode of constructing verse in which
words or combinations of words apparently

வறிதல். கடைப்பிடித்து மாறல்ல தய்க்க (குறள், 944).
for, as benefits;
கடைப்பிடித்த

wparPgsse.

னன்று

(காலடி,

grateful

wppssir scrert

20).

4. To

ac-

௦பரய]2(6, றா௦ர1்ம6; சேர்த்துவைத்தல்.' வாழ்ச்கைக்கு

வேண்டும்

பொருள்களை

யறிக்து

கடைப்பிட்த்தலும்

(குறள், 51, உரை).

SenLLisy. katai-p-piti, 1. 4கடைப்பிடி...

1. Determination, resolve; ewig.

2, Certainty,

337).
sont_Gun@-gev katai-potu-, v. intr. Cid.
up a

set

1. To

Collog.

+.

afwrursg

shop;

similar in sound but different in meaning, are
repeated at the end of each line; Gamcvevon?
வகை. (சண்டி. 92, a cor.)

established மப்) தேற்றம். (திவா) 3. Doctகடைமடை 1௨4க1-ருகர்கர், ச. 41ம். 4. 1, மந
rine, truth firmly believed in as necessary te last sluice of a tank, opp. to s%we;
salvation; Pspabaib. Beir sar_cuSig. Wundy (Woon மதகு, (சவ. 1014, உசை.) 2, The openingகடைசி
of a
27, 4). 4. Attachment, predilection
; otforarib.

'இலக்னெமேற் கடைப்பிடியோ விடபமலை யுவந்தனையே

(அழகர்சல. 1) 5, Having in mind what one has

learnt with certainty, one of the four kinds of
Gtiu-k-kunam; aPigiGardn. Curgeor wpait

மை, (இறை.2, 29.)

SeoLcijaoritay

டை.

050, 850;

katai-p-punarvu,

அணியின்

௩, 4௪

கடைப்பூட்ட,

(w.)

கடைப்புத்தி katai-p-putti, n. <id.+. (y.)

1. Stupidity; prfsend.
௦1]; பின்புத்தி.

2. Afterthought, as

Semi
katai-p-pi, #. <id.thhw. Last
crop; நிலத்தின் கடைசிப்போகம், (8.1.1, 11, 117)

Samii ge@

katai-p-pittu, . <id. +.

566 கடைப்புணர்வு. (94.).

கடைப்போக்கு
+.

1. Floodgate

katai-p-pokku,
of a tank; wag.

க. <id.
(w.)

2,

Land reserved for village purposes; ypoGurds,
நீலம். Loc. 3. 566 கடைப்போக்தநிலம்.

SOLLICLITEGBHovrid
lam, n.<id.+.

tigation

channel,

katai-p-pokku-ni-

Land at the far end of the ir-

opp.

to உள்ளடிகிலம்;

பாய்ச்சலுக்குத் தூரத்துள்ள நீலம். 1௦௦,
கடைபரப்பு-தல் %2121-றகாகறறப.,
ர்,

ஏரிப்.

v. tr.

1, To arrange a show of goods ina

channel into the last field irrigated by its
கடைசியாகவுள்ள வயலிற்பாயுங் கால்வாய். Loc. 3.
Land at the far end of an irrigation channel;
வாய்க்காலின் நீர் கடைசியாகப்பாயும் நிலம். Loc.

1. Bell

கடைமணி 1௨0. கநர், ௧. <id.+.

hung outside the gate of thé king’s palace so

that any one who had a grievance to be re-

dressed might pull and ring it to obtain the
senrwoenfl

aul

king’s audience; gpsmid fon?

sOnr sOis (ers. 20, 53). 2. Handle of a spear;

வேல்முதலியவற்றின்

அடிப்பகுதி. எஃகங் . . . சடை

மணி காண்வசத் தோற்றி (களவழி, 19).

0௨ உ

3, Edge of

%வ1) கண்மணிக்கடை. ஆவின் கடைமணி

யுகுநீர் (லப். 20, 54).
4. Bracelet
௬௦௭120) பரவமகளிர் கையணிவகை.

கடைமரம்
Turning 1௨1௪;

katai-maram,

of

4 .

க. 4சடை-

கடைச்சற்பட்டை.

(7.)

katai-manakkar,

SOL IT@HSSEH

Parava

n.<s

ex.+. The last of the three types of students;
அதமமாளுக்கர், (ஈன். 38.)

seowosr
27th

naksatra

asterisms.

கை

The

last of

the

n. <id.t+.

1.

its being the

566 இரேவதி.

Lb

n.<id. +.

katai-min,
from

(இவா.)

katai-mukam,

Gateway, entrance; தலைவாயில்,

சடைமுகங் குறுக (வக. 1124).

சடவு டோன்றிக்

2. Last day of

4ீர்தற்சமர்; 8ப்பசிமாதத்து இறுதிநாள்.

கடைமுரண்

681

Sont_aprowr

katai-muran,

n. <id. +.

(Pros.) A mode of constructing verse in which
the last foot of each line contains words con@pgs
veying opposite meanings; 24Ggrpnb

சீர்க்கண் சொல்லினும் பொருளினும் ees
+.

katai-muri-, v. intr. <id.

SaOL_apM-Sev

opése.

business; awrunms

in

fail

To

Mod.

SenlL_Apenm katai-murai, <id.+. ஐ, Mean€5( 00௦00111௦0 ) இம்ீந்த நிலை. கடைமுறைவாழ்க்கையும்:
போம் (தி். இருவாய். 9, 1, 9).--சகீ௦.
At last; py

வில். சடைமுறை சான்சாக் ஓயசர் தரும் (குறள், 792).
Meanest

<id.

n.

(ம்க்,

கடைமை

கீழ்மை. சையாற் சடைமைத்தலைநின்றான்

condition;

(பெரியபு. சண்டேச, 50).

. <id. +.

katai-monai,

~ sootGuorter

(Pros.) A mode of constructing verse in which
the initial letters of the last foot of each line
கடைச்சீ

a4Gsrpnb

are the same or assonant;

முதலேழத்து ஒன்றிவரத் தோடுக்கும் மோனைத்

ரின்

(யாப். வி. 39.)

தோடை.

katai-y-atai-k-kay, n.

GSM

SOLWCN
An ancient tax;

(8.1.1. ii, 521.)

@§ uempwa?.

கடையா

கடையாகெதுகை
initial

௨ஜார்மெ1பா21

078௦15)

இழீந்தோர், கடையசே

2.

Low

men

caste

மநதநிலமாக்கள்,

of

(கம்பியகப்..

23.) 3. 021௦-%960815; வாயில்காப்போர். (பெரும்.
உஞ்சைக், 32, 82.) 4. Name of a sub-division of
who

Pallas,

lime-burners

are

and

divers

for

pearls; பள்ளரில் சுண்ணும்புசுேலும் முத்துக்குளித்
ஆகிய

தலும்

தோழில்களைச்

சேய்யும்

வதப்பார்.

(w.)

வருத்தம்.

lu, M. kadaccal.}

கை.

2. Turner's

9௦010)

கடையும்வேலை.

சடலைச் சடையலுற்றான் (வச. 2030)

3,

sme

s2vdems.

1. To

lingering

disease;

be afflicted with

கடையாணி

to suffer

extremely;

agigu

தல். 2. To be distressed with poverty;
3. To degenerate; GaGpise.
மையுறுதல்.

SOL_wiesrev katai-y-anal, n.<id.+.
861086 ௦4 875; ஊழித்தி. (பிக்.)
86

am)

Final

n.<id.+.
suffering;

3. Last

katai-y-ani,n.

play in

<id.t.

[K.

Pin used to keep a tenon in a mortise;

பூட்

1. Linchpin; sere.

(c.c.)

2.

டாணி. (ம)

SOUL_WT SSID
+.g+tara.
Sod. (wW.)

katai-y-an-taram,

n.<id.

The very last stage, extremity;

Son_witev' kataiyal, n.
866 கடைசால், 2. (14.)

SOLUTE?

Stern of a vessel.
.

katai-y-al,

n.

<seor+ ene,

3௨௦௦ ௦1016; பால்கறக்கும் பூங்கிற்குழாய்கீ கலம்.

கடையிணைத்தொடை

tai, 2. <id.+. (Pros)

katai-y-inai-t-to-

A kind of verse in

which the last two feet of a line have monai and
features;

மோனே

முதலியவை

அடிகளின்

ஈற்றிரண்ட சீர்களில் வரத் தொடுக்குந் தோடை.

(காரி

கை, 5, உசை.)
soorWerésaere_A katai-y-ila-k-katei, n.
<id.+.
| Boundless vision, omnipercipience,
one of arukan-en-kunam,
q.v.; அரகனேண்.
குணங்களுள் எல்லையில்லாது யாவற்றையுங் காணுங்

குணம்.

(வச. 2847.)

கடையிலாவறிவு
<id.+.

Boundless

of

katai-y-ilé-v-arivu,
knowledge,

arukan-en-kunam,

கடையிலாவின்பம்
n.<id.+.

தமாகா, ர,

1.

omniscience,

q. v.;

2958Gencor

குணங்களுள் முடிவில்லா அறிவுடைமை. (வச.

9847.)

13213 -412-ர-1றறவா,

Boundless bliss, one of arukan-en-

அநகனேண்குணங்களுள்

ஆனந்தழடைமை.

painful and

aps

2. Vexation, teasing, trouble, annoy-

kad@ni.]

கடையழி-தல் 1௮21-3 -வ11, v. intr. 4 சடை
+.(w.)

katai-y-attam,

ance, as mean 8௦016) உலைவு.

1. Turning ina lathe; கடை

Agitating, shaking; churning;

ctgimauts

உஐ௨௭௨; கடைசிவிளையாடீ6.

one

SOOL_wiev kataiyal, n. <sen-. [K. kadeca-

x.

A variety of

1. Lingering in disease, great

other

1. Men of

@erGarpggg

கடையாட்டம்
J.)

டிய சடையமும் (லப், 0, 63).
kataiyar, 2. <seo.
Sow

நரம பெ. இந்திராணிகூத்து. அமிசாணி மடச்தை யா

etukai;

katai-y-aketukai,

(Pros.)

தொடை. (சாரிகை, ஒழிபி. 0, உரை.)

(w.)

கல்லா தவர் (குறள், 995).

7. 566 கடையால்”. கடை

4).

S@nt_wstb kataiyam, n. Dance of Intiréni
in the field adjacent to the North gate of
Vanacuran's capital, as the last one of 11

the lowest rank ௦1 56815

1848]]5,

யாவின் கழிகோற்சைச் சதையினார் (இவ். தருவாய். 4, 8,
<se+.g3@-+agies.

(யாப். வி. 39.)

தோடை,

தொடக்கத்

கடையீடு

ழடிவில்லா

(மிக்.)

கடையிலாவீரியம்

1:24வ0-ர-118-91கற, n.

<id. +.
Boundless strength, omnipotence,
one of arukan-en-kunam; a§aGerér gemti
SEH cr&ZoouF sour aFPustpom_omi. (LIa.)

Senr_uS@ katai-y-itu, 2.<id.t+.
of the

G.)

poorest quality;

se_dsmorer

1. Land
feb.

(Cc.

2, Order issued by a subordinate officer;

4

கண்
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கடையீற்று

கீழதிகாரியின் உத்தரவு. இருமுசமறுத்தவன் சடை
யீட்டுக்குச சேட்சப்புகுுனோ (ஈடு, 1, 4, 4).
katai-y-irru, n.<id.+.

Last

கடையுகம் katai-yukam, n. <id.+.

Kali-

கடையீற்று

calf, opp. 6௦ தலைமீத்து; கடைசியாக ஈன்ற கன்று.
Collog.

before

yeaning;

ஈனுங்காலத்து விலங்கின் பேண்:

குறி விரிதல். (9)

SOOL_OUTES katai-vacal, n.<id.+.

Outer

gate, entrance; Umamude.

Sool_ourils katai-vay, #.<id.+.[M. kadavayi.]

Corner

of the

mouth;

amG@eraen.

yuga, the last of the four yugas; seSujaib, (e.)

உண்கள் வார் கடைவாய்மள்ளர் (கம்பரா. காட்டுப். 10).

or worthless person eating leavings or anything
he or she can pick up; Sipins-cir-cir. (J.)

+.

SOLUS katai-y-uniyn, <id.+.

Mean

SOOL_UWjour katai-y-uva, 2.<id.+2e7

குடித்தலின் (சம்பமா. வருணனை. 28).
கடையுறுதோக்கு katai-y-uru-ndkku,
<id.+.

௩.

Clear insight, thorough understand-

கடையுு கோக்டினிற் காணுங்.

katai-y-ali,

70, உரை.)

SOL_GQUILPCHFOM
<id.+.

Kali-

1. <id.+.

aeSujaib.

yuga, asthe last acon;

(தொல். பொ.

katai-y-elufi-cani, xn.

The 12th naksatra being the

(Astrol.)

last naksatra of the fifth sign of the zodiac
in which Saturn is said to be very malignant;
உத்தாநாள். (பிஸ்.),

Som_Quidpss

katai-y-eluttu,

#. <id,

+. Subscription, signature; maGumiunb. seo

மெழுச் தோலைச் சணக்குவரி சாட்டி. (பெரும். உஞ்சைக்..
2, 70).

கடையொடுக்கு-தல்

intr. <id.+.
1225801105)

wind பற

1224-7-௦001120-, ௦.

To limit the scope of commercial

வியாபாரத்தைச் சுநக்குதல்.

010855;

வியாபாரத்தை

2.

To

நிறுத்திவிடதல்.

OC.

Sona)
path beyond

katai-vali, ௩. <id.+.
the grave referring

The

to life after

42211; மரணத்தின்பின் உயிர் சேல்லும் வமி. காதத்ற.

சியும் வாராது சாணும் கடைவழிச்கே

ருப்பா.).

ue.

katai-vay-p-pal, n. <id>

Grinding tooth, molar; உள்வாயோரத்துள்ள

கடைவாய்வழி-தல்

intr. <id.+.

katai-vay-vali-, ௩,

To drivel at the corners of the

mouth; ambit srGor ongae.
கடைவாயில்

katai-vayil,

குடைவாசல்.

n.<id.+.

See

க

1. To spread out goods in a shop for sale,
வியாபாரச்சரக்குகளைப் பாப்புதல்.
2. To brag,
swagger about one’s own abilities; ueviipey
தன்னுற்றலைச் சோல்லுதல்.

So_a8G)

(௦7/00..

katai-viti, n. <id.+.

of shops; bazaar road;

sGruptsid
tha+upa-ni-sad.

sm _aGag.

Street

(@u")

katopanitatam, n. <KeName of an Upanisad; gad

'றெடீட உபநிடதங்களு ளொன்று,
SG
ness,

ob katoram, n. <kathora. 1. Hardsolidity; sqyerb,

2. Severity,

cruelty;

கொடுமை.

கடோற்கசன் 12461120௧0,௩. :0%௭70/%௪௦௭.
Lit. bald-headed powerful

giant, name

son of Bhima and Hidimba;
பியிடம் பிறந்த அரக்கன்.
கண்

kan,

வீமனுக்க

of the

(பாரத. வேத்தர. 30.)

காண்...

இடம்

([T. kannu, K. M. Tu.

kan.] n. 1. Eyes a. (Ogncv. orapé.7.) 2. Kind-

ness, benignity, graciousness,

as expressed

by

மச ௨; கண்ணோட்டம். கண்ணின்று பெயர்ப்பினும்
(பட்டினத். (சொல். பொ. 150). 3, Star of a peacock’s tail;
பிலிக்கண். ஆயிசங்கணுடையாய்க்கு (கம்பரா, பம்பை,

SOL AlsTenevsen katai-vallalkal, n. <id.
+.
Munificent patrons of the last order who
gave liberally to those who praised them,
being seven in number, viz., பாரி, ஆய், எழினி,

சள்ளி, மலையன், பேசன், ஒரி, ப151. 10, மூதல் வள்ளல்.

கள் ஊம் இடைவள்ளல்கள்;: புகழ்ந்து பாடினோர்க்கு
வேண்டியாங்களித்த கொடையாளிகள். (பில்)
+,

SOL ouTWLILia
+.

SeoL_ol-SF5ev katai-viri-, v.intr.<id.+.

காட்ரியான் (கம்பரா. முதற்போ. 109).

கடையூழி

katai-vay-nakki, n. <id

Great miser, lit., one who licks the corners

of one’s mouth; 2Goom9. (w.)

New

௩௦௦10; அமாவாசை. (கம்பரா. மீட்சி. 139)
< id. +.
adv.
katai-y-ura,
Seoriyo
Entirely, completely; pygnd. yerd senups

ing; Gwimporta,

SonlLeuTis GSB

ge katai-valar-, v. intr. <id.
San__asaniTo enlarge, as the genitals of ar animal

27). 4. Hollow marks on a coconut or palmyra-

81811; தேங்காய் பனங்காய்களின் கண், 5, Nipple,

4221) முலைக்கண்.

6. Aperture, orifice; gram.

கால்வாய்த் தலையின்சண்சன் (பாரத. முதற்... 72).

0௦௩ ௦4 ௨ ந) புண்ணின்கண்.

7,

8. Joint in

bamboo or sugar-cane; connection between
a bough or flower and its stem; மாக்கணு.

மசச்சண்ணே.
மண்ணாள்வார்.
சண்.
(மூத்தொன்,
பெருக்சொ. 034),
9. Centre of a drum-head
where
it js rapped;

முரசு முதலியவற்றில்: அடிக்கு.

கண்கட்டி.
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கண்காட்டு-தல்

மிடம். சண்ம௫ழ்ந்து அடிவிம்ம (பு. வெ. 2, 8, கொளு).

எதிர்ப்படூதல்.

10. Bamboo; ypw&s. (Ber)
11. Greatness;
பெருமை. (திவா)
12. Knowledge, wisdom;

(வேச. 2545).

That which reveals; 2emtégiogy. Orncra hac
கண்ணா (௪. போ. 5, 2, 1).
14. Seed, as cause;
பீசம்.
சாதமாஞ் சத்தியதன் கண்ணாம் (சி. போ. 9,

Distress; agagib. பாவிபடுல் கண்கலச்சம் பார்த்து:
மிரல்கா இருந்தால் (தாயு. பராபசக். 201).
SNSVEG-Gev
kan-kalanku-, v. intr.

ஞானம். கள்ளொத்றிச் சண்சாய்பவர் (குறள், 927). 13,

3, 3).
warp

15. Longitudinal threads used for the
of a mat; பாயின் நேடீடிழையாகிய நூல்.

(G. Tn.

D. i, 220.)

ஈர்க்கண்மா

ழன்பு.

ஞாலம்

16, Place, site;
(குறன்,

1058).

கண்ணின் நிரப்பவர்

Protection,

support;

@uto,

17,

Front;

(குறள், 1055).

பற்றுக்கோட,

சண்சலச்சப்

பூத்த

கற்பக

மொத்தது.

கண்கலக்கம்
kan-kalakkam, n. <id.+.
1. Affliction உ 50௦ வ25; கண்ணுறு துன்பம். 2.

<id.+.

1. To be dimmed,

as the eyes from

கலக்கமடைதல்,

2. 10)

96

கண்:

விழதலால்

dust, tears, 60௦.) தூசிழதவியன

015185564்)

வநந்து:

kan-kalavi, n. <id.+.

First

தல். தண்ணிமையைக் கண்டிருக்க மாட்டாமற் கண்
18, கலங்கு மாதன் (இவ். இருவாய். தாத். 89).

சண்ணன்

கண்ணல்ல இல்லையோர் கண்ணே (இவ். இருவாய். 5, 9,
7). 19, [௦ஸ்:; உடம்பு. பொன்சட்பச்சை (பரிபா.
3, 82).—part.
1.
(Gram.)
Ending of the
locative; seagy. (ser. 302.) 2. Expletive; at

S@reeva9

meeting of eyes signifying union of hearts,
exchange of amorous glances between lovers
for (ர்க இதம் (106) காதற்தறிப்போடு முதன்முறை
தலைவனுந் தலைவியுல் காண்கை.
தைவயோகத்தாலே

அசை, மீன்கணற்று (புறகா. 109, 10).
3. Intensive
நஹ] நாக43பு உபசர்க்கம். களிற்றினுல் சண் இருவர்க்குங் சண்கலவி யுண்டாய் (ஈ௦) 5, 3, ப்).
கண்கழுவு-தல் 120-121040-,2.41ம7. 4108-4.
ஊஞ்சா வேற்றை (சலித், 101, 35).

கண்கட்டி

kan-katti, ஈ. “கண்ட்.

௫௨ ஷூ; கண்ணிலுண்டாம் பரு, ௦௦,

water young plants or newly sown seeds;
1, Sty To
இளம்பயிர்க்கு நீர்பாய்ச்சுதல். கண்கழுவுதண்ணீர். (7.)
2. Game

கண்களவுகொள்(ளு)-தல்

of blindman’s buff; egums aFrumG.

+.

SORT 5119.

Magic.

505 kan-katti-vittai, n.<id.

9௦6 கண்கட்டுவித்தை.

Som SLD'- sav

kan-kattu-, v.tr. <id.+

கட்டு.
1, To blindfold; scw2emréary cise.
2. To blind the eyes by magic; wi Psdare acir
ணெமறைத்தல், ஈதென்ன கண்கட்டுமாயம் (இராமகா.
ஆணிய. 29.

கண்கட்டு?

0-௮,

௩. <id.tid.

kanukattu.]
Blindfolding,
கண்ணைப்போத்துகை.

soars
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பார்ப்பதை அவன் காணாதவாறு தான் அவனைக் களவா

கப்பார்த்தல். சண்களவு கொள்ளுஞ் சறுகோக்கம்(குதள்,
1092).
கண்கனல்(லு)-தல்

கண்காசம்.

(.)

ser
EL Oa Sans kan-kattu-vittai, n. <id.

kan-kanal-,

வெய்யோ னெக்குசலும் (பு. வெ. 6, 29).
கண்காசம்

kan-kacam,

n. <id. + kaca,

Cataract of the eye; ceironf cir Un evGpmis. (W.)

கண்காட்சி

க,

உட

<id- +.

L.

Gratifying spectacle; pleasant sight; pageant;
exhibition; séremés w&psFsgaigi. 2. Object

Art of hoodwinking by magic; si ®uatS of curiosity; SGaradam2h.

தை. சண்கட்டுவித்தைகளும் காட்டி: (குற்றா. குற.116, 1).
sorrscrt_ gia
kan-kanfa-teyvam,
no<id. +. A god whose presence is easily
manifest;

பிரத்தியட்சதேய்வம்.

உன்போத்

somaete Asser
<id.+.
5 லம)

கண்

kan-katci-c-calai,

கண்காட்டி

கபில்; 0௦௦0௦0; குறுவ்கண்ணி. கண்சண்ணி வாடா
யானல்ல வென்றால்

கண்கயில்

(இணை. ழ். 21).

ஷஷ,

a <id. +.

Top

piece of a coconut siuell with the kernel, dist.

1. அடிக்கயில் ; உடைத்த தேங்காயின் மேல்ழடி. (J.)
Sent
Kev - FHV kan-kala-, v. intr. <id.+.
1. To look at each other, to exchange glances;

ggacIiGurgat umtsse.

2. To come

in sight;

௩.

| Museum, place where an exhibition
போருட்காட்சி மண்டபம். 47௦8.

kan-katti, x. 4104.

கண்ட தெய்வ முளதோ (குமச. பிர. சகலகலா. 10),
who looks handsome or beautiful;
Soto os oA kan-kanni, n. <id.+. Small வ-ன்-ன், (இவ். பெரிய. 8, 6, 9, ல்யா,)
மை

v. intr,

<id.+.
To be inflamed, as the eyes with
௨082) கண்சிவத்தல். சண்கனன்று வேலை விறல்

blindman’s _ buff;

Ost Ftd kan-kattu-kacam, n. <id.

+id.tkdca.

+.

[T.

kan-kalavu-

ko]-, v.tr. <id.+.
To stealthily gaze at one
without being seen by that one; gmetr பிறனேப்

One

opegarar

கண்காட்டிவிடுதல் 1:9-1:
tr,

<id. +

.

To instigate with a

wink, set on

with a significant look; சாடையால் ஏவிவிதல்.

என்மேற் கண்காட்டிவிட்ட (குற்றா. குற. 116, 2).
கண்காட்டு-தல் kan-kattu-, v. tr. <id.+.

To wink by way of hinting; 3Stuits& ste

சிமிட்டுதல்.

(சமிழ்கா. 90).

கொல்லென்று காமனையுல் சண்சாட்டி.

ecmatcaréat
res

kan-kana-k-karan,

4. 5௦6 கண்காணச்சேவகன்..
4கண்காணம்
கண்காணச்சேவகன்

1

180-%408-0-0652-

kan, x. <id.+. Watchman; காவற்காரன். (54)
கண்காணம் 18-80, 2. 4கண்
* காண்...
3, $ய ஸர;
மேல்விசாரணை,. (இருவாலவா.

காட்டுச். 4.)
2. Watch kept over fields or produce on behalf of the Iandlord (R. F.); பயிர்கா

வல்.

கண்கெடப்பேசு-தல்
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கண்காணக்காரன்

sor Gp kan-kuli, க. <id.+.
the eye, socket; acra®,
கண்குழி”-தல்
To suffer sinking

கக்கொடூக்தம் உத்தரவு,

s#smé

4. Fee paid in kind for

கண்குழிவு kan-kulivu, #.<id.+.
destitution;

கண்காணித்தல் 180-120, 77 ௨. 22. 4கண்

காணம். [14 kankani]
superintend;

To oversee, supervise,

மேல்விசாரணைசெய்தல்.

(105௦.)

கண்காணி* kan-kani, ௨. 4கண்காணி-....

Overseer,

supervisor,

விசாரணேசேய்வோன்.

superintendent;

1,

Gwe

(சதுபஞ். 40.) 2, 10500

of crops, measurer of grain on a village e3tablishment; gis 266Gumaswgit.
3, Supervisor of coolies in plantations; Acwalater
மேற்பார்ப்போன்.
4. Supervision ; மேற்பார்வை.

(7.4.8. i, 163)

5. Bishop.

கண்குளிர்-கல் ஷய,
soirGottéA

₹சண்காணி-.

Office of head-overseer;

விசாரணேத் தலைமைஃத்தியோகம்.

Guo

ஸ்ரீசாஜராஜீஸ்வர

கண்குறிப்பு

கண்காணிப்பு

%2-18ரழ்றறம,

Supervision; GwaeSarrenr.

som srestuimt

ஈ. <seirar

kan-kaniyar,

n.

கண்

a.

by

<id.+.

கண்களிப்பு..

kan-kurippu,

n. <id. + .

Hint conveyed by the eye; Seureten_.

கண்குறை-த்தல் kan-kurai-, v. tr.Cid.+.

To

put out one’s eyes; to gouge out the eyes;

கண்ணைப்பறித்திடதல். (தொல். பொ. 258, உசை:)
கண்கூச்சம் kan-kiccam, ௩. <id.+.
1.
Dazzling of the eyes by strong light; Bgas
ஒளியாற் கண்கூசுகை, 2. Sensitiveness to light;
வேளிச்சத்தைப் பார்க்கக்கூடாமை..

Soir eB GV

kan-kitu-, v. intr. id. +.
together;

gérginGae.

Gur

ருந்திய வுலகினிற் புகழ் சண்கூடிய (௪வ௪. 397), 2,
To be crowded together; Gagmgge.. sodra
pGaens (Qunggs. 15).

Sarr

முடையார்க்கு ஸ்ரீசாரியச் கண்காணிசாயகஞ் செய்கின்ற.
(6.1௩, ii, 149).

சண்குழி

v. intr. Cid. +.

kan-kulircci,

Gratification 6௦ 6106 விதம;

1. To join, come

soar atooherueep kan-kani-nayakam, n.

Poverty,

sercfbism_aga

To feel cool, as the eyes; to be refreshed
pleasing sight, scenery; scvraof age.

866 கண்காணியார்.

Chr.

ef

stefan.

வுடையார் (ஈடு, 3, 3, 1),

watching the sheaves or grain; ஒப்படி மேல்விசா

ரணைச் சம்பளம். Loc.

kan-kuli-, v. intr. <id.+.
of the eyes, by disease,

by emaciation; aff esrem.migspov.

3, Permission granted by a iandlord to

his tenant to harvest his crop (RF.);

Orbit of

5

kan-kiitu, n.<id.+.

1. Socket.

5௦6 கண்குழி. (இங். வைத். 89.)
2. That which is
evident to actual vision; WsaPuawb.
seara.

டல்லது கருத்தள வழியும் (மணி. 27, 274). 3. (570.)

First view of the heroine by the hero or vice

சாணி. Christian Bishop; &Scvgaisonua2a மேத்
பார்க்கும் அத்தியட்சர். 07,

versa; Sm

ing sensation in the eyes; srGeamPoy.

1 ப; ஒரவர்கூட்டவன்றித் தலைவன் தலைவியர்
தாமேசந்திக்கும் நீலைமையை நடித்துக்காட்டும் நடிப்பு.

SOO 5TH Fv kan-kantal, n.<sew+,. Burn-

somaetcon
who

sits

before

kan-karan,
a

conjuror

».

<id. +.
looking

.He
at

the

magical paint without winking, to make dis-

FS gimp.

கண்கூடுவரி

(Hove. 8, 77, உரை.)

kan-kitu-vari,

n.<id. + .

(Dram.) Histrionic gesticulation of the casual
meeting of the hero with the heroine for the

(சலப். 8, 77)
soir 69 kan-kali, n. <id.+.

[M. ban-

huli.] Present for finding a lost article;

ந்
விஷயத்தைக் கண்டுபிடிக்கவேன்டி, அஞ்சனத்தைப் போராாக் கண்டுபிடித்ததற்குக் கொடுக்கும் oii”
00420125; குறிசோல்லுவோன்ழன் ஸீநந்து, வினுவிய

பார்ப்பவன்.

Ww.)

(ூ.)

கண்குத்திப்பாம்பு kan-kutti-p-pampu, n.

<id.+. [M. kan-kotti.] 1.
green
aryophidae; wsmacumby. Whip-snake,
(Ss) 2. Pit-viper,
arboreal
snake,

(M.M.)

crotalidae;

ஒருவகைப் பாம்பு.

Soar outer kan-kuvalai, n. <id.+.

கண்குமீ.

See

கண்கெடச்செய-தல் kan-keta-c-cey-, v.

infr. Cid. +.

Lit., to cause blindness to one-

self; todo that which one knows to be wrong;

அறிந்து தீமைசெய்தல்.

(w.)

கண்கெடப்பேசு-தல்

v.intr. Cid.+.
one’s

own

eyes

To

falsify

in delivering

டோன்று சோல்லுதல்.

(1)

kan-keta-p-pécu-,
the evidence
testimony;

of
sor
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கண்கெடு-த்ல்
கல்-கெடு-தல்

kan-ketu-,

v. intr. cid. +.

1. To lose o.e’s sight ; wmtmamibse. கண்கெட்ட
பின்பா சூரியாமஸ்காரம்£
2, To lose one’s wits;

அறிவமீதல்.

கண்கொட்டு-தல் 120-101(0-, ௦. 6217. £14.

+.

17௦ எம்பட கண்ணிமைத்தல்.

0௦7707.

seinem6) kan-koti, n. <id.+.

கண்டகம்

௦1187 080565; நோய்முதலியவற்றற்
மடைதல்.--/௪,

17௦

06

கண்: செந்நிற

with

anger,

11, கொளு).

(பு. வெ. 12, பெண்பாத்.

as

the

சண்டவெக்தன்று

சறுவொமெயங்கச்

கோபித்தல்.

eyes;

red

கண்சுருட்டு-தல் 140-007ம140-, ஐ 414.4.
tr, To entice, bewitch, captivate, fascinate by

uncommon beauty or by lustre; அழகு முதவீயவற்
Blight gd
asatsse. (W.)—intr. To

from an evil eye. See sereprm. (J.)
கண்கொள்ளாக்காட்சி kan-kolla-k-katci”. <id.+.
A rare and wonderful scene;

grow sleepy, as

௨ ஷு; கண்ணுறங்குதல்,
கண்சுழல்(லு)-தல்

kan-culal-,

v. intr.

<id.+. To be dazed, as from a blow, sudஅதிசயமான தோற்றம்,
den light, dizziness or wonder; விழிகள். மயவ்
கண்சமிக்கனே kan-camikkinai, n. <id. குதல், பாலாழி நீடைக்கும் பண்பை மாம் கேட்டேயும்
+.

Wink, winking;

கண்சமிக்கை

scrgo% Cadmus aro.

5௨௦ கண்சமிக்கீனை.

BORTF cay kan-cavvu, n. <id.+.

Mucous

membrane lining the inner surface of the eyelids, conjunctiva; விழியின் ஓரச்சதை.

See கண்

abS&2ar,

கண்சாத்.து-தல் kan-cattu-, v. tr. Cid. +.
with favour; a6%GurG

Gsrég,

தல். கயலிரிவ கெடுங்கண்சாத்தாய் (காஞ்டப்பு. கமுவா.
204).
SCTE TUI-GGV kan-cay-, v. intr. <id.+.
1. To lose one’s 45; அறிவுதளர்தல். கள்ளொத்

நிக் கண்சாய்பவர் (கூறன், 927).

கண்செம்மு-தல்
<id. +.
போங்குதல்.

+.

ETF
T GOL. kan-catai, n. <id.+.
To look upon

ட கண்சுழலும் (இவ். இயற். பெரியதிருவ. 84).

kan-camikkai, n.<id. +.

2. To grow cold

1 106; அன்புகுறைதல். ஏதிலார் கண்சாய (கலித். 80,

24).

கண்சாய்ப்பு 1௨0-௦ஷறறம, 8. 444. 4,

1,

Side-look out of displeasure; Gacuter Umit

kan-cemmu-,

v. intr.

To be inflamed, as the eyes;
(8)

கண்

BG
O)F T
HG - Sev kan-ceruku-, v.intr.<id.

To roll up the eyes, as in a swoon, a fit
விழிகள் உள்வாங்ததல்.

or at death;

STDEMUIG-Sed kan-ceri-y-itu-, v. tr.
<id.+. .To enclose within itself; to envelope;
,ஆகாசத்தைக் சண்செயியிட்டாற்போ

விழங்கிவிடேதல்.

லே யிருக்கை (ஈ0, 5, 9, 1.

+.

கண்சொக்கு-தல் 1:௨0-௦௦11ல-, v. intr. <id.

To be heavy, as the eyes from sleep;

தூக்கம் முதவியவற்றற் கண்மயங்குதல்.

கண்டக்கரப்பன்

Disease

<hantha+.

1.

120(8-1%-1வாகறறவ,

of the

throat,

causing

irritation, hoarseness; asamtny Ymadad

aad

யன உண்டாக்கும் ஓநவகைத் தோண்டைநோய், (31.3)
SoSS
rCHaV kanta-k-karuvi, 2. <id.+.

smal. (W.) 2. Connivance; atbiogtiuimtenay. (w.)
Larynx, cavity in throat containing vocal cords;
3. Favour shown by a wink; §StuTeds காட்டத்

sua. (W.)

4. 566 கண்ணூறு.

seat ArdLjoh-

<id.+.

GeV kan-cimpuli-, v. intr.

To shrink from light, to be sensitive

to light, as the eye; scraasd.
292, e.aoz.)
semFiA@-gsev

<id.+.

மிடற்றுக்கநவி. (சூடா.)

7௦0.

(sre. பொ.

kan-cimittu-,

v. intr.

1. To wink, as the eye; கண்ணிமைத்

தல். கண்டுமிட்டா சோக்கும் (ஒழிவி. யோகக். 4).
To

make

செய்தல்.
574).

a signal

with

the

2,

eye; கண்சாடை

கண்டிமிட்டிப் பேசிய மாதர்கள் (இருப்பு.

Seino ont.

kan-cirattai,

Top half of a coconut shell, with

To

redden,

as

the

from

pLatig.

tetracantha;

eoerl_&ib'

the tree;

disease

of

(W.)

kantakam, n.

tomenamb,

Heart, core, of

(W.)

1.
கண்டகம்” kantakam, n. <kantaka.
ந எய முள். இளம்சண்டகம் விடகாகத்தி னாவொக்கும்
(தேவா. 209, 2).

(4)

eyes

Mistletoe Berry Thorn, m. sh., Azima

taka+,

three

கண்சிவ-த்தல் 180-00௨), ஐ. 418. 4, intr.

the

throat causing hoarseness; தொண்டைப்புண்.
SoR1L_GFHIGLD kantaka-caikam, n. <kan-

(இறை. 47, 172).

‘eyes’

n. <id.

1௨1௨-1 சவப்,

Inflammation of the tonsils; ulcer in

nm. <id. +.

or depressions, dist. fr. .919.¢@aen-; ipSackr
ணுள்ள கொட்டாங்கச்சி.

கண்டக்கிரத்தி

+.

16.

50.

2. White

long-flowered

Nail

நீர்முள்ளி. சண்டசல்காள் முண்டகங்காள்
3. 0௨1;

]00த16;

காட,

(பில்)

4. Dirk or short sword worn in the girdle; 20.
6.
(gun)
5. Sword; amir.
வாள். (இவா.)

Cruelty, hard-heartedness; GatGano.

பழிப் பதகரை

(உபதேசகா. Payet. 289).

sexs
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கண்டகம்
eart_Slo®
measure

Sm. 100)

kantakam, n. cf, khanda.

eert_aor

harsh,

Cruel,

சன்னமேகொடு

2,

நகயால;

FG

kantakan,

man;

unfeeling

போயின கண்டகர்

அசுரன்.

<hkantaka.

1.

GargGumer.

(இசகு. யாக. 42).

(மிங்)

L_HT HST ID kantakantaram, 7. prob.

khanda-gandhdra,
வகை,

௩.

A

(I.M.P.

foalarmas.

Shama

land;

of

A

musical

mode;

uedr

(இவா)

SooTL_0M

kantakari, n. <Rantakari.

A

highly thorny plant with diffuse branches. See
eam

asst.

sort)

kantaki,

2. <kantaki.

harsh, hard-hearted woman;

Cruel,

Swart.

கண்டகி! டீடுவிப், ௩ றாம். சரர்சம்வ
Screw-Pine.

See தாழை,

branches,

1.

s. sh., Solanum

xanthocarpum;

வகை முட்செடி. (பதார்த்த. 386.)

கண்டங்கருவழலை

n. prob. khandat+.

25

kantan-karu-va

Kind of snake, krait,

Bungarus candidus, having its body divided by
thin white arches; ஒரவகைப்பாமீபு. Loc.
கண்டங்கருவிலி

kantan-karuvili, n, See

கண்டங்கரவழலை.

கண்டங்காலி

5௨௦ கண்டங்கத்தரி,

kantankali,

கண்டங்காவி

n.<kantakari.

யிடவும் ஆமையும்

(#0, 1, 6, 1)

கண்டங்கி
மரம.

ஷய,

n. prob. khandat

586 கண்டாங்கி. கண்டங்இச்காறி சடைச்சண்

(தனிப்பா. 11, 87, 89).

qogsem

LB யிவனா மசமு (சந்தபு. அசமுப். 14).
Fragrant

கண்டதசபச்தம்

Sorta GH kanta-c-curuti, n. <kantha
+.

Musical, vocal sound;

amfa.

SOTLEHSEOOT kanta-carkkarai,n.<kha-

வெம்மினது

Candied sugar; ggamad atdéaonm. Cents
சண்ட வியன்கண்ட யெனவும் (சந்தபு. தேவர்புல. 20). uda+.
பாலுங்
கண்டசர்க்கரையும்
(ஈ, 9, 3, 7).
2. A variety of ௦௨௦௦; ஒருவகை மூங்கில். (இலக்..
SoTL Ib kanta-caram, n. <kanthat+.
௮௪) 3. ]ப/06-10௦5,. 566 இலந்தை. (இலச். ௮௪.)

4. Vertebra; pasGaguby. (w.)
SoirtG*

kantaki,

௩.

<Gaydaki.

The

Necklace; கழத்தணிவகை,
சரம் (சத்தபு. அவைபுகு. 34).

கண்டசருக்கரை

Gandak, ariver rising in Nepal and flowing into

the

Ganges near Benares, noted

for contain-

ing the sacred cdlakkirdmam stone; நேபாளத்
தீல் தோன்றிக் காசிக்கநகே கங்கையிற் கலப்பதும்
காளக்கீராமசிலை
உண்டாவதற்கிடமாவதுமான
ஒரு
நதி. கண்டஇத்தீர்த்திகைப்புனல் (சந்தப். மகாசாத். 44).

Soir. BFF

kantaki-c-cilai, 2. <id.+.

Cdlakkiramam, a fossil ammonite, used in re-

ligious worship, so called from its being found
in certain rivers like the Gandak;

கண்டகரகணம்
<khandat+.

in

kanta-kirakanam,

1.

Partial eclipse; uttaa&secmb.

eoartG@ruin
Sale

amaré&smoib.

lots

or

வித்தங் கிரயம்.

kanta-kirayam,
in

small

n. <id.+.

quantities; Uf5aa

(௦. 0. 94)

கண்ட்குப்சம்

kanta-kupcam,

n.

<kan-

tha-kubja.
A kind of convulsion, one of 13
மேம்) சன்னிவகை. (ூ.)
கண்டகோடரி
kanta-kotari, n.
See

கண்டகோடாலி.

கண்டகோடாலி 1112-1481, n. <khan-

da+.

1. Battle axe;

use.

பாவவெம்

கானசச்

தனக்கே ... . சண்டகோடாவியே யாகுவர் (சிவாக, பூசா

யோச.

8).

2.

Hatchet carried on the

by.a class of ascetics;

வில் தாங்கீச்சேல்லும் கைக்கோடானி
கண்டங்கத்தரி

hantakari.

shoulder

துறவிகளுள் ஒநசாரார்

மரடம்வகம்

oe

2.

Om
of,

A highly thorny plant with diffuse

<khanda+.

முத்தின் சால்வுற சண்ட

kanta-carukkarai,

nt.

See கண்டசர்க்கரை.

கண்டசருக்கரைத்தேறு

%௨712-0க௦12:2-

rai-t-téru, n. <id.+. | Lump of sugar-candy;
கற்கண்டுக்கட்டி. (2வ௪. 2703.)

கண்டசாதஇ

1808-0811, n. 414.4,

(105)

A sub-division of time-measure, one of five
cati, q.v.; stnsPer srPoussauar oro. (urs.
,சாள. 47, ௨உசை;),

SomTLASG

kanta-citti, - n.

<kanthat+.

Ability to compose impromptu verses according

to

instructions

given

கவி சோல்லும் வல்லமை.

at

the

moment;

(யாழ். ௮௪.)

ஆசு

Soirt_&S kanta-cutti, n. See கண்டசித்தி,
(தனிப்பா. 1, 150, 55, தலைப்பு.)
கண்டசூலை
A

glandular

kanta-cilai,

disease

1.

<hantha+.

of the neck; கழத்தூநோய்

வகை.

கண்டத்திரை

1211ம்,

உ 4 8சார்ச

+.
Curtain made of parti-coloured material
used in ௨ 51886; பல்வண்ணத்திரை. பட்டியன்ற
கண்டத்திரை வளைத்து (௪. 647).
கண்டத்துடர் kanta-t-tutar, n. <kantha
+@gmi.

See

கண்டநாண்.

கண்டதசபத்தம்

(5.1.1.

ii, 19.)

200௨-௦௨ றகர்கர,

n.

<hhanda+data+bandha.
Land given as
compensation for the construction of a
tank,
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கண்டதிப்பலி

well, or channel; af gam tppoSwmai Ganyar

0125) யானையையும் தூக்கீச்சேல்லவல்ல டுநதலைப்

பறவை. (கொளத். பு. சென்சை. 63.)

நகாககீ கொடுக்கப்படூம் நிலம், (௦. ௦)

air

Gn1c8

kanta-tippali, n. <id. +.

Long Pepper, m. cl., Piper longum
(மலை.

கண்டது

கண்டமாலை

18(கரம,

௩.

கண்டம்"

கோடிவகை.

4காண்-.

1, That

தொண்டை.

செல்லாம் பகை (வ். இயற். திருவிருத், 35, ௮ரும்.).

18௪01;

matter;

sbupgiofp Cag.

செல்லாம் டேசுகறான்.

SCRTL._ GNEIGIPUI GND

2.

sear

kantatun-katiya-

tum, n. <id. +.
Everything, including the
9000 ஊர் 11௨ நகம்; நல்லதும் தீயதும், (இவ். இயற்.

திருவிருத். 2,

அரும்),

கண்டதுண்டம் 1242-001௨, ச. 4%௪௨da+.
Many pieces} பலதுண்டம். சுரிசையாத்.

<id.+.

A

somt_prorip

kanta-nalam,

Gillet, throat; Gancrem_das.

கண்டப்படை
+.

நஹ

தென்சதுசத்து

n.

<id.+.

(w.)

1:845-ஐ-ற௨ஷ்£/், n. prob. id.

கா! றற];

கட்டடத்தின் அடிப்படை,

உத்தரத்தின்ழ்ச்

சண்டப்படையில்:

(S.L1. ii, 87).

Soarl_Liviosf!

kanta-p-pani,

ச. 4கண்டம்4

+. Heavy dew, injurious to cattle and sheep;
கால்நடைகளுக்கு ஆகாத கொடூம்பனி. Kodai.

கண்டப்புற்று
Cancer

+.

of

(மணி. 19, 83).

4 Elephant’s neck rope; wntardapsSG aug.
(யில்.)
கண்டம்? kantam, x. <khanda. 1. Piece,
cut or broken off; fragment, slice, cutting, chop,
றல௦8], ௦11100), 11; துண்டம். செந்தயிர்க் சண்டம்
(கம்பரா. காட்டுப், 19).
2, 566 கண்டசாதி, (பசத.
தாள. 43.)
3, Curtain made of parti-coloured

throat;

Gpmetrencnyjoio

வகை.

1,
கண்டபடி kanta-pati, adv. <snem-+.
As actually seen; uttiggeutp.
2. At random;

இஷ்டப்படி, சண்டபடி பிதற்றுகறான்.

Saber Ltd kanta-patam,n.<ganda-pada.
ய ; மண்ணுளிப் பாம்பு. ஒக்சாளமையமும்.

போம் கண்டபத மென்னுங்கால். (சங். ௮௧.)
கண்டபாடம்

18(8-08(க௱,

+.
That which has been
நெட்டநப்பண்ணப்பட்டது..

கண்டபூர்த்தி
Satiety; spSguo

சாப்பிட்டான். (97.)

learnt

1உரஉறமார்,
Gb Smpms.

கண்டபேரண்டம்
<gandabhzrunda.

n. <kantha
a.

by

rote;

<id. +.

saw yisSunsé

kanta-pérantam,

௩.

Fabulous two-headed bird,

which can hold even elephants in its beak and

பல்வண்ணத்திரை,

கெடுக்காழ்ச் கண்டங்

கோவி (முல்லைப். 44). 4. (Geography) Continent;

நிலத்தின் பேரும்பிரிவு. 3, Small ridges between
fields

which

divide

the

field

into

plots and embank the water required for
the crop; awdambty. Loc.
6. Block of land
measuring between 300 and 350 acres taken
for purposes of survey;

கோண்ட

நிலப்பகுதி.

sorGusbers

7௦௦.

7.

of sugar;

&am_adSeons.

oOpad

Section,

பகுதி. 8. Jaggery; Gadend. (Se)
(fen)

part;

9. A kind

10.

Sword;

auteir, (9e.)
11. [T. gantamu.] Iron style for
writing on palmyra leaves; எழுத்தாணி. (பில்.)
12. 0084 ௦1 ரூ.௨11; கவசம். (இிவா.) 13. (Astrol.)
The rising, fourth, seventh and tenth signs;

கேந்திரம். பொன்னவன். சண்டத் அறினு மமுசெனப்
போத்றுவரே (விதான. குணாகுண. 95).
S@erL_tb' kantam, n. < ganda.

kanta-p-purtu, n. <kantha
the

சண்டஸ்சானம்.

2.

5000; குரல். குழலொடு கண்டங்சொள

paddy

kind of necklace; கழத்தணிவகை. (5,11. 14, 192.)

1. Throat;
Voice, vocal

<kautha+.
To become clear or shrill, as the
0106; குரல் நன்றகவேளீவநதல். (1.)

n.

Spurgewort.

3,

ராகர்சா1வி;

kanta-nan,

1.

சாசாருல் கண்டனை (தேவா. 1071, 1).

கழத்து.

சண்டதுண்டங்க எாச்ஓயே (குற்று. தல, சவுற்சன. 49).
sort pGp-S5ev kantan-tira-, v. intr.
கண்டதாண்

.n.

ee@ert_tb" kantam, n.<kantha.

வ்ம்௦்டற்க5 16௦௦ 566) காணப்பட்ட போநள். சண்ட
Irrelevant

10,

866 கள்ளி. (மலை.)
2. Crab’s-eye root; garB
வேர். (மூ.௮.) 3. Vermilion; atPoCdiatd. (ep. 3.)

A

division

of

time,

one

of 27

'யோகமீநபத்தேழனு ளோன்று.
K. ganda.]

2.

1. (Astron.)
yokam,

q.v.;

[T. gandamu,

Critical period, calamitous or other

adverse effect of the malignity of planets ruling
the destinies of a person according to his
1௦10500068; ஆபத்து.

கண்டம்?" %கவகன,

<ghanta.

Bell;

Soot L_1biswig) kantam-payaru,x.

Chow-

toon.

.

(W.)

lee-bean.

586 காராமணி.

1௦௦.

சஸ். 4காண்கண்டமட்டும் 1812-௨,
சாப்
சண்டமட்டும்
05601 த19) மிகுதியாய்.
+.

பிடெருர்கள். 0௦1707.

கண்டமாலை!

kanta-malai,

n.

<ganda-

mala. Scrofula, tubercular glands in the neck;
கழத்தைச்சுற்றி drag send. (RasG. saiss
௧ரகசே. 30.)
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கண்டமாலை

கண்டனம்

sear 1_tot%v? kanta-milai, x. <kantha+.

Anecklace; கண்டசரமென்னும் அணி. கண்டமாலை

,சன்னை மெட்டிப்பிடித்தது (இருவிளை. கல்லானை. 17).
கண்டயம் kantayam, n. cf. ghantd. Tinkling ankle rings worn by distinguished warriors;

வீரக்கடில், இருவாசையுர்
வாரூ. 370).
கண்டர்

ரகா

இகழ்கண்டயமும்

7.

Blue

(BG

vitriol;

gifa.

(மூ. 1)

seirt_ot Sst
சீசர் ஆதித்தர்.

kantaratittar,

Name of a Chola

n. <gan-

கண்டால்
18(ஹகார,

Confutation, refutation;

x.

<khandana.

toon.

S@TL_ON Footed kanta-snanam, n.<kantha+.

Bathing up to the neck, without wet-

(றத ரச நகம்)

தலைழுழ்காது கழத்துவரை செய்யும்

ஸ்நானம்.

sedrtam@ kantanki, x. perh. khandat
qiga.

A kind of chequered

cloth

worn

by

women; ggaimaé S20. sain niBECz%Qunergy

Homie

WKegsg (நந்த. ரத்...

SeRTL_TEHA kantSiici, n. perh. kantara +

Prince, 10th c.,

one of the authors of Tiru-v-icaippa; #505 @ncita.
1. Entire-leaved staff-tree Gymnosசைப்பாவாசிரியநுள் ஒருவராய்ப் பத்தாம் நூற்றுண்டி poria emarginata; மரவிசேடம்.
2. Buffalo
லிருந்த சோழவரசர்.

Thorn

கண்டருளப்பண்ணு.தல்

Cutch,

ல்.

140041012-0-

s. tr., Acacia

கண்டாத்திரிலேகியம்

pannu-, ௰. /7. கோண்4 அருளு: 4.
1௦ நாகர்
offerings before the idol either in the temple or
மய 00618 ௦0. ௦05௦; கடவுளுக்கு நிவேதித்தல்,

yam,

n.

with

Vaisn.

ginger

சேர்ந்த இலேகியவகை.

SeeTL_ong kantarai, n. <kandara. Aorta,
the great artery issuing from the left ventricle
of the heart; qguramy. (w.)

SomrL_TLigeetlh
கண்டாபான். 7,02.

Semrt_ev
Mangrove,

kantal,

n.

prob.

s. tr., Rhizophora

kantaka.

1.

mucronata;

ws

வகை.
2. White Mangrove. See வேண்கண்
i. 3. Dichotomous Mangrove, s.tr., Kandelia

rheedii; பூக்கண்டல்.. 4. Fragrant Screw-Pine.
5௦௦ தாழை.

கண்ட நிரையலைச்குங் சானல்

194). 5. Indian nightshade. See para?.

6, White
முள்ளி,

attaining

ltong-flowered Nail Dye.

(மலை)

(காலடி,

(Gun)

See fi

12 in. in length, Scolopsis vosmeri;

கண்டலங்காய்

kantalankay,

m.

Malay

Sobrt_ovib kantalam, n. 4 கண்டல்.
nightshade. See spsrai. (ap. ௮௮)

Indian

Karapa, m. tr., Carappa obvata; wracns.

கண்டவன்
is seen;

<khandaérdraka+

as

its

chief

kantiattiri-lekilehya.

(பைஷஜ.)

kantavan,
the man

Soe _OGuid

n. <aneix-.

(L.)

Who-

in the street; person

kantar-kuyam, 4. 4 சண்டல்

Aerial roots of the Screw-Pine; தாழை

விழதூ. (தைலவ.)
SORTED kantarai,

sep.

n.

prob. khanda+

Cavern in a rock; கற்புழை. (இவா),

கண்டன் kantan, n. <ganda.
1. Warrior; adr. தெவ்வர் புசமெரி சண்டா (சோயிற்பு.
avons. 26). 2, 71016 ௦8 நடிக 14௦25;
சோழர்

பட்டப்பேயர்.

(பாரத. பாயி. 20).

Electuary

ingredient; @&#

kantaparanam,

n.

See

கண்டாபரண் 120(8ழகாகற, ஈ. 410. தச்ச.

bharan <hantha+ a-bharana,

curls one on each

Two auspicious

side of a

horse’s

point of the horse; sfesdspstdr
புறத்தும் உள்ள இருசுழிகள், (அசுவசா. 19)
SORT

+.

TTL

See கண்டபாடம்.

Sotrt_tivewh

neck,

@ucrG

a

kanta-patam, n. <kantha

kanta-mani, n. <ghanta+

யதனொடு

மடிப்ப

(பிரபோத.

11,

41).

2, Bell tied to the neck of an elephant; ward
கழத்திற் கட்டும் மணி. (ர)
3, Tinkling anklerings worn by distinguished warriors; வீரக்கழல்.

கண்டாய் ஷர,

of the

2nd

pers.,

2௪. "சாண்... Expletive

something

ஐத ழன்னிலை அசைச்சோல்.

like

கண்டாயம் kantayam, n.

whom

one

sees

(for

the

‘you

see’;

(இருக்கோ, 114, உசை.)

who has no concern; சம்பந்தமில்லாதவன். கண் let, avenue, passage; ang. Gg.)
La@erdond DasiupGs Cusco?
கண்டார் kantar, n. <sneir-.
+huca,

gon.

7. A sea-fish, pale, dull red, mani. 1, Large bell; Gugwen?. Crwdaad . . .
கண்டா,

கடல்மீன்வகை.

ever

latronum;

first

persons not related; persons
50௨865;
சம்பந்தமில்லாதவர்.

Opening, out-

Lit., persons
time),

hence,

not concerned ;
சண்டார்கள். Ser

சென்று கையேற்கு மாறே (பிசபோத, 97, 440.
கண்டாரவம்

kanta-ravam, n. <ghanta+

7௭௦௪.
1. 8௦00ம் ௦4 ௨ ௨11; மணியோசை,
A musical mode; at @me. (W.)

2

கண்டால் 1293], 2௦8/4 சாண்... 6. ம. kani,
சண்டன்வேல்கை யெச்சாட்டு மெழுதி hanna,
kante. Except; seit®. அதற்காகப் பேச
3, Husband; கணவன். (பில்)
னேனே

சண்டால். வேழெதற்கும் இல்லை.

Madr,
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கண்டாவளி
sointtasafl
vali.

Necklace,

kantavali, n. <kanthat+e-

Small

See serion&v?.

பிடித்தற்தரிய சிறு செங்கல்.

se_raaf

பைச் சளிலுண்டத (இருவினை. சல்லானை. 18).

SoH t_ TAN Psd kantaviltam, n.< gandat
ausadha.

See acéxGuoraygib.

SORT L_Tortd

kantila-v-erutu,

Pack-bullock; Gurftn®. (w.)

1.

கண்டானுமுண்டானும் 1-20(2றயம(anum, n. 78ம்பற]. ௦4 சண்டானும்.
Household
utensils, great and small, useful and useless;

வீட்டுத் தட்டுழட்டுக்கள். சண்டானு முண்டானும் Os

௦8 பரமா;

குடா, (தொல், பொ. 623.) 2, 1௦04, சாம்; மந்தை.
Loc.
3. A kind of portable hurdle, used by
fishermen for catching fish in shallow waters;
அடைத்து மீன்பிடிக்குங் கநவிவகை, (7.) 4. See
கண்டிக்கல்,.

n. <kanthika.

1, Neck

ornament;
கழத்தணிவகை.
2. Necklace of
rudraksa beads;
உருத்திராக்கமாலை.
சண்டியித்:

பட்ட சழுத்துடையீர் (தேவா. 580, 0),
Satong.*- 5H kanti-, 17 v. tr.<khand.

1.

To reprove, chide, censure; syigiapsd.
2,
To speak with decision, precision, impartiality; pyesrycGuage.

(w.)

3. To chop,

mince, slash, cut into pieces;
4. 7௦ (49406), றகா௦61) பகிர்தல்.

8௦

த்தல், (இவா)
(௫)
5. To

124) பதத்தல், ஆள் சன்ருய்ச் சண்டித்திருக்க

(ன். 700.

கண்டி:

kanti, n.<id.

சிசங்கண்டி. (சனிப்பா)..
கண்டி”

566 கண்டியூர். பூமன்

வாரம், #. <Mhr. bhandil. (T. Tu.

hhandi, M. kandi.)

1. Candy,a weight, stated

to be roughly equivalent to 500 Ibs.; umsGuoer
னும் நிறையளவு. .2. க முறபீர் of land, as much as
will produce a candy of grain, approximately
75 acres;
ந்து ஏக்கநன்ன நிலவளவை. 3,

A unit of capacity=360 ug =4 seo; o5 pape
லனவு.
Somrig* kanti, n. cf. kdndera.

Amaranth,
(மலே.)
Seng”

Amarantus

A species of,

campestris; Fo8es.

kanti, n.<Sinh. Conde,

Kandy,

one of the ancient capital cities of Ceylon;
இலங்கையின் பழைய இராசதானீயுள் ஒன்று,

கண்டிக்கல்

மரம் ப1வி,
87

houses;

n.

ஐ, $சண்டி! 4,

ஒதவகைப்பறை.

Necklace;
rudraksa

பதங்த

See scm’,

1.

(யில்.

விவ்

n. <hanthika.

1.

கழத்தணி,
(பில்)
2. Neckiace
beads;
உநத்திராக்கமாலை,
(பில்.)

of
3,

Breastplate of gold set with precious stones;
upéaibd,

(Ben.)

யம். (சூடா!)

4, Armlet, bracelet;

5. Jewel casket;

(யில்),

கண்டிகை?
கண்டிடு-தல்

See sory’. (C.c,)

kantitu-, v, intr. <saeO'+

To wind thread on a

Pb abpisd.

spindle; pravd of

(w.)

Seirig Std kantitam, n. <khandita.
ness.

Divie

(w.)

SeRT1g.Ns' kantikai, n.
@®-..

amgae

quseréGotny,

kantikai, n. <khanda.

sion of a field; SotuSFaj.

கண்டி! மர், ௩. 1, Buffalo bull; aged

நார்,

terracing

kantikam,

கண்டிகை!

தனை எதற்கு? 10௦.

கண்டி?

for

கண்டிகை! 802௨], ஈ. ௦ சசடிகை. க 10ம்

kantalam, n. <kanthala. (T.

கண்டாளவெருது

bricks

Soorgetd
(௦:05)

(w.)

kantalamu.]
Travelling sack or wallet placed
on a bullock, pack-saddle; orgPeirGunsS
Gib
போதி. (1.).

<id.+.

கண்டிரு-த்தல்

586 கண்டிப்பு,

Stern-

கண்டிசமாய்ப் பேசுருன்.

கண்டிப்பானவன் 13/03 ௨ஹ,ஈ. “சண்
டிப்பு|- ஆனவன்.

541101 1020; ௨ ௧

சோல்லுறுதியுள்ளவன்.
கண்டிப்பு

உறர்றறய,

௦7 15 ௭௦7;

௬. “சண்டி...

1, 8௨

01௦௦4, ர2௦1:௪; கடிந்துகோள்கை.
2, Strictness,
6%20(0659) றாக015101; வரையறை.
3. Certainty,
assurance; emg. (wW.) 4. Cutting, sundering;
துண்டிப்பு,

(ஸ.)

falling tree; @apis.

5. Damage,

Kodai.

as

கண்டிப்புப்பண்ணு-தல்

pannu-, ஐ. 77, 4சண்டிப்பு4.

8150101106;
கண்டிபிடி

done

by

a

%2([றறமப-ர-

To impose

strict

திட்டம் சேய்தல்.
-த்தல் %ஊப-றர்[்-, ௦, 447. கண்

டி4.
To cover the upper floor of a house
with terrace-bricks; Gupperfenpé adayded

orp SEF poser.

Seung wit kantiyar, n. prob. kantha. Bards,
lyrists; uted. (ws. @.)
semrig ust kanti-y-Or, ஐ, <khand.

1, Name

of a town with a Siva shrine, in the Tanjore
district, which commemorates the story of

Siva’s nipping off of one of Brahmi’s five heads,
one

of

atta-virattam, q.v.; on ucisussgacr

ஒன்று, (தேவா.)
2, Another part of the above
town noted for its Visnu shrine; 95 efe}ey

ஸ்தலம். (இவ். இருக்குறுச். 19.)

கண்டிரு-த்தல் kantiru-, v. 884.4 சாண்-4

3, 7௦5௦10, நசஜ்௩; தோன்றியிதத்தல். அவனுக்குச்

சாய்ச்சல் சண்டிருக்ெது.

2, To be noted down;

குறிக்கப்பதேல். புஸ்தகத்தில் அர்தக்சணக்குச் சண்டிருக்
இதா?
eotsrig.cv kantil,2.<Mhr. khandil. [M. kandil.]

Candy.

0110௯௦ &015௦.
அப். 13.)

1. Lion; Fuad.

QJ.

Square

spurge.

sore Gy kantiré, part. <aremx-.
1804,

ஐ.

A kind of Black

See Gadiafwib. (engever. சைல. 83.)

கண்டு? kantu, n. cf. Rantakari.
plant with diffuse branches.

Sce

kantu,

pendent

in

௩.

-(@gea.

A prickly

3. Bead
an

99)
for

the

1.

Clod,
Wen;

like

neck;

a
ef

ஆபரணவுந. புல்லிகைச்சண்ட சாண் ஒன்றிற் கட்டின

சண்டு ஒன்றும் (8.1.1, (1, 429).
eotr@' kantu, n. <khand@.
rock candy;

Assis. 8).
கண்டுகம்
Arnotto.

Sugar candy,

கற்கண்டு. வாயூறுகண்டெனவும் (சாயு.

ஷிகா,

See udu,

n.

(we)

cf.

bhandika.

SoTOE)-FEV kantu-kali-, ௦. 4சாண்+. tr. To enjoy to saticty; Gugdydém
og

மளவும் அனுபவித்து£சமித்தல். -- 7%2-.
one’s appetite

from

having

too

much

To lose
to

do

with food, as 0௦016; தானேசமைத்தல் முதவியவற்

ஐற் பசிமந்தப்படதல். (94.)

கண்டுகாண்(ணு)-தல்

kantu-carukkarai,

180(ம0:18-, v. tr.

கண்கொண்

(இருக்கோ,

102).

<id.+.

1. To visit, call on, used when one

கண்டுகொள்(ளா)-தல் kantu-kol-, v, tr.

visits his superior or any great person;

செய்தல், தல்களைக் சண்கொள்ள லர்தேன்.

Guy

2. To

learn, come to know, understand; sStgxGamar
எ
உய்யகான் சண்டுகொண்டேன் (இவ், பெரியதி.

௩

(சிலப். 4, 35, உரை)

கண்டுசாடை
5௦6

1210-084கம், 1.

கண்சமிக்கினை.

som@erminiy

4சாண்ஃ-4

kantu-ciyppu, n. <id.+.
கண்சொய்ப்டாய் விட்டுவிட்டாக.

A species

of Mallow, Sida acuminata; எிலைத்துத்தி, (ம)
somrOshA-s5c
kantu-tarici-,
ஒர.
<aneit-+.
To visit, call on, pay cne’s respects to, as great personages; lit., to view frorn

a respectful distance; GufGwmt

சேன்றுகாணுதல்.

tpgeSwarenas

007701,

கண்டுநூல் 1240-01, 1.<serG'+.
thread, ball thread;

Skein

2gemen_prd.

soirGum mG kantu-paraaki, n. [T. K,
gantubdrangi.] 1. Beetle-killer. See fpCsdg.
(பதார்த்த, 980.)

2. Indian Lotus

Croton,

Macaragua indica; 25 #gnombd. (L.)

s. tr.,

soirOumaiter kantu-pivanai, ௬. 4காண்-

+.

Acting by imitation;

s@uafdme.

கண்டுபாவி- த்தல் kantu-pavi-, v. tr. <id.
+.

Toimitate ௩ ௧௦௭0) ஒன்றை

அனுசரித்துச்

செய்தல், பலாயனற் சண்பொவித்தாங்கு

(பாரத. நிரை

மீட், 21).

<id.+. To look at a thing attentively; sar
மாய்ப்பாரீத்தல். குவளை . . , கின்கண்ணொக்குமேற்.

1, 1,1).

கண்டுருக்கரை

<khanda+.
An imported white fragrant sub514006 0560 85 100656; புகைத்தந்தரிய ஒரவசை

கண்டுத் அத்தி பரபரப், ஐ,

2.

or something

ornament

Gurgwgub Gurampgs

மாகை. சமைத்தசோது கண்டுல் காணாமையுமாயிருக்கத.

கண்டுசெய்-தல் 1:2010-0௯-, ஐ, tr. <id.+

adm_waga?

<ganda.
ego.

State of being at once sufficient and insufficient;

apparent insufficiency;

To imitate an ௨௦௦௦) அனுகரித்தல். (1)

(wtev.)

கழலைக்கட்டி,

3. Seeing with one’s eyes and

(w.)

Ball of thread; நாற்பந்து.

3Cy.

2, Overlooking as if not seeing; aout

566 கண்சமிக்கீனே.

soar kantu, n. <T. kande. [K. kandike.]

கண்டு?

actually having seen; untsgnb unmmgiGuned
ps

வாசனைப்பண்டம்.

See soir

டீர். (தொல். சொல். 495.)

lump;

1,

failing to observe; screphacrOd afopud
566 பெநஞ்சீரகம். (சம்பசா. ஆம். yet
4,
தைக்கிரகிக்க இயலாமை. (விவிலி. மார்ச். 4, 12)

5௦6 கதுூரக்கள்ளி,.

Pepper.

1:8றடயம்-ம80கர்,

1. Pretending not to have seen while

kantil-vernai, 1. யமாயிநக்கை,.

கண்டீர் 18, சார். 4காண்-. Particle
having the force of ‘you 506”; ஒரு முன்னிலையசை.
அவர்கண்டீர் சாம் வணங்குங் சடவுளாரே (சேயா. 1231,
10).
Searle. TL kantiravam, ». <kanthirava-

கண்டிரை

கண்டுங்காணாமை

<id.+.

கை.

See airy’, 1. (w.)

Seng. vGarsir Glens

(Bon)

கண்டுமுகல்

690

குண்டில்

கண்டுபிடி -த்தல் 13ாடப-றர்ப்-, 5. tr. Cid. +.

To find; to invent; to discover; to detect;
ஆராய்ந்து கண்டநிதல்.
கண்டுமுட்டு kantu-muttu, 2,
< id.-+.
Pollution by sight, term applied to a fast observed by Jains when they happen to see Vedic

Hindus;

வைதிகரைக்கண்டால் சைனர் மேற்கொள்

ளுந் தீட்டு, சைவவேதியர்தா மேவலாவின்று கண்டுமுட்

டியா மென்று (பெரியபு. திருஞான, 093),

eoin@apse

Actual

kantu-mutal,

n.

< id. +,

produce of a field when the harvest

691

கண்டுமுதல்பண்ணு-தல்

கண்ணடை_த்தல்

has been reaped and threshed; ayéai ppovter
தானியம்.

கண்டுமுதல்பண்-ணு-தல்
pannu-, v.tr. Cid.+.

ஒப்படிசேய்தல்.
கண்டுமூலம்
killer.

kantumilam,

5௦௦ சிறுதேக்கு.

சண்

துயில்.

n.

1, 7௦ 51682; தாங்குதல், மாசுணம்
dim, as the

முதிர்வினன் (புறகா. 159, 4).

n.<id. + ubti-

word

'வேளிப்படையான

சோல்.

(௪0, 4, 1, 9,

கண்டெ.ளஷதம்

or

statement;
ஜீ.)

kantausatam,

n. <gan-

compound

medicine,

Strong

காலத்துக் கோடக்கும் ஒநவகைக் கூடீடமநந்து..

Sei ceT kanna, adv. perh. sow. [T. krannana.) Speedily, quickly; Sesame. sens@e
Curis

SenCH kantati, n. <kandati.

kantokti,

plain

da+ausadha.

216; பாரீவைமங்குதல். சண்மோன்று முன்றிற் போகா

tingling;
ஞட். 188.

கண்டோக்தி

0. intr. applied to the tongue in lock-jaw; séra? BES

kantuyil-,

(நீதிகெறி. 34). 2, 1௦ ா௦1

க. ௭ச்சமர்சர்

566 கண்டோக்தி.

Unambiguous,

Beetle-

(மலை)

eam Guer(gy)-sev
கண்டுயில்வ

1:80(0-00121-

Tocollect wet produce;

கண்டோக்தம் மகக,
12/2...

1. Itching,

#aray.
சண்டூதி யாற்னுது (கந்தபு. முத
2, Climbing Nettle. 5௦6 காஞ்சோறி.

(Slen.)
soarGuid kantiyam, n. <kanditya.

See

கண்டூதி, 1. விலங்கு தத்தம் மெய்ய சண்யேம் யாவும்.

போவது கருதி (கர்தபு. மார்க்கண். 4).

semomen.

Serer

Madr.

kannaki, 2. றவர், சண்
4 அசம்.

1.

Kannaki, the wife of Kovalan and the heroine

of Cilappatikaram; Guraeedr மனைவி.

2, &

poetess,

chief

the

wife of Pékan

an

ancient

of the Tamil country who was famed for his
munificence; Guar wsarel. (typem, 143.)

SIM
nS S5EjT kannah-kittanar, ஐ,
<samerce*+.
Kittan, the son of Kannan,

கண்டூயை 120௨ம், ௬. 410. 5௦6 கண்டூதி, 1. name of the author of Kar-nar-patu; கார்நாற்பது

அடங்காசெனிலுங் சண்டூயை (சேதுபு. மூத்ர்த். 6).
கண்டூரம்'
Climbing

kantiram, n.

Nettle.

See

<kandard.

ar&Garp.

(@er)

1,
2,

இயற்றிய ஆசிரியர்.
ECR
COF- SEV

kan-n-acai-,

v. intr.

See கண்ணடி-.
சண்.
கண்ணஞ்சனம் 120-0-வி௦ஹகாம, ௬. 414.
+.
1. Black paint for the eyelashes used by

Cowhage. See பூனைக்காலி, (மலை;
eosr@atb’ kantiram, n. Strong compound
medicine; séxGLoraygib. (w.)
semG@-gsaeev kantetu-, 0. tr.<srew-

women and children;
vitriol; gifar. (w.)

+.
To happen upon, as a thing of value, and
pick it மழ; பார்த்து எடுத்துக்கோள்ளுதல்.

SMC EHH-S6V
kan-n-aiicu-,
v. intr.
<id.+.
To quake through fear; uatuSsd.

கண்டை!
pletive;
3.

kantai,

<id.

ஒர் அசைநிலை.

part.

(தொல்.

8596 கண்டைப்பாய்.

An ex-

சொல்.

duvd.]
1. Small cloth for கடு
சிறுதுகில்.
(9e.) 2, 0014 ௦1 51142: 1௨௦6; சரிகை.
கண்டை/
18ம், n.<ghantd.
1. Bell,
large bell; Gugwes?. (fen) 2, A drum; தோற்
(பிங்.)

ந்வி]5; வீரக்கழல்.

3. Warrior’s ankle rings or

Sodrentcivsrus

2.

Blue

கடாஅச் சனிற்றினுல் சண்ணஞ்சா வேற்றை (கவித். 101,
somronrehCrsS@)t kannafi-céntanar, n,

Reel of

somrent_® kantai, n. cf. khanda. (T. kan-

கரவிவகை,

aw.

426)

(கவித். 108, 3.)

கண்டை? ரர்கர், ௩. 40. 5௪௧82.
a weaver’s shuttle; Gasaysgrpi.

scwroeP®

kantaippay, int. 4காண்-.

<semexcs? +.
Céntanar, the son of Kannan,
name of the author of Tinaimoli-y-aimpatu ;

தீணைமோழியைம்பது இயற்றிய ஆசிர்யர்.
+.

Son oar ig.'5 SEV kan-n-ati-, v. intr.< sew
To wink significantly ; seraran Gadge.

Sonremrig.* kan-n-ati, n.<id. +.g@-.[K. Tu.
kannadi.)

566 கண்ணாடி.

கண்ணடி. (வேச. 029).

Sein orant_'-sev
<id.+.

கின்வனப்பிற் செல்லாம்.

kan-n-atai-,

0. intr.

1. To be blocked up, asa hole;

gat

6661 நஸ்௦1க்! பார். இப்போர் புறஞ்சாய்க்து சண்டைப். ரம் அடைபதேல். இடியப்பக்குழல் சண்ணடைச்துபோ

யாய் (சவித். 89, 13).

கண்டைவேஷ்டி.

டை.

kantai-vésti, ௩. ௭சண்

Cloth with 1௧௦௦ ௦௧௭;

கண்டொளி-த்தல்

சரிகைத்துணி.

kantoli-,

v.

intr.

<srew-+. To play the game of hide-and-seek;

யிற்று.

நாகா)

2. To cease shooting, as the head of a

பயிரின் குதத்துக்

கண்ணடைதல்.

(7)

3,

To be spoiled, as milk when kept too long;
திரிந்து கேடறுதல். சண்ணடைத்த பால். (94.)

Sonresm cot_'~$ GeV kan-n-atai-, v, inér.

<id.+.

1. To be choked; to be stopped up, as

(16 0016௦5 ௦4 ௨ 5றா1 த;

துவாரமடைத்தல். ஊற்று

முழுதும்

சண்ணடைத்துக்கொண்டது.

blocked

up, closed, as a way; sudwar sped.

பெருவழி யறுகையு

நெருஞ்சியு

தாக்கு (மணி. 12, 60).
51660;

தூங்குதல்.

2. To, be

மடர்க்து

கடைக்கங்குலான்

SBT
COL _HSLITE kan-n-atainta-pal, 2.
<saremen'-+.
Milk spoiled from keeping:
திரீந்துகேட்டபால்.

(14.)

கண்ணப்பதாயனார்
kannappa-nayanar,
n. Csememtuer-+.
A canonized Saiva saint,

who,

கண்ணவேணி
vent.

from his intense love to Siva, gouged

out his own eyes to engraft them on to Him,

12௨௮ம்,

n.

A name of the river Krsna;

<Krsnaகிரஷ்ணைதி.

(இருவினை. தலவி, 11.)

சண்ணடைத்

3, To close the eyes and

கண்ணடைஇய

(பட்டினப். 115).

கண்ணறை
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கண்ணடைத்தபால்

கண்ணழற்சி 8-௨ விஷவ் ௨. “கண்ட்.
மாத
1௨ (௪
போறுமை. (54,)

ர;

கண்ணெரிவு.

cerrca)55

1,

2. Envy;

kan-n-ali-, v. intr. <id.

+.
To dissect the words of a poem and
interpret the same, word by word; பதம் பதமா
கப் பொோரளுரைத்தல். (இதை. 1, 13.)

கண்ணழித் துரை
+of?-+eer-.

by word;

1௨ர-0-வி1(மயாவ்

.<id.

Paraphrese of averse, word

பதவுரை, கண்ணழித்துசைபத்திச் சூத்ிரச்

துக்குப் பதப்பொருள் கூறுதும் (9. போ. 1, இத். பச்.

எட ௦4 63; அறுபத்துழவர் நாயண்மாகுள் ஒருவர். 12).
(பெரியபு:)

கண்ணப்பன் 1800௨0ற௨, 8. £சண் 4 அப்பு-.
See கண்ணப்பநாயனூர். கண்ணப்ப ஜெப்பதோர்.
(இருவாச. 10, 4).

seRremtingin

er.

kan-n-amaram,

ச.

<id.+

Granular ophthalmia, conjunctivitis;

Sober
ge" Garis,

கண்ணமுது

kannamutu,

n. <adrard+

saps. A sweet dish consisting of rice, sago and
other ingredients boiled in milk and sweetened;
uma. Vaisn.
Somenrui-5
Sev kan-naya-, உ, க சண்
+ew-.
To long for intensely, desire eagerly;

விநம்புதல். (இருக்கோ. 109, துறை),
கண்ணயர்-தல்

+ut-.
sleep, as

kan-n-ayar-, v.intr. Cid.

To be drowsy; to be heavy with
the eyes; grésf2vew அடைதல்.

கண்ணராவி 18வக£ர/, உ. 23, hannara.
1. Pitiable condition, misfortune; கஷ்டநிலை..

2. Sorrow, grief; sidaub.
கண்ணரி-தல்

ஷவர்.)

47).

ணரிக்த

கையராகி

கண்ணரிப்பு
Neuralgia

of

(பெரும். உஞ்சைக்,

orbital

n. <id. +.

nerve;

வகை.

கண்ணருகு-தல்

410.4 அருகு-.

7௦

kan-n-aruku-,
twitch

the

33,

கண்ணேய்.

v. intr.

e

6; கண்ணை
இ௫க்குதல். (வச. 3124, உரை),
்
Sew eor ast kannavar,n. <id.
Lit., those

who are as eyes, transf. மாய்க்க;
சடனழி சாரியச் சண்ணவர் (பரிபா,. 19, 22). அமைச்சர்,

1. 44ம். *

Interpreting a verse, word by word; ugiGur
நள்கூறுகை, (தொல், எழுச். ஏுப்புப், உரை:)
கண்ணழிவு? 1809வ]14ம, 8. 418. * அழி.
196760, ௨7, 1ற2:1201100;

குறைவு.

1,

விபூதித்வயத்:

க்கும் சண்ணழிவு சொல்லாகின்தீர் (இவ். இருமாலை,
3, வ்யா).

2. லஷ)

தாமதம். ௮த்தலேயாலே பெறு

மிடத்தில் ஒரு சகண்ணழிவின்றிக்கேயிருக்தது (FO, 7,
6, 7).

ப

Somem
aps saCaerev

kan-n-aluttan-kol,

18. றா௦0். கண்ணெழுத்து
4. The painter’s brush,
மவ; சித்திரமேழதுங் கோல். சோமே விருச்தொரு

கோறுவெனிழ் .... . சண்ணமுத்தங்கோல் கொடுத்தலும்
(௪. ௪. னவை.

1, மறை).

semresrat! kan-n-ali, ௩. “சண்,
௫02௦௧
bestowed by the look; கண்ணாற்சேய்யும் அருள்.

சண்ணளி சாண்மின் (சல்லா. 10, 18).

கண்ணறு-தல் 11-0-வ£ப-, ௨, 45.
in kindness,

9.8: 4சண்டி . | 08551௦௦) கண்ணோட்டமறுதல்.

kan-p-arippu,

the

kan-n-alippu,

1. To be wanting

To desist, cease, as from doing a மேடி; நீக்ததல்.

கடங்கண்

"ண்ணழிப்பு

8௦6 கண்ணழிவு!. (மாறன. 65, உரை, பச். 50.)
som ear isley’ kan-n-alivu, 1. 4108. * அழி”.

றச் சொல்லிலும் (குறள், 184).

<id. +.

courtesy,

com-

சண்ணின்று சண்ண

2. To cease to be

friendly; s-YSH vse. suaapBor கண்ணநற்றார் கமழ்.

சுண்ணத்தி னென்பவே (2௨௧. 878).

கண்ணறை

kan-n-arai,

1. Breadth, width;

00551. ௫௩6,

sjse.5.

n. <id. + wo
er)

2. Blind-

சண்ணறையன் (தேவா. 678) 9),

391404 ற850ஈ; குந-டன்-டி. சண்ணஜைமன்னன்
சத. கான்சாம். 41).

4, Pitilessness,

ness; aisirGargsa. (W.)
orifice;

துவாரம்.

(.)

3,

(பா

hard-hearted-

5. Hole, crevice, chink,
6. Mesh

of

a net,

interstice in rattan work; al% முதலியவற்றின்
கண். (9) 7. 0211௦௨ honeycomb, in a
white-

ants’ nest; Gpcrad

ypoouupSdr oynp. (W.)

கண்ணறையன்
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8. Cavity in a moulding, fluting, groove; ongpe
aiemp. Loc.

SOR
68H GOULIGST
kan-n-araiyan, n. <id.+.
T
1. Blind man; குநடன். சண்ணறையன் கொடும்பாட

னென்றுரைச்ச வேண்டா (தேவா. 018, 9).

1282163

067501)

வன்னேஞ்சன்.

2, 11௨70-

சண்ணறைய

னென்று பலரா விகழப்படான் (சிதிகெறி. 67).
கண்ணன்! kannan, ௩. <id.

One who has

ல/65) கண்ணுடையவன்.
SoRT
eR or? kannan,n. < Pkt. Kapha <Krsna. 1. Krsna; கிநஷிணன். (இவ். இருவாய். 10, 5,

1)

2. Visnu; Pst.

Sairoatenest
@*.

Priest,

kan-n-anan,

who

000125; புரோகிதன்.

சென (ச. 8802).

(Bem)

conducts

n. <seir-+ or
religious

cere-

கண்ணனாரொடு சடிகையும்: வரு.

கண்ணால் %80ரக-, v. intr. <id. +.

1.

கண்ணாம்பொத்தி
கண்ணாடித்தாரா %201201-(-1278, ௩. 414. 4.
A kind of duck; ggams anggi.

SOTEHIYLILIGVGNS kannati-p-palakai, n.
<id.+.

Plank with a peep-hole for looking

நமஸ்

பார்ப்பதற்கேற்ற

Ww.

துவாரழள்ள

கண்ணாடிப்புடையன்
yan, n. <id.+.

பலகை.

kannati-p-putai-

See கண்ணாடிவிரீயன்.

SORT CR) IL{GOL_@NGukannati-p-putaivai,

n.<id. +.

A thin, inferior kind of cloth;

வகை மேல்லிய ஆடை.

கண்,
1. Last

ov

(1)

kannati-y-ilai,

leaf of a plantain

eg

n. <id.+.

next to the fruit;

aurenipuieér mG. Loc. 2. Sunder-tree, m. tr.,
Heritiera formes; மரவகை, (1)

கண்ணாடிவிசிறி kannati-viciti, n. <id.+.

Fan-light,

fan-shaped

window

over

a door;

To be intently bent upon, mindful; sgggimag
தல். சருமமே சண்ணாயினார் (சீஇிகெறி, 58). 2, 7௦ 0௦ நிலையின்மேல் அமைக்கும் விசிறிவடிவமான கண்
Byway.
(C.E.M.)

as precious as the 6;

ளான குழந்தை.
கண்ணா”

per.

568

அநமையாதல்.

128, n. <kand.

திப்பலி, (w%v.)

என்கண்.

1, Long pep-

2, Racemed

lance-

leaved Digitate Ivy, Heptaplewrum racemosum;
சிறுமாவகை. (1.)

கண்ணாஞ்சுழலை 120048-௦ய[விய], ௧. 4கண்
++.

Rolling the ஷே ௨௦௦4; மநண்டூ பார்க்

கை, சண்ணாஞ்சழலையிட்டு. அதிசங்கை பண்ணுங்காட்

டில் (ஈ6, 8, 1, 4).
கண்ணாட்டி 12-ர -814, 2. 414.4... 8௭0௦

is regarded with the greatest affection, woman
greatly beloved, a term of endearment; lit.,
apple of the eye; ange. saweny Cuneray)

(இசாமகா. ஆரணி. 26).
கண்

kan-n-ati, 8, ஏமம், 4 ஆடு. [16.

kannddi.)
1. Mirror made of burnished gold
or of any polished 16181) உருவம் பிரதிவிம்பிக்தம்
படிமக்கலம். (சீவக. 2327.) 2. Glass things; soir

ஸஞுடியாலான போநள். 3, Looking glass; முகம்
பார்க்தம் கண்ணாடி,
4, 5060201895; மக்தக்கண்.
ணுடி. 091/0.

Soi Ciy S&S aykannati-k-katavu,
st. “சண்
@e+.

Glazed

SBaj. (C.E.M.)

door;

semrgpiqutii oss

கண்ணாடிச்சால் kannati-c-cal, 2.<id.+.

Blank spaces or balks left between the furtows, in cross ploughing; ogy spégure

உழம் உழவில் நடவில்விடப்படூம் Fut. (w.)
கண்;

.ச்சுவர் kannati-c-cuvar, 4. <id.

+. Small wall raised to screen the oven ina
room; sGLeouw6ss Pysat. (w.)

Sait @yig-all Muscat kannati-viriyan, n.<id.
+. [M. kanndram.]
Russell’s Viper, Daboia
russellii, so called from its having on its back

bright squares resembling lenses; விரியன்பாம்பு

வகை.
கண்ணாணி kan-n-ani, n.<id.+.

Pupil of

the

சாண்பது

eye;

கநவிழி.

கண்ணாணியாகவிறே

(௪9, 41) 4.
கண்ணாணிப்பூ kan-n-ani-p-pi, n. <semr
ஞாணிர். 1,6000008) கண்ணில்விழம் பூ.
கண்ணாணை

130-ர-8ோ2ம், உ. “கண்ட்.

taken upon one's own eyes;

ஒர சூளுரை.

ஏன் சண்ணாணை (தனிப்பா, 1, 298, 10).

Oath
காமா

கண்ணாம்பூச்சி 129-ம-4௱-0௧௦0, ௬. 444. 4

epiu-.

The children’s game of hide-and-seek ;

கண்கட்டியாடும் பிள்ளை விளையாட்டூவகை,

கண்ணாம்பூச்சிபற-த்தல் kan-n-am-piccipara-, v. intr, Cid. + yé@t+. To be dazzled, as
the eyes from glare; to swim, as the eyes from

weakness or from defective vision; கண்ணுக்கு
மின்மினீபறப்பதுபோல் Carsrnge.

Loc.

கண்ணாம்பூச்சியாடு!-தல் 129-௮-க0௯-ற0cci-y-atu-, 0. intr. <id.tgpi-+. To play
the game of blindman’s buff; sdray guaSar

யாடதல்.

கண்ணாம்பூச்சியாடு?-தல்
cci-y-Atu-, v. intr. Cid. + பூச்சி...

பூச்சிபற-..

kan-n-im-pa586 கண்ணாம்

கண்ணாம்பொத்இ 1:20-0-க0-00(0/, உ. 41ம்.
4...

5

கண்ணாம்பூச்சி.

௦,
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கண்ணாமண்டை
+.

Sabteayincir
cot kanna-mantai, 8, <id.
Frontal bone; sabrGioguetrom orgutbty. (w.)
கண்ணாமூய்ச்சி kanna-maycci, 8. <id.+

மூய்-.

5௦6 கண்ணாம்பூச்சி.

soiremyoip

(7)

kan-n-ayiram,

n.

<id.+.

Indra, the thousand-eyed; @sPaeir. (w.)
SoRr

ooh

<id.+. 2

- HS

©

kan-n-Ay-iru-, v. intr.

படனம்,

vigilant, closely

attentive; to look 5068442501) விழீப்பாமிநத்தல்.
2. To be dear, precious;

கண்ணார்

kannar,

Enemies, 1065) பகைவர்.

அருமையாயிருத்தல்.

1. 4சண்ணு-எ

3 neg.

சண்ணார்மதிக்கும் சவிசாச:

ங்கம் (தமிழ்கா. 210).

கண்ணாரக்காண்(ணு)-தல் 180-0-கா௨-1kan-, v.tr, கண்ர்.
1. To see with one’s own
865) கண்கூடாகப் பார்த்தல். (இவ். இயற். இருவிரு,

97)

2. To havea full view to one’s complete

8815120110)

ஆசைதீர நோக்குதல்.

சண்ணாரச் கண்:

டோர் (தாயு. பசாபசச், 9),
So

EQUVSHT
MLD

kannala-k-kanam,

1.

<hkaly@na+.
An ancient marriage tax; oat
கத்தின்போநட்டுச் சேலுத்தும் ஒத பழையவரி. (1.3.2,
Cd. 563.)

கண்ணாலம் 1௨08] ௨0, n.<halydna, Wed-

ding, marriage; Suton, serene Gangs
(இவ். காய்ச். 11, 9).

Sekt eHVEPHSSG
5௨6 கலியாணழநக்த.

kannala-murukku,

(தைலவ. தைல.

n.

303, உரை.)

Sait @ayad kan-n-avi,n.<ae@+. Evil eye,
blight of the eyes; Seiregprm. Loc.
கண்ணாள் kannal, ௬. ௭14.
Sarasvati,
the 8004655 ௦4 12காஈம்பத; சரசுவதி. (பிம்.),

கண்ணாளன்

%-3-ற-வ]கற,

ஐ.

<id.t.

1.

Husband, lover, used as a term of endearment i
நாயகன். மதுமலராள் கண்ணாளா (இவ். பெரிய. 9, 10,

4). 2. Associate, companion, as an affectionate

friend; அன்பன்... கண்ணாஎன். சண்ணமல்சை சசார

என் (இவ். பெரியதி. 11, 6,7). 3. Smith, artisan;
கம்மாளன். (சூடா.)
கண்ணாற்சுடு-சல்

kannar-cutu-,

<id. +. , To blight with the eyes;

படப் பார்த்தல்.

(7).

v. tr.

acwGourg

கண்ணாறு kan-n-dru, உ. ௭10.4, 1. Irrigation water-course leading to a paddy field,
a stream issuing from a sluice; utseramisdare.as
(S.1.1. iii, 78.) 2. Block or division of wet lands
for purposes of classification 8008. 40 productivity
; நன்செய்ப்பிரிவு.

Culvert; Forumerd.

Loc.

(G. Tn. D. i, 285.)

3,

கண்ணிகம்
Sar
en anuS GM
+.

kan-n-Aaspattiri, n. <id.

Eye infirmary, ophthalmic hospital;

ser

வைத்தியசாலை. 7௦44.

கண்ணி!
kanni, n. prob. sei gg-. 1. Wreath
worn on the head; chaplet; Gib Lpion2ev, saivanfl

யும் தாருமெண்ணின சாண்டே (தொல். பொ. 034).

2,

Flower garland in general; பூமாலை. புன்னை மெல்:

விணர்ச் சண்ணிமிலைத்த மைந்தர் (புறரா. 24, 8).

3. A

flower, used as a military badge; Gumityy,. #@a

பார் சண்ணிப் பெரும்புசன் மதவர் (மதுசைச், 590). 4,
Bunch of flowers;

பூங்கோத்து.

(w.)

5. Bud;

அநம்பு. கண்ணி வாய்விடுல் காலையின் (உபதேசகா. சவ
புண். 308). 6. 040, 50௧௭6, ௩௦௦௦௦; புட்படக்தம் மடிப்

புக் கயிறு, பறவைக்கு . . . சாட்டிற் கண்ணிலைப்
போர் (சாயு. மாதரைப்பழித்தல்,2). 7, 1150) வலை. கண்
ணியுட் பட்டதோர் சகலையின் (கந்தபு. மாயைப். 317).

8,

Noose of a rope for a bullock’s neck; sitLoewP.
(96) 9. Knot, (36 ; முடிச்சு. கண்ணிதுண்9ிதத்தாம்பி
னால் (இவ்.சண்ணிழண். 1). 10. [18. &ச௨ஈம.] 15006;
su9 9. (W.) 11. [M. kanyi.] Sprout, shoot, tender
leaf; கொழந்து. (தைலவ. தைல. 54)
12. Each

of the several distiches in long poems as the
8472-௦212) கலி வேண் பாமுதலியவற்றில் இவ் விரண்

டாய் வரும் உறுப்பு, மூதுலாக் கண்ணிதொறும் (சங்கர.
உலா). 13. Stanza of two lines often set to
music,

and

sung

without

pallavi; exams
om éate. Loc.

pallavi and

@msdum6.

கண்ணி? ஊர,

14,

anu-

5௯

௩. 4 அழுசண்ணி.

கண்

5

அழ

கண்ணி.

கண்ணி? 12ம், 1. 4 கரிசலாங்கண்ணி.
கரிசலாங்கண்ணி.

See

(தைலவ. தைல. 103.)

sarah sup kanni-k-kayiru,n.
4 கண்ணி!
+. Thread of linen wound on the two beams
of a weaver’s loom, which the reed moves up
௨ம் 8௦௭௦) நேய்வாரது விழதுக்கயிறு, (ஏ)

கண்ணி '-ஈல் kanni-k-kal,
Branch chauter; S2aramidards,
கண்ணிக்கொடி.

18.4.
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kannikkoti,

கரங்காக்கணம். (மூ. ௮)

sonore. O-ge

கண்ணி.

௩.

pteb.

kanni-kattu-, v. intr.

1. 17௦ நபம்; அநம்புகொள்ளுதல். 2,

To set a snare, ௨௦௦6;

வலைகட்டதல்.

கண்ணிகண்ணு-தல்
intr. Cid. +.

m. Cid. +.

(ஏ)

kanni-kannu-,

v.

To plan such warlike operations

as are appropriate to the particular flower
donned as the military badge; gquGumidasckr

ணிக்கேற்ப வினைசெய்யக் கருதுதல், சண்ணி சண்

ணிய வயவர் பெருமசன் (பதிற்றுப். 58, 8).

seiromfet> kannikam, n.

shade.

See மணித்தக்காளி,

(ம$ல.)

Black Night-

கண்ணிகுத்து-தல்
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kanni-kuttu-,

v. intr.

<seiresi!+ ~ To set a noose for ensnaring
வாச:
சுரநுக்குக்கயிறுவைத்தல், சண்ணிகுத்தி
தொடுத்து (சணிகைப்பு, அகத். 439).

வல.

aexmreshiongs kannikai,n. <hkarnika. Peri-

கழ

௦4 (௦ 1௦05; தாமரைப்போதுட்ட,

கண்ணிடுக்கு-.தல் 1:29-ர-14ய1160-, ஓ, ரச.
<seir+. To be half asleep, to be drowsy;
தூக்கமயக்கமாயிநத்தல்.

கண்ணிகழ்

(3.)

ஷர],

x.

கண்ணுக்குக்கண்ணா-தல்

<id.+.

See

கண்ணிலன் 1:2-ற-(1வற, ௪. <id.+Qe neg.

1. Blind man; Ser.

Soiree

person;

kanni-natu-, v.intr. < sai

ணி.

To set anet orasnare;

கண்ணி

வைத்தல்,

வலை

அல்லது

(3.)

Sobran
gist Pps s0ty

kanni-nun-ci-

ru-t-tampu, 2.<id. +. A poem of the name by
Matura-kavi-y-dlvdr, so called because it commences with (0௦86 ௩௦105) திவ்யப் பிரபந்தங்களுள்

மதுரகவியாழ்வார் அநளிச்சேய்த நால்.
sate aT

kanni-p-parai,

Horse-mackerel,
least one

foot

சிறு கடல்மீன் வகை.

bluish

in length,

a. <id.

green,

attaining

Caranx

atropus;

soxresfiento' kan-n-imai, n, <eee+.[K.|
tannime, M. kannima.]

1.

Eyelid; கண்ணிகம்.

2. Eye-wink, moment as measured bya winkj

ஒரமாத்திரைக் காலவளவு. கண்ணிமை சொடியென
(தொல். எழுச். 7).
கண்ணிமை”-த்தல்

<id.+.

%8-ர-ப்ரகம்-, v. intr.

1௦ வர்ற; இமை கொடீதேல், சண்ணி

மைத்தலான் (௩௭. சுயம்வச. 159),

கண்ணிமைப்பசபசப்பு

kan-n-imai-p-

கண்ணிவை.த்தல்

+.

A

கண்ணினளவு
Moment

as
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மாமதஜ்கள்.

(1)

கண்ணிரங்கு-தல்

சண்ட.

by

188ர-ர-ப8ஸிவ-, டப்ப

1, 70 50000; ஒலித்தல். சலாபம்லீல்கு

a

ஒருமாத்திரை யளவு. (2வ௪. 18933,

(eng

n. <id.+,

wink,

Somromti' kannir, n. <id.+.
K. M. kannir, Tu. hanna-nir.]

(மணி. 9, 18)

eye-wink;

[T. kanniru,
Tears; af hf.

கண்ணீர்? ஷம், ௯. “கள்...

௦80; கள்

ளாகிய நீர், (லப். 18, 188. உசை))
source
5OSGono kannimatukkurai, 2.
Spreading Hogweed. See pS&m°em_. (wr%v.)

Sairovri Gpt_t_@v kannir-muttal,1. < sew
+.
Increased fluid-pressure within
ball, 07212078ஈ; கண்ணோேய்வகை.

கண்ணீர்விடு-தல்
சண்ணீர்
4.

ஷரரடவிிப்,

think,

n. <id. +

ugmséagcugmb.

(w.)

சி.ஐ, tr.

consider;

அணர்தலும் (wesll. 2, 25).
fastened

v. intr.

51௦3 66௧75; கண்ணிர்

2, 1௦ ஐ11 206, 1681 820; துக்கப்பசேல்,

கண்ணீராக்கி

pose,

the eye-

ஷரீப்,

1. To ௦20,

கண்ணு-தல் 1,

soorostuin® kanniyam, n. Tree Turmeric.

of children,

kannin-alavu,

measured

கண்ணிமையார் kann i:
a
6௦6 இமையார். (வேச. 248.)

pectability, dignity, honour; Garand,

esp.

adxCepiams.

லவ. தைல. 57.)
aomenfenm kan-n-irai, n. <id. +@o-.
Sleep; anéaib. பின்னர்ச் கண்ணிறை கோடல் செய்
யான் (சம்பசா. கும்பக. 10).

Crude camphor;

Kes-

v. intr.

kan-n-irukkam, n. ௭சண்

Ophthalmia neonatorum;

சிந்துதல்.

கண்ணியம்! kanniyam, n. <ganya.

Blind

சண்ணிவி குமரன்

kanni-vai-,

disease of the eyes,

Paca-pacappu, 77. “கண்ணிமை.
Inflammation
of the eyelids, Blepharitis marginitis; கண்

ணிமையின் அரிப்பு,

<idt.

கண்ணி.
To set a snare or trap for catch302. தலாக, 64௦; புல்முதவியவந்றை அகப்படூத்தச்
சுருக்குக்கயிறு தொடத்துவைத்தல். 0௦77௦4.

soroxlgéerb

Soros
eG -Gev

+.

kan-n-ili, m.

கண்ணில்லாதவ-ன்-ள்.

வெம்பி (பாரத. பதின்கூன். 91).

கண்ணிமை.

at

2. Merciless man; @rée

மற்றவன். கஞ்சொல்லன் சண்ணிலனுயின் (கு.தள், 500).

to; பொருந்துதல்,

சாழியின் '(இசகு. யாக. 17).

1, To pur-

4&@aIs&,

sairesfus

2.To be attached to,
புடைசண்ணிய வொளி

SCOT YS IF OT kannukkaracan, n.< saw
ணுக்கு
reer. Blue vitriol; ga.
(eo. o)

கண்ணுக்கினியான்
kangukkiniyan, உ.
<id.
+ இனியான். (மூ.௮.) 1. Lit., that which is
4௦ 12/6 0010855100; அருள்செய்தல். தெய்வம் சண் | good for the eyes, name of a medicinal plant.

மினிர்க்து. சண்ணிரல்க

(லேச. 1995).

2, To pity;

ணிசங்கவேண்டும்.

கண்ணில்[ற்]-த[ற]ல்

<id. +e.

%ஷ-வ1-,

To stand before one’s cyes;

நிற்றல். கண்ணின்று சண்ணறச் சொல்லினும்

184).
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agit

(குறள்,

5௦6 போன்னங்காணி.

wet places.

2. A plant growing

See maumssaenm.
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kan-n-a-, v. intr. <id.+.

in

kannukku-k-

1. To be very dear,

160100, 85 (46 ர:6; மிகப்பாராட்டப்படுதல்;

அவன்

OOS -S5ov kannukku-t-tai-,
5 Git MEGS

To attract the eyes,
v. intr. <id.+.
artuGse. (w.)
sera
ion;
the attent

arrest

gxyeid kannukam, ௩. cf. சத்தும்.
eoir
8௭௦6; குதிரை. (பில்.)
கண்ணுவ்கருத் Giotwikan-n-un-karuttuகவனத்தடன்.

+.

5௪௨ விஷ்ணுகிராந்தி, (சங். ௮௪)

கண்ணுடையவன்ளலார்

க.

kannutaya-

of the author

Name

of

a Saivite philosophical work

Olivil-otukkam,

ஒழிவிலோடூக்க நூலாசிரியர்.

of the 15th ௦. ௦;

1,
கண்ணுதல் 12ஊரம(வ], ஈ. 414. 4அதல்.
Forehead having an eye; Selntonryjem_u Capp.

சண்ணுதலுடையதோர்

களிற்றுமாமுகப்

(கந்தபு. கடவுள். 8).

2. Siva, who

பண்ணவன்

has an eye

ஏம்மண்ணல் sam gree

சிவன்.

ர்மாஸ்கம்;

உட

பாத சண்ணி (இருவாச. 35, 1).

கண்ணுதன்மலை 1:200012ற எவில், 8. “சண்

ணுதல்4-.

Mount

கைலாயம்.

(பிக்)

Kailasa,

the abode of Siva;

.<. Rheum
sei+
Soir goncn$ kannu-p-pi.n
கண்பீளை.

௦1 0௨;

கண்ணுமை

1727.

kannumai,

n, <id.

Sight;

காட்சி, கட்டமை யொழுக்கத்துச் சண்ணுமை யானும்
(தொல். பொ. 70).
sor aurtad kannuravi, n. <T. kannara,
See

scromrataS.

கண்
கண்ட

(w.)

“ev kan-n-uruku-, v. intr.
Ped 6௦௨5; கண்ணீர்வாரீதல். மெய்

யுரு9க் கண்ணுரு9 (ச. 089).

kan-n-ulai-miti, n. <id.
கண்ணுலை
Rice-strainer; colander; FUiud. (w.)
+.
Artisanகண்ணுவம் 180 யய, ௬. 414.

ஞ்ழ்ழ; கம்மியர்தொழீல். (9.

Seer cower kannul, x. <id.tecr

ing, dance;

workmanship

ag.

(@e”)

in jewelry;

1. Act-

2. Fine, delicate

sigbygGCarfe.

வழ சண்ணுட் லெகோ லவிர்சொடி. (கவிச். 85, 1,

1, 92020) சித்திரகாரன். கண்ணுள்

வினைஞரு மண்ணிட் டாளரும் (லப். 5, 80).
கரகேகாட கம்மாளன்.

கண்ணுளன்

கண்ணுளாளன்.
(மலைபடு. 50).

view,

look

2. To

meet;

to come

(சூடா)

kannulan, n. <id.

tr.

கற்சனி.

பார்த்தல்,

at;

see,

1. To

யம்.கனிஎன்ற துயசானைக் சண்ணுற்றான் (கம்பசா. குகப்.
29).

(@as. 1214).

upon by

chance;

சண்ணுறு

கொய்ம்மலர்த்தாரினானக்

3. To approach, reach;

சண்ணுற்றுவளைஇ

&°@sa&.

(பு. வெ.

2, 4,

@sne@5).—intr. To be possible: Q@<ugise. eG
கருத்தனின்றி யவை சண்ணாறு (பிரபோத. 39, 21).

கண்ணுறுத்து-தல் %2-ற-பரப(10-, ஐ. 8௪45,
<id.+.

1. To smart, as the eyes; scrGgose.

உண்டாதல்,

2. To be envious; போறமை

kan-n-urai,

SGT GACH’

1. <id.teep.

1,

Curry; relish; 59. வெண்சோத்துச் கண்ணுறையாக
(பூறசா. 61, 5).

2, Curry-stuff; wants.

கண்ணுறையாக

(புறரா, 140, 4.

கண் ணுறை ? 120 -ந- 0281, 2.

அடூன்

410. * உறுத்த-.

Fear at the mere sight of a thing; fright;
ணுற்கண்டஜ்சும்

(கலித். 96, 12).
Seer coonm

அச்சம்.

மத்திகைக்

ser

சண்ணுறையாச

kan-n-iru, n.<id.+.

Evil

eye, blight of the eyes causing sickness or
ரர்தர்ப600௨; திநஷிடிதோஷம். அக்திகின்று கண்ணா

ஐழித்தா எணிசீ றளித்தே (சணிசைப்பு. களவு. 329).
கண் ணூறுகழி-த்தல்
3127...

“கண்ணூறு
1,

an evil eye by
தோஷம்

To

prescribed

போக்ததல்,

soarGesrtAey

12 -ர-பரய:1அ]0., ௪.
dispel

the blight

ceremonies;

of

#gstpy.

kan-n-eccil,

n. <seiw+.

Qari (#@, 5, 1, 2).
கண்ணெடுத்தஅப்பார்-த்தல்

1:20-0-௨4ப4-

686 கண்ணூறு. கண்ணெச்சிற்படாமைக்குச் கரி பூசு

tu-p-par-, v. tr. <id.+.
1. To lift up one’s
eyes and sce; to look intently at a thing; கவ
னீத்துப்பார்த்தல். 2, To look with favour, as a

50021௦;

அகுள்சேய்தல்.

Semmes Grity

kan-n-etuppu,

n. <id.+.

Swelling at the corner of the eye, Dacrocystitis ;

uev கடைக்கண்ணில்உண்டாகும்நோய்வகை. (2வரட்.269.)

கண்ணுள்வினைஞன் 18000] -41ற2ம்்க, ௩.

“கண்ணுள்.

கண்ணுறு-தல் 1௨0-ட-010-, ஐ. “48. 4.

A

18ரயர்ம்ண01,

(சூடா. 12, 10.)

நீத்திரை.

Dozing, slumber, sleep;

வெட்டியாரைச்

only in hot and dry places.

vallalar, n. <se+,

கண்ணுறக்கம்12ர-0-மரயிபிவ
ஈ. £கண்ன,
+.

எதிர்ப்படூதல்.

கண்ணுடைமூலி

plant that grows

Actor, dancer; masquerader; கூத்தன்.

With all attention; pes

01/0.

18ய-8[2ற, n. <id.+.

கண்ணுளாளன்

கண்ணுக்குக் சண்ணாயிருந்தான். 2, 2௦ 0௨ ௨ trusted
௦௦084; அந்தாங்கனுயிநத்தல். 10௦.

m-ay, adv. <se

Sat Camps
Si an or
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கண்ணுக்குத்தை-த்தல்

கண்ணெரிவு

kan-n-erivu,

1621, 12010) 10800௦௨௩௦6;

2, வற்றல்நேநங் கண்ணேரிச்சல்.

See

சலம்பெறுகண்ணுள ரொச்சுற்றலைவ

n. <id. + .

Smarting of the eyes, from want of sleep, from

தாக்கமின்மை முதலிய

கண்ணெழுத்தா; ‘aresr kan-n-eluttalan, 1.
<id.+.
One who writes letters dictated by
the king, amanuensis to the king; அசசனது திந

முகம் எழதூவோன். (சிலப், 26, 170.)

கண்ணெறி
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கண்ணெறி kan-n-eri, n. <id.t.

கண்ணூறு, சல்லெறிக்

1. See | glow of kind feeling towards a friend or even a

பினாலும் சண்ணெறிக்குச்

சப்பச்கூடாது.
2, Skilful playing on the drum;
தோற்கநவிகளை வாசிக்கை. தண்ணுமைச் கருவிக் கண்
ணெறி தெரிவோர்

(மணி.

19, 82).

௦௦7 நேத்திரப்புண்.

கண்ணே

3. Corneal

பட த5; கணுக்களிலே

ul-

in
as

intr.

அடிவைத்து மலை முதவியவற்

140).

1, To

rub the

eyes,

as one

just awaking from sleep; seirdarsGauidae.

2.

Tobe sorrowful; துக்கப்பதல். (001/0.
Soir Cot SGOT
- HO kannai-k-kavar-,

v.

intr. Cid. +.

See கண்ணைப்பறி-.

Soin For &STLG-FoV

சண்

as a ladder
nodes serving

கண்ணைக்கசக்கு-தல் '8ஊ21-18-1௨021120-,
v. intr. Cid. +.

fellow-feeling; gm?PonPund.

3. Discerning by the eye, close examination,
careful scrutiny; umimauiGms.

305, உசை.)
கண்ணேறு 18௨௩-ற-மேப, %. 414.
4 ஏறு. See
கண்ணூறு, சண்ணேறெலா மின்றறத்துடைப்பாம் (அரி
பனுமை,

humanity,

ஜோட்ட மென்னுங் சழிபெருய் காரிகை (குதள், 571).

A

நில் ஏறிச்சேல்லும்படி யமைத்துள்ள ழங்சில், (பூறகா.

urs

casual acquaintance, reluctance to deny a
request made by a friend or acquaintance,

ஐ. <id.t+.

kan-a-éni,

single bataboo pole used
climbing up hiils etc., its

கண்தி[டி.]ற-.த்தல்

கண்ணோடு-தல்

kan-n-stu-,

v.

<id. +,

1, To run out, as the eyes on a desired

object;

விநம்பியபோதள்மேற்

பாரீவைசேல்லு

தல். அவனுக்கு அங்சே சண்ணோெத.

2. To be

kind, benignant, gracious, indulgent, sympathe-

14௦) (0004; இரங்குதல், கூற்றுச் கண்ணோடிய வெரு
வரு பறந்தலை (புறசா, 19).
3. To be partial;

to be biassed towards;

to yield to feelings of

நாடி; தாட்சிணியப்படூதல். கருமஞ் இதையாமற் கண்
ணோட வல்லார்க்கு (Gper, 518).—tr, To supervise;
மேற்பாரீவைபார்த்தல்.
உடையவன்
சண்ணோடாப்
பயிர்.

(4)

கண்ணோய்

கண்ணோவு.

kannai-k-kattu-,v.

1 ஷர,

கண்ணோய்க்காரம்

ஈ. 414.

சோய்.

See

1859-12-1௨,

௩.

intr. <id.+.
To hint by a glance of the eye;
கண்சாடை காடீடூதல்.

<id.+id.+.
Stimulant applications in affections of the eye; seracSugsgi. Loc.

intr. <id.+.
To dazzle the eyes, as a flash of
lightning, as a captivating sight; acdwurfomm

eyes, ophthalmia, conjunctivitis; sdracS. (Awd,

கண்ணைப்பறி-த்தல்

%80றவ4-ற-றவமு்-,

v.

யைக்கவரீதல்.

கண்ணைப்பிசை-தல்

intr. Cid. +.

கண்ணொெட்டு -தல்
<id.+.

To

kannai-p-picai-, v.

806 கண்ணைக்கசக்கு-..

be heavy

kan-n-ottu-,
with

sleep,

v. intr.
used

im-

personally ; sabr grda$20 weg. ceré@a sai
ஷெட்டி ச்கொண்டு வருதெது. (17)
Sor Clesyont_uirtig kannotai-y-atti, 2,
<scr+@uram.+ gi.
Female toddy seller;
கள்விற்பவள்.

(சிலப். 5, 24),

ness of the

eye;

sai G)eajorl kan-n-oli, n. < sei +. Brightlustre

of

the

625;

லிருக்கும் ஒளி. கண்ணொளி மழுங்கெறு.
கண்ணோ

120, ஈ. 410.4...

கண்ணி

50 கண்.

ஹேவு.

கண்ணோேக்கு'-தல் 1200561060: ஐ. 8௪, <id.

+.

1. 1௦1௦0%

வம், 566;

பார்த்தல்.

look with favour; sg20rGur®umtase.

கண்ணோக்கு”

Gaze, glance, look;

180610,
umimar.

2, 7

௩. <id-t.

1,

2. Favour, grace;

அருட்பார்வை. 'சண்ணேச் கரும்பா (8ீதிகெறி. 37.
seit Gest t_tb kan-n-dttam, n. <id. +

§9-.
1. Glance, look, vision; கண்பார்வை.
(கலைசைச், 97.) 2, Reserd, kindness, partiality,

ser@emay

kannévu,

n.

<id.t.

Sore

3,

13, eens.)

by

கண்திட்டம் kan-tittam, உ. <id.+. Guess
the eye, estimation by sight; பார்வையா

விடம் மதிப்பு.
Sait Arig

kan-titti, n. <id.
+ drsti.

See

கண்ணூறு.

கண்தி[டி]ற-த்தல் kan-tira-, v. <id.+.
tr. 1. To chisel or paint the eyes of an idol or
of a picture, respectively, so as to make the
image appear to have the sense of sight; af&r

கம் முதலியவற்றிற்கு கண்விழீதோன்றச் சேய்தல்.
To cut open the eyes of the coconut;
wg) Senffer sdxlorgFnse0.—intr.

open the eyes, as a kitten;

Upisgtysdr

2.

ugg
1. To

ser

களைத்திறத்தல்.
2. To illumine the mind, to
impart instruction, as opening the eyes of a
disciple’s mind; அறிவு உண்டாக்குதல்.
3. To
€000816, 10502001; கல்வி கற்பித்தல்.

என் பிள்ளைக்குக் கண்இறக்து வைத்தார்.

உபாத்தியாயர்

4. 10 6௦

ராஜ) கநணே புரிதல். 7௦௦.
5. 1௦ ௦168) ௨
the sky free from clouds and with the sun
shining; gat
Gacfungd. Derepésrag
வானம் சண்இறக்குமா?
6. To be gracious; அதள்
செய்தல், செய்வம் சண்இிறச்கவேண்டும்.
7. To be
enlightened in mind; அறிவு உண்டாதல்,
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கண்தெரியாதவன்
sams tuitgaisst
<id.+.

Blind

man;

kan-teriyitavan,

To

To be dazed, as the eyes by very strong light 5
பேருமவளிச்சத்தாற் கண்ணொளி மழங்குதல்.
கண்பச-த்தல்
lose

lustre,

kan-paca-,
as

the

v. intr. Cid. +. ;

eyes,

from

கண்ணின்நீறம் மாறுதல். அரிமத
சோய் செய்யும் (சவித். 85, 20).

distress;

ரண் கண்பசப்ப,

கண்பஞ்சடை-தல் kan-paiicatai-, v. intr.

<id.+ug*+se-.

To

grow

dim,

as

the

eyes on the approach of death; wséw
ds Sursd
கண்

ஒளியறுதல்,

கண்பஞ்சடை

னத். இருப்பா. பக். 173).
கண்பட்டை

முன்னே

(பட்டி.

%2-0௨((வ், 1, 418, 4.

ம; இமை. 10௦.

Eye-

கண்படு!-தல் 180-ஐ௨ப-, v. intr. <id.+.
3. 7௦ 51660; நித்திரைசேய்தல். அன்னங் கண்படு
தண்பணை (டத. நாட்டுப். 2). 2, To spread over

௨ 5117406; பரவுதல்,

வயலும் புன்செய்யுல் கண்பட

வேர்பூட்டி (பு. வெ. 12, வென்றிப். 4). 3. To be in
favour of, partial (0; கண்ணேடூதல். சண்பட்
டாழ்ந்துகெடுழ்ந்து (சிறுபஞ். 78). 4, 0௦ 06 1760180.
by the evil eye; PgapyuGsed. என்பிள்ளைக்கு யார்
கண்பட்டதோ?

கண்படு”-த்தல் 18௩-ற௨ர்௰-, ௮, 484௪. 410. 4.
1, 7௦ 81262; நீத்திரைசெய்தல், பண்ணவன் சண்:

படுத்திடு பாற்கடல் (கந்தபு. திருக்கைலாச. 5).

16 561, 85 சாக

1௨ 1௪௭௪15;

2. To

பதிச்கப்பட்டிநத்தல்.

காசு சண்படுக்கு மாடம் (சைடச. சுயம்வர. 157).
கண்படை

81660; நித்திரை.

kan-patai, n.

மண்டமர்

பெறாஅது (முல்லைப். 67).

<id.tu@-.

சசையொடு

1,

சண்படை

2, Bed; bedroom; wat

தர் துயிலிடம். (சூடா.
Sain onthe
kan-patai-nilai, ௩. 4சண்

படை.

sicians,

1, (Purap.) Theme of the court phy-

ministers,

and

other

attendants

of a

king sitting in audience humbly suggesting to
His Majesty that it is time for him to go to bed;
அவையில் இரவில் நெடுநேரம் தங்ககையால் அரசனே

நோக்கி மநத்துவர் முதலியோர் அவன் துயில்கோட
லைக் கநதிக்கூறும் புறத்துறை. (தொல். பொ, 90)
2.

Name of the poem containing the han-patainilai theme ; ஓர் பிரபந்தம். (சொன். 283, உசை.) 3,
See கண்படை,

1, வேந்தன் சண்படைகிலை. மலிர்தன்னு

(பூ. வெ. 8, 29, கொளு,

SemuMeroc

kan-parikaram, n.< eee +

pari-hdra,
Medical treatment of the eyes;
profession of an oculist; scrmagfunh. (w.)

sein ued

கண்பனி-த்தல் kan-pani-, v. intr. <id.+.

1.

gare.

aor)
9) -SHov kan-teri-, v. intr. <id.+.

To

கண்புரை

kan-parikari, n, Cid.+ pari-

harin, Eye-doctor, oculist; கண்ணவைத்தியன், (19).

weep,

shed

tears; sérenifsgise.

செஞ்

சரக் சண்பணிப்ப (திவ் இருகெடுக் 12),

SoRrT@ kan-patu, n. <id.+u@-.
நித்திரை.

முனிவிஞாற் சண்பா

Sleep;

டி.லர் (காலடி, 800)

கண்பாய்ச்சல்
Kan-payccal,
Glance, look; பார்வை. (14)

x.

“144,

SoMLTt- FHV kan-par-, v.tr. Cid. +.
To look upen graciously, compassionately;
பைசேய்தல்.
precious
தல்.

2,

stones,

To

examine

elephants,

critically,

horses;

J.
&&
as

utaa§sed

(84)

கண்பார்வை 1-3-ரகவ், 1. £18. 4.
Supervision;

மேற்பார்வை.

To

eyes

2. Estimate

3,
from

personal examination; wey.
sear ane-#ev kan-picai-, v. intr. <id.+.
rub

the

in

sorrow;

துக்கத்தால்

கண்

ணேக் கசக்குதல். சண்பிசைர் தொருசே யின்னுங் கலு

ினும் (பிரபுவிங். சைலாச. 5).

கண்பிடி

18ஊறர்் a. <id.+.

Small jack

fruit, small bunch of palmyra fruits, fruits
attached to a larger நீரபப்6) ஒருகாம்பிற் பெருங்

காயோடூ கூடியுள்ள சிறுகாய்கள். (7)
Som GIGS
kay-pitunku-,

v. intr.

<id.+, To beso much fatigued from overwork
as to cause even the bulging out of the eyes;
வேலைமிகதியால் வருத்தமிகுதல். இந்த வேலை சண்:

பிதங்சச்செய்தெது.

கண்பிளை kan-pilai, ».<id.+.[M. kanpila.]
Viscid discharge from the eye; கண்ணிலுண்டா

கும் புளிச்சை..

கண்பு 180,
566 சம்பங்கோரை,

(மதுரைச். 172),

1. ௦8, சம்பு.

Elephant-grass.

செருக்தியொட சண்பமன் லூர்தா

கண்புகைச்சல்

kan-pukaiccal,

n.

சண்

1; க disease of the ஞ€; கண்ணேய்வகை.
2. Dimness of sight from age or disease; scr

wed.

(W.)

கண்புதை!-தல்

kan-putai-,

v. intr. <id.

+.
1. To weaken, as understanding; sBaq
Cabsh. comyasis unigi (sheaf, 28). 2. To
lie covered and hidden; முடப்பட்டூ மறைதல்.

பாருருவும் பார்வளைத்த நீருருவுல் சண்புதைய ,
நிமிர்த்த கால் (இவ். இயற். பெரியதிருஏ. 91).
_ FOTLIOS-$FV kan-putai-, v. <id.+.

intr.

To cover the eyes;

கண்பொத்துதல், வை

வேம் சண்புதைத்து (இருக்கோ. 48)-77, 7:0 0040,
(108) மறைத்தல், seam
(2வ௪. 1982).

சண்புதையாது சனற்தலின்.

கண்புரை kan-purai, n. <id.+. Cataract;

கண்ணில் வளதம் படலம்,

ர

கண்புளிச்சை
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Sari joheane kan-puliccai, ».<id.+. See |
sein Foor.

Sov, SHV kan-pi-, v.intr. <id.+. To
blur, as the eyes by steadfast
நேரப்பார்வையாற்

கண்ணோேளி

gazing;

Ga6

தன்றுதல்.

பெடை

யன்னார் சண்பூத்து நோச்கும்வாயெல்லாம் (கலித். 102,
18).

Somry,* kan-pa, ௩. <id.t.

Opacity of

18௦௦௨௨; கண்ணில் விழம் குந்தம். (இங். வை. 363.)
கண்பூளை kan-palai, 2.<id.+. A common

wayside weed.

Sore)

See Pag2r. (M. M.)

pl-Hav kan-pern-, v. intr. <id.+.

1. To regain the power

of sight; Lumfmanuen_ae.

கண்பெற்ற வாண்முகமோ (௪௭. கலிநீல், 99).
win

2. To

gracious favour, as from a superior; ag

Cepshng

(5093.88, 8).

Qudarae.

நின்

கண்பெறினல்லால்

கண்மண்டை
18ந.ரவறர்கர்,
Bones forming the eye-socket;
புக்கூட. (4)

கண்மணி 1-௩.

கண்பொத்து-தல் 8-ற௦0-, 9, 27. 414.1
To blindfold, as in the game of blind-

man’s buff;

கண்ணேழடி விளையாடதல்.

(திருவானைக், திருமால். 13).

கண்மயக்கு 1கர-றஷ/08ம, n. <id.+.
1.
Bewitching, captivating with the eyes; கண்:
களால் வச்கரிக்கை,

2. Illusion;

மாயத்தோற்றம்,

கண்மயம் 1280-றஷகற, ௩. ௭மம 4,

by great glare or

very strong light; aanGapaf opmaaed.

kan-ponru-,

v. intr.

<id.+. (w.)
1, To have the power of vision
diminished or dimmed, by age, by disease of ||
the eyes, by eye strain etc.; umtmagennsad. 2.
586 கண்போங்த-.

கண்போடு-தல் %2-0610., 2.7௪. 416.4.

1. To cast wistful looks on objects with the intention of securing them; tofallin love;tomake
(ம)

Gpréeq& oormoim
ECOLDEG-U
+.

ஜன்றன்மேல்

2. To

cast

நோக்கஜ்

the

evil

13556. Colloq.

eye;

kan-manku-, v. intr. Cid.

To become dull, obscure, heavy, dim in

the eyes; sirGgna? gampse.

Sowrolt_tb
Guess

kan-mattam,

<

id. +.

by the eye or as appears to the eye;

working or levelling by sight; semogtiy. (Ww.)

Seer.B) kan-mattu, n. < id. +,

கண்மட்டம்.

(0)

Seer LoL_av kan-matal, n. <id.+.

இமை.

SSG

னர

களித்த கண்மய மில்லவர் (உபதேசகா. உருச்இராக், 106).
கண்மயிர் 180 -றஷர்ர) ர. “ரமன, நரகக்
(1.)

கண்மருட்சி
Fascinating

80ஃரகாமர6்,

or

bewitching

௭124,
கண்

கண்மருட்டு 8-றகாம/(ம, 1. <id.+.

See

ணுல் மயக்குகை.
கண்மருட்சி.

ந

௩.

606 ர6;

(8)

ணுக்கீடூம் அஜ்சனம்.

be dazzied, as the sigbt

சேலுத்துதல்.

hallucination;

kindness, humanity, compassion; gm2fewPusb.

To

இச்சையுடன்

ag

திராக்கம். வெண்டொடி. சண்மணி இகழ மெய்யணிந்து

குப் போடும் மதந்து.

௨80;

1. Apple

சண்டேன் (சிலப். 11, 55). 2, Rudraksa bead;

intr. Cid. +. (w.) 1. To flash, as the eyes in
fainting from a blow; sérGurd setiga®. 2.

௯

<id.+.

SOT LOG 5 Gl kan-maruntu, ௩. 16.4.
1,
kan-pori-tattu-, ௨. | Medicines or ointment for the eyes; acrap&

SRTOUT
HSL G- He

கண்பொன்று-தல்

n. < id. +.
கண்ணேலும்

௦400௦ 05; கண்ணின் சநமணி. கண்மணி குளிர்ப்பச்

இமைமயிர்.

SoROLITHG-SV
kan-poaku-, v. intr.
<id.t+. To be inflamed, as the eyes; alGw
குதியின் குறி கண்ணிற் காணுதல்.
+.

கண்மாயம்

kan-matai,

See

Byelid ; |

n, <id.+. Small

channel for water, asinagarden; Fpiom.

(W.)

eyelids,

esp.

of

2. Collyrium, used for the

women

and

children; acer

Sotto
t'- Sav kan-malar-, vinir. Cid. +.
To open wide, as the eyes; to awake fully ; als
ல்.

கண்மலர்”-த்தல்

9௦6 கண்மலரி-.

ae

180-றவிகா-, உ. ப.

Cid.

மார்புதவே சழீஇயினா வள்
28
28).

சண்மலர்த்தாள் (வக.
sosricsuT* kan-malar, n. <id.t+.

1. Eye

comparable toa flower; weutGurerp acir.
An ornament

2,

resembling the eye made of gold

or silver and put on an 14௦1: விக்கிரகங்கட்து
அணியும் விமீமலர். (5.1.1. 11, 340)

கண்மழை

மய;

100-218], 8. <id.+.

கண்ணிர்வேள்ளம்.

மண்ணவர்

பொழிந்தார் (பெரியபு. மனுரீதி, 45)
கண்மறிக்காட்டு-தல்
v. intr. <id.+u9-+.

Profuse

சண்மழை

kan-mari-k-kattu-,

To hint by the eye; ser

குறிப்புக்காட்ேல். (3).
£கம்4 வாய். 886
கண்மாய் 18-ஈ.02,
மாய்.

கம்

(0௬31)

கண்மாயம்

kan-mayam,

1.

4சண்

4

Ocular
deception by magic, illusion: visual
எரி கண்கட்டூவித்தை. சண்டுக் கண்டிலே னென்ன

சண்மாயமே (திருவாச. 5, 43),

Soar
ot gi-sev kan-maru-, 9. 410.4.

44242.

1. To appear and disappear in a twinkling;

தோன்றி உடனே மறைதல். சண்மாறுடவர்
642).

கண்வினுப்பழி
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கண்மாறு-தல்

2. To be

humbled

down

(மதுமைச்.

from

a high

position; to be humbled; நிலேகேடதல்.
ட. கண்மாறின்றே (குறும். 125)—tr, To

கலனே
be in-

கண்வரி

kan-vari,

(w.)

கண்ணூறு.

medicine for sore-eyes.

kan-miccil, n <id.+.

See

(பிசபுலிங். மாயையுற். 48).
5௦6 கண்போறிதட்டூ..

கண்முகப்பு
Direct view;

so called

because

acoronfcir

a.

முன்னிடம்.

< id. +-

it is

used as a

kan-valukku-,

69)

Sem UpGip'-S5W kan-mukil-, v. intr. <id.
+.

1. To shut the

244)

2. To

become drowsy:

eyes;

put

sesripbse.

one’s

2. To close,

together,

to go ௦ 81682; தாங்குதல்.

sebrapGyp? kan-mukil, n. <id. +.

114; இமை.

சண்முடுழ் இறச்தால்

Eye-

(வெங்கைச்கோ.

கண்வளையம்
valaya.

who has his eyes shut, fig., one

who

is lacking

in mental perception, discernment or foresight;
inconsiderate, heedless, reckless person; auc
மில்லாதவன். 0௦7700.
கண்
SSerld
kan-miti-t-tanam,
n.
<id.+. “Folly, recklessness, negligence; sar

kan-mitu-, v.intr. Cid. +.

- To close the eyelids; @emugalssed.

scirapy.

மெளனியா (சாயு. சச்சிதா. 5).
2. To sleep; நூல்
குதல்.
3, 7௦ 049, an euphemism; ange.
_ கண்மை!
kan-mai, 2. 416. மை.
Black

Pigment for the eyelids; கண்ணுக்கிடம் அத்சனம்.
கண்மை”

kanmai,

n.

<id.

1. Gracious look, favour; sympathy,

கண்ணோட்டம், (பில்)

கண்மையிர்சகர்

+

ew

part.

kindliness:

2. View, scenery; amd

(கம்பரா. ஒற்றுக். 51),

கண்ரெப்பை kan-reppai, n.<id.+. Eye15ம்) கண்ணிதம்.

Semr out sd: kan-vattam,
Range

of vision,

one’s observation;

ல்கள் சண்வட்டத்திலே

eye-sweep,

n.<id.+.

1,

full

of

reach

seruntmadgy
ur

ab.

உண்டுதத்துத்திரில (ஈ௦, 3,

%80-மவிவ்வ,

ring

around

SOT OTH G-SV
intr.

the

n.

<id. +

beaten

centre

1. To

attract

kan-vanku-,

v. <id.+.

attention;

to be

inviting;

2.To

withdraw

கண்ணைக்கவர்தல், சாந்தள் கடி.சமழுங் கண்வால் இருஞ்
சிலம்பில் (கவித். 39,15).

atten-

6100) 60 06886 4௦ (41௦6 0௦01௦6; நோக்கம் ஒழ்தல்-tr. To clean out a well, making its springs
clear; grima absg0. QQsrgG பழக்ணெறு கண்

வாங்குறெதென் (ஈடு, 6, 8, 1).

See

கண்வாரு-தல்

%8-ரரோப.,

கண்வாங்கு-.

பழங்வணெறு

18.

<id.+.

கண்வாருதெதென்

(இவ். இருமாலை, 36, வ்யா. 190).

மின்மை.

sort apO-sev

Dark

௦4௨ 320௭12௨௦; மத்தளத்தின்கண்ணைச் சுற்றியுள்ள
வட்டம். (பாத. ஒழிபி. 19, உசை.)

218).

soma
kan-muli, +. <id. +9.
Val.
4௦ கண்விழ்.
கண்;
kan-miti,
2.< id. +@@-. Lit., one

sGagarer

கண்வளருங் கழணி (சேவா. 621, 1).

(sua.

eyes

18).

1. 17௦ 5166; தூங்குதல். இளர்சளிர்மேத் கண்வளர்க்த
வீசன்தன்னை (இவ். பெரியதி. 2, 10, 1).

as the petals of a flower; Sal se.

sesum.

w intr.

To be dazzled, as the eye; aires

Soir quent -gev kan-valar-, v.intr. <id.+

கல்சண்முகப்

பேமாவேறிச் OrdBap useage (Fu இயற். 2,

.

டி 4/8. ௩

தல். கண்வழுச்கு சுடர்மாலை (கூர்மபு. திருக்கல்.

(ம)

%8ர-றபிகறறம,

.

கண்

566 நந்தியாவட்டம்.

SOOT MULpSG-Gov

<id.+.

Som
Not gu - SW kan-minnu-, v. intr. cid.
+.

;

2-2பி1-ற-ழ0)

கண்வலிப்பபூ

Eye-flower

5

m. <id.+.

kan-vali,

searoued

Gamay.

போக்கும் பொருளாற் கண்மிச்சில் போக்

n.<id.+. Red streaks

in the white of the eye; Gastatygutetr செவ்வரி.

different to, to neglect; wWpiseufgad. oe
கண்மாதின்று (பு. வெ. 19, இருபாற். 17, சொளு),

esirbFPAav

கண்வட்டக்கள்ளன்

நாணயசாலை,

]41044

2,

5,2)

(#9).

தல்

somalG'-gev

kan-vitu-, v. intr. <id.+.

1. To break, as the eye of a needle; aud ips

வியவற்றின் காது ஐடிதல்;

(34.)

butter

GadnGomis

(ம்)

while

churning;

3.To

melt,

Prema.

as silver; Gassirafipse
weer

உநகுதல். (யாழ். ௮௧.)
in an ulcer;

2, To form, as

4. To form, as openings

giaitmipeirings.

soaIG?-bsev

Collog.

kan-vitu-,

v.tr. <id.+.

1. 7௦௦0௭௩ 116 ஷர; விழித்துப்பார்த்தல். சடவுண்

மால்வரை

சண்விடுத்

தன்ன

(சிறுபாண், 205).

2,

$8 கண்திற., 1, நோச்சனாத் சண்விடுத்து (2வச. 180).
eemroiGgnibty

+.

Kind

of

kan-vitu-timpu,

drum;

Gsrbagaiams.

27, aor.)

Seer a) GIL

<id.+ agy+.

a

maiden

eagerly

உ. <id.
(a.

3.

f)-#ev kan-vituppali-,v.intr.

(Erot.) To blur, as the eyes of
longing

to be distressed in mind

to see

her

lover;

as a consequence

of

தலைவனைக் காண்டற்கு

gazing;

wistfal

such

kan-vituppu,

somal ZY

a. <id. + «

Longing of the eyes to see; aciracr amr ig,
விரைகை. (குகள், அதி. 118, அவதா.)
கண்விழி - HBO kan-vili-, v. intr. Cid. +.
2. To
i. To open the eyes; ada mise.

keep anake; தூங்காதிநத்தல், வெராத்திரியில் சண்
3, 10 ௨9816 12000. 5166£)
நீத்திரைநீங்குதல். அயில் கண்விழித் தோன் றோளிற்கா

விழிக்கவேண்டும்.

4. To dawn, appear;
16, 195).
காலையே
கதிர்ச்சகடவுள் கண்விழித்த
5, To revive, as withered plants

after watering; amgaruudt மீண்டத்செமீத்தல்,
(9)

கண்விழி”

18],

மூ <id.+.

Pupil of

Sabrina?

the eye;

1.
கண்விழிப்பு kan-vilippu, a. <id.+.
2. Watchfulness,
Wakefulness; aSSmaem5.
circumspection,

caution;

கண்விளி-த்தல்

st&&seng.

ஊரிய,

<id.+.

உர.

Fo summon, 109166; அழைத்தல். கூற்றுக்கண்விளிச்
கும் . . . முரசு (மணி. 1, 30).
kan-vinaifian, n. <id.t.
கண்வினைஞன்
See கண்வினையாளன்.

Somradteruiterest

kan-vinai-y-alan,

2.

Smith, artisan; atbuonarar. (w.)

<id.+.

கண்வெளி-த்தல்

kan-veli-, v. ints. <id.

Staring, as from

(வச. 2397, உரை.)

fear or 10௦081)

Sowrenou-$5ev
be

1. To

வைத்தல்.

benignant,

கண்மருட்சி.

kan-vai-, v. intr. <id.+.
gracious,

kind;

என்மீது றிது கண்வைக்கவேண்டும்.

சிரபை

கண்வைத்தியன் 12-௨4),

உ.

ரம்

Eye-doctor, one skilled in treating diseases of
the eye;

கண்சிகிற்சை 'சேய்வோன்.

tTd kanakkatikaram, nC sews
SS HST
Sen

G+.

A treatise on arithmetic by Kariyar; sv?

யார் இயற்றிய ஒத கணிதநூல்.

கணக்கப்பிள்ளை 18௮2-0 -ற]]1வ], ௩. ₹த2-

naka+.

கணக்கப்பிள்ளை,

certain caste; 2& ans.

3, A

1.

(இலக். வி. 59, உரை.) 4. Arithmetician; saré&cd
5. One who is well versed in
aldsouaeir. (W.)
the philosophy of rehgion, or in any science;
சாஸ்திரம் வல்லோன். சமயச்சணக்கர் (மணி. 27, 2).
புதன். (இவா.),

planet Mercury;

6. The

Som eave
@+enns.

lp kanakkacdram, adv. < send

According to the account; somé

குப்படி.

som saris kanakkay, adv.<id.+g-. After
(06 ருஷரள ௦4; 50) மாதிர். அந்தக்சணச்காயிருந்த.

கணக்காய்ச்சல் 1:202-1--189:00வ], 1. 4சணம்!
86 கணைச்த6.
௩. 4சணக்கு
கணக்காயர் ஊடக,
ஆய்-. 77290 ௧ர5, 1௦501001075) நாலோதுவிப்போர்.
சணக்காயர் பாடத்தாற் பெற்றதாம் பேதையோர் சூத்திரம்
(சாலடி., 914).
*.

கணக்கஇடு-தல் kanakkitu-, v. er. <id.t.

To

reckon, compute, calculate; sjrai sev.
[M.
கணக்கு kanacku, n. cf. ganaka.
1.

1, Village accountant, cashies, bursar,

reckoning,

account,

Number,

calculation, computation; ster. (Ga) 2. The
four simple rules of arithmetic, viz, #4,

கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல்.

book,

3. Account

கணக்.
ததக்
குறிப்பு, காவலர்
1௨0885; வரவுசெலவுக்கணக்

4. 5018006 of

உப்பா 6(1௦; கணித்சாஸ்திசம். 5. Order; sequence;

முறைமை, அத்தையும் இவனையுல் காட்டுிறகணக்ிலே
(ஈடு, 3, 4, ப்ச.).

6, Stratagem, artifice, expedient;

சூழ்ச்சி. கதுமென வேக விடுத்தது ஈல்ல கணக்கன்றோ
(பிரபோத.

24,

சணச்கென்ன?

consequence;

Result,

7.

25).

2. னன) முடிவு. (44.)

To look wistfully; to gaze upon amorously;
அவன் அதனிடத்துக்
பெறுதற்கு இச்சை வைத்தல்,
3. To cast the evil eye;
கண்வைத்திருக்கறான்.
கண்ணூறு படுத்துதல், அலன் கண்வைத்தால் கேடு
4. To form, as an opening in an ulcer;
சான்.
புண்ணில் துவாரம் உண்டாதல்.

caste; &

கணக்கன் kanakkan, 1. <ganaka. [Mkanakkan.] 1, Accountant, book-keeper; கணக்
2, See
(திருவாலலா. 30, 22)
கேழதுவோன்.

காய் வகையின் வருந்தி (குறுச். 261).

kan-verippu, ௩. <id. +

Sait QoupNy

bill collector;

Man of the kanakkan

2.

kanakku.}

+. To see clearly; to have the power of vision
restored after 0156856; கண்ணேளி தேளீவாதல்.
(w.)

கணக்கன்.
சாதியான்..

clerk,

shipping

agent,

writer,

விரைந்து தலைவி வநந்துதல். (குதள், அதி. 116)

ன் (சிலப்
தோன்றுதல்.
(வேக, 19143)

கணக்குக்காட்டுதல்
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கண்விஅப்பு

தோகை.

8, மோட

மொத்தச்

9, Thing, affair, circumstance;

காரியம். என்ன சணக்காக கான$லைர் செய்த்தேன் (வெப்.

பிசபக். இருச்செர். நிரோட். 26).

சணச்லொத்

அளவு.

11. Letter, writing; 331.
ture;

science;

10. Limit; count;

(இருவாச. 30, 4).

திருக்கோலம்

(Ger)

CupserdG,

510.

12. Litera-

8ழ்க்கணக்கு.

13. Litigation; apé5. இச்சணச்டப்படிச்சார் வெல்

14. Way, manner;

வார் (இருவாலவா. 41, 28)

விதம். புகுவதெக்சணக்சம்மா (இசகு. இக்கு. 103)
Orderly

பாட.

arrangement,

system;

ஒழங்கான

அவனத செயல்யாவும் கணக்காக இருக்கும்.

கணக்குக்காட்டு-தல்

ஓ. வம்: 4கணக்கு4.

கோப்புவித்தல்.

15.

ஏற்

kanakku-k-kattu-,

7௦ 1800௦2 ௨00000;

கணக்

To charge to one’s account;

SOM aGTR HIT

kanakku-c-curunai,

தற்கேற்ற ஒலை. (8)
கணகண-த்தல் 1௨0௨-1%822-,ற. 144: 0௦௦௦.

2.

1. To sound, rattle, jingte, tinkle; ஒலித்தல்,

Roll or file of accounts on palmyra

<id.+.

sore

மேரு இிருக்குளம்பித் கணகணப்ப (தல். பெரியத், 1, 4,
8).
2. To feel feverish, as from disease, from

கணக்குச்சுருள் 1:80211:0-0-0யய], ர. Cid.

exposure to the sun, or from taking spirituous

kept

leaves,

கோலைக்கற்றை.
566

+,

கணக்கெழுதப்பெற்ற
ஏடு. 2, Indented palmyra
leaves useful for writing accounts; கணக்கெழ்

kanakku-c-cumat-

WS ZB-SWV
ME
GFE
SO
tu-, v.intr.Cid. +.
கணக்கேற்றுதல்.

கணதாததாபனார்
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கணக்குச்சுமத்து-தல்

a

by

accountant;

village

114௭௦; உடட்பு சூடூறுதல். உடம்பு கணசணக்கிறது.

கணக்தச்சுநணை..

SOR EGOTLIL] kana-kanappu, 1. <searsom-.

கணக்குச்சொல்(லு)-தல் 120௨100-௦-001-,

Temperature of the body slightly more than
தேககாங்கை. உடம்பு சணசணப்பாயிருக்
ரமா வி;

of receipts

details

To give

உவ்ண்ட பயோ...

and disbursements; sarég afar சோல்லுதல்.
Som SGSBI-GV kanakku-t-tir-, v. intr.

இறத.

1. To be closed, as an account; sor&
<id.+.
2. To be made, as a settleகுப் பைஎலாதல்.
1௩600; விவகாரழடிகல்.

1.

kanakku-p-par-,

Ses GUIUTT-SSov
tr.

<id.t.

calculate;

reckon,

To

Sa

chiming;

v.

steirenPS

seréSibse.—intr. Toaudit accounts; sarégh

*
பரிசோதித்தல்.
கணக்குப்பிள்ளை kanakku-p-pillai, 2. 414.
586

+s

EO\a1 or) kana-kan-enal, n. Onom.

Tintinnabulation;

கணக்சப்பிள்ளை.

as

Ses FOToHWILD

kanakku-maniyam, n.

Land granted rent-free to the village
<id.+.
accountant for his services, a service inam;
கணக்கனுக்தக்கோடுக்கும் இறையிலி நீலம்.

கணக்குவழக்கு 12011:0-421812160, n. <id.
+.

1. Justice,

regulation;

order,

perme.

அடியேன் சண்கொள்வதே கணக்குவழக்காலில் (தேவா.

2. Limit, bound; ora}. சணக்குவழக்
3119, 4)
கைக் கடந்தவடி: (தேவா. 969, 8). 3. Accounts, pe-

cuniary

affairs;

அலுவல்.

அவனுடைய

கணக்கு

நழக்கு எப்படி இருக்றெத?
4. Money dealings;
கொடுக்கல் வாங்கல், எனக்கும் அவனுக்கும் சணக்கு

வழக்கு உண்டு.
கணக்கொதுக்கு-தல்
<id.+.

intr.

கணக்குத்தீரீத்தல்.

கெடுத்தல்,

(w.)

To

an

account;

17, To ruin, reduce to poverty;

._ கணக்கொப்பி-த்தல்
1847. 410.4

kanakkotukku-, v.
settle

kanakkoppi-,

5௦6 கணக்கோப்புவி.,

சணக்கொப்புவி-த்தல்

v.

kanakkoppuvi-,

v.intr.<id. +. To render accounts; semSenais
பிறரேற்க வவரீத்தல்.

கணக்கோலை 102116], ஐ. 410.4 தலை, 1.

Palmyra leaf on which accounts are written;

bells;

2, Burning fiercely, as

fire with a hollow roar; மிக்கோதந் குறிப்பு,
செருப்புக் கணகணொன்று எரி௫றது.
3. Feeling
மீஸசப்ஸ்; உடம்புச் சூட்டுக் குறிப்பு.
Go0T SLD kanakam, n. prob. gana.
army

Division

consisting of 27 chariots, 27 ele-

phants, 81 horses and 135 footmen; தனித்தனி
27 தோ

யானைகளும், 81 ததிரைகளும்,

135

To post up accounts into the
intr, Cid.+.
ladger; கணக்கைப்பேரேட்டுக்குக் கொண்டுவநதல். களுமுள்ள படைப்பிரிவு. (பில்)

Loc.

of

உடைமணி சணகணென

(திவ் பெரியாழ். 1, 7, 7).

ofan

கணக்குப்பூட்டு-தல் kanakku-p-pittu-,v.

tinkling,

ஒலிக்குறிப்பு.

கணகண்

1௨86

1280,

௨௦௦௦௦(௨௦1)

7. <ganaka.

கணக்கப்பிள்ளை.

கன் பஞ்சாதி லஷ்மணன்

காலாட்

1. Vil-

இவ்வூர்க் கண

(8.1.1, 111, 88).

2

loger; சோதிடன். (சல். ௮௧)

கணச்சூடு 1805-0-0010, ஐ. 4சணம்!
4.

கணைச்சூட,

AstroSee

Som F HOw ut Sp kana-cahkiya-pakam,
n.<ganatsarkhya+.
Aggregate number of
shares into which the lands of a village are, at

the time of the original grant, equally divided;

கிராமப்பங்குகளின்

பிரிவுத்தேகை.

1௦௦.

கணத்தார் 18௨12, 1. <gana.

Managers

of village affairs; camidanPuptiiand&acir. (1.M.p. Tj.

569.)

nr)
இநவகை

பேட கெ.

kanatti, n. 1. A prepared arsenic;

வைப்பர்தாரம்,

(மூ. ௮.)

566 செங்கடம்பு

2. Small In-

(1)

Sears Ter kana-taran, n. < gana+dhara.

Athat;

opacr.

(தருதூற், 59),

sexss

Crp@sé

தாமரைகாண்

கணந்துள் 180200],
A kind of bird;
பறவைவகை, (சிலப். 10, 117, உசை.)
கணதாததாயனார்

<8ana+.

kana-nata-nayanar, n.

Name of a canonized Saiva saints

கணதாதன்
one of 63;
(பெரியபு.)

708
அறுயத்துழவர்'

SOM SVSON
1.

Chief

of

நாயன்மாநள்

ஓதவர். | கன். (இவா.)
2. Name of an
றேட்டூ உபதிடதங்களுள் ஒன்று.

kana-ndtan, n. <gana-natha.
Siva’s

௦515;

சிலகணத்தலைவன்.

ஈடக் தெதிர்ர்த சணசதமை யெல்லாம். (கர்சபு. தாரக,
329).

2.

Ganésa;

விநாயகன்.

நாயனூர். கடற்காழிக் கணசாத

(தேவா. 737, 6).

3.

566

கணநாத

னடியார்க்கு மடியேன்

SoRrUiLignp kana-p-parai, n.
A kind of
போமா; தோற்கநவிவகை. (லப். 3, 27, ear.)

Seorcity kanappu, n. cf. sereem-.

1, Fire

kindled to dry one who is wet or to give warmth
to

one

who

கணப்புச்சுடீடி

கணவம்

feels

Soren jFFtg.

Upanisad ; s1b

S00
Li Suscwf
0 l kanapati-y-ani, n. <id.+.

Bermuda grass, so called because it is sacred
132.)

568 அறுகு. (சைலவ. தைல.

to GanéSa.

கணபர்

182-றகா,

x. <gana-pa.

chief attendants, as guardians

Siva’s

of their hosts ;

சிவகணத்தலைவர். சணபர்கள் வானோசொடு (கோயிற்பு.

இருவிழா. 47).

SRIF GF kana-piccai,n.<kana+. Rice

gleaned by an householder, as alms

from door

6௦ 3௦௦1) இல்வாழ்வானுல் வீடுதோறும் வாங்கப்பேறுந்

goffarujs S.

2. See

தண்டுல பிட்சை. (சைவச. பொது. 257, உரை)

kanappu-c-catti,

n. <s

Sarl’ kanam, 1. prob. semsez-.
Child’s
566 கணை”, 1, (பிங்)
disease.
கணம்" ஊக,
ஈ.
<hana.
1. Trifle,

cold;

ணப்பு 1.
Earthen vessel with charcoal ete.
used for warming oneself; a kind of earthen
grate used in Indian households; gaftamisp

குரிய தீப்பேய்கலம்.
கணப்பெருமக்கள்

1௨08-0
- 060-126],

n. <gana+.
Managers of village affairs in
8௦124 110025) ஊரிக்காரியநீர்வாகிகள். (1.38.2, 0.

516.)
Seer
(hs sd

triviality; oybub. (G7)

2,

(சைவ. பொது. 257)
கணம்” 18௨,
566

8௦6 கணபிச்சை,

௬. 48ம்.

Long pepper.

(பிங்)

திப்பலி,

கணம்*

கரவா,

n. <gana.

1. Group;

collection; class ; tribe; clan; flock ; herd; series;

<id.+.
1. (Poet.) Rule of propriety which
lays down that the first word in a poem

கூட்டம், சணங்கொண்டு சுற்றத்தார். (காலடி, 95). 2,
Company, assembly, concourse of people; Pacir
டோர். (இவா) 3, Demon; devil; Guus. (Se.) 4,

shall be one of nir-k-kanam, mati-k-kanam,
intira-kanam,
or nila-k-kanam, one of ten

tial hosts, divided into 18 classes, viz., soot, AS

kana-p-poruttam,

௬.

ceyyunmutan-moli-p-poruitam, q.v.; Gariuyedor
முதன்மோழிப்போநத்தவகை. (வெண்பாப். முன். 90.)
2.

(Astrol.)

Correspondence

between

the

horoscopes of the prospective bride and bridegroom in respect of the three kanams, viz.,
teva-kanam, irdtcata-kanam, manuta-kanam,
one of ten kaliyaua-p-poruttam, q.v.; கவியா

ணப் போநத்தங்களுள் ஒன்று. (சோதிட. இக். 195.)
கணப்பொழு.து %808-0-00]௦10, ௬. 4 89சச
Abe

ga.

Instant, moment of time; GamgsGumpgi.
SORT LUEISLD kana-pankam, n. <id.+bhavi-

Constellation, star; misSSmb.

5. Celes-

(a.)

சர், அசுரர், தைத்தியர், கருடர், Rarerci, Bast, Ci
புருடர், கந்தருவர், இயச்கர், விஞ்சையர், பூசர்; பிசாசர்,

அக்தார், ூணிவர், உரகர், ஆகாயவாயெர், போசபூமியர்;
பதினேண்கணம். (பில்.)

னேட்டேன்னும்

எண்.

6. 76

(சைலவ.)

number 18; பதி
7,

8௦௨

கணப்

போநத்தம், 2. (விகான. கடிமண. 4)
8. Division
of an army. See Senraib. (Bam) 9, Sphericity ;

திஞ்யிவா்மு "திரட்சி, கணங்குழை ஈல்லவர் (கவிச். 71,
19).

10, 001௦;

Som’

வடீடம். (பிக்)

kanam,

2,

<ksana.

Moment;

shortest duration of time, as measured by a
snap with the fingers; காலநுட்பம். வெகுளி

That which is of momentary duration, கணயேயுல் காத்தலரிது (குதள், 29).

transient; syoma Pe CarcrSurfag.

yg@ sear

அ

Shae

kanam-pulla-naya-

பங்கமெனப் புத்திகெட்டபுத்சனுரை (வெப். பிரபம்.
வெஞா. செஞ்சு. 910).
கணபங்கவாதி 10௨-றகம்12கஃஏ81டி ஐ. <id.

nar, n,

t+id.+. (Phil.)
One who asserts that the
universe is incessantly appearing every instant

One of eight mantam arising out of fever and

and is also as rapidly dissolving;
Wruseu
கணந்தோறுந்தோன்றியழியும் என்று வாதிப்பவன்..

(சி. போ. பா. அவை.)
கணபதி kana-pati,

n. <gana-pati.

1.

Ganéa, who is the chief of Siva’s hosts; aTsmu

A canonized

Saiva

saint, one of
அறுபத்துழவர் நாயன்மாநள் ஒருவர்,
(பெரியபு)

63;

SLD kana-mantam, 2. 4சணம்! ௩.
LOM T
SOR

disordered bowels;

seaTape)
milk-hedge.
கணவம்

tomégaims.

kanamili, 1.

(w.)

Buffalo

tongue,

586 எருமைநாக்கி, (ர)
18,
».
Pipal. See oa.

சாகைச ணிழைபணைச் கணவம் (அரிசமய, பரமபத. 2),

கணிகம்

704

கணவர்

கணாதன்

kanatan,

n.

<kandda.

11,

Members of
கணவர் kanavar, n. <gana.
a group or assemblage; su“ gem. பூத்கணவர் (கர்

‘atom-eater’, name of the founder of the Vaise-

கணவலர் 1802-4-வ12, உ. றாமல். 18. *, இ௱௨௨
See அலரி. கள்னார்தூழாயும் கணவலரும்
Oleander.

closely allied to the Nyaya system with which it
came to be syncretized at later stages, the

(இவ். பெரியதி. 11, 7, 0).

word

sost aie kanavan, n. prob. sem. [M. kanavan.] Husband; Gamgadr. casera ரெந்தோண்.

original

Vaisesika system; வைசேடிக மதாசாரியனுன முனீ
வன். அச்சபாதன் கணாதன் சைமினி (மணி. 27, 82),

தபு. இருக்சயி. 8).

மேக் சேர்ச்தெழினும் (காலடி, 385).

hanavdlam caste; somairorsarPti Gude, (ser. 1,௦௦2-0
82.)
276, மயிலை)
K.

n. [T. hanama,

kanavay,

aoorouTus!

pass,
kanave.| Delile between hills; mountain (பில்)
20106, சர்ப மலைகளுக்கிடையுள்ள சிறுவழி.

». -Cuttlefish, a
kanavay,
கணவாய்*
cephalopod, sepia; #&rFaima. ().)
+
SGOT UTUIGNLD kanavaymai, n. < sexraunis?
Black liquid found in the shell of a
ew.
cuttlefish, sometimes used for ink; ஒருவகைம்
சிப்பியின் கரநீர். (4)

sooroutGut®

kanavay-stu,

Shell of the cuttlefish;

கணவாளம்

n.

<id.+.

somamid PUUIuGr gb.

An

».

18,

ancient

:௯௨(௦; ஒருசாதி. சணவாளகுலத்தினன் செட்டிப்பிள்ளே
யப்பன் (பெருக்சொ. 19:19).
கணவாளன்
சீசாசாசி[மன 02516)

59, உமை)
soarasimih

கணவிர

மாலை

kanavalan,

kanaviram,

(இலக். வி.

5௦6

கணவீரம்.

<Pkt.

kanavira

n.

(மணி. 3,104).

கணவீரம் 11 ஷராகா, ௩.

<haravira.

Man of the

».

கணவாளச்சாதியான்.

Red Oleander; செவ்வலரி, பெருக்

(தண் சணவீர ஈறுந்தண் மாலை (இருமுரு. 930).

கணன்! !ஊஹ, #.<ser-+6+ ser. Thief,
10208; திரடன். (சைவச௪. பொது. 248.)

குணண்?

10௨0,

n.<gana.

Collection,

aggregation, whole series; Garg gf. sewer_aed
கற்றானு மில் (சிறுபஞ். 31).

கணனம்
Calculation

1:௨௫,

#. <ganana. (Astron.)

of the movement

கிரகநடை முதலியன கணிக்கை,
eoorter

of planets

kananai, 2. <ganandg.

etc.;

Number;

எண்: பரிசல் கணனை பரிமாணம் (பிரபோத. 49, 2).

கணாதமதம் 1282-௨4௨௩, 8. €சசாசீசேர் .
The VaiSesika branch of the Nyaya system of
philosophy, founded by Kanatan; maGaya

மதம்.

sensi

kanatar, n.<kdndda.

Logicians;

தார்க்கிகர். ஆய்ந்த கணாதர்கள் (இருக்சாளத். பு. 5, 41).

Indian

of

relation

the

to

prob.

the

to

atomism

188,

௬. €ச்சாசர்,

திப்பவிவேர்.

2001;

50061

reference

having

kanada

கணாுமூலம்

Woman of the

kanavatti, 2,

SsereTiig

sika system of Indian Philosophy, which is

(தைலவ. தைல:

கணாரிடல் kanar-ital, 2. <s@pi Onom.+
@9-.
Ringing, as of a bell; sonorous pealing;
clanging, as sounding brass; echoing, as rock;
ஒலிக்கை. (1)

கணி:

மலம்,

tract; wesPevs.

கணி”
one

2. cf. ssc.

kani, n. <gaui.

who

Agricultural

(Sz.)

is well

versed

1. Learned man;
in

some

branch

of

1200௦1௪02௦; தூல்வல்லவண். கணிபுகழ் கானை (வேச.

722).

2, நவா;

சித்திமேழதுவோன்.

கேமித்தெழுதாச் சத்திரம் (திருப்பு. 597).

கத்சணி

3. Astro-

loger; சோதிடன். விளேவெல்லால் சண்ணி யுரைப்
பான் கணி (பு. வெ. 8, 90). 4. East Indian Kino.
5௦௦ வேங்கை,

(இவொ.)

5. Science; any branch

of knowledge ; கலை. பெருகும் seas sen? (Pas.
1062)

soof*-Sa5ev kani-, 11 v.tr. <gan.
compute,

reckon,

calculate,

count;

1. To
semrdé&G

#&. 2, To estimate, conjecture, surmise; 2794
குறித்தல். கணித்த காள்களேழ் (வச. 2518),
3. To
esteem, honour, 1050604, 7௦த௨ா0; மதித்தல், அவன்.
என்னைச் கணிக்கவில்லை. 4. To read, study; u4s
தல். சணியாது முழுதுணர்ச்த (சூளா. இரத. 64). 5,
1௦

"016௧6;

சிரட்டித்தல்.

மலரின்மேலான்

sales

வுலகு (பிசமோத். 21, 53).
6, To repeat mentally
in worship, as mantras; மானதமாகச் சேமித்தல்.

'இருவஞ்செழுத்து அவ்வி௫ுப்படியறிக்து கணிக்கப்படும்
(ச. போ. பார.
Soxhdé an fans kani-k-karikai,
௩. 4 கணி?
Female

fortune-teller,

as a

gypsy;

SGare&

லும் பெண். (தொல். பொ. 60, உரை, பழையபதிட்பு.)
கணிகம்!

1ஊரிகர,

௩.

cf. gana.

One

thousand millions; s1aiGamg. (w.)
Sib? kanikam, n. <ksanika.
1, Moment, short duration of time; stagntutd. sree
சணிகமெனுங் குறுகிகழ்ச்சியும் (மணி.27, 191). 2. 1124.
which is momentary,

transient;

கணப்போழது

இருக்கக்கூடியது.
3. Lingam made of earth,
rice, or any material, near at hand, for worship,

கணிகவெற்பு
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கணிவன்
கணிசி-த்தல் ஷம், 77 ௨. 8

for the occasion; தாற்காலிக பூசைக்குரியதாய் மண் )

முதவியவங்றற்
பொது.

செய்யப்பேலும்

(சைவச.

555, உரை.)

கணிகவெற்பு
+

இலிங்கம்.

kanika-verpu, n. <senfsis?

The hillof Tiru-t-tani, in the North Arcot

consider,

meditate,

contemplate;

418. 1. To
#sPSee.

இவன் வளர்ந்தருளுசைக்குச் கணிஎத்தபடியைக் சண்டு
(ஈடு, 7, 4, 1). 2. To desire, wish 807) விதம்புதல்.

மோஷபூசன்

ஸேஷிபக்கல் கணி௫ிப்பது. இருவடிகளை

District: திநத்தணிகைமலை. . (சணிசைப்பு. வீராட், WE» (*®,1,1, 1). 3. To honour, esteem; pers
121.)
மதித்தல்.

Soohessr kanikan, n. <gani. Astrologer;

கோதிடண். சணிகரிம் மைந்தன் வை௫த் காவல ணிறக்கு
மென்ன

(கோயிலொ.

Red cotton tree.

1ஊரிகாகட

n.

58 கோங்கு.

சணிகாரங்

குங்சொல் (கவித். 143, 5).

கணிகாரி kani-kari, 2.
(தொல். பொ.

<karnikéra.

566 கணிக்காரிகை.

60, உரை.)

உய்த்துணர்தல்.

சமல

kanita-castiram,

5.

மென்று

4).

<ganita+.

1.

Mathematics;

சணி௫த்து:

கணிதநால்,

2,

Astronomy, astrology; Gard நால்.

Sees tbkanitam, n.<ganita. 1. Methodsof

arithmetical calculation; processes of computation, of which eight are mentioned, viz., sase9

1. Harlot, சம் (கட்டல்), விபகவீதம் (கழித்தல்), குணனம் (பெருச்
சல்), பாசாசம் (வகுத்தல்), வர்க்கம், வர்ச்சமூலம், சனம்,
semfleos Qua

கணிகை 1௨/6௨], x. <ganikd.
courtesan, prostitute; Gurgnpser,

குத்தி கைத்தாணல்ச

கொட்

015000)

மன்மிசவிகார

கணிதசாஸ்திரம்

(சாசக. வீரேசன். 11),

கணிகாரம்

4, 7௦

வல்லியைக்கண்டு

(மணி. 16, 6)

2.

Eared

jasmine. See pars. safes sar றளப்பில் கோங்கு

(இரகு. இந்தும. 14).

கனமூலம்; கணக்குவகை.
(பிக்.)
2, Arithmetic,
mathematics; sexPgarengmd. 3, Astrology in-

cluding astronomy;

Gatfvtb.

(Qsné. Gur. 75,

மாத்றருங் சணிச்சி மணிமிடத்றோன் (புறசா. 56, 2). 2,

eer.)
4. That which is predicted by astronomy or prognosticated by astrology; கணிக்கப்.

Kind of pick-axe

(சேதுபு. கந்தமா. 80).

கணிச்சி

%ஷு௦ஷ்
for

௩.

1. Battle-axe; wy.

சக! 102 56006;

குந்தாலி.,

சணிச்சிகளிற் சயம்பட ஈன்டடித்து. (வக. 599).

3,

Goad for urging the elephant; wmarg Gandy.
(Sa.) 4. Chisel; 20f. (Gem) 5. Axe, hatchet ;
கோடாலி.

(யில்.)

6.

Knife for cutting the stalk

of the betel; @%opda? aS. (er)
sooFACuiret

kanicciyon, 2. <sonheA

Siva, who holds the battle-axe in hishand;

wy

utgi.

+.

5. Measure,

limit; அளவு. சணிதமில்புகழ்

கணிதரத்தினம்

kanita-rattinam, n.<id

Name of a mathematical work in Tamil;

ஒர தமிழ்க் கணிதநால். (கணச்சதி. பாயி.)

கணிதன் 11/2, ௩. <id. 1. Astronomer,

astrologer; சோதிடன். கணிதர்சொற்ற வோசையில்
(கைடத. அரசா. 9).
2. Arithmetician, mathe-

'வேந்தியாகிய சிவன். சணிச்சியோன் சனவவின் (கவித்.

matician; semdaSGamer.

#5+.
Estimable person; wets _waredr.
&oeNFtD kanicam, n. <gan.
1. Estimating, guessing, rough calculation; wgtny. சைச்

ing, counting;

nity, respectability,
ter; Gwibur®.
3.

9).

2, 6).
soe éam gest kanica-k-karan, n. < seo

சமாகத்

hand,

size,

தூக்இப்பார்த்தான்.
bulk,

2, 100௦00,

ப12-

worth, weight of characMeasure, weight in the
in

a limited

ஒருபாக்குச்சணிசம் அபின். (84.)

sense;

saray.

4, 17௦1௦6; சப்தம்.

பெருமாளை . ். . யேத்திவசமாக்கக் சணிசல் கொண்டு
(#@, 6, 9, 3).

lFLouinit - Se) kanicam-par-, v. 4௧

cashier,
(w.)

secretary,

clerk;

(w.) 3. Accountant,

Sowticiy kanippu, ௩. €சணி-,
கொண்ட

srafGma,

. . , தேர்

(சக்சபு.

ன்.

aemédGay

1. Comput-

Garivenr

முதனாட்.

சணிப்பில

42),

2,

Esteeming, honouring, reverencing, venerating;
கெளரவிக்கை. சமைக் சணிப்பிலன் (சேதுபு. இலக்.

3. Estimating, appraising; wPtuGene,

கணிமேதாவியார்

<ganit+.

Name

kani-métaviyar,

n,

of the author of Blati and

Tinai-mdlai-nurraimpatu;

aeorp, திணைமாலை.

நூற்றைம்பது என்ற நூல்களின் ஆசிரியர்.
Man
witest kaniyan, n. <id.

of a

ணிசம்--. 28. 1. To estimate, value, appraise;
மதிப்பில்.
2. To estimate roughly the
weight of an article by taking it in the hand and
shaking it; mawted Soopupsds. (w.)\—intr. (w.)

low caste noted for his skill in magic and his

மதிப்புக்காத்தல்,
2. To discriminate in respect
of caste, or of rank; to examine worth; s6#
யறிதல்,
89

கணிவன் 12, n.<gani. Astrologer;
சோதிடன். சொல்சேள்விச் சணிவன் (பு. வெ.6, கொளு,

1. To be zealous of one’s own

dignity; ger

knowledge of astrology; em eafumrer. (G. Tn. ற.

227.)

கணிலெனல்

1801-௭௨,

௩.

See

safGr

னல். சவின்மணிகணிலென்னும் (சம்பரா. மூலபல. 298).

20.

:

கணிவன்முல்லை 129௨-ல் ஈ. 4 கணி

Theme of praising the fame
eer+.(Purap.)
of the skilled astrologer; Gari grdadoaor gi
கீர்த்தியைச் சொல்லும் புறத்துறை. (பு. வெ. 8, 90)

Ring-

sosfQrerev kanir-enal, 1, Onom.

ing, as of a bell; clanging, as sounding brass:
lic

speaking audibly and clearly with a metal
ringing of voice; ஒலிக்குறிப்பு.
கணு kanu, 1. 4கண். 1. Joint of a bamboo,
௦௨௦, 60௦. ழங்கில்முதலியவற்றின் seer, (meas.
பொது. 339.) 2, 11௦0; மரமுதவியவற்றின் கணு. 3.
(wt)

paid.

Bamboo;

4. Knuckle;

joint

5.
of the spine; vertebra; அவயவப்பொநத்து..
.
(w.)
yésam
argub
bone;
a
of
cle
Tuber
கணுக்கால் kanu-k-kal, n.< sant. Ankle;
090110.

காற்பாடூ.

12நய- பிக், ஐ. “ம்ம்.

கணுக்கரத்தி

Venereal ulcer affecting the joints in the body;
உடற்சந்துகளிலுண்டாதம் சிலந்தி. (8.)
கணுக்கை 1200-8182], ஐ. Cid. +. Wrist;
மணிக்கட்டு.

Loc.

கணுப்பாலை

kanu-p-palai,

n. <id. +.

See smubumdv.
Obtuse-leaved Ape Flower.
Sogyiot psd kanu-mantam, n.-<id. + .
Whitlow;

saéabo!.

Samat@

(M.L.)

kanuvattu, 2.
சிறுவாழைக்குலை.

மீ றஹ்;

கணுவவரை

Small bunch

18ஐப-॥-கயவ்,

gateraims.

௬.

“கணும்.

(W.)

S sairev kanu-viral, 2. <id. +. Knuckle;
விரற்கணு.
A kind of drum;
& gone kanuvai, n.
ஒருவகைத் தோற்கநவி, சுணுவை யூமை சசடையோ

டார்த்த வன்றே (கம்பரா. பிரமாத். 5).

கணேசன் 180600) ௩.4 ௪2288௪.
கணை!

Ganééa,

the

overlord of Siva’s hosts:

kanai,n.

1. Cylindrical or globular

son of Siva, as
விநாயகன்.

கணை?

சூ.

கம்,

2. &

ஐ. 4கணம்',

cattle

015856)

1, Se

கால்நடை

ளோன்று. 7,௦0௦.
கணை? 1ஊவ், n. <Rand.
5௦6 திப்பலி. (தைலவ.)

வியாதிய

Loag,pepper
n. <s%or+

kanai-k-kattu,

கணைக்கட்டு

கணைச்

Bundle of arrows; apbysarG. (Sar)
eiearhenv kanai-k-kal, on. <id-+.

1,

The shin, forepart of the leg between the knee

and the ankle; tpiesarapdgo uni Gdgih Qomயிலுள்ள உறுப்பு. பூங்கணைக்காற் கொரு பரிசு தான்
பொரும் (சம்பசா, உருக்கா. 48)... 2, 3௨௨ காட ௦5.
a flower, as ௦4 ௨1௦005; திரண்ட நாளம்
லலர்கூம்ப (கலித். 119, 5).

Sto

&oOS

kanai-k-kai, கூ <id.+. Fore)

arm, antebrachium;

முன்கை.

கணைக்கொம்பன்
<id.t+.

கணைக்சா

Ox

with

கோம்புள்ள எநது.

1௦௦.

18௨1-86-10,
stunted

horns;

1.

கட்டைக்

(4)

கணைச்சூடு 1:20வ/-0-00(ய, ௩. “கணை.
A
disease of children, Tabes mesenterica; gypos
நோய் வகை,

கணைப்புல் 18021-ற-றயி, 1. Sticking-grass.
566 ஒடீடுப்புல். (14.)

+.

Stoop
it é#td kanai-markkam, n. < eta?

A pace of the horse, resembling thé

siraight course of an arrow; orale Puy Gorreiry).

(7.)

A kind of pulse that bears fruit in its boughs
also;

கணையமரம்
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கணிவன்முல்லை

(இருவாலவா. 98, 58.)

கணைஞூங்கில்

%8.்-ரபிர்16ி]) x.

growing in damp places.

A plant

566 போன்னுங்கரணி.

OC.

கணையம்

1.ஷ்கா, ௬. “கணை!

1, Club,

used asa weapon; தண்டாயுதம். அம்பொடு கணையம்

வித்தி (2வச. 757). 2. Curved club; aZrgiq.
,தண்டமாலங் கணையங் குவிசாயுச மாதியாக (கர்தபு. தாரச,
157).

3.

Post

urenSgrar.

to which

an

elephant

is tied;

(Pas. 81, 27.) 4. Jungle growth

specially formed to serve as a protective barrier
%௦ ௨1011)

காவற்கா?,

(பில்)

5.

Fort;

அஞ்சுவர்களோ கணையத்துக்குள்ளேயிருப்பார்

Gam? an.

(ஈடு, 5,

ர)... 6. 566 கணையமரம். அவன் களிதுதாம் கணைய
மரத்தால்
சடுக்கப்பட்ட கதவைப் பொருது (புறகா. 97,
2. கீரா௦0) அம்பு. கணைகொடிது (குறள், 229). 3.
8. A kind of
Atrow-head; spbGoreg. staordCan Qouja Gell உரை). 7. War; Gumi. (Sad)

shape; Pri f. sOSares starsCand (w%U@. 380).
ftw (Pas. 90).

(பில்)

4. The 11th naksatra; wyepmcir.

5. Wooden handle of a hoe, of a pick-

2006, 07 04 ௦418 (001; ஆயுதக்காம்பு. மண்வெட்டி.
wer star.
6. Curved pole of a palanquin;

சிவிகையின் வளைகோம்பு. சவிசைக் கணை.
கணைக்கால்.

கதம்பு.

(மலை).

8. See கணையமரம்,

7. See

9, 5023-0௨96;

ம்மா

வாத்தியவகை,

கணையமரம்

(சந்தபு. சயமுகனு.

214.)

%8ரவட௨-ஸகாவற, %. 4 கணையம்

+. 1. Cross-bar of wood set behind
௦4௨4000625; கோட்டை மதிற்கதவுகீகுத்
தறுக்கேயிடும் எழ. (புறகா. 98, உரை.)
bar, toll bar, wooden bar, set to bar an
குறுக்குமரம்,

the doors
தடையாகக்
2. Crossentrance;

கணையாழி

க்த்தி
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Sloss wit i kanai-y-Ali, ௩. 4கணை! 4. Finger-

ting, signet ring; முத்திரைமோதிரம்.

wooTtACuT S71

— kanai-y-ali-moti-

கத்தரிக்கரப்பான் 1-2(0201-2-1கவறறகற, ௬,

prob. sésf+.

Akind of eruption; entumde

வகை.

கணையுலக்கை 1-ல். -பிவிபி், க. 4கணை!

கத்தரிக்கோல் 12211211-1:1661, ௩. 4கத்தரி* 4.
Scissors, கற்ககாக, ஊப1$சர5; கத்தசிக்தங் கதவி.

+. Top of a pestle, without the ferrule; 204
கைக்கட்டை. (8)

045505, 506௨௭5; கத்தரிக்கோல். மயி ரரிதத்சொகு சத்.

tam, 1. <stemrumg+.

See கணையாழ்,

கணைவெட்டை

+.

Tuberculosis

kanai-vettai,

in

the

ஒருவகை வேட்டைநோய்.
of «#-.

mmensely;

n. <s2%u?

mesenteric

glands;

(38.1.)

கத்தக்கஇ-த்தல்

Redupl.

(19.)

1௨42-1120:

To

Snbudgsh.

increase

v. intr.

vastly,

grow

sésésegs

Gis

பெருஞ்செல்வம் (இவ், பெரியாழ். 1, 9, 3).

@SS5HSM dL] katta-k-kampu, ௪, <U. kath

+Malay gambier.
Extract prepared from the
eaves and young shoots of a Malay shrub,
Uncaria gambier, used in mastication with

௦௦ல்; தாம்பூலத்தோடூ வாயிலிடூம் ஒரபண்டம்.
eS5omlbd

kattanam, n.

[T. kattalamu]

Jacket, tunic, coat of mail; salaib. sgsera sy.
பூண்டார் (இரகு. மீட்டிப். 7).

SPSL kattapam,
கழதை. (இவா.)

@55b

2. <gardabha.

kattam, n. <harda.

sloppy mud

of a cow-house;

தொச்குப்பை (இருப்பு. 432),
கத்தரி! கரகம், உ

8௨௨5)

Mire, dung,

wesGsp!.

சேடிவகை. (பதார்த்த.

kattari, n. <kartari.

கத்தரிக்கோல்.

sé65

Brinjal, Egg-Plant,

m. sh., 5௦74712172 7127017242

685.)
SSS"

Ass;

1. Scissors,

2, 761 ௨;

3. A species of snake; பாம்புவகை.

எலிப்போறி.

கத்தரி?-த்தல் 120௧ம், 77 ௦. 414. [16. hatta-

risu.] tr. 1. To cut with scissors, clip, snip,
shear; sdefure Gan Gee. (Ger) 2. To gnaw,
nibble off, as insects, as vermin; ypaitése.

3. To cut away, to ௦4௦ ௦78; அறுத்தல். தலபத்தங்

கத்தரிக்க

from,

வெய்தான்

(கந்தரல. 22).

4. To separate

break away from friendship; sCuycadtg

a&.—intr. 1. To flash, as priming powder; to
go

out,

as

a match

or a lighted bamboo;

to

eSShens

kattarikai, n. <kartarika.

சரிகை சருசென (பெருக். வத்தவ. 14, 7). 2. (Natya.)
Gestfire with one hand in which the forefinger

and the middle finger are held together and
pointed upward, while the thumb and the ring
finger remain bent, the little finger being kept
515௦64)

இணையா

eer.)

1. Shanks of scissors; appr

குக்கால்.

கத்தரிநாயகம் 1201278௨1௨,௩. 011௧௦௦

கற்க... 506 பெதஞ்சரகம். (மலை),
கத்தரிப்புழு

தரச் செடியிலுண்டாகும் புழவகை.

#55 Mosier kattari-maniyan, ஐ. prob.
sg6f-+.

A kind of poisonous

(w.)
eS MaMAuies

துப் போயிற்று.

கத்தரி! 0௨ம், 2. 4 சரி1௪.

Period of the

greatest heat in summer, usually the fortnight
from 23rd Cittirai to 7th Vaikaci. See
னி

நட்சத்திரம். 1௦௦.

rat; எலிவகை.

kattari-viriyan, n. prob. id.

+. Russell's viper, Daboia russellii; கண்ணாடி
விரியன்.
SSSon7 kattarai, n. <gotra.
Family,

1௨௦8; கோத்திரம். (7.)

&5Se»

kattalai,

n.

prob.

genus of sea fish, Sciaena;

aS5eon

kattalai,n.

sd+s%.

maker,

author;

(புலீயூசச். 32.)

A

«a dddrame,

5௦6 கத்தலை.

essen kattan, n. <kartd.
Gaia.

1. Agent, doer,
2, மேம்; கடவுள்.

கத்தா katta, n. <kartd. nom, sing. of kartr.
866 கத்தன். அவரே . . . சகத்துச் கொருபெருக்கத்தா
Indian Almond;

அதிருஷ்டம் கத்தரித்

1211௨0/-ற-றயிய, ௩. 4கத்தரி!4.

Small worm or insect found in the brinjal;65

கவராதல். வழி கத்தரித்துப்போகிறது. 3. 7௦ 0௨௦86)

alter, as [020006) மாறுப$தல்,

(ஏலப். 3, 18,

கோலின் அலகு.
2, Beams or poles crossed and
placed on the ground for supporting a weight;
கத்தரிபோற் பிணைத்த கால். 3, 1,685 ௦4 ௨ ௦௨1ழtableor camp-chair; srpared ppeSwadPeir wis

(விகாயசபு. 82, 13).

2. To divide, fork,as a path; to branch off;

வினைக்கைவகை,

55 AonsSsTSv kattarikai-k-kal, n. <ss

sfleos +-.(W.)

ஸர55 806; நெருப்பு ஓழங்காய்ப்பற்றமல் இடைவிட,

#8.

1.

கத்தாப்பு 18118றறம, ௩. ct. Malay catapang.
SSStiw0T

mar.

smc Gait gienw.

katta-mar, 2. <U. gadhd +

A Mango tree that bears very big fruits

sour to the taste; WsGGufw
புளிப்புமாவகை. 1,00..

கத்தி வப், உ. ௦ சலக.

katti.|

1. Knife,

amistenujeru

[7 8.14, 10.0,

cutting instrument, lancet,

540116; வாள்.

scimitar,

Sword,

2.

(இவா)

இலேமூக்கரிகத்தி,

&SSunb* kattiyam, n. Cgudya. Prose in
literary style, opp. to og Bus; aigarpan. 58 5)ue
கட்டுரை (வீரசோ. யாப். 0).
Brinjal. See
குத்திரி! டீாப்ர், க “கத்தரி.

Tax on weapons like swords, knives, etc.
கத்திக்காண
tax on arms; ஆயுதவர். கூலமுக் தரகுங்
151).
1,
மூம் (5.1.1,

கத்திக்குழாய்

கத்தரி, 1ய1.
கத்இரி? வபர் ஈவ். கச்ச.

௩ பர்,

or other tube for administering
Bamboo
s
medicine to animals; UuronPaggés gi giant
(01/00.

&5GECarons

A kind of sedge.

குண. 39) 2. See sbpfaifuct.
drum; s%vaituep. (e.)

katti-katti-c-céval, ௪. 74.)

ng g knives withsharp
tihavin
<id.+. Fighcock,

blades fastened to its spurs; கால்களிற்
டிச் சண்டைக்கு விடப்படஜ் சேவல்.

கத்திகை! 121011224௩.

கத்திகட்

1. perh. kartarika.

the Woods. See 55888. (@as. 971). 3. Jagged
&SGans’

Corr. of ssalens.

(Bar)

FuigiéiGamg.

flag;

5).

une. 64.)

2. Tobe (மலை)

at daggers drawn ; to be on hostile terms; a¥Ga
#$sh.

3. To bide one’s time seeking oppor-

tunities to injure; CaO PCaimsaoud unig.

கத்திதீட்டுவான் 12:01. (1108, 8. 414. 4.

Knife-grinder,

pene of

தொழிலாளி

struments;

an

itinerant

oe

eee

@ea,

Gan

grinder

and

or shai

cutting

in-

She

க கூர்மைப்படுத்தும்

& $B gies katti-nun’, உ. <id.+. Creat.

566 நிலவேம்பு,

6605)
mandu,
(M.M.)

(மலை.)
plant.

6S Siaptoruit-gev

intr.< 569+.

See

n. prob. id.+T.
weim masta.

katti-munai-y-a-,

To be very strict and severe, as

கத்தியம்" பவா,

oS fi prwstd

n.

Teak. See Gad.

eeSAumausev kattiri-paval, n.
பாவிலி.

950, 590).

கத்திரிபாவல்

கத்திரிபாவிலி
+.

[V.

(பரத.

kattiri-nayakam, 1.

கத்தரிநாயகம்.

செவிபுனையா

See

See sag?
(தனிப்பா.

ii,

12ப்ப்-றவி!, n.<kariaré

katterabavililu,

K.

hkattaribavuli.]

An ornament for the ear, made of gold and
gems worn by women near the top of each ear;

6H fweefluer kattiri-maniyan, n. See

கத்திமணியன். (ர.)
&SGflutd

ஐ. 970009 011808.

ihe cutting edge of a knife; Bad sory cumdag

தல்.

Loc.

மகளிர் காதணிவகை,

katti-mantu,

Cement

அபிநயவகை.

கத்.திரிணி kattirini, n.

+. 1. To grind or sharpen cutting instruments;

வெடீடுவ்கநவிகளைக் கூரீமைப்பதே்துதல்.

pydaions.

kattiri-cottikam,

SSDiCersDaw

கோ ௦4௦010, 66௦.) இணைக்கை

katti-tittu-, v. intr. <358

55930 -so

A pick-pocket;

&SBPanw kattirikai, ஐ. 5௦6 கத்திரி”, 3.
குத்திரிகை இத்திரி . . . கருவித்திச எலம்ப (தேவா. 837,
<hkartart+ svastika,
(Natya.)
Gesture with
both hands in which the fore-fingers of either
hand are stretched out together whilst the rest
are kept bent to represent a pair of scissors,

(wtr.)

kattikai, x

Banner, streamer, small

3. A kind of
-

கத்திரிக்கள்ளன் kattici-k-kallan, n. “கத்

ai? -Lacrena.

A kind of garland; witwama. Osmagpé rm sipd
2. Common Delight of
குத்திகை (லெப். 6, 41).
Jujube. See spégamisd.

குணா

of Gujarati and the spoken language of the
Saurastras in the Tamil country; pSiparcy
லுள்ள செளராஷ்டிரர் Gua uTemap. (G. Madu. D.

2.
Warrior, carrying a sword; Guntofser.
Sword-dancer, man or’ woman; #S#aiquaG

கத்திகட்டி ச்சேவல்

An

1

(விதான.

கத்திரி? வயம், n. <kyttika. See appt".
கத்திரிவெய்யில்.
Dialect
1,
SOE kattivi, n. <Guj. khairi.

7:௦௦.

es Baiig katti-katti, n. <id.-tsc@-.

பவ-ன்-ள்.

ஒர் அசுபநாள்.

inauspicious day;

katti-k-korai, 2. ரம்.
526 பெநங்கோரை.

amas. (திவா),

sete.

quality;

வற, 8. வத்தில்.
கத்திக்காணம் 1101-12-80
%வப்பியி,

& kind of cloth of superic

hatta. U.katnd.|

.
12201; அறுத்தல் சீவுதல் முதலியவற்றிற்கு உரிய கநவி

குங் துழாய்.

கத்திறியன்
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கத்திக்காணம்

kattiriyam,

கத்திரியன்

n.

Worm-killer,

866 ஆடூதின்னுப்பாளை. (மலை)

kattiriyan,

on.

<ksatriya.

Ksatriya, man of the warrior caste, the second

௦4 (௨ 1௦07 08508)

இரண்டாம்

வநணத்தான்.

a. cf. «6@ud. (Pkt. இரியர்காண (இல், பெரியாழ். 1, 9, 6).

கத்

கத்திரிவிரியன்
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கதம்

Shh MoM Muwest kattiri-viriyan, க. 8௯ கத்
(31.37)

தரீவ்ரியன்.

நுவல்கத்திருவொடு போத்.

ரவி, 0௦2/௦; கர்த்தா,
சூ, 37).

(வேதா

'இருவே

கதன் 4௦௪)

௩. 48௭77௪...

ரபி,

கத்திரு

கத்திவாள் 12:48], n. <sgO+.

Scimi-

(.)

வளைவாள்.

2;

katti-viccu, n. cid. +. Sword

SS DSFH

82௦6 ; கத்தியாட்டம்.

SS DSH-GV

katti-vicu-, v. intr. <id.+.
sword exercises

To brandish a sword, perform

&S.g0
0 GT eord kattiri-nimam, n.<kastari
+.
Vertical streak of musk, painted
middle of the forehead of the idol of

as in the shrine

குறி, சீரிதாயெழுது கத்தாரிநாமமும் (அஷ்டப். இருவசல்.

கலம். 77).

SS.gn tor 75005 kattiri-narattai, n.<id.

+. A fragrant kind of orange; நாரத்தைவகை.
(யாழ். ௮௧.)
்
கத்தூரிப்பொட்டு 1௦:10:1-0-ற௦410, ௬. 414.
+. Mark of musk on 696 80௪1௨௨௦; நேற்றிக்கிடும்

கஸ்தூர்திலகம்,

1. To caw, asa crow; to chuck, asa partridge;
to screach, as a peacock; to chatter, as a

Long

to yelp, as a puppy;

to growl, as a

bear; to bray, as an ass; to bleat, as a calf; to

sewenfumes

ஊர்த்துவமாகத் திநமால் மூரீத்தங்களின் நெற்றியிலிடூங்

௦0 88010-08006; வாள்விசி விளையாேல்.
கத்து! -தல் வல: ச ௨. 42: [1. சசி
monkey;

in Srirangam;

in the
Visnu,

கத்தாரிமஞ்சள் 1:21:001-ஐக9௦வ], n.<id.+.
and

zedoaria;

round

Zedoary,

shrub,

Curcuma

wikaciraions.

கத்தூரிமான்

12/1,

கூ. ௭16. 4,

croak, as a frog; to make a reiterated sound, as
50706 521:65; பறவைமுதலியன சத்தித்தல். அன்றி

Musk-deer, Moschus 7005014728) கஸ்தூரி உண்:
டாகும் மான்வகை, (யாழ். ௮௧.)

தர். 9). 2, To cry, scream, bawl, squall, make a

+.

லொருதரல் கத்தும் பொழுதும் (அஷ்டப். இருவேங்கடச்

harsh, continued noise; masa. சாலே பொதத்
Bhs sige ராமினகான் (இவ். இயற், பெரிய
3. To babble, jabber, talk in vain;

இருவ.

பிதற்றுதல். பேசையோராய்ச் கத்திடு மான்மாச்கள் (9.
4, 77௦ 108) 8 (6 5687 முழங்கு

சி.பா. பாயி. 8).

(சனிப்பா, 1, 91, 58)--17.

தல். கத்துகடல் சூழ்காகை

og0 AOcpstd

kattari-mirukam, ௩. 410.

See sSgnfiondr.

ssn houguhéens
cai, x. <id.+.

kattiri-y-elumic-

Lime-berry, m. sh., Triphasia

trifoliata; siaSiensaima.
+.

கத்தூாரிவெண்டை 120001. 4௨ம், ௩. 414.
Musk-mallow.

SSH

566 இரபீடகத்துத்தி,

மா.)

kattai, n. <U. gaddd <gardabha.

To recite, read; ஓதுதல். பொய்ந்தால் கத்திச்
குவித்த பல்புத்தகத்தீர் (௮ஷ்டப், தருவேங்கடத்தர். 33).
குதி து? 1௨010, ௩. “கத்து-. 1. Crying, bawl-

Donkey; aygmmg. (w.)
S55O)Soorev kata-katenal, ௩. Onom.

2, Chattering, idle
ing, calling; #t136ms.
ent
séeuusssB
talking, babbling; Ssiyms.

௨௦010௪0000; உஷ்ணமாதற்குறிப்பு.. சசகதென்

(அஷ்டப். இருவேங்கடமா. 59).
கத்து?

1௨00,

௩.

<U.

kattu.]

khat. [K.

Letter, writing, entry in a book; @0?&pb.
(௦.௦)
65 HSG_pTUs kattu-k-kulay, n.
5௦ கத்
@SS1H
katturu,
daughter of Daksa,
mother

of

(16

2. <kadru.
Kadri,
wife of Kasyapa and

118285;

காசியபழனிவரீ

(சம்பசா. சடாயுகாண். 99.)
&SGiGGUD katturupam,

n.

மனைவி.

A mineral

0௦45௦௦; குதிரைப்பற்பாஷாணம். (௫௨ ௮:
Sgn)
deer,

தெரியுதே

காமாக்ி

State of being

kattari,

Moschus

n. <kastirt.

moschiferus;

(லெப். 95, 52, அரும்)

1. Musk-

sean®iS garb.

2. Secretion from the

navel of the musk-deer; மான்மதம். கத்தாரி கமழ்

சாக்தும் (தேவா. 076, 1).
&S.gn Hane kattirikai, ௩.
வால்மிளகு.

(தைலவ. லைத.

136.)

See

தரணி.

8),

2,

gaffadewd

செளகரியமாயிநத்தற்தறிப்பு. மழைச் காலத்தில் உரை
வீடு கதகதப்பாயிருக்கும்.

3.

Sound

produced

in

boiling, as a liquid; in flowing, as water from

a sluice; in gushing, as blood from the artery;

(w.)

கதகம் katakam, n. <hkataka. Clearingnut. 566 தேற்ற. பின்னையுளதோ கதகமலாஜ் பெருசீர்
செளித்தற்கு (பிரபுவில். ஆசோகண. 51).
கதண்டு
வண்டு.

katantu,

n.

Black

(1)

குதம்" 18080)

Gand.
ugab.

(e8.)
கதம்?

௩. நாமம். கதவு.

beetle;

கந

1. Anger;

sponds (ype. 33). 2. Scarcity, famine;
கதம்

பிறந்தது.

katam,

n.

(,)

3, Snake;

umby.

<gata.

1. Reaching;

பெருங்கதத் இருகி (கல்லா. 56, 28),

3, That which

அடைகை.
Cubebs.

(இராமகா.

cosy and warm;

at esa Sty.

திக்குழாய்.

1.

Being hot from fever or from the closeness of

பூகதம்.

15 றக்; சேன்றது.

2. Movement,

flow; @iub.

71 0

கதம்

கதலீவிவாகம்

நேய்த
்ட
கதம்? 1உமர, சகி. 2சச்க்மா. 110: எப்படி., spinning wheel; கையிசாட்டினநால்கோண
கதம் பகவன்

(பிரபோத

<kadamba+.

வஸ்திரம். Mod.

33, 6).

கதம்பச்செண்டு

%ய/௨௯ை௨-௦-௦01ம,

Bouquet

of fowers

of

1௨05; கலப்புப்பூக்களால் அமைந்த சேண்ட.
கதம்பம்! 1உமிரழவா,, 2.
கானங்கோழ்.

Bald coot.

(மலை.)

many, 5௦௦ வாழை.

, 18(81௨-௬௨(௨-

கதலமெதலவொட்டு-தல்

See

௩)

Plantain.

<kadala.

».

katalam,

கதலம்

உப

la-vottu-, v. intr. Redupl. of T. K. kadalu+. To

allow to move about;

அசைய

இடங்கொடூத்தல்.

1. இவனைச் கசலமெசலவொட்டாமத் பிடி.த்துக்சொண்டான்..

@Sotstb’ katampam, xn. <kadamba.
566 கடம்பம்', 1, (இிலா.) 2. Seaside Indian Oak.
5௦6 வேண்கடம்பு.
3, A species of Roudeletia

wort, l.tr., Wendlandia notoniana; euf pom.
(L.) 4. Multitude, assemblage, collection, herd;

(w.)

S500 katali, n.<hkadali. 1. Plantain-tree;
வாழை. கெட்டிலேப் பைங்கதலி (இருக்காளத். பு.
தாருகா.

15),

2. 5௦௦

கதவிவாழை.

3.

Banner,

கூட்டம். 5. Mixture of food offered in a temple,

flag, றவா௨௦௦; துகீற்கோடி. சானெடுக்சே ருயர்கதலியும்.

as boiled rice mixed with curry, relishes and
9826180185; கலப்புணவு,
7௦௦.
6. Fragrant

பறக்கவிடுங காற்றடி. ஆசாய முற்ற கவிக்கு (கம்பரா.

powder used as a perfume on festive occasions;
பரீமளப்போடி,

(1.)

@Stbiilb®

katampam,

Cloud; Gua.

x. cf.

ka@dambini.

(Se.)

Ss ouEpSorPustusd

katampa-mukula-

niyayam, 2. <kadamba+.

The illustration of

the kadamba buds shooting upon all sides
simultaneously, which is used in the Vaisesika
and Nyaya systems to explain ho.. different
series of sounds from the same sounding body
are transmitted simultaneously to the ears of

hearers at equidistan: prints on all sides,
usually

contrasted

with

vicitaraika-nyaya,

the illustration of larger and smaller waves in
116 5௨006 ௦௦௩(6%4; மழைபயேய்தபோது கதம்பமோட்

க்கள் ஒரேகாலத்திற் பூப்பதுபோலக் காரியங்கள்

ஒரங்குதோன்றுவதைக்

Pans.)

காட்டம் நேறி,

கதம்பாரி
katampari,
566 தேற்று. (மலை:)
@5by
katampu, n.
கடம்பம்], 1. (மலை)

குதம்பை
or

fibre

katampai,

that

covers

௩.

Clearing-nut.

<hadamba.

n.

the

(9.9. 2,061,

See

1. Coconut husk
nut;

அல்லது நார். கதம்பைக்கமிறு.

தேங்காய்மட்டை

2. A kind of grass;

(கம்பரா. முதற்போர். 104).

4, A big

கடறாவு. 85).

Clearing-nut.

கதலி? 1௨1211, 2. cf. kataka.
(9a.)

See Gaby.

paper kite;

&50G0S katalikai, n. <kadalika.

கதலி", 1, கதலிசைக்கானம்

(வக.

9912).

1. See
2,

See

கதலி”, 3 முணி. 1, 52.)
3. A part of the girdle;
ஓர் ஆபமணவுறப்பு. திருப்பட்டிகைக் கதலிகை (5.1.
ii, 144).

S50FA

katalicci,

n.

கர்ப்பூரம்.

(மூ. ௮)

camphor;

udmgéatinymd.

கதலிப்ப்ரூ

12(விழ்றறம, ஐ.

S5000VG

Woman

Gum

Camphor;

Preparation

(மூ. 9.)

katali-malatu,

n.

of

<agad +.

who gives birth to but one child, as the

plantain-tree bears but one bunch of fruits;
வாழைபோல் ஒநழறையே ஈன்றவள். (2வசட். 205.)

eeoNas ap katali-valai,n. <id.+. Very
small species of plantain-tree, Musa paradisiaca;

Fgaimnonpams,

SSOSuTsid

(Rhet.)
delicious

katali-pakam,

n.

< id. +.

Easy,
felicitous
style
of poetry,
as ‘plantain fruit; sweet style of

poetry, pleasing to the ear, one of the three
kinds of pakam, quv.; சேய்யுளமைதிகளுள் ஒன்று.

கதலீவிவாகம் katali-vi

vakam, n. <id.+.
3, Ends and bits of palmyra Marriage
by mantra, with plantain as bride,
ஏுப்ப்புத? எழதுதற்குவார்ந்த பனை performed
by an elder brother who is either
யோலையிற் கழிக்கப்பட்ட பத்தி. (1.)
unwilling, or otherwise incapacitated,.to marry,
கதம்பைக்கயிறு
katampai-k-kayiru, உ. So as to give a chance to the younger
brother,
<ssus0u1
+. Rope made of the fibre of coconut who is not usually permitted to marry
unless
1151; தேங்காய்மட்டைநாராலான கயிறு, Tp.
his elder brother has already married;
marriage
SS oensityav katampai-p-pul, ௩. Cid. +, with a plantain performed by a man who wants
to marry a third time; இளையசகோதானுக்கு மணம்.
A kind of bearded grass with twisted awns,
புல்வகை. (8.)
leaves cut [00

Andropogen;

SA
Cloth

\Ysvaima.

(W.)

katar, 2. CU. khaddar. [K. kadaru.]
woven

with

yarn

produced

on

the

புரிவித்தல் வேண்டி
தததி
தவியவை
இல்லாத முத்தவனேனுஅதற்குத்
ம், மன்றம்விரப்படி
விவாகஞ்செய்து

கோள்பவனேனும், வாழையை மனைவியாக மந்திரத்
தாற் புரியும்
மணம். (௦. ஊம் உ, 47)

கதவடிகாசர்

711

SSai7-H0
50 katavatikarar,
caste, members of which

A

க, < ssa t.
have royal

permission to ask 802 வரக; மொண்டிப்பிச்சைக்
காரர்.

(ம)

SPSAUD katavam, n.

See spay.

சல் போர்ச்கதவஞ் சாத்தி (இவ். இயத்

QurBen

vakkiyam

table

taken

0218004475;

or

a line in an astronomical

for the last day of the year,

ஒரு கணிதவாகீகியம்.

katahu.]

Door;

samid.

காவல். (இவா.)
கதவு ?-தல் 12021-,
கதழ்,

To be angry

in

(.)

SSoy' katavu, n. prob. aga.
M.

1. [K. kadavu,
(ua.)

2. Guard;

௪ ஐ,8. நா். சதம்". ௦4.

with;

to

be

with; to quarrel with; Gam?ipe.

displeased

ssclé s565

சிறர்ச கஞ்சன் (இவ், இயற். 2, 89).

&Soy°

katavu,

8.

<aegqj-.

Anger, wrath;

கோபம், அவன்யானை மருப்பினுங் கதவவால் (சவித். 57,
19).

SSoySGOM katavu-k-kutumi, ௬. 4கதவு!
+. Projecting pivots at either end of a door
on which it swings, in place
தாங்குங் கொம்மை.

Say Hv

of hinges;

katavu-nilai, n. <id.+.

hold; doorsill;

சார் போலும் (தேவா. 590, 1),
&Sesrld

ssa

Thres-

amsbara.

S50 Gaus
Costus.

தல். (இவா.)

n. <kadana.

1. Vehe-

2. Confusion, disorder,
(பில்)

katakuvayam, n.< gadahvaya.

See

Gamirib.

S50AS gi

(esee. ange. 1.)

kata-cittu,

adv.

<hada-chit,

Rarely; onyfanomi. Brah.
S50 pTusesr kata-nayakan, n. <kathét+.

Hero of a story, or of a poem;
லது கதையின் தலைவன்.

கதாப்பிரசங்கம்

<id.+.

Exposition of

series
One

(w.)

armed

a sacred

kata-pani,

with

ககாமஞ்சரி

Lit., bouquet

காப்பியம் அல்.

1218-ஜ-நர்ககம்
கற,

சரித்திர உபநியாசம்.

a club;

n.

n.

story; \mresr

<gada+t pani.

தண்டாயுதமேந்தியவன்.

kata-maficari, n. <katha+.

of stories, collection of fables

of 501125) கதைகளின்தோததி.

or

SSTujglb katayutam, n. <gada+d-yudha,
மெய், ௨

9; தண்டாயுதம்,

SSW Gost katayutan,n.<id.+. Bhima, son

of Pandu, so called because his chief weapon of
fighting was a mace or club; efter, (Ie.)

கதாவணி

கதழ்-தல் 1212]-, ச ௮. றாம். கதம்!. ஈர். கதவு-.

tr. 1, To be angry with, displeased with ; கோமித்

katanam,

108106; க6மை. (இவா)
disturbance; Suéab.

1, 4).

கதவாக்கியம் 1௦2-481 /0வற, n. <gata +.
The

கதி

விலங்த முதலியன கத்துதல். சானேறு கரிகதற வுசித்

katavani, n. <Mhbr. khatdvani.

Ledger, account book;

கணக்தப்புஸ்தகம்.

SST ay-Sov katavu-, 5 v. intr. <gata.

2. To cleave, ௦041௦௦ 6௬௦; பிளத்தல்.

(c.G.)

To
கனகனாயெ சடுக்ததலோ னெஞ்சு கதழ்க்த (பாகவச. 1, pass, move; Gadguse. ssrq@ern Banduuneg
waa. 31).—intr. 1. To be hasty, impetuous; கருமச்சழக்கல் (ஞானவா. கிருவா. 11).

to run ஒரம1(ந:; விரைதல். கசழெரி சூழ்க்தால்கு (கவித்.
25,4).
2. To be furious; to rage, as fire; ad

£51

6) Guitwidkatanukatika-niyay-

கீரமாதல், இச்தனங் கசழவிட்டு (சக்தபு. மாயையுப. 19).

am,

3. 1௦ ஸ்லம்; மிகுதல். கசழொளி (வக. 1749).
கதழ்வு katalvu, n.<ssy-. [K. kadadu,]
Haste, speed, impetuosity; aferay. (Bar)

illustration of blind adherence to precedent or
௦5100 ஒநவர் சென்ற வழீயே மற்றவர் சேல்லுத
லைக் தறிக்தம் நெறி,

Fury, heat, vehemence; 24&mb.
ance;

5s.

(திவா)

5.

(@an.)

Likeness,

1.
2.

3. Abund-

4. Greatness;

Gugen.

comparison,

contrast,

rivalry; ஒப்பு. (1.)

SSPajHi-Sev
+eg-.

katalvuru-, v. intr. <ssipey

To shriek or raise a violent cry out of

sudden fright

or terror;

s#edarhaonds

ade

விதேல். வேழம் கதழ்வுற்றுங்கு (பெரும்பாண். 259).

குதறு-தல் 1ல(கரப-, சீ ஐ. intr. cf. kada. [M.
kataru.)
1. To cry aloud from pain or grief;
to shriek; toscream, asachild; as&@ snpsd.
குகறியோலமிட

cow

(தேவா. 68, 9).

for its calf;

Vol 1I—6

to roar,

2. To bellow, asa

yell, as

a beast;

n.

<id. + anu-gatika+.

One

following another that precedes, referred

&5)'- Sev

kati-, 11 v. tr. prob. asa.

be angry ௭711;

(கலித். 93),

௧இ-த்தல்

1211,

01260)

blindly

கோபித்தல்,

ப்,

To

கதியாதி யொள்ளிழாய்

77 உ <hath.

சொல்லுதல்.

to in

சண்ணனுக்

tr.

To

குதவெனக்

குதித்தான் (பாரத. இராசசூ. 112)-- 2827, 77௦ 50000;

ஒலித்தல், (பில்.)
கதி? 1௨0, ஐ. (சனம். 1. 18௦/௦), ணன்,
நடை, (பில்)
2, Way, path; anf. கஇகடச்
இளைத்த செங்கமலம் பற்றுகோம் (செவ்வர்இப்பு.. சாயான,
25). 3, Swiftness, rapidity, fleetness; aenmay,
கதிகெழு

களிறு

(சந்தபு. இக். 35).

4. Refuge;

ys

விடம், எனச்ெச் சயென்சொல்லாய் (இவ். இருமாலை,

final beatitude, deliverance

Heaven,

5.

30).

from further births, absorption into theக் deity;
இருக்

, மோக்ஷம்,

சாதலும் வெறப்புரீல்டக் கதிவிழை

இன்றோம் (குத்றா. தல. இருமால். 60). 6. Pace ofa
௦:55; குதிரைநடை. (குதள், 814, உரை) 7. (Jaina.)

மச்சட் கதி, விலங்குகதி, ஈரககஇி) உயிரேடுக்கும் பிறப்பு.
374,

9. Ability, means;
10. Nature, quality,

2௧௦12; இயல்பு. யாணைமுழச்சங்கேட்ட கதியிற்றே
(சிபா.

8, 17.

fortune;

11. Luck,

12. Section, chapter;

(w.)

ULsvid.

13.

PCr.

(Saryele.)

14, 16௨௫5, 1050மாற ற்;

ததி. 19).

உல
சாதனம்."

ஓற்றிரியுல் சருமகஇயாய் (இவ். இரவாய். 6, 9, 7).
68 '- $50 kati, 11 0. <gati. intr.

hasten, move rapidly; Feuse. fGun

பாய்வதுபோல் (சம்பசா. பஞ்சசே, 56).
move, proceed;

srdse.

(w.)

,

1, To

«Biss

2. To go,

3. To rise, to be

high, to grow high; to start; erppev. (Wem)

letters which belong to either of the
gatis only, one of ten ceyyun-mutan-

the

பர.

li-p-poruttam,

பொருத்தங்களுள் ஒன்று...

சேய்யுண்டுதன் மொழிப்

(வெண்பாப். முதன். 18.)

தலைமைக்குடியானவன்..

cultivator;

4:

Gis gard

(sejmear.

235).

5. To

attain

கஇிப்பவ ரில்லை யாகும்

Largeness, greatness;

Ugente.

1, 40, சவஞா.). 6. 7௦ ௨௦ம்; மிகுதல். மல்கதிக்க
(@7@. ss. 14).—tr. 1. To exceed in quality;

to outweigh; to be superior to; to autdo, outstrip,
வம் கடத்தல். (8,)
2. To know,
understand;
ose.
gras sH5gpe0rg 50.
(காஞ்சிப்பு. இருகெறிக். 42).
ie
ச்சொழி

SHS

katikka, adv. <6@'-.

directly ; நோர்க.

நீ கதிக்சப் போனால்

1, Straight,
அந்த இடச்

*சை அடையலாம். Tinn. 2. Thickly; seroma.
கஇிக்க நெற்றிக்கு இட்டுச் சொண்டான். 10௦.

SPS GtdUs ang katikkum-paccai, n. prob.

A kind of emerald. See pratiuses.

ue
Ww.

SHSang katikkai, n.

566 கநக்குவாய்ச்சி.

(w.)

கதிடை katitai, ௩. Var. of. sfeor. (j.)

SBS 5a9%p katitta-vilai, n.<5H'-+. (w.)
1, High price; கயர்விலை.
2. Exorbitant

01106;

அதியாயவிலை.

SH Sib katitam, n. <kathithe. That which
has been

narrated

or described; சோல்லப்பட்

டது. கதித மசபாதசந்தன்னில் (வதர: பாவ. 10).
Hy
katippu, n. <sB'-. Thickness:
இறுகல், sPicouyesrssrar aan diss (M4. HG

end. 6,1, 5, weed).

(W.)

n. <gatit.

kati-motcam,

கதிமோட்சம்

Remedy; way out of a difficulty; salvation; uf

காரம், அவனுக்குக் ககிமோட்சம் ஒன்றும் இல்லையா?
Collog.

kati-y-arravan,

குதியற்றவன்

&Auwirev katiyal, n.

Stakes for hedging;
{ik. kadir, M.

katir, n. cf. ghasra.

SBT

n. <id. +

மிகுவறியவன்.

Destitute, impoverished man;

final

(9. 9.

cf. garimda.

௩. கதி.

katimai,

கதிமை

To become large, to grow big; Usssa. 281405 வேலியில் wri Gey S2er. (J.)

ந1155) நற்கதியடைதல்.

Head ryot,

katimi, n.<U. kadim.

BD
(w.)

according to Sankhya philosophy. See sSzu
வம்!, பார்ச்கதிமுத விருபத்தைர் தாங்கி (பிரபுலிங்.

con-

shall

word of a poem

commencing

the

hereditary

properties

True principles or elementary

tit. (Poet.) Rule of propriety which enjoins
that as the letters of the alphabet are divided
into four gati, viz, A @e2 16 # L # ur

tain
நிலை. first

condition;

8. State,

உமை.)

அவன் ௧௫ என்னவாயிற்று?
சக்தி, கொடுச்சச் கதியில்லை.

Std kati-p-poruttam, v. 48௭
HSIT
&ALIDL

செய்வகதி, ஆ எஊஓயஞண ஈ ம.மச்சட்கடி, ஒ.இ.
ய சலழ ஐ.விலங்குகதி, 89 ஒள வள ன-ஈசசகதி,

Stages of existence, through which the soul
may pass, of which there are four, viz. @saef,

(வச.

கதிர்க்கம்பி
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கதி-த்தல்

1. Ray of light, beam, gleam; &semb.

katir.}

,தண்கதிர்மதியம்

(இவா)

2.

27).

6,

(yer.

Gana.

3. Sunlight;

ஒளி.

Light;

eepuci

போற்று Cuntoudr (easy. sae. 2).

4. Sun

387i

or

moon; sun and moon; @fwaidat. கதிர் வில.
5. Ear of grain,
இச்சூழும் (சேதுபு. முதிர். 5).
spear of grass;

wStdséit.

ner's spindle;

Grd gden

6, [T. kaduru.]

ரும் (கம்பரா. காட்டுப். 7).

gradgrhgm

Spin-

கதிரே மதியாக

Spal.

7, 5௦6 கதிர்க்கோல்.

(ஈன். 24),

usisf

8. Spoke

(4.)

௦4 உ ௫11801) 180105 01௨ 012016; சக்கரத்தின் ஆரக்
(W.)

ate.

கதிர்”-த்தல் 10,
shine;

To

shigseems

மன்

2. To become manifest;

னும் (திருக்கோ. 396).
'வேளிப்படூதல்.

77 v. intr. <eBi- 1.

SrarfEscd.

glow;

வாய்மை கஇர்ப்பச்சென்ற (கம்.பசர். 1).

3. 1௦ ௨௦௩, 1௦௦0௪88௪; மிகுதல். கதிர்த்த கற்பினார்.
4. To be conceited,

(யாழ். ௮௧.)

@ononsse.

up;

katir-k-kattu,

SHisE@
5௦௯1;

puffed

n.

அரிக்கட்€,

<id. +.

SB Ser_oyon katir-k-katavnl, n. <id.+.
Sun,

as the cadiant deity;

கடவுள் (£வக. 1943).

SH Tse

கதிர்க்கோல், (44,)

gfwotr.

strains

katir-k-kampi, n. <id. +. See

கதிர்க்காணம்

katir-k-kayam,

n, <id.+.

because

SBisstipy

katir-k-kampe,

Sheath

n. <id. +.

Bunch of cars of corn to adorn a house, first
கதிர்க்கற்றை,

(j.)

katu-k-kutalai,

a Skanda

shrine in South

n.

wen?

Name

intr.

of

Ceylon; @adma

with iron 0௧5; இருப்புக்கம்பிகளை

Sig Pv katir-c-cilai,n. <id.
+ sila. Sunசூரியகாந்தம்,

கதிர்ச்சிலையில் . . , பரி

,ஒமீஞ லழல்வரல்போல் (வேதா. சூ. 81).
@HiOeus-gev katir-cey-, v. intr.<id.
+.
To emit rays, as the sun; gefal@sh.

s@iOei

மாமணி (வேச. 197).

Bending of the stalks under the weight of grain
85 (1௨ ௦௦1௩ ர1றகா5;

&Hi serous

கதிர்முதிர்ந்து சாய்கை,

katir-t-taniyam, உ. 414,

முதலிய தானியம். ~~
கதிர்தாள் 80-0௧], ௩. <id.+.
whose

presiding

See உத்தரம்? (Bar)

deity

உன

The 12th
is the

katir-p-pakai, n. <id.t.

Sun.

ம்

1.

Rahu and Keétu, the ascending and descending

nodes regarded as planets, and considered as
being deadly inimical to the sun and the moon;

இராதகேதுக்கள்,

<id.

9

+

.

To

(W.)

katir-porukku-,

cut off the heads

katir-makan,

vw

of dry

புன்செய்க்கதிர் அலுத்தல். 1௦௦.

&Sitisost

n. <id.+.

Lit,

(ee. ays.): (b) Saturn; ae@?. (a). (c) Sugriva;
சுக்கிரீவன். (கம்பசா.): (4) 18காறக, a hero of the

Mahabharata;

கன்னன்.

SSitapS.g1

சரமா

றக];

(இவா)

katir-muttu, ௬. 4144.

ஆணிழுத்து.

டைசலிழ்பு மழுக

கட

தொகுகதிர்முத்துத் தொ

(பரிபா. 6, 16)

கதிர்வட்டம்

1கண்வகறடி

கூ விம் 4.

Lit., radiant sphere, applied to the sun; gPusetr.

ஒடு கிர்வட்டமென (2௪. 281)

St
our ig - Sev katir-vanku-, v. intr.<id,

(சூடா)

shrinks in sunlight.

1௦405. 566 குவளை.

2. Water-lily,

866 அல்லி. (மலை)

(மலை),

which
3. 10௨

கதிர்ப்பயிர் 1&02-0-றஷாம, ௩4104. Grain
ர்ச் கோரறத; இளங்கதிர்த்தானியம்.

கதிர்ப்பாரி katir-p-pari, n. <id.
+ dharya.

Lit., wife of the Sun, the lotus flower, so called

ப்

கதிர்வாங்இவிட்டது..

SBicurev

katir-val,

ஈ. <id.+.

bristle of grain; wudtdsasiter gif.

௫)

+. Cereals cultivated for food, graminaceae,
opp. to kay-t taniyam; ofPHCsrtérpid நேல்

SALES

Grass

(W.)

+. To shoot out aers, as தாகு; கதிரீனுதல். பயிர்

SHissr Hold katir-t-takkam, n. <id.+.

naksatra,

Udvaieng.

சதிர்

son of the Sun-god, name for (2) Yama; winer.

யுடைய சாளரம். (பெருங். உஞ்சைக். 40, 10.)
565

Radiance,
காட்சியல்

katir-p-pul, n. <sBi+.

SRiOQutpsG-Gev

கதிர்ச்சாலேகம் 12047-0-681516௨௱, ௩. 4கதிர்

stone.

<id. + .
palmyra;

eHitsGunt katir-p-por, n. <id. +. Stack

தென்கதிர்காமப்பெருமான் (தமிழ்கா. 145).
Window

2.
male

பிரகாசம்.

ப்பு (சூளா. இரத. 86)

soem.

of grain. rick of corn; #dfSgaTud.

யின் தெண்பாகத்துள்ள ஓந. சுப்மிரமணியஸ்தலம்.
+

presence;

of the

11௧0௦௦;

brightness,

which bears ears;

SRisCarev katir-k-kol, n. <id.+. (1)
1. Spindle; sragrigt கநவி. 2, Goldsmith’s
pin, spike; stiaragavauns.
&BRisTuoLd katir-kamam,

his

katir-p-pajai,
flower

SAIS

n. <id.+.

Corn with ears in process of formation;
பிடியாத கதிர். (ல.

of the

in

ஆண்பனையின் பாளை. (சங். ௮௧)
e@icny katirppa, n.<<@i-

Stem of grain-heads; wi8tdeP er greir. (w.)
SB SGSHF LD katir-k-kuficam, n. <id.+.
குதிர்க்குடலை

it blossoms

(மலை;)
கதிர்ப்பாளை

An ancient tax paid in sheaves of corn; usyw
வரிவகை. (8.1.1. ii, 352.)

ரீம்)

கதிரவன்புதல்வி
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கதிர்க்காணம்

SHiGO-gse

Awn or
(w.)

katir-vitu-, v. intr. Cid. +.

1.To sparkle, coruscate; gofalape. sHic0 Dy
மணி (வக. 2850), 2, 586 கதிர்வாங்கு-, 0௦/௦9.

SRiSa-Sev
5௦6 கதிர்விடூ-.

katir-vicu-, v. intr. <id.+.

(ம).

SH 5y.-S5N

katir-ati-,

v. intr.

<id.+.

To beat or tread out grain; Gummggee,

SB nb katiram, ». 1. prob. s@4-.

அம்பு, (பிஸ்)
காசுக்கட்டி,

கதிரம்*

Arrow;

2, Downy-foliaged Cutch.
(ம)

1டீம்கர, ௩. சர்சகிர்ம

See

806 கநல்.

காலி, (இவா.)

கதிரவன்

%%ம்வரகறு, ஐ.

emitting rays of light;

4௧இர்.

சூரியன்.

Sun,

கதிரவன்

as

குணதி

சைச் கெரம்வர் தணைந்தான் (இவ். திருப்பள்ளி, 1).

sRractysdval
<sfsaer+.

katiravan-putalvi,

௩.

The River Jumna, a daughter of

Surya, the Sun-god; wiper.

(e.)

6

n. <sBi + -

katir-an-talai,

கதிராந்தலை

stage of paddy on the

Matured

stalk; நெல்

லின் முற்றிய கதிர்ப்பருவம். Rd.
கதிரீன்(னு)-தல் 1211-10-, ௦. intr. < id.+.
5௦6

கதிர்வாங்த-.

SHOTOLIY katir-etuppy, m.<id. +. Taking

the bundles of sheaves to the threshing floor;
கதிரீகீகட்டைக் களத்துக்குக் கோண்டுபோகை. 1.0௦.

கதிரெழுதுகள் katir-elu-tukal, 2. <id.+.

Dust in a sunbeam, atom, 24 of which make

half the point of a hair; சுரியகீரணத்தெழம் துக

ளாகிய ஒநநுட்ப அளவு.

கதிரெழுதக

ளெண்மூன்று:

சசாக்ரொகர் தானாகும் (கந்தபு. அண்டகோ. 5).
&Banr katirai, ஐ. 506 கதிர்காமம்.
eBens" katirai, n. <Port. eadeira <Gr.

kathedra,

Chair; saameS. (7.)

180/6, . <sBi.

கதிரோன்

wer. (De)
&I

கதைகாரன்

74

கதிராத்தலை

ef

1, Cicatrice, scar;

<sgq-.

n.

katu,

Sun;

வ, கதுவா யெஃடன் (பதிற்றுப். 45, 4).

2, Mountain

கதப்புகும் துறங்குபு கழுதுஞ்

2ில4:; மலைப்பிளப்பு.

சோர்ந்தவே (சூனா. கல்யா. 234).

க.துக்கு!-தல் %21ப110ப-, ச ௨, 8, நாற், கதவு-.

egos

katuvay,

<egt.

1. Being

2. Diminishing,
(Ban)
scarred; aGiuGme.
நீர்முகந்தேறி.
குதுவாய்பட
Smpms.
decreasing;
(இவ், பெரியாழ், 3, 5, 4). 3. (9₹05)) Monai, of two

10/45, 91௪. மேற்க தலாய், சழ்ச்கதுவாய்; தோடைவிகற்
பம். (இலக், வி, 793)

க.துவாலி katuvali, ஐ. ௦4. கருவாலி.

partridge. See sajgnf, Loc.
கதுவு-தல் 12400: சீ ஐ...
catch,

grasp,

lay

Indian

1. 7௦ seize,

hold ௦8) பற்றுதல். .சசாவதன்

காலினைச் கதூல (இல், பெரியதி, 2, 3, 9). 2. 7௦ (2166

more than a proper share of, encroach upon;
அபகரித்தல். (].) 3. To pare, shave off, slice off,
whittle, strip off, as fibres from a nut; to chisel;

Gagdgp&. (w.)—intr,

1. To be troubled,

perturbed; Seutigg&. (Je) 2. To be reflected,
as in a mirror; UsPud$sh. தற்படிக மணிக்கதுவு

மறிவொளி (வேதா. சூ. 107).
Gong

Katai,

n.<kathd.

1. A long story,

anecdote, or ஈவா£21146) பெரிய சரிதம், கருமாயம்
பேடற் சதை (இவ், இயற். கான்மு, 31). 2. Epic;

இதிகாச புராணங்கள், கதையின் பெரும்பொருளும்
(Ba, Gwp.2, 64).

3. Perurikatai, the story

Utayanan; பெநங்கதை,
9.)

4, 8ஹும்௦க1௦0),

of

(சிலப். உரைப்பாயிரம், பக்.

ச81584௦௦4, 116; போய்வார்த்

To gorge, glut, swallow greedily; பெநந்தீனி தை, சதையெனச் கருதல்செய்யான் மெய்யெனத் தானுவ்
கொள்ளுதல்.

கொண்டான்

1,௦00.

SGISG?

katukku, m. prob. id.

The clip

that holds the thread of a reeling machine;

டூராட்டினத்தில் நாலைப்பற்றும் உறுப்பு. (சல். ௮௧.)
கதுப்பு katuppu, n. prob. id. 1. [K. kadapu.] Cheek, side of the face; acramb. gril

தொடர்கதுப்ப (பரிபா. 19, 30).

2, Human

hair,

locks of hair; s%vwu9t. sacWer Grong (ufiur.
30, 120), 3, [T. K. hadupu.| Herd of cattle;
பசுக்கூட்டம். (பிங்)
4, Fleshy part of a fruit
on each side of the seed in the centre; ups Petr

(வக.

9144).

5. Romance;

S&S

ரகதை.
6. Fable; apologue; fiction; «6%
Song. 7. Message, communication; Gare. (Sm)
8. Manner;

விதம். கக்கல்வக்திட மிடற்நினை யொடுக்

குமக் கதைபோல் -(அரிச். பு. சுழ்வி. 100).

9, Talk,

conversation, chit-chat;

(j.)

gibumapder.

SOB" -Gev katai-, 4 v.tr. <katha.

To

speak well of; to praise; Fmtusggis Gardgusd.

சதையும் திருமொழியாய் நின்ற இருமாலே (இல். இயற்,
2, 64).

OOS" kata, n.<gadd.

Club, cudgel, mace;

தண்டாயுதம். கைத்தல மமர்க்த சதைகொண்டு (பாரத,
நடுவேயுள்ள கோட்டையை நீக்கி அறுத்த துண்டம். வாணா, 68).
மாம்பழம் கறுச்குசையில் ஆளுக்கு கான்கு கதுப்புக்கள்
இடைத்தன.

1,0௦௦.

கதுப்புளி

katuppuli,

n. perh. «Bidy+

உளி.
A three-pronged iron instrument used
in branding actos the breasts of children for
curing (w.)
them of atrophy;
Baro ள சூட்சூட்டுக்
yp முக்கவநள்
phy;
Gara.
கதுமு-தல் 1840௦: த. v. intr. <aze-.
To be obstinate, perverse, self-willed; பிடிவா

சத்செய்தல். (w.)
SGlo)srey

,

katum-enal, #.

denoting quickness;

சசைக்து (பொரு. 101),

,

Expression

விரைவுக்குறிப்பு. கதமெனச்

Sons'-Spev katai-, 17 v. <hatha. tr.
To tell, narrate, say ; Gardiguged. (@ar.)—intr.
To speak ; பேசுதல். அவர்கள் கதைத்துக்கொண்டிருச்

இரூர்கள், (1.)
கதைகட்டு-தல் 121ப0-1:2(10-, உ. 482௪. 4 சதை!
+.
1. To fabricate a story, construct a fable,
romance or other fiction; to form the plot of a
story, ௦2 0808)
கதையுண்டாக்குதல்.
2, 70
concocta slander
; GumbdGabgé Sortnyse. (w.)

SOSET GOH
Talkative

person,

katai-kdran, n. <id.-+.

1.

babbler; ofoimGudés danger.

2. Story-teller; sengGardoguGamefr. 3. Trickster,

பினா ரகம; தந்திரழுன்ளவன். Madr,

கதைகாவி
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கந்தகவுப்பு

கதைகாவி 1221-1891, ௩. 410.
4 சாவு-. 1 ௨நகோகா, 1611-121௦; குறளைகூறுவேர்ன்.

கதைசொல்(லு)-தல்
<id.

+.

1.

To

relate

ஒரு கதைசொல்லவேண்டும்.

(7.).

katai-col-, v. intr.
or

narrate

stories.

2, To tattle, babble;

HoAygsd. (w.) 3. To show signs of intelligence

&555SSOLIS
wd kantaka-k-kalappiyam,

n. <gandhaka
+ secu + சயம், Native sulphide

௦11680; கந்தகத்தோடு கலப்புள்ள காரீயம்.
65569 6.50 1b kantaka-cintiram, n.<id.
+.

Calcined

brimstone;

@$56l_Lievtd

by smiles, as an infant; fo தழுந்தை சிரித்துவிளே. gandha+katphala.
ல். குழர்தை சதைசொல்லுறெதா? (1)
தான்றி. (மலை.
கதைப்புணர்ச்சி katai-p-punarcci, n. <id.
Connection of a story or narrative, in its

+.

several

parts; thread of a narrative; sféfo

இணைப்பு. (34.)

SOHN -SHov katai-pati-, v. intr. <id.+.
1. To read sacred stories according to rule;
புராணம் படித்தல்.
2. To spin out falsehood;

பொய்கூறுதல்.

கதைபண்ணு-தல்

12144-றகறறம-, v. intr.

<id.+.
1. To rehearse or narrate
stories with musical accompaniments;

Purdnic
#7876

க்ஷேபத் செய்தல். 2, 7௦ 6211 nonsense, indulge
in idle prattle, spin a 1௦0த வா) கட்டிப்பேசு

Be.

Collog.

கதைபிடுங்கு-தல் katai-pitunku-, v. intr.
<id.+.

To pump out information by cajolery,

elicit a secret by coaxing words; to humour

to

fish out a matter; Sptam@afcro இரகசியம்
வேளிவநம்படி செய்தல். சதைவிட்டுக் சதைபிடுங்குவ

இல் அவன் கெட்டிச்காரன். (7.)
கதைமாறு-தல்

+.

katai-maru-, v. intr. <id.

To prevaricate, quibble; Gumgsr uu

Guage. (w.)

SENSU H}-Hev katai-y-ari-, v.intr. cid. +.
To spy out, as an enemy; to watch in disguise
the movements of an enemy; 2eraiSga. (w.)

EOD

LASG-Gev

v. intr. <id.+.

கட்டூதல்.

2.

கிளப்புதல். (17.)

To

katai-y-untakku-,
a rumour;

apie

கதையெடு-த்தல் 1(24-3-ள(ப-, v. intr. <id.

myrobalan.

acid;

See

1.

#sTas ams

kantaka-tailam, n. <id.+.

Sulphur ointment for itch; GampsSOb
கக்கலப்புள்ள எண்ணெய்.
கந்தகப்பூ

(w.)

n. perh.

kantaka-tiravakam,

Sulphuric

யுள் ஒன்று,
SHSEerHovld

kantaka-p-pi,

Flowers of sulphur;

app

௩. < id. +.

மநந்துச்சாக்குவகை...

ShSEUTApT
eR LD kantaka-pasanam,
<id.+. A mineral poison, brimstone;
பாஷாணவகை.

n.

path

SLSo4M kantaka-pimi, n. <id.+.

Lit.,

soil containing sulphur; hot climate, the heat
being ascribed to sulphur in the soil; aga ad

பந்தழள்ள நிலம்.
5G
kantakam, n. <gandhaka.
1.
Sulphur; ggaimagsrgicGurger.
2. See aise
பர்ஷாணம்,
3. cf. tiksna-ghandhaka.
Horse
Radish Tree.

See

குந்தகம்”
Garlic.

tpgtime.

kantakam,

(w%.)

2.

586 வேள்வெங்காயம்.

கந்தகம்? kantakam, ».

<sukandaka.
(மலை.)

A variable unit of

grain measure =213} Madras measures in the
Krishnagiri taluk, 110 measures in the Dharmapuri taluk, and 80 measures elsewhere; guamag
தானியவளவை.

1. To fabricate a story; sang

spread

Belleric

கத்தகதிராவகம்
<gandhaka+.

appaéGapfos.

kanta-katpalam,

SHSSld

(6, 5. D. i, 242 & 286.)

kantakam,

vn. perh. khanda.

A

measure of land; @galme Bovatormal. (G Sm. D.
I, i, 242.)

65s

kantaka-malai, n. <gandhaka

+.
To introduce a subject; afaguyjs Camis,
தல். (w.)

+.

+.

<id.+.
A medical preparation of sulphur,
supposed to prolong life; gpusiralg
so o5fus

SOS UCT -S Sov katai-valar-, v.intr.<id.
To

prolong

பேச்சைவிரித்தல்.

a story or a conversation;

SOSAMIO-Sov katai-vitu-, v. intr. id. +.

0)
1. To tell a false story for some sinister
6ம்; போய்வதந்தி எழப்புதல்.
2, 70 6611 5௦0௦thing pleasing to one in order to put him in

good

humour

and

fish out secrets from

him;

(இரகசியம் வேளியேவரம்படி தந்திரமாய் வார்த்தை
சோல்லூதல், சதைவிட்டுச் சதையறிய.

Sulphur mine; sisaamiaw.

SpSSTFTWestd

(w.)

kantaka-racdyanam,

2.

தொற மநந்து. (4.)

கந்தகவிரைப்பாடு 1௨01212-ர1வ்ற 0840) 1.
<séseo'+. Land measuring five acres; ஐந்து:

ஏகரளவுள்ள நிலம்.

SHSSOyCY
kat.

Impure

(0. 8. 0. 1, 298)

kantaka-v-uppu, n.<gandhachloride

of sodium, black salt,

so called because it has the smell
கடங்கூர்மையுப்பு. (1.).

of sulphur;

கத்தர்ப்பன்
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கந்தகாப்பிரகம்
66560159 THcd kantakappirakam, n. <id.
+abhraka.

Yellow றார்; மஜ்சள் அப்பிரகம்.

கந்தசட்கம் 8018-02(1௧0) 1.

Carambola

tree.

See தமரத்தை, (மலை;)
BSF tig kanta-catti, n.<skanda + sasthi.
Festival ending on the sixth day of the bright
fortnight inthe month of Aippaci, which is
held in commemoration of Skanda’s victory
over

the

Asura

Citrapatuman; முருகக்கடவுள்

68 5U5@ ob kanta-pattiram, 1. prob. id. +

patra. Large Basil. 566 வேண்டூளசி. (மலை;
SPSL
kanta-putpi, n. <id.+puspi.
A tuberous-rooted

herb; GaggtyyG.

(ensora,

தைல. 41)
6 StL cos kanta-putpai, #.<id. + puspa.

Indian Indigo.
+.

56௦ அவுரி. (மலை)

& GIT carly kanta-puranam, n. < skanda
Name of a Tamil poetic version by

சூரபதுமனை வேன்றதைக்குறித்து ஐப்பசிமாதத்துச்
சுக்கிலபட்சத்துச் சஷ்டித்தியில் நடத்தப்படூந் திநநாள். Kacciyappa-civacariyar of the first six kandas

SSF sD
sdra.

kanta-caram,

1. Sandal-wood.

n.

See

sfsemrib.

2. Rose water; utr. (Se)
655000

< gandha(we.)

kanta-cali, n.<gandha-sali.

A

superior kind of paddy with a sweet smell;

@5

வகை உயர்ந்த செந்நெல்: சந்தசாவியின் கழிபெருவித்தூ
(மணி. 10, 46).

கத்தசுக்கெம்

kandatsukla.
SHSU19
See sigacy.

1202-௦011,

1. prob.

Atis. See aPaismunb.

kantatti,

n.

(wer)

<skandat sasthi.

Tinn.

SH519-SSW kantati-, v. intr.<sés*+.

To

of the

Siva-rahasya

khanda

of the Skanda-

purdna relating the story of 51800௨) கச்சி
யப்ப்சிவாசாரியரீபாடிய முநகக்கடவுளின் சரித்திரங்,
கூறும் நூல்.

5654 Gutd kanta-patiyam, n. prob. gandha-piti. A sticky plant that grows best in
sandy places.
566 நாய்வேளை. (மலை.)
&p5tp' kantam, ». <kanda.
1. Esculent
1000; கிழங்கு. (இிவா.) 2. A tuberous-rooted herb,
566 கநணை. (இவா.)
3. cf. sukandaka, Garlic,
566 வெள்ளைப்பூண்டு, (பாலவா. 879.)

கந்தம்”

கரகர,

ஈ. 4 சசககக.

thresh, beat out straw after it has been trodden
௦81) ௬6 மிதித்தபின் கதிர்த்தாளைக கோல்சொண்

odour,

To

Sandal-wood; sagem. (w.)

மீ£வத௨௦6;

நியதி, 9, 5, 0).

வாசனை.

1. Scent,

சந்தமாமலர் (இவ். பெ

2. Perfumery; spices, of which

டடித்தல். (w.)
five are mentioned, viz. இலவங்கம், ஏலம், சர்ப்பூசம்,
கந்தடை-த்தல் 12௦(வ(2-, v. intr. <id. +. | சாதிக்காய், தக்கோலம்; முகவாசப்பண்டம். (பிஸ்) 3.
form an enclosure with straw around

threshing

8௦௦;

வேலிகட்தேல், (.)

களத்தைச்

the

சுற்றி வைக்கோலால்.

கந்தநாகுலி kanta-nakuli, ௩. prob. gandha-

nakuli.

Black Pepper.

See மிளகு.

(மலை)

565 pT GoOusdkanta-nakuliyam, n.< gan-

dha-ndkuli. Greater Galangal.

(மலை)
SPST
+.

9௪6 பேரரத்தை,

kanta-p-poti,

2. <gandha

Sweet-scented powder; வாசனைப்போடி.

கந்தப்பொ;,க்கோலம்

kanta-p-poti-k-

kélam, n. <s8sQump
+. Marriage procession
in which scented powder is freely strewn over
each other among the processionists; asta2sare:
போடிதூவிச் சேல்லும் விவாக ஊர்கோலம்,
Loc.

கந்தப்பொடியுற்சவம்

Urcavam,

kanta-p-poti-y-

n. Cid.+ut-sava.

Festival, a pro-

4.cf. ugra-gandha.

Sweet flag. 566 வசம்பு. (மலை)

3. (மலை.)
SBS5tb*

kantam,

5. 82 கந்தகம்,

n. <skanda.

Mercury;

பாதரசம். சந்தம் சஃசிட்டு (தைலவ. தைல. 70).

கந்தமாதனம் kanta-matanam, n. <gandha-mddana. A mountain believed to lie to the
east of Méru, one of asta-kula-parvatam, q.v.;

அஷ்டகுல மலைகளுள் ஒன்று, (சூடா.)
SBSeapwuisid

“kanta-mila-palam,

n.

<hkanda+ mila+phala.
Esculent roots and
fruits, which are the food of rsis; கிழங்கு வேர்

கனிகள்.

கந்தர் ரகா,

n. <Skanda.

கந்தர்கவிவெண்பா,,

கந்தர்ப்பதகரம்
<gandharvat+.

566 கந்தன்,

kantarppa-nakaram,

See கந்தநவநகாம்.

1.

கக்தர்ப்பககச
minent feature of which is the
மெங்கஹுர் செரியும் (கம்பரா. காட்ச. 45).
sreeg scented powder upon the idol,strewing of
as well as
SPST
kantarppar, n. <gandharva.
l€ worshipper

தீநவிழா, 10௦. PP
&55USSld

bhakta.

s;

வா.

'ப்போடிதாவும்ம் ஓந

ப்

kanta-pattam, n. <gandha+

A superior kind of paddy

fragrant smell; ipseibur Grd. Loc,

having a

566 கந்தருவர். சந்தர்ப்ப ரியக்கர் சித்தர் (கம்பரா. இசாவ:

ணன்சோ. 38).

SPS

kantarppan,

for Mi anmatan,
மAppellati
TP ome on Pen)

n. <kandarpa.
the god of love; .
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கத்த்ரக்காட்டம்
கந்தரக்காட்டம்

|18காவிபிகிகற,

ரம்221 ஐ01501; வேள்ளைப்பாஷாணம்.

66s 7Cerert
66504

578

n. <T.|

afgemb.

t

kantaracu, n. prob. gandha + raji. |

56575TH

kantar-antati,

a. <ssai+.

A poem of 100 stanzas of antdti type in praise
of Skanda

by Arunakiri-ndier;

sporSPprgt

முதகக்கடவுள்மேல் இயற்றிய அந்தாதி நால்.
கந்தரப்பாச்டி kantarappacci, n.

Mica;

அப்பிரகம். (சங். ௮௪.)

&$ob' kantaram, ஈ. ௦4. gamdhaka.
1.
Three-leaved Indigo. See புனழருங்கை. (மலை.)
2, 800026;
பாஷாணம்.

கடற்பாசி. (ஸ.)
3, 586 எர்க்கடக
(.)
4, A prepared arsenic. See

தீழறுகல். (14:)

கந்தரம்?

18ஈரவாலா,

n. <kam-dhara.

1.

11601; கீழத்து, பிருகுடிசாப்பண் ணொரு பெருங்கந்த
சம் (ஞானா. 9, 10). 2. ஸம்; மேகம். (இவா.)

4§0lb*
cave;

kantaram,

n. <handara. Moun-

மலைக்குகை,

கந்தரத்திணிவிருள் (சிவப்.

பிரபம். சோணசை.

15).

கந்தரமுட்டி. kantara-mutti,n.< kamdhara

+ musti.
shooting

“Method of holding the bow for

in such

a way

as to bring

the right

hand very near to one’s neck; GaGr spsGusig,
விற்பிடிக்கை. (Pas. 1680, eens.)

SHS TBST Th kantar-alankaram, n. <aé
si+.
A poem of 100 stanzas on Skanda by
Aruna-kiri-ndtar;
oporéfsrsfubiw
sre
ளுள் ஒன்று.
கந்தரனுபூதி
kantar-anupiiti, . <id.+.
A poem of 100 stanzas

on

Skanda

by Aruna-

தர்மமா) அரணகிரிநாதரியற்றிய நூல்களுள் ஒன்று.

S5S5HubSID

kantaruva-nakaram,

n.

<gandharva+. Clodds, sometimes imagined
to be the city of the

Gandharvas in the sky;

வானத்தில் தோன்றிமறையும் நகரம்.

இவ்வுலசங் கந்

,தருவசகாமும் புன்கனவும்போலாம் (பிரபோத. 43, 5).
கத்தருவநூல்
dharva+.

186:கா098-ற0],

Science of music;

௩. <gan-

@magred,

333

ருவழாவின்சண்ணும் ஒரு?றிற் சுருல்னெ வாசா (தொல்.
பொ. 457, உரை).

கத்தருவம்! kantaruvam, n.< gandharoa. 1.
The

1. Music, harmony, song; @ms. eruCassigG
வம் விரும்புமே (தேவா. 904, 1).
2, 566 க்ந்தநல.

n. <gandha-raja-

(wv)

Benzoin. See smaiSaren?. (ep. 2.)

tain

மம்த்6; இரவு பதினைந்து முகூர்த்த களுள்
| ஐந்தாவது. (விதான. குணாகுண. 73, உரை.)
SBS jouw’ kantaruvam, 1. <gandharva.

566 கந்தல்கூளம், 0௦1709.

kanta-racam,

Sandal-wood;

&] ௦1 (௨

உ.
(மூ. ௮.)

kantara-kdlam,

gandara-yolamu.

Gandharvas;

பிற பயந்தாள்

குதிரை. (இவா.)

sisgaarg#. sésqea மத்துள்ள

(கம்பரா, சடாயுகாண். 26).

கந்தவாரம்

2, Horse;

3, The fifth of the 15 divisions

மணம்.

(தொல். பொ. 92, உரை.)

கந்தருவமணம்

kantaruva-manam,

8.

<gandharva+. A form of marriage which
proceeds entirely from mutual love and which
has

no

ritual

whatever,

as

common

among

Gandharvas; strays atvaiuys தாமே எதீர்ப்பட்
Chaba

Alii.

கந்தருவர்
%8ற(காயரலா, 8. <gandhares.
Gandharvas, a celestial group of singers, ane
of patinen-kanam,
quv.; UgGordrscmrsgi

ஒர தோததயார். (திவா)
55S (houCoug ld kantaruva-vétam, n. <id.
+véda.

Science of music;

இசைநால்.

&5SCHouT kantaruva, n. prob. gandharvahastaka,
Castor plant.
See ஆமணக்கு, (மலை)
SSS
kantal, n. <kanthd.
1. Rags,
tatters; am.
2. Loss of moral character;

ஒழச்கக்கேடு, (இவா)

3, Fault, blemish due to

12ா௦:௨0௦6; அஜ்ஜானத்தால் வளையும் குற்றம், கத்தல்

கழிக்தால் (ஸ்ரீவசன. 2:39).
person; gmtapeir. (J.)

4. Profligate, vicious

(T. gandara-golamu.]

Confusion,

கந்தல்கூளம்

தாறுமாறு.

kantal-kilam, 2. 4சத்தவ-.
disorder;

(91/01.

S5505ld kantav-akam, n.<gandha-vaha.
1, Smelling, scent; மோப்பம்.

2. 3056;

முக்கு.

(w.)
SpSaisor kantavakan, it. <gandha-vaha.
God

of wind,

who

wafts odours;

வாயுதேவன்.

வெம்ப யாவ கன்றனாவி விரஷக்தலகனினா லும்பர்போ
னது (சேதுபு. 2தைகுண். 13).
Spgeang

kanta-vati,

Fragrant oil;

ShSeutsoLd
varga.

2. <gandha+ey-.

atatargmseud.

Odoriferous

586 கந்தவகன்.

SHSuT sores

9.

<id.+

perfumes,

கந்தவர்ச்கமுங் Sarin

(இருவாச. பு. இிருப்பெருச்

ShSasT Gost kanta-vakan,
சீர...

se.)

substances,

521005) வாசனைத்தீரவியங்கள்.

ணப்புகையும்

(wre

kanta-varkkam,
70).

x. <gandha+

(பிங்.)

kanta-vakanan, 1. <id.+

vahana,
See siguactr. uogspi@e sisansar
னெனுகாமரந்தான் (சிவரக தேவி. இமயம். 23),

& SatTt kanta-varam, n. prob. skandha
+d-vdra.

Ladies’

apartments

in

அரண்மனையிலுள்ள அந்தப்புரம். (Bar)

a palace;

கத்திருவர்

718

கந்தவுத்தி
கத்தவுத்தி

1%8௦0உ௮-00(1,

yubti,

8...

கந்தார்த்தம் 1201811௨0௩. perh. gandhar-

4தசாகிக்க்

52 கந்தவரீக்கம். கந்தவுத்தியினாத் செறித் vatartha. A kind of poem set to music;
இசைப்பாட்டு.
'தரைப்போர் (மணி, 29, 15),
கந்தழி

கரவ!

உ. <skandhat
oy

1.

கத்தாரம்!

18ாரகாகரா,

n.

prob.

&antara.

Supreme Being, Divine Essence; umbGurgsr.
கொடிகிலை sis) acral Querp . . . eparms

A

ting

musical 10002; ஒர பண், கந்தாசஞ்செய்து சளிவண்டு.

(தொல். பொ. 89).
the

Krsna;

2, (Purap.) Theme of celebra-

destruction
கண்ணன்

of

Bana's

வாணனது

fortress

சோநகரத்தை

by

அழித்த

தைக்கூறும் புறத்துறை, (பு. வெ. 9, 40.)
கந்தளம்
1%3ஊ(விகற, n. [T. kattalamu.]
Armour for the body, coat of ஸ£ப்1) கவசம். (பில்:)

650m kantan, n.< Pkt. Kanda < Skanda,
Skanda, the youngest son of 51௨; முநகக்கட
வுள். (இவா.)
Spor"
who

kantan, n. <nir-grantha.

has conquered

the senses;

பள்ளிக் சடவுளர்க் கெல்லாம் (லப். 11, 5).
&ps5e*

kantan, x,

Arhat,

agadr.

ségar

1. A mineral poison,

one of 32;
சீர்பந்தபாஷாணம். (மூ. ௮)
& சரகம் வா5ராம்௦; சூதபாஷாணம். (மூ. ௮.)

A prepared arsenic; Gansumagremb. (=. 9/8.)

epsoruTt_®
+.

kantan-pattu,

2. <skanda

A kind of dance in masquerade;

Raima

வரிக்கூத்து, (லெப். 3, 13, உரை.)
கந்தனை

18ஈ(கறவ], 7. றா௦ற். ௪22௪-௩277.

Lesser Galangal.

566 சிற்றரத்தை.

39.)

SHS0FT Ob
Fa.

2,
3.

kantaciram,

Lease

in

which

(தைலவ. ஷைதல..

n. prob. ség+

the

lessor

receives

one-fourth, and the lessee three-fourths, of
the produce, each party paying half the kist;
காற்பாகம் மேல்வாரதாநக்கம் மக்காற்பாகம் தடி
கிட்தமாக ஓழங்தசெய்து இருவநம் சமபாகமாக வரி
செலுத்தும்படி விம் தத்தகை. (0. 5௯. 0.1, 242.)

கந்தாடை 121818], ௯,
of Brahmans;

eae

20).

@5

..... கந்தாடை

$4.

angraQang

வாசுதேவச்சதுர்வேதி (6.1.1, 17,

SeTud

566 நேல்லி,

kantayam,

0611௦0
04 8002 ௬௦௭015)

(மலை.)

n.

1, Astrological

வருஷத்தின்

முன்றில்

ஒர

பாகம். 2. 1 51வ]120(; தவணை. இப்பொன் பத்தும்.
மூன்றுகந்தாயமாகத் தசக்கடவசாகவும் (9,1,1, 1, 104).

3.[T. kandayamu, K. Tu. kandaya, M. kandé-

yam.]

Assessment, kist paid in cash in a lum;

sum or by instalments; தவணைப்படி

வரி, (6, 0.)

4,

Profit, income

செலுத்தும்.

from lands

of

intoxicating liquor;

கந்தாரம்*

(34.)

kantaram,

O@s8ou

n. <gaéndhara.

A

முரன்றுபாட (வேச. 1959).

SpS1cuse
G-vaha.

See

kantivakan,
கந்தவகன்.

n. <gandhat

சந்தாவகன்

காளை (பாரத. நான்காம். 9).

மொய்ம்புறு:

SB store Pigtd kantanana-ciram, n. <skanda
+ dnana+. (Natya.) Agesture in dancing
consisting in turning the head alternately, so
as to be able to see forwards and backwards;

முன்னும் பின்னும் மாறிமாறிப் பார்கீதம் சிரவமிநயம்.
(பமத. பாவ. 70.)

கத்.இ.-த்தல் 1-௩,

77 உஸ். 4 சகாமிக.

To waft a fragrant smell; wemgsgh. srs@esrt
கக்தித்த மார்பன் (குலோத். கோ. 291).

குந்தி?

மர்,

n.<gandhin.

1. Spices,

8:௦௭௨(1௦5) வாசனேப்போதள். குங்கும மேனையகக்இ
கள் கூட்டி (கந்தபு. ௮வைபுகு. 81).
2. Areca palm.
566 கழகு,

முசனாட் 39.
கத்தி?

கந்திகள் . , . பாளைவிரித்து

ஹம்

2.

(கக்தபு.

யுத்த:

prob. nir-grantha.

(K.

kanti.] Female ascetic among the Jains; apf
யாங்கனை, கறக்தபாலனைய சந்தி (வக. 2049).
குந்தி

kanti, 2. prob.gandhaka, 1. Sulphur;

கந்தகம். (மூ.௮.)

2. A mineral poison, one of

32) கந்தகபாஷாணம். (மூ. ௮)

கதந்தி* மரம், உ. 27 kandi.
துவரை,

Dhal.

See

(இசாசவைத்.)

56H

kanti,n,

Emerald; மரகதம். (சக. ௮௪.)

. & fens kantikai, n. cf. vandaka. Beetle-

killer.

5௨5 சிறுதேக்கு.

(தைலவ, தைல, 66.)

கந்தியுப்பு kanti-y-uppu, x. <gandhakat+.
5௦6

கந்தகவுப்பு.

SB

Muhammadan

(பதார்த்த. 1700.)

kantiri, ஐ.
festival

<U.
held

kandari.
in honour

A
of

a

deceased holy person as the annual festival held

at Nagore in honour of the saint Miran Sahib;

த முகம்மதியபண்டிகை. (6. 1), D. i, 243.)

Adi

kantiri, n.<U. kamtarin. Beggar;

பிச்சைக்காரன்.

SR Gjat

either in kind or in money; agmund. (c.G.) 5. See. கந்தருவர்.
Harvest 508500) அறுவடைக்காலம்,

wg.

விளைந்த இங்கக்தாரம் (புறகா. 958, 2).

Name of a family

utitiueré

கத்தாத்திரி 1200200101, ௪. 04. 884௭. Emblic

myrobalan.

kind

4/7.

kantiruvar,
கந்திருவ

(அஷ்டப். இருவரங்கத்தர், 1),

ம.

<gandharva.

சங்காதரித்

இன்னிசைபாட

719

கத்திவாருணி

&SBaur josh kanti-varuni, 2. cf. indravaruni. Wild Melon. See Guissgudir'y. (மலை.)

கந்திற்பாவை 18௦1-8௨, 1. <skandha

+.
A female deity whose figure was carved
in the columns in the ancient cities of Kavirib-piim-pattinamand kafci-puram; yam காஜ்சி
நகாங்களிலே தம்பங்களிற் பிரதிமை வடிவாயமைந்த

பெண்தெய்வம், (மணி. 99, 185.)
65 gy

kantu, ».

Rope for tying oxen to-

gether 09 ௨ ௩௪௦6; மாடபிணைக்குந் தும்பு. (7)
குத் து? kantu, n. cf. sag. (W.)
1. Heap of
straw enclosing the threshing floor; Capaorg
தைச்சுற்றிவைகீகப்படும் வைக்கோல்லாம்பு. 2. 1123
of chaff which gathers outside the threshing

1௦00; நேற்களத்திற் பொலிப்புறத்தடையும் பதர்.
கத்து?

pillar; sro.
155).

ரம,

».

<skandha.

1. Post,

signee Drerson tg (ars.

2, Post to tie an elephant (௦) யானைக்ட்டந்

தறி. சந்திற்பிணிப்பர் களிற்றை (நான்மணி. 12).
Post

for

0095 240

rub

against,

charity; ஆதீண்டேற்றி. igen

an

ancient

கந்துடைப் பொதியில் (பட்டினப், 249).

(குறள், 507).

பற்றுக்கோடூ,

&6 gi

கந்தா

(இவா)

5
&5g)-

kantu-, 5 v. intr, prob. sarp-.

1. To be injured, spoiled, ruined; GaGga. (w.)
2.To feel shy; adiGaraippise.

66 g)°
௦4 06
Loc.

10)

kantu, n. prob. id.
& ௦1௦0;

Sh gIGO-SV
<ség*+.

(w.)

Loc.

Bright colour

புடைவையின்

சாயக்கப்பு.

kantu-kattu-,

balan.

5

v. intr.

1. To float or recede to a side

8.

Gsd&gu

Belleric myro-

To untie the noose of the string tied

கந் துமங்கல்

188000௦122],

8. €சத்த*3.

Brightness as well as paleness of dye in patches
in the colour 04 ௨ 01௦0; புடைவையின்சாயம் ஒரி

டத்திற் கப்பும் ஒரிடத்தில் மங்கலுமாமிநக்கை, 1:00.
கந் துமாறிக்கட்டு-தல் kantu-mari-k-kat-

(மட) உற்பட கந்தர,

(0)

1, 885 கந்துமாறு..

2. To scheme, as in trying

to

pay one’s debts

by borrowing of others; தந்தீரத்சேய்து பாட்டூதல்.

Sh GILT
H!- Sev kantu-maru-, v. intr. <id.
To transfer an ox from

வலமிடம் மாற்றிக் கட்டூதல்.

one side of the

(7)

கந்,துமுரி-த்தல் kantu-muri-, v. intr. sé
To turn out of the course, break the

bounds, as an ox from treading grain; to break
out, as men from the threshing floor otherwise
than through the entrance, both the above

unlucky; Gumyége
ange
னின்று வெளியே நேறிகடந்து செல்லுதல். சக்துமுரித்

துப்போட்டுப் போறான். (7.)

கந் துவட்டி கர்மாவும்,
பிடிப்புவட்டி, Loc.

Sb giourest kantuvan,

களத்தைச்சுற்றி

&f gi&t' kantukam, n. <kanduka.

Ball

கந் துகம்? 1801௧0, x. cf. gandharea.

1.

2. Riding horse of a
11956; குதிரை. (இவா)
petty chief; g08undrart gpm gPenr. (Bar.)

n.<ség'.

கநீதுள் 1:8௦:௦], x. prob.sés-.
கந்தூரி! வமர, ௩.

செங்கிடை,

Rope

Charcoal;

Prickly sesban.

span

kantiri, 1. <K. kandari.

கத்தேறு %20(8ரம, 1.
torn

kantai,
or

See

Coromandel Genda-

566 கோடகசாலை,

&pengs'
tatters,

See

(பிங்.)

(மலை;)

n.

patched

<kanthd.

1. Rag,

garment;

பீற்றலான

ஆடையும் கர்தையே (பெரியப். திருக்கூட்,
9).

2. ரவ! ௦1௦1;

&5en5"
rooted herb.

சிறுதுகில். (பில்)

kantai, n. <kanda.
566 கநணை.

kantuka-vari, ௩. 4சந்துகம் 4.

கந்தைபுரை-தல்

sung by girls while playing with balls;

4சர்தை 4.
7௦ 00
களைத் தைத்தல். (1.)

மகளிர் பந்தாடூம்போது பாடும் பாடல். (லப். 29.)

Discount ;

கரி, செட், . . கந்துள்சிக்தி (களா. இரத. 46).

ஆடை.

8௦0 ற]ஷு; பந்து. கந்துசச்கருத்தும் (மணி. 9, 92).

௩.

for tying oxen (026118; மாடுபிணைக்தவ் கயிறு. (1.)

russa.

கந்துகவரி

removed;

80௨௨0௨ ௩6௦1) மாட்டின் தும்பை அவிழ்த்தல். (1)

threshing

Song

mixed

கந் துடை-த்தல் 1௨ா(0121-, v. tr. seg +
உடை-.

கந்திரி!. (G. Tn. ற. i. 360.)

வைகீகோல் சேர்தல்,

cheff

தான்றி. (மலை.

of the pot in boiling, as curry stuffs; காய்கறி
களைக் கோதிக்கவைக்தம்போது நீரில் அவை ஒதுங்கி
மிதத்தல்,
2. To settle in a heap around the
floor, as bits of straw;

of

Full gallop, as being deemed

௦4௨௦56) குதிரையீன் முழப்பாய்ச்சல். (பு. வெ. 12,

ஒழிபு. 13)

has been trodden on and

5. Staff, s+.

காதன்மை

பண்டியுளிநம்பு.

kantu, n. <skand.

a layer

பதநங்கலந்த களம். (1.).
&hgison kantukan,

+.

6. A joint in the body; உடற்சந்து,

7, &506-(௦6;

(திவா.)

floor with

with a few grains, the remains left after padd:

கிலையினும் (இரு yoke to 61௨ ௦108; நுகத்திற்பூட்டியுள்ள மாடூகளை

worshipped; Ggitaupanmuys 5) , வம்பலர் சேக்கும் |
support;

கந் துகளம் 12௦0-12], ௬. prob. sa@+.
Threshing

3,

மூரு. 226). 4, Post representing a deity which is
crutch,

கந்தைபுரை-தல்

A tuberous-

(மலை)

%8ஈ81-றபா௨்-,

v. intr.

௦14 01௦025; கிழிந்த துணி

720

கந்தோதம்

kantétam, rn. prob. kandota.

கத்தோதம்
1,௦05.

566 தாமரை.

வரர,

கத்தோர்

(மலை.).

1.

உத்தியோகசாலை:

00௦௦:

handoruva.

<Sinh.

(1)

n.< U. kabza. Lie, falsehood;

கப்சா ஷூ,

பொய்வார்த்தை.

கப்சாவீச-தல் 1:8008- 97௦0), ஐ. 10/௪... “கப்
To spread false rumours; போய்வார்த்தை
er.
கட்டிச்சோல்லுதல்.

௦௦.

v. intr,

kappah-kattu-,

SLILIESL_O-Gev

To pay tribute, as a petty
ப்பம்.
to his suzerain; SanGaressn.
blacksmith’s

A

கம்மாளர்கநவியில் ஒன்று,

1௦01)

(யாழ். ௮௧.)
கப்படம் உழவ,

கப்பல்

».<karpata. 1. Cloth-

%8றறவி,

slicer
G kappal-milaku, ௬. 4 கப்பல்4*
Chilli, 5௯ மிளகாய், 1. 2௦௦.
sLILIeuTenip kappal-valai, ௩. <id. +

BLUIVENU-SFoV

கப்பலேற்று-தல்
To transport;

கப்பலோட்டி

Sailing of a ஊ்ர்ற;

(8)

SUUserld'

kappanam,

a.cf. kapana.

1.

Javelin; maGai&. (Ga)
2. Small caltrop;
ஆனைநேருஜ்சிழள்போல டநம்பால் பண்ணிய கருவி.

சப்பணஞ் சிதறினான் (£வக. 2855).
கப்பணம்* kappanam, ».
necklace;

gold

1. A kind of

em sipisen?.

collar;

(w.)

2.

Iron collar for the neck worn by religiov:
அரிகண்டம்.

mendicants;

(9)

3. Saffron cord

around the wrist worn, as an amulet or as
preliminary to the performance of a ceremony;
காப்புநாண். 7,02௦. 4. 11006 rope; Gatdémad
கயிறு. Loc.
்

&Uiuito' kappam, n. [T. kappamu, K. Tu.

Tribute, as paid by

kappa, M. kappam.]

inferior prince to his suzerain ; qsat&&Os

an

Som.

(Bar)
@Ciuitb’ kappam, n. <Pkt. kappa <kalpa.
566 கற்பம்?

11, 154).
SLIT

சப்பத் இந்திரன் காட்டிய நூலின் (சிலப்.

kapparai,

<karpara.

க்;

1.

Bowl

mn.

<Pkt.

of a beggar

khabpara
or

mendi-

பிச்சைக்கலம். சப்பரை கைக்கொள வைப்பவர்

திருப்பு. 1147).

கப்பரைதனி

2. Earthen

லுணலாகா

(காசி.

vessel;

இல்லறங்,

wae,
35).

3,

v. 32. <id.

aim 2orutad

gooGe

Loc.

kappal-dtti,

2. <id.+.

1.

2. Cap-

மாலுமி,

sLusGovrt_@ kappal-ottu, n. <id. + தட.
கப்பலின் ஒட்டம்.

sLiuGor_@?-gev
<id.+.

To

kappal-sttu-, v. intr.

sail a ship,

steer a 70556]; மரக்

கலஜ் சேலுத்துதல்.

கப்பலோடு-தல் 1உறறவ1-6(0-, v. intr.<id.

A kind of tree with branches from the root; ua
வகை.

1-8றவி-6ர£ப,

கப்பலின் வேலையாள்.

விர, கணை;

அசையிற்கூட்மெச் கப்படம் (பதினெ.

ஆடை.

மரக்கலம் அமர்த்து.

to punish with transporta

tion, as to the Andamans;

சத்துக்கு அனுப்புதல்.

மப், பிந்சர் 5௨11௦0;

wear;

v. intr,

(3)

+.

2, Cloth for

சம்பியாண். திருச்சொண். 80),
, அரை. (யாழ். ௮௧),
ஈ. 13/04)
கப்படர 1௨0818
stLiLipipgip kappati-maram, n. Cady +.

kappal-vai-,

17௦ 602826 உள்ம்ற)

<id.t.
தல்.

(y.)

See ssi.

Red-costate-leaved Banana.

ing in rags, (௨11075; கந்தற்கீலே. தேலசாதி சப்படம்

கட்டிக்கொண்டு செல்ல (ஈட, 0, 4, 5).

n. (T. kappali, M. Tu,

happal.] Ship, sailing vessel; wadaeub. stud
பிழைத்துக் கரைகாணும் (ஒழிவி. சத்திகி, 92).

king

+ aksa.
&LIUESs kappaccu, x. perh. karman

கப்பற்பூடை.

+.

1. To sail, asa ship;

2. To

carry on

trade

srami

3

80௨;

சேய்தல். சப்பலோடிப் பட்ட கடன்.
கப்பற்கடலை

kappar-katalai,

Seed of the Garden-pea.

Gadguga,,

கடல்வியாபாரம்

x. <id.+.

586 படீடாணிக்கடலை.

கப்பற்கதலி kappar-katali, n. <id. +.
exotic

plantain;

An

areyams,

SLILUPSestioosf kappar-kan-mani, 1. <id.
+. A necklace worn by Parava women;
மாதரணியும் கழத்தணிவகை.

StH

Tor kappar-karan, n. <id.+.

Master of a ship, ship-holder;

வன்.

காரன்.

usar

acnicSeir

1.
g20

முன்னேரங்கப்பற்காசன், பின்னோம் பிச்சைச்
2.

Mariner,

செய்வோன்.

shipman;

ai

்

sLiipCastonas

பில்

விலை

kappar-kévai, n. <id.+.

Name of a kévai poem in praise of the patron,

Karumdnikkan of Kappalar; atuigintgs20a1gyer
கருமாணிக்கன்மேற் பாடப்பட்ட ஒர கோவைநால்.

கப்பற்சண்டை kappar-cantai, n. <id.+

Naval warfare;

StnioSeS gig

புரியும்போர்.,

sUUpF Tango kappar-cistiram, n.<id.

+.

(Science of navigation;

pramigres,

stuip@ergtd kappar-cétam, ஐ. <id.+.

Vessel for keeping sacred ashes in temples;

Shipwreck; மாக்கலத்தின் அழிவு.

(யாழ். ௮௧.)

கப்பற்படை 1%20றவ-றகரக], 8. €1ம்.4. 1.
Naval force; battleships; éususm_, 2, What-

விபூதிக்கலம். (சங். ௮௪.) 4. 137855 4356]; கிடாரம்.

கப்பற்பாட்டு

721

ever belongs to a ship,
பலுக்குரியகாமான். (34)

கப்பற்பாட்டு

Mariners’ song;

as cordage,

etc.;

#&

18ஹறகர8(ய,

உ. < id. +,

stupans? Urb

@ucume.

கப்பற்பாய் 88றறவ-றஷ,
0௨0௨ ௦4 கே௦௩௨8; கப்பலிற்
சீலையாலமைந்த பாய்.

௩. <id.+.

Sail

காற்றைழகப்பதற்காகச்

&UILIa90 kapparai, n.

Blank in the play

of dice; gmuai%arumg.d Qgacorss. (w.)

கப்பாசு kappacu, 8. prob. karpasa.
Raw
cotton; #Ssbuctrens ugss. (G. Tn. D. i, 161.)

கப்பி!-த்தல் 18,

77 உங்க: “சப்பு,

டைய ஜெண்டினது (பெரும்பாண். 206, உமை), 2, 1௦

8100

10. 8420;

கப்பி?

பெருத்தல். அரும்பிச் கப்பித்த தனத்

flour

கற்

கூ.

comminuted

1. [M. kappi-] Grits in
imperfectly ;

coarse grits;

grain half-ground; Gara? §é8u Camis.

கப்பிசட

வதாச் காலைத் தன்வாய்ப் பெயினும் (wre, 341).

the

2.

Gravel, road-metal, concrete of brick, dust and

கப்பு”

19°
Pulley;
Block

Collog.

kappi, 2.<U. gabb.
suiSipéat agal.

and

'ளொர்ன்று:.
கப்பி!

wheel

in

ஹரம்,

faced falsehood;

2.

a

1. [M. kappi.]

Naut.
loom;

2. (Weav.)
நெய்தற்கநவியு

<U. gappi.

Lie, bare-

போய்யுரை.

scnInIeha

வாயிலிட்டு

kappi-p-pificu, ௩. “சப்பி?4.

வேகமாக

அவல்பொரி கப்பியசரிமுகன் (இருப்பு.

விகாயகர். 1).

kappu,

n. cf,

soy.

(Se.)

2. Branch, bough;

branch; saxtGamby.

1. Forked

கீளை, 3, 01௦9௨6) 01610) பிளவு. கப்புடைசாவி
ஞாசர் (சம்பசா, எதிர். 2). 4. Small pillar, post;
Foignein. (J.) 5. மயக்க; தோள். சப்பா லாயர்
கள் காவிற் கொணர்க்த (இல், பெரியாழ். 3, 1, 5).

6.

Support, 768026; ஆதாரம். சஷ்யசக்ஷசபாவம் தன்:
கப்பிலே உடைக்கும் (ஸ்ரீவசன, 244).
7, That which

sidarg மீசன் கழல்:

draws unto itself; satéf.

LILY? kappu, ni <T. kappu.

1, Fastness of

colour of the dye used for dyeing cloth; smug
தின் அழத்தம்.
2. A kind of red tint; Gagaru
aims. (G.Tj.D.i, 121.)
3. Hair-dye; wuttdg,

ஊட்டூஞ்சாயம்.

(9)

கப்பு* kappu, ». <U. gap.
talk;

afcinGuda.

Idle

or vain

Collog.

@Liy° kappu, n.
#unb. Loc.

broken pieces of brick used for foundations or
flooring, #09.

0௩௦010) கோள்ளுமளவு

விழங்குதல்.

1, (@. Gur, 11, 5, வெண்.

7௦ 1௦06, 8௨௨ க க௩௦் ; கவர்படூதல். கப்பித்த காலையு

தீந்தரி (இருப்பு, 412).

கப்பே

Privacy;

secrecy;

@r#

கப்புக்கால் 18ஹறப-௨-102], ஐ. “சப்பு.
Bandy legs; ararc.

கால்.
SLIJSESGoTUYSS
aru-,

v.

1.

2. Support, prop; po6s

fr, <#uy*+.

kappu-k-kunai-y-

To

render

a

piece

of

coloured cloth perfect by substituting proper
threads for such as are unfit; இழையோடீடதல்.
(w.)

atijFALI@uierey

kappu-c-cippenal,

௩.

Phrase signifying the keeping
2. Tender i {K. gapeip.}
fruit out of season; systaséed GarcirBus goa. of perfect silence; GudferS ortigmadg Stuy.
02
கப்புத்தோள் 1:௨ஐற0-1-16], ௬. றா௦ற். காவு-4
கப்பிப்பூ kappi-p-pi, #. Fall of the ilup- தோள்,
Bearing on the right and left shoulder

1. Very tender fruit; @emb gH.

pai-p-pii in due season, dist. fr. ussidy, usem
டைப்பூ ஊம் கலியாணப்பூ, 0.1.)
சோ இலுப்பைப்பூ,

கப்பியல்

கப்பி3, 1,

விழகை.

உரியகாலத்தில் ஓந

ஏணீம்.....

50

@.sGargpotsor
ps

SLIL{LWEHFoW kappu-mafical,
A

superior

kind

of

turmeric

m. €கப்பு£-.
from

Cochin;

கோச்சியிலிநந்துகிடைக்கும் ஒநவகை உயர்ந்தமஜ்சள்.

கப்பிர்

றம),
கநவம்,

ச. 40. தமக...
கப்பிர்பிடித்து

8409
௮$லைகருன்.

OC.

Stu gangs kappi-rasta, n- <a? + U.
rastha. See கப்பிரோடு.
eenICo7@ kappi-rotu, n. <id.+ E. road.
Metalled road; adoSuliGsGary
ss Lrong.

SLILy'- ev

GEL.

aevsGargnh

காவுகை. (யாழ். 5.)

(7)

1உஜஞ்வி, ௬. 40,

haughtiness ;

kappu.)

alternately;

kappu-, 5 v. tr. [T, K.M. Tu.

1. To overspread, as cloud; py dGamner

கற்பொற்சரத்தினொளி

(சனிப்பா, 14, 195, 470).
91

சப்பத்தெருச்சஎளவும்

2. To gorge, cram into

(w.)
&LjTb

kappuram,

n.

<harpira, See atiynb, shyt

<Pkt.

kappura

usd Geos (Pas.

197).

ELILjOIG'-gav kappu-vitu-, v. intr, <acn?

To fork, as a branch; to ramify, diverge;
+.
கிளைவி€தல்.
Sev kappu-vitu-, v. intr. < acu!
SLIL{aIG?falsehood ; Yn OiGuape.
utter
lie,
To
+.

euiGu

kappé,

காப்பி, 08.

x. <Fr.

caffe.

Coffee;

கப்பைக்காலன் kappai-k-kalan, n.< soy?
+. Bow-legged ௩௧௨) தோட்டிக்காலன்.
%௨க-

கபக்கட்டு

2. <hapha +.

வரம,

Accumulation of phlegm in the throat; sub

நெஞ்சில் திரண்டிநக்கை.

SUGUIG)aesrev kapa-kapa-v-enal, n.Onom.
1,

The

water when poured out of a vessel with a
narrow ௬௩௦010; ஒர் ஒலிக்குறிப்பு. 2. Burning
sensation in the abdomen from hunger or from
strong passion; UF முதலியவற்றல் வயிறேரிகைக்:

குறிப்பு.

suL_Opré@ kapattu-nakku, ». <kapata

+.
Deceitfulness of speech, double-tongue;
வஜ்சகம்பேசும் நா.

SUL OvILU9 Sea
<id.+.

kapattu-p-pati-k-kal, 1.

False weight; கள்ளநிறைகல்.

SULSST TON
Cheat, deceiver;

eut Seb kaparttam, ஐ. <kaparda.
00௨1160 1௦௦165;

kapata-k-karan, n. <id.+.
aigseactr.

கபர்த்தி

sucom_sgeos

மெய்யென்று ஈம்பி (அருட்பா, 1, செஞ்சறி. 598),
கபடம்

kapatam,

n.

<kapata.

Guile,

kapata-vittai,

n.<id. +.

Trick, juggle, dodge; wmmal gong.
@Lit_es kapatan, n. <id. Cheat, deceiver,
knave, shaffer; வஞ்சகன், சனூயைக் கபடன்.

10௨2-5120,

n. <id.+stha,

Lig. kapati, n.<kapatin. Deceitful person;
கபடழள்ளவ-ன்-ள்.

தமைபுரி சபடி. (திருப்பு. 109),

&UG kapatu, n. <hapata. See sunt.
SuUGCL Asi kapatérikam, 1. cf. kagthaka.
38௨51௭௭௦௦0.

கபத்தம்

See caine.

ipTelb

566 அகில், (மலை;

%20கவற,

௩. <habandha,

kapa-nacam, n. <kapha+.

கண்டங்கத்தரி, (மல)

கபம் kapam, n. <kapha.

1.

See

| Siubutd kapampam, n. cf. katabht.
௦41 1766, 566 வாலுளுவை. (மலை),

9,

பர் kapar, n. <U. khabar.

khabadar,

by excess

of phlegm, as bron-

கபவாதசுரம் kapa-vata-curdm, 2.
Pneumonia;

FCG

<id.+.

amsisafer

Gada

யால் தோன்றுஜ் சுரநோய்.
SUAS ITH kapa-virdti, n.<id.+.
Galangal.
See Fiprdms. (@sea.)

suoten-seev
balikr.

See

GIT LL
pata+.

Collog.

kapata-k-katti,
(மலை),

».

Sweet

Seo id kapata-pantanam,n. <ka-

Keeping 66 0௦௦15 01௦560)

கபாடபுரம்
The

kapalikari-, 17 v. tr.<ka-

&ataPaf-.

கபாடக்கட்டி
Flag.
566 வசம்பு.

Lesser

ancient

கதவடைப்பு.

kapata-puram,

Pandyan

nm. <id. +.

capital which
Academy;

was the

@m_éaiie

மிநந்த பாண்டியன் தலைநகர். (இறை, 1, உரை;)
&.iTL_tb' kapatam, n. <kapdta.

1. Door;

கதவு. அதிவென்கபாடச்செர்தாள் (ஞானா, 34, 3).
Guard, defence, protection;

as wood;

ரகர,

Gurg.

said.

».

2.

(W.)

Beasts’ burden,

(c.c.)

suTS $I kapattu, n. <U. kabat. (w.)
Capon;

விதையேடூத்த

சேவல்.

2.

1.

Pruning;

மாஜ்செடிகளின் களைகளை ஒழங்குபேறக் கத்தரிக்கை,
SUS gP kapattu, n.<U. gawaid.
Mili-

tary drill; படைப்பயிற்சி.

of roasted ineat; @Ciqgenméf.

sums

kapay,

of long flowing

Roast, dish

(w.)

1.<U.qabd.

Frock, a kind

tunic reaching

to the ankles

such as that worn generally by Muhammadans;

நிலையவ்கி, சடகளிறுசவு சபாய்மிசைப்போர்த்தவள் (மீ
Phlegm, one of னாட். பீன். காப்பு. 10).

the three kinds of nati; FC
Giid. 'வாதபித்சகப
é,
க்ப் ae
ag ம் . . . சலிந்தனர்
seri (sera.
ge ்

(

caused

@uIMTLy kapapu, n. <U. kabab.

2. Simpleton, stupid person; of

Siva,

chitis or ௨௩௨ ; சிலேட்டமநோய்.

கபாடம்?”

வெளவி (சம்பரா. சம்பா. 59).

கபடஹ்தண்
586 கபடன்.

n. <kapardin.

seat of the Second Tamil

fraud, deceit; acaaib.

SuULaIseans

மயம்,

euUG
rt eth kapa-rokam, n.<kaphat+. Any
disease

SLiL_TL_a&tb kapata-natakam, n. <id.+.
Deceitful dealing; GuteSsytny,

Siva’s

சிவபிரான் சடை.

having matted locks; Faucr.
கபர்தார் காகா,
44. <U.
இஞுகாக, (4106 ௦816; சாக்கிரதையாயிரு..

by

produced

as

gurgling,

of

sound

கபாலக்குத்து

722

கப்பைக்காலன்

Black-

News; Gabe.

கபால் 88), ஈ. Chapala. Skull. See au.

லம். சைவைத்த வன்சபான் மிசை (இவ், இருச்சச், 42),

<ae ஒக்காப்பாண் kapala-k-karappan, ௪.
id.+.

Scal

ea

il

ij

i

Of childcens peaudvvrphr afore especially
SUTVEGSSI kapila-k-kuttu, n. <id. +.

Severe headache, acute meningitis, cephalalgia,

கபாலகுஷூடம்
sometimes
(இங், வை

725

causing

blindness;

217)

a&Gp2vais®. | ekataca-ruttirar,

SUM UGAPLtd kapala-kustam, n. <id.+.
Eruption

on

the

(பைஷு. 914)

head;

கபாலச்சூலை

werent_damcumer,

182812-௦-௦0180,8. <id. +.

566 கபாலக்குத்து.

(இங். வை. 217.)

SUT VET BH kapala-canti, x. prob. id. +.
Tanner's Senna.

கபிலன்

See gpaSens. (w%.)

கபாலத. ரண் kapala-taran,

(இவா)

SUTEO? kapali, n. <kapalika.
certain

GUT GT kapala-nir, ஐ. <id.+.
the

head,

sometimes

Humours

causing

blindness;

who has a skull in one of His hands;

கபாலம்

188/௨,

மாவாம்யாு; தலையோடு.

8. €ச்சற்கி/௪.

(இவா.)

இரப்போர்கலம். (8.)

2. Beggar’s

3. 8௦6 கபாலக்தத்து.

4. 9௦௦ கபாலக்காப்பான். (மூ. ௮.)
GuTavepi sh)
566

கபாலதரான்.

kapala-mictti, m

bowl;

(7.)

<id.+.

(இவா.)

கபாலமோக்ஷம்
+.

#asir.

1. Skull,

180318-௩014௨௱, ஈ. 444.

1. Deliverance of the soul, in the case of

sect

of the

கபி kapi, n. <kapi.

2. Francolin

Partridge, Francolinus

காடைவகை,

e9$5tb'

kapittam,

யாவினைக்கை. (சலப். 3, 18, உரை.)
&9SG1b* kapittam, n.

an

odoriferous

kapila-vacal,

n. <id. +.

Fissure on the crown of the head; sdvuufdr od
சித் துவாரம், (1.),
கபாலவாடை
kapala-vatai, n. <id.+.
Headache;
disease of the cranium; g%
நோய்,

கபாலவாயு kapala-vayu, n. <id.+.
1.
586 கபாலக்தத்து, (இல். வை. 217) 2, Neuralgia;
கரம்புத்தலைவலி, 72௦.

1௨£212-9-161,

566 கபாலக்தத்து.

5௨6 சீர்பந்தபாஷாணம்.

கபாலி!

“148. 4 இடி.

(31.1.).

கபாலன் 182812, ௩.
கபாலபாணி.

௩.

நஷவி[,

A

(மூ. ௮.)

mineral poison.

1. <kapdlin.

1. See

(பிம்.) 2. 18406 018 Rudra, one of

See

Gamys

Black Cumin.

Dye,

eSevid

Scarlet

See

Croton, s. tr., Mallotus
(L.)

kapilam, ». <kapila.

1. Tawny,

dim colour; dingincss, dustiness, brown; Yat
நிறம். (இவா.)
2. Name of a secondary Purana.
566

காபிலம்.

1410 த-0௦.

(94)

3, 866

கபிஷப்போடி.

5௦6 கரிக்குருவி, (பில்)

கபிலமதம்

kapila-matam,

n.

4,

<id.+.

Sankhya system of philosophy, founded by
Kapila;

afoot

தாபிக்கப்பேற்ற சாங்கியமதம்.

கபிலர் 1௨18, 1. 440.

(தைலவ. தைல. 141.)

கபாலவிடி.

oil.

SLIBVLIGLITIG. kapila-p-poti, n.<kapila+.

kapala-vari-k-kattu, n.

(A. M.)

கபாலவாசல்

A plant that yields

medicinal

philippinensis; woaims.

KautsseosaG.

1.

ஒழிந்த முன்றுவிரலும் மேல்லேனப்பிடிக்கும் இணை

Sutures of the skull;

Covering course of a wall, parapet;

n. < kapittha,

Wood-apple.
See விளா. (பிங்) 2, (18803௨)
A gesture with one hand in which the tips of
the thumb and of the forefinger are closely
joined while the other three fingers are held
loose, one of 33 inaiyd-vinai-k-kai, q.v.; சுட்ட
விரல்நுனியும் பேநவிரல் நுனியும் உகீர்நுனேகேளவ

Kamela

suTVeUNssEL@

vulgaris;

(17)

SEs ISI. (0%)

<id.+.

<kapinjala.

1. Rain Quail, Turuix taigoor; amen. (Se.)

2. Breaking 106 2௨3; மண்டையை யுடைக்கை.
Collog.
கபாலரேகை
kapala-rékai, n. <id. +.
(Qe. வை. 7.)

See and, 1. (w.)

kapificalam, n.

௦4046 510011) பிரமரந்திரவழியாய் உமீர்சேல்கை, 1.௦௦.

s2vGuupsgs.

order,

Monkey; 57mg.

கபி? kapi, n.<U. gabb.

GLIGhFOLD

கிழங்கு. (தைலவ)
95d kapitam, n.

a Yogi, from the body through the bursting out

Name of a

left nand

யாழ். 2, 6, 6).

சீரத்திலேறிய தூரீநீர், (9),
SUMVUT ool kapala-pani, n.<id.+. Siva,

Saiva

also eat and drink from them; SmutcCsaisé
யான சைவசமயத்தான். சம்பச் சபாலிசாண் (இவ். பெரி

Siva, who holds a skull of Brahma in one of

in

ஒருவர்.

members of which carry about their person
human skulls in the form of garlands and

n. <kapdla+.

His hands and also wears a garland of skulls;
சிவன்.

0.௮.) ஏகாதகருத்திரநன்

3. Bhairava; waimadr. (e.)

பதினொருகபிலரும் (பரிபா. 8, 7).
கபிலவஸ்து
tu,

1:22112௨5(0, n.<¢ Kapilavas-

Kapilavastu, Buddha's

அவதரித்த நகரம், (மணி. அரும்.)
aeiever
the founder,

780025; உருத்திரர்,
birth-place; ust

kapilan, n. <Kapila.
or rather

1. Kapila,

the earliest known

ex-

ponent of the Saakhya system of philosophy;
ஒர முனீவர். கபில னக்கபாதன் கணாதன் சைமினி (மணி.
27,81). 2. Kapila,a poet of the age of the Third

3.

(புறகா, 174) 10)

successively one after another when one leads

uTqus ஆசிரியர்.

bucket,

iron

with

களைக்கட்டி நீரிறைக்கும் ஏற்றம்.
கபிலை?

1ஷரலிவ், ௩.

bullocks;

€க்கற்ரிச.

coloured

Dim

cow;

S11 pus.

கபோதகம் 1526026௨02. <kapotaka.

the Cuvarkkam; Gata

குட

3. Cow of
4, Name

va. (eu)

of the female elephant of the South-East
quarter, being the mate of Puntarikam; Gyetr

கீழ்த்திசைப் பெண்யானை.

கபிதனம் 12ழ118ர0வற, 7, <kapitana,

Siris.

of

(மலை.).

(ww)
SLZe

kapul, ரூ. <U.

gaul.

%8, உசை;)

கபோதி டீய6ப், ௩. <T. kabodi. [K. kaboji.)
1. Blind person;
Coliog.
2. Silly fellow; oPafad.

ae@umevid

5௦5 கபூவியத்நாமா. (௦.0)

counterpart

கபூலேத்.து 122016:1ப) 1. <id.

in writing; உடன்படிக்கைப்பத்திரம்.

க. <id.
of

a

Agreement
(4)

15-4கபோணிகுளதியாயம் 1ஃ£கா்-1வபட

yam,

n.

<kaponit+guda+.

Illustration

கூடீடும் இணைக்கை. (லப். 8,

கபோதக்கையாகக்

So kapili, n. See sy. (C.c.)
கபூலியத்
அ 1௨0011௨100, n.<U. gabiiliyat.

Counter-agreement,
+.
14௦6056) எதிரீட்டுப்பத்திரம்..

(Natva.)

they are

joined in kapotam pose; @adr® mastorupo

Consent, ap-

kapiliyat-nama,

6,

in which

உரை.)

18,

3,

(லெப்.

A gesture with both hands

proval, admission, confession; staiogib. (w.)

கபூலியத்தாமா

A

inaiyd-vinai-k-kai, பர.) பெருவிரல் விட்டூ

33

வினைக்கை.

See sad.

kapal, n. <U. gabul.

5. (3149௨)

நிமிர மற்றை நான்தவிரல்களும் ஒட்டிநிமிரும் இணையா

SLYSGSSYSO GOTCV
kapukku-k-kapukkepal, ௪. 0௦௦௦.
Sounding impetuously;
sound of gurgling of water; at eS aa Rory.

Lev

3.

ளர்க தத 00௦6௦11008 ௦4 ௨ 1௦056; வீட்டின்*
'கொடுங்கை. பதலைச் கபோதத் தொளிமாடநெந்றி (தில்.
பெரியதி. 8, 8, 2, 4. Parakeet-bur, a widegesture with one hand in which all the fingers
but the thumb are held close and upright while
the thumb is kept as fdr away as possible, one

கவரும் பெருமைக் சபிலையம் பதியின் (மணி. 26, 44).
5௨௨ வாகை.

1, Dove;
(இவா)

கரம்புற.

12600;

2,

(இலா.)

spread weed. 8௦௧ புறுழடீடி.

5. 5௦௨ கபிலவஸ்து.

Fpuamdys

masonry;

in

கபோதம் 1226௨0, 8. “கசத.
புற.

1.

புற. வெல் கபோதகஞ் சாதகம் (சேபு. சங்கா,

2. Moulding
19).
களுள் ஒன்று. (ம.)

2.

(C.G.)

s9%eGu®

காட் டோரு ரீத்து (பதிற்றுப். 00, பதி).

பலவும் உட

௯5;

521

1. Tawny,

brown or swarthy colour; ysitfpib.

சேரதல்போல ஒன்றுநிகடி அதனினமான

னிகழம் நெறி. கபோதகசியாயமே கடப்ப (பூவாளூர்ப்..

lift, consisting of a large hemispherical leather
worked

இனமான

புறக்களேல்லாம் உடனே அதனைப்பின்பற்றி அங்குச்

kapilai, ». (T. K. kapile.] Water-

ev!

அதன்

@f_GGar

the way; $549

A later poet, author of

hapilar-ahaval; sSorsad

down

as doves flock

of others,

multitude

a

Sangam, author of innd-nar-patu, hurifici-ppattu, kurinci-k-kali, and other poems; டன்
நாற்பது துறிஜ்சிப்பாட்டூ முதலியவற்றிற்கு ஆசிரியர்.

or

கம்பக்கூத்தாடி

724

கபிலை

of

absolute inaccessibility or unattainability, as
the illustration of the treacle on one's elbow,
being tantalizingly out of reach of one’s

30).

(பில்)

Cheeks

(இருவிளை.

Ore.

வேண்மை.

Whiteness;

1.

n.

kam,

2. ௦4. கம்பளம். 0௦௨7, 5௦52; ஆடு. (௮௧. கி.)

&tb? kam, n. <ka.
கபாலம்.

2. 518011;

பாலுண்பவியேற்ச

தலை. (இவா.)
Cloud;

n. <kapola.

காயகன் கபோலத்திட்ட

oe
lb'

kapdlam,

&ér@pfwrgal-cbr-cir.

Gwe.

1, Water; நீர், (மிக்)

சங்கை . . .

சுமந்ததூ

(இருவிளை. வளை. 9).

4. Wind, air; amp.
(gn)

. . , மும்.

3. Head;

(eur)

6. Brahma;

5.

பிரமன்.

(மிங்) 7. 5௦01; உயிர், கம்மெனு மாவி (காஞ்ிப்பு.
இருவேசம்ப. 49). 8, 10] 51155; வீட்டின்பம். சம்
tongue;
முழங்கையிலுள்ள
வேல்லத்தை
நாவாற் மெனும் பெருவீட்டின்ப முகர்விக்கும் (காஞ்சிப்பு. இரு
சுவைக்க இயலாததுபோல
அடூத்திநந்துந் தனக்த. வேசம்ப. 49).
அடையமுடியாமையைக் காடீடூம் நேநி.,
1. Act, operation,
ib" kam, n. <karman,
sGurgeset kapotaka-t-talai, n.<ka- employment; தோழில், சம்மு. முருமென் செவியும்
potaka +. Wooden support under a cornice or (தொல். எழுத். 928).
2, 54:75 ௭௦1) கம்மியர்
்
௦0௪ 0௦12௦1100௦; கொடங்கையைத் தாங்குதலுடைய தோழில். (ஈன். 223, விருத்,),
பலகை,

(செல். 46, உசை.)

கபோதகநியாயம் kapdtaka-niyayam, 2.
<id.+. Illustration of the flock of doves, showing how one thing is immediately followed by

, கம்” கர, n.<kha.
சம்.

(பிம்.)

|கம்பக்கூத்தாடி.

யமி.

1, Ether, space;

2, 84காத௨;

2016 0௧௦௦௦7;

தேவலோகம்.

a7

(உரி. நி.)

kampa-k-kittati, ஐ. 4௪ம்
கழைக்கூத்தாடி,
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கம்ப்க்கூத்து
SLUSH SH
Pole

dancing;

kampa-k-kattu,

acrobatic

1. <id. +.

performance;

கம்பங்களி kampan-kali,n. <aiy +. Por-

புமாவாற் சமைத்த களி.

Millet;

stb

SiH)
51 6S SI- Fev kampan-koluttu-,
v. intr.
< sue! +. To ignite fire-works fastened
௩௦ ௨ 0௦50; கம்பவாணத்துக்கு நேநப்புவைத்தல்.
1,0௦௦,

கம்பங்கோரை
Bulrush,

|. sh.,

kampan-korai,n. 4சம்பு 4.

Typha

elephantina;

Gates

kampa-cittiram,

n. <a

வகை.

SLUG SS 9D

udr+.
fis

Stanzas

Ramayana,

composed
in

such

by Kambar

a way

that

the

eiugitef

kampatali,

hysteria; ஒரவகைநோய்.

send

கூத்த

ridge made of the flour of Bulrush

கம்பரிசி
x.

A kind

மமும் (தேவா, 995, 4).
#tbu6stG kampan-tattu,

2.

5௦௨ கம்பந்தட்டை.

கம்பத்தட்டை

சம்பு 4.

120ரஊ-(௨((£ம், உ. <id.+.

Straw of the Bulrush Millet; stumagch தாள்.

கம்பத்தாளி 1௨3௩௨௩1811, ௩. <id. +. Convolvulus; தாளிக்கோடிவகை.

(யாழ். ௮௧.)

கம்பந்திராய் kampan-tirdy, n. <id.+.
kind of wild Chickweed, Pharnaceum;

Lyctrg. Grams.

SIU FTL tT Lpautesr kampa-nattalvan, 1.

in
real

<sus@+.

Poet Kamban, spoken of as a

devotee of Visnu.

See sibudr. gOager sau

காட்டாழ்வான் கவி (கம்பரா. தனி. 1).
SULIGTL_ost kampa-natan, n. <id.

க்வி.

Kampa-ndtu.

கம்பஞ்சம்பா 1:800ழ௨௦-௦௨ை8, 2. “சம்பு 4.
kind

of paddy

resembling

சமபாநெல்வகை.
.
SLi
1_ SST FeT
“₹கம்பட்டம்--.

SLi
<id.+.

ஜே;

Mint;

kampatta-k-karan,
kampatta-k-kitam,

preermanto.

1».

(w.)

SiDuUt_t_iptar kampatta-mulai, 2.<id.+.
sresrmypsPens.

(w.)

கம்படி kampati, n. <swy + அடி.

1௦1௦4

land on the outskirts of a village set apart

growing Bulrush Millet; omftnymsgié

for

aby

விளைவிக்கும் நீலம், (0. 7௦, ற,%, 159).

கம்பத்தக்காரன்

1உறவ((௨-1:-18௨ற,

<T. kammatamu+.
Property;
aes. Loc.

One

who owns

wwe Fuyorwaer.
்

1.

landed

ஏழூர்ச்சம்பத்தக்கா

tbs
$ Hd kampattam, #.<T. kammatamu.
1. Agriculture, cultivation by the owner with
his own

stock;

Gans

aSaanund.

cultural land;

aasmungs.

கம்பத்து"

kampattu,

Pomp, splendour;

SlbuS gi"
Leakage
Naut.

in

@vtbixb,

1.

<U.

2.

Agri-

gammat.

(w.)’

ship;

கப்பலில்விழம்

ஓட்டை.

SLOIS GILILITT -S sev kampattu-p-par-, v.

intr.<id.+.

To

stop a ship's

ஓட்டையையடைத்தல்.

(17.)

See sibucr. suum er Osnerer

மும்மணிக்கோவை

&bu167@

(மிழ்கா. 102).

kampa-natu,

டைசீசார்ந்ததோர் நாட.

n.

A district in

leak; anuoSsér

கம்பசாடுடைய வள்ளல் சவிச்

சக்ரவர்த்தி (கம்பரா. சனி. 0).
SLbULITeRTLD kampa-panam, n. <sibue'+.
866

கம்பவாணம்.

கம்பம்"

உரக,

<stambha.

2.

< Pkt.

1. Post, pillar;

khambha.

ame.

(San)

2.

Lamp-stand, candlestick; Serég5zcr6. (Gan)
@loutb* kampam,
tion, shaking,

1. <kampa.

motion;

அசைவு.

tremulousness, quaking;

1. Vibraகம்ப

சழிபெருஞ் செல்வர் (மணி, 17, 09).

மில்லாச்

2, Tremor,

நடுக்கம். சம்பஞ்செய்

பரிவு (2வக. 1737).

Spud? kampam, n. <2kamra.

shrine at Conjeevaram;

The Siva

கச்சியேகாம்பரர் கோ

யில். சண்ணுதற் பரமற்டெடல் கம்பமே (தேவா, 1035,1).
கம்பம்!

18கரழகடி

1.

ரர்ட 8ஊரகு, தாலம்பம், வெள்ளை,

Mineral poisons in

தாலம்பம் மூதவிய பாஷாணங்கள்.

சாலாக்கம், கற்பரி;
(மூ. ௮)

கம்பம்புல் 18வா-றய], 2. €கம்பு
4. 5021%

Grass, Bulrush Millet, Panicum grossarium;
புல்வகை.

kampattu, n. <Port. gamote.
a

Poet

so called because he lived probably in

Céla-ndtu so called because Kamban, the
1. celebrated poet probably lived there; சோஹட்

மறவா, n. [K. kammata,
Coinage, coin; smesrund. (w.)

Die, coining stamp;

Kamban,

Millet;

நாணயம்செய்வோன். (1.)

1_&%i_tb

கம்பட்டம்
M. kammttam.]

Bulrush

A

#umis’s

Purport thereof is but suggestive and is not
easily apparent on the surface; awssgioriGuTE
ளவாய்க் கம்பர் தம் இராமாயணத்தில் அமைத்த அருங்

A

of

சூலேகோய் கம்பதாளி குன்

(9).

கம்பராமாயணம் 1888றக-ர&௱8 ஹவா,

n.

கம்பன் 4.
The story of the Ramayana
written in Tamil by the poet Kamban; abu

ரியற்றிய இராமாயண காவியம்.

கம்பரிசி உழையர், 2. <sdy+.

Husked

grain of Bulrush Millet; sbugsrofund.
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கம்பல்

கம்பல்

kampal, n. prob. kambala.

ment, clothing;

qew.

லும் (கலித். 65),
&lbLsevib'

kampalam,

n.

<kambala.

Woollen blanket, rug; sibuePiiums.

Carpet;

Qser

Gar-

துறைக்கு தலையுச் சன் சம்ப:

@sfParabumd.

Osiwasdied

(snag. 4. sresaps.

108).

1.

(Sm)

2.

alfs

3. Canopy,

(௩௱.)
attire

கடவுளர் (இசகு. குசன. 66).

Loc.

lbueri'

n.

586 கம்பலை,

1.

கம்பலம் பொவிலெய்த (லக. 50).

கம்பலி %௨ரழவ!!, 2. prob. sbu%'.

A kind

சம்பலி யுறுமை சச்சை

பறைவசை.

(கம்ப.

@ibii@v' kampalai, #.
1. Sound, noise,
clamour, roar;
ரவாரம். வம்ப மாக்கள் கம்ப$ல:
மூசார் (மணி. 3, 120). 2, 5௦000 ௦4 ௨ 10(6; யாழோ
சை, (இவா)
3, இதூர்பெப்(மாக1 60௧௦6; மருதநீலம்.

(Ba)
e@ibii@ev? kampalai, n. <kampa. 1. Trembling, quivering, quaking; sO4s. (gus)
2.
நா, மோகம்; அச்சம். (பில்)
3. Distress, suffer-

துன்பம்.

(இவா.)
#éesqj.

4.

(7றாமகா,

tumult,

(w.)

S&idL126v5L_BSev kampalai-kattu-, v. intr.
“கம்பலை.

5௦6 கம்பலைப்பட-.

கம்பலைப்படு-தல்
intr. <id.+.

சரவுசேய்தல்.

(14).

%ழவிகம்- றக்,

v.

To quarrel, raise a tumult;

o&

கம்பலைமாரி

(w.)

%8௩ழவிவ்-ஸகார,

உ.

<id.+.

1. Female demon worshipped especially

by Veddahs; Gant alcmniigib o% பேண்தேவதை,

2. Termagant, scold; Garudanf.
Sibu aul @erlo kampa-vanam, n. <sibu' +
bana. Fireworks shot from a tall post; நீண்ட
கம்பத்தில் இணைத்துக் கொளுத்தப்படம் வாணம்,

Collog.

Sibuaim Std kampa-vatam,

ஐ. “சம்பம்?4.

Shaking palsy, Paralysis agitons; நடக்குவாதம்.,
SibuUaSASHgt

kampa-vicittiram,

n.

<sia
uer
+ aisfies.
Verse composed by Kamban full of suggestive significance; stbugmor
யணத்திலுள்ள

n. <kambala,

1.

to be spread on the 1003 மயிரீப்படாத்தாலாகிய

சாதுரியமான கவி.

4, The Tottiya caste;

Gamiquang.

சம்பளவல்லக்கர் குலன் (தணிப்பா. 1, 339, 51).
₹உ௱ட௦4 (06 86609 1400) சேம்மறிக் கடா.

கம்பளம்”

18வறவ/கா, 8.

5,

(சூடா.),

Squash Gourd,

566 சரீக்கரைப்பூசணி. 1,௦0.

Sloat

சா. பிரமாத். 5).

ing;

kampalam,

Woollen shawl; blanket; abuc? SGumimea.
2,
Red cloth; Gatburms. (fam) 3, Woollen rug

14, 29).

@lDLIavib* kampalam,

quarrelling;

2. A soothsaying beggar in a motley
playing on a taborine; §63G6Cumedry.

மேசச் சம்பல கிழத்சீழ் வைகும் ஆசனம். இக்திரன் பாண்கெம்பளக் அனச்யெது (மணி.

62508; மேற்கட்டி.

௦4 ரய)

கம்பனம்

kampalar, ௬. றா௦ந். சம்பலே.

habitants of an agricultural tract;

கள், (இவா.)
கம்பளர்”

kampalar,

1ற-

wapPevrd

n. <kambala.

Men

04 (46 77௦1(19௨ ௦8816; தோட்டியசகாதியார்.

கம்பளி

kampali,

2. <id.

1.

Coarse,

woollen blanket, woollen stuffs, hair cloth; உரோ
மப்படாம்,
2, Confusion, disorder; gtmonm).
Collog.
3. 85% கம்பளிச்செடி. (மூ. ௮.)

கம்பளிகொண்டான் 18ழவ11.1200140, ௩.
<id.+. 5௦6 கம்பளிச்சேடி.

கம்பளிச்செடி
Indian

kampali-c-ceti, ஐ. <id.+.

Mulberry.

See paddan.

siauehicuiAet

(ap. 9.)

kampali-p-picin, #. <id.

+.
1. White Emetic Nut, s. tr., Gardenia
lucida
; Fonogaims. (M.M.) 2, ௦4, சம்பிலிப்பிசின்.

Dikmali Gum-plant.

einuEhtygsA
+.
Hairy
வகைப் புழ.

586 திக்காமல்லி,

kampali-p-picci, n. <id

caterpillar;
(ம)

a0&

மயிநன்ள

ஒரு

SiLUeAL
YF AFG) eI. kampali-p-pacci-c-

ceti, 2. <id.+.
+.

566 கம்பளிச்செடி.

StoUohsG uss kampali-p-péccu, 1. <id.
Idle talk, vain talk;

afeirGuder. Collog.

eibLiefiuit@ kampali-yatu, n. <id. +.

kind of fleecy sheep; ggdemG.

(w.)

கம்பன்! kampan, n.< susie,

nent poet, author

of the

A

An emi-

Ramayana,

12th ¢.;
தமிழில் இராமாயணம் இயற்றிய பெரம் புலவர்..."

. கம்பன்” 2௨, 8. 4 ஏசம்பன், Siva,
who
is worshipped at Conjeevaram; smgs&
த்தூச்
worshipped by the சிவபிரான். சம்ப ணிலங்கு
சசணே (சேவா. 1038" 8).
வணங்கும் ஓத பெண்

கம்பளத்தாயி kampalattayi, n. <kambala

+i‘

Female

Tottiya caste;
தை. 7௦௦.

கம்பளத்தான்
Man of the

demon

Gpm2uuat

1உறைவில(8ற,

கம்பனம்

௩. 416.

1

Tottiya caste; தொட்டியசாதியான்.,

kampanam,

n, <kampana.

1.

Motion, vibration, shaking; அசைவு.
2.
Quaking,
trembliiபக டது
(சத்திய
i
ர்க; ; நடுக்கம்.ம். சம்
கம் பனமெய்
i இ

கம்பாகம்
Sibu
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கப்பற்கயிறு.

kampakam,

n.

Ship's cable;

(7.)

&ibuTuth

kampayam,

in the Straits and in Ceylon;

முகம்மதியர் உடுக்கும் கைலித்துணி.

கம்பான் 1௨௩8, ஈ. 58 கம்பாகம். (9)
S19 kampi, கூ. 3. [2. 8. நே. மை
kambi.]

Wire of gold,

silver,

iron or other

metal
; பொன், இநம்பு முதலியவற்றின் கம்பி, கம்

மியர் . . , கம்பிவாங்கு மச்சென

(இரகு, திக்கு. 189).

2. A kind of ear-ring; angon'aims. 39 @Gus
னால் பொன்

அறுகழஞ்சே

குன்றி

(5.1.1. 11, 19, 78).

3. Bit of a horse's bridle; samen.

சயிறுல் கரத்தேக்இி (பாசத. காடு, 21).
stripe

along

(1௨

-ஒரச்சிறுகரை.

5, Narrow moulding ia carpen#8$9 Gatwama.

6. 5௨1006; வேடியுப்பு. (மூ. ௮.)
(W.)

9. cf. kambi.

post; நீண்ட கொம்பு.
esa.

(w.)

7. & mineral

004500; இலவணபாஷாணம். (44.)

aa.

siSue

4. Narrow

001082 ௦4 ௨ ௦1௦11) ஆடையின்

ter’s or mason’s work;

8. Money;

Joist, beam, slender

Loc.

intr.

1. To toss, 51௨166; அசைதல், கம்பித் சலையெதிநீர்
(சம்பசா, பரசுசாமப், 8). 2. To tremble, quake;
To

அழுதுடல் கம்பித்து (இருவாச. 4, 61),

roar,

sound;

முழங்குதல்.

செய்வமுசசுடையான்.

அதிசச்

3,

சம்பிக்குச்

6௦ 661016; 6௦ பரதர்;

இவனைக் சம்பித்தனை

2. To

நடங்க்ச்சேய்தல்.

யென்னைகொல் காணமே (உப

48)..

கம்பி? kampi, 1. 1. Carey's Myrtle Bloom,
ltr, Careya arbore ; ஒரவகைமரம்.
ளிப்பிசின், (நா, 3. கற. ந, 29)

கம்பிக்கடுக்கன்
<a

+.

2, 5

௩.

Ear-ring formed of a wire of metal;

kampi-k-karai,

n. <id. +.
of a cloth;

sib
sa ser kampi-k-karan, n. <id.+.
man;

aradansobr.

(w.)

SIS GB kampi-k-kuri, n. <id. +.
கம்பிக்கரை.

(1)

ein%et_@-gav
+.

kampi-kattu-,

See

v. tr. <id.

1. To form or make the border of a cloth,

85 ௨ ரச;

ஆடைக்கச்

சாயக்கரையிடதல்.

2. To

make a narrow moulding; orgpsGarvGalsed.

Vol. U—7

etn9éCereev

n.

566

கம்பியச்சு.

kampi-c-célai, n. <oid+,

கரையிடப்பேற்ற சேலை.

கம்பிச்சோமன்

+.

Man's cloth

(14,)

]2௯ழ1-௦-௦௦௧௧௨,

with

a thin

கமீபிக்கரையுள்ள வேஷ்டி.
sin1Ig5t> kampitam,

n.

n. <id.

striped

border;

<hampita.

1.

Quivering, quaking, trembling, shaking; நடுக்

கம். சம்பிதமுல் சண்ணீரும் வசச்சுவத்ட yoriGunBe
(இருபு.லாத.
மண்சுமக்த. 56). 2, (Mus.) Tremola,

a trill, one of ten kamakam, q.v.;

swab

uss

v. intr.

<sS'+.
To run away, go off slily, steal
away, take to one’s heels; gua? @se. Collog.

eiiIen9Aesr

kampi-p-picin,

n. <id.+.

Dikmali gum; ggama wotnSher. (w,)

கம்பிமணி
of

wire

(w.)
eutQuiés

kampi-mani, n. <id. +.
necklace; guaméé

kampi-y-accu,

A

apszeP.

n. <id.+.

(M.

4ambiyacca.]
Perforated iron plate used by
goldsmiths and silversmiths for drawing out
ஐம2௦;
+.

kampi-k-katukkan,

Narrow stripe along the border
ஆடையின் ஓரச்சிறுகரை. 0017௦4.
Moneyed

kampiccu,

Woman's cloth with striped border; «3d

கம்ப

கம்பியர்ற்செய்த கடக்கள். (.)
&i1ISEGOT

194s
Loc.

1,
செவ்விய செங்கை kind

யுஞ் செழும் சம்பியா (பிசபோத. 23, 12).

தேசகா. வாம.

ஒருவகை வாத்தியம். (சல், ௮௪.)

(காளத். உலா, 540),--77,

To shake, vibrate; அசைத்தல்.
0௨096

்
eiWar@-ge
kampi-kattu-, v. intr.
418.4. 5 சம்பிதீட்ட-. 70௦,
கம்பிகை ௨112ல், ச.
A kind of drum;

இந்தச் கம்பி பந்தற்காலுக்கு. னுள் ஒன்று, (பசத. இசாக, 94.)
eb9GO-gse
kampi-nittu-,

&tb9*-55ev kampi-, 17 v. <kampa.
நடங்குதல்.

3. To fasten with wire, asa jewel, an umbrella;

கம்பியால் அணிகலன்கட்கு முத்துழதலியவை கட்டு

cambay. தல்.

n. <U.

Tartan waist cloth, in chequered designs worn
by Muhammadans

கம்பிலிப்பிசின்

கம்பியிழக்கும் தட்டார்கநவி.

sieiQuIap-35ev kampi-y-ilu-, v. intr. id.

To draw out wire; GutbabiipseSwer Sard

செய்தல், 07/0..

esieujeny

kampi-y-uppu,

superior kind of saltpetre
See Ganquytny. (W.)

in

n..<id.t.

A

bars or pieces.

கம்பில் உறவி, n."1. See 41bt9°. 2, Broad-

leaved Gardenia, m.
பெநங்கம்பில். (௩3.

tr., Gardenia

latifolia;

கம்பிலி! 1:௨ரழ1ம், ஈ. 586 கம்பி5, ஐ)
etbiIo0* kampili, n.<Kampila. A city in
N. India; arprt6 apt. si0Séews சம்பசட்ட

தும் (sole, 190, 4.4945.)

sieIeNnIPRes kampili-p-picin, n. cf.
சம்பளிப்பிரின். Dikmali gum-plant. See #Sar

மல்லி.
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கம்பிவாங்கு-தல்

கம்பிவாங்கு-தல்

SLDL{SQ)GT GIGS kampu-k-konkai,wn. <b

kampi-vanku-, v. intr.

526 சம்பிநீட்-.

Lab +.

sidiIa8 ils kampi-viricu, n. <id.+.

y'+. Cobof the Bulrush Millet after the grain
nes கட ஈஉர௦கம்; தானியம் நீக்கப்பட்ட கம்பங்

Fire-

கதிர்.

works which shoot forth in pencils of light; .as
பிகம்பியாகன் தீப்பொறி பொரியும் ஓரவகைவாணம்
(w.)
stIGaragie.

கம்மத்தம்

Sibtysl_tg. kam-pukatti,

2. <id. + . sLdagexrcr
கம்புகம்
Man’s cloth with a thin striped border; tb34 (தைலவ. தைல.
கரையுள்ளவேஷ்டி.
கம்புள்*
buf kampir, 11.< Malay. gambier. A prekampi-vésti,

of a Malay
paration from the astringent leaf

100

kampira-canni,

Superciliousness,

boastfulness,

கரைய, உ. Opium; oper
94.)
வய], ௩. நார், கம்? 4 புள். 1, &

௦7 ுகர்சா-ம௦ 1)

515-181,

ஒருவகை

நீர்ப்பறவை.

சம்புட்

2. Indian

5௦6 வானம்பாடி, 1. (சூடா.)

கம்புள்* உய],

n. <gam-

1. High delirium; aParradrat.

bhirat.

கம்* ௩

sibs. (CréSspri. 4. 4).

சேவ வின்றுயி விரிய (மதுரைக். 254).

shrub used along with ௭81; தாம்பூலத்துடன்
சேர்க்கும் ஒருவகைத் துவர்ப்புச்சரக்கு. (மூ. ௮)

elo Sreesrof

n. prob.

புசட்ு-. One who irrigates; ஏரிநீர்பாய்சீசுவோன்

௩. 4 /எரம்மி...

8௦ கம்பு,

2. (சூடா)

கம்பை
kampai, 7. கம்பு,
1. Ledge,
frame of a door, etc.; apappsoSwan
Petr at

haughtiness;

கநவம். 0௦1707.

2. Slips of wood forming the
1. டம், 0௦.
கம்பீரம் 1கழை்கற, n. <gambhira.
binding
of
a
book
made up of palm leaves; a.
Depth, profundity; aot. (Gu".) 2. Profound டூச்சுவடிச் சட்டம். சுவடியுல்
கயிறும் கம்பையும் (பிர

knowledge;

3. Majestic

ஆழ்ந்த si8aj. (w.)

air or bearing; manliness;

style

of writing, pregnant

meaning; Gutgarmpsg Gaduysir. (W.)

authoritative,
intonation;

majestic

voice;

+.

with

2. Manly,

கம்பைகட்டு-தல்

aGcuter gmc.

. exult; to speak in a majestic tone; a@cumar

கம்பைதை-த்தல்

(14.)

<id.+.

Glbuy* kampu, n, <Pkt. khambha <stambha.(T. kambu.] 1. Post for tying elephants;
கட்டுத்தறி,

5(8166)
1092,

4).

2. 019),

சம்பமருல்
1௦0,

nail

a

kampai-tai-,
beading

or

v. intr.

border

on

a

spayppSuad
ip

சட்டமடித்தல்.

Stbenuiwomld kampai-maram, n. Broadleaved Gardenia, Gardenia latifolia; waSGe

வெந்தந்த

கழி.

To

door or the edge of a box;

கரியுரியன் '(தேவா..

50101)

-

kampai-kattu-, v. intr.

சம்பை.
To close a book after reading;
வாசித்தபின் சுவடியைக் கட்€தல். 1௦௦.

கம்பீரி-த்தல் kampiri-, 11 v. intr. <id. To

் குரலாற் பேசுதல்.

Cambay pebble, a kind of opal found in

Cambay; ஒருவகைப் படிகம், (ஸ.)

grave

deep,

3. ]ய71501௦11௦0; அதிகாரவாம்பு. கம்

பைக்குள்ளாச்க. (197,)
கம்பைக்கல் 180௨-12-12], 2.< U. Cambay

kampira-vakku, n. <id.+.

siifsaité@G
1. Superior

போச. 11, 8).

afm).

இருகத்திலே ஒரு சம்பாயினும் டைச்குமோ (ஈடு, 4, 1, | டம்.
ப்7.). 3, Branch of a tree; wrSGamayy. (Pam)
4. Slender twig of a climber, or shrub; Gamy

|-

கம்மக்குடம்

1௨௨1-0௨,

ச. 4 சம்? 4.

செடிகளின் சிறுதண்டு, அளியின மல்விகைப்பூல் சம்பு
(வெங்சைக்கோ. 191). 5. Pole for measuring wet 222, மயிலை;),
lands=2 ft. +1 span; somaGare. Rd,
Sloinsons kamma-k-kai, n. <id.t.
StL?

புத்தானியம்.

kampu, 2.

(சார்த்த 629).

1. Bulrush Millet; sib

சம்புகுனிர்ச்சியென , . , சொல்லுவர்

(de)

2. 10211௧ 1411161,

பம்பு: kampo, 1. kambu.

5

செந்தினை.

Pot made by a smith; கீம்மியர்சேய்த குடம், (ஈன்.
1, Pressure of work; GagégGai2v.

௭௦0)

கடினவேலை.

@tbloei
st kamma-karar, n.<Pkt.
ரகச.

(J.)

2. Difficult

Sailors,

mariners;

kamma

கப்பலோட்டிகள்.

சொண்டாடும்படி. கன்றாக ஓடிற்று (வச.
Conch-shell; சம்மகாசர்
501, உரை).

ங்கு.சம் சம்பொன்றி, யசை
. . இருமால்ல் (இரகு.
எங்கட

இல

கம்மத்தம் 18ரகை((கர,

1. 41. சசககக

. கம்புக்கெளுத்தி kampu-k-kelutti, n. prob. tamu. 1. Zemindar’s or Inamdar’s land which
he cultivates with his own labourers; vcds2enr
id. + Qeafp.
cf. சொம்பன்செளுத்தி,

&

fresh-

water fish, bluish, attaining six ft. in length,
48௪070728 207;

நல்லதண்ணீரில். வாழம் மீன்வகை,

விவசாயம்.
2, Grant of a village for a wife’s
Pocket expenses; மனைவி அனுபவிக்க விடப்படும்

ஊர், (3, 32, 240.)

5

கம்பத்து].

(ம).

கம்மம் kammam, n. <Pkt. kamma

man.

Smith’s work;

செய் மாக்கள் (நாலடி, 993).
கம்மல்"

kammal,

ness, sore throat;

of

<kar-

sidSwiGsmbd.

2. சம்மு.

§7euemctny.

sbog

1. Hoarse-

2,

n. <karmanya

கம்மியதால் 102-001,

கம்மத் து! உ௱௰((௰,
1. 410. சச். 10,
51௦.

கமகன்

729

கம்மத்து

Dimness, as

gem, ofa lamp, of glass, of spectacles
; oti

sub
+. Science of Architecture; Pusan ,Pars,
இருஈச
(இருவிளை

மியதூற் ஜொல்வரம் பெல்லைசண்டு
மம். 38).

கம்மியம்

1கரப்ரவா, ௩. “014.

கைத்தோமில்.
handicraft;
labour;
Smith’s work; stburenéGambd.

kammiyan,

கம்மியன்

1. Work,
(w.)
2.

1.

n. <karmanya.

Defect; deficiency, as in growth; fall in price;

Servant, labourer; Gamfoure?. siduc5 apiet
scfm (Pas. 495). 2. Smith, artisan) கம்மாளன்..

Gps. (w.)

(மதுசைக். 521).

கல்,

3.

Cloudiness,

haziness;

wigmmb.

4.

குறைவு. பயிர் கம்மலாய்ப்போயித்று; விலைகம்மலாயிருச்

கம்மூ-தல் 12௩௯0 சீ v. intr, 1, To become

கம்மல்? உரை], ரூ 41. kamma. A kind of
the lobe of the

hoarse; to be rough, jarring, as a wind instru-

Slbiweutii kammavar, n, <T. kammavaru.

2. To be overcast,
(குமச. பிர, முத்துச். 18).
cloudy, gloomy, dark; gefgenpge. Loc.
n. Onom. 1.
18௯-௱-றவி,
கம்மெனல்

ear-ring worn by women
22; மகளிர் காதணிவகை.

in

A Telugu agricultural caste; Gsguigé anf
யாநள் விவசாயிகளான ஒரு பிரீவார்.
கம்மாட்டி 1உ௱௱க(ம், ௩... 866 கம்மாளச்சி.
வீரசோ. தத்தி. 5, உரை.)

ஈச...

நேய்பவன். சம்மியர் குழிஇ,

3. 72)

(Ban)

Soil caress kammanan, n. < Pkt. kamma-

9௦ கம்மாளன்.

பறைச்சேரியுல் சம்மாணசேரி,

யும் (5.11. 14, 48).
SubioTus kammay,
சண்மாய்.

n. <kam

Term signifying indistinct sound;

GpoPaterB

get esp5pou.

still, silent;

<T. kammeraku.

kammar-verrilai,

A kind

Gp (ser. 23).

4. Hastening; Sesqég Siu.

கம்மை

Amaranth.

சம்மெண . , , மூயச்சம் . , பெறுகுவர் (அககா. 11).

கம்மால்

18௮1,

<karma-sdld.

2.

<Pkt. kamma+

Brazier’s

வேலை செய்யுமிடம். Madr.
கம்மாலை kammiilai, ௬.

elbiotaréA
mara.
Woman
சாதிப்பேண்.

forge;

பித்தனே.

59 கம்மால்.

@lpanvest kamsan, n. <Kamsa.
king of Mathura, slain by Krsna;

GW- SSW

கம்மாளத்தி

1௯௯812(0,

ஈ...

566 சிறு
Kamsa,a

seremnSargyp

கொலையுண்ட ஓர் அரசன்.

kama-, 12 v. intr.< #0".

To be

full; to occupy fully; Sopsd. suis wrfed கால.
லர் (கம்பரா. மிதிலைக். 192).

கமக்காரன்

kammalacci, n. <Pkt. kamof kammdlan caste;

kammai,n.

௬. Benn. (10%)

கறுப்புவேற்றிலை.

2. Being calm,

தற் குறிப்பு. ஒருங்குபிணியவிழக் காடே சம்மென்றன்

of betel-leaf which

is dark-coloured and pungent;

Loc.

ஓசையடங்கற் குறிப்பு. கானமுல் கம்மென் நன்றே
(2%. 154). 3. Emitting of fragrance; wosrtiétoip

Irrigation tank, lake; oP. Loc.

கம்மார்வெற்றிலை

B%®

+ வாய்-, 06

2௦6; தூல்குன்றி மாறுபதேல்.. மென்குரல் கம்மாமே

கம்மாள

18௨-௨8௨,

Cultivator, farmer; a¥arsmu®.

௩.

4சமம்3.

(5.)

&oSld kamakam, n. <gamaka.

1. (Mus.)

85% கம்மா

Graces andembellishments of melody of which

Sit
atest kammajan,n. <Pkt. kammara

ணம், டாலு, ஆர்தோளம், ஸ்புரிதம், ஆகதம், மூர்ச்சனை,
இரியுச்சம், பிசத்யொசசம், சம்பிதம்; ஸ்வாபேதம், (பசத.

ளச்சி.
<karmara,

Smith,

mechanic,

artisan,

of

five castes, viz. தட்டான், கன்னான், ௫ற்பன்,
sear, கொல்லன்; போன்வேலை முதலிய தோழில்

செய்யுஞ் சாதியான்.
Sibiotpit
கம்மகாரர்.

tof

kammiarar,

n.

<harmara,

See

(97)

kawtmi,

2. <karmin.

39011800௨௦) தோழிலாளி.

BOrer. 64).

கம்மி? உரப், ௬, 40. ந்சாம்.
deficit, scantiness;

Senpay.

92

Labourer,

மட்கலஞ்செய் கம்மி (பாரத.

there are ten varieties, viz. g@srsemwd, அவசோக
இசாக. 24)

2. 0106, 1263), 85 04௨ 501011௦0
; உன்றை

யறிதற்கு

ஏதுவாயுள்ள குறிப்பு.

+.

expr. signifying

இப்புகையுடைமை

'யடைமையத கமகம் (தர்க்கபரி. 72).
SWSLO-SSov kamakama-, 77 v. intr. <sw
Sw. To be very fragrant; Danarsge.
கமகமவெனல் %௨௯௨௮:௨௰3-4-6றவி, 4. 4710.
An

னேக் குறிப்பு,

fragrant

கமகன் 18௨௮3, n. <gamaka.

Deficiency,
by

his

wide

studies,

literary

smell; ane

One who,

training

and

7

keenness of intellect, is able to expound
even such works as he had not read before, to
the satisfaction of learned

scholars, one of the

four kinds of pulamaiyor, q.v.; நுண்ணறிவின
லும் கல்விப்பெரமையாலும் கல்லாத நாற்போதளை
யும் எடுத்துரைக்க வல்லவன்.

கமங்கட்டு-தல்

(வெண்பாப். செய். 40.)

kaman-kattu-,

<swi?+.
To cultivate one’s
சொந்த நீலத்தில் விவசாயஜ்செய்தல்.

v.

intr.

own
(7.)

farm;

WA kamaci, n. 4சம்பி4- அச்சு. See adda.

Loc.

SLOGHBHWV kamai-cil, n. <sws'+.
full of

moisture;

(பதிற்றுப். 81, 2).
கமடம்
$0710156;

Gwab,

kamatam,

ஆமை.

aeri@sgp

Cloud,
sugea

n. <kamatha.

மத்தரத்தினை

Turtle,

. , . கமடமாய்

இனிற் சுமந்தான் (பாகவ, மாயவனமி, 99),

முது:

Slol_TSootlb kamatatanam,n. <id. + 9s
னம். A raised wooden board shaped like a tortoise used as a seat while meditating; கூரீமாச

னம். இருந்து சமடாதனத்திலே (சைவச. பொது. 01).

GOCATL.LD kamantalam, n.<kamandalu.
5௦6

கமண்டலு.

கமலவல்லி

730

கமங்கட்டு-தல்

தண்டல் கமண்டலம் கொண்டு

(பழம.

24.

கமண்டலவிளநீர்

kamantala-v-ilanir,

7.

<id.+.
Large and tender coconut containing
enough milk to fill a kamantalam; ஒநகமண்
டலமளவு நீர்தாக்கூடிய இளநீரீவகை. (17.)
கமண்டலு kamantalu, ». <kamandalu.
A vessel for holding water, used by ascetics;

ற, 1.
1௨௱௨௧-%-1உ00
கமலக்கண்ணன்
Visnu, the lotus-eyed; PguTd.
<kamalat+.

(திவா)

siv@sir_oviotiy

kamala-kuntalam-ay,

Head foremost;
adv. <id.+.
pevsigmis. (J.)

awwCatAatd

kamala-kocikam, ௩. “ரம்,

+kosa.
(Natya.) A gesture with one hand in
which the fingers are so held.as to appear like
the calyx

of a lotus,

one of 33 inaiyavinai-k-

ச்சர் ளெ. கைகுவித்து ஐந்துவிரலும் அகலவிரீத்துக்

காட்டும் இணையாவினைக்கை. (சலப், 9, 18, உரை.)
கமலத்தேவி

%வரக]2-1-ர6ேர்)

கமம்புலம்

1%8ஊ௨௱-றய/கலஐ,

௩. சமம்.

Lands and fields; Pourpbycvypt.

கமர் உரக,

(5.)

n. prob. se*-. Crack, chasm,

cleft
Goranin the
eae} ground caused by y di drought; ; Bootப்

கமரதம்
shade.

kamaratam,

566 மணித்தக்காளி.

n,

Black

Night-

(மலை),

Loinyev kamari-p-pul, ௬. 1, 2௦௪ mala-

barica;

புல்வகை,

84௦27 ஓரவகைப்புல்..
Sine kamal, n,

பாலை.

(மூ.௮))

2, Cleft grass, Festucus in-

Ivory-tree,

See

Gant

n. < id. +.

Lakgsmi, whose abode is the pink lotus; இலக்

சமலத்தேவி யென்றே யையஞ் சென்ததன்றே
துமி.
(திருக்கோ, 41),
கமலத்தோன்
%8௮121(60,
௩. <id.
Brahma;

80).

பிரமன்.

சமலத்தோ

னாயுளும்

(இவா.

11,

Swa
Hi (hsyStd kamala-niruttam,n.<id.+.

A kind of dance;

ngPetr afamurbd.

கமலம்" 18௨௨0, 2. <kamala.

(wap. 28.)

1. Lotus;

தாமரை. (திவா)
2. Water; fit. (Men)
3. A
]கமஜ6 உமாச) ஒர பேரேண். சமலமும் வெள்ளமும்.
(பரிபா, 2, 14),
4, Circular salver, like a full-

blown lotus; egamag g°6. Collog. 5. Faceted

01௨௦௦௦;

பட்டைதீர்ந்த வயிரம்.

Loeb’ kamalam, n. <esepeus. Cow that
has lost its calf, but which nevertheless gives

கரகம். சமண்டலுவி னன்னீர் (சும்பரா, அகத்திய. 48),
milk by other inducements;
கமத்தொழில் %௨௩௨-1-(011, a, 4கமம்? 4 , Madr.

Tillage, cultivation; afaamunb. (j.)
கமம்! கட
சூ.
Fullness, entirety;
நிறைவு. (தொல், சொல், 355.)
கமம்? 120௨௭, 8. ற6ர. ௧௪௪௭௪௩. (.) 1. Cultivation, agriculture;
விவசாயம்.
2. Field,
farm; ame.

down;
க

upside

ae&rBpis

பசு.

கமலமனோகரி kamala-mandkari, n. <kamala-manodhari. A musical mode; ot @mraib.

(ung. @ans. 55.)
a
SiovGwitosfl kamala-yoni, n. <kamal+.
Brahmi, the lotus-born; பிரமன்.

(இவா.).

SoC rons kamala-rékai, n.<id. +. Certain lines on the palm of the hand, as
interpreted in palmistry. See ugieGrms. u#e

சமலச் .சங்சசேகைச் கையைச் சாட்டாய் (குற்று, குற.
66, 3).

SWLVAGSSte0
kamala-varuttanai,
2.
<id.+vartand. (Natya.) A gesture with both
hands signifying obeisance, consisting in fold-

ing one’s hands so as to resemble a lotus bud;

தோழுதந்த

அறிகுறியாகத் தாமமைமொட்டுப்போலக்

கைகளைக் கவிக்கை. (பரிபா. 16, 11, உரை)
கமலவல்லி
kamala-valli,
அகம

586 கமலத்தேவி,

கமலவூர்தி

கமவாரம் kama-varam, n.<ss*+. Share
of the produce of land given in return for agri-

கமலவூர்தி kamala-v-arti, n,<id. +. Arhat,
who

rides

on

a

1௦005) தாமநையை

வாகனமாக

cultural implements loaned for its cultivation;
உடிவுக்கரவிகளுக்காக வாங்கும் வாரம். (J.)

வுடைய அருகக்கடவுள். (இவா)

SLNEveNauLiLy kamala-vaippu, n. <id.+.
Lotus

கமாரக்காரர்

751

tank or pool; gtoenmysirar i820,

1. To emit

கமழ்-தல் 1ஷ௱வி-, 4 v.intr.

weir

டினமேரீர் . . . வாழ்சமலவைப்பில் (மாறன. 261, 052, 12 27௧0௦ ; மணத்தல். தேல்சமழ் சாற்றம் (காலடி, 199).
2. To appear; தோன்றுதல். மணங்கமழ் மாதரை
உதா).
3. 7௦ 8றமககம்; பாத்தல். வியலிடல்
கமலன் kamalan, 8. 413. Brahma, the (பொருக. 19).
ு (புறசா. 50, 18).
டையோர்க்க
விவணிசையு
சமழ
பிரமன். (கூர்மபு. பிசமவி. 8.)

1௦05-0010;
கமலா

1818,

8. ௦0. 14.

கமறு-தல்

Loose-jacket,

Sylhet Orange, s. tr., Citrws aurantium-nobilischrysocarpa;

பு.750).

&6F Sams.

2. To

WS oped.

கமலாக்கினி 18௮1812121, ஈ. <kamala+

agni. Circular flame of uniformly low heat such
as that produced from two thin splinters of
wood each being not more than two fingers in
thickness, used in the preparation of medicine,
so called because the. flame spreads out like a
lotus, one of three dyur-vetakkini, 0.1.) இர
விரல் கனழள்ள இரண்டு விறகால் மநந்தேரக்தம்
எரிப்புத்திட்டம்,

kamatu-,

1. To roar,

5 v.intr.

as thunder; BaGansd$sd. முலுவ் கமத (இருப்

(தைலவ. பாயி. 62, உசை:)

become

to

இவுகள்சமற
784).

weep

(W.)
dry

bitterly,

cry

very

loud;

3. To be excessively heated,
hard;

and

வேல்விடு

வெந்தழல்

WaGagge.

s_#

(இருப்பு.

சேவச

4. To feel a pungent sensation as that

produced by chillies on the fire; நேடியுண்டாதல்.

மிளகாய் சமது.

einer Gotlens

001/0.

kamana-kulikai,

.

<ge-

mana+. Magical mercury pill, reputed to give
a person the power of freely traversing through

50௨06;

ஆகாயவமீயே

நீனைத்தவிடம் சேல்லுதற்கு

SwetFertn
kamalacapam,
2. <id.+.
One of the postures prescribed for the practice
சரத்து.
866 பதுமாசனம். சமலாச
of yoga.

உரிய சித்தரீதளிகை. (௭)

(தாயு. தேசோ.

of freely traversing through space; airarangGu:

1).

கமலாசனன் 1௨0௮1௦,

ஈ. €44-4.

Brahmi, seated on alotus; Wwe.
seated on ௨1௦105; அருகன்.

2, Arhat,

Swot Feel kamalacapi, n.<id.+. Laksmi,

5௦6 குரங்குமஜ்சணாறி. 70௦.

SiwwevTaviid kamalalayam, n.<kamalat+.
நார்)

to Siva, in Tanjore

திருவாதர். முக்துசர்க் சமலாலயத்து (கக்தபு.

'தெய்வயா. 01).

கமலாலயன்

kamalalayan,

n. <kamala

வாழிடமாகக்கோண்ட

5௦6 குங்குமபாஷாணம்.

கமலிப்பட்டு

<id. +.

ewer As@ kamapa-citti, n. <id.+siddhi.

Supernatural power of freely traversing through
505067: வானவமீயே நீனைத்தவிடம் சேல்லுஞ் சக்தி,

(w.)
&ietib kamanam, n. <gamana,
journeying, walking; Gacigums.

ein@yusid

kamanayakam,

n.<E.

Going,

gum:

ammoniacum.
Gum-ammoniacal tree, s. tr.,
Dorema ammoniacum ; ஒருவகைப் பிசின்மாம்.

கமணி-த்தல் kamani-, 11 v. intr.<gamana.

பிரமன். சமலா

(மூ. ௮:)

Person appointed to supervise acattiram; 86a

லயனுக்கருள்வோய் சரணம் (பிரமோத். 22, 75).
@e8 kamali, n. prob. id. A prepared
501௦.

க.

To go, pass swiftly; Gadoguged. (wm. 4s.)
கமாசு
கய
. <U. khamaz.
musical mode; at @smaid.

+. Brahma who has his abode in a pink lotus;

தாமரையை

Kamana-cittar,

1. நினைத்தவிடம் சேல்லவல்ல சித்தர். “(14.)

seated on a lotus; @vsgus.
SiNevTLIGLITip. kamala-p-poti, ௩. Kaméla.
Tiruvalir, a town sacred

snerAs sit

Siddhas reputed to have the supernatural power

%௨௱வ11-ற-றவட(௰, 2.

A kind

of silk ௦1௦06; பட்டாடை வகை. (சல். ௮௪.)
கமலை! ௨031௨, 1. 4சணானிச். 1. பவம்)

A

கமாசுதார் kamacutar,n. <U. kamaishdar.

மேற்பாரீக்கும் அதிகாரி. 702.
Stipa

kamamsu, n.

See

sumia.

காரியம் சமாம்ஸுு,. 0௦7709.
கமாமிசு kamamicu, n. <.U. kamaish.
லக்குமி. சமலைகோக்கும் (கம்பரா. பாயி, பயன், 1). Affairs,
business; smfunb. (w.)

2. Tiruvalar,

in

Tanjore

District;

#gamgit.

jeu.)

Siti kamar, n. See swit. (w.)
Sut TH git kamara-k-karar, n. perh. swe,

i, 167.)

A division among the Parava caste whe-impugn

கமலை? வரவில், ௩. 566 கபிலை. (9. Tn. D.

782

கமாரீடு-தல்
the authority of their caste leader;

பகுதியார். (G. Ta. D. i, 123.)
&WTHO-5
kamir-itu-,
onom.+.

பரவதள் ஒரு

v. intr.

<suwat

To cry softly, utter a faint

sound;

மேதுவாய்ச் சத்தத்செய்தல். ௮ங்சே ஒருவருங் கமாரிடச்
கூடாது, (1).

கமாசெனல் 18௦8-0௮, 8. Onom. Crying
softly, uttering a faint sound; Giegiaitar ags&
குறிப்பு. (9.)
கமான் 1௨௱£ற, %. <U.

வளைவு.

kaman.,

2. Curling tongs;

1. Arch;

azar 5p6. Loc.

கமி! காம் கூ. Black Pepper. See Sarg.
(மலை),
கமி*-த்தல் kami-, 11 v. intr.<gam. To

எவி]6) நடத்தல். (பில்.)
கமி?-த்தல் வாம்,

77 0. tr. <ksam.

1,

To bear with, endure, forgive, pardon; போறுத்.

தல், எங்க எறியாமையாதி சமி (சேலா, 1184, 7),
1௦ 5மழ0(;

கயங்கு-தல்
&EpG
kamuku, mn. <hkramuka.
ககக
palm, Areca catechu; uréguomb. sne@rors sop

கும் (மணி. 1, 40).

Sonw'-55ev

kamai-,

வேண்டும் (விகாயகபு. 33, 13).
கமை”

kamai,

.

வீனை யுடையசா௫ (தேவா, 1104, 5).

Seow’ kamai, n. cf. ksma-bhrt.

8).

கமைப்பு

]8ரவ்றறம,

8. 4கமை-.

Endu-

னார் (இருவிளை. வளை. 28).
&ui'- Sev
intr.

kaya-,

To be bitter;

பெருங்கையானை

.

12 v. <eos-.

[M. hai.]

#%ga0.—tr.

To abhor,

58% கமிஸ்,
Shirt, che-

கய? 103௨), சலி.

Tender,

1. ரேசகம்) பேரிய.

சயவாய்ப்

(தொல், சொல், 990, ௨சை),

smooth,

delicate;

GudeSw.

2.

swaste

மடப்பிடி, (சொல், சொல், 329, உரை),

&WUS51D kayakkam, n.<eweg-. 1. Strain,
stress; amiiib. yop Si கயக்கர் இர்வினை மகளிர்

SBT kamir, n.< U. khamir. Leaven, yeast,

(மணி,

S(psséerget

emiGs@. 121). 3. Confusion, perturbation; sad

fermented matter;
<sqésb+.
முள்ளவன்..

yoftny,

kamukka-k-karay,

Reserved,

reticent

கமுக்கட்டு 1௨00112100) .
குள். (பிம்)
S€pSG

man;

1.
ods

கற்பு

அக்

Reticence, taciturnity; @safw

கமுகஞ்சலாகை

“ேமுகு 4.
சல். (94)

kamukaii-calakai,

Areca-lath;

கழகினுவியன்ற

ட.
வரிச்

Sapa blerter kamukam-pillai, ௩4144.

The young Areca;

spadiecryy.

கமுகம்பூச்சம்பா
nid

+

our of

.
Areca

சம்பாநேல்வகை..

SQPSWL_G

a

kind

of

flowers
;

paddy,
கழகம்பூவின்,

உம்

kamuka-matal,

having

ண்ழிடைய

n. <id. +.

Lower part of the leaf-stalk that wraps
the Areca tree; sipaibunten. (w.)

Sepsaléea

the

round

75),

2.

Intermission,

interruption;

கம். சயக்கமி னிலேமை Cans@ (Pas. 394).
GWSEM

kaya-k-kal, n, Caws'+.

Chan-

nel issuing from a spring; river channel;
றுக்கால்.

இம்பூண்டிக் சயச்சாலுக்கு வடக்கும்

ஊத்.
(5,1.1,

கயக்கு!-தல் kayakku-, 5 v. tr. Caus. of

சுயங்கு-.

1. To

squeeze

in

யப்56, ராக் ; கசங்கச்செய்தல்.

the

hand,

rub,

2. 7௦ disarrange,

throw into confusion; svSgee.

sussGe so

முனை (பு: வெ. 9, 35, கொளா),

கயக்கு*
1655),

kamukam-pi-c-campa,

7,

டடையீட. கயச்சமி நுயிற்சிச் கும்பகருணன் (கம்பரா,

n. [0. hammeke.] i, 87).

kamukkam,

an Sand. மூடிக்
சொண்டிருக்தால் சருச்சம், இறச்சால் வெட்டவெளி,

+.

Mountain;

கமைப்புறு சாண்முதற் காப்பு நீக்க

18006; போறுமை.

கமிச்சு ௨௯௦௦0), n. <edd + அச்சு. [7.
kammaccu.]
666 கம்பியச்சு. 1௦௦.

mise; a2.

forகமை

மலை. சுமையா நின்ற சனலே போத்றி (தேவா. 1160,

தரு, சுவர்ச்சாரக. 188).

kamis, x. <U. gamis.

Patience,
போறுமை.

2, loathe, detest; Gamggse. swig ஈவின்தீரே (9௮

தாங்குதல். கமித்துகின்றிடு களையெலாம்

Sula kamicu, n.

<id.

endurance;

lenity,

bearance,

(சேதப். மங்கல, 04).

saw

17 v.tr. <ksamd.

கமி3., 1, அடியேன் பிழைத்தேனாயினு நீ சமைக்க

5௦6

%ஷூவி20, ஐ. 4சயங்கு-,

6200815110;

சோர்வு.

1, Weari-

(இவா)

2. Con-

fusion of mind, doubt, perplexity; wargaus

கம். சயக்கறு மாக்கள் கடி.க்சனர் (மணி, 10, 85).
கயங்கு-தல்

kayanku-,

5 v. intr,

1. To

be squeezed in the hand, bruised, mashed; to

shrivel; satisg&. swo@ amas (9GuU7, vi,
Bgeg-Cup, 10, us, 565).
2. To be tired,
exhausted; to droop; சோரீதல். கயக்கா;
ம்

kamuka-valiccal, n. <id. (ெருட்பா, ப கருவருண். 208). 3. To be disturbed,
in mind;
to be excited; samgged. swe

See spaggeetans.

(w.)

செஞ்சு (இருச்சானத், பு, 4, 6).

oF

“5

suGt

aero kayatérikam, n. cf, su@fad.

Eagle wood.

See aS&.

(மூ.

Sw sStd kayattam, n.<kaya-stha.

Basil.

See gu.

ewsG
worthy

கயமுனி kaya-muni, .<gajat+.
Young
உிஹ்க04; யானைக்கன்று. பொய்பொரு சயமுனி முயல்

Sacred

குசை

kayatti,n. <su-eo,

woman; @ipwaer.

(fas.

1, Base, un-

துவர்ப்பு. 2. Astringent matter, as juices that
taint metals, linen, skin; கறையுண்டாக்கும்.

678).

(கலித், 86, 2),

துவர் உள்ள போதள்.

1. Soft
முச்காழ் கயச்

head, as of a child; மேல்லிய தலை.
தலைத் தாழ

2. Young

elephant,

having a tender head; யானைக்கன்று.

(மில்)

கைப்பு.

ஷர),

௬.

சய.

kaya-p-pi,

flower;

ஐ. கயம்! 4,

கயரோகம்

kaya-rokam,

disease,

n.

< ksaya +.

consumption;

SajuGgamis.

கயரோகத் திளைப்பர் (சேதுபு. து.ராசார. 27).

வாய் கயப்புற (கம்பரா. மக்தசை. 63).

SLI

Soft, spong!

astringent areca-nut; துவரீமிக்க பாக்த.

Pulmonary

Bitterness;

3, ௦4, se.

தேங்காயின் கண்ணுள்ள பகுதி.

கயர்ப்பாக்கு 12ல-0-ஐ81220, ௩. €சயர்ஃ,
a.

(4)

கயப்பு

top ௦4 ௨௦௦௦௦0)
Highly

sun ter kayappinai, n. Galena powder;
வங்கமணல்.

Inferiority, baseness,

despicableness; Spano. (G per, 108, of.)
கயர் kayar, n. <es-. (j.) 1. Astringency;

2. Cruel woman;

கயத்தலை kaya-n-talai, n. “சய.

கடுப்ப (மலைபடு. 107).

&WGOLo kayamai, n.

(wr)

கொடியவள். அரல்னெமே விவளைத் தந்த தாய்கொலோ.
48

suTAgr
eg
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கயடேரிகம்

Aquatic

@wev

kayal, n. perh. sux

Carp, a tank

fish, Cyprinus fimbriatus; Gackran Beir.

suQe

தீரீப்பூ. சயப்பூப்போன் மூன்மலர்க்து. பிழ் னக் கருதிய வுண்சண் (Bagg. 36).
கூம்புவாரை (காலடி, 215),
கயவஞ்சி 1௨௨-௨8௦], 8. 4சய-மை4- 0௦0.
கயம்! வகா, ௬. சேய.
1, Greatness, su2. Tenperiority, eminence; Gugen, (96)

eafeaha.

3. Youthfulness;

1252655, 10௦௨00௦55; கீழ்மை. கயம்பெருற் பாவம்.

worthy man; &jwadr, seers swear (well. 23,
94).
2. Cruel man; Garquardr. scveigiin
wan@srCon suet QendeSi (Pas. 678).

பெரிது (கான்மணி. 92). 2, 106 0௦80) (116 ஸ1௦1௦0
இரும்பித் பிணிப்பர்
Suda.
the vicious;

நதியின் சங்கழகம். சடன்மண் டமுவத்துச் கயவாய்

derness, 50110655, 5000010855; மேன்மை.

இளமை.

(பிம்.)

(இவா.)

கயம்” ஷகா, ௩, 4சயமை,

1. Inferiority,

சுயத்தை (சான்மணி. 12)...
கயம்? ஷலா, ௪. ௦4, கயவாய்*. 5௦6 கரிக்குருவி.
கோக்சயம்

(இருவாலவா.

60, 13).

கயம்* ஷலா, ஈ. றாம். ௪9-. 1, Tank, lake;
நீர்நிலை. தூணிகயக்

துகள்பட

Water; Bf. (96.)

(மணி.

24, 84).

கடல்.

சயங்கரந்துறை

3. 585;

யசச்சசை (உபதேசகா, விபூதி. 201).

4. [M. kayam.]

(Pas. 592).
@uwitb*

kayam,

n.<gaja. Elephant; wer,

சயக்தனைச் கொன்று (இருவாச. 9, 18),
கயம்: ஷலா, ௩. 4114. 2௪
Decay, wane, diminution;

Gpiiay.

னுவாமதியென . , . சயக்தருக்சொல்

“௮௪.

1.

தீவினை பின்

(இருச்செர். டு

செயக்திபுரவை.
11). 2, 1961801800, 084600; குறை
பாடு. (சூடா) 3. 1,085, 06500001௦0, ruin; Gaé.
(சூடா.) 4. Consumption,
tuberculosis.
See
க்ஷயரோகம்.

சயச்கொடும்

பிணியினால்

(உபதேசகா..

சிவத்த. 87).

swapsen
1,

Ganega,

kaya-mukan,
the

1.<gaja-mukha.

elephant-headed;

கயவன்

விநாயகர்.

(சூடா)
2. An asura slain by Ganéga; afpru
கராற் கொல்லப்பட்ட ஓர் அசுரன். (விசாயசபு:)

stingy

person; agusser.

kayavan,

௩.

<id.

1.

கயவாய்!" kaya-vay, n.<swo'+.

சடுப்ப (மலைபடு, 526),
கயவாய்? 12],

Base, un-

Estuary;

%. றா௦ம். கயம்?-( வாய், 1.

5௦௨ கரிகீதரவி. தேற்றமில் சயவாயா௫ச் செனித்தலால்.
(இருவிளை. சரிக். 3). 2, 19078௨1௦; எநமை. (பில்.)

2.

ஒஸ்; ஆழம். சணிச்சிசளிற் சயம்பட ஈன்கடித்த

Niggard,

(0:

eweutef!

kaya-vali,

n.

<gaya+

U. wal.

56௨ கயாவாலி.

கயவு"

%ஷகரயு,

௩. “கய.

See swis',

1

வம் 2, (இவா;)

Sey?

(as. 8)
(பில்)

swey®

(யில்)

kayavu, 2.<sw-ew.

kayavu,

கயற்கெண்டை
+.

(0)

1, See Sub’, 1.

2. Theft, pilfering, larceny;
+ sora.
௬. 4ம்".

%2ய-1%2(£4்.

Akind of kentai fish;

ewregtd

5௦ கரிக்குருவி.

kayakaram,

n.

<swe

Gactron borams.

n.

A glossary in

kalitturai verse, compiled by Kayakarar of
Raméswaram;

கயாகார் டுயற்றிய நிகண்டு.

suTAgTSSld kaya-cirattam, 1. <gaya +.

Religious ceremony for the departed

ed at ஷெக; கயையிற்செய்யும்

form:

Prise.

கயாவாளி 138-131, 2. 414.0. எலி.

unscrupulous

Dishonest,

n.

சியன்.

usHaSen_ Cait

Servants;

<hainkarya+para.
வோர்.

௩.

ஷரர்கர்க றகர,

கயிங்கரியபரர்
Brah.

kayidkariyam,

euaeAund

Gu pao. kayir-katai, ம. “குயில் 4. Cur.
ved extremity of a hook; Garégamis. சயித்சடை

அயோக்

fellow;

வசம்பு.

See

su9gtb

kayiram,

corn

Oleander.

See அலரி.

கயிற்றுக்கோல்

lily, white and red.

Sweet

ட

eu ganb kayiravam, 1.<kairava.

Gane.

Water-

See gybud. ara dogs

பூங்கச்சு (சந்தபு. யுத்தகாண். முதனாட். 91).
euMatbd kayirikam, n. <gairika.

Red

காவிக்கல். (சூடா)

ochre, red chalk;

கயில்* ஷூ,

பூண்கடைப்புணர்வு.

».

1. Clasp of a necklace;
(இவா)

2.

Nape

of

தானியக்குவியல்

stack;

முதலியவற்றைக்

(18.

%ஷந்ஜய1-%61, ௩. <id. +.

A kind of balance in which vegetables are
generally weighed, similar to the Danish steel$ல3; காய்கறி முதவியன நீறுக்கம் ஒருவகை நிறை

(மலை)

(52)

in

2. <id.
+ அளகு,

by a rope of a heap of grain or

கயிறுகொண்டூ குறிக்தம் ஓரளவு.

(w.)

n. prob. karavira.

kayirralavu,

கயிற்றளவு

euSineuT§) kayimavati, n. prob. kaimavati.

Sweet Flag.

aul pmrey kayirraravu, n. “கயிறு 4 அசவு.
பழ
Illusion of mistaking a rope for asnake;
தையிற்றேன்றும் பாம்புணர்வு. கயித்தச விப்பி வெள்ளி.
Measurement

௬. <U. kaif. [T. hayipu.]

கயிப்பு ஷு,

Drunkenness, intexication; @et&.

மூக்சாழ் (மணி: 8, 195).

(As. Pan. 23, 5).

<hain-

1.

வாசாசயிங்கரிய

karya. Service. See matisfund.
மன்றி (தாயு. பரிபூசண, 1).

A kind of ore, solvent of flesh; wmSaGug.

(w.)

உரீய பிராம
சேய்யுஞ் சிராத்தத்தில் உண்ணுதற்கு
(c.G.)
காரன்.
பேராசைக்
௦௨0;
15540111௦
2.
ணன்,

3.

kayilaiyir-katuakari,

கயிலையிற்கடுங்காரி

1.

கயையிற்

of the priestly class at Gaya;

One

கமிறு
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கயாவாளி

the

(w.)

kayirru-k-kol-at-

au pmaC erevte tip

tam, n. <id.+.
Playing with strings and
sticks so that a weft of lace is formed thereby;
பின்னற்கோலாட்ட விளையாட்டு,

(1.)

கயிற்றுப்பொருத்தம் %ஷரஜப-ற-ற0011க0,

n.<id.+.

(Astrol.)

in the naksatras

A

felicitous

agreement

of the bridegroom

the
neck; Wut. சயில்கலச் இருண்தொழ்ச்ச கருங்குழல், bride necessary for the assumption andof the
(சூனா. சயம். 112).
marriage badge; SoSumeorcGungsatager oot

கீயில்* ஷி, ஐ. Half of a coconut; Gadi

காயிற் பாதி, (7)
கயிலா
111 நவ்.

sue

1-1,

றன டுரச்சுப்போநத்தம்,

(விதான. கடி.மண. 4.)

கயிற்றுவலை kayireu-valai, n. <id.+. [M.

௩. <U. kdyila.

Sickness, kavattu-vala-]
Rope-net for catching large
sh in deep water or rapid streams;
கை
P
msi ஓதல்
Ftd kayilacam, n. <kailasa.
Siva’s மீண்வலை, (இவா)

, 56

காயலா.

abode. 586 கைலாகம்..
கயிலாயம் 1ஆரி3க௱, 8. 414. 54௨15 abode,
the heaven accg. to Saivas. 566 கைலாசம்.
மேற்றுமொளிபெத்ற கயிலாயமலையே (தேவா, 1156, 2).

கமிலாயன் ஷி ஷதற, 1. <id.

Siva, Lord
,

of Kailasa; Faseir. (w.)

கயிலி* kayili, n. <U. khilat.

A kind of

checkered cloth worn by Muhammadans;
வர்ணழன்ன மகம்மதியர் உடை, (].).

கயிலி? ஷயம், ௩. 4 கையொலி.

uw

suWlp.giaN Ausoér kayirru-viriyan, n. Cid. +.

Rope viper;

affwtrumbtyaiens.

su pPCwowh

kayirréni,

Rope-ladder; நாலேணி. (1)
aun.
- Sev

௩.

(M.M.)

414. * ஏணி',

kayirati-, v. intr.

<id. +

#9-.
To mark lines with thread soaked in
colour on timber that has to be sawn, as in

றகர;

அறுக்கும்

நால்வைத்துக்:

மாங்களுக்கு

காவி முதலியவற்றற் குநிதட்€ல்.
suWnggsouren kayirarunta-v-al, n. <id.
710001 for

an idol. 566 கைலி?. அறுதிச்சயிலி . , . சாதிக்தெ. +9". + ger. Vagrant, vagabond, stroller;
one who wanders about aimlessly as a boat that
அம் (கோலிலொ. 74).
is drifting on account

of

the

rope

@ul2v kayilai, n. <kaildsa. Mt. Kailasa,
in the Himalayas, abode of Siva; maevratb.

secured it to a ship having snapped;

su2evuiraf kayilai-y-ali, ஐ. <id.+.gerSiva, Lord of Kailasa; Pasir.

cord,

சயிலைமலையானே (சேவா, 1159, 1).

#Puai-ctr-cir, (J.)
sug

kayiru, n. [M. kayaru.]

string,

twine, cable;

uta.

that

had

Gamii9$

1. Rope,

SydStars

('சோமையார்க்குல் சயிது (குறன், 482). 2, 11112௨ of the

கயிறு£கட்டி விடு-தல்
ரரவார1கஹ6 ௨028;

யாய்

735

மங்கலநாண். சயிறுநீத்து விதவை.

(உபதேசகசா,

வெபுண்.

186).

3.

Science,

(Astrol.)

Zodiacal

treatise; ston dnb. wigs Aiud slader வாழ்கரும்.

(பெருங்.

வத்தவ.

2,51).

4.

sign rising at the moment when a
consults

the

astrologer;

ஆநடம்

person just
கேட்கவந்த

காலத்து உதயமான இராசி. வக்தகயிற்றை ம௫ழ்க்தெழு
மட்டாயெண்ணி (னேச். 2).
sul gist tg aIGsev kayiru-katti-vitu-, v.
intr, <sWpe8-+.
To noise abroad false
news; to spread a false rumour; -GumiséGaid

உண்டாகீகிப் பாப்புதல்,
கயிறுகட்டு-சல்
<sn+.

ஷப;

v. intr.

1, To invent a story, spina yarn;

இல்லாததை உண்டாக்கிச் சோல்லுதல். 09/07;

2.

7௦ ஐடம் ௦8 400 48: 6௦ சீஷ) நாட்கழித்தல். (8) 3.
To show a pretended consent, as a seller to
one who offers a low price; uremugGaiige.
(w.) 4. To employ one to deceive another;
ஓநவனைக்கொண்ட மற்றேருவனை வஜ்சித்தல். (97.)

கயிறுசாத்.து-தல் 1170-0840, v. intr.
<id.+.
To pass a string between the leaves

of a sacred book in order to divine by it; 68%
தம்பார்க்குமாறு இராமாயணம் தேவாரம்போன்ற நாலி
ore கயிறி$தல்..

கர்க்கவம்

taken away by the seller;

SSeaypsSwap
Ser

விற்பனையை உறுதிப்படுத்த அவற்றின் கயிற்றை மாற்
நுதல், பரிகள். . . கயிறுமாறி கின்னவாக்கொள்ளுகீசால்

(இருவினை. ஈரிபரி. 83).

கயிறுருவிவிடு-தல்

kayiruruvi-vitu-,

v.

intr. <id.+e@q-+. 1. Tountether, as a bull in
calli-k-kattu; TpEpsS wah
வேளியேறும்படி
அவிம்த்துவிடதல். 2. To unleash and urge, as a

1௦0௭0; தூண்டிவிடுதல், மத்திவளைச் காவார் சமிறுரீஇ,
விட்டார் (இணைமாலை. 47).
கயிறுவெட்டுப்புண்

1ஷ120-5௦(10-றறய,

n. <id.+.
Wound caused by the grating of a
௦06; வடத்தால் அறுபட்ட புண்,

eet!
satra,

kayini, n. <5.

supposed

to

shape; 2gsaneir. (பில்)
Sulestl?

கைம்பெண்.
27).

The 13th nak-

resemble

kayini, n.

the

hand

<eabew.

in

Widow;

கமினியவரித் சண்ணுற்து (இசகு. இக்கு.

Sonu! kayai, n. <Gaya.
Gaya, sacred city
in Behar, famous place of pilgrimage; gg Geass
திரம்.

கர்க்கசம் 18110௧0௦௧0, ச. 4ககார்ச3ச.. 11%

which

is rough, gruff, grating, unpolished;

sy

enters. cer sisseéGend (Bag. umd. 7).
கயிறுசிக்குப்படு-தல் %ஷு10ய-விபல-ற-0௨sté5_eFH85015H
karkkataka-cankitu-, v.intr, <id.+.
To be embroiled, to ranti, ர. <karkata
ka+.
disagree, quarrel,

vse.

get into a tangle; Ggnpsaay

(W.)

eulgigeOsev kayiru-tattu-, v. intr. <id.
+.

See sufpy-.

sul ggg kayiru-tati, n. <id.+.

A weay-

ing 1052070001; ஒர நெசவுக்கருவி..

sw
+.

HA-S5ev kayiru-tiri-, v. intr. <id.

1. To twist twine, cord, rope; sufgrppdg,

தல். 2. To inventa story, spin a yarn; eds
துச் சோல்லுதல். 0077௦9.

su gn99.-$Hev kayiru-piti-, v. intr. <id.
+.

566 கயிறுதிரி-, 1, (ஏ)

sulgn9 550-560

kayiru-piti-t-tari-, v.

intr.<id.+. To measure, sound or test by the
plumb-line, to adjust erections to a vertical line

by means of the plummet;
siiripswad
றுக்காக கயீறுபிடித்து நேர்மையநிதல்.

கயிறுபோடு-தல் 12120-ற6(0-,௦. 2௪. 41ம்.
+.

1. 70

பவம்

௨

1006;

2. 566 கயிறுசாத்து-. Collog.

கயிறுதிரித்தல். ௦௦,

கயிறுமாறு-தல் 1ஷரரம-௬220-,
To replace the old cord-strings
bought animal, as a horse, by new
confirmation of purchase, the old

ஐ.
218 4.
of a newly
tethering in
cords being

Beginning

of

month of Ati when the sun passes to the
௦1 வோமஎ; ஆடிமாதப்பிறப்பு. (௦.௦).

&té5L_GF 65765"

n. < id. +,

The

the

sign

karkkataka-cantirap,

moon

in Cancer;

ராசியில் நிற்குத் சந்திரன்.

aféaca

61$51_6AG@ karkkataka-ciiki, n. <id.
Japanese
Wax-tree,
m. tr,
succedanea; s0danityzumd. sidssha@ Rhus
...
Srigi.

அறிவையசைச் கூடு இறங்கொடுக்கும் (பதார்த்த. 1008).
கர்க்கடகபாஷாணம்
karkkataka-pasa-

நகரு, ர <id. +,

A mineral poison; பிறவிப்

பாஷாணங்களுள் ஓன்று,

Sit SSt_Stb karkkatakam, ௩. <karkataka,
1. Crab; meor®. (Bam) 2. Cancer, aconstellation of the Zodiac; ef @ar#. (Gun)

Siéat

karkkar, n. <Garga.

Garga, one

of the earliest astronomers; வானசாஸ்திர ஆசிரிய
ரான ஒந முனிவர்.

கர்க்கரி!

கபர்,

௨. <karkari.

for holding water; asa.

SHSEA
தயிர்கடை தாமி.

கர்கீகவம்

(9e.)

karkkari, n. <gargari.

A

jar

Churn;

(சூடா.)

karkkavam,

2.

m, tr., Blaeodendron glaucum;

Ceylon Tea,
மரவகை,

Roar,

etéAdor karccanai, ». <garjana.
as of a

lion

a thunderstorm;

or

(இவா.),

கர்ச்சி!-த்தல் ௩௨௦௦௦,

GuGsted.

77 v. intr,

pyniggsed.

Indian Nightshade.

கர்ச்சி? karcci, n.

5௦6 சிறுவழதுணை.

கர்ச்சிதம் 681௦௦41௨0௧, n. <garjita.

Rum-

bling of clouds, rolling of distant thunder;

$0த ௦4 ௨11௦௦;

roar-

முழக்கம்.

eieAcny

சிதம்.

karccippu, 2. <siéG-

8௩௦௦0,

8,

Gaovay.

50.)

கர்ச்சூர் 80௦௦௦0, ஈ.
தைல. 1.)

Sie @mlb

See சர்ச்

40. நாக.

expense, expenditure;

நேகாச6)

(G. Sm. D. i, ii,

866 கர்ச்சூரம். (தைலவ.

karcciram,

n. <kharjira,

Date Palm.
See Gufggs. (gu)
01, 566 கழற்கோடி. (பிக்.)

1,

2. Bonduc-

கர்ச்சூரிக்காய் 12:௦௦01/-1-168) 1. <id.+.

1. Date fruit;

Guféediemb.

2. A preparation

in confectionery, a puff; ggumacuienfsmnd.
கர்்௬ு

1௨௦0,

௩.

See aitda.

கர்ணபூரம்

(C.G.)

Sitesrty' karnam, n. <karna.
Ear; sg.
Sieur? karnam, n. <karana. 1. Village
accountantship; &umodacrdgGaizv.

௨0௦௦௨1;

கர்ணகடோசம் 1௨04-121௨, n.<karna

+kathora.
That which isunpleasant to hear;
harsh, jarring, discordant sound; காதுக்குக் ௧6
மையானது.

க,

prob.

karna-githaka. A disease of the ear; amg
'நோய்வகை. (தைலவ. தைல. 44.)
கர்ணசூலை
karna-cilai, ௩. <karna + .
Ear-ache;

argidgégi.

(enseve. ange. 44.)

Siearpr Sd karna-natam, n. Cid. +. Singing in the ears, a disease of the ear; anPonrd
சல்நோய், (தைலவ, தைல, 44.)

கர்ணப்பூ

karna-p-pi,

n.<id.+.

2. Village

கீராமக்கணக்கன்.

Sitoxrioé Said karna-mantiram,

n.<har-

‘na+. Verses from the Véda, uttered into the
ear of a dying person; @pSHP2ouFod Grirasebr

காதில் செபிக்தம் வேதமந்திரம். 9742.
கர்ணன் 1810௨, 7.4 82௭. 5௦ கன்னன்
கர்ணா ௨8, ௨. 400,8௪௪.
A kind of

musical

instrument;

egaims

ang#unb,

sien

Qan® ApisGsnsyscr.. . goya@ar (Qenosr.
யுத்த. 83).

S&itosfleip karnikam,n. <karnika.
of

delirium,

(Pa. 27.)

one

of

13

canni;

Akind

சன்னீவகை.

asitesflens karnikai, n. <karnika.
Pericarp of the lotus or rudiment of the future
மய;

தாமரைப்போதட்ட,

&1S5SH10uld

karttattuvam,

n. <kartr-

மே விருக்கும் (விவிவி, ஏசா. 9, 6).

S055 GIG 11 Sd kartta-turdkam, n.< karte

கடோம்.

karna-kicikai,

௬. <id. t+ para.

é1ge0Pame,

7௦௭. 566 கர்த்திநத்துவம், கர்த்தத்துவம் ௮அவர்தோளின்.

sites s@rb karna-katiram, 8. 566 கர்ண

கர்ணகூசிகை

180௨-00௨௧,

A kind of ear-ornament;

<garj.

To roar, asa wild beast or thunder;

கர்ச்சு

கர்த்தா

786

ete
A Bor

Jewel

worn at the top of the ear next to the muruku,
usually made of gold; ggaimad argan?,

+.

High treason; @snaggrGaraib.

sigs giGot@

(w.)

kactta-turdki, n. <id. +.

One guilty of high treason; @ataggiGan&.

கர்த்தபம் 121 ௨றவா, n. <gardabha.
donkey;

(w.)

Ass,

Sigenp. (Se.)

கர்த்தமன் karttaman,n. <kardama.

See

& த்தமன்.

sigsficnSaCun
ei
kam,

n.

karttari-p-pirays-

<kartari-prayoga.

701௦௦; செய்வினேவழக்கு,

(Gram.)

(பி. வி. 36, 2.007.)

&iSSaubd karttavam, n. <gardabha.

Active

See

கர்த்தபம். நீ கர்த்தவ மாதியென்றுன் (உபதேசகா. ஏவத்

துசோூ. 455).

கர்த்தவியம் karttaviyam, n. <kartavya.
ug
tiram,n.<id.+. 1. That which ought to be done, duty, obligation;
SitBPext
sb karna-pat

Gold ear-ring fashioned after a roll of palmyza
leaf worn by women ; @vGuicbrepsts aagonP. 2.
Ear-like ornament for the idol made of gold
or அரக
விக்கிரகங்கட்தச் சாத்தும் காதுபோன்ற
அணி.

கர்ணபரம்பசை

karna-paramparai,

ஐ.

<id.+.
Tradition, traditional story or information; Gsdrafanfurs ass Cais.

செய்யத்தக்கது.
நிறை. 1).

கர்த்சவிய மெவ்விடம்

கர்த்தன் 4௨:20, ௩.

(தாயு:

எங்கு

5௦6 கரீத்தா,

கர்த்தா 18115, ௩, €ந்சாரச ௩௦௩.

of kartr.

1. Doer, maker, agent, author; managing
member of a family; one who performs, as a
religious ceremony; Gai:Gamdr.
2. (Gram.)
Subject of a sentence; agent of an action; after

737

கர்த்தாக்கள்

கர்ப்பாதானம்

முதல். (கன். 287.) 3. (06௦0, 85 ௦௨4௦௦7 கடவுள். , குழந்தைநோய்வகை.
2, A disease of the tongue;
4, Master, chief, lord; தலைவன்.
(விவிலி. மத். நாக்கீற் காணும் ஒருவகை நோய். (பைஷுஜ.)

7, 22.)

கர்த்தாக்கள் 4211181105], 2. 414. 1. (Saiva.)

@iCuiAgreub
srava.

karppa-ciravam, ௩, 412.4

1. Abortion;

s5¢Fempay.

(௦.௦.)

Agents, term applied to the five deities as those
through whose actions for the benefit of souls

5868 கர்ப்பமேகம்.

being Sracr, விட்றொ, உருத்திசன், மகேசன், சதா.
சிவன்; படைப்பு முதலிய சொழில்பரியும் பஞ்சகரீத்தாக்

Obstruction of the menses, @menorrhoea,

the Supreme Power manifests itself, the deities

கள்,

2, Title of the Nayaka kings of Madura;

மதுரை நாயக்கவசசர் படீடப்பேயரீ,

கர்த்தாக்கள் Owe

சஞ் சவியா மதிமக்திரி (பெருக்தொ. 1800).

கர்த்தானி 121118],

உரியவன்.

2. 410, 1-ஆள்-.

அம்மான்சொத்துச்கு

&1 58s

நஸ்;

மருமகன் சர்த்தாளி

Gland karttiruttuvam, n. <kar-

tr-tua,
1. Privilege of commencing or doing
31 ௨௦(; தொழில் நடாத்து முதன்மை. 2. (௦01௦80;
கடவுட்டன்மை.

கர்நாடகம் 1௨௦21,
5௦6 கன்னடம்.
the Nabobs;

South

Indian

2, The

ஈ. 4கருகாடகம்.

1,

Carnatic, as ruled by

samy gpomre. GpctrGaar.

3. Pure

ஊம51௦; தென்னாட்டுச் சங்கீதம்,

4,

A musical mode; @t @sraib. (uss. Oars. 55.)
5. Old fashion, an epithet applied in facetious
disparagement, to a person of old-fashioned
ஏுலு5;. பழைய மாதிரி, அவன் ஒரு கர்சாடக மனிதன்.
Collog.

SiLWISSO
Quadrangular
delivery

of

karppa-k-kal, n. <garbhat.
stone,

used

the child;

விரைந்து வேளியேற்ற

to

quicken

பிரசவத்தினின்று

உதவும் ஓரவகைக் கல். (w.)

Inner

sanctuary

of a Hindu

temple,

in

which the fixed 14௦1 15 ற18௦௪0$ ஆலயத்திலுள்ள

மூலஸ்தானம்.

Si IIEGN karppa-k-kuli, 2. <id.+. See

கர்ப்பகோசம்,

@itwiG@ sitet karppa-kocam,
868.

௩. <id.+

70௨ 6610௦; கநத்தங்தம் ஹறப்பு,

situCsrerens
+golaka.

karppa-kojakai, n. <id.

See attnsGarad.

கர்ப்பங்கரை-தல் 12: 0றவந்-162181-, v. intr.
<id.+.
1. To abort; #54 சிதைதல், 2. 7௦ 16
frightened out of one’s wits; ada gse.
STIL
SovbIG- Sv karppan-kalanku-, v.
intr. <id.+.

See situsiiesns-.

கர்ப்பச்சூடு karppa-c-citu, n. <id. +.

1.

Constitutional debility of an infant brought on

by antenatal conditions; GubGptesfurs agin
௦

karppa-cilai,

ஐ. “ரகர.

1,
caus-

ing swelling of the abdomen; gaze.
(W.)
2. 8ம் 11 (6௨ ௭௦௯௦; கநப்பையில் வேதனை.

(பைவ),
கர்ப்பத்தரி-த்தல்
<id.+.

%வாறறவ-(வா!-,

To conceive, become

கர்ப்பப்பை

ற. 24௪.

pregnant;

கொள்ளுதல்.

karppa-p-pai,

s§&

n. < id. +.

886 கர்ப்பகோசம்..
கர்ப்பபாதம் Karppa-patam, n. <id.+
pata. Abortion; 2§4Pensay. (@vapm.)

கர்ப்பம் உறவா,

n.<garbha.

1.Embryo,

foetus, the young in the womb; @%. 2. Womb;
matrix; e#pGumaunb.
3. Fig., essence, substance; inside, inner contents of anything;

கொண்டது. அர்த்தகர்ப்பமுள்ள பாட்டு.

a1.

4. Crisis of

a plot in a drama, one of five na@taka-c-canti,
9.4.) நாடகச்சந்தியைந்தனுள் ஒன்று,
5, 33௨௫௧6 of
an [7றகார்தகம்; நூற்றேட்டூ உபநிடதங்களுள் ஒன்று.

sitnsCiwetd

karppa-mékam,

Leucorrhoea;

Gaveir2arGpmis.

sities

karppavati,

n. <id.+.

n. <garbha-vati.

Pregnant ௭௦௯௨ ; கநவுற்ற பேண்.

கர்ப்பவாசம்

the

சிசுவை

கர்ப்பக்கிருகம் karppa-k-kirukam, n. <id.
+.

eittni@%ov

2.

(பைஷூ.)

+.

karppa-vacam, n.

Being in the ௬௦௯௦;

SILiaimes

karppa-vatai,

Travail, pain of child-birth;

கர்ப்பவாயு

<garbha

கருப்பத்தில் தங்குகை..

n.

<id.+

பிரசவவேதனை..

karppa-vayu, n. <id. +.

A

diseased condition of the womb; &#am amu.

கர்ப்பவோட்டம்

karppa-v-dttam,

<id.+. Southern passage of clouds.
போட்டம். (4)

n.

See ais

கர்ப்பஸ்ரீமான் karppa-sriman, n. <id.+.
One

born

with

a silver spoon

பிறவிச்சேல்வன்.

in

his mouth;

Siciiaw SP karppa-stiri, n.<id. +. Pregnant woman;

aguuag.

eicwuteuty

karppacayam,

௪.

< id. +

a-baya. Uterus, womb, one of paficacayam, q.v.;

கரீப்பப்பை.

சர்ப்பாசயக்குழிக்கே தள்ளுமோ (பட்டி.

னத். இருப்பா. இருச்செய்காடு. பச், 142),

SiCwiTgstesttd
a-dhdna.
tion

Rite

of the child,

karppatinam, n.

performed
one

for

<id.+

the concep-

of cétaca-samskaram,

கர்மதாரபம்.

788

கர்ப்பாஷ்டமம்

ர. குநப்பந்தரித்தற்காகச் செய்யுஞ் சடங்கு. (இரவா.
வைச், கோச்செம்.

க

SiiLimegzt_ioin

+astama.
The eighth year from conception
being the seventh year after birth; கதவுண்டான
நாள்தோடங்கி

கர்ப்பூரமணி karppiira-mani, 2. perh. ait

பூசம் 4. Amber. See opbut®. (M.M.)
கர்ப்பூரமரம் karppGra-maram, உ. <karkarppastamam, n. <id.

14)

எட்டாவதாகிய

வருடம். சர்ப்பாஷடமத்

pira+.
1.
Cinnamomum
Su

wmd,

2.

Japan Camphor tree, 1. tr,
camphora; கர்ப்பூரம் உண்டாதந்:

Blue-gum tree, |. tr., Hucalyptus

இல் சானே உபகயனகர்மத்தையும் . , , செய்து முடிச்ச globulus ; woraSGav.ib. (W.)

(குருபசம். பன்னீ, 923).
கர்ப்பிணி

karppini,

n. <garbhini.

See

கருப்பஸ்திர, மலடி. கர்ப்பிணி தாதி (சைவச. பொது.

388).

கர்ப்புரை
22010

%வாறறபாவ்,

4266.

௩.

றாம். karburd.

566 சாம்பிராணி.

(சல். 5.)

SILL pTEBFANEE
HG
kiccili-k-kilanku, n.
10௦0; பூலாங்கிழங்த.

<karpirat+:

கர்ப்பூரக்களுவை
<id.+.

Zedoary

karppira-k-kiluvai, x,

Hill Balsam tree. See

கர்ப்பூரக்கொடி
+.

karppira-k-

wom.

(L.)

karppira-k-koti, #. <id.

Akind of betel.

See GashdndGamy,

Sm. D, 215.)

Foliated

crystallized

gypsum;

கர்ப்பூசத் துளசி 14:2002௨-1-(0]2௦1, ௩. <id.
+.

A kind

of tulgci

smell ௦4 ஊறப் மா;
வகை.
போல

that

diffuses the

கர்ப்பூரவாசனையுள்ள

கர்ப்பூரத்தைலம்
<id.+.

plant

துளசி

karppira-t-tailam,

வாசனையுள்ள

பூச்சுமநந்து.

2. Oil

of

Lighted camphor used in worship; கர்ப்பூரத்
தினிண்று எரியுந் தீபம். (பசத. ஓழிபி. 42, உரை.)
்

“karppora-nir,

க.

<id. +,

Tincture of camphor; camphor in solution ; sfcs
பூரத்திராவகம். (w.)

Sin pIeYe
Lemon-grass,

karppira-p-pul,

Andropogon

வாசனைப்புல், (ஸ.)
கர்ப்பூரம்!

கறறக,

n. 418.4.

citratus;

ஒநவகை

௨. <harpira.

3. See

கர்ப்பூரமாம்..

கர்ப்பூரம்? டவாறழப்க௱, ஈ.£சசம்காச. வெம்;

பொன்.

(பிம்)

கெஞ்த்சட்டு

தே. 930).

2. Country Borage, s.sh., Coleus arematicus;
ஒநவகை வாசனைச்சேடி.

STL, TeuTentp karppira-valai, n.<id.+.
Akind of plantain; atenypams.
கர்ப்பூரவில்வம் karppiira-vilvam, n. <id.
+. A very fragrant Bael tree; a¥danotains:
<w.)

sitygraizv

karppira-vilai,

n. <id.+.

Price paid for temple lands; தேவஸ்தானநிலங்
களுக்குக் கொடுக்தம் விலை, 1௦௦.

GIy gT@aupgRev

karppira-verrilai,

௬,

<id.+. Fragrant White Betel; GasSdvame,

(௭5.
கர்ப்பூராரத்தி

வாறறமாககாம்

ஒட

<id.+

Gratrika. Waving of lighted camphor; attygag

கர்ப்போட்டம்
+gcL%

karppottam,

n. <garbha

Southern passage of the rain clouds

about the latter half of the Mérkali month; wmt

கழிப்பிற்பகுதியிஸ்
சார்பான ஒட்டம்.

கநக்கொண்டமேகத்தின் தென்:

கர்பரி karpari, n.<U. garbari. Confusion;

குழப்பம், (11.)

+.

கர்மகாண்டம்1280௧௧-280(க௱, க. 4 %௪சகச௩
1, That part of the Véda chiefly Brah-

mana literature

which

treats

about

ceremonial acts and sacrificial rites;

dharma,
weid முத

லிய வைதிக தர்மங்களைப்பற்றிக்கூறும். வேதத்தின்
முற்பகுதி,

2. & medical treatise, attributed to

க்கட௨) அகத்தியர் எழுதியதாகக் கூறப்படும் ஒந
1. வைத்தியநால்..
2,
கர்மணிப்பிரயோகம் karmani-p-pirayo-

Common
camphor;
afégt கர்ப்பூரம்,
-Camphor in its native state, one of five muka௫2௦2௬) ம.) முகவாசங்களுள் ஒன்றன பச்சைக்கரப்.
பூரம். (வக, 838, உசை.)

s. sh., Anisochilus

மநந்துச்செடி.

தாலாகிய ஆலத்தி,

கர்ப்பூரதீபம் %காறறமாகஃபீறகற, n. <id.+.
Siti bt

ஒருவகை

<id.+.

*2ஐறமாஉரவு]1, ௬. 410. 4.

Lavender,

கபம்.வாதமும்போம் .. . சர்ப்பூரவள்ளி (பத

n.

1. Oil or spirit of turpentine; கரீப்பூரம்

கறிற்ந்மா; கர்ப்பூரத்தினின்று எடுக்குந் தைலம்.

Thick-leaved

287105மட.

ஓரு

வகை மநந்துக்கல்.

karppira-valli, n.

கர்ப்பூரவள்ளி
1.

(c.

கர்ப்பூரசிலாசத்_து karppara-cila-cattu, n.
<id.+.

கர்ப்பூரவல்லி

5௨ கர்ப்பூரவள்ளி..

kam, n.<harmani+ prayoga. (Gram.) Passive
701௦6) செயப்பாட்டுவினைவடிக்த. (பி. வி. 36, உசை;),

SiLogT out karma-tarayam, n. <karma-

dharaya.

(Gram.)

Appositional

compound

noun made up of two nouns in which

‘akiya’

கர்டுதிஷ்டன்
the particle of apposition is understood;
பேயரோட்டுப் பண்புத்தோகை.

sitio hlap.t_ost

@&

(பி. வி 92, உசை.)

karma-nistan, n. <karman

+ni-stha. One devoted to the strict observance
of one’s religious duties; sgugengs GuGareir
டோழதவோன்.

Sie
<id.+.

gout # karma-p-pirama-vati, ௬.
One who affirms that karma itself is

Brahman, i.e., one who believes that the strict

observance of Védic rituals is the highest goal
of man and that in such observance alone lies
the true path of liberation; mupadsimigacer

யே பீரமமேன வாதிக்கும் பூர்வமீமாஜ்சகன்.
Sito karmam, 1. <karman,
கர்மக்ஷயாதிசயம்
nence

See gwd.

karma-ksayaticayam,

nt. Cid.
+ ksaya +ati-sayd.

(Jaina.)

arising from annihilation

one of three

Pre-emi-

of all karma,

aticayam, q.v.; msertngnd 96's

யம் ழன்றனுள் வினைநீங்குகையாகீய அதிசயம். (Pas.

2918, உசை.)

கர்மாத்தரம் 1220௯8௩(காகா, 1. 414. + antara.

Final funeral obsequies.

கர்மிகள்

See sgtompgmb.

karmikal, n. <karmin.

Artisans;

GamBoore aetr. (Insc.)
கர்லா
கட்டை.

karla, n. <U. karela.

கர்லாக்கட்டை

866 கீர்லாக்

karla-k-kattai, n. <id.+.

Indian club used for physical exercises;

Gaats

பயிற்சிக்காகச் சுழற்றுந் திரண்டுகனத்த மாக்கட்டை.
&iout_tb karvatam, n. <kharvata.
Town
surrounded

by mountains and rivers; wou

யாறுத் சூழ்ந்த ஊர். (இவா.)

Siroutb' karvam, n.<garva. Pride, haughtiness, arrogance; சேநக்து.
Stas’ karvam, n. <kharva. 1. A billion;
'இலட்சங்கோடி.
2, One of the nine treasures
௦4 7400௨; நவநிதிகளுள் ஒன்று.

கர்வி'-த்தல் கரட், 77 9.44:
To be proud, arrogant; Gagagae.
etal

karvi,

2. <garvin.

<garva.

Haughty, arrogant fellow; Sd செருக்குள்ளவன்.

kara-,12v. tr.

hide, disguise; wmp$s&.
னும் (புறநா. 1, 8).

2. To

seg

1. To conceal,
ass

steal, pilfer;

to

primal

elements;

ஓடூக்குதல்,

கரக்

satse.

கமூத்தின தெழிலச் சங்கம் சந்தன (சர்சபு. மாயைப்,
48). 3. To withhold; to refuse to give; Gamer
திநத்தல். (பில்.)
4. To destroy, ie., to reduce

afss1

pasbanrangGarG

சாத்தும் படைத்தும் சசந்தும் விளையாடி.

(இருவாச. 7, 12), 5, To join, unite with; ojo
தல், பதுக்கையு மிருங்கதி கரக்கும் (உபதேசகா. சவ

1, 1௦ ம்ச்க, abscond, lie
புசாண. 49) 0/7.
hidden, keep one’s self out of sight; Lompsd.

க.ரந்துறை சணக்கும் (மணி. 9, 20).

2, 1௦ 1௨ 10ரப-

ed, ஈப/றகம்; கேல். படகும் புசல் சரப்ப (இருச்கோ.
219).

கர? வவ) ம. <khara.
The 25th year of
the Jupiter cycle of sixty years; agaph oDU

தில் இருபத்தைந்தாவது.

@7&tb karakam, n. <karaka.
1. Ewer,
pitcher, water-vessel with a spout; stats.

தூலே கரச முக்சோன் மணையே
2. Hailstone;

ஆலங்கட்டி.

5. The Ganges;

siuens.

(தொல். பொ. 625).

(9e.)

3. Drop

(2e.)

of

(Se)

Bi,

Water;

4.

வக்கா) நீர்த்துளி. (பிஸ்)

6. Decorated

water-pot carried in procession in propitiation
of certain gods or goddesses, either when an
epidemic prevails, or when an auspicious ceremony is to take place in the family; பிரார்த்
தனையாக எடூக்தம் பூங்குடம். 001709.
கரகமாடு-தல் karakam-atu , v.intr. Cid.
+.
To carry about in procession a decorated
water-pot

and

dance with

fulfilment of உ௱௦ட
மெடத்து ஆதல்.

கரகழமூக்கு

it on

the

head,

in

n.

< id. +.

பிரார்த்தனேக்காகப் பூங்குட

நகாக௨ரபிபய,

Spout of a pitcher or %௨((16; நீர்விழம் கேண்டி
யின் உறுப்பு.

SISOWG-SHev
<id.+.

karakam-etu-.

v. intr.

See ssaw16-.

5I50-H5W

karakara-, 17 v. intr.

1. To

feel irritation, as from sand or grit in the eye;
உறுத்துதல். மணல் சண்ணிலே. கரகரச்றது.
2, 70

feel irritation in the throat; to experience a
predisposition to cough ; to be hoarse, as with a
௦௦18; சீதளம் முதலியவற்றல் தோண்டையில் அரப்:
புண்டாதல்.
3, 1௦ 6 ௦ெ15ற 1௨ 118 mouth, as
fried cake;

Proud fellow;

சேநக்கன்.
கர்விதன் 180108ற, 1. 4தசாம1௪. 566 கர்வி.
கர்விஷ்டன் karvistan, n. <garvi-stha.
&9'-$5W

கரகரப்பு

739

கடித்தற்குக் கரகரப்பாதல்.--77,

1. To importune;
tease, harass;

கரகரணம்
karana.

GarcinGse.

afimod

(9)

2. To

அலைக்கழித்தல்.

Kara-karanam,

Gesticulation

by

».

hand

<kara+
in dancing;

கையினற்சேய்யும் அபிநயம்.

sregtnSfwia

raharapriyd.
&osoy
Irritation

in

kacakarappiriya, n. <kha-

A musical mode; gt @svaib.
1,
karakarappu, n. <sose-

the

007௦81)

தோண்டையரிப்பு.

Hoarseness or heaviness of voice;
திருக்கை, (4.)

3. Importunity;

2.

தூரல் கனத்

guts: Gad

os.

(W.)

கரடிப்புன்கு

740

கரகரப்புப்பாகம்

4. Teasing, harassing; அலைக்கமிப்பு.

(w.)
கரகரப்புப்பாகம்

கரட்டுவிரியன் karattu-viriyan, 2.<id,+

Blood

karakarappu-p-pakam,

viper, reddish

in colom;

விரியண்பாம்புவகை. (3.31)

Gafpipsrar

n. <id.--,
A particular state or consistency
of medicinal oil, in which it becomes granulat~

கரட்டோணாண்
karatténan,
தணான். 566 காட்டோந்தி.

பையால் மகந்தமாத்திரத்தில் மணல்வடிவழண்டாதம்
நிலையிலுள்ள தைல பக்தவம். (தைலவ. பாயி. 43.)

Blood-sucker, Calotes versicolor; ஒணுன்வகை.

ed the moment it is taken upina ladle;

அகப்

en_CrigS

கரடகபாஷாணம்

கரகரெனல் 1:௨:21:21208],4. 4௪௪2. 1. 348
irritated in (15 02௦௨0; தோண்டையரித்தற்

தறிப்பு.

A kind of arsenic;

2. 17க௭௨ஐ, ௦வறம்றத; வரத்துதற் குறிப்பு. சரகசென்

pha@@er. 3. Being crisp in the mouth; #94
பதற்தக் கரகாப்பாயிருத்தற் தறிப்பு, முறுக்குக் கரக

சென்று இருக்றெத.

&IFA karacci, n.
STF karacam,
புலிதொடக்கி, (மலை.),

Mysore

Thorn.

See

. கரசரணாதிகள் 1681-081௧0211162], ஐ. Chara
t+carana+ adi.
‘imbs of the body, as the
1௨௦5, 7660 60௦.) கை கால்ழதலிய றுப்புக்கள்..

கரசல் 180201, ». perh. sesz-,

A medical

௬011௨) ஒர வைத்தியநூல். தேசையர்கரசல். (17,)
eee! karacai, n. <gara. [K. garaje.]
(Astrol.)

A

க்சாசாசா,

division

of time,

one

of eleven

0.1.) கரணம் பதினோன்றனுள் ஒன்று.

(விதான. பஞ்சாக்க. 29, உமை.)

&IGNF" karacai, n. (T. garise, K, garase.}
Cubic

measure

for grain,

400

marakkal

or

92563 47647) நானூறு மாக்கால்கோண்ட லாளவு.
SIGhFSLd karaicakam, n. 586 கரத்சம்.
(சூடா)

1 354'LD karaficam, n. <haraija.
92601. 566 புன்கு. (தைலவ. தைல. 78.)

&o1_Hgrmbd

+ mdignos.
வகை.

@ol_t_wes
sucker.

karattan,

n.

566 கரட்டோந்தி,
Onom.

<id.

karataka-pasinam, n,

Utapromraims.

(w.)

SOL_GL karatakam, 2. <karataka.
ம்ம்;

கபடம்.

Deceit,

(7)

$Ml_Glouitd karatakampam, 1. prob. சட
566 கரடகம். (18.)
"கரடகன் 1812(81:20, 4.<karataka. Crafty,
cunning person, being the name of a crafty fox
in Panca-tantiram; gi¢f.
SOLtb karatam, 2. <karata.
1. Crow;
காக்கை.

(பில்.)

Blood-

14:2410.1-137௨((-

2. Trace

of must

on

an ele-

phant’s cheek; wer waibumds gard, (Gan) 3,
Aperture in an elephant’s temple from whicb

005௫ 109௭5 ௦04; யானைக்கவுளினிீன்றும் மதம்பாயுந்

துவாரம். யானையின் கொடிறுவாய் சரடம தடைத்ல்.

கூடுமே (இசகு. இக்கு. 120).
கரடன்
ans. (W.)

karatan, x.

A kind of rat; ered

கரடா karat, n. <U. kertha. cf. சாட.
Coarse country paper; ஒநவகை மநட்டுக்காகி
தம். 8704.
காடி! மாக், ௩. [7. 18, Tu. karadi.]
1.
Indian
7:05)

black-bear, sloth-bear, Melursus
விலங்குவகை.

1172, 6).

karattaritaram, n. 4௪௪01

காரட்டுக்கரட்டெனல்
enal, ».

Indian

Virulent kind of arsenic; ofger

(4).

<id. +958

கம்.

566 கடிச்சைமீன்.
n.

karattonti, n.

க. <id.+

கொகொசமோடு

2. cf. harata.

கரடி.

ursi(தேவா.

866 கரடிப்பறை.

சாடி

சயம் வளர்படசம் பாவசாசம் (குற்று. தல. வெபூசை. 49).
07

karati, n. [T. garidi,

Fencing; fob.

2, 566

K. garudi.]

கரடிக்கூடம்.

1.

3.

096060, 12156%௦௦0; புரட்ட.

1 1 karati-k-kitam, 1. 4 சாடி.
S& .
S09
School or gymnasium where wrestling and

expr. signifying hoarseness; fencing are taught; wh சிலம்பம் முதலியன
பயிலுஞ் சாலை.
கரட்டுக்கல்
178(10-12-12], a. சாட்ட.
கரடிகை %8க(ப102], n.<sep'. A kind of
Unpolished, rough stone; செப்பனிடப்பேறத drum, producing a sound similar to the growlமுநட்டுக்கல்.
ing of a bear; s94y கத்திறறைபோலும் ஓசையுடைய

ஒர் ஒலிக்குறிப்பு, (1.)
கரட்டுத்தரை

1, Rugged,

uneven

192100
-1- காவ் ௯, 414.4,
ground;

Gio®uererorer

பறைவகை,

(சலப். 8, 27, உசை;),

கரடிப்பறை karati-p-parai, n.<id.+. See

நீலம். 2. Hard, clayey ௭௦1) கரிசற்பூமி, 72௦,
SI Ogssrorei
karattu-t-talakam, ௩,

கரடிகை.

<id.+.

leaved Soapnut.

886 காமீடரிதாரம். (w.)

(இிவா.),

கரடிப்புன்கு

1231-0
றயற 12, கட.
5௦6 நேய்கீகோட்டான்.

8௦௩
(02

741

காடிவீடு-தல்
S11g.09G'Fev

y+.

karati-vitu-,

கரண்டிகை

v. intr. <s0

To spin a yarn; to disseminate a 1.

16; பொய்யைக்

கட்டிக்கூறுதல்,

கரடிவிடு?-தல் karati-vitu-, v. 482, ஏகரடி?

பூசைவேளையில்

சரடி.விடாதே.

n. Cid.+.

1.

@seab Cums. Mod.

4. கிப6) காற்பரடு, (பிங்)

Knot 1௩

8௦௦0)

மரக்கணு.

70).

மார்;

புற்காட,

6.

கரண்டை!

7. That

5.

(இருப்பு.

சடார் மரம்

which

is

stunted in growth; வளர்ச்சியற்றது. சசட்டுப்பசு.
8. A variety of pearl; qgams ippai. (S.1-1. ii,
549.)

்

Unevenness,

கின்மை.
கரண்

karatu-murutu,

ruggedness,

1௨0,

#.

roughness;

௩, ௦0. சரடு.

2. Scar; crass,

+.

gi

1, The uneven

surface in vegetables and fruits;

முண்டு.

<id.

காய்கறிகளின்

கரண்டகம் karantakam, n. <karandaka.
1. Basket made of plaited coconut-leaves for
carrying flowers for divine worship; Ggsireer

ஒலையால் முடைந்த பூக்குடலை. சரண்டசதீர் தரியாபோல்

(ஞானவா. வைசாக. 74). 2. Small metal box for
keeping quicklime to be used with betel; sais
ஸும்புச்சேப்பு. (0௦1707.

கரண்டம்

1வாலார்கா,

n.

<karanda.

1.

Water-crow, ௦௦௦6; நீரீக்காக்கை. கசண்டமாடு பொய்

சை (இவ், இருச்சந்த, 02),
கலச்செப்பு.
(மம்)
4.
கமண்டலம்.

கரண்டி
0206

2, Jewel-box; sou?

(பில்)
3. Spoon, 18016; கரண்டி.
Water-vessel used by ascetics;
(௮௧. நி.) 5. 566 கரண்டகம், 2, (9)

18ஷ்,

௦4 ௦௧1;

௩...

50000)

உலோகத்தாலாகியதும்

ளதுமாகிய மகத்தற்கநவி. (பில்)

n.

கற்பாமி,

1, ௦ம். காண்டை.
(இவா)

2, The

abode of sages, as mountain cave; tpafart
வாழிடம்.
(இவா.)
3. A mode in the flight of

birds; upmander saat. (onMs. BACen, 6)
S Ieee’ karantai, n.<karanda.
96556],

0560.

9

Water-

௨506(1௦5; கமண்டலம்.

சிமிலிச்

182(£1-1

'பரவமகளிர் ஒநவிரலுக்கு நாலைந்துவீதம் ஐந்துவிரலி

See கா$ழந6.
கரடுமுருடு

karantai,

Rocky cave, கேம;

கரண்டைக்காய்மோதிரம்

<s76' +.

#.

42. cf.

kay-motiram, ௩.
A kind of finger-ring worn
by Parava women on all the five fingers, four
or five such rings being worn on each finger;

தத (பெருக். உஞ்சைக். 32, தலைப்பு).
karatu-muratu,

14, 15)

karanti-p-parai,

கரண்டையன் (மணி. 3, 86).

7G? karatu, n.<karata. Running amuck
of an elephant; wrenuSdér wpGaf. sr@Quuig

7Bap7@

karantikai-c-ceppu,

5௯ கரண்டகம், 9. (9.1 .

இன்ற சாய்க்கும் (அருட்பா, 1, மகாதேவ. 86).

ஈண்டுரு

கச் சரடு (அருட்பா, 14, பத்தி. 6).
2, Churlish
160020; முநட்டூக்கணம்,
3. Hillock, low hill;

சிறுதன்று, 7,௦0௦.

வடம் (5.1.1.

50௨06; சுரண்டூதல், காவினையென்பால். . , கரண்டு

&7@! karatu, n.[K. M. karadu.] 1. Roughமுந$.

சோத்த

erairD- sev karantu-, 5 v. tr. (M. karandu.) To paw, as a dog; to gnaw, as a rat; to

<id. +. Coaxing by flattery, toadying, fawning;
unevenness;

srempensy

karandin+. Horse-mackerel, greenish, generally attaining 1 ft. in length, Caranx jarra;
கடல்மீன்வகை.

of fencing; Ferbualsens.

ruggedness,

சரண்டிகையிற்

asemrigtniteno

karati-viyaparam,

<karandika

பூங்கூடை.

ii, 87).
கரண்டிகைச்செப்பு

1,00௦.

n.

பலபோது
(Caney.
Suns@s.
15).
2.
of a special part of the crown;
py

யின் ஒநறுப்பு,

கரடிவித்தை karati-vittai, உ, 4 கரடி?
4. தர

கரடிவியாபாரம்

யகர]

Flower-basket;

சாலும்
Name

001700.

+
Lit., to let in a bear; fig., to intrude
suddenly in an irrelevant fashion and thus
rudely disturb .a situation; சம்பந்தமில்லாத
தோன்றைக் கோண்டு புகுத்திக் கலங்கச்சேய்தல்.

ness,

கரணம்

௦0 ladle,
காம்புள்

லும் அணியும் மோதிரம்.

கரண்டைக்கை 1:87க0121-1-121, n. prob.
காண்.
Fore-arm; முன்கை. 1௦௦.
egeereGomglp
karana-kaléparam,
௬.
<karana+.
The physical body with its sensory ௦12805) போறிகளும் சரீரழம், கரணகசே
ப.ரங்களை யிழந்து (௮அஷ்டாதச. முமுட்சுப். வ்யா. ௮வ.).

கரணத்தான்
countant;

karanattan,

Serdachr.

n. <id.

Ac-

Qissrésromssnor

(6.1.1,

iii, 28).

sroSGusovait karanattiyalavar, 1. 414.

4 இயலவர்.

Account officers working under a

king, one of enperu-n-tunaivar,q.v.; qratéafus

எண்பெருந்துணைவநள் ஒருவராகிய கணக்கர். (இவா)

e7eertn karanam, n. <karana. 1. Work by
0675 1௧௦0; கையாற் செய்யுந் தோழில், சதசக:கர
ணஞ் சிதைவின்று செலுத்தும் (சிலப். 3, 54). 2, Organ
6 56056) இந்திரியம். காணக்க ளெல்லாங் கடக்து
(இருவாச. 10, 9). 3. 1௩16116017 0௦080111௦௦; அந்தக்கா

ணம்.

4. Mind;

womb.

,சப்புறம் (கம்பரா, சைல.

27).

பொறியொ

5. Marriage

சரணத்
cere-

0௦9; விவாகச்சடங்கு, இயர் யாத்சனர் சரண மென்ப

742

காரணம்பலம்
(தொல்... பொ.

148).

பேட

56,

6. Coition;

கலவி.

(சூடா)

Somer-sault,

tumbl-

7. A variety in dramatic action, a kind of
8௧0௦1௦8; கூத்து விகற்பம், சரணமிட்டுத் தன்மை
(தவா.

3),

8.

கரத் துவரலெழினி
ssomlseGeny karanikka-cdti, ஈ. 4௧௪
ணிகம் -- . Karanam’s quit-rent; கணக்கர்வரி.
(ஒர.

11, 119)

spose

karanikam,

n.

<karana.

1.

ing heels over 196௧0; ௦கற ச, தலைசிழாகப் பாய்.

Iatellectual power, any one of the four anta-k-

(@e.)

10. Implement, means, material, instru-

Ment;

உபகரணம்.

haranam, qv.; ossSeromrd. (W.) 2. A kind
of dramatic action or dancing;
mgPera
a

கை, சசணம்போெறுன்.

9. 1540002007

அசனுச்குசியவாய

கதவி.

பல்கசணமுச்:

சர (சச்தபு. குமாசபுரி. 05),
11. Number; எண்.
(9%.) 12. (Astron.)
One of the five elements
of the paicankam, a division of time, 11 in
number, viz., yaw, unead, Gseread, assed,

சசசை,வணிசை, பத்திரை, சகுனி, ச,தஷ்பாதம்,காகவம்,

இமித்துக்கெம், (௦௦ eleven karanas being compu-

ted to be equal to 30 tithis of a lunar month

according

to a special calculation;

Udambie

உறுப்புக்களில் ஒன்று, (விதான. பஞ்சாங்க. 29.) 13.

Title-deed, document (R-F.); atawemb,
14. Accountant, karnam; somdactr, (S.1.1. i, 65.) 15.

Ingredients mixed and used in connection with
funeral rites, being seven, viz., the five products of the cow together with rice and rape-

seed; sgun
Pda mizé5fw udm med. Loc.

S7eertpievtd karanampalam, n.<id. +d
பலம்.
Ancient name for the office of village
headman; a@fachrOb og SGurain. Rd.

SJembuMrus-sev
<id.t.

karanam-pay-,

v. intr.

1. To dance with gestures;

agprG

கநணீகம்.

n.

seal. (#0. 95.)

3. Copulation;

பம். (W.)

(¥. karanikamu.]

Office of accountant.

7௦௦.

ssowCwehéee

karaniya-méni-k-kal,

A kind of metal-ore; spbyaroP B58. (W.)

கரணை!

karanai,

n.

cf.

சாண்டி,

trowel; Garggidardaty. (w.)
குர:
* நகோகரவர், 7. 4கசண்.

1, Piece cut

தண்டு. (57.)

3. Scar ofa wound; புண்வட.

See agzenr’.

(W.)

5. 566 பாவட்டை.

க.ரணைக்கொட்டி

%ax+.
(a)

karanai-k-kotti, n.<sr

A medicinal plant.

See amphiGamcy.

காணைப்பாவட்டை
nm. <id.t+.

karanai-p-pavattai,

5௦6 பாவட்டை,

கரத்தை

karattai,

(479.

wn. 413.

karanam-potu-,

௯

to

leave

no

stone

unturned

to

ac-

complish ௨௩௦120) தன்னாற் கூடியதேல்லாம் சேம்.

தல்.

Sree ast eter karana-vacanai, n. <id.+.
566

கோம்; வண்டி.

SISWILITt_tb karatala-p-patam, n.

sromrnGuTt@-gev

கரணவாதனணை.

Sree ster karana-vatanai, n.<id.+.
Sensation, experience, pleasing or painful, as
associated either with bodily organs or mental
82௦010125; இந்திரியங்களின் படிக்கவறிவு, (w.)
Sgomesr karanan, n.<karana.
Accountஊம்) கணக்கன்,

கரணர்கள் வர்சனர். கழல் வணக்கஞார்

(சந்தபு. மார்க்கண், 910),
கரணி
Medicine;

மகம்,
wasgi.

(லபயாயிடு

உடல். saijiva-karani,
ச. அவன் சைக்சரணியுண்ே

ட டா

ன்

4.

(1.)

கரணைப்பலா karanai-p-pala, 1. <id.+.
A tuberous-rooted herb. 866 வேருத. (மலை;)

Collog.

means;

Small

off, as sugarcane cut crosswise; #gibLy முதலிய,
வற்றின் துண்டு. 2. [1௨ ௦0 01௨9ம்; வீணைத்:

தல். (இருக்கோ. 889, உரை.) 2, 566 கரணம்போடு., 1. ஒரு கரத்தை பிடி.த்துச்சொண்கோ.. (1.)
intr.<id.+. 1. To tumble heels over head;
to 8வாம்௦1; தலைசிழாகப் பாய்தல். 0௦77௦7.
2.
To solicit pressingly and persistently; to importune; to crave or beg for;
Gadage.
3. To do one’s utmost; to use all possible

4,

See

See

கடைதலைப்பாடம்.

SISO
of the றம்;

kara-talam,

n. <karat+.

Palm

கைத்தலம். மானுற்ற சசதலமொன்று.

(தேவா. 43, 3).

SISWTwosvSitd karatalamalakam, ». <ka-

ra-tala+ amalaka. Lit.,a fruit of themyrobalan
placed on the palm of the hand; fig., perception at once easy and quite clear; asitewiimna
நேல்விக்கனிபோல் தெளிவானது. மதைகள் .. . ௧7

,சலாமலகமதாக வுணர்வில்வைத்த (செவ்வகஇப்பு. சரச. 9),
கரதாளம் 187௨-(8]௨0, ௬. 418.4. 1. (Mus.)
Keeping time with the hands; கையாற்போடூம்
நாளம்,
2. [T. karatélamu.) Palmyra palm.
See பனை.

கரத்தகற்படை
+.

karanta-kar-patai, 2. <s0-

Covered drainage-channel

டூத்து முடப்பெற்ற
உசை.)

sat

Etdaerd.

in a city;

(ec.

abu

14, 66),

&56 Sisont_ karantu-patai, n.<id. + uO.

566 கரந்தகற்படை.

S06 glausGlevifiosh karantu-varal-eliai, n.

<id.+.

A kind of over-hanging curtain

put

கரத்துறை

743

up on (12 ௨௩01204 1. 01௨௩ 50826; நாடகத்திரைச்சீலை.

ஒருமுச வெழிணியும் பொருமுக வெழினியுல் கரக்துவச

லெழினியும் (சிலப். 8, 109-110).
G1 6319

karantuyai,

566 கரந்தகற்படை.

nu.

<id.

4

உறை...

(சிலப். 14, 05, அரும்.)

51% Sicop@araY karantprai-kilavi,n. id.

+. Words that mask one’s innermost feelings
and purpose; உள்ளக்குறிப்பை மறைத்துசீசோல்

லும் மோமி. (இருச்கோ. 50, கொளு:)
556
SICH OC So

கரப்புக்குத்.து-தல்

to different deities with appropriate mantras
and gesticulation, previous to meditation
and prayer; தேவர்களை மந்திராட்சா பூரீவகமாக

விரல்களில் வைக்கும் கிரியை. அஞ்செழுத்தா லக்கசச

நியாசம் பண்ணி (9. ௪. 9, 8).
கரப்பறை 12கழறகாகர், n.

குரிய அறை, சசப்பறை வீதியுல் கள்ளப் பூமியும் (பெ
Ge, உஞ்சைச். 33, 17).

karanturai-kol, n. <id.

+.
Phenomena of the heavens, sometimes
visible and sometimes not, for the most part

regarded as ominous, such as O76, Gag, uff
வேடம், வால்வெள்ளி, வானவில்; மறைந்து சிறுபான்
மையாகப் புலப்படுங் கீரகங்கள். சரக்துறைகோகொடு

நிசச்சவை நிறீஇ (பெரும், உஞ்சைச், 58, 57).

<s0dy+ ep.

Room to hide oneself in, retreat; go?
3 Snoop
கரப்பண்
Eruption

karappan,

in children.

௬.
526

கரப்பன்பண்டம்
கரப்பன்
4.

tions;

[M.

karappan.]

கரப்பான்.

(1.)

%8௨றறக-றஷ(கஸ,

Eatables,

which

கரப்பானையுண்டாகீதம்

(w.)
கரப்பான்

promote

n.
erup-

உணவுப்போதள்,

கறற,
2. ௨4, சசப்பன்.
S96 gicops@)Fwiujen karanturai-c-ceyyul, Eruption,
any cutaneous disease, rash, eczema,
n <id.t.
566 கரந்துறைப்பாட்டு. (தண்டி, 95.) erysipelas, etc.; Gan Lskraima,
SI SioopOeiliujer karanturai-ceyyul, 7.
SFC
ot St_O karappan-kattu,n. sad
<id.-+. 866 கரந்துறைப்பாடீடு. (மாறன. 488.)
பான்.
(61]ய11615; கரப்பானோம் வகை.
SIG HloopensT_@ karanturai-p-pattu, 7...
<id.+.

Stanza composed in such a way that

when the alternate letters of the words in it
are put together, in a correct sequence, they
form by themselves another verse altogether;

ஒவ்வோரெழத்து இடைவிடீடுப் படிக்கும்போது வே

றும் ஒருகவி தோன்றும்படி எழத்துக்கள் அமைத்துப்
பாடப்படும் ஒந மிறைக்கவி, (சண்டி. 95, உமை.)

கரந்தை

karantai, n.

52௨ திருநீற்றுப்பச்சை.
5௦௨

கோட்டைக்கரந்தை,

1. Fragrant Basil.

2, Indian

Globe-thistle.

காய்த்த சசந்தை

(பற்றுப்.

40,5).
3. Iron-weed, Vernonia arborea; wa
wens. (w%v.)
4, Arrow-head aquatic plant.
5௨6 நீர்ச்சேம்பு. (1.)
5. Chaplet of karantai
flowers worn by warriors when recovering
cows that had been seized by the enemy;

நிரைமீட்போர் அணியும் கரந்தைப்பூமாலை. (பிங்.) 6.

5௦௧ கரந்தைத்தினோ. சசக்தையுல் கரக்தைத்துறையு மெ
ன்ப (பு.வெ. 2, 1). 7, 112; குர, சரம்தைக ளாண்டி
லொருக்கால் வருவது (தனிப்பா. 1, 87, 1710.

SIPCO5S Blot karantai-t-tinai, ஐ. கசம்
egs+. (Purap.) Theme of recovering the herd
of cows seized by the enemy as a signal of the

declaration of hostilities; Umaast satis Sour

யை மீட்டலைக்கூறும் புறத்திணை. (பு. வெ. 2, 1, உசை:)
S1peoGusTe

kacantaiyar, n. <id.

War-

கரப்பான்கொல்லி

karappain-kolli,

7.

<id.+. Antidote for eruptions, anti-scorbutic;
கரப்பானைப்போக்கம் மநந்து. (3.31)

கரப்பான்பூச்சி 1212றற3ற-ற0௦௦1, ௩. சப்
orientalis;

கரப்புப்

SIUWIT
STL ZO karappan-patu, உ.

A lowly

yt.

Cockroach,

பூச்சி. 1௦௦:

Blatta

flowering thorny shrub,
ஒருவகை முட்செடி. (1.).

Lepidagathis cristata;

கரப்பிரசார.ம் kara-p-piracaram, n. <kara
t+pra-cdra.

வகை

(Natya.)

அபிநயம்,

A

kind

of gesture; og

சீர்சால் சசப்பிசசாச

நூவமையில்:

இரக்கரகருமம் (இருவிளை. கான்மா. 8).

கரப்பு 1காகறறயு, க. சச...

1, 0௦வது,

screening
; hiding, as one’s thoughts; wenpdas.
கரப்பிலா கெஞ்ிற் கடனறிவார் (குறன், 1053),
2,
Theft; seraj. (@e7)
3. Fraud, deceit; age

கம். சரப்புறு சந்தையர் சாண்டத் கரியவன் (தேவா.

524, 3).
4. Conical basket for catching fish;
முகே], 12௦-௦௦௦; மீன் பிடிக்தங் கூடை பஞ்சரம் ips
wor.

(j.)

5. நேமா;

மத்து. (யாழ். ௮௪.)

6, 586

கரப்பான்பூச்சி. பூஜை சசப்பருந்ச காடுங்கடன் (அருட்
ur).

SILILYSEGY-V

karappu-k-kutil, 2. கசப்பு

Small but; Faigyms.

(j.)

tiors who rescue the cows that have been seized
ந: (1௨ சாட; பகைவர் கவரீந்த நிரையை மீட்கும்:

+.

கிசைகள் (சலப். 12, முருக்தேர். உமை).

intr. <id.+.

To

dazzling them

by a strong light and thrusting

மறவர், சசர்தையார் அலறும்படி.

கரதியாசம்

சைச்கொண்ட

kara-niyacam,

இன:

n. <kara+.

Assignment of the fingers of the hand severally
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SILIEGSSSOV
the weel upon them;

02)

catch

karappu-k-kuttu-,
fish

aGmaggu

with
Beir

a

ஓ.

basket,
Sy sed.

கரவர்

744

கரப்புநீர்க்கேணி

n.

karam,

கரப்புநீர்க்கேணி karappu-nir-k-kéni, 1
<id.+. Well containing water that ishidden

(ூறவ/கம்;

பொய்கையும் சசப்புசீர்ச்கேணியும் (மணி. 19, 104).

கரம்பதிவுக் கணக்கு.

from view, covered wells; மறைகிணறு, பசப்புரீர்ப்

கரப்பொறி %212-0-ஐ01, ஈ. நால். ௪௭4. &
kind of trap for catching monkeys; g3%3
பிடிக்கம் ஒரவகைப்போறி. (18.)

கரபத்திரம் kara-pattiram, n. <hara-patra,

2, Sword; altar.
1. Saw; sfamsr. (Bam)
பணிக்கர் சரபுத்திமதாகும் (இருவாதபு. புத். 74).
S9.itp' karapam, n. <karabha.

1. Meta-

carpus, the part of the hand between the wrist
and 8ீறத525; மணிக்கட்டிலிரந்து விரல்வரையில்

யானைத் சடவுடைக் கையும் சரபமும்

உள்ள பததி.

வேல்வளை.

(திருவிளை. உக்ர.

2. Elephant ;

39).

யானை. ஒருகாற் றச்தக் கரபத்தி எண்ணல் (சந்தபு. ௮௪.
மு. 22.

கழதை, (8)

kara-pakam,

STUTGLb

க;

2. நால். சசககக.

கரபம்* கழவ,

<hkaratpaka.

2.

That stage irf the preparation of any medicine

by heating, when it reaches such consistency

as would admit of a smail pinch between wet

globule;

fingers being easily rolled into a soft
சூ$பட்டு மிகதுவான
துப்பாகம்.

gofmaGurd

Srggdp

wes

(பைஷஜ. 9.)

part.

கோலா

கரம்!

(Gram.)

cf. kara.

Expletive used in designating the short vocalic

alphabet;

letters of the Tamil

சாரியை. (சன். 126.)

karam, n. <kara.

கரம்”
சசமலர்

மொட்டித்து

முழம்.

அக்குல

em Gen.
சசாசலம்.
Ber Pusir.
தழுற்கமத்து

சணச்சர் (சனி.
wen. (Se)

as

the

கெய்தி

os.

2. Cubit;
(கந்சபு.

னதுகாம்

Elephant’s trunk; gféms.
of palin leaves; ஒலைக்கொத்
Ray of light; Bread, gydes
13). 6. Light, oof. sésrd

39,70).
7. Tax, duty; 64
8. That which causes, used only

second

member

of

௩௦005, 85 பயல்சசம்; சேய்வது.
கரம்? ககம, ஈ. “நர்சாக.
ணம். (4)

1. Hand;

(இருவாச. 4, 84),

மறுசான்

6). 3,
4. Heap
ij.) 5,
(even

ஓர் எழுத்துச்

some

compound

1, Heat;

2, Medicine for winning

on}
over a

@7tb>

of an

Name

<Karam.

நூற்றெட்டுபநிடதங்களுள் ஒன்று.

STL Rey karam-pativu, x. karat. See
கரம்பதிவுக்கணக்கு
ு
1. 4கரம்பதிவ4.

nakku,

வரிப்பதிவுப்புத்தகம்.

1;

karam-pativu-k-kaRegister

of assess

கரம்பு karampu, n. perh. szeir. Waste land
uncultivated though cultivable, of two kinds,

அனாஇிக்சரம்பு ௨00 செய்காற்கரம்பு; சாதபடி சேம்.

44௪,

யாத நிலம். 0௦4104.

கரம்பை 12ஈவறல்், 8. ௦4, சசம்பு.

1. Land

with a surface layer of alluvium (௩௨) ; வண்டல்
பரந்த பூமி,
மண்ணிலம்.
பாண், 93).
பை

2. Hard, clayey 5011) வறண்ட களி
இருகிலச் கரம்பைப் படுநீறாடி. (பெரும்.
3. Waste land; gfa. SOfws snd

விடசளை

கிறைய

(பதிற்றுப், 28),

4,

&

low-

spreading, spiny, evergreen shrub. See #p1aenr.

(wtev.)
கரமசாலை
masala.

kara-macalai,

Pungent

wanes.

n. <U.

curry-stuff;

garmகாரமான

(W.)

SMLGheA kara-maficari, ». <khara-mahjari. A plant growing in hedges and thickets.
566 நாயுநவி,

(மிக்.)

கரமுடுழ்- த்தல் kara-mukil-, v. intr.< kara
+. To join the palms of the hands in worship;
கைகூப்புதல். கரமுஇழ்ப்ப நின்னருளைக் கருத்தில்
வைப்பாம் (தாயு, பொருள்வ. 10).
கரலட்சணம் 181௨-1202), ௩. <id.+.
(Natya.) Gesticulation by the hands; maumb
புரியும் அபிநயம், (பரத. பாவ. 19, தலைப்பு.)
STAN_GTev karavata-nil, vn. 4கசவடம்

A treatise on theft, probably adapted from a
Sanskrit work on the subject by Karavata who
is better known as Karnisuta; sermnacus
pS
கூறும் நூல். (சலப். 1௦, 190, அரும்.)

கரவடம்
vata,

(Ban)

1. Act

வடல்சண்

1வாகரஷ்கற,
or practice

1.

<ss-.

cf. kara-

of stealing; sare.

2. 192061; வஞ்சகம். மார்பின் மீதிலே தாழ்.
மனத்திலே

சரவடமாம் வேடம்

(சண்டலை.

௪௪. 29).

Sgau_t karavatar, n.<srarub. 1. Thieves;
person; love philtre administered to a person
without his knowledge or consenty இடமநந்து. கிக் (இவா)
2, Deceivers, crafty persons;
(சட் 325.)

3. High price; விலையேற்றம். வில

சசமாயிருக்றெது. 700.

4, 455;

கழதை,

௪ மிவர்ச்

gautb karavam, n. Wild Date-palm.

இட கினைப்பசோ (சோளத், பு. சன்னி, 01),
aid‘ karam, ௩. 4சசாச, 1045௦0; நத்சு, சசம்.

காட்டீந்து.

போலக் சள்ளகோய் சாணு மயல்: (ஏ௫பஞ். 62)

(பிக்)

குரவர் karavar, ௩. 4௪௪.,

ப்ள;

See
கள்வர்.

S70

karaval,

n. <id.

colour, Upencus cinnedarinus;
கரவாகம் karavaizam, 0.

garar+.

கண்டிதமாய்ச் சொல்லு...

Crow from its being harsh-voiced;

ag-.

kara-varam,

சந்தவி. 63).
கராடம் 1281௧0, 2. <karahdata.
nut. See மநக்காரை. (ம),

காக்

கராத்திரி கப்ப,

#. <kara + prob.

கராசலம்.

Raising thearm, as while singing; maou

எடுத்து வீசுகை, பாடகர்வியர்து சசவாசல்கொண்டு (இரு
வாத. பு. மக்திரி. 36).
கரவாள்
poniard;

kara-val,

maamer.

கரவாளம்
கரவாள்.

n.

kara-valam,

சசவாளங்

கைதுளங்க

.

n. <id.+.

Sagittp karim,

(இருவாத.

%820ம,
1. “கரா. 04. graha.

Alligator;

கராய் karay,n.
eon

venom;
எட்டி.

karalam,

sia.

n.<garala.

(@e.)

2. Strychnine-tree.

குரளை

கரார்க்காரன்
Strict man,

௩. நால். சசண்.

See

866 கறளை.

Loc.
Sen karan, ». <khara.
Firm, steady
06050; நிலையுள்ளவன். சசக்தெங்கும் பசந்துளன்

'இவையுண்ட சானே

(இல், இருவாய், 1, 7, 10).

A cousin of Ravana, a powerful

by

Rama

during his (Rama’s)

Tantakdraniyam;

@itogm&

2,

Raksasa, slain

stay in the

soim_ansenPus
8d

கோல்லப்பட்ட் ஓர் அக்கன். (சம்பசா. கசன்வசைப்)

STOVSLOUIOUTPib kara-stampa-vatam, n.

<kara+. Paralysis of the arm; கையைத் தம்
பிக்கச்சேய்யும் வாத Camiatans.
#51 kara,n. prob. gradha.

(w.)
1. A species of

alligator; முதலை. சராவதன் காவினைக்கதுவ (இவ்.
பெறியதி. 2, 8, 9). 2. 1421௨ வ111தல(௦0; ஆண்முதலை.

(Sa)

S97@
dearth.

karakki, n. <U. giraki. Dearness,

See &s1&&.
94

(w.)

Turf.

n. <U.

See &smb.

garar.

Loc.

1,

Fixity,

2. See

உறுதி.

1வாக-%-1௨,

ஈ. வம்.

man of exacting character

in

ig
pect of word and deed; Acior
Cn yetromeuchh.

|

காவல,

Seaside Undian oak.

குராரநாமா.

1. Poison,

(மலை),

karar,

௩.

(மலை;)

stability, certainty, fixedness;

முதலை. சரவார்தடம் (இவ், இருவாய், 8, 9, 9).
கரளம்

Clove; the clove-tree. See @~

5௨6 வேண்கடம்பு,

பு. புத்த. 55)
கரவு”

2. Male alligator; ayer

வங்கம், 1, 2,
கராமம் 18௯௨,

2,

மூன்றனூலில்

1. A spe-

மு;தலையு மிடங்கருல்

(இலா.

harnophullon.

Deceit;
வஞ்சனை.
களவறிக்தார். கெஞ்ிற் கரவு
(ஞறள், 298). 3. 161) களவு. (இவா.) 4. Falseசரவெனு

(அஷ்டம.

கராம்பு (காகரழப, 2. <U. quaranful <Gr.

See

@7a8qib karaviram, n.<hara-vira. Sweet

போய்,

n. prob. graha.

சராமும் (குறிஞ்சிப், 257).

முதலை.

Oleander.
See அலரி. (இவா.)
Sey" karavu, n. <ss-.
1, Concealment;

1௦௦4;

See

உ. “சாசர் என்ம்

மூலமெனாமுனம்

cies of alligator; முதலைவகை.

(;இருவாலவா, 28, 34).

மறைவு. சரவிலுந்தவை (அரிச். பு. வேட்டஞ். 9).

,தாயகராத்திரி

Emetic~

இருவேக்கடத். 24).

Dagger,
598820

<id. +.

கரவான்கொடு , .

(பிரபுலில். தி. 8).

(14.).

| கராசலத்தின் வன்றோல் வியன்புயம் போர்த்தாய் (கந்தபு..

SB d8erams.
prob. khara+

(W.)

@Foutqty

கரச

Severity, rigour; StgprlPeirund.

|
a@sveevlb karacalam, 1. <harasa-cala.
A sea-fisn of vermilion | Elephant, lit., mountain with a trunk 3 யானை.

சடாயுசாண். 91).
Sout karava, x.

ns.

உ. ௭0.

1218-1,

கராகண்டிதம்

Concealment, as

of an article that should be given away; Gar
டாது ம்றைக்கை, கரவ வருள் கற்பகமும் (கம்பரா.

vaka.

கரி-தல்
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க.ரவல்

res-

Soni gti
karkr-nama, ௪. <id.+. Deed
;
of ratification
written agreement, contract,
or engagement ; em #sOussmd.
Soterwb karalam, n. <kardla. 1. Wicked1655) 51௦6 தீக்குணம். (வசம். 281)
2. Frightfulness, terribleness, fierceness; uumemb, saaer

முகமும்முக்சசமுமூடைய கூஷ்மாண்டர் (9. போ. பா.).
@ovetes

karalan,

».

<id.

Name

of

a

chief of 319௨15 ௩௦%; சிவகணத்தலைவருள் ஒருவன்.

பதுமனே கராஎன் றண்டன் (கந்தபு. ஏமகூட. 13).

SIT oA karali, 2. Cid. 1. Wickedness; #4
gems. (w.)
2. One of the seven tongues of

மெட்க்தாம்; அக்கினீபகவானின் ஏழுநாக்களில் ஒண்று

கரி! வார், 1. 4கர௬ு-மை. [1. 8, 34. ம. தசா
1. 0௨௦௦1; அடுப்புக்கரி. (இவா.)
2. Charred
wood, snuff of a lamp; ass).
3. Poison:
நஜ்சு. (மூ..௮.)
4. Black pigment for the eye;

கண்ணீடு மை, கரிபோக்கினொர (வச 020).
hard part of timber; wameund. (w.)

5. The

&if?- Hav kari-, 4 v. intr.<adl', [M, Raraikச்ச.

1. To be charred; to become

உ கரியாதல்,

கரிகுதிர்மசத்த கான வாழ்க்கை

charcoal;
(௮௧௪. 75).
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கரி-த்தல்
2. To become black; சநமையாதல், oie நின்சயல்
விளை.

(Ron

விருத்தகு:

20).

Bupa, cote...

3.

To

srQulé afuderar

(சம்பரா. மிஇலை. 81).

SASS

be scorche

kari-, 17 v. 88 வேக.

1. 7௦ ஸ்கா;

கக் கரிபூசுகை.

Collog.

2. Charred grass used

for cleaning an idol; விக்கிரகத்தைச் சுத்திசேய்யும்
புற்கரி.

கரிக்காரன் 1:-1-180௧0, ௬. <id.+. Char௦4 கரிஃ.. coal-dealer; #PaTwmum?. (w.)

எரித்துக் கரியாக்குதல். கரித்ச மூன்றெ.

யில் (சம்பசா. ஊர்தே௫, 44). 2, 7௦ season, ascurries,

with ghee or oil and spices; staf pee.

கரிக்கோலம்

(w.)

&ifl'-$
ev kari-, 17 v. cf. sai-. intr.

1.

eMeere
kari-k-kal, ஐ. <sf*-+. One
whose advent brings calamity in its train, lit.,
one having an evil foot; sraan-ror-f,

aeiléamovert kari-k-kalan, n. <id.+. Man

To be sultish to the taste; atnysamad gpd.

whose advent brings calamity; நாசகாரன்..

eyes from

whose advent brings calamity; giew_ared.

Biséed viyéafs@np.

2. To smart, as the

oil or soap or chilly; உறுத்துதல்.

எண்:

ணெயாற் சண் கரிக்தெது. 3. To feel an irritating
sensation in the throat due to acidity of the
54011201) அச்ரணமுதலியவற்றல் கண்டத்தில் உறுத்
துதல். உண்டசோறு கெஞ்ிழ் கரிக்றெது.--77,
1.
To nag, worry; to blacken; gfpiiacdr® senp
கூறுதல். என் பெண்ணைச் கரிக்இருள்.
2. To shun,

250156;

வெறுத்தல்,

சரித்து

சிச்தை (இருமர். 2481).
கரி:

kari,

Elephant;

வாச. 6, 19),

».

nom.

Qsr@esha

Sf! kari, n. <Rhari.
Syeap. (Fa@sh.)

SA kari, n. [T. kari]
கூறுவோன்.

கருதாதவர்

sing. of karin.

குன்றுரித்து

Burnt, charred wood;

திப்பலி,

சாட்சியம்.

afig

ater.

m.

2.

சரிபோச்

.

kari-k-kanai,

Red

See seems

n. <kari-kana.

Monkey-creeper.

கரிக்களி 183-21௮)
coal 0௦01106;

2,

1,

tr., Diospyros

(மலை;

(தைலவ. தைல.74)

See யானைத்

கூ ௭சரிம்.

நெடிய

புண்ணுக்குக் கட்டும் களி.

கரிக்காத்தாள் kari-k-kattal, n. <ef-+.

A village goddess.

See spiiamtonbudr.

கரிக்காத்தல் kari-k-kantal, 1. <sf! +,
1. Anything charred or burnt; கநகிக் காந்தி
னது; (யாழ். ௮௪)
2. Cooked food charred and

n. <ad*+.

1,

மலகீதுடல். (.)

2.

intestine

constipation;

#6

குடல். 10௦.

causing

கரிக்குருவி1௨1-1: 12ம், n. <i! +. King.

siéens'

(மலை;

in

karikkai, n. <a.

moist

places.

tail,

A plant

88 கரிசலாங்கண்ணி,

&M&@08? kari-k-kai, n. <af!-+ eos. Hand

the very touch of which is enough to cause loss
or misfortune;

+.

GaG.

SMSC)
eT _1_toit

Jagged Jujube.

கரிக்கொள்ளி
Charred brand;

'க்தங் சை...

kari-k-kottan, 1. <id.

See கருக்குவாய்சீசி,

1௨0-101],

gepGansra?.

SHECaTIO-Gev

n.

<id.+.

(w.)

kari-k-kétitu-, v. intr.

<id.+.
1. To put a kari-k-kofu on the fore௯0) ககுஞ்சாந்தால் நேற்றிக்குறியாகக்கோடு ஓடதல்.

2. To appear, as soft hair, on the chin of a

370008

11௨0; மோவாயில் மயிர் அநம்புதல்.

(w.)

streak

of black pigment worn on the forehead

SMECSTG kari-k-kotu, n.<id. +. Upright

by

Madhva

ம்

Brahmans;

கநஜ்சாந்துக் கோடு,

wsggiut

நேற்றியில்

கரிக்கோலம் 1௨0-%-%51வ௱, x. 4144,

1,

Adorning a widow in weeds, within 10 days of

her husband’s death, as the last adornment she

will ever receive; Samandr இரத்ததுமுதற் பத்து:
நாள்வரை மனைவிக்குச் செய்யும் அலங்காரம். Brah.
2. Unclean state, 110௦58) கறுத்துத் தோன்றும்.
நிலை. அழகுமேணி சரிச்கோலமா னேன் (சனிப்பா.
'ng Charcoal on palmyra MSS. to
get
Ji, 238, 562). 3, Sage-leaved Alangium.
See
relief of the writings ஒலையெழத்துவினங்
ங் | அழிஞ்சில், (ம%ல;)

Sticking 1௦ (௨ 001) கலத்தில் அடிப்பற்றின உணவு.

கரிக்காப்பு kari-k-kappu, m. Cid. +.
Clear

kari-k-kutal,

The large intestine, rectum;

1. Witness; amie

&Aéseir® kari-k-kantn, n.

கரிக்கணை

2. Charcoal-bazaar; #P&aem.

SAEGLeV

found

oot kari-k-kattai, n. €சரி4.

04, சரித்திப்பலி.

(w.)

She-ass; Guten&

இக்திரனே சாலும் சரி (குறள், 25),

ebony of South India,
hirsuta ; wales. (1)

kari-k-kitanku, 2.<af+4. 1,

crow, glossy black bird with long forked
Dicrurus macrocercus; S§Saims, (Gar.)

Proof, evidence, 6280170009)

கண்ணி.

She Gwg

(இரு

இனாசாதலானும் (தொல், பொ, 649, உரை). 3.Guest ;
விநந்தின-ன்-ள். கரியுடனுண்ணார் (சல்லா. 92, 8),

SSG

kari-k-kali, n. <id. +. Woman

Pit or hole for burning wood for the production ௦4 பல௦௦81; அடூப்புக்கர உண்டாக்தமிடம்,

Sluggisl:

<kart

writer.

நின்றான்

S&S

1.

கரிகரம்

கரிணி

TAT

&M6 9d kari-karam, n. <karin+. A mode

of sexual enjoyment;

சரதலீலைவகை,

சரிசரமாதி

யாய சனங்குழை மசஸிர் வெஃச (கந்து, இக்தரபுரி..
44).

SMGDI-F5ev

kari-karu-,.v. intro+.

கரிசண்ணி karicanni, n. prob. giri-karni.
White-flowered
Mussell-shell
வெள்ளைக்காக்கணம். (38.)

afleey

Creeper.

karical, n. <sf..

See

1. Darkness,

To grow very dark; Dadanigse. (w.)

blackness; Spano. (w.)
2. Black cotton-soil;
கரிய நிலவிசேடம். இத்த நிலம் கரிசல், (0௦1700:

A tuberous-rooted herb.

ef'.+.

SMlaesroofl kari-kanni, n. prob. karikarni.
See Gags.

(w%.)

கரிகாடு kari-katu, 2. <6f-+.

desert tract; @f$s UTaoPeub.

ning-ground;

a@an6.

102, 3).

a@mane

kari-kal,

1, Burnt

(Gen)

2. Bur-

கரிகாட் டெரியாடி
2. <id- +.

(தேவா.

See afar

லன். பெருவளச் கரிசால் முன்னிலைச் செல்லார் (அசகா.
125).
4.

ean dvasoraues kari-kal-valavap, n.<id,
566 கரிகாலன். கண்ணார் கண்ணிக் கரிகால் வள.

கரிசலை
கண்ணி.

karicalai,

(மலை)

eilepen@
கரிசனம்!

A Cola

வன். இச்சச்சரமே யளக்ததால் . . , கரிகாலன் கானே
குப்புற்று (பட்டினப். தனிப்பா.).

உ கரிகை (ஒரிய, 2. <kharika.

Red musk,

one of 5 kinds of kastiri, q.v.; Gaia Spiperen sew

தூரி, (பதார்த்த, 1081.)

கறிச்சக்காய் 1உர௦வி!3ர, ௬. cf. U. kaju
5ககரீச்சரிக்காய்.

Sieee_ig kari-c-catti, n. <af+.

grimed, smutty pot;

கரிச்சாரல்

s#ifcivirter. (J.)

1௨71௦0வ], . நாம். சரிசல்.

கரிசலாங்கண்ணி.

BeSee

(எ..)

See

கரிக்குருவி.

கரிச்சான்” 1%211௦௦8ற, ஈ. ௦4. சரிச்சால்.

See

கரிசலாங்கண்ணி.

கரிச்சான்பூடு 1:21௦௦3ற-றம(ய ஈ.௭கரிச்சான்!

556 கரிசலாம்கண்ணி. (மலை)
கரிச்சோளம் kari-c-cdlam,

n. <sA+.

A black variety of millet of Hosur grown for
fodder; #g¢
Gareraiens. (G. sm. D. I. i, 220.)

e@hen@

karicanku,

n.

Temporary roof

of coconut leaves put up in an Indian raft for
பண்டல்!

against

rookGe £ன்மேத்

inclemencies

of weather;

கட்ந் தென்னங் கீற்று, (7.)
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௩.

கரிசலாம்.
<sfleat.

கரீசலான பிரதேசம்.

karicanam,

௩. 4சரி“
4 dasana.

யானைக்கோடூ,

tusk;

கரிசன மன்ன

கொக்கை (கந்தபு. தெய்வயா. 87),

கரிசனம்” 181௦ றகர, ௩. ௦. சரிசலை. ஜே10௩
(மலை)

8566 போற்றலைக்கையாந்தகரை,

கரிசனம்” 1:௨01௦௧றகா, n. prob. சரை!-. [ந4.

harisanam.] (J.) 1. Tenderness, affection, as of
2. Affectionate
a parent for the child; seiryy.
solicitude; concern; interest; Fusans.
566 கரிசனம்”.
கரிசனை %வப்வவ், 1.

ashen smeosrosh karicarankanni, n. prob.
shi +. See காசலாங்கண்ணி.

கரிசாலை karicalai, n. cf. sfletw. See af

doomsaior oo.

(W.)

&Wg karicu, 1. 4கரிதூ 4கரு-மை. 1. Fault,
blemish; taint; குற்றம். வினை கரிசறுமே (தேவா.
129, 1).

2, 510)

பொது. 569).

பாவம். கரிசனை

மாத்தி

(சைவச்.

கரிசு” %லார்௦0, ௩. See sens. (w.)
கரிசை karicai, n. <T. garise. [K. garase.]

1. Measure of capacity= 400 wsésne, approximately 185 cu. ft. 320 cu. in.; amgprp! wd
| stevsray.

கரிச்சான்! 12லர்௦௦8ற, 8. 4கர௬ு-மை.

n. <id.

karicar-katu,

Black 5011 7௨0)

Verbesina.

king of very great renown, whose achievements
and fame have been sung by several poets,
and who flourished in the last Sangam age, so
called because he became a cripple in his boyhood on account of his legs being charred by
&௦௦1 020441 பரத) சோழநட் பிரப்லம்பேற்ற ஒரு

+.

A plant usually found in wet places;

கையாந்தகரை, (மலை)

Elephant’s

வன் (பொரு, 1.48).
கரிகாலன் 1௨01-1818, ௬, <id.+.

4.

கரிசலாங்கண்ணி1ய/0வி£ங்12வறறர்,ஈ. றால்.

2. A measure of capacity = 64 mittat

of 48 pati 6௨01; 48 படிகோண்ட மூட்டை 04 கோண்:
டது. (௦. 179. ற. i, 134.)

eii@5Ftb

karificam, n. <kraufica.

1. A

bird celebrated by poets for its staunch
attachment to its mate and held up as a
model of love which bears no separation;

36r

நில், சரிஞ்சமென் மள்ளபேர் வியூகமும் (பாரத, ஆரும்

போ. 5).

கரிண்டு 1௨1110, 7

Hedge Caper shrub.

6௨6 சிறுகத்திர், (1)
karini, 2.(@U#,) 1. Mountain ; 20.
கரி
2. Mountain cave;

wevdgas.

கரிணி?: karini, n.<karini. (96) 1. Female

elephant; Guorastter.

2. Elephant; ater,

கரித்தண்ணீர்
Water

in

1௨1. (-(வரபீடி ச. 4சரி! 4 -

which begrimed

washed; sféecyoud

pots

have

been

கரித்துணி, (3.)
SS geo

kari-t-tuni, n. Cid. +. Ditty,

begrimed cloth; apaqdS2.

(பட்டினச். இருப்பா. பொத. 29).
karitan, n.

கரித்துணி யாடையும்.

He who is timid;

அச்சழள்ளவன். (பில்)
கரிதாபம்

1ம் வவ,

n. <sf'+.

Lamp-

black; கரிப்புகை, 7985..
SM prem kari-nal, n.<id.+.
Inauspicious
day; the day after porikal; specified days after
a death, etc.; Swarr. மலசடி.கள். . . வந்திச்சு வரச்

சிழுசாளே கரிசாள் (சனிப்பா. 11, 207, 495).
கரிப்பான்

karippan, 4. €சரி..

லாங்கண்ணி, (மலை.)

8

கரிச

கரிப்பிடித்தல் 1211-ற-றப்ம-, ஏ, சச.
4 சரி!
+. To be begrimed with soot, as a pot on
the fire; af uppgse. Collog.

SAciy karippu, n. <af'..

«ib, (Mar.)

1, Fear; 93

2. Worrying, nagging; Pi PSos.

3. Pungency; gamb. @ugpd sfiny wrags ophié
செ (தொல். சொல், 384).

கரிப்புளிப்பு

1ஃப்-ற-றயி[றஜ, ௩. <sd'+.

Carbonic ௧௦40) கரியமிலம். 77௦4.

SAtiypsP%er

<s7+.

அது கூறிச் கரிபோச்னாராதலானும் (தொல். பொ, 6 49,
een.)

கரி,

sypatus ft. (w.)

SASBHcir108 kari-t-tippali, 2. <karin+.
80016௫7-0768062. 566 யானைத்தீப்பலி. (மலை.)
கரித் தூண்டு 10-ட(யடடி, 1.<s+. See

ager

கரியமால்
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கரித்தண்ணீர்

kari-p-pura-t-tinai,

க.

Citing learned authors in support

த் தர

Powder

used

1வா1-றகாய(ப,
for

fireworks

7.
so

சரி

called

4
from

charcoal being an essential ingredient; Gang
மநந்து. (97)
S&ifor karima, n. <garima. nom. of garis
man.
The supernatural power of making oneself heavy

at will, one of asta-md-citti, q.v.;

அஷ்டமாசித்திகளுள்

ஒன்றகிய

மிகக்கனமாகை.

(யிங்)
கரிமுகவம்பி kari-muka-v-ampi, n. <kar.
in+.

Boat

head

at the

with
prow;

a figure of

an

elephant’s

wrtentpaGamib.

176.)
கரிமுகன் kari-mukan,

(Peri. 13,

n. <id.t+mukha.

1. GanéSa, the elephant-faced; விநாயகன். சரி.
மூசனடிபேணி (இருப்பு. 1).
2. An Asura named
Gaja-mukha;

Se parascir.

கரிமுட்டைச்சுறு kari-muttai-c-cura, n.
<o

+.

1.

A

shark,

grey,

Carcharias

dussumieri; a doBcbrames.
2. A shark attaining 12 ft. in length, Carcharias menisorrah;
நீண்ட கடல்மீன்வகை.

Sh@patrtt>

kari-muntam,

க. <id.+.

1. Person of very dark complexion, lit. a
lump of charcoal; Wadanip ayer. 2. Bogy
mentioned to frighten children; Gans gu9. (w.)
கரிமுரடு kari-muratu, m. <id. +. Quench-

ed fire-brand;

aféatian..

(w.)

sapere! kari-mulli, n. <id.+. Indian

Nightshade,

m. sh., Solanum

indicum; smi

of one’s opinion; andrGyt agopd am Sured

முள்ளிச்சேடி.

கரிப்பூட்டை kari-p-pittai, n. prob. si!
+. Smut which blights maize crop; சோளப்
பயிதக்த வநம் ஒர நோய், Loc.

<id.+. Horse-mackerel, grey, attaining more
than a foot in length, Coranx ire; Fors aber

காட்டுகை.

(சொன். வி. 161)

efi 4ar-gev kari-picu-, v. <a! +. inte. To

begrime with

be

smut

of charcoal to avert

the effectsof the evil eye; sargprp fied

sf

தீற்றுதல், ரிவி சரிபூசரொன் (₹6,7, 4, c5)-—tr. To
deliberately
put a person to shame, to disgrace

ones lit., to begrime a person’s 3408; அவமதித்

தல்.

SAG
+.

வகை.

கரியடுப்பு 1௨7--வரய்றறம, 4ம். 4. Char-

6081

50087

கரியீட்டேரிக்கும்

அடுப்பு,

0௦77௦9.

கரியதிம்பம் kariya-nimpam, n. <ag-eoo
+. Curry-leaf tree. See sSiGanby. (egoa.
தைல, 39.)

கரியபோனம் 120]12-றக]கண, n. <id. +.

SG'- Fw kari-pokkue, v. intr,<id. 1. Socotrine Aloe, m. sh., Aloe succotrina; 96

To
paint the eyelids with black collyrium;
கண்ணுக்கு
மை யெழதுதல்,
வலிமா
வெனச் சரிபோச்னொசே (௫௧௪, சரக்க
696)...

கரிபோக்கு!-தல்

<ef" +.

கரிருஞ்சிப்பாறை 130-௭௦8௦0-ற-றகஜம், ௩.

To

=

kari-pokku-,

give testimony:

v.

intr.

ondrm கூறுதல்.

9° (பதார்த்த. 1051)
பாளம்.

2. Hepatic aloes; @usp

¥ eMuierey kariya-mal,. n. <id. + .

1.

isnu, who is dark in complexion; #guoTe.
சன்னி sHarords (0694. 92, 260s). 2. A mineral
Poison. 566 காய்ச்சற்பாஷாணம்... (ep. a)

சுரியமான் 1209௨3,

கோர்கசகரி

Indian

௩ 416. 4.

antelope,

black

SD)

[1ம.

+amla+.

Carbon dioxide;

eflust kariyar, n. <a’.
சோல்வோர்.

கர்வ],

1004௦6) கைச்சாத்து, (௦.௦:).

கரீப்பு ]கபிறறய, சனி. 40.

1. Tree or

indigent; stew.

West Indian 1௦௨ 6...

gives

evidence

as

கரியார்! வஞ்சக,

கரு!

p6&Gar&Gamrdr.

1, 160016

who are of dark complexion ; sgfpipeumt.
Degraded

(Parug. 21).

people;

swat?

2.

sfusens nererney

Sjudscr,

வன்றொண்டர்க் சாவணங் கரியார்
சான்று கூறுவோர்.
மூன்பு காட்டவல்லார் (மரு_. 11).

கரியான் 120920, ர. 4கரு-மை.

(@en)

1, Fault, de-

fect; குற்றம். 2. Cruelty, tyranny,
GanGano.
3. Pungency; smhtny.

severity;

SMamaseron kari-vakanan, n. <karint.

Y. Aiyanar, who rides on an elephant; ஐயனார்.
2. Indra, who rides on a white elephant; @3¢

ரன். (42.

smhantoerGarevn

karivalan-kola,

pared

௮௪)

arsenic.

2. Colour,

colour;

tint, tinge;

3. Dunghill; scimuGw6. (e-)

நிறம். (பில்)
& py

10, 1)

karu, 8. ௦4. சுருக்கு.

Prong, barb, tine,

spike i ஆயுதப்பல். கருவாணையுற (அருட்பா, 11, அற
ல.

1).

கரு?
Foetus,

தோர்ச்கும்

karu, ௩.

<garbha,

embryo;

spoub.

1. [M.

haru.]

மகளிர் கருச்சிதைத்

(புறகா, 34, 2).

2. Yolk of an egg;

3. Egg,

pea.

முட்டைக்கு. புறவுச்சருவன்ன புன்புலு வாடன் (புறசா.

34,

9).

germ;

4. Body;

5. Birth;

பிறப்பு

கருவைத் துடைப்ப

(பிரபுலில்.

8. [M. karu.]

Mould,

(திருவிளை. இசச. 9). 9, 1314௦12ற4 0௨056;

நிமித்தகார

kari-vairi, n. <id.t.

A pre-

See வேள்ளைப்பாஷாணம்.

கருவும் (லப், 95, 59).

அச்சுக்கந. இருவுருவினைச் கருவினாற் கண்டு

02111;

ணம்.

கருவா யுலனுக்கு

Middle;

(இருவாச. 10, 14).

10.

நட, உள்ளூர்ச் சருவெலா மூடல் (சம்பசா,

@esci. 44). 11. Substance, contents; aC Gurger.
(w.)
12. Foundation, basement; அஸ்திவாரம்.

சகுவோ டிவாடி . . . காணாமையின் (இசகு. சசசப், 20).
13.

Characteristic regional features of the five
தெய்வ முணாவே . . . ௧௫

௩. tracts; agiGutger.

Garfish, bluish green, attaining
<sg-s0+
Belone choram ; கடல்மீன்வகை,
length,
3} ft. in
Large
n.<id. +.
kari-valai,
கரிவாளை
herring-like sea-fish, bluish-green, attaining
12 ft. in length, Cairocentrus dorab (F. N.);
ஒருவகைப் பெரீய கடல்மீன்..

கரிவைரி

(தேவா.

(Ie.)

1. Dark

கொக், 15). 6. Child; குழந்தை, சோசர்தல் கரு.
வைத் தங்கள் சருவெனத் தோளி லேர்இ (பாரத, கிரை,
of
Horse,
116). 7. The young of ௨௫ ஊம்றவ] ; குட்டி. காசறைச்

the black-coloured variety; Pertaims. (gaeaer,

eile karil, n. <id.

௩, 4கரு-மை.

Witnesses; உடம்பு, கருவுள் வீற்றிருக்து (இவ். இருலாய், 5, 10, 8).

kariyar, 2. <a’.

152.)

கய,

கறுப்பூ.

(சூடா;

௩. 4சரு-மை.

யானைத்தந்த ypeoid.

elephant’s tusk;

». <3’. One who

witness;

(பிம்)

4.

566 அகத்தி. (a7)

(u%.). 5, Sprout, shoot;

முளை. 6. Shoot of the bamboo; padipésr.
சாம்பாவ் கரீசம் (தைலவ. தைல. 85). 7. Root of an

ஒத்திரன். பீடிகை கரியவ னிட்ட காரணம் (மணி, 25,
55), 4, 8கர்பாஐ); சனி. கரியவன் புசையிலும் (ஏலப்.

1802,

See sgGaid.

Babul.

கரியவன்! 1:20 24௨ற, 1. 4 கரு-மை. 1, Dark
ஈகாடி கரியநிறழடையவன்.
2. 400) திநமால்.
வாழிய கரியவன் (சம்பசா. பன்னி. 85), 3. Indra;

கரியவண்*

1. Large

n. <karira.

2. Aquarius, the
boiler, water-jar; Sum, (96)
3.
11th sign of 80௨ 2௦41௧௦) கும்பராசி, (சூடா)

sPuscvest_of kariyal-vatali, ௩. <af?.+.
Young stunted palmyra having dried leaves on
1; பனங்கநக்கு. (J.)

கள்வன்.

௦0,

சார்.

(C.G.)

கரக,

கரீரம்

உ “12 4 .

karittu-patti,

கரித்துபட்டி

Witnesses; sé

(சலப். 14, 108, உரை)

(ம்;

garaje.)

Net price;

até gi karittu, 1.<U. kharid.

plant stunted and grown 518012454் ; வளராத டீரம்.
௨ & kind of cloth; ஒருவகைத் துகில்.
g.)

5, 0௯,

garaji, K.

அசல்விலை. (0.0:)

amyams.

௬. 4சரு-மை.

n. (T.

others, the 5th karana; காசை என்ற காணம்.

சரியசோ வேண்டா (பழ. 148).

கரியல்

kariji,

Second half of some tifis and first half of some

buck,

having a dark back, Antilope bezoartica; Spitny
torr.
கரியமிலவாயு kari-y-amila-vayu, க. சரி"

19, 102).

கருக்கட்டு-தல்
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(சல்.

வென மொழிப

for

magical

karumam;
electron;

5).

(தொல். பொ. 18).

preparations

svagodsg.

Usuotay.

14, 10 2ா20120(5

employed

(W.)

சருவளர் வானத்து

in afta-

15. Atom,
(பரிபா.

16. Genius, ingenuity; @winswPay.

SHSSt067
கட்டான்.

SG}SSL_O-gev
<s@t+.

karukkattan,

Jagged Jujube.

2,

(w.)

1. cf. fe

See agégamidh,

karu-k-kattu-,

1. 70 0வ௦ ௨௯௦௦14;

v. intr.

உலோகத்தால்

750

கருக்கண்ணி

உநவம் வார்ப்பதற்த அச்சுக்கந அமைத்தல். 2, 1௦
become dense with watery vapour, as clouds;
மழைக்தணங் கோள்ளுதல்.

கருக்கண்ணி 1௨201/200ம், ௨.

dron, m. sh., Clerodendron
'வெள்ளைக்கண்ணி.

SES

Rain-cloud;

karu-k-kam, n. prob. s@!-+ kha.

கார்மேகம்.

தருக்கரிவாள் 1201687155], ச. 4கருக்கு4-

அரிவாள்.
Sickle with serrated edge; upadr
உள்ள அரிவாள்.
SHESOI-SH karu-k-karai-, v.inir.<s@?
+. To miscarry; கநப்பஜ்சிதைதல்.

S@HSEN karukkal, n. 4கருகு-...

1, Dark-

0௨557 இநள். அமாவாசைக் கருக்கல், (9.) .2. [18.
karukkal.)

Twilight,

darkness

before

dawn;

மங்கவிருட்டு. விடியற் கருக்கல், 3, (01௦0410255;
அடர்ந்த மந்தாரம். வானம் சருக்கவிட்டிருக்றெது.
4.
Sunburnt

paddy

566 கநக்கல்நேல்.

crop;

emigg

(18.)

கருக்கல்தெல்

s8+.

cui.

1801/வி-றவி,

Gg.)

௩,

5.

“க்குச்

Thin corn of paddy, not fully matured;

மணிபிடியாத நேல், 7௦௦.

SGE500O0-5

karukkal-itu-,

v. intr.

<id.+.
To become dark with clouds, as the
5189) அடர்த்தியான மந்தாரமாதல். வானம் சருச்சவிட்

டிருக்து.

0௦1707.

கருக்கழி-தல்
+.#J-.

122ய11:5]1-, ௨, intr. <aGew

1. To lose sharpness, as the edge of a

cutting instrument; கூர்மழங்கதல். (w.)
2. To
lose freshness, as cloth; tyguanto குலைத்ல், சேலை

சருச்சழிக்து விட்டன. (2011௦9.

கருக்காப்பாரை2:ய1%8றறகாவ், ௩. 11௦0௧௨

mackerel,

silvery,

Caraux

Sansun;

கடல்மீன்.

வகை.

கருக்காம்பாறை
karukkam-parai,
Tunny-fish.
5௪6 இசத்தசறை.

+.

nm

SHSeiTtostd karukka-maram, n. “கருக்கு
cf. sqsesemord. Jagged Jujube.
See

கதக்தவாய்ச்சி, (w.)
Speers
karu-k-kay, ௩. கருர்.
[M.
karikku.) 1. Young and immature fruit 3
பிஞ்சு.
கருக்சாய் சடிப்பவர்போல் (இல், இருவிருத், 64).
2,
5௯ குநக்கல்நெல், 0௦7707.

கருக்கானபணம் karukkana-panam, 1.
<s@4G+.
Newly minted 10003) புதுதாண

und.

2. 51701

மகா?

கண்டிப்புள்ளவன்.

0௦47௦7.

3.

Man of guile; ataacir. (w.)
கருக்கக்கொடு-த்தல் karukki-k-kotu-, v.

intr. <6@&@-+.
To cook food, as slops, and
give it to a patient, as diet; பத்தியத்துக்தக் கஞ்சி

முதலியன காய்ச்சிக்கோடுத்தல். (ம.)
5GSEO-5ev karukkitu-, v. “கருக்கு
5, 27,

கருச்சமெல்லாக் சமமும் To grind, whet, sharpen edge; கூரீமையாக்ததல்,.

பொழில் (தேவா. 894, 8)

்.

Cleroden-

infortunatum ;

கருக்குத்தாமரம்

(W.)

கருக்கானவன் karukkdnavan, 2.
<id.+.
1. Straightforward man; ஒழங்தள்ளவன்.
0௦1707.

(w.)—intr.

See #g&Gan6-,

Madr.

SGSReo_ karu-k-kitai, n. prob. @? +.

Counsel, consideration; aGovratar. (wap. 9.)
SHEG*-Sv karukku-, 5 v. tr. Caus. of

கருகு-.

1. To

burn,

scorch,

tan,

darken

by

18௦1) கநகச்சேய்தல்.
2. To toast, fry, parch,
௦) காய்ச்சுதல். கருக்சா மெருகுப்பச்சை செய்யிதே
(தைலவ. சைல. 84),
3. To burn up, consume};

எரித்தல், இவன்றனைக் கருக் (அரிச். பு. மயான, 33).
4. To ௧௨55;

60 ௨௦௦86; திட்டுதல். ஆளைக் கருக்கிப்.

போட்டார்கள். (14)

SSG" karukku, n. (T. karwku, M. karubhu.) 1. cf. 3@*. Teeth of a saw, of a sickle; sharp
edge of a newly ground cutting instrument;
ஆயுதப் பற்கூர். 2. Jagged edge of the palmyra

leaf stalk; பனைக்கரக்த. சருச்சன் . . . போச்தை
(குச். 281). 3, Jagged indentation of leaves;

இலையின்

கநக்த..

(4,)

4. Sharpness;

கருக்கு வரளருள் செய்தான் (தேவா. 185, 8), 5.aufenw.
Keon.
ness of intellect;

upPSautonn.

accuracy, correctness; Gpitenw.

6, Strictness,

7. External rind

of palmyra fruit which dries and peels off in
flakes; verisnigGsrd apy.
(w.)
See
கரக்குக்கஷாயம், 9, 3127001௦ drug, as 8.hemp;

போதைவஸ்து. கஞ்சாச்சுருக்குவகை (இழகர்சல, 41).
10. Engraving, carving, embossed work; Gur
நித்த சித்திரம். வட்டில் ஒன்று. 5G SB 16 O
சிக்சபாத:

மிரண்டும் உட்பட (S01, 1 5).
11, Newness,
freshness ; gion. பாத்திரம் கருக்கழியவில்லை. 1.2.

Neatness, (1410855; சுத்தம். அவன் காரியமெல்லாம்.
கருச்சாயிருக்கும்.
13, 139 ; அழகு. சருக்குச் சரி.
சைச்கச்சை (சவிகுஞ். 4),

கருக்குக்கஷாயம் karukku-k-kagayam, a.

<s@4q@ +.
Decoction in water of several
charred drugs; பலமதந்துச் சாக்கை: கநக்கி காய்ச்

சிய கஷாயம்.

Coliog.

கருக்குச்சுருட்டு

prob. id. +.

வஞ்சகம்.

karukku-c-curuttu,

(97)

கருக்குடி karukkuti, 2.

(w.)

SHEGSStwob

கருக்கு 4.

(221

5.

Guilefulness, crookedness ofmind;

01.

Soap; satéannd.

karukkuttamaram,

கருக்சாமசம்,.

5௨

n.

கநக்தவாய்ச்சி,

கருக்குப்பட்டு
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SHSESGLUIG

karukku-p-pattu, ௨. prob.

s@4G-+er9.
A kind of cake fried in ehee:
ஒருவகைப் பணிகாரம்.

SHSEGLUSTEG

karukku-p-pickku,

n.

<4GsG+. Sponge-gourd, s. tr., Luffa acutangula; Std gams,
.

SGSSGOL_om_
+.

karukku-mattai,

௬. <id.

Stem of a palmyra-leaf with the sharp jag:

(869 60805)

கரக்தள்ள பனேமட்டை.

கருக்குமீசை

,

karukku-micai,
அ. 414.4.

Curled moustache;

முறுக்கிய மீசை,

SHEGUII
GOS karukku-vardkan, n.<id.

+.
New pagoda coin on which thie figures
are well defined; Ugapnemrunb. (w.)

SGEGaTMEA

karukku-vaycei, n. <id.

+. Jagged Jujube, m. tr., Zizyphus trinervia;
மரவிகேடம். (1)

SHESoTUNIG-Bey

karukku-vay-p-

patu-, v. intr, <id.+.
To become sharpedged, as a cutting instrument; gyysawg கூர்
மைப்படூதல்.

(14.).

கருக்குவாள் karukku-val, ௩. 416. 4.
Sword with a sharp edge; afu andr. s@ég
வாளருள்செய்சான். (தேவா. 185, 8).

S@HS@Gautof

karukku-vaji, n. <id. +.

586 கதக்தவாய்ச்சி,

SHEGAIG-SeV

<id.+.

்

karukku-vitu-,

SHS @Castey karukku-velai, n. <id. + .
or metal, raised work, bas#puGa%v. (w.)
karukkuvai, #.
Holly-leaved
tree, s. tr., Salacia prinoides;
(1.

கருக்குழி %௨ம-1-1யு], ஐ, <sg'+. Womb;
கதப்பாசயம். கருக்குழிவாய்ப்பச் தொல்லைச்சென்மம்:

(மதைசை. 32).
கருக்கூட்டு-தல்

karu-k-kittu-,

&HSH5O karu-k-kitu, ௩. <id.+. Ovary;
(1.).

கருக்கொள்(ஸ)-தல் 12:0-%-8௦]-, உ. intr.
<id. +.
To conceive; to be impregnated;
to get fecundated, as animals; to get filled, as
clouds with water; sh’nuwen gh.

SHaCar@-sv

<4@dq
+ 9@-.

karukkdtu-,

ஐ. intr.

To appear, as a young growth,

as the-soft hair on a young man’s upper lip;

மீசை அகும்புதல். Collog.

1. Charred rice

ager Gungsir. (w.) 3. State of being partially

charred or over-roasted; sgiGutms. Collog.
4. Dusk of the evening or of the dawn; wise
வெளிச்சம். (8.)
5. Obscurity in /language,

ambiguity in meaning considered ag a defect;
தேளிவில்லா
emeralds,

வாக்த.

one

0௦7707.'

of

eight

6.

ஒன்றுகிய

(லப். 14, 184, உரை),

Sse

flaw

in

marakata-k-kurram,

93.) மாகதக்குற்றம் எட்டனுள்

karukar-pun,

Healed or dried 5016; ஆறின

Oger.

n. 4சருசல் 4,
புண்.

(w.)

SHG-SH karuku-, 50. intr.<sg-cw.1. To

be scorched, scarred; to blacken by fire or the

sun; to be tanned, as the 8206); நிறங்கறுத்தல்...

geflagsr (uss. age. Big. 5).
brown, to wither from

பயிர்முதலியன தீதல்.
dim; to deepen

3.

become dark, grow

into night, as

EHEGioCloesrev

கநங்தம்மேனல்.

2. To tum

Jack of water, as plants;

evening twilight ; இரளுதல்.
ரும் (உபதேசகா. கைலை, 46).

the

shades of

கருகுசங்குலிற் போத

karukummenal, n.

karuku-mani,

n.

String of small black beads

See.

<s@@-+-

with a pendant

in the centre, worn close-fittingly around the
neck by girls and young women generally;
மக்ளிர் உட்கழத்தில் அணியும் கறுப்பு மணிவகை...
SHEGoTaY karuku-malai, mn <id. +.

Twilight, dim

light of the evening;

மாலை

யில் தோன்றும் மங்கல் வெளிச்சம். (௭)

கருகூலம் 12ாய1:ய௨௱, n. [M. karitdlam.]
Treasure-house.

தேடிவைத்த

5௨6 கதவூலம். சருகூலத்த . . .

சடவுண்மணியே

(Sey.

பிள்னேச்.

மூத்த. 1),

கருங்கடல்வண்ணன்

v. intr.

<id.+.
1. 826 கதக்கட்டு-, 2)
2. To scheme,
contrive, plan; aumugsGadisad. (w.)
சினைப்பை.

Sse karukal, n.<s@qqe-.

௦. பொரு, 1௦ 0௦002; சோறுகறிகளின் காந்தல்.
Collog.
2, Dried betel leaves; grain or other
vegetation, scorched or blackened by the sun;

க

0. intr.

See sg&Gar6-. Collog.

Work in stone
relief, fretwork;
SGHEGonaI
berried Spindle
சிறிய மரவிசேடம்.

கருங்கண்ணி

%8ட-ப்-௨ரவ]-ஏஹ-

nan, n. <sg-ewt.
1, Visnu, whose complexion is as dark as the colour of the deep sea;

திதமால், (இலா.)

2. கீந்லாகா; ஐயனார்.

SsGaeOssmiy
+.

Black

karu-i-katukkay, n. <id,

variety of chebulic myrobalan;

கறுப்புக் கடுக்காய்.

ச)

(4)

கருங்கண்

(பதார்த்ச. 971).

1ஊடுங்ஷ,

திநஷ்டிதோஷம். ...:0௦.

கருங்கண்ணி

ஐ. <id.t+.

காம-ந் “மகரம், க.

Evil

41ம். 34,

1, Black-eyed woman; sifu aclraSarujcn_aster.

மையார் கருல்சண்ணி (இவ். இருவாய். 9, 4, 1). 2,
Akind of fish;

Werasos, (W.)

3. A species
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கருங்கண்ணிப்பாரை
of cotton, Gossypium obtusifolium; ups Paions:.

(G. Ta. D. i, 161.)
கருங்கண்ணிப்பாரை

18ய-ம்-(ஷஜரம்-ற-

A kind of Ssh; ஒரவகைமீன்.

parai, n.<id.+.
(w.)

second layer of chaff in a threshing floor, next
to the poli-k-kantu; Grbamp& போலிக்கந்

துக்கு அடுத்துவிழம் பதர், (8.)

SHBSIUILITET karu-h-karappan, n. 410.
Ackind of dark eruption;

கரப்பான்வகை.

&(hWSW karu-n-kal, n.<id. +. (M. karin1. Boulder of black rock, large granite

gallu.)

106; மலைக்கல். எருமையன்ன சருங்கல் (புறரா, 5,
2. Flint for striking fire; F8pSSae.

1).

லவ. தைல.)

SMS

3. Pebble ௦2 86006;

(as

பாறைக்கல்.

karu-A-kalam, 2. <id.+. [M.

Earthen

karingalam.]

vessel;

wCumpémb.

sqisers OsriSorré snot yégenp (Pas. 97).
S@weetr

karu-a-kala, 2. <id.+.

Sea-

fish, large size, Cybium kuhlii; a &Sérama,
கருங்கற்றலை karu-n-karralai, n. <id. +.
1. Umbrine, dark brown or coppery, attaining
Qin. in length, Umbrina dussumieri; adnate

ama. 2. A Sea-fish, silvery, attaining at least
7 fi. in length, Sciaena albida ; Gastron Sabp%o

ShwaTéeoerd
<id.+.

karu-a-kakkanam,

Mussell-shell Creeper, s. cl., Clitoria

SHMSTEHOFTA
climbing

karu-i-kaficori, n. <id.
nettle.

See

&@HsT@ karu-n-katu, n.<id.+.
tion

ஜாமம்) சுகாட.

வேதியன்

வெண்ட$லக்

karu-n-katai,

SHAS

n. <id. +.

karu-a-kanam, n. <id. +.

ESer karu-i-kantal, n.

Sms

karu-a-kay, n. <id.+.

SHwEIA SoS

karunkali-t-tailam,

n. <s@uere)
+. Ebony oil, used for syphilitic
31508565; மேக வியாதிகளுக்த உபயோகிக்கும் தைல
வகை,

(1)

SHUSTA karu-n-kavi, n. <sqG-ew +.
Blue Indian water-lily. 5௨6 கநங்குவளை, (மலை;)
SChBSTGSEDUITEH karu-n-kar-campan, 2.
<id.+.
coloured

A species of horse, having darklegs;
கநநிறக்காலுள்ள குதிரைவகை,

(அசுவசா. 152.)
கருங்காற்றலையன் karu-A-karralaiyan, 7.
<id.+.

A kind of rat; எலிவகை.

(94)

65 HE 75 B karu-i-kiranti,
n.<id.+ granthi,

Cutaneous

eruption of a black colour

affecting children, cyanosis;

கநநிறமாக்குவதாய்க்

2rtbSetrGpa2ud

குழந்தைகட்கு

வரவதான

&GH@Gefl karu-i-kili, ௯. 418.4.

having a black collar around
cornis columboides; Scfaine.

ஒர

Parrot

its neck, Pala(Se.)

Crema-

கருல்காடுதை:

Brown-backed acute-leaved mangrove,
Avicennia alba; snt&Gan.e&.

s. tr., Diospyros tupru; wraSGarb. gas gasred

#e9 (Pas. 2473). 2. Ceylon Ebony, |, tr., Dios~
byros ebenum; woaes.
3. Strychnine tree
566 எட்டி, (மலை.),

கருங்குங்கிலியம் 1:௨7ப-ற்-120ம் பிக), 8.

Black Horse-gram, Cassia absus; sm°G&Gandr.

(6௮)

[M.

1, Coromandel Ebony of Mysore,

<id.+.
Black Dammer, resin, Canarium
strictum; ஒருவகை மநந்துப்பண்டம், (17.).

Black-breasted Bustard Quail, Turnix taigoor;
கறுப்புக் காடைப்புள்.

S@wst ead

கருங்காலி karu-n-kali, ௬. <id. +.
karinnali.}

Fmarg

(தேவா. 39, 2).

கருங்காடை

வியாதிவகை, (கால். வி. 28.)

nm வகைநோம். (44.)

ternatea-typica; Brdaarams.
+.
Small
சொறி. (1)

<id.+.
Palmyra tree bearing black fruit;
பழம் சரநிறமாக இரக்தம் பனைவகை. (சல். ௮௧.)
கருங்கால் %8யு்-1281, ஐ. <id.+.
Black
leg, symptomatic anthrax; sreSpanggnb wm°G

The

SHESG1 karu-a-kantu, ௬. <id.+.

+.

கருங்குரங்கு

<id.+.
m. tr.,

(w.) 1.

Dark areca-nut, not yet turned ரசம்; இளம்
utés. 2. Grain or fruit almost ripe; Gamgsani

குறைய முற்றிய பயிர் அல்லது காய்.
கருங்காய்ப்பனை karu-i-kay-p-panai, n.

SCHEGLLL

karu-n-kuttam, n.

Black leprosy; குட்டவகை,

கருங்

<id.+.

(கலித். 65, உசை:),

to karu-a-kunam,

Bad, malevolent disposition;

௩. 41ம். 4.

séganb.

குணத்தார் சேண்மை கழிமின் (றுபஞ். 20).
SHwGRamuteh

sqe

karu-A-kutirai-y-ali,

n.<id.+. Bhairava, so called because he rides
௦௨1௧௦1 ௦௧56; வைரவன். (சூடா.)

கருங்குத்தம் %கா-ற்-வாமகர, ஐ. <id.t+-

A disease of (116 ரர6; கண்ணேய்வகை,
கருங்கும்மெனல்

<id.+.

Phrase signifying

இதளுநற் குறிப்பு. (௭)
ShBIGIHE

(1.)

karu-n-kummenal,

pitch

1.

dark; os

karu-h-kuranku, #. <id.+.

Black monkey, Semnopithecus
வகை, (9வ௪. 1893, உசை;)

johni; §mi8

கருங்குரு
வி 1:8ா0-ந்-1 பாபர், 4. ₹10. 4.

தே (இருவாலவா. 00, 1).

குவளைவகை,

2,

3,
2.

A black species of Crab’s-eye, Abrus precaகருங்கூத்து

Ger Barons.

karu-v-kittu,

(L.)

2.

Senna,

m.

tr., Cassia

siamea;

(8.).

(பதார்த்த. 809.)

கருங்கோள் 1-௨10-ட்-80], 8. 410. 4. 8,
the ascending node;

SHFA-SO

@stg.

(w.)

karucci-, 17 v. intr. <garj.

To roar, as a wild beast, a warrior,

cloud.

See ###.. Collog.

a thunder

&(5FA Sib karuccitam, n. <garjita. Roar-

dark variety of paddy maturing in three months;
முள்றுமாதத்தில் விளையும் ஒரவகைநேல்.

forius melanospermus;

Tree

மஞ்சட்கோன்றை.

கோழி.

Blue Indian water-

lily. 865 நெய்தல், (குறிஞ்சிப். 84, உசை;)
கருங்குளவி 12:0-ம்-6யிர, 8. <id.t.
A
$060165 01 ௩250; குளவிவகை,. கருங்குளவிச் சூசைத்
தற் நீச்சங் சனிபோல் (சனிப்பா. 1, 110, 50).
Sh HSHIoou karu-h-kuruvai,n.<id.+. A

கருங்குன்றி karu--kunri, x. 418.4.
Black dhal. 8௦6 சாலியாந்துவரை. (ரூ.௮)

Siamese

கருங்கோழி 120-ம்-186], ௩. <id-+. (M.
karingoli.] Fowl of a black ஏக்க; கறுப்புக்

கருங்குவளை
karu-h-kuvalai, 2. <id.+.
Blue Nelumbo, Pontederia monochoria-

vaginalis;

கருங்கொன்றை 18ப-ம்-2௦ஈ1௨], 1. 416. .

526

ச்கீதநவி. கருங்குருவி யெ்காளூங் காக்கைக் கொளித்
1.

கருஞ்சிறைப்பறவை
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சுருவ்குருவி

<id+.

ing; கர்ச்சிக்கை, (ஸா)

கருசனை 180௦௨௨], ௩. 5௦6 கரிசனை. (J.)
SHCHFISG karu-fi-carakku, 1. 4கரு-மை
Grains, as paddy, millet, etc.
+
(கலப். 5, 23, அரும்.)

See

கூலம்.

S(HEHFoorLD karuficanam, n. cf. grijana.

Drama of a very low order; @famar sma.

See முநங்கை. (பில்)
முதுபார்ப்பான் வீழ்க்கைப்பெருங் சருங்கூத்து (கவித்.
SGHS5FTHD
karu-ii-cati,n.<sq-eo0+.
Low
65, 29).
(w.)
Siduodactr.
degraded;
and
dark
caste,
கருங்கெண்டை 18ம்-ர்-%ஜ(கர், 2.<id.+.
SOHC
HSI karu-i-cintu, #. <id.+.
Bitter Carp, silvery, attaining 5 in. in length,
Barbus chola;

Horse-radish tree.

ஆற்றுமீன் வகை.

&GHC
%¥ cb karuikécam, n
வேண்கலம். (மூ. ௮.)

Bell-metal;

கருங்கை 18॥-ப்-6௨1) 8. 4கரு-மைஎ*.
1.
Brawny hand of labour, as of smiths; aeSenu

யுடைய கை. கருங்கைக் கொல்லர் (லப். 5, 29).

2.

Hand of slaughter; Gardvguii கை. (இவா.)

S@wepswiTosr karu-n-kaiyan, 2. <id.+,
566 கரிசலாங்கண்ணி,

(சங். ௮௧.)

SBI
GT SG karu-n-kokku, n.<id.t.

A

dark kind of paddy-bird ; Gandgaims. (usages.

889.)
SHBG STL 1g. karu-n-kotti, n.<id.+. An
aquatic plant, Aponogeton; Gam2yaims. (W.)
கருங்கொடி karu-n-koti,n. <id-t, 1A
kind of running plant that yields berries;
கோடிவகை. (.)
2. One of the two chief
varieties of betel; வேற்றிலேவகை. (0.5.0. 275.)

SHAG
ST oortcv
+.

South-east wind;

karu-n-kontal, n. 418.
Gacr&iambo.

SHO STE karu-n-kol, n. <id.+.

(w:)

இநம்பு. (சூடா),

Iron;

கருவ்கொல்லன் 1:80-ம்-160112ற, ஈ. 416.4.
Blacksmith; s&gureir.
Seamer

கநங்காணம்.

(7)

karu-h-kol, ஐ. <id.+.

Clay used as mortar
(தைலவ. ange.)

gmyGea.

for building;

SHSHF Tonto karu-f-camai, n.<id.+.
species of Little millet;

A

sramtaims.

Sehr TuCout karu-d-caya-ver, n. <id.
atwGart ass.

Madder root;

+.

~ s@peprrit

karu-f-car,

n.<id.+.

joint; அரைப்பொதத்து. Loc.
கருஞ்சாரை

Black

karu-fi-carai,

Rat-snake,

Zaoccys

(W.)

9.

Hip<id.+,
சாரைப்:

mucosus;

பாம்புவகை.
கருஞ்சாளை 1௨ம-8-௦8]ல், ஐ. €ரிம்4்.
A
(1)
மீன்.
ஒருவகை
88%)
௦1
18ம்
38218, 11ம்

1210-ம் விப,

கருஞ்சிலத்தி

Small-leaved

Golden-blossomed

m. tr., Ochna

wightiana;

n. <id.+.

Pear

ggumasumd.

SGEHPeH karu-h-cilai, ௩. <id.+.

rock; spfpsse.

tree,

(L.)

Black

(w.)

SHEH Rass karu-fi-civatai, n.<id.+. A

kind of Indian galapee; @pamaé Gay. (ugaigs.

1062.)

SERA,
௨:

karu-i-civappu,

266 601௦07; கரமைகலந்த

கருஞ்சிறைப்பறவை

See val, OS

+. Deaton

௬. <id.+.

சேந்நீறம். (001704.

132ப-ந்-012௨1-ஐ-ற௨1௨5௦ மயில், கருஞ்சிஜைப்

டறவையூர்திச் சாமரு காளை தான்சொல் (வச. 1961).
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கருஞ்சீரகம்
SHEE IGELD

karu-f-cirakam, n.

Blac’ Cumin,
(பதார்த்த. 1034)

Nigella

sativa;

கருட்ததி

<id.+. 1 பெநமநந்து.

Woods.

Saas.

(மலை.)

3. Common Delight of the

50 குறிஞ்சா, (w%.)

கருடக்கொடியோன்

SHCHRSEHT karu-fi-cukkan, n, <id.+-

n, <id. +@srq.

karuta-k-kotiyon,

Visnu, having the figure of

Black kanker; ggaimad s&. (w.)
.
கருஞ்சுக்கிரன் karu-A-cukkiran, n.<id.+.

harutan on his banner; Sguwtd. (Bav.)
கருடக்கொவ்வை
karuta-k-kowvai,

Disease of the pupil

<id.+.

of the eye;

வகை. (வோட்)

SHehHowTIA.
Species

of

karu-fi-cunti,

Sensitive

rubicaulis;

tree,

சுண்டிவகை.

கண்ணேய்

#. <id.

1.

sh.

Mimosa

(மலை.),

கருஞ்சுரை %800-0-0012ர்) 8. <id.+. 1. A
black gourd; ௬ரைவகை, (1.) 2. ௦4, கருஞ்சூசை.
Hedge Caper Shrub. 566 காடீடுக்கத்தரி, (0)
&

CHS eng

cf. soe

GéagsP.

Shrub.

karu-fi-cirai,

m. <id.+.

Hedge Caper Shrub.

(w.)

2.

1.

See

Orbicular-leaved

am?

Caper

526 செங்கத்தர், (மலை)

SHEFF

karu-f-cey, n. <id.+.

கருஞ்செவ்வாப்பு

Gamgaims,

௩.

Clitoria ter-

(w.)

5GLSCareal
*.

Creeper,

karuta-k-kovai, n. <id.

58% கநடக்கோவ்வை.

கருடகம்பம் karuta-kampam, n. <id.+.
1. Column in front of a Visnu temple with an
image of Aaruten fixed at the top; Pgut&Gar

யில் துவசத்தம்பம், சருடகம்பந்தனை

வணக்

(அரி.

சமய. பத்திசாச, 92),
2. Lamp-post near the
temple ௦4 சார்ச்; கநடன் சந்நிதியை யடுத்து,
விளக்குமாட்டூம்படி நாட்டிய தாண்...

SL Cagsoosr kacuta-kétanan, n.<id.+

கருஞ்செம்பை karu-Ai-cempai, 2. <id.+.
Common Sesban, |. sh., Sesbania aegyptiaca;
ஒநவகைச் சேடி, (பதார்த்த. 583.)
cultivation; நன்சேய்.
செயும் (1050.).

natea;

+ .

Mussell-sheli

சீர்கிலமுங்

Wet

கருஞ்செய்புன்.

karu-A-cevvappu, n.

684௭௨.

56 கரடக்கோடியோன்,

கருடசாரம் karuta-caram, ௩.
Sea-salt ;
சிந்துலவணம், (4.),
கருடசானம் 1621048-020௧௭, n. <garuda+
மிழூம்ாம. 866 கநடத்தியானம். கருடசானத்திற் நீர்
விடம்போல் (சி, போ. பா. 9, 9, 9).

கருடசேவை karuta-cévai, nn. 414.4. க
<id. +. Unhealthy colour ofa new infant, as
festival
of Visnu, as mounted on karutan;
atches of dark on the skin;
im
ந்
ன். .கருடோற்சலம்.
0௦1709.
:

தோம்க்தக்கறியான, நிறவேறுபாட, 12... one
SHEHCEIT

karu-A-céra, n. <id.+.

A

poisonous insect whose bite produces dark
௧10105 01) (106 51
; கடித்தலால் உடம்பில் கறுப்பு
நீதமான தடிப்பை உண்டாக்கும் ஒந விஷப்பூச்சி.
(ரட்)

கருஞ்சேவகம் 1:470-8-௦6 ௨20, ஈ. 414. 4.

Daring act of heroism;

சேகசஞ்செய்து

செஞ்சோ

(சலிம், 477, gsc).
கருஞ்சோளம்

Biack

பெருவீரச்சேயல்,

ஐறச்செய்ச

சைம்மாது!

14:0-ந-௦5]0 n. <id.+.

maize, Sorghum vulgare;

(பதார்த்த, 833.)
கருடக்கல்

கருஞ்

Ganenaians.

1270(-12-08], ஈ. 4சசாகத்ச
3.

SG

SHusertd

karuta-t-tiyinam,

2.

<id. +.
Imagining oneself to be karutan
and using charms on the patient bitten bya
5026௦) சர்ப்பவிஷத்தை நீக்கும் மநத்துவன் கநடனு.
கத் தன்னைப் பாவிக்கை, சருடத்தியானத்தின் விடமொ
ழியும் (௪.௪. 9, ற.

கருடத்துவசன் 1:2:014-0-0012083, 72. 4110.
t+dhoaja. See sp_4GamgGurdr.

கருடத்தொண்டை

<id.+.

karuta-t-tontai,

See sp _&Gandionw. (w.)

n.

SGLSO
or cof} karuta-t-toni, m. <id. +.

A musical mode;

@t @amaid,

SGL_sheertd karuta-taricanam, n.cid.

Medicina! stone or mineral used as a charm
+; | Worship of the white-headed kite; கநட
or antidote for snake-bite; umbtSdr கடிவிஷத் பட்சியைக்.
'வணல்குகை, (0௦10.
அத் நீக்குங் கல். (ஸூ)
கருடதிசை karuta-ticai,n.<id.+. (Astrol.)
கருடக்கை
karuta-k-kai,
nm Cid. +.

(Natya)

Gesture

with

both

a

hands, as held | (: Ww.)

together in worship; Sera! aucentigp208 am’ Gib
(இணைக்கை வகை, (பரத. பாக, 57.)

கருடக்கொடி.

1, Flag

with

the

kite; Sgégaied.

1௨15-2100,

a. 4124,

figure of a white-headed

2. Indian Birthwort. See

being the quarter of karutan;

. SGU pA

karuta-nati, n. <id.+.

&hePons.

A river

in South Arcot District which, according to
Hindu mythology, is said to have sprung out

of the earth where the karutan scratched with
his beak; Gages s@. Loc.
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கருடப்பச்சை

கருடப்பச்சை 12:012-ற-ற௨௦௦வ), 1. <id.+. |

கருணாகடாட்சம்
&(htL_om karutan, n. <garuda.

1.

A my-

1. A kind of emerald; ggams மரகதம். குண
மூன்றால் கருடப்பச்சைக்கு (திருவிளை. மாணிக், 60).

thical bird, king of the feathered race, enemy

2. 566 கநடக்கல், (w.)

of Kagyapa and Vinata; maerGguctr. 2, White-

SOht_LiLiT tenes karuta-p-parvai, n. <id.
+.

1.

பார்வை.

(ர)

Keen,

penetrating

கூரிய

+.
Indian Birthwort.
See Gugugsgi. umdy
மஞ்சுல் கருடன் ஜெங்கதனைக் கண்டு (பதார்த்த. 425).
Slow FbLiT karutan-campa, n. <id.+.

கருடபக்கம் 1மயுகஉறலிய்கற, #.<id. + .
ஒருவகை

A kind of gesticulation by the hand;
நிரத்தக்கை,

(சிலப். 3, 12, £ழ்க்குறிப்பு.),

&(HLLIGHEU karuta-paiicami, n. <id.+.
Austerity practised on the fifth day of the
bright fortnight of Avani by women whose
husbands are living; ஆவணிமாதத்துச் சுக்கிலபட்ச

பஜ்சமியில் சுமங்கவிகளாற் கோண்டாடப்படூம்

தம்.

விர

SGLLiGHF
TSS ILD karuta-paiicakkaram,
mn.

<id.+.

Mantra of five letters

invoking

&யார்சா; ஐந்தேழத்தாலாகிய கநடமந்திரம். (w.)
SHLULASeY
karuta-patci-k-kal, ௩

<id.+.
566 கநடக்கல். (47)
&@t_utaiter karuta-pavanai, x. <id.+.
566 கநடத்தியானம். கருடபாவனைபோலப் பொய்யா

யினும் (வெசம. 61).

ShL-utaptoertd
<id.+.
ஷாணம்.

SLL

A species
(9)

reed

karuta-pasinam,

௬.

of arsenic; gama)

ut

karuta-puranam,

n. <id.

+. Achief Purana, one of patinen-purdnam,
q.¥.; UPSGCareir_ysron spre.
S@t-T karutar, n. <id.
A class of demigods, one of patinén-kanam, q.v.; UfGereo
கணத்து ளோநவர், (இவா)
Slo
Kosresr Karuta-vakanan, ௬. 4014.
+vdhana.
Visnu who rides on karutan; $5
மால்.

கருடவாகனனு .ித்க (இவ். இருமாலை, 10).

கருடவித்தை

karuta-vittai,

n. <id. +.

1. Mantras associated with karutan, especially
efficacious for snake-bite; umber விஷத்தை நீக்
கும் மாந்திரிகம், (w.) 2. Art of charming away
the poison of snake-bite by appropriate incantations, the charmer imagining himself to
be karutan for the nonce; sér2ard sp maths
பாவித்து மந்திரப்பிரயோகஜ்செய்து விஷந்தீர்க்தம்

வித்தை,

3. A climbing shrub, Bryonia

kacuta-p-palai, n. <id.+.

விஷத்தீர்க்கும்.

India-rubber Vine, |. cl., Cryptostegia grandiflora; கொடிவகை. (1.)
(Natya.)

Uupma.

epigea; GandietsGarena.
:
SGt_o1@ pw@ karutan-kilahku, n. <id.

uompacr.

(மாழ். ௮௧.)

SUT ey

headed kite, sacred to Visnu, Haliastur indus;

aguas

Loc.

2, Squint-eye;

3. Look that neutralises poison;

பார்வை.

look;

of theserpent race, vehicle of Visnu, and the son

A superior kind of paddy, red, white, yellow,
maturing in 646 00௦005; ஒருவகைச் சம்பாநேல்.

கருடாஞ்சனம் 1௨01880௨0௨, 8. “பம

@iijana,
apoplexy:

Ww.)

Eye-salve for cases of snake-bite or
விஷந்தீர்க்கக் கண்ணிலிடம் ஒந மநந்து,

கருடாரூடன்
1மம(8ம்(8ற, ஐ. <id. +
@-ridha.
Visnu, in His posture of sitting on
karutan as vehicle; spcrGud Sidgegs $5
wre.

(W.)

& Hy. karuti, ஐ. <T. garidi. [K. garudi.]
1. Fencing; Pevibinb. 2. Fencing-school. See
கரடிக்கூடம், 0௦11௦1.

கருடிவித்தை 121ப(1-57(12ந்) ௧, <id.+. Art
௦448200106;

சிலம்பம்.

07709.

கருடோற்சவம் karutorcavam, n. <garuda+ ut-sava. Festival in which Visnu seated on

karutan appears in procession; திநமால் கநடா

குடராய்க் காட்சிகொடுக்தம் திநநாள்.
கருணம் 1கயாவ), ஈ. “ச்சா.

இக) காது.

சவரிக்கண்ணி கருணமூலத்து வைத்தான் (சூனா. சல்யா.
30த). கருணன்

karunan,

௨

414.

1, 18காரக,

5௦௦்கன்னன். அருண வெக்க சாயிதத்தவ னன்பினா.

தவும் கருணனும் (பாரத. பதினாரும். 87).

2. A

shorter form of the name of Kumbha-Karnha, a

brother of Ravana; கும்பகர்ணன். சருணன் செய்த
பேசெழி லாண்மையெல்லாம் (கம்பரா. மாயாசன, 1),
கருணா் karuha, 3. <karund.
1. (As the

first word in compound

கருணாமூர்த்தி,

words.)

586 கநணை*,

2. (Buddh.) Grace, one of five

kinds of pavanai, q.v.; UTater Sisgier gat yer

அள். மைத்திரி கருணா முதிதையென் றதிக்த (மணி,

30, 256).

கருணா” karuna,n.<U. karna. Large brass
trumpet which sounds the bass; egaime and

யம். (17)

SHECHSLAL
FLD
<karund+.

karuna-katitcam,

ரேல01௦0 1௦௦1)

கடைக்கண் பார்வை.

Collog.

௩.

கநணையோக்டிய
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கருணாகரன்
SH@HSION kavunakaran,n. 210. * ச்சா.
God

as the

storehouse

of

grace;

ap2uradg,

்

கருத்து

SSSI
karuttamam, n. <kardama,
Mire; Gam.
S@SSwor karuttaman, un. <Kardama,
A Piraca@pati, one of 21; 21 பிரசாபதிகளுள் ஒர.

@gGruotar crap. sGrarg eisai: sGep
கரனே (திருவாச. 6, 98).
கருணாடகம் 1:௨7002(2480, n. றா௦ம், கரு-மை

வன். (கூர்மபு. பிருகுவர. 0.)

+5n@+ x.
1. Kanarese
த0க26.
586 கன்னடம்,
2.

<s@+-

country and lan(Mus.) A melody-

type; @f @atab. (uss. Orne. 55.)
5GCOAB

God

as

karuna-niti,

the highest

2.

<harunat.}

repository of grace;

216

karuna-martti, உ. <id.+.

(200 85 6806 650120)

அருளுநவானவன்.

S(}@nower karunalayan,n.<id.+d-laya.
God, the storehouse of grace;

மானவன்.

சடைப்பட்டேனை

அதளுக்கு நீலைக்கள

யாண்டுகொண்ட

கரு

னாலயனை (இருவாச. 97, 1),
ae Reef karuni, n. prob. «qe.
1. Hill,
mountain; Ww. (w.) 2. Cave, cavern; Sms.
(#8)

SQHewN GOS karunikai, n. <harnika.

carp

of

the lotus,

germ

மரப்) தாமரைப்போகுட்டூ,
கருணீகம்

or

Peri-

rudiment

of

the

(1.),

karunikam,

karanikamu.]

n.

<karana.

{T.

Office of village accountant or

ரவா ; கிராமக்கணக்குவேலை.
கருணிகன் 1200,

accountant;

x. <id.

Smudaordéadr.

1. Village

sOas

யொருமலை.

யாச்ச் . . . காட்டுவோன் சருணீகனாம் (அறப். சத. 86),

2. A South Indian caste
கணக்குவேலைபாரக்கும் ஒருசாதி,

&Q52eer'

of

accountants;

karunai, n. <karupd.

Compas-

sion, grace, mercy, benignity; &gmu.
மாதத்
கூறுடை மாப்பெரும் சருணையன். (இருவாச. 2, 10.

கருணை?

karunai,

n. <karuna.

(Rhet.)

Sentiment of compassion, one of nava-racam,
4௮.) நவாசத்தொன்றகிய அவலச்சுவை. (இவா),

&Geoar® karunai, n.<sa%er.

yam.

See argiag2er.

herb.

See காறக்கருணை,

கருணைப்பலா
5௦6

1, Elephant

2. A tuberous-rooted
(பதார்த்த, 1492.)

%21ய0௨4-ற0௨15, n. <id.+.

காறக்கநணை,

கருணைமறம் 12யர2ப-முகரகற, ர. <Shkaruna

di Reformative ponjshment, as an act
of
livine grace; &,
'சய்யும் நிக்கீரகம்,
௮ச்

கதனவ
4).

S@SPuUtd
Ass; Spang.

செய்சை மாறி et a
karuttapam,

to

gravid,

be

To

@&

conceive;

கோள்ளுதல்..

ஞூகீத இநப்பிடமானவன்..
SQHeHEptSB

karu-t-tari-, y.intr. & tr

SQSSN-5ev

ee

க்

௩. <gardabha.

SOSSonoy karuttalavy, 4. கருத்து 4 அளவு,
கநத்தனவை.

566

karuttalavai, n. <id.+ ser

கருத்தளனவை
வை.

(1,08.)

1௦1461௦௩௦௦; அனுமானப்பிரமாணம்

பிரத்தியங் கருத்தளவென்ன (மணி. 99, 48).
கருத்தண் 181002, 7. 566 கர்த்தா. கருவி
காரியக் கருத்தன் (சன். 290).
SHSST karutta, n. <kartd. nom. of karty,
One who is the author of an act; doer; agent.
526 கர்த்தா, கருவி கருத்தா வுடனிகழ்வு (ஈன். 297),

SHSSTOUT

n.

<id.+.

SGOT karutta-v-aku-peyat,

(Gram.)

Metonymy,

where

for

the

@per

he

has

the

Agacresat

doer is put for the work done,e.g.,

composed;

sgssraddt

பேயைக் காரியத்திற்த வழங்கும் ஆகுபெயர். (ஈஸ்,
290,

ag.)

SGESTOM karuttali,n. 4கருத்
- ஆள்...
த 1,

Person of genius, judgment, discrimination,
acumen, penetration, discernment; Ugs#are?.
(w.)

2.

One

who

is

careful,

industrious,

பேதனம்; கநத்துள்ளவன். (1.2,

S@SS TOM?

karuttali, n. 48௪7௪
4 ஆள.
௪

68௧ கர்த்தாளி. அம்மான் சொத்துக்கு மருமான் கருத்

தாளி.

S@FH

karuttu, 2. <sgg-.

[M. karuttu.)

1. Object, design, intention, purpose; Garda.

'இருவுளத்துச் சருச்தெதுவோ (பாசத.

நட்டி... 92).

2.

Gist, substance or pith of a matter; gmbufuub.

பாடவல் கருத்தே
idea,

(ஈன். 21).

doctrine;

₹வோற25(0256)

3. Opinion,

Gamcrens.

கவணம்.

4.

notion,

Attention;

அவன் உபாத்தியாயர் சொல்

வசைச் கருத்தாய்க் கெட்டுறுன்.

Wish, desire,
inclination; @ms, s@s@er 5,QiOge
(sibuar,
திருவடி.

விவேகம்.

65).

6, Discrimination,

சருத்லொ

விறைவன்

Seo

judgment;

கருதினால்

(சம்பசா., கும்பக, 156),
7, Agreement; சம்மதம்.
அதுவெனக்குல் கருச்தென்றான் (பாரத. இருட்டி. 39). 8,
Mind;

மனம்.

தாபதர் சால்வரு மெனகருத்திடை முற்.

us லெய்தினார் (சக்தபு.

benefit, use; ume.

மேருப். 56),

gas

மருந்திலே

9.

Good,

கருத்தில்லை.

(W.) 10. Will, determination; adispub. age
கில் . . எல்லாப்பொருளும் வருத்தித்த (இவ், இரு
out. 2,2, 8). 11. Self-esteem
; தன்மதிப்பு.

ரூசை சோச்ூச் கருத்தழிச (நீதிகெறி. 15).

கத்
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கருத்தக்கொள்(ளா)
-தல்

SGS.GSO)
50 on(@H)-Fev karuttu-k-kol-,
v. intr. <s@sg)
+. To have an inclination

to set one's mind upon;

for;

Gsréarpyiph.

&GSHieot_wooL_

karuttutai-y-atai,

24.)

உடையதாகீய

அலங்காரம்.

கருத் துடையடைகொளி
atai-koli, 2.<id.+.

in which

(Rhet.)

௩.

(அணியி.

karuttutai-yFigure of speech

the word or expression qualified by

significant epithets has in itself a suggestive
807௦6) அபிப்பிராயத்தோகூடிய விசேடியத்தை உடை
யதாகிய அலங்காரம்.

(அணியி. 25.)

55S Gu FG karuttu-p-picaku, ஐ. <id.
+.
wid.

Erroneous
(W.)

காட்சிப்பொருள்;

Gist,

மனத்தாற்

காயாமல்,

ews.)

௪.

கருதப்பட்ட

414. * உரை,

of a text; smbuffunb.

substance

SGSO5O-H5sv

(sex. 22,

karuttetu-, v. intr. <id.

+a@-. (w.)
1. To plan a project; @adf
செய்தல்.
2, To find out the purport of a

passage; acspsspae.
5HS057O-ge
<id.
+ 9@-. (w.)

karutatar, n. <id. +g neg.+.

கருதலர்.

கருதாதார்

13, கொளு).
S@STT

SESOT.

karutar,

மதிற்குமரிமேல்

n.

(பு. வெ. 0,

<id.tid. t+.

sGsri Gasser and

See

(உத்தசரா. இரு

வோலக், 6).
SQ Zl-Sov karutu-, 5 v. tr. [M. karutu.] 1.
To intend, purpose, design;
: 2. To recall to mind,

stomramgs.

(Sa)

recollect; wppasmp Sears

தல். கருத லாராய்ச்சி (தொல். பொ.

260).

3. To

கருதி யிருப்பர் (குறள், 485).
4, To suppose, consider, imagine; to take it into one’s head; 2%

பொநள், (தொல். பொ. 1, உரை)
கருத்துரை

566.

karuttu-p-piri-, v. intr.

கருத்
IOUT
karuttu-p-porul, ௩.
<id.+. Object of thought, a thing imagined,
fr.

(தேவா. 178, 1).
S@HSTSTT

judge calmly, take heed; நிதானித்தநிதல். காலல்

sagen

<id.+.
(w.) 1. To occur to the mind, as an
idea, a plan; warggi ada.
2. To be clear
to the mind; to be well understood; s5aa
விளங்குதல்.

dist.

S@Sovt0 karutalar, 2. <sGqH-+
ye neg.
566 கநதலர்,
சருதலார் புரமூன் நெரித்தானை.

4.

srbuf

interpretation;

SH SgiwiIA-Gev

கருகலளவை karutal-alavai, 1. <s@se+(Log.) Law ௦4 1௦1210௦6 ; அனுமானம்பிரமாணம்.

| (குறள், 930, உசை.),

id.+. (Rhet.) Figure of speech in which
epithets and phrases ‘are used significantly to
add force to astatement; oft SarusGsnGayus
விசேடணத்தை

கருத்தாரை

karuttottu-,

v. intr.

1, Toconstruea difficult pas-

sage, put a construction on a passage Gumgeir
காணுதல். 2. To interpret a passage after supplying the word or words understood; Gsrég
நின்றகோல்லை விரித்துப் போநன்காணுதல்.

3, 7௦

தேசித்தல்.

5, 1௦ ரசகாம்;

மதித்தல்.

புக்கமுந்தி நாடோறும் மெய்யாக் கரத
17).

6. To wésh for, desire;

7. (Log.)

To infer, 200௦௪;

செல்வத்தே

(இிருவாச. 10,

விரும்புதல்.

(9.)

அனுமானீத்தல்.

அளவை சாண்டல் கருதல் (9. 9. அளவை. 1). 8, 7௦.

ponder, think deeply,
meditate;
sfdsiors
ஆலோசித்தல், ௧௬ கீமனம் (தேவா. $89, 2). 9. To

7560016; ஓத்தல்.
Qa. 6, 9).

சார்கருஇி வார்முசச மார்க்கும் (பு.

&(hSS5SonT karu-n-takarai, n. <aG-eoo+.
A species of Fetid Cassia plant; Gaaima. (W.)

&(hSSeerents
M. fambaham.

karu-n-tanpai,

n.

See syicuygamomd.

<id.+

(L.)

SH SS5eo0 karu-n-tarai, n.<id.+.

Waste

184; பாழ்நிலம். (ஈட)

SHPSto

karu-n-talai,

quarter, the fraction }:

n. <id.+.

£ல்பாகம், கருக்த$ல செச்

தலை தங்கா நிரிக்கால் (தனிப்பா. 1, 87, 171).
01056;

முடிவு.

ஆனணிச்சருக்தலை.

0. 84,

2. End,

3.

Begin-

ரஸ்த; ஆரம்பம். சருக்தலையித் பேசாமல்விட்டது சவறு.
Loc.

SQ PSoortd karu-n-tanam, ௯. <id.t+.

1.

read one’s own meaning in a passage and to
soe
2. Money; usb.
(Sem)
distort the idea intended by the author; imi Gold; Gumeir, வுய்த்துச் சொரிந்திட்டு (நீதியெறி. 9).
கைத்தலத்த
சனம்
பாடத்தில் தன்கநத்தை ஒடீடூதல்.
4. To conSOHSSTH karu-n-tatu, ௩. 418.4.
Tron;
centrate the mind; wargens empatiudsgise.

கருதல் 18:01], 1. <sq@g-.
ence;

அனுமானம்.

(௪. 9. அளவை.

S@Ssovr
1:0௯, வளப்;

திருவடி. 10).

(Log.)

Infer-

அளவை காண்டல் கருத ஓுரை:

1).

karutalar, ». <id.+6 neg. +.
பகைவர். கருதலர் பெருமை (சம்பரா.

இரும்பு, சருக்தாது கொட்கு மிருஞ்சிலை (ஞானா. 57, 29).
SH SST’ SMG karu-n-tama-k-koti, n.
A mountain creeper; pGabigred
<id.+.
என்னும் மலைக்கோடி. (குறிஞ்சிப். 82, உசை.)

SQHSSTOOT karu-n-tarai, n. <id.+dhard.

Black streak on ௨ ௦%; மாட்டின் கரயரேகை, (ஈ.)

758

கருத்தாள்

Stubble;

கருந்தாள் karu-n-tal, x. <id. +.
அறுபட்ட srg.

TH.

Gaub.

கருந்தாளி karu-n-taji, 2. <id.+.

565 காட்டத்தி.

|

.

Hig

karu-n-titar, 1. <id.+.

S@SB-7

mound, hillock; Gufw Gio.

(w.)

millet,

Panicum

பைந்தினை..

indicum;

கருச்தினை யோம்பச் கடவுட் பசாவி (இருக்கோ. 279).

1:2:0-ற-(ய14100, x. <id.

கருந் தூலோன்
+.

Balarama, so called because

cf. riilambara.

he wore, accg. to mythology, two blue clothes

presented to him by Jumna; Uevsmindr. (6)
கருத்தம்பி karu-n-tumpi, #.<id.+. 1. A
Pferois

sea-fish, red, attaining 14 in. in length,

௬4/12) கடல்மீன்வகை,

2. A sea-fish, brownish

black, Gymnapistus niger; scderams.
Coromandel ebony.

&(§/5L_Lb karu-natam, 1. 4 கருநாடகம்.

3.

See gnbiSoo.

இறப்புப். 18).

6@55H1 karu-nantu, 1. <sG-owt.
$0 60185 ௦4 2௨/1) நத்தைவகை. (பிக்.)

prob.

(வேரட். 209.)
கருநாகம்

naga+.

Iritis;

karu-nakam,

n. <id.t

naga.

ascending node, considered as a planet;

@s1g.

&(§ glaieos karu-n-tuvarai, n.<id.+.
Angola pea.

See மலைத்துவரை.

5௦6 தோதகத்தி.

3.

1.

2. Blackwood.

Bourdillon’s

apple-fruited

ebony, |. tr., Diospyros bourdilloni; மாவிசேடம்.
{L.)
4. Topasi ebony of Bengal, m. tr.,
Diospyros topasia; ggams womb. (L.) 5, Panicleflowered ebony, m. tr., Diospyros paniculata;
மரவகை.

(1,).

கருத் துழாய் %820-௦-0ய18], 2. <id.+.
கநந்துளசி.

கருத்துளசி

180-௩.0]601,

See

ஐ.

<id. +.

Purple-stalked basil, m. sh., Ocimum

sanctum-

typica; துளசிவகை,

.

(பதார்த்ச. 304.)

கருந்தேள் 1:2:0-0-(8], ௬. <id-t+.
80012100)

Black

கறுப்புத்தேள்.

2. Rahu the

செர்காகமோடு சருராகத்தின் செய்கைபெற்று
மகாசாத்.

25).

3,

(பதார்த்த. 1175.)
கருதாங்கு

broad-leaved

Lead,

plumbago;

18மற&ர்12ம,
Ceylon

8.

கருதாசம்

karu-nécam,

கருநாடகம்
3.

#.

Music

people;

prob. «q+.
cl.

Plumbago

2. நாம். ச௬-

of South

2.

India;

உ. றாம்.

See
தேன்

14,
4 சாடு.

கீன்னடநாட்டார்.

கொடுக் ௧௫

காடரும் (சலப். 25, 156).
SETH

7

1, 866 கன்னடம்.

னட்டூச் சங்சீதம்.
SST
karu-natar,
Kanarese

1. 45,

1870-0881,

மை-காடு-- அகம்.
கரீநாடகம், 2.

(L.)

(sisy

காரீயம்.

Long-pointed

110௦௧௭0006,

Rosy-flowered leadwort, m.
70588) சேங்கோடவேலி. (ம$ல)

An ornamental plant, Angelonia salicariefolia;
சேடிவகை, (&.)
4. South Indian pine, |. tr.,
Podocarpus latifolia; wrafGarib. Katar.

scrGgpiame.

1. Black cobra; &go}omsttunb.

2. Coromandel ebony.

3.

1. Vile

கருதாகப்படலம் karu-naka-p-patalam, n.
<id.+

727சமற்ற்/02) மாவிசேடம்.

(L.)

A

10006; தீய நாக்கு, 2. Evil-tongued-person: &w
prégetrorai-ctr-cr. Collog.

&Qsgicbeo.s karu-n-tumpai, ௩. 416.4.
1. A very soft woolly plant. 566 பேய்மரட்டி.
See sgmianeS.

566

கன்னடம். சருஈடப்பேர் வெள்ளத்து விழாமல் (பாசத.

SHSTSEG karu-nakku, மூ. <id.+.

Black

karu-n-tinai, n. <id.+.

SG SH
Italian

ich

கருதிலம்

karu-nar, n. <sG-cow+.

Black

palmyra fibre; utsruGer sige amt. (w.)
.
கருநார்ப்பெட்டி karu-nar-p-petti, n.<id.
+.

Basket

made of good black

நச)

யின் கருநாரால் முடையப்பட்ட பெட்டி, (97.
கருதாரை karu-narai, n. <id.+.°
ibis, Geronticus த்சற்770548) நாரைவகை.

கருதாவி

karu-navi,

n.

<id.+.

பனை

Black
(பிங்.)

Black

$060165 01௨௦௦1166; நாவிப்பூடவகை, (பதார்த்த. 1050.)

SHE Pong karu-nalikai, n.<id. + nadika.
கருத்தொழில் 120-௩-0011, ஈ. “14.4. 1, Night; இரவு. கருகாழிகைதான் .. . விடியாவிடின்
Strong workmanship; acu Garg.
sé (சம்பசா. கடி.மண. 5),

சொழில் வினைஞர் (சிறுபாண்.

253).

2, 18௦01 deed,

dark assassin’s work, 161102; கொலைத்தொழில்.
கருச்தொழிற் கொல்லன் (ஏலப். 10, 154).

கருந்தோழி
Indian indigo.

karu-n-toh,

௩.

See அவுரி. (மலை)

<id.+dala.
*

கருதச்சுழி 1210020001, ௩. Goby; a seafish, greenish, stone-coloured, attaining more

SSTor karu-nal, n.<id.+.

Inauspicious

வே. 566 கரிநாள். தொழாமத் செலுத்திய சாள் சருகாள்.
(அருட்பா, 1, வடிவுடை. 38).

கருநி
பறம,

karu-nimilai, க. < id. +.
sulphuret of antimony; gpbuitams.

கருதிலம் karu-nilam, க. <id.t. Barren
than
than 6 6 i in. in : length,
த
obius gymnocephalus; ; soil; useless, waste
Gobi
(per)
ப
e | land; ; பயன்படாத நிலம்ம்.
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கருநீலப்பிறப்பு
sep bucu$ pity
<id.+.

(Jaina.)

above

the

A

lowest

karu-nila-p-pirappu,
state

existence

of

existence

௬.
just

in a narakam,

one of six kinds of births; prsscripgidgé £9
தூம் மேற்பட்ட பிறவி. கரும்ம்பிறப்புங் கருகீலப் பிறப்
பும் (மணி. 27, 150).
கருதநூல் karv-nil, ஈ. <sqi+. Treatise on
black magic;

@ofwsre.

SHO guise
Blue Indian

(w.)

karu-neytal,

water-lily,

ஐ. 4கரு-மை-.

Nymphaea

நீலோற்பலம். (பில்)
5HOGGHEHA karu-nerufici,
Black Nerinjy, a prostrate
schinata; GapeFaims,

stellata;

n. <id.+.

herb,

Indigofera

கருதெல்லி karu-nelli, n. <id. + .

Small

papery-downy-glabrate elliptic-oblong-obtuseor-acute-leaved
feather-foil, Phyllanthus reticulatus; Gaqaima, (ugaigs. 226)
ரம

சாரண.

கருதொச்சி
Willow-leaved
darussa;

116)

நேநப்பு.

1320-௩௦௦௦

(24.).

mn. <id.t.

1.

Justicia, m. sh., Justicia gen(euese

Ganéfaums.

karunocci.|

414. 4 கெதி.

௩.

1வாய-றகம்,

கருதெறி

2. [M.

50.)

Three-leaved Chaste tree, s. tr.,

Vitex trifolia; Goua'Gate. (L.)

3. A plant,

dark-leaved evergreen, planted in gardens by the

side of walks, Gendarussa vulgaris;

Ganéf

கருப்பாசயம்

பனங்கற்கண்டு,
ஸம். (14)

(வாழ். ௮௧)

கருப்பணி

3. Jaggery; Gad

karuppani,

on.

<id. + #

Sweet toddy of the palmyra, drawn into an
earthen

vessel

smeared

துல் மீ (௧11௦0

within

with lime

to

; பனேயினின்று டறக்தம் பத

். (72

&(5UIUS gi%en karuppa-t-tulai, n.<gerbha

+.

Inner hole or cavity formed at the first

formation

of a coral, a flaw

in coral;

went

கள் உண்டாம்போதே காணும் உட்டுளையாகிய குற்றம்.

கருப்பத்துளேயவுங்

197).

சல்விடை

முடீல்கலும் (சலப்.

14,

&hnIGSoNSs karuppa-tikkai, உ. <id.+.
Religious observance of allowing one’s hair to
grow during the period of one’s wife’s pregnancy;

மனைவியின்"

சர்ப்பகாலத்து

மமிர்வளரீக்கை.

பாத்

படுங் கருப்பதீக்கையன் (சேதபு. சேதுபல. 42).

கருப்பதிட்சை

820௨-ம்,

See smiuséma.

SHUVGOSiLUD

n. <id. +.

karuppan-teppam,

n.

கரும்பு.
Raft made of wild sugar-cane
1௦6௦51 பேய்க்கநம்புசோண்டு சேய்யப்படம் மீத:
வை.

(பதிற்றுப். 87, 4, உரை.)

கருப்பத்தோகை karuppan-tokai, n. <id,

+. Leaf of the sugar-cane plant; spubiSér
ஒலை. Loc.

S@uupren karuppa-nal, n. <garbhat+,
விசேடம், (9)
The ninth day after child-birth; பிறந்த ஒன்ப
குருதொச்சில் %௨:௦-௦௦௦௦11, ௩. £14. 4. 586 தாம் நாள். (யாழ். ௮௧.)
கநநோச்சி. (மலை),
SIU AFAG
karuppa-niccitam,
க.
கருதோய் %8ம-௨09, ஈ. <id.+. A kind of <id.+. Definite understanding, in advance,
mange in cattle; wm°GGpmisaima.

SGUUSB Het
<garbhat+.

apartment
1;

1. See

of a

கர்ப்பக்கிரகம்.

palace;

அரண்மனையின்

உரை.)
கருப்பங்கொல்லை
<s@iyt+.

1,

2. Inner

the queen’s apart(கெ௫சல்.

உள்வீ6,

karuppan-kollai,

114,

௩.

Sugar-cane field; கநம்புத்தோட்டம்.

S@uusAengsay

<garbha+.

(J.)

karuppa-k-kirukam,

Abortion;

karuppa-c-citaivu,

௬.

கநவமிவு.

கருப்பஞ்சாற்றுக்கடல் 1:2ஊயறற௨ீ-௦8மபk-katal, n. கரும்பு “சாது. நக ரர்ருத-கற்கறகம்
sea of sugar-cane juice, one of elu-katal,

q.v.;

எழகடல்களு ளோன்று.

கருப்பட்டி.

மவாமறறவ(்,

௩.

௭0.1 அட்டு,

(M. karippatti.] 1. Jaggery made from palmyra
ர்ய1௦8) பனேவேல்லம். சீவன் கருப்பட்டியோ (இசாம
சா. உயுத்.09). 2. Candy made from palmyra juice;

Vol. H—9

of a matrimonial alliance, even
would-be bride or bridegroom is

the ஒ௦ம்). கநப்பகாலத்தேயே
விவாகநிச்சயம். (பஞ்)

while the
as yet sin

செய்யப்படீட

கருப்பதீர் karuppanir, ௧, “கரும்பு சீர்.
Sugar-cane

juice; spcugsrm.

பணி. (..)
கருப்பபாதம்
jarbha-pata.

karuppa-patam,

Red

'சம்முருங்கை. (மலை)

கருப்பம்

Indian

karuppam,

n.

நகம்.

laburnum.

See

௩. <garbha.

That

which is suggestive, prognosticative;
ளாகக்கோண்டது,

SQUIDLIT

1,

2. 88 கநப்.

2°Gumrg

(சலப். 17, 442.)

karuppam-paku, n. <squy

+.
Sugar-cane treacle, medicated molasses;
'வேல்லப்பாகு. (1.).

SHUUTFuItd karuppacayam, n. <garbha
+4-Saya.

See sidursab.

ஏிழைச்சருப்பாசயஞ்

சேசா (பதினொ. திருவிடைமரு. மும்மணிக், 1).

Sus Ted Karuppatanam, n.<id.+.
இருதுசங்கமனல்.
G-dhana. See atdurgtanh.

சருப்பாதானம். புஞ்சவனம். (இருவானைக், சோச்செல்.
44).

SHUILITeY

karuppalai,

௩. “கரும்பு

ஆலை.
கருப்பா

கரும்பாட்டும் ஆலை.

றா285)

52௨0-0௧௭6

லைச் சோதி மெடும்புகை (சேக்கிழார். பு. 74).

See &iciSen?.
wenywWergis

1. <5q

y+.
1, 502-0௨௨ 18880; வேல்லம், (இரு
வானைக், இருநீற்று. 13.) 2. Palmyra jaggery ; பனை
வேல்லம்.

3. 1₹00% றந;

கற்கண்டு,

A pest that affects the maize or Indian

6௦0௦; சோளப்பயிர்க்கு வநம் ஒநவகை நோய். 7,௦0௦.

கருப்புரம் 181பறறயக௱, n. <karpiira. See

sitignd. sGiyss googis sigyui மணித்தோள்

(கல்லா. 10),
e@geyalev karuppu-vil, ௩. €கரும்பு 4 .
Sugar-cane bow of the God of love; மன்மத
னது!கநம்பு வில். சுருப்புகாண் கருப்புவி லருப்புக்கணை

சவ

(மணி, 19, 105).
S@HUYaleved karuppu-villi, n. < id. +.

Kama, the God of love, whose bow is made
of sugar-cane; wernger. Saris Osmgutend

சருப்புவில்வியை (மணி. 20, 92),

1.
See

கர்ப்பூரம், தொகுகருப்பூரமூஞ் சுமர்தடன் வக்ச (லெப்.
14, 109).

கருப்பேத்திரம் 120206, ௧. 4சரும்பு
94/74.

50 2ய-0௨0௦

கருப்பை

Wemb.

01655; கநம்பாலை,

கண்டாள்

டைக்கும் (சணிப்பா. i, 120, 3).

கருப்.

(சம்பசா. கங்கை, 0).

karu-p-pai,

See sittiunaund.

n.

4கரு? பை.

சருப்பைச்குண் முட்

கருப்பை” 1ஷயுறல், ௬. ஊர். சரு-மை.
151;

எலி.

௮அணிலொடு

கருப்பை

wig

525 கர்ப்போடீடம்.

1,

(பெரும்

Guat.

n. <sG-eo0+

(M. L.)

karumpani, ௩. 4கரும்பு* அணி.

SHicvicwA

Figure of sugar-cane drawn with sandal paste
on women’s arms and breasts, an adornment
for women in ancient tinies; பேண்பாலாரின்.
தோள்மார்புகளில் சந்தனக்கடிம்புமுதவியவற்றற் நம்

பின்வடிவமாக எழதப்படூங் கோலம்.
கரும்பணி வாட. (கலித். 181, 29).

கரும்பருத்
து
மை.

அன்று;தா

karu-m-paruntu,

Spotted eagle, Aquila

wns.

னீத்த

2. <sG-

nevia;

uggs

(W.)

கரும்பனிங்கு karu-m-palinku, n. <id.+
Basalt, crystalline form of dolerite;
&dvaims.

(M.M.

Shibuisst
love who

karumpan, n. <s@iy.

has a sugar-cane

லாகவுடைய

uotigé

247.)

மன்மதன்.

றென்னும் (அஷ்டப்.

God of

bow; sg@tbenu ale

சாற்றுச் கரும்பனைச்

SGlbuCorwiest karu-m-panaiyan, n. <id.
+.

Krait,

c@ruleus;

as

SGHbuTD
Margin

black

vambiyasons.

in

colour,

Bungarus

(W.)

karu-m-patu,

of a tank between

n.

< id. + u@-.

the bund

and the

water limit, usually clayey; auger ficuSyaenr

ujsron Bovib.

Rd.

கரும்பாம்பு karu-m-pampu, x. <id.+.

Black snake; &§}om siund.

ascending node,

which accg. to mythology is

regarded as a serpent; @amg.

SHOUT!

(Se.)

karumpalai, n. 4 சரும்பு
4 ஆலை.

Sugar-cane றா855; கரம்பாட்டும் யந்திரம்,

கரும்பாலை?

1500-ஸ-08]8),

௩.

Collog.

4௪௫14

பாலை.
Obtuse-leaved Ape Flower, m.
Mimusops roxburghiana; Unto iosasens.

1110௪6);

0௦18;

அர்சச்சசணல்

suis

கருப்

1.

2, Rahu, the

பாண். 85).
2. Palmyra, that bears black fruit;
கீநங்காய்ப்பனை, (7.)
கருப்பொருள் 1870-ஐ-00ய], ஈ. ag +.
1. God, the efficient Cause, the originator of all
காரணவஸ்து.

கூற்.

அழகசர். 17).

கரும்பனசை
karu-m-panacai, n. <sgt
+. A venomous kind of snake; ஒரவகை விடப்
umby. Loe.

:

கருப்பூர்வழக்கு karuppir-valakku,
Undecided suit; sg awss. (w.)
SGUygTi karuppiram, n.<harpira.

பெக்திர முதலாயின

முதலிய போததள்கள். (நம்பியகப். 19, உரை.)

(.)

கருப்புக்கிட்டி karuppu-k-kitti, ௧. “ருப்பு

+.

2,

features of each

of the aintinai or five tracts of land, embracing
14 items, 1௪, தெய்வம், தலைவர், மாச்கன், புன்,
விலங்கு, ஊர், நீர், பூ, மரம், உணா, பறை, யாழ், பண்,
தொழில்; ஐந்திணைகளுள் ஒவ்வோன்றுக்குமுரிய தேய்வு

Ringworm;

karuppu, n. <sg-ew. [T. karuvu.]

பசையில் கருப்புவா (சேதுபு. வேதாள, 20).
கருப்புக்கட்டி 1வாமறறமவவுு,

Distinctive regional

&QhlbLicot__karu-m-patai,

SHLMeA karuppini, n.<garbhini. PregFamine, dearth, scarcity; gba.

(Akap.)

தட்டம்.

1௦6105); கநப்பத்திலுள்ள பிண்டம். 0௦7/01..

HHL

(பதினொ. இருக்கழும. மும்மணிக், 3).

பொருளே

கருப்போட்டம் 120ற6(கா, n. <garbha

கருப்பிண்டம் karu-p-pintam, ௩. 4௫74.
nant woman.

கரும்பித்தம்

760

கருப்பாதானம்

tr.,

கரும்பித்தம் karu-m-pittam, ௬, 410.1. (97)

3. 1201 012, ஒருவகைப் மித்தநீர்,
பைத்தியம்,

2. Madness,

761

கரும்பிலாச்சை
கரும்பிலாச்சை

%௨0-௱-ற118௦௦வ/,

௩. 410.

+. Globe-fish, dull reddish, Tetrodon magari-

tatus; a cdobsraima,
கரும்பிள்ளே

%8ஈ॥--ற1]12,

ஐ.

<id.+.

0௦௩) காக்கை. அலர்கதிர் கரும்பிளே மடுப்ப (2வ௧.
1252).

கரும்பிறப்பு 1%0-ற-றகறறய, n. <id.+.
Qaina.)

Lowest

form

of

existence,

in

a

narakam, one six of 1105 ௦4 61201௦; நரகசன்மம்..

கரும்ம்பிறப்புங் கருசீலப்பிறப்பும் (மணி. 27, 150).
கரும்பிறை

%காயற-ற்க், n. <id.+. (w.)

1. Black marble; apibuetigéed.
1108510068); கருஞ்சுகீகான்கல்.

2.

Black

கரும்பு பைய, n.[K. kabbu, M. karimpu,
Tu.

karumbu.]

1. Sugar-cane,

a saccharine

rass, Saccharum efficinarum, agiy@urp
சால்லப் uur Bp (Gpsr, 1078). 2. The

Seventh naksatra;

yoriyyad.

(Barr.)

Shot Fld karu-m-pucam, n. <sg-eowt.
Akind of black beetle, Apis violacea; ஒதவகைக்
கரிய வண்டு,

(1).

Slot jont_wiest karu-m-putaiyan, 2. <id.
+.

Palmyra-palm.

See ule. (Jé.)

1.

2. Black-

ness; கநமை. நீலமே! . . . நின்வண்ணம்
கரும்புறமல்லவோ (வச. 2514, உமை).
கரும்புறு? காயமே,

ம. 414.4.

யாது?

பபப

dove, Turtur cambayensis; YnatGa1b. (sar.)
கரும்பெலாச்சி karu-m-pelacci, #. <id.

4,

5 கநம்பிலாச்சை.

கரும்பேன் %81ப-ஐ-ற£ற, 1. 418, *.

Black

spots that form in cloth kept wet for long;
wader Seoul தோன்றுங் கநம்புள்ளி. (7.)

கரும்பொன் 1௨:0-௭-ற00, #.<id.+. Iron;

இதம்பு.. கரும்பொ னியல்பன்றி (வச. 104).
SHWSEEHS SoH
<karman+.

18, உரை)

karuma-k-karuttan,

n.

(Gram.) See spusigsr, 2. (இறை.

SWS SPusvid karuma-k-kali-palam, ௬.
<id.+.

Virtue

பாவத்தைக் கழிக்கும்

cr merit

that

புண்ணியம்.

expiates

sin;

கருமக்சழிபலல்

கொண்மினோ (லப். 15, 02).

S@WESToLd karuma-k-kimam, n.<id. +.

Palmyra-

பனை.

(மலை.),

கரும்புள்
of

180-௯-றய],

1௧௦4-௨௦16;

ஐ. €18.4.

வண்டுவகை.

Female beetle; பேண்வண்டூ.

கரும்புள்ளி

1, த

(பிங்)

2,

(சூடா.

karu-m-pulli, 2. Cid. +.

kind of venereal disease producing black

A
spots

all over the 5௦07; உடலிற் கரும்புள்ளிகளை உண்
டாக்கும் ஒநவகை மேகநோய். (தைலவ. தைல. 7.)

ம்புள்ளிக்கல்
<id.+.

1௨0-ற-றவ]11-2-12],

A kind of stone containing

உலோகதாதுவுள்ள

கல்வகை,

SQ@ibtyoh-Saev
Sho

metal;

karumpuli-, v. intr. prob.
spoiled, as acid
'ம்பூறூதல். (8)

HH! karu-m-purru,

7. 4கரு-மைஎ்.

Black cancer, Melanosis; Sp Ppipcror &xp Fans.

(இல். வை: 307:)
கரும்புறத்தான்

1870-ர1-றய72((8ற) ௬. <id-

மை திருநேல்வேலி ஜில்லாக்களில் வசிக்கும் ஒரு சிறு
2. Kappiliyas.

566 காப்பிலியன்.

&HuLypSC HTT karu-m-purattor, n. <id.
Hunters

who

மச் காம மல்ல தவண்மாட்,

live 9

டொருமையி

கருமக்கோட்பா ca
id. +.

Avowed

04486; விலங்குகளை

கரு.

ஜேடாது.

புலம்பு மூன்ளமும் (பெருங், வத்தவ. 7, 9).

karuma-k-kotpatu,

001606) மேற்கோண்ட

2.

காரியம்.

கோசிகன் தான்வந்த கருமச்கோட்பாட்டினேச் குடன்.
தவன் (லப். 13, 56, உமை).
SHuUSTSST karuma-karttd, 1. <id.+.

1.
(w.)

2. (Gram.) Subject of a sentence
in which the
predicate is active in form, but passive in sense,

as in uséspisg; செயப்படபோநள்
போல வருவது. (பி. வி. 11, உரை.)

கருமகள்

வினைமுதல்

180-218], ௩. 4சரு-மை*.

Base, infamous ௩௦10௨0; சண்டாளி.

சையாட்டி (இவ். பெரியதி. 4, 5, 5).
கை.

+. 1. Man ofa minor caste found in Madura and
Tinnevelly districts who use the title Pillai; og
(E.T.)

யத்தின்போநட்டு மேற்கொண்ட பொய்கீகாமம்,

ஈ.. Doer, actor, performer; £gu¢5 Gauiarcr.

(1,).

களிம்பு 4- yef-.
To become
food kept in a brass vessel;

+.

கொன்றுண்ணுகு சாதியார். (8ேச.

9751, உசை))
&(GldL ld karu-m-puram, n. <id.+.

Love, that is professed with a purpose, dist.
fr. that which is sincerely felt as a natural
emotion or passion, Amour de convenance; anf

ஐவி;

ang.

வேட்டையாடிக்

Black wart snake, Acaochordus; Yenweor

பாம்புவகை.
கரும்புல் 1:20-0-றய], ௩. 414.4.
kind

கருமகாண்டம்

(7)

1,

சருமச ஸிலல்

2. Crow; காக்

கருமகன் karumakan, n. prob. karma-kara,
Blacksmith;

Gamedesr.

squsé

sidwer

(கம்.

பரா, பம்பா. 97).
SWS" owrt_tb karuma-kantam, n. <karmant.

1. 5௦6 கரீமகாண்டம். (9.போ. பா. ௮வை.

யடக்சம்.) 2, A medical treatise. See acruatctr
டம், 1.

கருமகாண்டி
handin.

கருமம்
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கருமகாண்டி

(huss karu-mattam, ஐ. <id.-+ matta,
Purple stramony.
See கநஷமத்தை. (பதார்த்த.

karuma-kanti, a. <id. +

One who performs religious rites and

ceremonies enjoined by the Védas for the
realization of his object; magsdSfonuadnd
பயன்கருதி அனுஷ்டிப்போன். (வேதா. சூ. 13)

271.)

கருமத்தலைவன்
<karman+.

karuma-t-talaivan,

ஐ.

Superintendent, secretary; காரி

8. யத்தலைவன். மன்னர்ச் குள்படு கருமத்தலைவர்க்கு (இவா.
2, 129).
<id.+.
See sgwatary. (w.)
கருமத் துரோகம் 12ய௨-॥-(மா61%வ௱, n.
SGwWeEnt
FA karuma-c-vareci, n.<id.t.
SWS ewrgso

585

கருமச்சார்பு;

karuma-kantikan,

<id.t.

(தொல். சொல். 84, ௨சை:),

சேயல்.

SHuUFeEmiLy karuma-c-carpu, 8. <id.+.
(Gram.) Direct relationship of the nominative
of a verb with its object denoted only by the
௨00௦058146 0856, 25 10 தாணைச்சார்க்தான்; இரண்டன்

உநபேயேற்ற செயப்படபோநளைக் கநத்தா மேய்யுறுஜ்

சார்பு. (தொல், சொல். 84, சேனா)

கருமசண்டாளன்
karuma-cantilan, 2.
<id.+.
A person of high birth who degrades

" himself by his own vile deeds ; மேற்சாதியீற் பிறந்

Treachery, treason, villany;

giGamaé

(w.)

50 Ha9iéS

kacuma-nivirtti, 2. <id.+.

1. Cessation from all action, as a step
paratory to emancipation; a¥texGumfay

pre2,

Ceremonies performed to ward off the effect
of evil deeds done in the past; முன்சேய்த தீவினே
நீங்கப் புரியுங் கீரியை.
கரும்பத்தம் 1காமக-றகர்கற, ௪. ர்க்...
Chain

of causation, relation

between

deeds in

சண்டாளனுன

a given birth and the concomitant experiences
in a subsequent one; வினைகளாலான கட்ட. (ரு)

கருமசம் 18700௧-௦௧௱, ஈ, றாம். karma-ja.
Pipal. See ata. (#0. 2s.)

SQ}
SSeotd karuma-pantanam, n. <id.
+. See sguouppid.
S(hloLievest karuma-palan, n. < id. +.

திதப்பினும் இழிவான
வன். 01/0.

சேய்கையாற்

&GwWCFL1b karuma-cétam, n. <karman
+.

Residue

of

past

karma,

the

results

which yet remain to be experienced; u
அனுபவங்களிற்

of

கோண்டு சேலுத்தும் வினைக்குறை.

சருமசேடங்க மய்த்து (இருக்சாளத். பு. 32, 73).
கருமஞ்சரி karu-maiicari, உ. <kharamanjari.
thickets.

A plant growing
See pupal. (w%.)

in

hedges

and

கருமஞ்செய்-தல் karumaii-cey-, v. intr.
<karman+.

To perform funeral rites; egga&

கிரியை புரிதல். Colloq.

மட்டி

karu-matti,

n.

<sq-ow+.

A

large edible oyster, Ostrea edulis; மட்டிப்பூச்சி
வகை.

(1.).

. கருமணத்தக்காளி
1௨10-0 ௨08-1-12118], 2.
<id.+.
Black
nigrum ; wotSp.

Nightshade, s. sh., Solanum
'வகை. (பதார்த்த. 282)

Effect of deeds as pain, pleasure, etc.; afer’:
பயன். சருமமுங் கருமபலலுமாகய சாரணன்றன்னை.
(இவ். இருவாய். 8, 5, 10).
கருமபாகை

karuma-pakai,

n.

< id. +

ம்%கீரச.. 566 கர்மகாண்டம். (இவா;
கருமபூமி karuma-pimi, ». <id.+.

1.

Bharatavarsa, i.e., the land of Bharata or India

where virtuous deeds such as religious sacrifices
are றசார்௦மகர், 0154. 1. போசபூமி; யாகழதலிய நற்
காரியங்கள் புரிதற்கரிய பாரதவர்ஷம். 2. The earth
which is adapted for the occupations of agri௦1076, 00018706) 600.) உழவு வாணிபழதலிய
தொழில்களைச் சேய்தற்குரிய பூமீ. (இவா.) 3. ரோஸா2tion ground; aGan6. (w.)

&Qwolb' karumam, n.<karman. 1. Action;
90116) 0880) சேயல். (இவா) 2, Fruit of deeds,

accumulating in three ways, viz., «@Asw, பிசாசத்

கருமணல் karu-manal, 2. <id.+.
Fine
black sand found on the sea-shore or near the

தம், ஆகாமியம்; (206; வினைப்பயன். கரும வரிசையாந்.

துள்ள கரிய நுண்மணல்.

tion; Combo.

bed of a running stream; spear

கரு
2 the sage?

(பிங்.)

ச்

முதலிய

இடச்

karu-mani, n. <id.+. The apple

கண்மணி.

கருமணிப்

கருமணிக்கெண்டை

பாவையன்னான்.

karv-mani-k-ken-

tai, n. <id.+.
Carp, réddish, attaining 2 ft.
in length, Labes kontius; Gacwon 8draams.

கல்லாதார். பின்னும், பெருமை யுடையாருஞ் சேறல்
(காலடி, 249).

3. $0510655;

றா௦28810,, occupa-

தவஞ்செய்வார். தக்கருமஞ் செய்வார்

(குறன், 200). 4. Religious rites; duties that are
enjoined by the Sastras; வேதசம்மதமான சடங்த.
5. Moral duty; specific obligation; stonoéd

செயல். கானப்பேர் கைதொழல் சருமமே (சேவா, 897,

30). 6. Funeral ceremonies; agss&fam.
7.
(Gram.) Object of a verb; செயப்பபோதள்.
(வீசசோ. வேற்றுமை. 1.)

கருமம்
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கருமம்? வாய,
aapeombd.

n. <gharma.

(Sa.)

karumam-alla-c-car-

SHLOLeVVTFFTHLY

pu, 2. <karman+.

Heat;

— Relationship of the

subject of a verb with its object denoted cither

case or locative case, as in

the accusative

by

அசசரைச்சார்ந்தான் 0: அசசர்கட்சார்க்கான்; செயப்படு

போறளையேனும் ஆதாரத்தையேனும் கநத்தா மெய்
யுறுதலின்றி வரம் சார்பு. (தொல், சொல். 84)

the religious rites and ceremonies performed
by the householder; yGaréacr. equdltan age

சணக்கயெல் வினைஞரும் (சலப். 26, 40).
கருமண் karuman, n. cf. karma-kara,
Blacksmith;
கருமா

Gameovsr.
karu-ma,

11௦2, பன்றி. கருமாலுக
ஞான.

1003).

கருமாதி

(Se:)
n.

2, Elephant;

பாகப்,

<sG-eow

+

wn.

1,

கருமாவாய் (பெரியபு. இரு
wit@ar, (Sav.)

ப. <karman + adi.

karuma-mimaficai, n. Final funeral obsequies; funeral ceremonies,
கருமமீமாஞ்சை
System of Indian philosophy whose etc. 5௦6 கநமாந்தாம். 007/0.
<id.+.
ae Gut Hanh karumatikari, உ. <id. +
founder or the earliest systematic exponent
was jaimini and which consists of an enquiry adhi-karin, 1. Superintendent, minister; head
காரியத்தலைவன்.
2. One
into the nature of dharma according to the 01 ௨ ரேகா)
entitled to perform the funeral rites; *udatig,
Karma-kanda of the 7502; பூரீவமீமாஞ்சை.
n. < id. +.

karuma-milam,

ScHLoapweo

See கர்ப்பை.

Darbha grass.

(மலை;

உ.

karuma-yakam,

கருமயாகம்

<id.+.

Due performance of all religious duties
joined for daily practice regarded in itself
religious sacrifice, one of ai-vakai-ydkam,
அறைந்த சருமயாக
நீத்தியகநுமானுஷ்டானம்.

enas a
q.v.;
முத

ஐதிகம் (வெதரு. ஐவகை. 8).

லைந்து மொன்று ச்கொன

&@uCwrsbd karuma-yokam, n. <id.+.
1. Performance of rites and duties without
any expectation of fruits therefrom; papamdsua
மான

கநமானுஷ்டானம்.

consisting

practised

(பகவற். அத். 3.)

2. Yoga

in the systematic control of breath

for

the

attainment

of longevity;

யோகம்:

கருமயோகத்தைக்

உடம்பு நிலைத்துநிற்குமாறு. பிராணவாயுவை அடக்க
யோகிகள்

சேய்வதான

கழற்ற வரித (ஒழிவி. யோக.

1).

kacu-marutu,

SHWHH!

2.

4சரு-மை.

Brown-hard-felted-backed-leaved Winged
robalan, |. tr.,

வகை.

Swe”

My-

Terminalia tomentosa; மரதமர

Mountain

karu-malai, n. <id-+.

containing iron ore; @GAYssefujstar wav. (vy.)

ரர் karuma-v-atikarar,n.<karகருமவதிகா
man+.

Heads

of the various departments

of administration in a State;
நடத்துந் தலைவர். (பிங்.),

@aré#wanfand

Soa Slaor kacuma-vitikal, n. <id-+.
5௦6 கநமவதிகாரர், (திவா.

சேய்யும் உரிமையுள்ளான்..

SGHUOTHUH karumatipati, ௩. <id.
+ adhipati. (Astrol.) The lord of that sign of the
Zodiac which is the tenth from the ascendant;

ஜாதகன் பிறந்த இலக்கீனத்திற்குப் பத்தாம் இடத்து,

அதிபதி.
S(HwWIGSto karumantam, 2. <id.+anta.
| 596 கருமாந்தாம்.

EGiwW
SS T
Ib

karumantaram,

n. <id. +

antara,
Final ceremony, usually performed
among non-Brahmans, on the 16th day after
death, as the cnd of funeral obsequies; @misat

பொநநட்டுப் பதினைநாட்செய்யுத் சடங்கு.
spot

மை*.
blacken

eer karu-ma-nimilai, n. 4கரு-

Black bismuth, used as antimony to
the eye lids; admragpdg, அஜ்சனமிடதற்

துரிய அம்பரைவகை.

SqRutwed karu-mayam, 2..<s@-ew+.

Exorbitant price; aPaai%. sgstéens equ

மாய் வித்தது. Collog.
AFMUOWTOTHs. (W.)

1,

2. That which is scarce;

கருமாறிப்பாய்-தல் karu-mari-p-pay-, v.

intr. <eG't+.
To do a very difficult and
hazardous feat as jumping between two impaling stakes into a tank from a high place; 45

மாறிப் பாய்ச்சல்போன்ற அர்யசெயலைச் செய்தல்,

கருமாறிப் பாய்ந்தாலும் பேற்றுக்குத் séag போராசாய்
(வ். இருவிருச். 21, ல்யா),

கருமாறிப்பாய்ச்சல் :30-ஐ801-ற- 08-௦௨),

mn. <id.+.

Very difficult and

hazardous feat,

<id.+.

as that of jumping from a high place between

Incurable disease, believed to be the result of
the sins committed in previous births; முன்
'சேய்த தீவினையால் உறும் தீராநோய். ௦1/07.

amgr&
புரத்துக் காமாட்சிகோயிற் துளத்துள் நாட்டப்பட்ட

கருமவியாதி

டவார௨-ஷ்ச,

n.

Soar Ghost kacuma-vinaiiian, n. <id.
+.

One who officiates as priest in conducting

two impaling stakes planted into the tank in
the temple
of Kamaksiat Conjeevaram;

இரண்ட கழக்கோல்களின் இடையே உயரமான இடத்
தினின்றுந்

sans

குதிக்கை,

கருமாறிப்பாய்ச்சல்,

யார்க்கு மினிது (சனிப்பா, i, 21, 37).

க்ருமான்

கருவழலை
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கருமான்: காய, ௩. €கரு-மைர். [14.
karman:|
1, 5028; ஆண்மான். (பிக்.) 2. 11௦87
பண்றி, கருமானுசைத்திடின் . . . மருமத் சணிபடுப்
பென் (சணிசகைப்பு. களவுப். 198).

கருமான்?

karuman,

2. [M.

karumdan.]

See sgwacr. Collog.

&(5torTeartb karu-manam, 1. <sq*+ mana.
Witchcraft, black magic; @afwalgans.
கருமா 'னுட்டானம் %8ய௱$றப((8றகற,

ஈ.

observance

of

<karman+anu-sthana.

Due

religious duties and rites; mags gauwdSPonus
கனை அனுஷ்டிக்கை.

Shot gpitiad karumanupavam, 8. <id.
+ anu-bhava. Experiencing the fruits of former
86605; முன்வினைப்பயனை ௮னுபவிக்கை.
கருமி karumi, #. <karmin.
1. One

who

contents himself with the mere performance of
such religious rites as have been enjoined and
who does not rise spiritually higher ; தன்சாதிக்கு

உரியனவாய்ச் சாஸ்திசம்விதித்த
(வோன். சன்சாதி கருமமேபற்றி
கருமி (வேதா. சூ. 14).

யாளன். (94.)

ரியைகளைச் சேய்
முத்தனாமவன். . .

2, &(2001௦ப5 8002) தீ

3. 141522) உலோபி.

&HApSH

karu-mékam,

karu-mukil, ஐ. 4சரு-மை*.

1,

Black cloud laden with rain; Baer. Gad.

5g

க. “ரர்.
by dark

man+indriya.
Organs af motor action, of
which there are five, viz., amé@, aren, wapin,
பாயு, உபத்தம், 00ற. 1௦ ஞானேர்திரியம்; தொழில்புசிதற்.
குரியகைகால் முதலிய உறுப்புக்கள்,
கருமேக்திரிய.

மைம்பூதம் (இவ், இருவாய், 10, 7, 10),
&GCwesll karu-masi,n.<eg-eu+.
pulent body;

grevafmb.

கருமை! காமற், ». [K.hari, M.haruma.}
1. Blackness, dark colour; soni. sqenw Quop
சடல் (தேவா, 09, 5).

Gugens. (Gav)

2. Greatness, excellence;

3. Vigour, strength; acSans.

(yoer. 21.) 4. Freshness; Usrenw. (uiipercs 9.
eer.)
5. Severity, cruelty; Garba. (Rew.

15. 208, அரும்.)
கருமை”

18ம்

௯.

4கரு-மை! + ew.

0021) வேள்ளாடூ. (தைலவ. தைல. 16.)
கருமை? karumai, n.
Heat. See தமம்".

karu-vankam, n. <sq-ew +

variga.
91201 1௦ம்) காரியம். (ரூ. ௮;)
கருவடகம் karu-vatakam,
n. <

Curry condiments.

586 கறிவடகம்.

A prepared arsenic.

Sepa pA

Loadstone.

See sppiab

karu-mukic-cilai, n. <id. +.

See srad&&v.

கருமுற்பாஷாணம்

(w.)

karu-mukir-pasa-

nam, n.<id.+. A prepared arsenic, one of 32;
வைப்புப்பாஷாணம் 32-ல் ஒன்று.
கருமூகை
மபர்
௩. <id.-+.
Malabar Jasmine. See stPindieSea. (We.)

1.
2.

Tuscan Jasmine. 566 இருவாட்சி. (மலை.)
3.
Kananga flower tree. See
Pyiscrustb. (@em.)

SH Epy-SS0

karu-muti-, v. intr. <sqe

+.
பாழ். ௮௪)
1, To prepare necessary
materials for witchcraft ; gefudsonpéare opie
கநமக்கந உண்டாக்குதல்.
2. To make ready the
materials for alchemy; @asanpdegomd சித்தப்

படத்துதல்.
கருமுழிக்கெண்டை karu-muli-k-kentai,

ne

5௦ கநவிழிக்கெண்டை,
Avene

a
2

<ag-ew+.
அழ .

மலையும் ஆறும் சூழ்ந்த ஊர். (சூடா)

Grey rey horses
horse-mackerel; ; @gxsப்

Town

rivers;

கருவண்டிருல்
karu-vantiral, ௩. 4௪௫மை.
Black prawn, Astacus
nigricans;
கறுப்பு நண்டுவகை.
கருவண்டு karu-vantu, #. <id.+.
Black
216; கறுப்புவண்டு. (14.)

&@haud

karuvam,

n. <garva.

Haughti-

ness, arrogance, pride; Gagaég.
ம்” கோயிலா, #. <garbha.
embryo;

&§.

Foetus,

(W.)

கருவரி karu-vari, n. <s@G-eow+.
Dark
lines in the eye, dist. fr. செவ்வரி; கண்ணிலுள்ள.
கரியரேகை,
செவ்வரி கருவரிபசக்த . . . மையுண்ட

விழியும் (பு. வெ. 11, ஆண்பாற். 3, உமை).
கருவலி

strength;

(Pas. 2269).

கோயரவி,
Weis

11௨0% 7௦௩461.

Spaupey

karwvajala.]

௩. 414.4,
சருவலி

..

Great
. காளையை

karu-vawval,

n.

< id. +.

பலம்.

கருவவ்வால்

karu-mifici-p-parai,

9) +.

(இக்தபாச.

2. See 260.)
கருவடம் karuvatam, n.< kharvata.
கருமுகில்வண்ணம் karu-mukil-vanpam, or village
surrounded by mountains and

n. 410.4.

Cor-

(A. A.1, 55, rere.)

கநழகிற்பாஷாணம். (மூ. ௮:)
பாஷாணம். :(44.).

க

spots

over the body; GuaGsniama.
& GCs Hud karuméntiriyam, #.<har-

Shaws

0௦1701.

மூடத் பொடித்த வெய்யோன் (ச. 1724).

S@HCwsid

kind of syphilis characterized

56 கதவேளவால். (பதார்த்த. 937)

karu-valalai, n. <id.+.

[M.

1. A highly venomous nocturnal

4

765

கருவ்ழிவு

serpent of the black variety, Lycodontide;
augtootnsmbiaims. (Pas. 1276, ecoz.)
கருவ,

கருவாளி
karu-v-4]i, 2. < 4@*+ ஆள்...
Sagacious person, genius; புத்திமான். (யாழ். ௮௪.)

karu-v-alivu, #1. 4௧௫? * அழிவு.

(M. karuvalivu.]
Abortion; agtiusFemsay.
SQHateréeserer karu-valai-c-cukkan,
» <s@-coot+.

கருவறி-தல்

To

ruin,

யப)

as

to

enemy;

an

பதத்தறி

நிர்ழுலமாக்குதல்.

exterminate, as

a

SQhaleop karu-v-arai, n. <id. +. Womb;
கரீப்பக்குழி, ஆணவக் கருவறையி லதிவத்ற . . . குழ

வியைப்போல் (தாயு. சின்மயா. 6).

கருவன்" 1காமாவற, ௩. <garoa.
சாற்;

Arrogant

செநக்களன்.

கு
Sr? karuvan, ௬. <gr.(=to swallow.)
Destroyer; adiannpigs. sqagmis sroter (rer

கரய்க்ச சாளோ (தேவா. 781, 1),

கருவா 1கயா£, ௬.
1. Cinnamon tree,
m. tr, Cinnamomum seylanicum; @eamats
பட்டைமரம்.
2. Cassia Cinnamon, Cinnamo‘mum macrocarpum ; wiaiens. 3, Clove tree,
m.tr., Bugenia caryophyllata; &mmdiyomd. (1..)
SHUTHS
karu-vakai, n. 4சரு-மைர்.
Fragrant sirissa, |. tr., Albizzia
வாகைமாவகை, (பதார்த்த. 928.)

மீன்வகை.

கருவி 1௮௭, ௩. prob. «@. [M. karuvi.]
Instrument,

தானவரைக் கருவறுத்து:

(சம்பசா. சூர்ப்ப. 111).

n.

Broad flat sea-fish,

width, with whip-like tail three or four times
as long as the body, Aetobatis narinari; சாட்
டை போன்று தட்டையும் வால்நீட்சியுழடைய கடல்

%கம-ஏ-கரம, 9. 87. பள்.

கருவறு-த்தல்

karu-varrirukkai,

greyish olive, attaining upwards of 6 ft. in

%௨ம--க8ு-, ௦. கம். 4௫

அறி-.. 170 87121௦ (06 ௨26 ௦4 01,0௪1௦;
யும் பநவமடைதல். (11.)

கருவாற்றிருக்கை

4சரு-மை-- வால் 4 இருக்சை.

Black limestone; sgiecerdr

கல். (99)

கருவிப்புட்டில்

tool,

implement;

ம்.

1.

௪

கொண்டு . . . பொகுள்சகையுறின் (சிலப். 16, 186), 2.
Means, materials, as for a sacrifice; ampemb.
அதிவற்றல் காச்குவ் சருவி (குறள், 421). 3. Armour,

coat of 10211) கவசம். (இவொ.) 4, 501௨10;
ம்
கருவித்தேன் (2௨௪, 1606), 5. Saddle; 5Poard
sete. (Ges)
6. Horse-whip; குதிசைச்சம்
மட்டி. (சூடா)
7. Assembly, collection, flock,
சா௦ப]$ தோததி. (சொல். சொல், 354, உரை.)
8.
Connection, concatenation; Ggmuhy. (Bes) 9.

Garment; asvgmd. (er)

10, Painting; &

திரம். ககுவியுயிர்பெற Cage (#2). 11, Secondary or instrumental cause; துணைக்காசணம்.
வினைமுதல் சருவி (தொல், சொல், 73). 12, 106;
யாழ், (இவா.)

13, One of the musical instru-

ments, of which there are four kinds, viz., Cano
கருவி, துளைக்கருவி, ஈரம்புக்கருவி, கஞ்சச்சருவி (௦.

which ser-ésge9 (the larynx) is sometimes
added as the fifth; @esyem opis 2fu ump
முதலிய கநவிகள்.

SHMs5qHSser

odoratissima;

கருவி.

(மேகா)

karuvi-k-karuttan,
Instrument, as agent,

n.
as

கருவாட்டுவாலி 121௦.4-8(1ப-12ப1, 2. prob. வாள் எறியும்; கநவி வினைமுதலாகவநவது, (இறை.

ர்க். 4 ஆட்ட.

8402 0௦௭.

586 வலியான். (.)

கருவா! @ karu-vatu, #. நால். 14. வாடு.. [1

haravddu, M. karuvatu, Port. cravado.] Salted
and dried fish; excnySeiracdriub. (usrigg. 921.)

Saison
ev+.

Cinnamon,

karuva-p-pattai, n. <sG

the dry bark of Cinnamo-

mum zeylanicum;

@ewamtiatiunion.

(மூ. ௮:)

SQjauTapeny

karu-v-im-uppu,

௪. prob.

6@'+ go+.
கருவாலி

Saltpetre; Ganguycny. (W.)
karuvali, n. (W.)

18, உசை,)

SHMSEGU
Qua
<id.+.

நிஙாளை;

karuvi-k-kuyiluvar, n.
தோற்கருவி

வாசிப்பவர்.

ஹுளாளர் சருவிக்குயிலுவர் (சிலப்.5, 184).
<id.+.

றல)

சண்

கரணங்கள் karuvi-karanankal, உ.
Faculties; senses and intellectual

டந்திரீயங்களும் மனழம்.

கருவிகழல்(லு)-தல்

(87)

1யா॥-1வவ1-,

௨.

intr.Cid.+. To be greatly exhausted, to lose
one’s strength; வலியழீதல். (94)

கருவிடும்வாசல்

1. Ceylon Tea,

Ks@P+90-+.

karu-vitum-vical,

Penis; ergs.

n.

குருவிடம் வாச:

Ltr., Bleodendron t glaucum s wraims. 2. Partridge. See Sama’,
SHaTenp karu-valai, 2. <sgq-owt.
A

விருவிரற் ஜே (இருமர். 584).

plantain tree bearing

that is df help to the study of literature,
philosophy or religion; e&afuSaltar வளர்த்தற்

small

fruit

colour, from 200 to 400 to the bunch;

of

dark

#fwor

வும் கநமையுடையனவுமாகிய பழங்கள் ஒநதலையில்

200 முதல் 400 வரை

(G. Sm. D. iv, 216.)

கருவிநூல் %8ஈய4-ஈ01, ௩. 4ககுவி*. 1900%
குச் சாதனமான

நூல்.

கருவிப்புட்டில்

உண்டாகக்கூடிய வாழைச்சாதி..
+.

1க॥ா1-ற-றம(])

Scabbard, sheath; qyypajmp.

௨. <id.

(iSe.)

SOHMLaNLS karuvi-p-pai, 2. <id.+.—

aujs8Gs

bag;

barber's

strument-case;

Inmu.

(w.)

S@HMwt SHOT karuvi-makkal, ௩. <id.+.

Bards,

கருவெடு-த்தல்

766

கருவிப்பை

minstrels;

wmpanPSgd

uramt, sal

மாக்கள் கையற வுசைத்தன்று (பு. a. 2, 10, கொளு).

கருவிளை மலச (£ங்குறு. 404).
கருவினை

பாவம்.

கடாரம்,

1.

<id.+.

இம்பதங்ச ணீராக் கருவினை

Sin;

கழுவப்பட்டு

(வக. 950.

karuvi-y-aku-peyar, n.

SHOMuT GGT

S@HoSer karu-vilai, n. 414, 4 விளை. Mussel-shell Creeper.
50 காக்கணம். சண்ணெனக்

<id.+.
Metonymy in which cause is put
for 611201, ௨5 இருவாசகம்; கருவி காரியத்துக்கு ஆகி

வநம் பெயர், (சன். விருத். 290.)

கருவீரல் karu-v-iral, n.<id.+ #06. Liver;
பித்தாசயம்.
SHaysoure

karuvu-kalam, n. ௦4. கருகூலம்.

| Treasury, treasure-house;

Gurté&azaianp. sce
S027, gy Gb karu-viral-dkam,1.<sG-aw | சலததிலே ஒரு கெஞ்சைத் தந்தாய் (ஈடு, 9, £, 7).
+
A catapultic machine, of the shape of a |
கருவுப்பு 18800-4-பறறயு, 4. 4கரு-மை--. 55]4
monkey with black claws, mounted on the} ext.acted out of sesamum seed; என்னுப்பு.
wails of a fort in ancient times and intended to ; (சங் ௮௧
seize and bite the approaching enemy; &fw
கருவுயிர் -த்தல் %21ம-4-1-, ௦. ச்ச. 4௧௬7
விரல்களையுடைய தாங்துபோலிநந்து சேர்ந்தாரைக்
உயிர்:
To bring forth, bear; ஈனுதல். ௧௫௬.
கடிக்கும் மதிற்போறி, கருவிரதூகமும் சல்லுமிழ் கவ.

ணும் (Rar. 15, 208).
SHAMN-Fev karu-viri-, v. intr, <age+

வுயிர்ப்பன கக்குடிப்பன (தணினகப்பு, இருசாட். 145).
கருவுளமைப்பு karuvul-amaippu, 2. <id.

The six incidents of birth, viz, Cun, Oya,
இன்பம், பிணி, மூப்பு, மரணம்; sdreGwbssera>
வரும்
விளைவு. (பில்)
A

To ear; to comginto ear; status eb afitutsd.

(w.)

S Gave

karuvili,

nocturnal ground-snake;

SHAMP
karumili.|

karu-vili,

உ. ௨4. கருவழலை.
umbtyaine.

௩.

கருவுறு-தல்

(J.)

<aq-emw+.

(M.

Apple of the eye; aciruwanf,

கருவிழிக்கெண்டை
Carp.
n. <id.+.
கருவிளங்கணி

karu-vili-k-kentai,

See sguonPSGCactron
ாய:எிகற்-மறர், n. 4௧௬

r+.
(Pros.) Formula denoting a foot of
three nirai VY vy vu; முன்று நிரையசைச்சீரைக்

குறிக்தம் வாய்பாடூ, (காரிகை, உறுப். 7, உரை.)
கருவிளங்காய்

18ாப-வி[உர்-8ு) ஈ. 412.

(Pros.)
Formula denoting a foot of two nirar
vu vy followed நர ௨௭7:2௪-; நிரைநிரைநேர் கொண்ட
முவகைச்சீரைக் குறிக்கும் வாய்பாடூ, (காரிகை, உறுப்

Teo.)

SH Mari karu-v-ia-nir,n.< #G-euw+ இள
6%.

Black milk of a kind of young coconut,

having the property of curing sores and
eruptions; சோறிபுண்களைப் போக்கக்கூடிய கருநிற

karu-v-uru-,

v. intr. <id.+.

1. See கருத்தரி..
2. To bloom;
தன் கருவுத (இருக்கோ. 279, கொளு.

+.

மலர்தல்.

கார்

BHQ@OSDS karu-v-iimattai, #2. கருமை
Purple stramony, s.sh., Datura fastuosa;

ஊமத்தைவகை.

(பதார்த்த. 271.)

HQT
karu-v-tr, n. Cag +. cf. garbhapuri. 1. Karur in Trichinopoly District, the
ancient capital of the Chéra kingdom; Gaszgy

பழைய தலைநகர், கெடுக்தேர்க் கோதை .... , கருவூர்
முன்றுறை (அசரா. 93).

2. 5௦6 கருவூர்த்தேவர். கரு

சசறைத்த சொன்மாலே. (இருவிசை.. கருவூர்த். 6, 10).

கருவூர்த்தேவர்

ait.

டக்

Saiva

karuvar-t-tévar,

Saint,

one

of

the

nn. கரு
authors

Viru-v-icai-p-pa; 858: 'சைப்பாவாசிரியதள் ஒருவர்.

(இருவிசை. கருவூர்த்தேவர்.)
SHQ,TB karu-v-iran, n. Cid. See கருவூர்த்

தேவர். (திருவிசை. கருவூர்த். 7, 10)

கருவூராணிலை

முன்ன இளநீர், (பதார்த்த. 68.)
கருவிளம் %காம-ளி௨ர, ௬. 4கருவிளை.

*

kacuvir-anilai, n. <id.+.

The Siva
ள்
1, பிரான் Gamterat ane Rarer 3
சரஷர
ீவூள
்ள
சிய
(Pros.) Formula denoting a foot of two nirai
SGHapzorbd karuvilam, n. ௦4, சகுகூகம்.
வ பய) இரண்டு நிரையசைச்சீரைக் குறிக்கும் வாய் Treasure
, trea
பா௫ூ (காரிசை, உறுப்...) 2. Mussell-shell Creeper. சாகுமெய்ச் கருூலsuré-house; போக்கிஷவறை. புச்திய
ப் பொருளை (பிசபோச. 27, 72).
5௦௨ காக்கட்டான், 1. (மலை.)
3, 196]. 566 வில்.
கருவ
ெடுத்தல
் karu-v-etu-, 0. intr. Cag"
வம். (மலை)
கருவிளா

187-918,

ஐ.

Wood-apple. 5௦6 விளா, (மை)

வில்லம்.. (மூ. ௮:)

&கரு-மைர,

1.

2, Bael. See

+.

01. To gather ingredients for witchcraft;

அட்டகருமக்கநச்சேரத்தல்,

the effect of witchcraft;

$858. Collog.

(..)

2. To counteract

safudepaldr

கன்ட

தவின்

sé,

சக்தியை

கருவேப்பிலை
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கருவேப்பிலை 1:80-96றறரிகம், ௬. 4 கறிவேம்பு
இலை.

1.

வேம்பு.

Collog.

(பதார்த்த. 523.)

போடு

1684;

2.

கறிலேம்பின்

இலை.

கருவேம்பு

இய கள்வன் (இலப். 18, 26). 6. “1௦ 140தச, பேவ;
தாமதித்தல், (லப். 18, 26, உரை.)
7. To sound,

ஐ. 4கதிம். [T.

(ம. kara.) To weep, lament ; age. seorwn awit
aGer%ar (siu00. esiée. 33). 9. To be over-ripe,

(L.)

karu-vempu,

harivemu, M. kariveppu.]

1. Curry-leaf tree.

5௦5 கறிவேம்பு.
2. Black Neem tree,
Garuga pinnata; spi yGaiiuoraas.

EGCawv karv-vel,

1. tr,

குடிச் றோர் (பெரும்பாண். 191).
180பரகம்,

1.

1௦௧7; ஒலித்தல், சசையும் சடலும் (தேவா. 749, 1). 8.
To call, invite;

4 சரிவலம்வக்தால்லூர்.

16௨:ப-ர௨0421, ௩. 4சரு-மை

+. Black Pomfret, deep brown, attaining 2 ft.
in length, Stromateus niger; s_&8érams.

கருள்

ய],

இருள். (பில்)

xn. <id.

1,

Darkness;

2. 131401, 51௨0120535;

கறுப்பு, சர

LG சண்டத்து . . . சைலையார் (தேவா. 337, 4).
21௦1, எவர)

தீர்த். 5).

குற்றம்.

3,

கருடீர் வலியால் (சேதுபு. முத்.

4. Indignation, wrath; Sépd.

டைய பொழின்மருதும் (இவ். பெரியாழ். 4, 9, 8).
Excellent clothing; s&ete.

(Be.)

சருளு

5.

S (aren karulan, n. <garuda. See epudr.

கருளக்கொடியொன் நுடையீர்
S@G@HGld

கம். (எ)

karunitakam, 1.

566 கநநாட

& (heen karunai, n. Any preparation which

is

fried;

(சாலடி, 200),

சர்வர்

கருனைச்சோ

பொரிக்கறி,

கரூசம் 18:00௨ற, ஈ. 48சரா$ச.
country

in Ancient

ப ஐம்பத்
97.)

கரேணு
elephant;
யானை.

India,

one

சயவர்

Name of a
of 56

técam,

களுள் ஒன்ற. (இருவேல். சத.

நகாகறய,

௬. “தமாக...

Guscérusmer.

(@en.)

1, 80

2. Elephant;

(சூடா.)

கரை!-தல் karai-, 4 v. [T. K. Tu. karagu,
M. karakku.]

‘intr.

1. To wear away, as soil

by the action of water; todissolve,as salt or sugar

1௨ ௬௨0௨; கரைந்துபோதல்,
2. To be reduced
from a solid to a liquid form; eggs. sgesp

;

கரை?-த்தல் 18௩2-77 ௮. 17. வேக, ௦மகசை!...

4. To pinch, squeeze so as te

(Gsam. 1040,5).
0௨056 றவற;

நிமிண்டதல். உபாத்தியாயர் சன்னத்சைப்:

டி.த்துக் சசைத்தார்.

77 உ. tr. (K. ௪7௪.] 7௦

கரை"-த்தல் 1௨,

call, summon; அழைத்தல். உழையரித் பலசைச்
கரைத்து (கந்தபு. குமாரபுரி. 06).
கரை*-தல் 12ல், ற. 2418. kara. Totake,
asa load; கொண்டுபோதல், கருங்கடல் வளக்தரச்

கரையும் பண்டியும் (வச. 63).

karai, n. <saos'..

[T. M. kara, .K.

1, 506 ௦8 ௨ 588;
kare.]
சரையலைச்குஞ் சேர்ப்ப (காலடி,

கடற்கரை. சாவாய்:
224).
2, Bank,

கரை:
நயம்,

சசைச்:

யமுனைச்

நீர்க்கமை.

8௩%)

85 ௦4 உ

சென்னை யுய்த்திடுமின் (இவ், சாய்ச்9. 12, 4).
நயம்,

(இவ். பெரியதி, 10, 135).

8, 3).

அஞ்சிலோதியை வசச்

3.1௦ 64550146 1௦ வம ) கரையச்சேய்தல். 2, 7௦.
melt, as metal; to liquify; es&gse. 3. To
extirpate; அழித்தல். உள்குவார் வினையைக் சரைக்கும்.

A Siva temple in Tinnevelly District; ஓத சீவ].

தலம். இருச்சருவைப்பதித்றுப்பத்தந்தாதி.

கருவெளவால்

அழைத்தல்.

1.

(9.)--7ர.

பழம்.

சசைக்த

பதனழிதல்.

as fruit;

(௫ங்குறு. 391).
2. To tell, expound
[M. சசைந்தீமே
சொல்லுதல், அறங்சசை காவின் (சொல். பாயிரம்).

௩, <sg-ow+.

karuvelam.]
Black babul, s.tr., Acacia ara54௦ 2) வேலமரவகை. (பதார்த்த. 462.)
கருவை!
மகாமாவ், ௬. 41ம். நவை.
Millet
காக; வரதவைக்கோல்.
கருவை வெய்ந்த சவின்
கருவை”

குக் கரைய (இருவிளை. இருசசசப். 101). 5, “1௦ ம௩0௮12௦ 0/40ப(125; வநந்தூதல். ஜெூழல் சசையாமல் வால்

5௯௨ கறி

Curry-leaf 1706,

3. China box, m. sh., Murraya

exotica; Caigaion&.

கரைக்காற்று

சல்வி

எல்லை.

14014)

சசையில

3,

(சாலடி,

4. Ridge of a field; Gatamby.
பூல்சசை

Border of a 01௦11) சீலைவிளிம்பு.

(சலித். 111),

6,

5.

நீலம்.

8146, proximity, usu. in com-

0005, 85 அடுப்பல்சசை, வழிக்சலை; பக்கம்.

7,

1௧௦6) இடம். (சூடா.) 8. "8/0; வார்த்தை, (சன்.
9. Large division of co-parcenary land
458)

in a village consisting

of dry

and wet lands

Gugpbumg.

Samos
and garden fields;
ii, 114: G.S. A.D. i, 288.)

(5.1.1.

sen7&6t@ karai-k-kattu, n.<ser+. Loc.
1. Buttress
tank;

for strengthening

நீர்க்கரைக்கு

Border of a ௦1௦47;

of a

the bund

ஆதாரமாய்க்

கட்டியது,

2,

சீலையின் விளிம்பு.

senréeCorerd

karai-k-kallolam,

n.

500186; கடற்பாசி. (மலை)

கரைக்காரன்
Loc.

karai-k-karan, 2. <seor+.

1. Owner of a karai or determinate share

in a co-parcenary village;

PexuutigdgPwasdr.

முன் வெண்ணெயெனச் சரைர்தோட (அழசர்கல, 1). 3,

2. [M. karakkér,] Village officer; Samo wenPw
காசன்.

Sradually attenuated;

(M. karakkarra.] Land breeze, dist. fr. sp
spp; sonGetdro Fae aro. (w.)

To become emaciated, as the body; @&nspd.
உடம்பு கரைந்துவிட்டது Collog. 4. To become
கேதேல்.

ஒக்திசன் செருச்

Searé5T Dp!

karai-k-karru,

mn.

<id.+.

௦
012,
கரைக்கூறுசெய்வார்க௨॥-1-12020-

Officer, whose duty is to measure
410. 4.
the lands 18 ௨414114869 நிலவளவைசெய்யும் கிராம

அதிகாரிகள். (105௦.)
+.

கரைகட்டு-தல் %2௨॥-12உ(ரப-, உ. ௩7. 414.
1. Toconstruct a bank ora bund;

கரைக்கு வரம்பு உண்டாக்குதல்.
selvedge

of cloth,

நீர்க்

2. To make the

வெண்டும்.

SGNTHL_-SHW karai-kata-, v. intr.<id- +.
To

overflow

கரையை

a bank,

as

உலகுடைய

மீறுதல்.

Seor.gienp karai-turai, n. <seort+.
1. 1௧௩44௦ 2-01௨௦௦; இறங்குமிடம்.

லாகாது சாண் (சமிழ்கா, 81).

a tank,

தாயே

a river;

கரைகடச்ச

2. To pass or trans:

gress the limit; எல்லைமீறுதல்.
~
SenTSesTL_aicsr karai-kantavan, n. <id.
+. ([M. karakandavan.] One whose learning
in any branch of knowledge is at once profound
and extensive; one who is skilled in business,
master in science or learning; கலைகளைச் சேவ்

(83)

2. 9௦0; முடிவு.

கரைதுறைக்காவற்காரன்

1224-4ப2வ1.6-

Tide-waiter; master-

kavar-karan, 2. <id.+.

௨463௨௫; துறைழகங் காப்ப்வரன் தலைவன். (94)
Sen oise@ karai-p-panku, n. <id.+
Share in the village lands; Ssmofevtiumig.

a coloured border;

put on

சலைவிளிம்பைக கட்டுதல். சரைகட்டிச் ௪லவைசெய்ய

1.

கரைபுரள்(ளூ)-தல்

768

கரைக்கூறுசெய்வார்

senrii@'-sev karai-p-patu-,v. intr.<id.
+.

To get to the shore, as a vessel; amsGet

தல்.

கரைப்படு”-த்தல்

%காக1-ற-றஷ்ய,

9. tr.

(0205. ௦4 கரைப்படு”-. 1, 1௦ ௦௦1: (௦ the shore;
கரையிற் சேரீத்தல். சரைப்படுத் தாங்குக்காட்டினன்.
பெயரும் (சிலப். 11, 127). 2.To land one on the

shores of bliss, asa guru;
(w.)

நற்கதி அடைவித்தல்.

SEOICILIT ENS karai-p-patai, n.<seor+, 1.

Land

route;

கீரைவமி.

(1.)

2. Journeying by

18௦0; கரைவழியே செய்யும் பிரயாணம்.

கரைப்பு karaippu,

வனே அறிந்தவன்.

(17.).

». <seos?..

Sloping

karai-kanru, n. <seos- +. course in roofing ; வீட்டின் மேற்றளத்தை நீ£வாட்ட
கரைகன்று
A calf born prematurely; ugaisgudgeiper ஈன்ற tppibuy Gating. (C.E.M.)

SOOTLUYSHS karaippu-k-kal, 7, 4 கசைப்பு

கன்று. (7.)

கரைகாண்(ணு)-தல் karai-kan-, v. intr.

<seoz+.

To

get

to the

very

end;

to reach

a destined port; to master thoroughly an art or
science; எல்லையறிதல். sipaqetat sarscm

டோர் (இவ். இருவாய். 6, 3, 10).

Sea
ai r
gor karai-karan, n. <id.+.
கரைக்காரன்.

கரைகுட்டி

Young

2.

<seor'-+.

prematurely;

ugapadg

karai-kutti,

animal orn

முன் ஈன்ற குட்டி. (J)

உதக்குகை. (யாழ். ௮௧)
கரைசலை

salt.

See

karai-cilai, ௬. <id.t.

கரை

Rock-

5௦6 இந்துப்பு. (சங். ௮௪.)

கரைஞ்சான் 1:872ம8029, 1.
(w.)
SOTS gQISGG- SSO kara:
<seor’-+.
solid

Melting;

food

5% அகில், 1
—_.-kuti-, v.tr,

1. To drink any liquid in which
or

கணவு முநலி।
வட்கொள்ளுநல்.

medicine

has

been

dissolved;

திரவபதாரீத்தத்தால் கலக்கி
2, 70 16லார (0௦ ஜ1பீர 1

000460(5 ௦4 ௨ ௦௦1, முற்றக் கற்றறிதல், அவன் பல.

கால்களையும் சசைத்துக்குடி.த்தவன்,

"

கரைதலைப்பாடம் 1:20ம4-0வ121-ற-றக(க0, ர.

5௦6 கைதலைப்பாடம்...

rubber;

SenriGurg@

+.

Sea-coast;

த்
|

ப்

சனச்சிர்க

இறைப்

karai-p-pokku, n. <seor

கடற்கரை.

SOIIGUTES*?

(17.).

karaippokku,

n.

<T.

karaboku.
1. See smmiGurégdad. Loc.
2,
That which is base or inferior; @faerg. (w.)

seoriGurTé@esov

n. Cid. t.

Spurious
கம்பு.

karaippokku-k-kal,

gem,
07/04.

found

கரைப்போக்குப்பொடி

in alluvial

karaippokku-p-

poti, n.<id.+ . See கரைப்போக்தக்கல்.

karaical, n. <seor'-.

யஸ்.

Crystal-stone

போட்டங் கல். (C.E.M.)

soil; போலிக்

கரைச்சல் 1:80௨1௦௦வ], n. <seos’-,

கரைசல்

See

+.

027௦4.

கரைப்போக்குமனிதன் 1:31வ7ற512ல-௨-

nitan, ஐ. <id.+.
a caste

Geomo

higher

anguter.

One whose father belongs to

than that

(w.)

of his mother;

sep

Sen 71Q-sev karai-patu-,.v. intr.<seor+

To be divided into lots according to the shares

1௨0௨ 1௧4; பங்குவீதம் நீலம் பீரிவுபதேல்..
SooriNg
- Fev

+. [M. karapidi.]

கலந்

துறைசேர்தல்,

seni

karai-piti-, v.intr.

<id.

To arrive at a port; usd

(ரூ)

s@erO-sev

karai-pitittotu-, vo.

intr. <id.+.[M. karapidi.] To sail along the
60851) மாக்கலம் கணையோரமாய்ச் செல்லுதல்.

கரைபுரள்(ளா)-,தல்

<id.+.

1.

12௩ப-றபாவ]-, v. intr.

To overflow, as a river; Gugé

கரைூபோாடு-தல்
கேடத்தல்.
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2. 1௦ 6%0860ம ௦0௩45 ; மிகுதல், குணம்.

கள் கரைபுரணடிருந்தால் (ஈடு,1, 1, 1).

கரைபோடு-தல் karai-potu-, v.intr. <id,
+.
1. To construct an embankment, as ofa
tank; சேய்கரை கட்டுதல். 2. To fix the bound-

வர்சத ௦1 1800; நீலம்பிரித்தல். (1)
]௦15) சட்டப்போடதல்.

3. To cast

(w.)

Seo TLolp. Karai-mati, n. <id.+.
net, dist. fr. Quy. See கரைவலை.

கரைமாஞ்சேர்-தல்
intr, <id.+.

A shore(8)

To attain salvation, as a boat

9).

Senmiot efluth karai-maniyam, n. <id.+.
Tax-free land assigned for the service of
collecting workmen to repair tanks; ஏரிக்கரை

யைப் பழதுபாரிப்பதற்கு வேண்டிய ஆட்களைக்கூட்டு

வதந்த விடப்பட்ட இறையிலிநிலம், (3, 31.)
கரையப்பாடம்பண்ணு-;தல்

14வண்௨ற-

patam-pannu-,
ஐ. 8 4 சரை!-4.
To learn
perfectly, ௨8 ௨ 168500) நன்றுககீ கற்றல். (57.)

கரையல் karaiyal, n. <id.
2. Melting; 2g5ms.

is dissolved, reduced;

amongst the co-parceners or owners periodical19) கீராமநிலங்களை மாற்றியடைக்கை. (௦, ௦.)

1. Dissolving;
3. That which

&enase Gugeir.

from poverty, 610.) வறுமை

n. id. +.

Jaggery, reduced to a fluid condi-

tion by moisture; @aer sgculy. (w.)
SeoTU Gore karaiyanil, n. <seomwe+

கரையேற்று-தல் karai-y-érru-, 0. tr. Cid.
+.

senruins Seow karai-yattirai, n. <seort.
A land-journey; Pug PhGaiupd Srumamd. (w.)

Senrumeton karai-y-ajan, n. <id.+.

1.

Owner of karai land ina village; சிராமக்கரைப்:
பங்குக்கு உரியவன். (17.) 2. Caste-title of Mara-

1985 வெம் 507056 7120௨;

டப்பெயர்.

மறவரிடையர்களின் பட்

(௨. 1)

Soorwimesr karaiyan, n. <id. Fisherman
living near the sea-cosst; su pseriudsigi
வலைஞன்..

கரையிடு-தல் karai-y-itu-, v. intr. Cid.+.

1. To divide land intopottions; நிலப்பங்த ப்ச்

. 2. Toassign portions of land to be-cultitated நிலங்களைப் a Gio பிரிதீதகீகொடத்தல்.
Ww.

Sen7uS@ karai-y-itu, s, <id.+. Tenure by
which

the

lands

1, To save, redeem,

emancipate, as from

நற்கதிகேரீத்தல்,
2, To raise from
indigence; to reinstate in affluent circum520085; வறுமை முதவியவற்றினீன்று ஈடேற்றுதல்.
3. To marry and settle, as a destitute girl; fast

of a village are exchanged
97

(w.)

கம்பேறச் Case.

SeorCwpi-5ev

karai-y-éru-, v. intr. Cid.

[M. karayéru.]

1. To get ashore, land;

+.

நீரினின்று கரையடைதல், கடலோடி மீண்டு சசையேதி.

னாலென் (ஈல்வழி, 6). 2. 1௦ be saved, rescued, as
from the sea of transmigration; to gain heavenly

bliss;

உச்சை

நற்கதியடைதல்.

வேண்டின் (குற்றா. தல. சவுற்சனச். 83).

சசையேத.

3, To be

freed from distress ; வறுமை முதவியவற்றினின்றும்.
wGoigé. (w.) 4. To get married; வாழ்க்கைப்
uGse&. (w.) 5. To attain an object of desire;
விநம்பியதை அடைதல், (.)

(14.

கூ. <id.+.

karai-valai,

Songarty

karavala.] Drag-net, having a cotton bag with
fine meshes in the centre, sometimes } mile in
length spread out from the shore in a semi-circle
and after an hour or two withdrawn from the
water

7%. Loose yarn that easily parts; oo?
Pp iPad
கூடிய நூல். (14.)

முதலியவற்றினீன்று

ஈடேறுகை..

Soorupsrgtp karaiyar-catam, ஐ. Cid. +.

Rice over-boiled; Senpis anpin. (J.)
SOO Tus saor el SL_tg. karaiyar-panan-katti,

௩. 414.4. [ந4.

கரையேற்றம் 1214-9 -ஜக௱,

harayerram.|
1. Salvation; final deliverance
of the soul; நற்ததியடைகை.
2. Emancipation

%வலட்ஸகாகந்-௦6., 5. karma;

reaching the shore; ateumrgd. Qaa@si so
மையேபற்றிச் கசைமரஞ்சேரும் விரகேதோ (ஈடு, 4, 8,

கரைகை.

EQOTANT GDL.

while

boys

the

beat

it shouting

so as

bag

as it nears

பையைத் தன்னகத்தேகொண்டதாய்க்

கரையிலிநந்து.

to

drive

the

fish

into the

the shore; giunter gammbsnGungs
fu

og

அரைமைல்தாரம் வட்டமாகவீசி மீன்களைத் துமத்திப்

பிடிக்க உதவும் ஒநவகை வலை.

சரைவலைத்தோணி
<sevat+.

karai-valai-t-toni, m.

Boat for fishing with the drag-

08; கரைவலையை இழத்துச்சேல்லுந் தோணி, (ஏ)
seorairf) karai-vali, n.<seor+. [M. kara-

vali.} 1. Road or path along the shore; hé
கரைப்பாதை. (1)
2. Lands | ing along the

banks of a river; a4bGymorer

586 கணாயீட.

feu. Loc.

3.

SOTAULS Bicones karai-vali-t-tirvai,

n.

SEOVQMCOL.
karai-vatai, ௩. < ser
North-west wind; ax Giodsmber. (w.)

+.

<sesvayf+. Land customs, duty; Gapentech
லிருந்து உள்நா$வழியாக வதம்
கு விதிக்:
கப்படுத் சுங்கம். (௭)

‘770

கரைவிளங்கு

கல்யாணகுணம்

karai-vilanku, ௬, 6. கதைவி

evA%ev

eq. A species of White Cedar, s.tr., Heynea
trijuga;, # Sw wom, (L.)

பறவைவகை.

seralertiG

கரைவீதம் karai-vitam, n.<seor+.

Land

apportioned to the respective householders
ப உ 9411886) கிராமக்குடிகட்குப் பிரிக்கப்பட்ட பங்கு.

(w.)
Sen Tey karaivu, n. <seoa'-. 1, Dissolving;
கரைகை,
2. Tenderness of mind; war @aré
sib.

(W.)

3. Slope;

aaj,

மலைக்சரைவு.

10௦.

kal-cilai, ஈ.

A

kind

of

bird;

(பிம்.).

Sev FOIGHT kal-navarai,n.<4d+.

A sea-

fish, purple red, attaining at least 16 in. in
length, Upeneus indicus; a _&ddéraims.
SOHmTHtd kalnatam, n. Green vitriol; ser
னபேதி.

(3)

கல்தார் 121-ஈ4, ச. 4௧ல்.

(18. 22/வாச்பி

&5%85%௦5; ஒருவகை மநந்தட.

கல்மடி. kal-mati, 2. 410 4. Hard udder of
e@omiz kardti, n. prob. karoti, Garland of
௨௦௦௭
பசுவின் காய்மடி, 1௦௦.
910115; சீரமாலை, கசோடி விரிசடைமேல் . . . ௮ணி
&evingtb kai-matam, n. <id.+. See soir
காயகன் (தேவா. 524, 8)..
கரோடிகை 180611], n. <harotika. See மதம்.
கரோடி,
புலவுகமழ் சசோடிகை யுடையபுனிதர் (பதி
SevinSesttd kal-matanam, n. <id.+. A

ஜொ. சோயினான்மணி. 93).

கல்'[2்]-,த[த]ல் 11-, 70 ௨. ௪. [71. &சச௦,

K.M. Tu. 2௪.)

1. To learn, study;

சல்லென்று sions spp (reg, 253).
tise, as arts;

to

acquire

skill

ugése.

2. To prac-

in

the

use

of

மோக; பயின்றறிதல். சல்லாமா வன்னார் (குறள், 814).

&ev’ kal, 2. (T. Tu. kallu, K. M. kal.)
Stone;
காள்

Gary

எடுக்கப்பட்ட

வழியடைக்குங்

கல்

பேநங்கல்.

(குறள், 88).

2. Gravel,

லகழ் டெல்கின் (மலைபடு, 91). 4, Rock, bill, moun-

39).

மலை.

கல்சேர்பு மாமழை தலைஇ (பதிற்றுப். 84,

5, 601௦05

80006;

கற்கள் (சம்பரா. சித்திர. 17).

டூரத்தினம். குருவிந்தச்
6, 7364 ௦௦116, ர6ம்416;

காவிக்கல். முக்கோலுங் கற்றோய் முழுமடியும் (இலக்.

வி. 107, ear).

7. 22]; முத்து. கற்குளிமாக்கள்

(சல்லா. 49, 2).

8.

Memorial stone in a village,

85 807 ௨ 620; வீரக்கல், பலர் . . . சன்னின்றவர்

(குதன், 771).

SevwssT 71D kal-mantaram,

n.. <id. +.

Cloudiness, the state of being overcast; sym

படீடுச் சத்சாரமின்றியுள்ள மேகம், 7.02,
Sevinenip kal-malai, n. <id.4-.

Shower of
1. 1௦41540065; ஆலங்கட்டியாக விழம்.
மழை. 09/01.
வாழ்.

pebble, grit; Poi கல். கற்கொண்டெறியுர் தவறு (கா.
லடி,, 364). 3. Boulder, ledge, crag; umenp. sé
tain;

sea-fish, pale dull red, attaining at least a fuot
in length, Sclopsis vosmeri; கடல்மீன்வகை.

9. A stone fixed in the house of a

deceased person for ten days since his demise;
சாச்சடங்கில் இறந்தார்போரநட்டூப் பத்துநாளைக்கு நாட்.

Sevinerp.tb kalmasam, n.<kelmasa. 1. Dirt,
dross, impurity; sip%5.
2. Pus, of a boil;

புண்ணினின்று வேளிவதம் ச முதலிய மஷ்டு. 3, Sin:

பாவம்.

கல்மா.1.1-5, 2. £சல்4.

Sew ssid

5

kal-mantam,

Cirrhosis, a disease of the 119சா$

உண்டாகும் ஈரல்நோய்வகை.

கன்மா.

n

<id.+.

குழந்தைகட்கு

கல்மீசை 141-ம4௦வ், ௩. cf. U. galmucch.

Whiskers;

actramfona.

கல்முச்சா

(C.c.)

11௦௦௦8,

௩. <U. galmucch.

A tuft of hair on a man’s lower lip, the
imperial; Sgpcqér&ih magsgisGancramin Lang.
10. A flaw in emeralds, one of| ( (C.G.)

டப்படங் கல்.
eight marakata-k-kurram,

0.

மரகதக்கற்றம்.

ட்டனுள் ஒன்று, (சலப். 14, 184, உசை;) 11, Brick;

செங்கல். Collog.

நாட்வ் கல். 7/2.

12. 241125௦௭௨6) மைல் அளவுக்கு.

13. 3411௦; மைல்தூரம்.

கல்கம் kalkam, n, <balka.

77௦4.

Medicinal pill

Prepared by mixing dried drugs with milk or
water; உலர்ந்த சரக்கைப் பால் அல்லது நீர்விட்டு
அரைத்துச்சேய்யுங் குளிகை, (பைவ;ஜ.)
Severs kal-karam, nn. <se+hkp.
Stone
building; பாறைக்கற்கட்டிடம், காலு அம்பலமும்

Sevepyy kal-muti,n.<s8+. Well-tightened

knot, hard like stone;

tocw? முடிச்சு. Loc.

கல்முடிச்சு வ,
கல்ழடி.

svapi@ey

kal-mankil,

n. <id.+.

n. <id.+.

See

1.

A variety of bamboo in which the hollow is
half filled up, Dendrocalamus strictus; ox°
டொளை சிறுகியுள்ள மூங்கில்வகை.
2, Thornless

Reed, l.sh., Oxytenanthera thwaitesii; முள்ளில்
இருமடைப்பள்னியும் ரிஷபமண்டபமும் சல்காசமாய்ப் லாத
சிறுழங்கில் வகை. (1).
பணிசெய்வித்து (7.4.5, 170),
oe
“
கல்யா
ணகுணம் kalyana-kunam, n. <kal: S0@ . kalki, n.< Kalki. The tenth incarna- yana+.
Good disposition, nobility of charaction of Visnu.
See #p&?.

581) நற்குணம்,

(சம். ௮௪.)

4. “ரம.

sovniy.F Ceo kal-l-ati-c-cémpu, n. prob.

of a person at an extreme old age;

id.+. An edible vegetable, an inferior kind of
cempu; Garbiyaima. (W.)
Savvy apa
kallatimilam, #. prob. id,

கல்யாணச்சாவு
+.

Death

கல்லறை

771

கல்பாணச்சாவு
1210808-0-0890)

வயதுமுதிர்ந்தோரது மாணம்.
கல்யாணசுந்தரர்

12]]/8ர8-௦மார்காகா,

1.

kalyanam, n. <halydna.

1.

One of the forms in which Siva is 4.5 கற்கடகபாஷாணம். (மூ. 9) n. €சல்ர்.
கல்லடைப்பு kal-lataippu,
worshipped; சிவழர்த்தங்களுள் ஒன்று,
<id.+.

Sauteed
Good

யாண

fortune,

prosperity,

felicity;

குணகண பரிபூர்ணனாய்

sub.

(ஈடு, wanna).

கல்

2,

Wedding; fata. (Sa.)
3;. Festivity, conviviality, joyful celebration; s#uanfunn.
0௦10) போன்.
(சூடா)
virtue; pbgeurb.

5.

Good

disposition,

முடையவண்.

of

(3.0)

கல்லணை! 1ய/-1-ஹவ், 8. 410.4. Dam built

of

noble

Person of

character;

stone,

நீரணே..

anicut,

causeway;

கல்லாற்

கட்டிய

கல்லணை? 12 1202], ௩. 566 கலனைரி. (இவா.)

sige

இங்குணே wi@onciuni sever secure

னன்றோ (இருவாலவா. 29, 12).

haematocele; அண்டவிக்கநோய்வகை,

swelling,

character,

Seuuirestesr kalyanan,n. <id.
good

Stone in the bladder, retention of urine by
gravel, Vesical calculus; frentty நோய்வகை..
&evovesrt_itpkal-l-antam,n.<id.+. Blood-

கல்லத்தி 14]-1-001, ௧. 4௧ல். [8.8277௪]

1. Hill Banyan, 1. 40, 772/8 708௪74082)) அத்தி
மரவகை. பாலைகல்லத்தி தோதகத்தி (மச்சபு. சைமிச..

கல்யாணி kalyani, n. <kalydni.
1,
9௦6 கலியாணி. இரியம்பசனைப் பாகத்தில் வைக்கும் 8). 2. Nooga, Ficus altissima; ஒருவகை அத்தி.
Sevesi kal-latar, n. <id-+.
Narrow
பசமகல்யாணி (சந்தசலல். 80). 2.(Mus.) A musical
0006)

ஓர் இராகம்.

path full of stones in a desert tract;

கல்லக்காரம் kal-l-akkaram, ஈ. 4௪ல் *௮ச்
காசம்".
Candied molasses made from palmyra
ர்பர௦6; பனங்கற்கண்டு. (.)

கல்லகச்சத்_து kal-l-aka-c-cattu, n. <s+
+ jatu.
te ooze

Fossil or mineral drug, supposed

from

(பதார்த்த. 1130)

mountains,

bitumen;

fartagsgi.

கல்லகம் 121-1-விகண, 8. “கி. 414.
tain; we,

(Bam)

SMvSTID
Arcow-head.

kallakaram,
See

fitaégaf?.

கண்ணி தொடுத்தாளை (பரிபா. 11, 103).

Moun-

(6)

கல்லங்கோரை 11-1-26-1200வ்) ௩. <id.+.

& 12௦0 ௦4 50026; கோரைவகை.

kal-l-attikai,

Necklace set with precious stones;

௩.

“க்.
@ug#onb

Saori
kal-l-atar, n. <id.t+.
Trap
for tigers and other animals; afatigater ga

படுத்தும் பொறி. புனவன் சிறுபொறி மாட்டிய பெரும்
கல்லடார் (ரத். 119).

கல்லடி-த்தல் 141-1-வ-, ஐ. ச. வபர்,

1. 17௦ ௭ ௦2 04 5006; கல்வேட்தேல்.
2. To
strike the foot against a stone; steSp hoy

படல்,

சிறுவழி.

கல்லத

Ugémad

ரத்தம் (சிலப்.

16, 57).
கல்லரசு kal-l-aracu, n. <id. +.
Pipal. 526 கொடியாசு. (1.)

Wild

SMoTaIFSid kal-l-aravintam, ௩. <id.+.
A mountain shrub; UpGaren&.

(w2e.)

Savevev kallal, n. cf. அல்லல்.

Disturbance,

sdeep Garcrenp

confusion, tumult; giptub.

யருள்வோனே (இருப்பு. 291).

SVNVG kallalaku, ». A kind of musical
<hahlara., instrument; @paima anéPunb. sdeeG uncall
கல்லகாரப்பூவாற். பயின்றார் (தேவா. 519, 1).

which 06௦௦1065 ௨ காம் 85 86006; இறுகிய காய்.

வைத்து இழைத்த அட்டிகையணி.

போநந்திய

n.

கல்லங்காய் 1::1-1-26-128), ச. 4௪ல்4. Fruit

கல்லட்டிகை

கற்கள்

கல்லலசு 1281181200, ௩.

566 கல்லலகு,

கல்.

லலசு துத்தரி யேங்க (கல்லா. 34).

கல்லவடம்

kallavatam,

n.

A

kind

of

மயா; ஒருவகைப் பறை, சல்லவடமிட்டுத் இசைதொழு:
தாடியும் (தேவா. 576, 6).
Sevevter kal-l-ajai, ஈ. €சல்*. Cleft or
cave in a rock or mountain;

சேர்ந்து போடிய சல்லளை போல

Seog

S5e

wevdagea.

yel

(புறகா. 86, 4).

kal-laru-,

v. intr. Cid. +.

To cut bricks out of a clayey mould;
வேட்டுக்கல் அறுத்தல். 0௦1709.

udmae

sevevenp kal-l-arai,n.<id. +. [M. ballara.]
1.

Cave,

cavern;

Gms.

கல்லதையி

gy

இனங்சொண்டு (தேவா. 1155, 4).
2. Vault, tomb
hewn out in a rock, sepulchre, grave; SGasé
குழி. 0.
3. Room having stone walls and
1௦௦8)

கல்லாலாகிய அறை.

772

க்ல்லன

seveven kallan, 1. <khala.

லன் (வெரு. சுவர்க்ககரச. 80).

கல்லாங்காசு 141-1-4ர்-%800,
4ல்.
Small round tile for a thild’s game; #gat
விளையாட்டில் உபயோகிக்கும் வட்டமான

கல்லாங்குத்துநிலம்

toter Bevlb. (C.G.)

கல்லாசாரி

kallacari.]

2. Master

ஓடு.

fish,

of

rich

brown

colour,

armatus; SoreSGarib.

Svat ong kal-l-arai, 2. prob.a6+.

Iron-

சடின.

m. tr., Ficus dalhouseae; gysvarms. கல்லானிழல்,

n. <id.+.

(M.

architect ; sppdai தலைவன்.

(w.)

கல்லாடம்! 12115(8௱, n. Name of a Siva
shrine; 95 Pampa.
sham_sgs sasBal

ச்குளி (இருவாச. 2,11).

fresh-water

attaining 2 ft. or more inlength, Mastacembelus
weed.

1. Stone-mason; &péectr. Collog.

mason,

a

(38.),

1421-1-தந்-104:0.ப்-

Hard or stony ground;

kal-l-acari,

கல்லாரல் 1௦1.1-காவ], ௪. 4கல்*. Spiny-eel,

Vile, wicked, |

ந்காம்-ந்சகார்சம் 4211௦; தீயோன். ஊன்முதலுண் கல்

lam, n. <id.+.

கல்லில்தாருரி-த்தீல்

-

SVMs’ kallatam, n. <sden_it. Name
of an amatory poem describing the erotic
emotions in 100 akaval stanzas by Kallatar;

கல்லாடரால் அகப்போரளின் துறையமைய நூறு அக

566 கரந்தை, 3, (மலை).

SVevTO kal-l-Al, 1.<
ae + ge.

@ouaGer (Bsa. 437, 3).
fruits
White

1. Banyan,

2. White

Fig with

in clusters.
586 துநக்கத்தி,
(0)
3,
Fig, 1. tr Ficus infectoria; ஆல்வகை.

(L.)

Saetovib

kal-l-dlam,

உ. <id. + .

586 .

கல்லால்,

கல்லான் 141-1-2ற, ஐ. 4கல்-1-ஆ ஐ௨ஐ.
learned,

1111067812

00500;

0௨

கல்வியில்லாதவன்.

சல்லானே யானாலும் (ஈல்வஹி, 34).
கல்லி! kali, n. prob. 56-. Loc. 1. Precocity;

upagnds Gupuce gudrerBa. pies sel

வற்பாக்களாற் செய்யப்பட்ட ஓநநால்.

யாய்ப் பேசுறது.

வி, 98, பக், 351), 2,
இயற்றிய
புலவர். கல்லாடர் செய்பனுவற் சல்லாட அறும் (சல்லா.

ஆமை.

2. Precocious

child;

ugas

emiSggal.

(Ww)

துக்கு மேற்பட்ட நுண்ணறிவுள்ள குழந்தை, அவன்
கல்லாடர் kallatar, n, <sdemd.
1, See அதிகச் சல்லி, அவனுடன்
பேச்சுச் சொச்சாதே.
கல்லாடனூர், ஆச்சவுல் கெடவும் பாடல்த்கும் சபிலர்
கல்லி kalli, x. 1. perh. #6. Tortoise;
பசணர் சல்லாடர் மாமூலர் (யாப்.
The author of Kallatam;

a&em_grd

யசயி.)

கல்லாடனார்

kallatanar, அ. <id.

A poet

of the Third Tamil Saigam; sen_demacs lea

(ர. ௮.)

கல்லி

2. Sparrow;

kali, n. cf. kali.

1. Ridicule,

derision, 1௦௦6௫) கேலி. சல்விபண்ணுகருன். 2.
Fun, as of a child; வேடிக்கை. குழக்தை சல்வீ

சல்லியாய்ப் பேசஜெது..

கல்லி!

& agait. (ypsr. 23).

111,

௩. 40.

8422.

நப்கறதயிகா

piece of cloth, gore in long Indian jacket;
SovavT eo. kal-l-atai, n. <sa+.
Cloth
மலங்கியுறுப்பு . (W.)
dyed in red ochre, worn by those who have
SUVGFA kal-l-icci, n. <av+.
Fehiounced the world;
See sd
காவி வஸ்திரம். சோத்த |

சவ்லாடையும் (சேவா, 509, 2).
கல்லாணக்காணம்

<balyanat.

1_211202-1-1கர௨0,

An ancient marriage cess;

லியாணத்திற்காகச் சேலுத்தும் ஒரு பழைய
ii, 09.)
State of being

Wnorance;
(காலடி, 145).

படியாதிநக்கை.

கல்லாமை”
Starred

unlearned,

Tortoise,

Testudo

121145,

586 கொட்டைழந்திர். (1)

n.

ஆமை.

Cashew tree.

கல்லாரம் kallaram, n. <kahlara
.

Indian Water-lily.
See சேங்கழநீர்.
Arrow-head.
See நீர்க்குளீர்.
(பில்.)

Nelumbo.

weed

சல் 4 ஆமை.

220712272௦)

வகை.

கல்லார்மா

neg.

illiteracy,

சல்லாமை

181.1-கமஃந் ௩.

sd

வரி. (8.1.1.

SeVevT aio! kal-l-d-mai, 1. <ad-+

tem.

1.

See sgaigauior, 1. (au. 2]

1, Red
(பில்) 2.
3, Blue

“968.
+.

SUM
F-S5H
kal-licai-, v. intr. <id.
To join stones by means of joggles so as

to prevent their sliding apart;

கற்களை அமைத்தல்.
fig

(௦.ஐ.நா)

afigi விழாதபடி

SWISH kal-Litti, ௩. “சல்...
(a)

Stone

Fig,

m.

sh.,

Ficus

Species of
gibbosa

Parasitica: (b) Jointed Ovate-leaved Fig., Ltr.

Ficus tsiela: (0) Oval-leaved Fig, 1. tr., Ficus
retusa. (L.): (d) Tailed Oval-leaved Fig, 1.
tr.,
Ficus talboti. (v.); இத்திவகைகள்,,

கல்லியம்

111,

n. <hkalyd@.

fermented liquor; sir, (L9e.)

SVeNwTeeD

5௦8 கல்யாணம்.
சக், 49).

kalliyinam,

strive

for the

n. <kalyana.

சல்வியாணகச் சேவர் பிதிர்விழா (ஆசா

; கல்லில்தாருரி-த்தல்

intr. <aé+.

Toddy,

kallil-nar-uri-,

ஐ.

1. To seek for the unattainable,
impossible,

as

stripping

fibre

கல்லிழை-த்தல்

778

ம்0ா. 50006) இல்லாதபோதளைப் பேறழயலுதல்.

2. |

கல்லுவை-த்தல்
கல்லுகொம்பு 1110-2௦ றய, ச. 4சல்து!4.

To obtain by very கா2கம் 180௦0௨; ஒநபொதளைப் Stake for digging up the earth; தரைதோண்டும்
பாட$பட்டூ ழயன்றுபேறுதல். (0௦1707.
முளை.
கல்லிழை-த்தல் 121-1-1121-, v. intr. <id.
கல்லுண்டை 11-1- மரக், ௩. €சல்*. 888
+. To set precious 500085; இசத்தினங்களைப். கல்லுண்டைச்சம்பா, (சல். அக.)

பதித்தல். கல்லிழைத்த அட்டிகை.

கல்லிறுல் 121-112],
க. 416.4.
566

ஈர்க்கிறல்.

வகை,

2. Black

கல்லுண்டைச்சம்பா

1. Lobster.

Prawn;

டுறல்மீன்

மாதப்பயிரான சம்பா நேல்வகை.

(w.)

esecieranmbd

kallin-karam,

கல்லுணி

n. <ia.+.

SVMESTSw

கல்லீயம் 1௦21-1௨, %. 418.4. 1. Pewter;
வேள்ளீயங் காரீயங்களின் கப்பு.

(9.)

நீலாஜ்சனம். (மூ. ௮.)

கல்லீரல் 1ஃ1-1-2வ1, ௩. 446.4.

2. See

1. Liver;

பித்தாசயம். (w.)
2. Gizzard, so called because
௦4165 பவாம0௦55; பறவை மீன்களுக்கள்ள இரண்டாம்
இரைப்பை, 100.

கல்லு!-தல் 1%2110-, 5 v. tr. cf. khal. 1. To
work away gradually, as earth, pebbles; to dig
out, asa nut;

ggaysd.

(W.)

erode, as flowing water;
கரையைக் சல்லிவிட்டது.

2. To scoop

3. To wash out,

fit afS8h.

4, “1௦ ௦௧% வரக)

வெள்ளம்.
௨ 0௮55.

40) தின்னுதல்,
இந்தச் கரரமருந்து கல்லிக்கல்லி'
எடுத்துவிடும். (W.)
5. To tear, as a style, the
Palmyra leaf when writing upon; onpgéprenPé

சூர் கீழீத்தல். (7)

கல்லு?-தல் 1110, 5 v.intr. cf. kall. To
cause to sound, as a drum; ஒலித்தல். மங்கல:

வியங் சல்ல (இருவிளை. இருமணப், 103).

கல்லுக்கலைக்காத்தான் 1411011124-1-12(tan, ஈ..566

கல்லுக்கலைத்தான்.

(மலை)

கல்லுக்கலைத்தான் 1௨110-1-%வ1கம்1(2ற,

@sSPerbal PGui.

Collog.

SU QIESSZ-SO kallu-k-kuttu-, v. intr.
1. To arrange bricks edgewise, as in

Be. (W.)
SUMS
ay

0௦107.

0)

காரீயத்தைத்

&

(மூ. ௮.)

kallu-t-tir-, v. intr.<sot.

SG-SW

kallu-t-tikku-, v. intr.

கல்லுதிரி

kal-lutiri,

நங்கூரந் தூக்குதல்.

n. <id.teGA.

A

variety of small-pox producing hard pustules;
அம்மைவகை.

(1)

கல்லுப்பிடி-த்தல்
<id.+.

2110-21.)

௨. 884௪.

1. To settle at the bottom of a pot,

as grit, when

rice is washed prior to cooking;

அரிசி களையும்போது சிறுகற்கள் கீழே தங்குதல். 7,௦0௦.
2. To scheme or plan for ruining a person;
தொலைக்க வழ்தேடதல். 001701.

கல்லுப்பு %21-1-பறற, ஈ. <id-+. [K.M.
kalluppu.] Mineral or rock salt; உப்புவகை.

(யதார்த்த. 1091.)
SUMILIGUITMSGE kallu-p-porukki, 2.<id.
+.
A species of dove which swallows
றஸ்மி!; கல்லை விழங்தம் புறவகை. (1.),

little

கல்லுப்போடு-தல் 12110-ஐ-060-, v. intr.

௦௨௦1௦5;

an

2. To

தடைசெய்தல்.

காரியதீதடைசெய்தல்.

unforeseen

உண்டாக்குதல்.

calamity;

3, 1௦ bring out

aPfummg

ஆபத்தை

0௦77௦8.

கல்லுரல் 1:1-1- மாவி, ௩. 418.4.
loral.]

800௩6 10௦118;

[8.47

கல்லாற் சேய்த உரல்.

கல்லுருணி 11ம், ஈ. ௦4. சல்துணி.
vegetable parasite.

566

புல்லுருவி.

&

(34.)

sevgucjad kal-l-uruvi, ௬. <sé+. Blister-

frustrate a business by misrepresentation or by
obstacles;

5௨6 புல்லுநவி.

1௦ ல்ச். ௦௦0

Ww.

terracing a roof, arch-work, etc. ; Guopperd ps
வியவற்றிற்குப் பாவுகல் தத்துதல்.

(பதார்த்த. 805.)

cf. சல்லுருணி.

<id.+. Collog.
1. To lay anchor; siamb
n, போதல்.
2.
To frustrate a business by
See malicious misrepresentation or by creating

A plant growing in damp, marshy places.
பொன்னாங்காணி. (மூ. ௮)
கல்லுக்காரர் kallu-k-karar, 2. <sat+.
Lapidaries;

n.

To cut and polish, as gems; @sS ford Cages

out, as a hole; to hollow, as arat; to excavate;

Garcia O50. sign op) (sevip, 185).

creating

1ம்

vegetable parasite.

58% கல்நார்.

<id.+.

121-1-மார24-௦-௦௧௦-

08, 1. 4கல்லுண்டை *-. & 121003 04 றகர் yielding
hard round rice, maturing in 6} months; ao!

ing

plant,

Ammannia vesicatoria;

shims

கரைக்கங்குணழள்ள ஒருவகைப் பூ. (பதார்த்த. 287.)

கல்லுக்கோழிமீன்

kallu-k-kéli-min,

2.

SAgQICNA-SSev kallu-vai-, v. intr. <id.

<id.+. A sea-fish, bluish, Holocanthus imperator; கடல்மீன்வகை.
கல்லுகம் kallukam, n. Siris. 886 பேர

+. (J.)
1. To lay ௨௦௧௦; நங்கூரமிடேதல்,
2.
To apply, with appropriate mantra, an anti-poisonous stone to the wound caused by a

வாகை, (ம: ௮;)

venomous bite ; கடிவாயில் மந்திரங்கூறி விஷக்கல்:

3. To set a stone on the forehead,
வைத்தல்,
turned upwards to the sky and
being
the face

the head thrown back,a method of punishment;
நேற்றியிற் கல்லைவைத்துத் தண்டித்தல். 4. 1௦ 6104

to

a stone temporarily at a funeral ceremony

represent the deceased; @psGamiGungeGs Feo

5. To set precious stones in jewels;

s@s&.

கல்வழி
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கல்லுளி

அணிகளில் அரதனக் கற்களைப் பதித்தல்.

கல்லுளி!

[K. M.

உ. 410.4.

kal-luli,

halluli.] Stone-cutter’s chisel ; s&GalOb act.

sevguar! kalluli, 2. Aspecies of Whortle-

நர; பேய்கீகளா, (மலை)
sor
saAgiohéAS

kal-l-uli-c-cittan,

2

1. Name of an ascetic who
prob. ségscf'+.
had the power of transporting himself to any
014௦6 34 ௭111; ஒந சித்தபுநஷர். 2. 566 கல்லுளிமங்

(மட நிறம் சேறகா(பா௨ ௦4 (16 சகம்; பாஷாஜஹேத்து
வாசனம் என்ற பிரேதக்கீரியை.

கல்லெரிப்பு 1:21-1-2ய்ஹய, ௩. “14.4.

See

கல்லெரிப்புமேகம். சல்லெரிப்பு முதலவிடர்ப் பிணி
யால் (திருக்காளத, பு. 17, 25).

கல்லெரிப்புமேகம்
n. 418.4,
நோய், (3.)

11-1-6ர்றற-க1கற,

70000710௦௦

௦4

மார்பே)

கல்லெறி kal-leri, n. <id.t.

நீர்ச்சுநக்கு

1. Throw-

ing of astone; Sd%rfams. seinornn@u se
லெறிக்கஞ்ி (சிவசம. 45). 2, 566 கல்லேநிதாசம்.
(8)

3. 52;

கவண்.

(8)

கல்லெறிதாரம் %31-1-1-(00௨௯, n.<id.+.
[M.

kalleridiram.]

Distance

of

a

stone’s

throw from a strong arm;
முழவவிமையோடூ
கல்லை வீசியேறிய அதாவிழம் தாரவளவு. 0௦77௦7.

கன். சல்லுளிச்சித்தன் போனவழி கதவுகளெல்லார்
கல்லெனல் kal-l-enal, x. Onom. expr.
,சவிபொடி..
signifying
excitement; @msdéaStny. sdQeer
kal-l-uli-t-taccan, 2.
கல்லுளித்தச்சன்
Sculptor, stone-cutter; stGa%

<id.+.

Cais

யுந் தச்சன். (17,)

i n. prob.
ivot
-mankan,
sem kal-1-uli
&avguerh

A pertinacious beggar who threatens

id.+.

to hack himself with his knife if he be not given
alms;

mendicant;

a kind of repulsive

aux

பான சேய்கையாற் பீடிவாதங்காட்டும் பிச்சைக்காரன்.

சல்லுளிமல்சன் போனவழி

கதவுகளெல்லார்

தவி

பொடி.

kal-l-uli-y-urukku,

௩.

A kind of very hard steel used for
<id.+.
cutting 51௦௩85) கல்லைச் சேதுக்தம் எது. (4)

SVQ;

kal-l-uluvai, #.<id.t+.

whitish,

sea-fish,

at

attaining

5 in.

least

A
in

length, Percis punctata; ஒருவகைச் சிறுகடல்மீன்.

Se. gwA

A medicinal

id. +.

kal-l-aci, w.

ஒருவகை

மருந்துக்கல்,

(w.)

கல்லூடான் 1ப1-1-ய(2ற, 2. <id.+.

A sea-

027725 ௦010748) சிறிய கடல்மீன்வகை.

கல்லூரி 11.10, ௩. 4சல்
- இகம்.
1 ஊர்...

emy, college, institution where instruction is
given in arts and sciences; Sai uuGand இடம்.

சல்லூசி ஈற்கொட்டிலா (வச. 995).

கல். லூற்று kal-l-urru, 2. <s@+.

Spring in

௨௩004 5011; கல்லில் ஊறும் நீநற்று, Collog.
-,.
கல். லன்று-தல்1ஃ1-1-பரர0
284. 14.4.
erect

ceremony

temporarily

a stone

to represent the

காகப் பாஷாணஸ்தாபனஜ்

கல்லெடுப்பு

at

a funeral

deceased;

sréacds

செய்தல், 03/07.

%21-1-ஏயரய, n. < id. +.

Funeral rite of removing the stone, as a

sign of

Throwing

of a stone;

1, [14.

கல்லேறிகை.

காயாத மரமீது சல்லேறு செல்லுமோ (சாயு. சச். 8).
2, Flaw

in ௨ றக1; முத்துக்குற்றங்களுளோன்று,

(சிலப். 14, 193, e600.)

&eveov' kallai, n. 1. Plate made of leaves
861/0 108௦(1681; தையலிலைக் சலம். சருலேயிணைத்த
(பெரியபு.

சண்ணப்ப.

118).

2.

௦௦061 5௨0 4815; பாதகுறட்டின் குமிழ்.

கல்லை?

612],

௩.

Knob

in

(பிங்.)

“1.௪7.

வெயறஷ,

85ற015100) அவதூறு. சல்லைப்பட்டுப் போனவன். (14.

கல்லைகுத்து-தல்

டீய/ம-120110-)

v. intr.

“கல்லை.
To sew leaves together
plate to eat from; @% dans mesa.

கல்லைதீராக்க

of ore;

fish, silvery, attaining more than 9 in. in length,

To

கல்லேறு 181-1-6ரய, %. 4கல்4-எதி-.
kaileru.|

கல்லை

sagrohuyGeG

Stone;

பேரூர் (சிலப். 12, 12.

wmdsGugs.

sa@ovre tit

kallai-nir-akki, n.
(w.)

into a

A kind

kal-l-ottar, உ. <sé+.. (௩.

kallodda.] A caste of people usually employed
to build stone

யார்.

walls;

(3

கல்லொட்டி

Snail; gong.

(w.)

wave,

அலை.

ea

siaat

kal-lotti,

எடுக்கும் ஒட்டசாதி'

.

<id.+—co-.

svravtd kalldlam, 1.<kallola. Billow,

surge;

பெருக்கல்லோலப்.

மூழ்க (இருவாலவா. 9, 5).
Sevaitb kalvam, 2. <khalla.
Colloq.

கல்வருக்கை
Anjely.

.

kal-varukkai,

See am°Giinseur.

புணரியின்.

566 கலுவம்.

n. < sh +.

(w.)

கல்வழி 11-4௨], ஐ. <id.+.

A kind of

computation with the aid of concrete objects as
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கல்வாழை

pebbles; கல்லைவைத் தேண்ணும் ஒருவசைக் கணக்கு.

(சணக்கதி. பாயி.)
கல்வாழை kal-valai, 2. <id.+. (M. kadlu1. Indian Shot, m. sh., Cana indica;
vala.|

கலக்கு-தல்
சுக் கல்வெட்டுத்தான்.

3, Stanza commemorative

of the date of death of an ancestor; முன்னோர்
'இறந்தநாள் முதலியவற்றைக் தறிக்கம் புகழ்ச்சீச் சேய்
weir. (J.) 4. 15ஜூ) சரமகவி. ([.)

plantain, Musa superba;

கல்வெள்ளி
kal-velli, nm. <id.+. 1.
Amalgam of iron and tin; @gb.p GaustrePunpis

eeval kalvi, n.<sé-. [K. kalpi.] 1. Study2. Learning,
(8; கற்கை. (குறன், 40) அதி)

கலந்தது. (ூ.)
2. Hard inferior silver mixed
with much alloy; sevcyGareira?. (Cc. G.)

Wild

2,

பூவாழை.

காட்வோமை.

erudition; adalupay. agenda

3. Science,

398).

(Goer,

வித்தை.

5. Scientific

@)

(W.)

நூல்.

௦02)

(gs.

wuSpF.

4. Practice;

டான்கற்ற சல்வி

literature;

கல்விக்களஞ்சியம் 114-1-1விவிஷ்கா, ௬.

Lit, repository of learning, a very
<a8+.
learned person; &dbaSfmbiSeral-cir-cir.
கல்விச்சாலை. 12191-௦-021வ/, ஐ. 414. 4547௪.

0௦1168), 50௦01,

லும் இடம்.

கல்விபயி

& 5684 ௦4 1காறர்றத;

கல்விப்பொருள் 1:2141-0-ஐ௦0], ஈ. <id.+.
உகாறர்பத ௧5 ௨ ௩௨(611௧1

<id.+.

ஐ.

UgGute ackr

1211-37-01)
of

moral

2.

aphorisms

நுகர ஒளவையார் இயற்றிய ஒரு நீதிநால்.

கல்விளக்கு 11-41]வில, ௪. £சல்*.
மாக்கல்லாலாகிய

௦1 5022-5006)

கல்வினையர் %௨1-ரரறஷ்ணு,
Architects; PburamPust. (Se)
SevaS@ kal-vitu, 2. <id.+.
of

brick

or

414. 4.

௩.

1, House built

கல்வீரியம் 1௨1-91௨, #. <id.+.
கல்வெட்டி.

(ap. 9.)

1.

One

who

11- -vetti,

cuts

precious

1கறர்சகரு) இரத்தினக்கல்

stones,

90006) சிலாசாசனம்.

if engraven on stone;

Vol. H—10

on

as rubies;

செதுக்குவோ-ன்-எ்.

அமுத்தற்கு "உரிய

கல்வெட்டு 1:1-4ச10, ௩. 18.1.
engraving

Green

n. <id. + வெட்ட.

Brick-knife; பச்சைவேட்டுக்கல்
கத்தி. (0, %, 32)
cutting,

2.

af6,

Strong building; உறுதியான கட்டிடம்.
vitriol; spbrarGug.

Lamp
விளகீத...

ae&emparqu

stone;

2. Work of a lapidary;

@a3fer வேலை,

கல-த்தல் 1:1௨, 72 v.[T. kalayu, K. kalasu,
Tu. kala.|

intr.

1. To

mix,

unite,

jcin;

to

commingle, combine; to be absorbed, as the

சூர்ப்ப, 140). 3. 1௦ தறாகூம், ௨௨ ௩௯௯8; பாத்தல்..
சுட்டிரை சலக்த காலை (கம்பரா. கரன். 08).
4. To

arranged alphabetically and ascribed to Auvai-

1006

Garteo,

Learned

kalvi-y-arive,

collection

(.)_

communion with, associate in friendship with,

Knowledge, the result of study;
டாதம் ஞானம்.
A

சகஸ்ரபேதி.

Pride

man, scholar; Uytwme?. Collog.

<id.+.
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Bev astey kal-vélai, ௩. 44.4. 1. Stonemason’s or sculptor’s work; கல்லிற்சேய்யும்

individual soul into the Godhead; nse. sossi
நின்னடியாரோ டன்று (திருவாச, 82, 1).
2. To

of learning; si$Pur sifanb.
seveSinrest kalvi-man, 1. <id.

கல்வியொழுக்கம்

ore.

0055658100, 0151. 1. செல்

சேல்வம். (இவா.)
வப்பொருனள்; கல்வியாகிய
SeveStogild kalvi-matam, n. <id.+.

கல்வியறிவு

கல்வேகம் 121-680, 2. 414.4. 5௦ கல்
வீரியம். (மூ. ௮.)
asaGau® kal-vati, n. <id.t. A kind of

stone,

1. Stone-

inscription

an

2, Unalterable word, as
says ards.

seer Cus

unite in friendship, grow intimate; to hold

form friendly or matrimonial alliance with;
கூட்டுறவாதல். ஒருமூவேங் கலந்த காலை (கம்பரா.

கறற கோ, 0௦7௦ 104௦ 681த; தோன்றுதல். ௮முதொடு

கலந்த ஈஞ்சை மிடத்றினி லடச்யெ (சேவா. 479, 1).
5. To get close together: to come into close
quarters with; Grgaiga&. seis CuniOsisa
CaniRevt (s6sy. #5368 2a. 32). 6. To be wielded,
held; போநந்துதல். அலங்கல் தார் (புலியூர். 1).

tr. 1. To mix, blend, compound, ainalgamate;

கூடீடூதல். பாலொடு தேன்சலச் தற்றே (குறன், 1191).

2. 17௦ ௦00 01846;

புணர்தல்.

கலத்தல் (குதள், 1976).

பெரிதாத்றிப் பெட்பச்

கலக்கடி. 1௦1௦1::21, ௩. 4 கலங்க
-1- அடி... Con-

fusion, perturbation, tribulation; giptub. (7)
கலக்கம்
விவக,
ஈ. 4சலங்கு..
[T.
kalaka, M. kalakkam.]
1. Being agitated, as
the surface of a sheet of water;

autigms.

2,

Disquiet, discomposure, embarrassment; ward

குழப்பம்... ஈலத்தக காடி.ற் கலக்கு மதுவே
பொ. 270).

3.

191517855, ௨011௦(1௦௦;

கத்தைச் சையாறுக் கொள்ளாதா

4. Terror, dread; 98m,
(sésy. தாரக. 2).

மேல்

(தொல்.

துன்பம். சலச்

(குறன், 627).

மகபதி சலச்சல்கொண்டு

5. Perplexity,

distraction,

bewilderment;
ysPurni2ub,
சத்தவிகாசக் சலக்
கக் தெனிவித்த . ... தேவர் (இருவாச. 10, 6).
6.

Weeping, bewailing; sjges. (Sar.)
கலக்கு"-தல்

seng-.

kalakku-,

5 v. tr, Caus.

of

[T. kalatsu, K. kalaku, M. katakku.)

47௦ ௦00056) ௦௦0105; கலங்கசீசேய்தல். சலக்ியமா
(மனத்தினளாய்க் கைகே?ி வரம்வேண்ட (இவ். பெரியாழ்.

3, 10, 3).

கலகலப்பாயிருக்றது.

கலகலம் 121௨-12௨0, 8. 4கலசல. [7. 821௪1. Chirping of birds; upmaGuited.
kalamu.]
(உரி. நி.)

சகடம் சலச்சழியச் காலோச்ச (இல். இருப்பா. 0).

2.

Jangler, quarrelsome person, wrangler, one who
bickers; séaraj SerGuter. Collog.

Hullabaloo,

2.

kala-kal-enal,

கலகலெனல்
Onom.

galagala.]

of a

noise

confused

சனம்) பேரிரைச்சல், (44.)

kalaka-k-karan, n. <kalaha
svagGaiGamdr.

உடம்பு கலகலப்பா

யிருக்ெத.

கலக்கு? 1௨1210, ஐ. 4கல-. 7௦404) பொருத்து,
1. Insurgent, rebel;

வாயுழத

4, Sound health;

லிய நோயின் உபத்திரவமின்மை.

(புறசா. 41, 16).
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SEE50

3. ]03101சல்யாணவீ௫

குகை. அவன் சலசலப்பாய் இருக்கிறான்.
ness, exhilaration; உந்சாகழடைமை,

கலக்கு? விப, n.<sosg-. [T. kalakuva,
K. kalaku.] See Seb. Qugesed Gipera

+.

கலங்கு-தல்
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கலக்கு

n. <id. [T.

expr. signifying

tinkling,

கவிணத; ஒரி ஒலிக்தறிப்பு. பசும்பொன் வளையல்
SVESG HAM kalaka-k-kuruvi, 2. <id.+. கலகலெண (சனிப்பா. 14, 2, 2).
See Borges. 2. Mis-

1. Common kingfisher.
person,

chievous
Colloq.

SEES

sésrajGaiGairer.

meddler;

ரன்.

kalaka-k-kai, v.<id.+. (Natya.)

A gesture in which the fingers of both hands

are brought together and bent from an upright
ஐ௦ன்ப்டி இருகைவிரல்களையும் நிமிர்த்து வளைக்கும்.
அபிநயக்கை.

(பசத. பாவ

59.)

SveciIfuseir kalaka-p-piriyan, n.<id.+.

One who delights in creating trouble or quarஏ) கலகம் ழட்ட விநம்புவோன்.

n. <hkalaha.

kalakam,

Sven

quarrel, wrangle, altercation;

1. Strife,

#éamaj.

us@en

sass star வாளா வருவித்தாள் (சேழுபு. சேதுமா.

Gung

Soveourwiest kalaka-vayan, 1. <kalahat+.
Pugnacious, quarrelsome person; சண்டைக்கா

5v&'-S5ev
செய்தல்.
0
triguing,

SWHSY-55O

kalankati-, v. tr.< sods +

To discomfit, put to rout, as the forces
௮டி-.
௦4 வட டி; கலங்கச்சேய்தல். எதிரி சேனையைக்

sous sere.

kalan-karai-vilak-

கலங்கரைவிளக்கம்

24). 2. Inciting one to break off fromanother; ¢5
வன்மேற் பிறர்க்த விரோதம் உண்டாகும்படி தாண்டி.

kam,

4. Insurrection, revolt, rebellion;

பிற் சலங்கரைவிளச்கமும் (கலப். 6, 141).

SGgs.

3 Uproar, tumult; பேரோலி, (இலா)

கலகல"
0௦௦௩.

1818-25,

5686 கலகலேனல்.

லால் (காலடி, 140).

SEV? GSO

se.

sm268

5. War, fight, skirmish; Gumf, (w.)

பம்.

n.

gi

[K. Tu. kalakala.]

சலகல கூஉர் துணையல்

kala-kala-, 17 v. intr. so

1, To reiterate in sound; to rustle, as dry

leaves; to tinkle, as little bells; to chink, as
money; to clink, as.chains; to rattle, as pebbles

1௨ உண்ட; கலகலவென்று ஒலித்தல், வற்றிய வோலை.

கலகலக்கும் (காலடி, 256).

2. To become shaky,

get loose in the joints, as an old cart; #268

குலைதல். இச்ச வண்டி. சலகலத்துப் போயிற்று.
கலகலக்கக்காய்-தல் kalakalakka-k-kay-,
v. intr. <sese-+.
உலர்தல். 0௦1707.

To dry thoroughly;

seérys

கலகலத்தவாய் 1௨1௨1:21௦:(௨-489), 1. 414. 4.
மடக் chatterbox, an incessant jabberer;

அலப்

2. An outspoken man; waréSoy:ir
பும் வாய்.
ளதை மறையாது பேசுவோன்.
y
n. <id.
kalakalappu,
Sue
n
3.
Rustling; eeSdms. 2. Sociability; கலந்துபழ !

vag

n. <id. Quarrelsome, inமால் சலூயொம்.
Sweden?

kalaki,
woman;

(சினேர். 269).

To

kalaki-, 17 v. intr. <id.

create a disturbance, cause acommotion;

n.

<sod'+seor'-+.

Lit.,

that

light

invites vessels; beacon light; light-house; #
பல்களை அழைக்கும் தீபஸ்தம்பம். இலங்குநீர் வரைப்:
1. Turகலங்கல்” 141281, $, 4சலக்கு:.
bidity, muddiness; Sutigms, Osefdané somes

2. Muddy water;

னீர்குழ் (இவ். Poort, 37).

குலவ்கல்நீர். செங்கலங்கல் வெண்மணன்மெற் றவழும்
(@a. QudwB. 4, 4,7). 3. Weeping ; அழகை. (சம்.
4, Fear;

௮௪.)

sab.

6. Toddy;

மயங்குகை.

(w.)

5. Perturbation;

கலங்கிய

கலங்க தருமே (புறரா. 298, 1).

கலங்கல்” 212122], n. <so9iq.

ofatank.

See sSngs.

கன்.

எமக்கே

Calingula

Loc.

கலங்காவரிச்சு kalanka-varicceu, n. <sow

@- +. Thin rafters fixed equidistantly in a roof;
இடைவிடீடுக்கட்டிய வரிசீசுக்கட்டு, (ரூ.

SOUHG - FOV kalanku-, 5v. intr. [T.kalagu,
K. Tu. kalatiku, M. kalaririu.]
up,

agitated,

ruffled,

1. To be stirred

as water;

நீர் முதலியன

குழம்புதல். கலங்க மூர்ரீர் கடைந்து (இல், பெரியத.
6,5,1).

2. To be confused, confounded;

tsewrts

குழம்புதல். சலல்சாமுற் காதீதய்க்கும் (காலடி, 59).

3.

To be abashed, embarrassed, perplexed; tousig,
தல், சாமசலியச் சலக் (பு. வெ. 11, பெண்பாற். 1).

to be cowed;

tc be intimidated;

4, To fear;

அத்சுதல். விண்ணு மண்ணுமெல்லால் சலங்க (இருவாச..
6, 23). 5. To be sad; to grieve; to experience
6. To fail; gag
sorrow; துன்பமுறுதல். (1)

தல். கலங்காது ஞாலம் கருதுபவர் (குறள், 485).
கலங்கொம்பு 1416ம்-%0மறய, 8. <s%*+

50H

kalaca-niruttu-, v. intr.

Svs Hyd GI- FO

To set up with mantras, on religious
<id.+.
occasions, a pot full of water covered with
sprays of mango leaves and a coconut atop of

it; Shou
அமைத்தல்.

11௨0௧-ஐ-றஜஷ்

கலசப்படை

கும்பம்

மந்திரபூர்வமாகக்

செய்தற்கு

௩.

<id.+.

An ear ornament worn by Parava women;

kalati, n. <khalati.

டாக்கும் நோய்.

wat

women;

by

eovtemrourt kalanai-var, 2. <id. +. Girth

usar

கலஇ3

11௨6,

10, 19).
கலதிமை

fortune; Safer.

காளாஜ்சி. (சத.)
கலசம் % ௧௦௧0,

Admixture

5றர்1001)

1. Ruin,

Mis-

<sef*,

edope snag eoPecints une

கலதை 118184,
௩. ளம். khala-t@. Confusion,
Inkstand;

2.

n.

kalati-mai,

'தாகுமே (8வச. 9932).

1, Censer; தாபகலசம். (இவா.) கலசப்பானையொன்று

(5.1.1. 11, 6).

n. cf. khala-ta.

pGgal. (Se.) 3. Villain, wicked man; #égo0
முடையவன்.
சன்வன் கடியன் சலதி யிவன் (இருவாச.

tumult,

மூக்கும் அடியுமுட்பட

உண்

(௪ீவாட்.),

destruction, disaster; கேடு. சலஇியம் பிவையுல்
காய்க்த(£வக.769). 2. Thegoddess of misfortune ;

மகளிர் காதணிவகை.

Soveciuit Gan kalaca-p-panai, n. <id.+.

The disease

stvaypémecu

that produces bald head;

SVFSOHTLIY kalaca-k-koppu, ௩. 442/௪

Ear ornament worn
$a+.
காதணிவகை. (18).

கலணைக்கரடு kalanai-k-karatu, n. <serenr
+. Pommel of a saddle; சேணத்தின் முன்
udaib. (w.)
of a saddle; சேணத்தின் வார்.

(7.)

கலைமான்கொம்பு.

Stag’s horn;

சொம்பு.

கலப்பந்றுக்காரன்

717

கலங்கொம்பு

turmoil;

கலந்தான்

gti.

(w.)

1/௩,

மைக்கூட,

SNGgGIGI19.

#. <U. kalamdan.

(௦.0.)

kalantu-katti,

of the good

and

a.

bad;

<s0-+.
haphazard

1. Small ரரசிகார்த; நல்லதும் கெட்டதும் கலந்தது. தேவ
n. <hkala’a.
 'தாக்தசங்களையுல் கலந்துகட்டியாக ப்சஇிபாதிக்சையாலும்.
சலசமென்பன்
்
செப்பென்பன
vessel, pot; Sith.
(sduar. en_cf. 43). 2. 05௭; தாபகலசம், (ஈடு, 4, 10, ப்ர).
Cup;

3.

(Arch.)

42.)

4,

seswapre.

5.

மத்.

(விவிலி.

Seboresmib.

Dome, cupola;

am?.

10,

A standard measure of capacity =1,000 unég.
(அபி. இர். பக். 204.)

கலசமாட்டு!-தல் 16௦18௦௨௭-8460-, v. intr.
<id.+. To bathe an idol with the consecrated
water from a kalacam reciting appropriate

mantras as the water is poured; Scevshands மஜ்
சணமாட்டூதல். (5.1.1. 11, 102.)

%/80௨௱-8(0)

கலசமாட்டு”

consecrated water on

Pouring

with mantras;

a kalacam,

ஷேகதஜ் சேய்கை.

n. <id.+.
an idol, from

கலசங்கொண்டூ

அபி:

1,௦0௦.

Seve (post kalaca-muni,n.<id. +. Agastya,

who

வரான

was

born

from

a pot;

அகஸ்தியர். அன்று

பென்னில் (டைட. சர். 4).

gLéPaterm பிறந்த

கலசமுணி

வயிற்றி apa

save@uimodfl kalaca-yoni, n.<id.+.
கலசமுனி.

(தொல். பொ. 75, உமசை;)

halasu.)

To

See

கல்சு-தல் 116௦0, சி ௫. intr. <so- [K.
mingle;

கவே சல$நின்றால் (ஈ6).

supsd.

Srvgs Prise

evéear kalanai, n. See Sater, sofas
SRip . . புசவிசெலுத்சி (இருப்பு. 405).

கலந் துகட்டிப்பரிமாறு-தல்1:ய10௦-12-parimaru-, v. <id. +.

without

any

distinction,

infr, To mix freely
as caste,

rank,

etc.;

Capiutyr
bs sovsse.—tr. To use ornaments
or other property in ௦௦௨௯௦௦) ஆபரணங்கள்
முதலியவற்றைப் போதுவில் உபயோகப்படத்துதல்.

(w.)
கலந்துபரிமாறு-தல்
v intr.<id.+.

kalantu-parimaru-,

1. To co-operate; RWS

நடத்தூதல். 2. To enjoy in common;
வித்தல். (இவ். இருவாய். 4, 2, ப்ர. wa.)

amfund

கூடியனுப

Sov5onH kalantai, n. 2210௦3) பேருமை.

(இவா)
SOLID

kala-p-patam,

1.

<T.

kala-

padamu. Mixture; adulteration ; கலப்புள்ளது..

'இந்தகெய் சலப்படமானது. 1,00,

கலப்பற்றடி -த்தல்

118-ற-றகரக11-, v. tr.

கலம் -- பற்று | அடி-. 5௦6 கலப்பற்றுப்பார்..
கலப்பற்று kala-p-parru, n. <id.t+.
வே!

(ஈத ௦1௨5௦௨: படகின் நீக்கல் அடைக்கை. (].)

soLiuppset
rer kala-p-parru-k-karan,
n. <id.+.
One whose occupation is the

calking of ships, boats, etc., calker; படகின் நீக்

கலடைப்பவன்.

1௦1௨-0 -ஐ௨ரரப-1-(6ம்,

கலப்பற்றுத்தோணி

Calked boat, surf-boat, the seams of

n.<id.+.

which

planks without

by joining

are formed

[8றறரத; நீக்கலடைக்கப்பட்டள்ள தோணி, (௭)

கலப்பற்றுப்பார்-த்தல் — kala-p-parru-ppir-, v.tr. <id.+. To calk a boat; u&dr
நீக்கலடைத்தல்.

கலப்பற்றுளி kala-p-parruli, n.<id. + vom
Calking-iron;

உளி.

கநவி.

கலம்பம்

778

கலப்பற்றுத்தோணி

நீக்கலடைக்குங்

படகின்

கலப்பு 1] ஹறப, #. <ee-. [K. kalapu.}

1.

kalappai-nil,

#. <id. +.

Science of agriculture; ewajgtc,

gamacieou

TG
SOGOU
gr@ongant

(Agug.

60).

SWLIGHLILILIGOL_ kalappai-p-patai, 2.<id,
of war by

The plough used as a weapon

+.

Balarama; gioorugth.
SOvLiLb kalapam, n. <kalapa.
tail-covert; wuliGnms.

Peacock's
seu wey

ungader Dm

ஜை (இருவாத. பு. இருப்பெருக். 13).

Savio! kalam, n. 1.[K. kala, M. kalam, Tu.

Cordiality, fraternity; combination; mixture;
Sudes. 2. Meeting; atginGens.
3. Friendship, fellowship, intimacy; நட்பாகை, பெரியோ
ருடன் கலப்பு ஈன்மைதரும். 4. (7. halapu.]

kara.]

புணர்ச்சி.

16, 120).

Vessel;

a

as

utensil,

hollow

cup;

plate, whether of earth or metal; earthenware;

பாத்திரம். பொற்கலத் சாட்டி (நாலடி, 345). 2. Bottle:
shaped vessel;

குப்பி, யவனர் ஈன்கலக் தந்த . . .

(புறகா, 56, 18). 3. (T. kalamu, M. kalam.]
Adulteration; alloyage; sussimC Quitgms. Osr தேறல்
மரக்கலம். சலங்கவிழ் மாக்களை (மணி.
boat;
Ship,
முப்புச் சலப்புள்ள செய். 5, 0௦றய12:1௦0௦ ; மேய்யுறு
சந்திருவர் கண்ட கலப்பு

(தொல். பொ. 92,

உமை,
கலப்புச்சரக்கு %வ/8ஹழப-௦-கலியல, 1. 4கல
ப்பு.
Adulterated
பண்டம்.

கலப்பெண்
(Arith.)

Mixed

article;

kalappen,
number;

கலந்துகட்டியான

n. < id. +

எண்:

UeraréanctrGatig,

முழ எண். 77௦4.

கலப்பை!

1வ]8றறவர், ஈ. 6.

1. [T. kalapa, M. kalappa.]

ஈந்காச;

உழபடை.

௪ல-.. ௦4. 27௪.

Plough, plough-

கலப்பை பூண்ட வோல் (சேக்

மூர். பு. 16). 2. Parts, 85 ௦1 ௨5801100௦6) ஒன்றற்க
மைந்த உறுப்புக்கள். ஆயதற் குரியன கலப்பை யாவை

யும் (சம்பசா. இருவவ, 83).
கலப்பை”

kala-p-pai,

nm.

4சலம்! பை.

Hold-all for keeping musical instruments and
other articles; angPutpseSu முட்டுக்கள் வைக
கும் பை. சுருக்சச் காய கலப்பை (மலைபடு. 13),

கலப்பைக்குழங்கு 1: /8றழவ/-1:-1ப/1வ120, 8.
prob. sexieou'+. Malabar Glory Lily, Gloriosa
superba; நாபிக்கோடி, (ம£ல.)
கலப்பைக்கூர் 1/௨றறகம்-%-10, 1. 4 கலப்
பை 4. Sharp point of the colter of a plough;
கலப்பையின் கோழழனை..

SVICOUFEESTID kalappai-c-cakkaram,
ni Cid.+. (Astrol.) Diagram in the form of

a plough used in determining the auspicious
day for commencing ploughing during the
568500; எர்ப்பொநத்தம் பார்க்கும் சக்கரம். (விதான.
லர்மங். 4. தலைப்பு.)

கலப்பைசேர்-த்தல் 1௦1820௨1௦8, v. intr.
கர்
Ww.

17௦ 0816 ௨01௦04; கலப்பைசெய்தல்.

4. 1%௨ 27௫டஈ௪89௭/௪௭.

பூசம் பசணி சலம் (இலப். 3, 193, உமை).
ornament;

ஆபரணம்.

85% டுரேவதி.

5. Jewel;

பரிசின்மாச்சட்கு.

சஈன்சலம்

ட கல்; (புறசா, 6, 15). 6. 1,ம(௪; யாழ். சலத்தொடு
புணர்ந்தமைந்த சண்டத்தால் (சிலப். 7, 24). 7. Plough;
உழபடை.

(சூடா.)

ஆயுதம். சையினுவ்

8, “768001

கலத்தனு மெய்யுறத் இண்டி (பட்டினப். 70). 9, 19௦௦0

ment written ௦0 ௨10-121; ஒலைப்பத்திரம். (தொல்.
10. A measure of capacity;
சொல். 81, உரை.)

ஒந முகத்தலனவு.

(தொல். எழுத். 108.)

கலம்” 81௨௯, ஈ. 4...

வேய,

& narrow

பந்தி.

20-ஆம் பச்

division of a sheet, page, 616.)

கத்து 2-ஆம் கலம் பார்க்க,

கலம்பகக்கலி 1::/80றவ1:8-1-1வ11, 2. 4 சலம்

Stanza consisting of lines of unequal
usb+.
number of letters, opp. to a erdae9; அடிகள்
எழத்தொவ்வாது வரங் கலி. (யாப். வி. 95, 470.)
Sevibustd kalampakam, n. prob, sedy+
அகம்.
1, Mixture; compound; combination;
miscellany;
perfumed ointment containing

several

ingredients;

swdued

Seumal.

வலல்கலச்.தொடையல் (இவ். இருப்பள்ளி. 5),
kind

of

poem

composed

of

different

yemig

2, A

kinds

௦4 5௧௩285; பல்வகைச் செய்யுள்களாலாகிய பிரபந்த
வகை,
(இலக், வி. 812.)
3. Confusion, tumult,
disturbance;
Siptnsib.
(wW.)
4. A work in
(கணக்கதி. 5, உரை.)
Mathematics; gpsonPagr&.

Savibus SLoT ev kalampaka-milai, n. சலம்
usb+.
1, Garland of many kinds of flowers;
பலபூக் கலந்த மாலை, கலம்பகமாலையைப் பணியாக
(௪9, ௮வ.),
2. A kind of poem formed of
different kinds of verses;

ou Smujsub.

கலம்பம் kalampam, n.

5௦6 தாலம்பபாஷாணம்,

(w.)

A mineral poison.

(மூ. ௮.)
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கலம்பாடு
கலம்பாடு 110-840, ௩. 4சலம்!*.
கலவித்துப்பாடு,

See

(1,.5, 1, i, 10.)

seo) kalampi, 1.

Heart-leaved Malabar

Nightshade. 526 கோத்துப்பசளை, (மலை.
கலம்பூச்சு 1418-00௦௦,
௩. €சலம்'4*,

Sound

produced

மரக;

when

scouring

பாத்திரந்தேய்க்தம் ஒசை.

சிலஞ்சி முற்றத்து

household

சலம்பூச் சாவஞ்

(பெரும். உஞ்சைக். 40, 128),

கலமர் kalamar, n.<id. A class of minstrels

க்லவித்,துப்பாடு
212).

2. 1௦௨௦௦௦%) மயில். கலவஞ்சேர் கழிக்கானல்

(சேவா. 532, 4).

3. Women’s jewelled girdle;

கலாபமேன்னும் இடையணி,
புதையாது (Fas. 1982).

eaveut kalavar, n. <sexd'.

பலீற் செல்வோர். காற்றத் இடைப்பட்ட கலவர் மனம்

போல் (தில். பெரியதி, 11, 8, 2), 3. Inhabitants of
a maritime 67௧௦0) ஸ்கை ; நேய்தனிலமாக்கள்.
கலவர் . . , மீனெறி சால நோவிரித் துலர்த்தலும் (சே.

பு. கந்தமா, 91).

281816, 0௦0400004) உழக்குதல். மனத்துள்ளே கல.
மலகஇட்டுத் இரியுங் கணபதி (தேவா. 949, 5).

K. சச/சாசர்ச;]

@ovwtd

kalayam,

n. <kalasa.

1, Small

566 கலகம்.

கலயத்தின்.

முகந்து தண்புனலாட்ட (வப். பிரப். சோணசைல,
30).

கலவரம்

னார் கலயனார் (பெரியபு. குல்கலியச். 9).
2. <khala,

Saveul-S5e
வசம்.

vulgar,
(ope.

the rabble; &Gipt#, seOQrang soaflgzgnd

48, 19).
2, நச எர1௦%௦0; தீமக்கள். கலசாயினர்
நினையாத் தில்லை (இருக்கோ. 259).

கலரை

kalarai, x,

கலம்* அசை.

A

measure of capacity, prob. equal to a kalam
anda half; ஒர் அளவுப்பெயர். (தொல். எழுத். 171,
eer.)

Sovev kalal, n.

866 கல்லல். (0.௦)

Sovavlb kalalam, ». <kalala.
brane

covering

the

தோன்றுந் தோல்.
ஞான. 10, 9).

102408)

Thin memகநவைச்

&oaieng

காக்கை,

சேரு மற்றைத்தினல் கலலம்

(சூத.

(1).

கலவங்கேரை 1/2ம்-பவ், ௬. <seea +.

566 கலவைக்கீரை.

கலவஞ்சம்பா

ma+.

A

variety

maturing 1௩ 6௨

1,௦0௦.

1184௨3-௦வாற8,
of

small

௩. 48474-

campa

paddy

௩௦௱01டி; ஜறுமாதத்திற் பமிராகக்

கூடிய சிறுமணிநேல்.

1,0௦௦.

கலவடை, 1818-4812, 1. 4 சலம்!
4- அடை...
1. Plaited coil of straw or coir used for resting
water-vessels; mouth of a broken pot, also
1560 85 ௨ 1856) 85 ௨௦௦௭6; பாத்திரம்வைக்கும் புரி
யணை.
2, Circular piece of stone, of iron, of
earth, fitted to the mouth of a mortar to keep
the grain within; aseSér amide. (w.)

* Sevauth kalavam, n. <kaldpa. 1. Peacock’s
tail; wudpGygas.

soaddAjs

Soveusv

ogeag

of

mind;

pertur-

kalavari-, 17 v. intr. Caw

confused,

perturbed;

கலங்குதல்.

(பொருக...

kalavarai, n, id.

kalaval,

n.

swéms.

5௦6 கலவரம்,

<seq-.
(Ia.)

1. Mixing,
2.

Inarticulate

500004; எழத்திலாவோசை. (9.)
குலவறை
kala-v-arai, 9, “சலம்! + geno.
(M. kalavara.]
Strong-room, guarded chamber in a palace in which ornaments are kept;
ஆபரணங்கள் masgZo gop. Suasié svacop

சாக்கும் (பெருங். உஞ்சைச். 32, 610.

கலவன் kalavan, n. <seq-.
Medley,
hotch-potch, mixture of various things; auc
பானது. Loc,
கல்வா 11208, 1.

சூழ்ந்து.

கலவகம் %/8விகர, n. prob. khara-vaka.
0௦%);

To be

combining;

1. The

n. [T. kalavaraniu,

Confusion

(w.)

2. மேற; பானபாத்திரம். 0/4.

kalar,

4. "8/தரார்மா5; படைவீரர். (w.)

1 வல,

bation; perplexity; werdaevdad.

கலயனார் 1-பிஷுகறக, ௬. 410. A canonized
வரக 5...
506 குங்கிலியக்கலையர். தங்கணவ
Sov

1. Navigators,

5811௦75; மரக்கலமாக்கள். கடற்குட்டம் போழ்வர் கல.
வர் (கான்மணி. 16). 2. Passengers in a ship; ac

in ancient Tamil country; பாணர். (௮. கி.)
கலமலக்கு-தல் kalamalakku-, v. tr. prob.
களம்
*- மலக்கு-. To cause to flounder; to stir,

pot of earth or metal.

பூந்துகில் கலவல் சண்

SoveuTmsL1g
++

566 கலவாய்.

kala-v-an-katti,

Small potsherd;

eoeita

2enfg @6.

kalavacu,

#.

n. Cee!

(j.)

Cracker

in fire.

works; ggasa Gang. (J.)
கலவாய் kalavay, x. The
Serranus; கடல்மீன்வகை, (14.).

+.

கலவாயோடு

Sea-perches,

11௨189-6(0, 4. 0௦6. சலவாம்

Ste sige. (J.)

கலவார்
Enemies;

விவாக,
umaat.

2.

<ae-+.

neg.+.

savant grtrGus Qewawié

சன்று (பு. வெ. 1, 9, கொளு).

கலவி

வில், %. <id. [T. kalayika.]

Union, combination;

seams.

(Ga7.)

1.

2. Sexual

மற/௦ட).புணரிச்சி, சலவியான் ம௫ழ்ர்தால்போல் (சலப்.
ர, 24) சட்லொ).
கலவித்துப்பாடு
kala-vittu-p-patu, ௩.
<aeu'+.

Land sufficient in extent for sowing

௦௦௦ 547௪௭ ௦40௨30; ஒநகலவிதை விதைத்தற்குரிய
Bou. (TAS. I, i, 7)

savaIGSens" kalav-irukkai, ஐ. 4கலவு- 4.

@gses.

மாவலியை . .

Pleasant

abode;

மிரியமான

இடம்.

, பாதாளவ் கலவிருக்சை கொடுத்து (இவ்.

பெரியாழ். 4, 97).

கலவிருக்கை" 16818-4-மயிப௨வ், %. 4 சலம்!*

Bases.

852

ட-௦ய56;

பண்டசாலை, வேயாமாட

மும் வியன் பவிருக்கையும் (சலப். 5, 7).
கலவிரைப்பாடு kala-virai-p-patu, 4. 410.
+.

8௦6 கலவித்துப்பாடு.

091709.

கலவினார் 1281821082, ஈ. <seey--

Friends,

1௦41௦2 8850014165, 2618211005; உற்றார். கலவீனார் பழி.
கசக்கு மேதை (தணிசைப்பு. இருநாட்டு. 142).

Svay'- FO kalayu-, 5v.tr.& intr. Cae-.
To mix; கலத்தல். சனியின் நிரளுங் சலவி (சூளா.
சய. 290).

கலவு? kalavu, n.<see-.

Joint of the body;

உடலின் ழட்டூவாய். சலவுச்கழி கடுமூடை (அசா. 8).
கலவை!
விஷால், ர. 4கல..
1, Mixture,
compound, medley; sevcnyere Gumger.
2,
நிசர்பரசம் றக5(௨; சந்தனக்குழம்பு. தழுவியகிலவெ
னச் கலவை (கம்பரா. கடிமணப். 51). 3. நரீழயயா௦ 01

different kinds of food, scraps, leavings; 033
உணவு. கலவைக ஞுண்டு கழிப்பர் (காலடி, 208).

4,

Lime and sand mixed for 0௦1௨) மணல்கலந்த
சுண்ணாம்பு. (00/40.
கலவை”
வவ,
1. ௦4. கலவா.
Indian
Rockcod; Seiraims. (G. Ta. D. i, 229.)

SUOAUSES

kalavai-k-kirai, n. <svooa

+. Edible greens of sorts mixed
cooked as a 01510 பலவகைக்
(பதார்த்த. 592),

together and

சிரைகள்

கலந்தது.

கலவைச்சந்தனம் 1:212421-௦-0௨௱(கற௨0, 4.
<id.+. Sandal paste prepared with the addition

of many

aromatic

substances;

வாசனைப்.

பண்டங்கள் சேர்த்த சந்தனம். (பரத. une. 23, 2600.)
கலவைச்சுண்ணாம்பு kalavai-c-cunnam-

pu, ». <id.+.

Lime and sand mixed with

water, mortar; wemGan sass ackrgpidy.
கலவைச்சேறு 1212424-0-050, ஈ. 410.4.

52௦ கலவைச்சந்தனம். (இலா),

கலவைத்தசை kalavai-t-tacai, n. <id. +.
Complex muscle; @pidwonnjigs ang. (w.)

@avenaéi

kalavai-nir, n. <id.+.

Grant solution for ladies’ baths;

கருங்குழல் சழீஇய

Sva@auasf

(Rhet.)
blended

om;

கலாதத்துவம்

780

கலவிருக்கை

Figures
டக்க

Fra-

வாசங்கலந்த நீர்.

கலவை நீரும் (மணி.

kalavai-y-ani,

28, 6).

n. <id.+.

of speech indistinguishabl
dist. fr. சேர்லையனரி; Bos

லப் பிரிக்கழடியாத
பல

வதவது.. (அணியி, பச், 43.)

“

அலங்காரம் Stat
°

saver kalan, n. cf. kalaha. Encumbrance;

. எப்பேர்ப்பட்ட கலனு.

மனைக்கு

வில்லங்கம்.
மில்லை

(5.1.1. |, 104).

கலன்கழிமடந்தை

kalan-kali-matantei,

Lit., woman who has given up

பே க்லம் 1.

wearing ornaments, widow; mabGusir. (GU)
savory kalanam, n.<skkalana. 1. Pratt-

ling, as 1௨ 51௪சற; வாம்பிதற்றுகை, சலனமு௮ு சொப்
பணத்தில் (ஞானவா, உற்பத். 65). 2. Seminal emis54௦0; இந்திரிய நேகீழ்ச்சி.
கலனம்”* வவர, n. See கலவை.

ம. 4கலமி*.

1/8-காக௦,

கலனரசு

the paramount of all ornaments, ¢ali,
tiage badge;

நட,

the mar-

whaeFund.

SVEN GSONS kalan-irukkai,
5௨௦ கலவிதக்கை?. (இவா)

n. <id.t.

1. cf. hala. Plough;
கலனை! வல், 2.
2. Parts, as of a sacrifice;
கலப்பை. (இவா.)
ஒன்றற்கமைந்த பல்வகை உறுப்புக்கள். (இவா.)

கலனை?” kalanai, n. <khalina, cl. sev%ar.
Horse-saddle;

Cupsorenwd més

Gsamb.

மணி (காஞ்டிப்பு. ஈ௧7. 17).
56

Ori

kalankam, n. A mineral poison

Sov HSLD

துத்தபாஷாணம். (14).
கலாங்கழி 1 விபவ],

(யாழ். ௮௧.)

கலாங்கன்
.
(w.)

க.

5௦௨ கலாங்கம்,

kalaikan, x.

See

kalaikani, 2,

See semis.

கலாங்கணி

(யாழ். ௮௧)

Shipping ;

சுலாசு 1௦18௦0, 2. <U. khalas.

மாக்கலந்தின் ஈம்பந்தமானது.

seve.

(4.),

கலாசுகாரன் 121800-1காஹ, ௩. “ரக.4.

Indian

மரக்கலம்

seaman;

2, Native gunner who works
பீரங்கிசுடம் சேனேயாள். (.)

கலாசோதனை

1.

ஓடீடுவோண்.

Loc.

in an armoury;

1-14-06(2ற4], ௬. <kala+.

(Saiva.) The fourth stage of initiation, one of
சைவதீட்சைகளுள் ஒன்று.

46 72௦௪2, ௮.)

sortie

commotion,

kalatta.n. <U. galata.
tumult, insurrection, strife;

Riot,
#0

ans.

sorsgiaim

(Saiva.)

a.
+ adhvan
kalattuva, 2.<kal

A path to salvation in the form of

panca-kalai,

one

of six attuvd, q.v.; Utsaeev

(௫. ச. 8, 0-9, மறைஞா:)

களாகிய, அந்தூவாவகை.

Sourgégiainp

kala-tattuvam,

2. <id.+.

(Saiva.) That which slightly reduces the power

of Anava-matam (which acts as a veil on the
soul), so as to enable

the soul

to act, one of

781

கலாதி

seven cuttdcutia-tattuvam, 9.V.; சுத்தாசுத்த தத்து,
வங்களுள் ஒன்று. (9. போ. பா. 9, 2, பக். 151.)

கலாதி.

18/60,

௩ <hkalaha.

sot HG

kala-niti, n. <kald+.
asPuctr.

pa.

(Se.)

கலாவு!-தல் kalavu-, 5 ௪, 2௦/௪, 4சலவு-.. 7௦.

scuffle,

mix, join together, unite; sessed. வானத்து வீச

1. Moon,

having

phases;

௭5௦௨)

கல்விக்களஜ்சியம், தாக்நிணாத்யகலா
சதி.

வளி கலாவவின் (குறிஞ்சிப். 48).

2. Treasure-

Savi ay*- 5

house of learning, a title given to a learned
SominS-55ev
0௦ ம்பு

கலத்தல்.

men’s

zone

36 512௨05;

168520,

bells

consisting

Gwato.

3. Peacock’s

tail;

மமிந்றேகை. மணிவயிற் கலாபம் (சிறுபாண். 15). 4.
Umbrella made of peacock’s
குடை.

feathers;

பீவிக்

(இவா.)

&eviuitb* kalapam, f. prob. galba.

Rising,

disturbance, uproar, raid, invasion; éevaib. Bsi

கலாபம்.
Savi us@en kalapanai, n.<id. (T. kalapana.)
566 கலாபம்”.

Somes!

மயில், (பில்.)

kalapi,

n. <kalapin.

Peacock;

கலாபி?-த்தல் வற. 77 9. intr. sem".

To create disturbance, stir up a revolt;
பண்ணுதல். 7௦௦.

satGugid

kala-pétam,

Heresy; Gaguxcr சமயம்,

மெய்தி (இருவாச. 4, 57),
கலாம் 180,

போர்.

Rivalry;

சலாஅத்

தானையன்

மின்றூ சண்டும் (வக.

und. (Sm)

020).

< kala +.

be

(புறகா. 69, 11).

2,

wtpis6.

Cunigsor

3. Rage,

fury;

Gar

A kind of

at variance;

Opr2%oc1 uGGariGurs (Pars. 1950).

saviud kalayi, n, <U. galai.

சலாய்த்:

Tin used for

tinning 4255615; பாத்திரங்கட்தப் பூசப்படும் ஈயம்.
Loc.

கலால் 1218], n. <U. kalal.

கலால்தீர்வை

Tax on toddy;

sera.

kalal-tirvais
Collog.

as

yal;

யாழோலித்தல்.

luxuriantly;

சேழித்தல்.

(இவா.)

3.

To

ஆர்பெயற் சலித்த .

grow

. .

நெல்லின் (கெடுகல். 21).
4. To sprout, come into
being;
உண்டாதல்.
களியிடைக் கலித்த தென்ப
(ஞானா. 1).
5. To appear, become manifest;

எழ்தல். (யாப். 68.55, 207.) 6, To increase: Gugg
தல். செய்யார் தேஎச் தெருமல் கலிப்ப (பொருச. 134).
7. ம், சனி-. 1௦ 16)04௦6) மகிழ்தல். கலித்த வியவச்
(wgiens4. 304).
8. To swell, to be proud, to
grow arrogant; Gagagaed. sarge சலித்த . . .
அகழி (புறகா. 37, 7). 9. To be swift, quick; வேக:
மாதல். (யாப். வி. 55, 207.)
10. To be dense,
௦௦1௧20) நெதங்கியிதத்தல். (யாப். வி. 55, 207).
kal.

To

cause

to 20, 10016;

சேலுத்துதல்.

(சி. போ, பா. 151)
கலி? வி, ௩.4 கலி... 1, 8004;

ஓலி. (தொல்.

சவிகொள் யாணர் வெண்ணிப் பறச்தலை (புறசா, 66, 6).
6.

Perturbation;

discomposure;

uneasiness;

துளக்கம். கலியி னெஞ்சினேம் (பசிபா. 9, 74).

Spiritedness,

sprightliness,

animation;

7,

மன

'வெழச்சி, சலிமாப் பலவுடன் பூட்டி (பு. வெ. 12, வென்.
றிப். 14).

8, 5

கலிப்பா,

(தொல். பொ. 58)

9,

A poem of the Middle Sangam period, not
வழ்க; இடைச்சங்ககாலத்து ஓயற்றப்பட்ட ஒருநால்.
கலகித்தல்,|
(இறை. 1, ௨உசை.)
10. 5௦6 கலித்தோகை, சவியே

2. To get angry; GamSssh.

Collog.

வுட் பராவி ஈமர்கலிப்ப (இருக்கோ. 279). 2. To sound,

5014-65௦6; செநக்கு. இக்கவிசேமூசே (கலித். 52).
5. Flourishing, thriving, prospering; sanpdaa.

யாமினிச் சலாய்த்தல் வேண்ட லொழிகென (காஞ்சிப்பு.
சனக்த 8).

77 ஐ, 482௪. 1. றாம். சல்

To sound, clamour, roar; ஒலித்தல். சட

1. War, battle;

செய்த மநந்துவகை. (.)
கலாய்-த்தல். 1218ர-, 77 v. intr. <kalaha,
to

dis-

சொல். 349.)
2. Sea; are. (Se)
3. Strength,
force; வலி. (பிக்)
4, Haughtiness, conceit,

4. Impetuosity; GanBano, (96)

quarrel,

be

சலிட

Savio7d kalamparam, ».

1. To

௦௩௦௯.

cf.

sevaibd

சலாபேதத்த

1. <kalaha.

competition;

nm.

2, To

கோபித்தல். வசக்தமோ௫னி பெரு

கலி!-த்தல் 11.)

of

2. Jewelled girdle of a

(Se)

ஊது;

சிலாவினொ? கலாவினாள் (குத்றா. குற. 29).

1. Wo-

பதினணுறைகோவையுள்ள மாதரிடையணி.

கலாபம் வீக்? (சீவக. 654).

woman;

கண்ணி நீரிலக் சலாவ (நெடுகல். 6).

(௮௧. மி.)

of beads or

kalavu-, 5 v.intr. prob. kalaha.

1. To be perturbed, confused; sedawese.

kalappi-, 17 v. tr. <se-.

கலாபம்! kalapam, n. <kalépa.

கலாவம் kalavam, n. < Pkt. kaldva <hkald~.
566 கலாபம்". கலிமலீற்
Peacock’s tail.

கலாவம் (புதரா. 140, 8).

Agitation,

stir,
disturbance,
tumult,
quarrel,
squabble, brawl, wrangle; s0vstb. (w.)

கலி

Toddy; air.
n.

<id.t.

வசம்புற மென்று (புறகா. முகவுளை).
sension, strife; Gumf.

SON"-$5V

kali-,

11. War, dis-

(w.)

11v. <skhal.

intr. To

trickle, flow ரபீ $; நழவுதல்... சகல் கவித்தலாற்.

பெருந்தவலலி குன்றும் (வைரக். சத. 43)—tr. To
remove;

Sage.

(A. போ. பா. 151)

கலி!111, ௩. 678276.

1..The deity presiding

சா (6 170௦. 826) கலிபுகஷண். சலிசீல்கு சாண்
டம். (௪ன.) 2, 506 கலியுகம். (பிஸ்) 3. Saturn,

as a malignant planet; 3ef. 4, Mishap, disaster,

calamity; gidrinb. gpsors savor sol (srevig., 12).
5. Poverty, வகடபு, தரித்திரம். சவி கையா ஸிச்சல்:
6. Deceit, fraud;

சடன் (பு. வெ. 12, வென்றிப். 3).

யாய கெஞ்டிற் சட்டியங்காசன்

வஞ்சகம். கலிக்றை
(வக. 960)

கலிக்கத்_துரார 1211020008) ஈ, prob.
ha+U.

kali-

Aigrette, spray of gems, diadem

turai.

of gold or of gold set with precious stones, set
up as an ornament vertically over the forehead,
on the turban; முன்னெற்றியில் அணியும் ஐநவகை
அணி.
கலிக்கம்

கூ. <T.

kalikkam,

kalikamu.

Pungent eye-salve used asa stimulant to revive
is in an unconscious condition, or

aperson who

கலித்துருமம்
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கலிக்கத்துரா

டுத்து வென்றதைப் போருளாகக்கோண்டு சயங்கோண்
டார் இயற்றியதோரு பரணிநூல்.

kalinkam,

கலிங்கம்!

fécam,

56

the

of

one

நவம்!) ஒருபாஷை.
(மில்.)

வானம்பாடி.

(பீம்)

kalikki-maram, 1.

SOSRioMD

kalikam,

SVS

wai.

soled

See s0dad.

n.

Bunyis (AG@aw. #8. 68).
kali-kanrti,

Seon

A tree,

(A.)

n.

<kali t+ சன்று...

Lit., one who put down with a strong hand the
might of kali-purusan,

mankai-y-dlvar, ஏனடி.

720.)

பெரியதி. 1, 1, 10.)

(இல்.

கலிகாலம் kali-kalam, n.<id.+. The Iron

age; Sus.

sig yh aG@err sare QvarGa

(சம்பசா. விராதன். 14).

kalikai, n. <kalikd.

See

1. Tender

bud; G26. (far) 2. Snake Jasmine, m. sh.,
Rhiracanthus communis; s1&inés0S. (w%v.)

கலிகொள்ளு-தல்
கலி...

14.20],

v.

வேளிப்படூதல்.

(ஞானா. 15, 98).

உரூடி யானுல் சலிகொள வதியலாகும்.

கலிங்கச்சம்பா 1-411%12-௦-௦௨௩)ற&, n.<Ka-

linga+. A kind of paddy, maturing in four or
five months, so called because it was prob.
brought from Kalinkam;

சாகும் சம்பாநேல்வகை.

கலிங்கத்துப்பரணி

91. 440.4.

A poem

s2c%ga vorgdusc? i பயி

%ய141௨:00-ஐ-நவாகறப்,

by Ceyankontar describing

the successful invasion of the Kalinga country

by Karunakara-t-tontaiman,
the - Generalissimo of King Kuléttunga I, 1115 A.D. cir.;

sd sCarsgme Comrwarg: Crnusutar ape

கரத் தோண்டைமான்

கலிங்கநாடீடின்மீது படையே

garment;

ஊளரீக்குகுவி.

50 தும்மட்டி. (பதார்த்த.

@o0miety’ kalinkam, ». <T. kalikamu.

கவிங்கல்

kalinkal,

1.

2. Black pepper.
.

n. prob.

sail-.

See

கலிங்கு 1 வல, 2. prob. id. [T. kalugu.]

1. Sluice or water weirs for surplus vents;

waterway constructed in the bund of a tank to
permit the escape of surplus water so as to
prevent the bursting of the tank from over-

falness of water, now usually set with upright

stones to admit of partial binding up of water;

வாட்சண் சலிங்குக டி.றந்த (வக.

ஏரி மதத.

2. வெர்றதயில$

நீரீவமியும் அணைக்கட்டு.

SoIFHA kalicci, ஐ. 4கவி4

when

they

happen

to

be

இரட்டைப்பிள்ளைகரூட் பேண்.

2470).

(14.)

Female of twins

of opposite

sexes;

(17.)

55 Toettd kalicantaranam, n. <kaliSF

santarana.

Name of an Upanisad, one.of 108;

நூற்றேட்டூ உபநிடதங்களுள் ஒன்று.
4&60Ld kalicam, n. Indian Mesquit.

வன்னிமரம். (வொ)

See

கலிஞ்சு 1218௦0, ௬. 5௦5 கலிங்த. (5.1.1. 1, 95)

intr.

To be revealed, to be discovered;

தேசங்

of Kalinga,
the ancient

566 வேட்பாலை. (மலை.)

9௦௦ கலிக்கம். (யாழ். ௮௪)

an appellation of Tiru-

திநமங்கையாழ்வார்.

Sparrow;

5.

7. Country Cucumber.

லிங்கு.

Parkia biglandulosa;

&ம்பத்தாறு

3. Cloth,

(இவா.)

6. Conessi Bark.

மருந்து.

kali-k-kampa-naya-

q.v.;

ஆடை. கவீங்கம் பகர்கரும் (மதுசைச் 518). 4. Larks

506 மிளகு. (மலை),

SVESDUGTU@HT

1.

<Kalinga.

2. Language
களில் ஒன்று, (யிங்)
one of 18 languages known to

to cure a person of chronic headache; adress ib
nar,n. A canonized Saiva saint, one of 63;
அறுபத்துழவர் நாயன்மாருள் ஒருவர். (பெரியபு)

mn.

Country comprising modern Orissa and Ganjam,

கலித்தனை kali-t-talai, n. <sei?+. Metrical

connection between two successive feet in
which a sni¢@i is followed by a foot beginning
டகிசை) நேரிற்று உரிச்சீரீழன்னர் நிரைவருவது, (யாப்.

20.)
A

sOseriponr
kind

of

kali-t-tal-icai, i. <id. +.

kali verse,

consisting of lines of

equal length, the last one being longer than the
ஒத்துன்ள சிலவடிகளையேனும் பலவடிகளை
rest;
யேனும் பெற்று ஈற்றடி மிக்குவதவதாகிய கலிப்பா.
வின் இனம்.

(யாப். 87.)

கலித் துருமம் 1211. -வயகை,

nu. <kali-

Belleric Myrobalan, a large tree, so
druma.
called because, Kali the deity presiding over
the Iron age, once hid himself in it. See sreérB.

(Se)

783

கலித் துறை

கலியாணகூடம்

1,

கலிமருது

A kind of verse allied to kali metre; Coy
நான்கு கோண்டூவநவதாகீய கலிப்பாவின் டூனம்..

Black-winged

SNS gICHM

kali-t-turai, n. <se+.

(காரிகை, செய். 19.)

2. 566 கட்டளைக்கலித்துறை.

கலித்துறைதானானூ றசப்பொருண்மேல் வாய்க்தகற் கோ
'வையாம் (வெண்பாப். செய். 15),

்

SOOSOSTONS kali-t-tokai, n. <id.-+.

An

ancient anthology of 150 verses written in kali
metre describing the erotic emotions characteristic of the five tracts of land, composed by
Nal-l-antuvanar, one of eftu-t-fokai, q.v.; OS

தொகையுள் நல்லந்துவனுர் தோதகந்த 150 கலிப்பாக்
கொண்ட நால்.

@o0gtb

kalitam, n. <skhalita.

Seminal

discharge, emission; @s#Pud pipayms.

கலிதி 110, ர. ௦. கலினி",
566 திப்பலி.

(w.)

Long pepper.

(மலை;)

&o05t_tb

kali-natam,

Acrobatic performance;

12, உரை)

ஈ. நால்.

சவி?4,

symidaggs.

(Revd. 3,

6605 Suit kali-nitiyar, 2. ௨5௦௪ கலியநாய
னார். (பெரியபு. கலிச்சம், 10)
கலிப்பா 111-0-02, n.<s0f"+. One of the

1010027054;

1811-ரவய்ம, #. prob. sal!- +.
Myrobalan,

மரநதமரவகை.

|. tr., Terminalia

(1.).

SoOOwt TLD kali-marakam, . <hali-maகிலுகிலுப்

See

A species of Rattlewort.

raka.

பை, (மலை.)
SO wit ved kalimalakam, n. < kalimalaka.

Eaglewood.

See se. (மலை)

கலியதாயனார் வ“
& ௦0௦ற4்௪6ம்

ஹர, 8. Name of

$வ்ரக கவராம், ௦௦6 ௦4 63;

அறுபத்து

முவர் நாயன்மாநன் ஒருவர். (பெரியபு:)

கலியப்தம் kali-y-aptam, உ. <kalit abda.
The era of Kali Yuga, whicli is said to have
௦௦00௯60௦60 1௩ 3102 8.0.; கலியுகம் பிறந்தது முத
லாக எண்ணப்படூம் வருஷம்.

கலியன்"

kaliyan, 1. <05*%

படைவீரன்,

(வொ)

2. Tiru-mankai-

who was a warrior before

திநமங்கையாழ்வார்,

1, Warrior;

he became

a saint;

(இல். பெரியதி, 5, 9, 10)

3.

Male of twins when they are of opposite sex;
இமட்டைப்பிள்ளைகளுள் ஆண்.

(3.)

கலியன்? 1௦], 1. <kali,

1. The deity

presiding over théTron age; eSigapér.

seis

four principal kinds of stanza forms in Tamil;

வெக்திறற் கலியனே (கைடச. கவிநீ. 16).

நான்கு பாக்களு ளோன்று,

சோற்றின்மேலே மனம் என்னுமாபோலே (௭0), 4, 3,

soley

(தஇவா.)

kalippu, 2. <sel'-.

நறும்புனல் படிந்து (இரகு.

1. Sounding,

@ePéengs.

murmuring, as of a brook;

இசகுவு. 30).

ness, freshness; பொலிவு. (மில்)
of copper and tin; gam, (W.)

saDciyeo

2. Bright3. Amalgam

சனி.
7).

(மூ)

3, 11 மதர

ரவ,

2. Saturn;

பசித்தவன்.

சவியர்

4. Poor man; needy, indigent person;

திரன். மூதேவி மூடிய சவியனை (இருப்பு.
கலியாணக்காரர்

<kalygnat+.

afé

kaliyana-k-karar,

உ.

1. Married couple, bride and

கலிப்புமலை 12110றயஃவிவ், ஐ. 4சலிப்பு 4.
A mountain of kalippu ox tard metal; ajseactr

bridegroom: aigramt. (W.) 2. People related
to either of the parties in a marriage; SeCwTea

மிடம்.

9௪00108; கவியாண

(௨)

Seemtb
kalipanam.]

kali-panam,

1.

<sef?+.

[M.

A coin of ancient times used in

funtral ceremonies,

= 3} annas,=4 #6874, (in

Trav.)= qs Quna,(in J); ஈமச்சடங்கிற் பண்டைக்
காலத்து வழங்கிய ஒர நாணயம்.

கலிபலி %விழ்றவர், ஈ.

1. Quarrel, wrangle; sdazqy.

0)

2. [U. ghalbili.]

Hapzer kali-purusan, n, < kali +.

The deity presiding over'the Iron age;
காலத்துக்கு உரிய தேவதை.

கலிமகழ்
audience

or

kali-makil,
levee

of

an

n. <sei!-+.
Indian

king,

#0

royal

attending

a

(7)

கலியாணக்கோலம் 1வட80௨-1-101௨ற, n.
<id.+.

Wedding attire;

euros
@ pgp

Sara

geotismmd.

kaliyana-kirutam,

<id.t+ghrta.
Compound medicine
with ஜூ26; நேய்வடிவான ஓர் ஒளஷதம்.

கலியாணகூடம்
Public

court, durbar; ஓலக்கம். விழலி னன்னநின் சலிமக

மானே (ப,த்றுப். 61, 18).

3. Guests

விநந்தினர்.

One of the new.posts set in the wall of a new
house placed over against the kanni-h-kal and
dressed with a new cloth asa male; முகூர்த்தக்

Uproar, disturbance, hubbub; ஆரவாரம்.

SoS

௦1/௦8.

SOusT
oor S5Tev kaliyana-k-kal, n.<id.+.

கால்.

566 கலிபிலி. (8)

கலிபிலி 1 வதர, ௨. [2. ₹. ௪254:

சம்பந்திகள்.

+.

2.

prepared
(4)

1ிட்3௨-120(௨ற, 8. <id.

Acentral hail in a storeyed or terraced

house,

commodious

and

well

ventilated

to

serve as a hall for celebrating marriages;
oft"
டில் மணச்சாலையர்க உமயோகிக்கத்தகும் கூடம்.

SoOWIT care eM -66V kaliyanah-kiru-, v.

riage celebration;

SOUT TEFL HG kaliyana-c-catanku, 1.

Spacious hall in a palace for a marriage cele-

of mar-

intr. id. +. To publish the banns
(1௨86) விவாக அறிக்கைசேய்தல். ௦7.

1. Wedding ceremony; விவாகச்சடங்கு.

<id.+.

2. Ceremony of the wearing of earrings bya
bridegroom just before his wedding; விவாகத்

துக்குமுன் மாப்பிள்ளை காதணியணியு் சடங்க. (7.)
kaliyana-cuntarar,
sSuters 5500
.
Cid. +. 8566 கல்யாணசுந்த,

SOUT

ehOFra(gy)-Sov

kaliyanaa-

விவாக முகூர்த்தத்தை அறிவித்தழைத்தல்.

kaliyana-p-pantal,

. கலீயாணப்பந்தல்

n.

<id.+. Temporary shed put up for celebrat~
ing a marriage; wesrtuged.

SausT oats 445H1b kaliyana-p-puttakam,

n. <id.+.

register;

Marriage

செய்யும் புத்தகம். 0.
கலியாணப்பூ

aTarsh

us aj

விழற க-றறம், n. <id.+.

கலியாணமால்

டைப்பூ ௨00 சப்பிப்பூ, 0.1.) மன்றமுறையாக நிறைந்து

விழம் இலுப்பைப்பூவின் வீழ்ச்சி. (1.)
கலியாணப்பூசணி kaliyana-p-piicani, 2.

Cucurbita alba;

common

Gourd,

1. Wax

<id.+.

Gupibyaco?. (M.M.)

pumpkin,
2. White

Gourd Melon, I. cl., Benincasa cerifera;

Bos

பூசணி.

கலியாணப்பொருத்தம்அடி405-ஐ-ற௦ம(-

tam, n.<id.+. 1. (Astrol.) Hormonious correspondence between the naksatrés of a man

and a woman which is a determining

factor in

reference to their fitness for marriage, examin-

ten

ed in

aspects,

sc#sfacQur@ssi,

viz.

சணப்பொருத்சம், மாகேக்இப்பொருத்தம், ஸ்திரீதீர்க்கப்
பொகுத்தம், யோனிப்பொருத்தம், இராசப்பொருத்தம்,
'இசாகயெதிபதிப்பொருத்தம், வியப்பொருத்தம், வேதைப்

பெருக்கம், 'இசச்சுப்பொருத்தம்; விவாகத்திற்குப் பார்க்
போதத்தஷ்கள்,

(பஞ்) 2. (0047201 of betro-

thing in which the parties or their friends bind
penalty to consummate

themselves under

marriage; B&Ppmippi.

(w.)

கலியாணமுமடி

intr. Sid. +.

நிச்சயிதீதல். 1௦௦.

nu-, 0. intr. <id.+.

புரிதல்.

1.

To

marry;

விவாகம்

sons

in

reduced

or

indigent

circumstances;

மோய்யிடவேண்டி விநந்தூசேய்தல். (1)

கலியாணமண்டபம் 1211/40க-ரகர(கறகாட,

n.Cid.+. Spacious hall in a temple fora mar-

1. <id.+-

த்தல்

விரகம்,

1. 770 960116 உ ரவாய்கத6;

v.

மணம்

2. To marry; wamrbujisd.
kaliyana-murukku,

2,

See முண்ழுநங்கை, 2.

கலியாணமெழுது-தல் 1::18ர௨௯-6101௦-,
v. intr, Sid. +.
To register
விவாகப்பதிவுசெய்தல்.. (1.)

கலியாணவாழ்த்து
<id.+.

a

marriage;

kaliyina-valttu,

Felicitations,

blessings

க.

to a married

600016; வதாவார்களை அ,சீரீவதிக்கை. (34.)
கலியாணவெழுக்.து

kaliyana-v-eluttu, n.

<id.+. Registration of marriage in accordance

a

law;

விவாசந்தைச் சட்டப்படி பதிவுசேய்கை,

seSustooresr kaliyanan, n. <id.

Man of

excellent character, of noble disposition; #6g5cr
நற்செய்கையுள்ளவன். என்னை யின்றோர். சவியாண

ளாகக் காண்மின் (இருவாலவா. 27, 85).
கலியாணி
woman

kaliyani,

endowed

n. <kalydni.

with

auspicious

1,&
features

and excellent traits, usually applied to goddesses

like

Laksmi

and

கனை உடையவன்,

SeSujstd

Parvati;

scSunomgomta

2, A musical mode;

kaii-yukam,

@fmtab.

n.<kalit+.

Kali-

yuga, the present Iron age, the last of the four
great ages of the world, which

is reckoned

having

நான்காம்

begun

in 3102

B.c.;

as

யுகம்.

கவியுகமொன்று மின்றிக்தே (இவ். இருவாய். 5, 2, 11).
கலிவிராயன்
paddy;

11418,

Gad&ama.

கூ.

A kind of

(w.)

SSaS ps otb kali-viruttam, n>

<sd"+.

A kind of verse allied to kali having four feet
in each of its four 110௦5; அளவடிகன் தான்காலா
கிய கலிப்பாவின் இனம்.

கலிவெண்பா

(யாப். வி. செய். 89, 333.)

|21ம-4&, n. <id.+.

A

kind of verse allied to kali in which the last
line has three feet similar to a venpa; கலி

யோசை தழுவி ஈற்றடி வெண்பாப்போல முச்சடியான்.
வநவதான

2. To give a treat for the sake of

obtaining presents from the guests, as by per-

1விட&0௨-ற8,

sur cmepGoG
<id. +.

the

@Sataartd kaliyanam, n. See sdamams.
கலியாணம்பண்ணு-தல்1விட்ரேகா-ற-

s_égi Gar

10௨1௦0 ; அரண்மனையைச் சார்ந்த கலியாண கூடம்.

The third plentiful fall during the season of the

flowers of. the iluppai, dist. 10, பக்தர்ப்யூ, பாவா

#gésdurerd

யில் மண்டபம்.

92;

To invite to a wedding;

col-, v. intr. <id.+.

கும்

கலிழ்-தல்

784

கலியாணங்கூறு-தல்

கலிப்பாவின் இனம்.

(யாப். 85.)

கலிவெண்டாட்டு 1411-42-ற8((ஐ) 2. <id.
+.

586 கலிவேண்பா.

(இவா;)

கலிழ்!-தல் 121/1-, 4 v. intr.<egrg-.
weep,

shed

tears;

to be

troubled

1. To

in mind;

அழுதல். கூதிசாயிற் றண்சலிழ் தத்து (ஐங்குறு. 45). 2.
To shine forth,

as beauty;

epssed.

smaely

785

கலிழ்
மேணி

(௫ங்குறு.

17).

புடைபெயர்தல்.

3. To

change

position;

காலொடு மயல்யெ கலிழ்சடலென

(பரிபா. 8, 31).

கலிழ்”

kalil, n. <id.

586 கலிழீநீர். விசை

மண்ணுச் கலிழை (பரிபா. 6, 44).

SOP HT kalili-nir, ௩. <id.+.

மானுண்டெஞ்சிய சலிழி

water, puddle; sotigatt,

&Cr (BaGg. 203)
ecderael desrond

Onom.

Muddy

kalin-kalin-enal,

Tinkling of anklet bells;

௩.

af good

குறிப்பு. இண்ணெ லம்பொடு சலின்கவினென (குமர.
பிர. முத்துச். வருகைப். 1).

Sort

kalinam, n. <khalina.

கலினி'
52

kalini, 1. cf. s098.

திப்பலி,

Seas?

kalini, n. cf. We.

Widow, as

(14.).

கலினெனல் 1௨10-0, ௬. Onom.

கலின்கவீனேனல்.

சலினென

(சேதபு. சேதுபல. 40).
கலினை! kalinai, .

pepper.

See

566 கோள்ளு.

org.

வறைகழ

See

லமசேசன்

1. cf. krsna.

(Gi)

2. Horse

Black
gram.

(மலை.)

G0 esr? kalinai, n.<hhalina. See seSemb.

(w.)

avg

kaliram, ». prob. sofmb.

See pps, 1, 2. (மலை)

soSht_av kalir-ital, n.
கலீரெனல்

of sounding, as small bells,

ஒர் ஒலிக்குறிப்பு.

SHEGLUIMQIEG

A tree.

Onom.
a brass

expr.
vessel;

kalukku-p-pilukku,

n.

கலுக்குப்பிலுக்குப்பண்ணு-தல் மயயku-p-pilukku-p-pannu-, ஏ. 2712௪. 4 கலுக்குப்பிலக்கு.
+
To walk in such a way as to make ornatinkle on

the

stage;

g,useGameSiyu

நடத்தல். (94)

கலுங்கு 121௦ல், ஈ. 58 கலிங்கு.
Sgyt_ty kalutam, ௩. <kalusa. 1. Muddy,
turbid water; Seize.

(w.)

2. Sin; umand.

(We)
&g1G)or Glevesrev kalumol-enal, n. Onom.

Chattering, clacking; af go9Sg5 Stuy. (w.)
Sgyai_tp

பூவதம்பு, (பில்)

kaluvatam,

n.

become

(பிங்)

2:

turbid,

as

water;

sanged.

To be troubled, disturbed in mind;

தடூமாறுதல். சன்னெஞ்சு கலுழ்க்தோனை (தொல். பொ.
89).
3. To weep, wail, shed tears; அழுதல்.

சண்டால் கலுழ்வ செவன்கொலோ (குறள், 1171).
To shine forth, as beauty;
மாமை

(அசசா. 4]).

5. To

ஒழகுதல்.
be

To join with;

4.

அக்கலுழ்.

touched,

Gurgsgeed.

as

the

(Pas.
sears

sui கலுழ்ந்தனவே (இருக்கோ. 397).

eQitp* kalul, n. <soxp-.
அழகை. (பிங்)
2. Muddiness;

1. Weeping;
fidsudab.

கடும்புனல் கால்பட்டுக் கலுழ்தேறி (சவித். 31).
SQUpEH

kalulcci, ஐ. <id-

1. Sorrow;

துக்கம், உவகைசலுழ்ச்சி யோவிலசே (ஞானா. 31, 14).
2. Weeping; அழகை, (பில்.)

கலுழ்வு

kalulvu,

n. <id.

586 சலுழ்ச்சி.

SQipSHev kalula-k-kal, n.

5௦ கநடக்கல்.

சோயிலெல்லாம் . . , சலுழ்வுற்றசன்றே (வக. 2137).
Sgutplo

kalulam,

n. <halusa.

526

கலு

கலுழன் 110120, ஈ. 4 சசசயதச. 5௦6 கரடன்..

கலுழன்மேல் வந்து தோன்றினான் (சம்பசா. இருவவ. 18).

கலுழி

Onom.
Tinkling sounds of ornaments worn
by women and children; clinking of little bells;
ஆபாணைவோலி. (97)

ments

குலுழ்!-தல் 1ய1-, 4 ௦. ௦4. சசககக.
1. To

டம், 3.

56 கலீரேனல்.

kalir-enal, n.

றோற் குடிசீரா லரைத்து (தைலவ. தைல. 98).

1926)—#r.

Long pepper.

(பி4்.),

வ411௦164) கைம்பெண்.

SgQyaitd kaluvam, n.< sea. cf. Pkt. khala.
Small stone slab for grinding drugs, apothecary's mortar for macerating with a pestle;
மரந்து அரைக்தங் குமீயம்மி, கலுவத்தில் வெள்வேற்

Bit of a நகர்; உந்துதல். கலுழத் தன்கையிற் tary

scVercs (Pas. 2258).

syatemb,

horse’s bridle;

கலை-தல்

Flower-bud;

water;

விய,

ஈ. 4கலழ்.

puddle; semisaff.

ரர்ரசா) காட்டாறு,

(இவா.)

1. Disturbed

(Ger)

2. Jungle

3, 171௦௦4; நீர்ப்பெருக்கு.

'தசையுடைக் சலுழி (குறிஞ்சிப். 178). 4. Tears;
கண்ணீர், மடவாள் சலூழிதனை மாத்தி (சல், பாரத. சர்ப்
பயா. 11).
5. Confusion, perturbation;
#04
கம். அஞ்சனக் சலுழி யஞ்சே றாடிய (வச, 2318).

கலேகபோததியாயம்

1:218-1:20512-ய05-

yam, #. <khale+ kapota-+nydya.
Maxim of
the doves and the threshing-floor used to de
note the way in which many seek the same
vast source for enrichment and each do so
unmindful

of

others;

ypéadnie

¢Grs

Geb

கனத்தில் தானீயங்களைப்போறுக்க மேல்விழவதூபோ
லும் நேறி.

கலேயகம்

Turmeric.

ஞா,

கலேர் %1எ, ௩.
கலேல்

௬. ௦4. சதிதூசர்ச.

5௪6 மஞ்சன். (ம$ல.)
118],

88% கலேல்.

௩.

0௨௦௯,

An

imitative

50004; ஓர் ஒலிக்குறிப்பு. (94.)
stv'-Sev kalai-, 4 v. intr. [M. kala]

1

To disperse, as an assembly, a defeated army;

‘786

கலை-த்தல்

to be driven to different parts, as a herd pursued
by dogs;

to

be

scattered, as clouds;

§2pe.

உடலுமுமிரு நினைவுக் தம்மிற்சலேயா (அஷ்டப். அழச்.
12). 2. 7௦ 06 101௨௨0, 0651103601; அமீதல்.' காத்தும்

படைத்துங் கலைத்துகிற்போர் (அருட்பா, 1, விண்ணப்,
uase9, 50). 3. To be absent-minded, to. wander
in thought; நிலைகுலைதல்.
,இயானம் கலைந்துவிட்
ug.

4.To

be out

of tune, as an

instrument;

GGESSH.
(wW.)
5. To be blurred beyond,
recognition, as the writing on slate; Usmarps
லியவற்றில் எழதப்பட்டவை அவிதல். பலகையிலெழு.

Bug

சைபட்டுச்

கலைந்துபோயிற்று. 7,௦௦.

6, 7௦.

glide from one tune 1060 8௨௨௦46; இராகம் மயங்
குதல்.

(W.)

520-55 kalai-, 11v.tr. Caus, of s%'-. 1,

Todisperse, derange, break up, disorganize,
scat-

ter, rout; §2vPsed.

பத்தலரைக்கலை . , . வேந்தர்

(அஷ்டப். ,திருவரல்கத்தர். 25). 2. To separate
“from a company, detach, banish, exile, exclude;
பிரித்துநீக்குதல்.

கூட்டத்தைக்

To

frustrate or thwart

To

relax, put

கலைத்தான்.

(14.)

an object;

3.

எண்ணங்.

கலைஞானம்

(ségy. werd. 49). 11, Part ofa vannam

பாட்டின் ஒந பாகம்.

;, asciorearcs

12. (Saiva.) Specific power

of any of the superior deities as manifested in
an avatdram or in a theophany for a specific
purpose; manifestation of a deity; forms of
the female energy of a deity as they appear,
one of seven kinds of vittiya-tattuvam, q.v.;
வித்தியாதத்துவம் ஏழனுள் ஒன்று, கலைமுதலாயகிலை
மலி தத்துவம்

(ஞானா.

9, 1).

from the nostril; @es%o

13.

Breath

passing

Ugstvoacr.

(w.)

14. மஞ்; சரீரம். கலையிலானன் (சிலப். 10, 28).
15. Postures in sexual enjoyment; Yyouts#S
Siu dremmacr. (Fas. 1625,2007.)
16. Branch
௦1௨ 1786) மாக்கவடு, (பிக்.)
&2' kalai, n. <mekhala. Woman's girdle
consisting“of seven strands of jewels; Guadv
காஜ்சீயேன்னும் இடையணிகள்.

வாமாண் கலைசெல்ல.

நின்றார் (இருக்கோ. 903), (இவா.)
கலை* 161௨], n. perh. #6.
timber;

toreuuGaubd.

Core, solid part of

(Ia)

tv" kalai, n. <Malay. kalah.
A kind of
கலைத்தல். இராட்சசகுலத்தைச் தொலைகள்றுன் இரா
வணனைக் கலைக்க்றானே (இசாமசா. உயுத். 31). 4, camphor imported from Kalah in the Malay
out of tune, as stringed

ments;

agPatvgsd.

writing

on

slate;

(W.)

ume

பட்டவற்றை அவித்தல்,
கலைத்சான்.

instru-

erase,

psSwaphed

as

ogee:

(7,)

ஒட்டுதல்.

அவன் என்னை

கலை3 1212, ஈ. prob. s%'-. (M, kala.]

1.

555, ௦001; ஆண்மான். கவைத்தலை முதுக$ல (தொல்.
பொ. 600, உரை).
2, Male black monkey; acer

முசு. (தொல். பொ. 601, உரை.) . 3. 5121%; சுறுமீன்ட்
(96)
4. Capricorn 04 (0௨ 2௦014௦; மகராசி.

(Ban)

5. cf. mekhald.

Cloth, garment; &v.

அருல்சலை யய்தூற (பாரத. குருகுல. 57).

௦மீ௨ற்ா56);

Peninsula; sityyramas. (Ped. 14, 109, eens.)
stuss@ugori kalai-k-kanalar, 2. <s%'+

sex + gor-.

Ministers

பலசையில் எழுதியிருப்பதைச் the eyes of knowledge;

6, 7:௦ 01256;

வெகுதூரம் கலைத்தான்.

5. To

குதிரைக்கலணை,

S260‘ kalai, x. 42௪/௪.

6. Saddle

(பு. வெ. 7, 7, உசை;)

1, Portion; sSaid.

tapos சவேயினில் (ஞானா. 1, 0.
2. Moon's
phase corresponding to a titi; s6@rergi ப,

றமிசத்து ஒன்று. வெண்மதியி னொற்றைச் கத்த.

மிங்கல்லை

+.

of a king,

who

have

அமைச்சர். ச₹லக்கணாளரு

(வக. 1924).

S%véOerebty

kalai-k-kompu,

Stag’s horn; stuurerGamby.

n. <are*

(பதார்த்ச.

3188)
கலைக்கோட்டுத்தண்டு

112/.1-16(4ய.(-

tantu,

&& பழைய

».

An

ancient

poem;

நால்,

(இறை. 1, உசை))

கலைக்கோட்டுமுனி 12121-1-166(10-ஐ 0௦/2.

“க்லை?4- கோடு.

11216 ௦4 Rsyagrnga, a famous

Rsi in the Ramayana;

sfwF

pisypatait. சலைக்

சோட்டு முனிவரின் வான்பிவித்றும் (கம்பரா. இிருவவ.
37).

58

G anpFev kalai-kurai-, ஐ, intr. < stv!

wmir (@@airs. 6, 40). 3. Brightness, splendour; +. To diminish, as divinity
in-an idol, by
ஒனி. கிறைகலை வீச (அரிசமய. பத்தசொச. 106).
4. the neglect ௦4 ௦212, 6௦.) தேய்வசத்தி குறை.
Minute portion of time, 80 காட்டை, ௨௦04 8 தல்.
5600145) முப்பதுகாட்டைகோண்ட நுட்பமான கா
கலைச்சாலை 141-/-௦-0812/, ஈ. <id.+éala.
லம். (உர்மபு. பிசமாவி, 8) 5, Indian hour =e, 0011686
07 800௦01) கலாசாலை. மர்தனெனப் பயின்ற
08௨ பாகை ம் of a zodiacal sign; ggutenaufer

spiugGourcray. (w.) 6. (Mus.) A time measure;
85 சாளப்பிராணம்,

அறுபத்துநாலுகலை,

7.

வீதியும் (லப். 14, 127).

கல்வி. (வொ)

ts and sciences.

எண்ணென்

கலையோ

See

ரி,

8, Learning,

டட

9, 7:62(156, 0௦௦1; சாத்திரம். சல

சவின்ற பொருள்சளெல்லாம் (இருவாச, 12, 13).
$.௧0ஏ
0886; பாஷை.

10.

கலைச்சாலேயி னின்றகத்றி (அருட்பா, 4, குடும்ப. குரு

ais. 36).

S2evepesr kalaifian, n.<id.

கஹூமே(;

கல்விமான்.

கலைஞானம்

(இவா.)

Learned man,

1௨121. 8ீகறகள, ௯. <id.t.

1.

Knowledge of arts and sciences, knowledge
சென்கலையே மூசலுள்ள பல்க$ல. derived from a study
-of the arts; நாலறிவு...

கத்றறியேன் கலைஞானம் (இருவாச, 39, 5).
sixty-four arts and sciences.

கலையேறு-தல் 122124] -$ரய-, ஐ, நச. ஏகலை!

2. The

5-5 அறுபத்துநாலு

+,

Stvoptoshl

kalai-Adni, n. <id. + Aanin.

well versed

having phases; abfxer.

SMSO STipev kalai-t-toil, n.<id.+. The

னேக்குரிய செய்கைகள்,

இத் சாமமே போன்றும் (வக. 2107).

(வக. 657, உரை.)

uaser.

nm.

| Vayu, said

to ride

amy. நெடுக்கலை.

on a stag;

வாச னேக (பாரத, சம்பவ, 76).

<id.+.

The temple of Sarasvati which existed in
Madura at the time when the classic Manimekalai was written; pgimmGed gas FegnGzaF
கோயில். ரத்தா விளக்கன் செழும் கலைநியமத்து (மணி.

kalai-p-paki, n. <a%e*+ ung.

Durga who rides
ona stag; gifdons.

kalai-vakan, 2. <s%e*+ vaha.

stvamsest

(6U")

ev Hluiotd kalai-niyamam,

கலைப்பாகு

Qaudw svcd

கவ்டா 1818, n. <Mhr. gavada. Head of
a village; Ssmgpeovaicr. (W.)
sas @orp kavva-k-kunru, n. <sdeud
+. Mt. Mandara with which the gods churned
the sea of ஐய்) மந்தரமலை. (14)

S&euautd kavvam, n. <T. kavvamu. Churn-

Slav Loeen kalai-makal, n. <s%0'+. Sarasvati, goddess of learning; ssaag. (Se.)

ing-stick; pg.
கவ்வா kavva,,n. 410. 202.
tunic; Bom. ops&. Pargu.

866 கலைமகள், (;இவா.)

secondary

பாட கொண்வெளாய் கின்றாள் (இவ். பெரியாழ். 1, 3, 9).
S@viot_bengs kalai-matantai, n. <id.+.

கலைமலைவு 1124-2௧19, 2. <id.+. Any-

thing opposed to arts and sciences; Sib sew?

தம் முதலிய

1.

kalai-vallar, 2. <id.+.

stvaidverit

Stu
pit Soo kalai-natan, 2.<id.+. Buddha,

13, 106),

(Se)

2.
in playing the | Learned men, the literati; Yoat. (Bar)
பரிவட்டணை, ஆராய்தல், தைவரல், Dancing-girls, who are skilled in the arts of
கையூழ், குறும்போக்கு; யாழ்வாசி. music, கே) 840.) பரத்தையர். கலேவலார் செஞ்.

eight kinds of action involved

the Enlightened;

Moon, as

S%vGusrest kalaiyon, n. <id.

(திருகாச. 26, 6).

செலவு, விளையாட்டு,

(W.)

perity, promotion; Gagéaenge.

in arts and sciences; anga

மறிந்தோ.ன்.ள். ஈண்ணிலேன் கலைஞானிக டம்மொடும்

yal, viz, பண்ணல்,

1.To increase, as divinity in an idol with

the increase of worship, of mantras, etc.; Gaus
aséé Wage. 2. To grow arrogant by pros-

கலை.

One

கவ்வை

787

கலைஞானி

கவ்வாணம்

184௨,

melody-type of

Long coat,

n.

An

the

ancient

kurinci

class;

n. <gavya.

Any

குறிஞ்சியாழ்த்திறங்களுள் ஒன்று, (பிக்:)
கவ்வியம்'

kavviyam,

மாறுபட jone of the five choice products yielded by the
cow; பசுவினின்று கோள்ளப்படூம் தூயவஸ்துக்கள்
ஐந்தனுள் ஏதேனும் ஒன்று.
[M.
<ste*+.

கலைநால்கனிற் கூறியவற்றேடு

வருவது. (தண்டி. 118, தப்பு)
கலைமான்!

1124-80,

௩.

halaman.) Stag; மான்வகை.

கலைமான் விஞாயது.

கவ்வியம்? 12௱டுகா, n.<kavya.

Oblation

௦44000 60 ௨௦௦5; பிதிரர்களை உத்தேசித்துக் கோடுக்

(இருக்கோ. 58, கொளு)
கலைமான்? 1௨-2௮, 7. <s%v'+.

Sacas-

சன்முறை

இிரியாச்

கும் பிண்டம். அவ்வியகவ்வியத்தை . . . மறையோர்ச்
Beir (wd ey. சொத்தானு. 2).

1.

kaviyu.] To seize, grasp with eagerness ; Gamay

ஏல(1;.

சரசுவதி.

கலைமான்றனை

காயத்திரியை முசசோக் (சேதுபு. காயத். 32).
stoviuiSyovascst kalai-y-ari-pulavan,
<id.+.

Skanda, well versed in all branches

of knowledge; முநகக்கடவுள். (பிம்)

Str wires S kalai-yanatti, 2. <s%*+
pana. See sryis. (GU)
Moon,
s20Weren kalaiyinan, 1, < st.

as having phases; aé#uer. (@U")

கலையுருவினோன் kalai-y-uruvin6n,n. <id.

+.

Siva, who is the embodiment of all

knowledge;

கலைகளை

படஜ் சிவன். சட்டி
(மணி, 97, 91.

உரவாகவுடையன்

எனப்

நிற்போலும்: கலையுருவினோலும்

கலையூர்இ டீயஷ்ர-பாப், ஐ. <s%*+.

who rides on a stag; evtdms.

(Bar)

Durga

SAUal'-FGV

kavvu-, Fv. tr. <Qsarq-. [T.

தல். சவ்வித்சோ நின்னும் குணுங்கர்சய் (காலடி, 922),
Sauay* kavvu, 1.<sdey-.

1. Bite, seizing

by the mouth, as dog; aimum கவ்வுகை. காய் ஒரு
கவ்வுக் சவ்வியத.
2. 158(102) தின்கை. சருல்காக்கை
கவ்வுமுனையின் (பொரு. 184).
or horn; கவட்டை. (1,)

கவ்வை!
818, 00௦156)

3, 17011 of a branch

kavvai, n. prob. sdq-.
1௦87;

ஒலி.

1, Sound,

எவ்வையர்சேரி யிசவு மிமை

பொருந்தாக் சவ்வை (பு. வெ. 19, பெண்பாற், 10).
Scandal, slander, calumny;

uféGared.

யற்ற கடைபயில (தாயு. ஏிற்சுகோ. 8),

2,

same

3, Affliction,

4்1947255) துன்பம். சவ்வையொழிக் துயர்க்சனன் (கம்.
பரா. இருவல, 66).
4. Anxiety, care; Sua. se

5.

வையாற் சலக்குமனம் (இருக்சானத், பு. 18, 27).

6. Toddy; ser. (Se)

Jealousy; Gutgan.

sai@nal? kavvai, n. cf. see, [M.

4. Concern,

anfunb.

affair;

business,

சேர்க்ச சவ்வையுசைத் தருள்ச (சம்பசா, இருவ.

Green sesamum seed; otcroPerdiamis.
Qsrims sae spiu (wgenss. 271).
See gyutodund.

ninth acksatra.

To

be employed,

கவக்குன்று

kava-k-kunru,

566 கவ்வக்குன்று.

v. intr. “பலகறை. சுவடி வெண்பற்கள் (இிருலாலலா. 38, 47).

2.

to

Mount

(38.).

kavaca-kuntalan,

சவசகுண்டலன்

8.

Karna, said to have been born

<kavaca+.

earrings;

and

a coat of mail

(மில்)
SairmsO-sev

#erewer.

kavacan-kattu-, v.intr.

<id.+.
1. To bind or restrain malignant
deities by repeating mantras in beginning daily
worship in order to prevent their depriving the
worshipper of benefit; gp Gsamssont& Sis

நோதபடி மத்திரத்தினுற் காப்புச்சேய்தல். (.)
To

lute,

cover

the mouth

of a vessel

2.

with

a cloth overspread with loam or clay; சீலைமண்
னால் சட்டியின்வாயைக் கட்டூதல். (0௦1107.
கவசம் 12120௨0, 7, 480௪௦4. 1. Armour,
mail, coat of ராகர்1; மேய்புகு கருவி. புவிநிறச் சவ

சம் பூம்பொறி தைய

(புறசா. 13, 2).

protection ; @rimeauw: 2am unégagmiss சுலோக

முசைத்து

மந்திர

(சைவச,

விசேடம்.

பொது,

995).

உளத்தாற்

சவச

4, 1,006,

பஷ

composition with which chemists close vessels;

மதந்தெரிக்கும் பாண்டங்

முட இடும் சீலைமண்.

5. Dressing of a wound, application of medi௦6) காயத்திற்கிடுங் கட்டு (௨)

கவ௫ி-த்தல் 1:4௨0/-, 77 ௦. 8.44௦௪௦௨.

7௦

coat with clay over the mouth of a
pot; to
lute for calcining medicine; &%vundwCaige.
(இசாசஃவத்.

89, உரை;

கவட்டடி 1௨1121, ஈ.4கவடு! 4 அடி. (7) 1.

Stride, pace; @t on°G. 2. Private parts; gyoir

குறி அல்லது, பேண்குறி.
க்ஹ

நகரம்,

க. <id.

566

கவட்டை.

Sau_Osaerev kavattu-k-kal, n. <id. +.

Bandy legs; வளைந்த பாதம்.

கவட்டுதெஞ்சன் 1418110-௦5௩௦௨ற, n.<kaéota+. Cunning, sly person; man of guile;
அடகனம் உள்ளவன்.

m6,
3. Game of leap-frog; exams
கவடி.”
kavati, n. <kapatin.
Deceitful
சவடிகளா கத்திரியுல்.
கபடழள்ளவ-ன்-ள்.
0௭௧௦)

அள்ளர்காள் (சமிழ்சா. 237).
கவடு!

184810, 1. “கவர்,

[7, சச௪.]

1.

நர200% ௦4 ௧ (7௦6) மரக்கிளை. சாதலுல் கனிப்பு மென்

னுவ் சவடுவிட்டு (2வக. 1389).
2. Forked branch;
கவநள்ள மாக்களை.
3. 17௦0: ௦4 (6 1685; துடைச்
சந்து. அவன் சவட்டிலே நுழைந்தான்.
4. Rope of
an elephant’s ௩௪௦1) யானைக்கழத்திடூ கயிறு. (இவா.).
5. Separation, division; ugtiy. கவடுபடச் சவைஇ
w... 268
(wrew®. 34).
6. Stride, pace;

அடிவைப்பு, (].)
கவடு? 181810, #. <kapata.
கபடம்.

பிரியச்கருதினான்

Fraud, guile;

கவடுபோலும்

(இறை.

51,

உமை;

su@sré@

kavatu-takki,

Pace, as a measure;

கவடுபடு-தல்

2. Amulet,

charm worn as a
protection against evil,
phylactery; @nians. pms sasb (SGare. 46,
2). 3. A kind of mantra used as a means of
தபமாயுன்ள

[K. kavate,

SaNL_ont_ kavattai, n. <se'.

Fork of a branch, branching root,
M. kava.]
kavea.] fork of (06 1௨25; மாக்கிளையின் சவர்.
Deceit,
'இவணிீ
SoilL_tb kavatam, n. <kapata.
03). 2. guile; age2ar.
ApS
sauip.' kavati, 1. 1: A coarse kind of white
3. The
millet, unfit for food; Garctrausg. (4. Ga. 6, 26,
உனை.)
2, (T. gavva,K.M.kavadi.}
Cowry;

to attend

(w.)

business; Ga&oumigse.
Mandara.

(சூடா)

kavvai-par-,

SAIMaILITT-SSev

<sdene*+.

with

கவண்டு

788

கவ்வை

ti

elly

1.re

of

௬,

அடிவைப்பு.

4 சலட்.

Loc.

kavatu-patu-, v. intr. Cid.

slope down

௨ 41)

eae

யாழ்ப்பத்தர்போல

side, as the

டுநபுறழம்

தாழ்ந்து நடவுயர்தல், குளப்புவழி யன்ன கவடு டசி

தல் (பொருக. 4).

பீரிவுபதேல்.
கவடுவட்டம்

«a@'+.

2. To be separated, divided;

14, 196, உசை))
SaiGena-$5e
a

ர.

To
கவண்

ne,

kavatu-vattam,

Akind of pearl;

ஐ.

prob.

pggmims.

(Red.

kavatu-vai-, v. intr. <sa

pace, straddle, stride; oniyp_ ssc.
10௨), 2. ௦4. சவணை".

M. kavana.|

Sling;

[K. Tu. kava-

கல்லெறி

கதவி.

கவிசைச் சவணி னெறிக்ச உறுசல் oon)
கவண்கல் 182-1௨1, ௩. “கவண்.

5

Stone

pelted 1200. ௨ 8102; கவணில்வைத்து எறியுங் கல்.

கவண்காரன்

12௨0-௧,

n.

<id.+.

Slinger; , கவண்கல் வீசுவோன்..

கவண்டன் 1242௨, ௩.
கவண்டி. kavanti, n.

கவண்டு 120௨00, 1.

சல்லால் எறிந்தான். 0910.

566 கவுண்டன்.

See கவண்.

(3)

5௦௨ கவண், கவண்டுச்

கவர்த்தடி

789

கவணம்

26).

6. To

experience, enjoy;

@aicofl kavani, n. <M.
ஒநவகை மெல்லிய சீலை. (4)

கணைச் சாமனார் தம்முன் (சலித், 94, 33).

have

sexual

connection

kavani.

Muslin;

Saicoheenevencu kavani-c-cilvai, n. <id.
(7.)

எகர! ; மேல்லிய சால்வை வகை.

நமக]

+.

sateen

கவணையித்

See கவண்.

kavanai, n.

YOM2er yPidgGu (aes. 23).
கவணை? %8ரகர£ப், n. prob. go+ sf. [T.
havanamu.] Place for feeding cattle; wn. Gé

குத் தீனிவைக்கும் இடம். (9.)
கவத்தம்

%கக(க௱,

௨. <kabandha.

1.

பேய்.

Bf. sas

5. Water;

(மிங்)

மலைந்தனவே (பாரத, பநினாறாம். 58).

sSougpgson kavantan, n. <id.
A demon
mentioned in the Ramayana; @t opSacr. (ab

பரா, கவந்த, 2.)
கவத்தி பரக், 2. [K. kavudi, M. kaviyan.]

Quilted cover made of rags to keep off cold;
கந்தைகளாலாகிய மேத்தைப்போரீவை. 500 sacs

யுமே யுறவென் நிட்டு (இருவாச. 40, 1).

கவத்திகை 12ம், ௬. 5௦6 கவந்தி. போர்
வைச் சவர்திசை சரியுரி , . , அரவங்கோவணம் (இரு
விசை. கருவூ, இருச்சாட். 3).
Sautb' kavam, n.

Phlegm;

சவம் புருடசாகம் பொருந்து செங்குருதி மாணிச்சம்
(இருவாலவா. 95, 10).
கவயம்!

kavayam,

#.

Saul?
coat of

<gavaya.

காட்டுப்ப௬ு.

wild cow, Bos gaveus;

kavayam, n. <kavaca.

mail;

கவசம்.

Bison,

(இவா)

Armour,

வீரக் கழலினார்ச் கொருகவய

மூன் கண்ணுமாய் ஈடப்பார் (இருவினை. பன்றிக்குட்டி.
களை. 12).
G@QUWILDT kavaya-ma,. <gavaya tun

'கவயம்!.

19).

அவைய

மிட்டன

கவயமா

100).

7. To

sez

puaigge.

with;

8. To

சானக்கோழிக் கவர்குரற் சேவல்

(மலைபடு. 510).

1.
Sault *- Sev kavar-, 4 v. intr, cf. sme-.
To separate into various channels; Usvatatacs

பிரிதல். காவிரிவத்து சவர்பூட்ட (புதசா. 35, 8). 2. 7௦.
deviate, depart 7௦0. 10517௦1005)
(மணி.

மாறுப$தல்..

1, 10).

Souit*-SHov kavar-, 11 v. intr. cf.id. [T.M.
kava, K. kavaiu.)

1. To branch off, as roads;

பிரிவுபதேல், அறைவாய்ச் குலத் தருகெறி சலர்க்கும்.
(சலப். 11, 73).

2. To

fork,. bifurcate; ¢aGu6

தல். கவர்த்த கொம்பு.

கவர்* 182மலா, ஈ. 4 சவரி.
K. kaval.]

1.

[1, 14. மய.

2௭௪,

Bifurcated branch, as of a tree

or river; 19fiydi S2or, OsieCens@ SiumiBp ser
ருக்குக் இழக்கும் (5.1.1. 114, 45),
of branches,

roads,

மகளிர்கெஞ்சம்போற்
1212)..

rivers;

2. Divergence

Usvaitats

பலகவர்களும்

பட்டது

iene.

(Cas.

3. Prong, tine, as of a trident; auséer

gait. (W.)

4.

Cone-shaped

white

clay

for

marking. the forehead;
fem Sgucrary.
5.
Groove or a kind of mortise on the top of a
gate or door-post to receive a beam; agemb
6. Deception; age
ysseis sastsasgs. (w.)
கம்.
கவரிலா
யுகந்தராயணன்
(சேதுபு. விதாம. 118).
su.

See adianb.

Soutb* kavam, n. <kapha.

(குறள்,

churn, reduce by trituraticn or attrition; கடை
Be. (Gen)
9. To call, summon; அழைத்தல்.

கவராச் கேள்வியோர்

Headless ௦04) தலையற்ற உடல், கவக்த மெல்கணு:
மாடவும் (£வக, 2910), 2, Stump of a tree; sav
தறிந்த மரம். 7௦௦. 3. 011-றா£3; செக்கு. (பில்.) 4.

ணம;

யிருப்பச் காய்கவர்க் தற்று.

sof

paige.

Gasesrid kavanam, n. Bandage for wound;
அடிபட்ட காயக்கட்டு. சவணங்கட்ட. (14.)

See

(சேதுபு, சங்கார.

7. Plantain tree. See ateny. (0e.)
SamSeETa kavar-k-kal, n.<set+.

1,

Forked
prop; saumysror ip Gastar.
2.
Tree with forked
branches; at'nysfror wad.

(w.) 3. Branch
வாய்க்கால்.

*.

channel,

in irrigation; So

கவர்க்குளம்பு 8027-12-10] வறய,
01௭௦௦; பிளவுபட்ட தளம்பு.

கவர்கோடல்

Qsner-.

kavar-kotal,

ஐ. <id.

on. <id.+

A state of doubt; s8Gsaf2u. eu git

தல் கவர்கோட றோன்றாது

(மணி. 27, 22).

saute kavarcci, 1. 4கவரி-.
Captivasau
@péms.
attraction;
tion,
seuit-gev kavar-, 4 v. tr. [K. M. kavar.]
Sauiréh? kavarcci, n.cf. gavaksi. White1. To seize, grasp, catch, capture, take by|
force, steal; gat
. மூகிகற் சவர்ளே flowered Mussel-shell Creeper. See Gash tnd
kavayal, n.

போல

(பதிற்றுப். 84, 12).

566 கவயம்!. (சல். ௮௧:)

2. To rob, plunder,

pillage; கொள்ளையிதேல். வீடறச் கவர்ச்த வீனைமொ
ழிந்தன்று

(பு. வெ. 3, 15, கொளு).

3. To get

காக்கணம். (மஃ:)

Satsas Suse

kavar-c-cuttiyal, 2. 4கிவர்

#Sdup spafams.
+.
control of, charm, captivate; asiiGsgse.
கவர்த்தடி
kavar-t-tati,
2. <id.+. Forked
உள்ளங்கவர் கள்வன் (தேவா. 61, 1). 4. To desire;
gi acrid
விநம்புதல். (இவா)
5, 7௦ 608146) பெற்றுக் stick, used as a pitchfork; tpar2onggrd
கோள்ளுதல். வறியோர்சவச . . . எறிந்து (சஞ்சைவா. | கோல். (14)
Claw hammer;

சுவர்ந் தாண் 129௨10, 8. 4 சவ்
- 4 உண்-.
77000 561௪௦4

9: 10706) அடித்துண்ணும் உணவு.

பசியெருவை கவர்க்தூ ணோதையும் (மணி. 6, 117)
sot @)p 2) kavar-neri, 2. “சவரி 4. Fork
in ௨௦௨0;

சீளேவழி.

(இவா.).

Forking, biபிர்கை.

கவர்ப்பு kavarppy, ம. 414.
furcation,

ramification;

ueerac

(@es. 1212, eens.)
SeutL@-Gw kavar-patu-, ம. 1772. 4 சவர்.

வழி
1. To be forked, as a road; UfapGsed.
சுவர்பட்டிருக்தெது.
2. To
be ambiguous,
as
language; பலபோநள்படதல்.

+.

கவலை

790

கவர்ந்தாண்

soutu@@orig) kavar-patu-moli, #. <id.
Ambiguous language; UaGuTgerggb

பகை.

சகர்பு

முண்டோ

கற்றோய்

(ஞானா.

66,

13).
கவர்வழி
kavar-vali,
in a road; கிளைவமி. (பிங்)

n. <sei.+.

Fork

sSoutaI@-gaev kavar-vitu-, v. intr. <sai+.

1. To become forked, divaricate;

acnyaT Gee.

grunniens;

safloCarg

vterams.

சண்:

படை கொள்ளும் (பெருங். உஞ்சைக். 50, 20).
soudiorasrioud kavari-man-mayir, ௬. ம்ம்.
+.
1. Chowrie or bushy tail of the camari,
the Tibetan yak (Bos grunniens) set in a deco-

rated handle, used as a fly-flap or fan before
an idol or a great personage; tumb.
2. The

bushy tail of the yak used as false hair;
லுடன் இணைத்துப்பின்னுக் சவரி. (7.)

oss

கவரிறுக்கி %வலா-1மயிபிப், ௧. 4 கவர்
4. Fork
of a branch planted at the mouth of a fence,
path, etc., to prevent animals from entering
fields, 1௦0565, 60௦. ; வேவிழதலியவற்றின் மகப்பில்

விலங்குகள் உட்புகாதபடி இடப்படூந் தடைமரம் (பில்.)
kavar-irukku,

SeuMgWsG

வார்த்தை.

சுவர்பு %௨வாறம, 7, 4கவர்?., 01/810ஐ; வேறு

Yak,

sarPunresr kavari-man, . <id.+.
Bos

5௦6

கவரிறுக்கி.

(மிங்)

தணக்கு. (மலை.)
கவமெழுசங்கம்

2. <id. +.

1.

Whirling-nut.

2.

See

.kavar-elu-cakam,

Mistletoe-berry thorn.

See smagGsy.

௯.
(w.)

Sasev'(g)-Ge kaval-, 3 v. intr. [K. ka-

valu.)

1. To be distressed, anxious, troubled;

மனம்வநந்துதல். wr€ san Cacirrn (Pas. 1456).

2. To ramify, branch out, as a subject; Pay
கவல்? 127௨1, 1. 4கவல்-. 5௦6 கவலை!) 1, 9, 5.
படதல்.
3, To be ambiguous, as words; us
மனங்கவ லொழிகென (மணி, பதி, 52).
பொருள்பததேல்.
கவல்பு kavalpu, ௬. ௭7ம். 865 கவல். மனங்
Sarioy kavarvu, n.<sar-.

2. Desire;

சவல்வு,

afgcunb.

9௦2௦௯:

1, 5௦6 கவர்ச்சி',

(Qgrev. Qencv. 362.)

3. cf.

சவல் பின்றி (பொருக, 95),
கவல்வு

%89வ1ஈயு ௩. 414. 5௦6 கவல். மனம்.

துக்கம். களிப்புங் கவர்வுமற்று சவுல்வின்றி (மணி. 1௦, 47).
(இவ், இருவாய். 2, 8, 10).
Sasovib kavalam, n. <id. See sald. sar
&@TiD kavaram, ௬. நால். சவரி...
Fury, லங்சொள் பேய்த்தொகை (இருக்கோ, 389),
rage, wrath; Farib. (w.)
GQTFld
sarmygid.

kavaracam,

n. ௦4. கவராயம், 5௦5

kavarayam,

n. [K. kavayara.]

(w.)

saurTustd

52 கவராயுதம். (9.
கவராயுதம் kavar-ayutam,

௪.

4 சவர் 4.

Pair of compasses, so called because it is like a
80216; வட்டம்வரையுங் கரவி..

கவரி! 12880, ௩. கோ, ஸ்வப்௦0) தேர், (இவா),

கவரி? 121௨01,
2.4 சகச. 3921௦) எநமை.
படிக்துசே டெறியுஞ் செங்கட் சவரியும் (கல்லா. 58, 30).
soul? kavari, n.<camari. 1, 506. கவரி
wwe: 2, Yak-tail fan, used for fanning idolsand
great personages; Smuems. sarfeSe (Pas. 541).

+.

semnee oust kavari-c-campa, n. <se?
A-kind of campa paddy, sown in Ani-

Purattaci, maturing in five months; wi guorges
களில் afZatud sibutGpdaime.

saint

Rd.

kavari-ma, n. <id.+.

See sa?

மாண், மயிர்சீப்பின் வாழாக் சவரிமா (குறள், 909).

SOU

-HHw kavali-, 17 ௮. 2427.
4 சுவல். 5௦௦

கவல்-. (லப். 13, 91, உரை.)
Sate’ kavalai, n. <see-.
1, Care, anxiety

1௦0;

sO

5 விசாரம்.

மனச்சஞ்சலம்.

(wee. 30, 63).

[M.

kavala.]

2. Distress,

மனப்பேரின்பமுல்

afflic-

கவலையுங்

3. Wandering thought;

பலநினோவு, சவலைகொணெஞ்சினேன் (கலிச். 184, 18).

4. Concern, 1௦661051; அக்கறை.

அவனுக்குச் கல்வி

யிற் கவலையில்லை. 5, 176௨, 68ம்; அச்சம். (இவா.)
6. Place where several ways meet;
UaGspe

கூடுமிடம். கவலைமுத்தல் காவனின்ற (முல்லைப், 30).
7. Diverging 10௨45) கவர்த்த வழி, மன்தமுங் சவலை.

யும் . . . இரிந்து (சிலப். 14, 214). 8, Branch, fork-

ing of branches, 00010) மரக்கிளை.
Italian millet.

See Gapg2en,

(9d.)

(பிக்)

9.

10. Sections

in the Véda wherein the same word or words
recur, thereby giving room for the reciter
௩௦ ப19கா1்க6;

வேதமோதும்போது

பல

பிரகணங்

களில் ஓரேசோல்லோ தொடரோ வரமிடத்து நேரக்
கூடிய குழப்பம். அவர் வேதத்திற் கவலைகேசாமற் சொல்

லச் கூடியவர்,
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கவலை
wastv?

kavalai, #.

1. A rooted creeper;

கிழங்குள்ள ஒநவகைக்கொடி,

ஆய்கொடிச் கவலையும்.

கவனம

சித்த (இவ். பெரியதி. 4, 8, 1),
சோறு,

3. Boiled

(இவா)

்

rice;

(கலப். 17, 82). 2. Malabar Sardine of beautiful green colour, attaining 7 in. in length,
Dussumieria acuta; $9 s_v8drams.

கவளி %ரஃ]1, ௩. 1. 586 சவளிகை. புத்தகச்
கவளி யேந்தி (பெரியபு, மெய்ப். 7). 2. Pack of

M. kappi, Tu. kapi.] A kind of waterlift.
கபிலை.

Salotilong kavalikai, n.<kavatika. Bundle,
85 ௦1௦௦1:5; கட்டு, புத்தகம் கட்டியார்த்த சவளிகையே

Sait?

Sautveoupg-Sev
intr,

betel

leaves,

<sate'+.

To

See

kavalai-kavarru-,
cause

distress;

v.

agape

82

கவலைச்சால் 1௨78121-௦-081, 72. 4கவ$?-.
Large leather bucket for a kapilai waterlift;

usitésed.

கபிலையேற்றத்தில் தூக்குத் சால்.
SUBVUTUI-GV

kavalai-pay-,

Akind of waterlift.

கவவு!-தல்

See s20',

kavavu-,

5v.tr.

1. To put

in, insert; அகத்திடேதல். செவ்வாய் கவவின வாணகை
(இருக்கோ. 108). 2. 7௦ 425476) விநம்புதல், சலிம்
sb... கவவிக்டெந்த குறங்இனாள் (2வக, 1658),
3.
To embrace; Maud spayed.
sav ay, 5910

சவுளுங் சவவியார்க்கு (கலித், 83, 17),
முயங்குதல்.

குதல்,

சலவிசாம்

4. To co-

விடுத்தக்கால்

(கவித்.

1. To crowd, to draw near; Gog

கரிக எரிகள்பரி கடித னெதிர்கவவ (கம்பரா,

மூலபல. 160), 2, 17௦ %6 ௦௦௦௦௦௦(௦0௦; போநந்துதல்.
பவபயவ் கவவ (ஞானா. 69, 23).
Seay’ kavavu, n. <seq-.

tained;
The

ges

g65PGma.

contents

உசையமை

Embracing;

of

(தொல்.
anything;

1, Being con-

சொல்,
acira?6.

357.)

2.

sa@an@

மோதகம்

(மதுரைச்,

020).

copulation;

மயகீகம்.

கவவொடு

மயங்கிய காலை யான (தொல், பொ, 178),
கவவுக்கை

kavavu-k-kai,

Embracing arms;

saa

ma.

3.

n. < sae + .
Susewgosgen

ளேச் சவவுச்சை ஜெடூழ்த்தனனாய் (லப், 7, 52).
கவழம் ஊவா,௬.

5௦6 கவளம், கவழ மறி

யாகின் கைபுனை வேழம் (சவித், 80).
saiflens

kavalikai,

ஈ. of. yavanika. [K.

kavadike.| Curtain; Sensé&%o. (w.)
&qerp kavalam, n. <kavala.
1. Morsel,
mouthful of food; aitumaGancir. acre.
2,
Ball of rice or other food for an elephant;
யானைக்கு அளிக்கம் உணவு. சவளயானைக் கொம்பொ.

லு

different

2. To misappropriate;

முழுதும்

Collog.

Sau

kavarci, n. <sad-.
மனோவிசாரம்.

1, Anxiety,

இசங்கினர்

v. intr. (சேத்து. மேரு. 19).

கவலையேற்றம் kavalai-y-érram, n.<sar%*

pulate;

in

ம். 1௦ 68166 10 ௧4 ௦06 58862) மோத்தமாக

விழங்குதல்.

௦௦௦௦80;

<sa%i +.
1. To be very anxious; sae
மிகுதல். 2. 1௦ 6 50 confused that one cannot
attend to anything; wows gee. Collog.
3. To
be confused in the recitation of the Véda; Gap
மோதும்போது வரிசைதவறீ ஒதுதல்.

35).—intr.

varying

கொலோ (சேதுபு. இசாமதீர், 40).
கவளீகரி-த்தல் 125வ]12211-, ௦. 7, <hava-

செய்தல். பேய்மகள் கவலைகவற்ற (பதிற்றுப். 07, 11).

+.

its number

kavalai, n. [T. hupile, K. kapali, 018௦௯; வேற்றிலைக்கட்ட். 0௦/௦4.

சவற்சியெய்தி.

2. Grief, sorrow, anguish;
மனவருத்தம். 3. 192546; விநப்பம். காட்டிய சவத்டி
யோடு . . , இரிக்தான் (சேதுபு. வேதாள. 89).
கவற்றி %கர௨ாம், n. <id. 50 கவற்சி, 1,
புடை சவற்தியில்லா நிலைமை (இறை. 12, உமை).
கவற்று-தல்
சவல்-..

To

%818220-)

cause

anxiety

ச ஐ, 88.
௦2

கய,

501204)

௦ம்

கவலை.

யுறுத்துதல். காதல் கவத்று மனத்தினால் (காலடி, 806).

Sarppioy kavarru-mati, 2.
A kind of
silk used in ancient 1025; பட்டாடைவகை,.
(சிலப். 14, 106, உசை;)

கவறல்

n.

1ஊலாவி,

<sae-.

1, Being

2,

Sorrowing,

SammiGardrms.

anxious;

ஏுப்ஸர்மத; -வருந்துகை. கவதல்கொண்டு (சந்தப். மேரு,
68).
Saigptov
Gambling;
கவிதொ. 39).

Sagi’
சூதாககநவி.

kavaratal,
சூதாடகை.

kavaru,

டார் தொடர்பு

Sougi*

றட;

+ ஆட...

கவறாடல்

8. றவர். கவரி-

அரும்பொற்

2. கே௱ம்!102;

n. <sap'

காதல்

கவறல் குருள

(௧௭.

1,

Dice;

(வக.

927).

சூது. கள்ளுங் சவதுக் தருரீச்சப் பட்.
(குறள், 920).

kavaru,

2.

பனைவிடீடம். (j.)

கவறுருட்டு-தல்

prob.

Palmyra

saz,

kavaruruttu-,

v.

intr.

<sag'+eGee-.
To play at dice; garOse.
GaicnO kavarai, n. [M. kavara.]
Balija
caste among the Telugus;

a@ager gusnge.

SUT
EHO F QF Gl -HV kavanafi-celuttu-,
v. intr. <sward®+.

யிநத்தல்.

To pay attention; afésr

@aseorio' kavanam,
n. cf. kadana.

போர்.

(சூடா)

2. Army; படை.

Perplexity, bewilderment;

Heat; Gann.

(Gu7)

euvéaib,

1. War:

(குடா)

(Ban)

3,
4,

Salieri? kavanam, ». <kavana. Art of
composing poetry; கவிபா$கை. இந்தச்சவனம்
கன்றாயுள்ளது:

௩. cf. gamana. (K.

kavanam,

Sarid?

1.

gavana, M. kavva, Tu. gava.]_

Attention,

கரத்து. உன்சவனச்சைச் செலுத்து, 2. 01.
௦6;
Swiftness, rapidity, velocity; வேகம்.
javana.

'சவன லாம்பரி (சந்தபு. படையெழு. 18).
sousrtp' kavanam, n. cf. gahana.
jungle; 16. (இவா)

181௧௨0, 3. 4சவனம்”.

கவனன்

டட ஷம, வேகழடையவன். (பில்)
கவனி!

வரர், ௬.

கந்தகபாஷாணம். (மூ. ௮)

Forest,
He. that

See

A mineral poison.

கவணி”-த்தல் 121௯ம், 77 v. tr. 4கவனம்”.

to, take notice

To be attentive to, to attend
௦8, நப், 005196)

கநத்தூன்றி அறிதல்.

கவனிப்பு 11,

உ. 4கவனி-. &1120 40,

கவாஅன் 1218௧0, ௩. றாம், சவ்வு-,

80002)

(இலச். வி. 580, உரை).
கவாங்கல் %8148ம்-12]) 8. 4கவண்ட்.
கவண்கல், 1௦0.
sairé®A kavacci,

n. cf. gavaksi.

flowered Mussell-shell Creeper.
காக்கணம். (8)
கவாட்சம் 121810கா, 1.

See
White-

See Gascrdn&

5௦ கவாட்சி, (4).

Saure_A kavatci, 1. <gavaksa. Window

having chinks like a cow’s éye; atemrmb. (w.)
Oyster;
கவாட்டி கக, ௩. ௦4. சவடி.

சிப்பி. துரைமார் சவாட்டிபிடிக்கப் போயிருக்றொர்கள்,
saurt&et_y

kavata-k-katti,

prob.

1.

+ 6O.. Sweet Flag. Seewaibyy. (#6. ௮௪)
havdta

SQL SEITE

kavata-k-karan,

<T.

n.

He who conveys burdens
kabadamu+.
நய1௦2:5; போதிமாடீடுக்காரன். (17.)

Sairt_@aflens

kavata+.

kavata-kulikai,

on

ஈ. றாம்,

A kind of astringent styptic

pi

வயிற்றுப்போக்கைக்கட்டும். துவரிப்பான: மாத்திரை.
(பைஷஜ. 154)

கவாடம்!
cf. gavidha.

கக்கா

௩.

4. ச9சீசீசாயட

A bullock-load of wood or grass

or straw; of crggi sdsdanu

alps

பூல் அல்லது வைக்கோலின் போதி. (1.)
S@urt_tb" kavatam, n. <kavata.

sdogi

Door;

கதவு. பொன்னியலு மாடச் சவாடர் இறந்து (இவ். இயற்,

பெரிய.ம, 78).

வர்

0.

Elephant’s stable-cleaner; யானைக்கூடத்
bandi
தைச் சுத்தம்பண்ணுவோன். 10௦.

Military

Sautega kavattu, 2.<U. qawdid.

drill; போரீவீரர் புரியுந் தேகப்பயிற்சி,

கவாய்

0௦1707.

,& 18ம் ௨4

kavay, n. <U.kabay.
subs.

See

Turkish garment.

ஸூ

waited kavali, n. <kapdlin. Siva; Paucir.
srqpis sancd கதிர்முடிமேற் கங்கைதனை (பதினோ.
பாண.

வ. இருவர். 12)

Bandage

கவாளம்' 18விக௱, 2. ௦. சவணம்.

8ீ௦ம ௦௦00) காயக்கட்ட. (௨)
SouTorw? kavalam, 1.< Pkt. kavata. Horseகவான்

(W.)

wag.

physic; Sf

kavan,

n. cf.

கழுமிய வுவசையிற்

துடை.

மால்வரைக்

ab.

கள்வன். விண்ணுயர் விறல்வரைச் கவா௮ னொருவன்.

வர்மம், உ

கவாடிபத்தி

(மணி. பதி. 97).

observation, care; Spsereiryians.
52 கவாச்சி.
Gail kava,n.

Gg)

கவி-த்தல்
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கவனம்

2. Mountain

டிருந்து

மலைப்பகி

slope;

(பட்டினப்.

கவான்

Multitude; collection,

1. Thigh;

gavini.

சவாத்கொண்

138).

3,

as of trees in a forest;

திரள், கவானுயர் சோலை (சஞ்சைலா. 119).

கவான்செறி 1280-௦௦11, 1. 4சவான் * செதி-..
An ornament worn on the thigh ;, s1em_ul& son?
யும் ஒர் ஆபரணம். (சிலப். 0, 86, அரும்.)
சுவானக்கவுட்டி 202௨-1. 1மரய11, 2.<id.
+. Punishment by which defeated party in

the game of Aitti-p-pullu takes to the post the
stick thrown by the winner between his thighs,

ர ௭6 நாக், கிட்டிப்புள்ளு விளையாட்டில் சயித்த
வன் துடைகளின்வமீயாய் எறியும் புள்ளைத் தோற்ற

வண் எறிந்த இடத்திற்கு ஜரேழச்சில் எடத்து, வரம்

தண்டனை.

7,0௦௦.

கவி!-தல் 129-,4 v. [T. kaviyt, K. M. havi,
1. To cover, overspread, bend
Tu. kabi.] tr.
in or over, overshadow; முல். வான்சவிக்த வை
in,
2, To surround, hem
யகம் (ervg., 80).
Cetar Camioraws salig
invest; atorgd,

1. To be eagerly intent
@snem_g.— intr.
upon, to be absorbed earnestly in; sgfgrerp

தல். அவர்மனம் அற் கவிந்திருக்றெது,

2. To break

down, as the bank of a river; to crash, fall; @1q
தல். அருங்கரை சுவியச் குத்தி (பட்டினப். 223).

கவி*-த்தல் 123%., 77 ௦, ௪, Caus. ௦4 சவி!-.
1. To

cover,

as with

an

umbrella;

to

over-

shade ; to cover over, as an arch; aenpgi pOse.
குடையாய் நின்று சவித்ததவே (கூளா, ௮79. 213). 2.

77௦ 100656 ஏர்பு, ௧5 ௨ ௭௦௭௩

சூட்டுதல். இளையவத்

குவித்த மோலி யென்னையுல் சவித்தியென்றான் (கம்பரா,
விபீடண, 146).
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க்வி
கவி?
பாவலன்,

of which

n. <kavit+.
Lit., emperor among poets, a
distinctive title of-eminent Tamil poets like
Ceyan-kontar, Kattan and Kampan; பாவலர்க்
குத் தலைவர்.

four kinds are given, viz., ge, was,

சித்தம், வித்தாரம்; பாட்டு, (பில்)

மங்கலபாடகன்,

(சூடா.)

3. Panegyrist;

4, 8௨86;

ஞானி.

கவிகளா.

குவார் காண்குவார் மெய்ப்பொருள் (சம்டரா. இசணியன்..

32).
5, 116 ற140௦ 7௦015; சுக்கரன். (பிங்)
6.
Term used to denote the numeral four by
convention, from there’ being four classes of

கவிச்சடி-த்தல் 1லர1௦௦௨(1-, ற. 477. “கவிச்

1௦ ஊரக] ரக௦ியிட; அழிகிய மீன் நாற்றம்

சு-ட் அடி.
வீசுதல்.

SAIER kavicci, n.

havi; prtGadrgnd atdmloré5 Sagi siz
ம். (தைலவ;) 7, Bit of a horse’s bridle. See sa¥
கம்£.

kavi-c-cakkara-vartti,

siérea rats

வு, ம. <kavi.
1. Poet, versifier;
(இவா.)
2. Verse, stanza, poem,

17௨. வீ கவிச்சு.

குவிச்சு 127௦௦0) x. [T. kautsu, K. kavutu.)
Stench

(பில்)

of fish, of raw

flesh, of rotten

eggs;

கவி: 10%, n. <kapi. Ape, monkey; smiig. புலால்நாற்றம்.
சவிக்குல மவற்றுக்செல்லாம் சாயகன் சுக்கிரீவன் (சம்.
G09F445oNL_ kaviccu-k-katai, n. Codex
+.

பசா. உருச்சாட்; 29).

Gal’ kavi, x. prob. kapi-kacchu, The plant
Mucuna pruriens;

\42enareS.

(wrv.)

GAVSSL_aMtL__kavikkattai, ௩.
சை.

மீன்கடை.

5௦6 பனீச்

cover, sheath; 2enp,

sai'-.

௩. prob.

kavicanai,

gavisena, M. kaviyan.]

(T.

1. Wrapper, envelope,

(மாறனல, 120, 249, உமை.)

2, Saddle-pad, saddle; சேணம். (சங். ௮௧.)
Sas a_i kavi-k-kirru, n. <kavit. See-|
saSAastin kavicinam, n. prob. id. See

கவிகூற்று..

4 கவுசனம்.

Sa9G(_GO-gev kavi-kattu-, v. intr. <id. +.
To write poems, compose verses; GaduyoPusjbps
(தல். 01/00..

+.

Fish-stal);

SaIe%er

Sal soar @ ea

stomach;

kavi-kanndkku,
@
2, 4கவி*-

Looking at objects by shading one’s eyes

with

the

hand;

ypaséhs

opsrad

mamud

குவித்துக்கோண்டூ பார்க்கும் பார்வை. சவிசண்ணோச்
இன் , , , வன் கணாடவர் (புறசா, 8, 19).

கவிகம்* வர்கா
௩...
9150%
1௭510; குக்கில்மரப்பிசின். (97.)

கவிகம்”

kavikam,

கேவ

n. <kavika.

Bit ofa

bridle, the metal part of the bridle put into a
(சங். ௮௧.)

horse’s ௬௦௦01; கடிவாள இரும்பு.

&a9G 55 5eb kavikuruntam, 2, A mineral

poison.

586 கந்தகபாஷாணம்.

கவிகூற்று

kavi-kircu,

(8)

x.

<kavi t+.

A

statement in a work purporting to be the
author’s own observation as distinguished from
that put into the mouth of a character; mrqucr

தன் கநத்தாகக் கவி கூறும் வார்த்தை,
அதிகாசத்து (குறள், அதி. 127, ௮வ.),

கவிகை! ஊரி, ஐ. €சவி'-.

being

concave;

au2ray.

00௦0ம் ஊம் ஊூ];

(ஞானா. 29, 4.

Sales?

சவிகூற்றாயெ

1, Bending,

2.

Umbrella;

gm.

நண்மைதீமை.

சொதுமலர்

சவிகை

வேந்தன் கவிகைககழ்த் தங்கு: முலகு

(குறள், 399).

kavi-xai, 1. 4கவி

கை.

3.

Lit,

inverted palm of the hand, transf., liberality,
munificence, bounty; #utéib. காரினை வென்ற

சவிசையான் (பு. வெ, 9, 29).

(9.).

கவிசை

kavicai, n.

auto dary.

கவிஞன்

kavifian,

Tumour

in

the

(w.)

».

<kavi.

1.

Poet;

பாவலன். (பிஸ்) 2, 176115; சுக்கிரன். என்றலுக்
சவிஞன் சேனா (கந்தபு. அசுரர்யாக. 80).
கவித்தம்! 1வர்ரகர, n. <kapittha.
1.

586 விளா. சனிதுணும் கவித்தம்:
Wood-apple.
(விகாயகபு. 58, 38). 2. Hand with tightly closed
fingers, 861; கைம்முட்டி. இருகையும் சவித்தமாக்க
3. (Natya.)

(கக்தபு. காவிரி. 40).

A pose of the

hand in gesticulation to represent an action of a
அபிநயத்துக்குரிய அவி க்கைவகை.

சர ௨004106;

(சூத்தா, லெப். பச். 92.)

SAISSTd’

kavittam,

566 க$ரோகிணி.

(மலை),

கவித்துவம்

n.

12109௨,

Christmas

1.

Poetic talent; safunGs Pmid.
கவிதை kavitai, n. <kavi-td.
poem;

rose.

<kavi-toa.

Stanza,

பாடல். பாடேன் ரொண்டர்தம்மைச் கவிதைப்

பனுவல்கொண்டு (இவ். பெரியதி, 7, 9, 2).
கவிதாதன் 111-0812ற, n. <kavit.

Lord

௦800615) கவிசிரேஷ்டன். அபிசவ கவிகாதன் (சம்பசா.
தனியன், 9).

soaletusesr

kavi-nayakan,

n.

<id. +.

566 கவிநாதன்.

sasciuiit kavippar, 8. ஜல். சவி*.
three main

divisions of Vaiya

caste,

One of
as those

whose store of wealth is so large as to immerse

100

ve

794

கவிப்பு

கவீனம்

li thosese o!of a monkey.3
irs like
ging hairs
rigid stinstingi
and with
ith rigid
4,
ing ippar
ow withi
ithinn it,i the other two being
(மலை)
லி:
க்கா
பூனை
5௦௦
|

்தேடிய பொதளுள்ள
perui-butiyar; பசுமறையத
15, 179, அரும்.)
'வணிகவகையினர். (லெப்.
கவிப்பு kavippu, ௩. “சவி.
yGms.

overshading;

1. Covering,

Canopy,

2.

umbrella,

awning; Sot. (J) 3. Partiality, bias, predilection; மனம்பற்றுகை, அவர் இவர்கள்மேல் கவிப்
மாயிருக்கிறார். (ஸி) 4. (Astrol.) That sign of the
zodiac which is at the same or half the dis-

tance from the sign at sunrise as the distance
from the sign of the sun to the rising sign in

sao
56௦ கவிவாணர்.

1. < kavi +.

kavi-vallor,

(சூடா),

மம,
கவிவாணர் 182/-மறைகா, n. <id.+.
in
being
their
have
and
move
live,
who
those
poetry, learned poets;

senas Geir was

oat,

விருக்கவி வாணர்முன்னே (இருவாலவா. 16, 23).
Salt '-5ev kavil-, 4 v. intr. cf. Védic hvor.
1. To be capsized,
[K. kavicu, M. kavil.]

அல்லது.

turned bottom upwards, to turn down; தலைகீழா
2. To bow one’s head
தல், தோணி சவிழ்ந்தது.

Saliorev kavi-malai, n.<kavi+. Garland

(குறள்,
தலையிறங்குதல். குவளை கவிழ்ந்து கிலனோக்கும் gated
.

Gritam; apivdonsasiigggis சூரியவீதிவரை

தொகைக்த

அவ்வேண்ணின

எண்ணி

தோகைப் பேர்பாதிக்கு உதயத்தைழதலாக எண்ணிக்
கண்ட டுூராசி. (௫னேர். 2, 3.)

from modesty; to hang down, asthe head, with
shame, confusion, 867580; நாணமுதலியவற்றுல்.

of verses; பாமாலை.

சவிழ்ந்து சிழறுழா யானை

சவியங்கம் kaviyankam, n. prob. kalinga.

Conessi bark.

(w%.)

See Ganurdv,

கவியம் kaviyam, 1.< Pkt. havily)a.

a horse’s bridle; Samer.

Bit of

(Se)

stoop,

3. To

நூலு.

down;

bend

(யாப். வி. 80).

overthrown, discomfited, routed;

"4. To be

நிலைகுலைதல்,

எதிரிகள்சேனை கவிழ்ந்தது. 5. To die, perish; otf
தல். தான்சாக உலகு கவிழும் (சிலப். 7, 50, அரும்.).
6. To be submerged, to 800002) முழகிப்போதல்.

க்திட்டான்கொலோ (பாகல, 1, 6, 6).
5. சங்கையிற் கவிழ்
கவிழ்”-த்தல் 12:11-, 77 ௦.4. Caus. of ealy'-.
1. To obtain recognition, as a
77௦ turn over,

saSiuceCagi-gev

kavi-y-arankéru-,

intr. <kavit+.
poet at the hands of the members of an AcaYougsé shiségramh CardroriuGse.
i demy;

கவியரவ்கேறினார்.

JAG

(இறை. 1, உரை).

மூவர் பாண்டியர் என்ப

2. To be accepted as a work

of merit by the members

of an

Academy;

கழகத்தோரால் நூல் ஏற்றுக்கோள்ளப்படதல்.

salt

tree.

123).

kavir, ஐ. நள். சவி!-.

Indian coral

capsize,

1.

சசிக]

14.

[%. சாவ,

௦-

2, 1௦

கவிழிச்செய்தல்.

invert;

throw, ruin, destroy; கெடுத்தல். தேசத்தையெல்:
லாம் சவிழ்த்துப்போட்டான். 3.1௦ ற௦( ௨௦௦௦2; ழ6

தல், பானையின்மேல் சட்டியைச் சவிழ். 4. 1௦ 0௦0
out;

ஒழகவிடூதல்,

பதிததி.),

5. To

இருகவுள் சவிழ்த்த

(கல்லா. கண

shed, as tears; to emit;

Ga

ூத்துதல். கார்கண்டு சவிழ்த்த விழிப்புனல் (சணி,
8௦5 முண்முநக்கு. இதழோ சவிசோ (மணி. 6, ளிப்பட
கைப், காட்டுப், 71).

sadagSestth

kavi-rattinam, n. <kavit.

Lit., jewelor ornament
0௦%; கவிசீரேட்டன்.

கவிரம்! %காம்கர, ஐ.

among

poets, eminent

A celestial tree;

தேவவிநட்சம். (வச. 1710, உமை)

5

கவிரம்* %2ார்கற, ௪. 4௪௪07௭. ௦4, கவீசம்.

கவிழ் தும்பை 1241]-(ப றல், 1. £சவிழ்'4.
A low annual plant flourishing in dry localities,

s.sh., Trichodesma indicum;
தும்பைவகை.

saSiiber 4861

Beauty,
kavin, n. prob. saf-.
sales
grace, fairness, comeliness; அழகு. கவின்பெறு

சுடர்ததல் (நீங்குறு. 94).
கவின்”(னு)-தல் kavin-, 5 & 8 v.intr.
sSrreucirig
57
௩.
. To be beautiful, fair, graceful, comely;
<seer
<kavi+. Name of a poet who lived at Virai
and who was the author of the Cauntariya- அழகுபெறுதல், காடகம் விரும்ப ஈன்னலல் கவினி
சர்கார் 1 வர்! ; செளந்தரியலகரி இயற்றிய புலவர், (மணி, 18, 58), ளேச்சவின் றெழுசரு ஜேரீர்ச் செவ்
01620087.

566 அலரி.

கவிராசன்

5௦6 கவிராயன்.

கவிராயன்

raya.

(மலை).

kavi-rica-pantitar,

kavi-racan,

௩.

<id. + rdjan.

வரும்பு (இருமுரு, 29),

1201-3,

௩௩

418. 1

Lit., lord of poets, eminent poet; sala

1. Great 0060) கவிசிரேட்டன்.

2, 112௦-

ditary title of families of poets; wat
தானுக்த வழங்கம் பட்டப்பேயர்.

ராமம்

9-6,

Pkt.

aves

௩. நாம், நசற்

roma-phala, Cowhage, because of its legumes

கவீச்சு.ரன் 1207௦0012௮, ௬. 45௭௦473௦௪௭.
gé 520

வன். (சம். ௮௪.)

safstb kaviram, n. <karavira.
566 அலரி. (பில்.)

கவீனம்'

kavinam,

n.

Oleander.

<haiyari-gavina,

10102; வேண்ணேய், (யாழ், ௮௧)

கவீனம்

795

Safer’
where cows

(யாழ். ௮௧.)

kavinam, ௩. prob. go. Place
have grazed; பசு மேய்ந்த இடம்.

safer.

n.

prob.

sefl-,

cf.

Piece of cloth just sufficient to cover

man’s privities; Gamasemn.
கவுசனை
kavucanai, ௬. றால். 10. ௦4. கவி
#%. 1. Wrapper, envelope, cover; 2.anp. sem

மூடா விண்மூடத் தேடும் கவுசனைபோல் (ஒழிவி, யோ
2. Saddle; கேணம்.

SayF'

kavuci,

Fainting;
கவுசி!

௩. [1. 24]

(௮௧. கி) 1,

குழைவு.
2. Affliction; வருத்தம்.
kavuci, #. 1. A kind of dancing with

(86510725; ஓநவகை வரிக்கூத்து, (சிலப். 3, 13, உரை;),

2. perh. kaisika,
கவு

Song; umes. (#6. சி.)

128910], 7.

A kind

of disease;

95

வகை நோய், சண்டமாலை sq மகோதரம் (இருவா,
லவா. 97, 14).

seyAstbd' kavucikam, n. <kaudika. (er)
2.

3. 5/1; வேண்பட்6.
56௨ கோட்டான்.

Rock horned

owl.

கவுசிகம்? kavucikam, n. prob. kaisika. 1,

A musical mode; ஒநபண்.
Veda;

கவுடம்*
வகை,

சாமவேதம்.

(குடா)

2. Sama

வெளியிடற்குள அதலிய

சவூகம்.

(அரிசமய. பராங்குச. 9).
கவுசிகம்”

kavucikam,

With

hidden

so called

because

Lamp-stand;

of his descent

5fsanrbssga

Gardriu

from

Saanseg

ரன். தாவுன தடிச்சன் பென்று தாழ்ந்தனன் கவுசன்
ரான் (சேதபு. தோத். 47).

கவுசுத்தி

லாம்,

௬.

A creeper; Gamy

kavutam-ay,
meaning;

adv.

<gidha.

போதள்வேளிப்படை

Wears. Qeésd Pere சவுடமாக வுரைசெய்தார்

(சவ

சீர. சவெஞானயோ. 124).

கவுடி.! kavuti, n. [U. kaudi.]

52 சவடி!,

(சூடா.

:

Sajlp.’ kavuti, n. prob. gaudi.

A musical

10006) ஒரபண். நெடிய சவுடியிசை (இருப்பு. 319).

கவுண்டன் 1:2/00(20, 8. [. சச௯ச்ச.]

1.

A caste title of certain Tamil and Kanarese
3011, ௨5 கொங்சவேளாஎன், அனுப்பன், காப்பிலியன்,

பள்ளி, செம்படவன், ஊராளி, வேட்டென்; தமிழர் கன்:
டர் சிலர்க்குன் வழங்கும் பட்டப்பெயர். Collog.

2. Man ௦4 (௨1௦௦5௩

0௧506)

சண்டாளன்,

(இவா;)

Sajomrid kavunam, n. <gauya.
1. That
which is secondary, as a word or its meaning,

886 கெளணம்,
|: - -

சட்டில் கூப்பிட்டது என்றவிடத்து

கட்டிவிவிருக்கும் புரடனென்று சவுணப்பொருள்

(8. 9) பாயி. 2, ஞானப்.).

2. 116 580280 85165

(secondary) other than adgnéyam (primary) got
from forest conflagration, etc., one of the forms

of sacred ashes; ஆக்கினேயம்போலன்றிக் காட்
டூத்தீ முதலியவற்றிலிரந்து கோள்ளும் ஒநவகைத் தீத.

தாகும் (இருக்கானத். பு. 96, 5).
கவுணி kavuni, n. <kaundinya.

sajfaar kavucikan, n.<Kausika. Visva- ணியன்.

KwWika;

n.

நீறு, ஆக்னேயத்தோடு . . , சவுணமென்று இருவகைத்

௩.

விளக்குத்தண்டு. (ஐடா.)
mitra,

kavutam,

(சூடா;)

Sajtiptus

SeyFeorld kavucanam,

44,8).

கவுத் துவம்

Claw-hammer;

See sa

கழுமலகூர்க் சவுணி . . . ஞானசம்பக்தன்.

(தேவா. 188, 12).

saycotusitG rest kavuniyar-kon, n. <id.
+.

Campantar,

the Saiva saint, so called

from his being the most famous personage in
the Kaundinya Gotra; Caoraryotu Garg eas

A kind

துப் பெரியோரான திரஞானசம்பந்தர். பகல் சவணி
யர்கோன் பாடுல்காலை (பெரியபு. திருஞா. 108).

of curlew. 566 கிரவுஞ்சம், (மில்;
Sa GhFyZSLD kavufica-yakam, n. <id. +

கவுணியன் kavuniyap, n. <id. One born
in the Kaundinya Gotra; sayaryofw Garg oas

சுத்தியல்வகை, (௦.8.18.)*

Sey@hFld kavuticam, n.<krauiica.
vyiha.
in

the

Battle array, arrangement of troops
form

அணிவதப்பு,

ஜொ.0).

கவுட்டி

of

anril;

qt P&GuId

இகட்ரு கவுஞ்சயூச மாகவே

kavutti,

௩,

agZdgid

(பாரத. பதி

றால், ௧௨௦.

Space

between thighs; Gatendapgu.

SaQlLgibd kavutatam,

n. <kautaja,

See

தான். பூஞ்சாத்தூர்ப் பார்ப்பான் கவுணியன் விண்ணச்
தாயன் (புறகா. 160).

கவுத்துகவாதம்

12ய்(ய/ வக்கர,

94:). அறுபத்துதாலு கலைகளுள் வநந்துகீன்ற மனத்

தை மகிழ்விக்கும் வித்தை.

Sa) giaity' kavuttuvam,
வெட்பாலை. (ம$ல.)
Deceitfulness;
w5aab. Loc.
கவுடம்' 12௨0, ௩. <gauda.
1. District |
Saf gato? kavuttuvam,
௦8 கேடா 1 21; வங்காளதேசத்திலுள்ள கேளட ,

நாடு. (கன். 372, மயிலை)

2. One

of the North-|

௩.

<kautuka +. Act of bringing delight to a
sorrowful mind, one of arupattu-ndlu-kalai,

n. cf. kaitave,

w.. <kaustubha.

Jewel obtained from churning the sea of milk,

Indian languages; ak @sPuuToapsc?d
odrwe. | and worn by Visnu on 115 00850)

திதமால். மார்

கவை-த்தல்

796

கவுதகம்

கவுல்"

பில் அணியும் மணி. சவுத்தூவல் டெந்த மார்பின் (கூர்
GASSED kavutakam, 2. Parapet wall;
கைப்பிடிச்சுவர். Loc.
Sad kavutam, n, cf. sere, 2. Common

kingfisher.

See BerGanS8. (Ie)

Indian

SoySTH kavutari, n: cf. egrene9.

says ftyt_ob kavutari-putam, 2. 4 கவுதாரி
+.
Measure determining the strength of fire
in the calcination or reduction of metals with
101௦6 போர்சம். 00 ஐ ௦8185;

கவுதாரியளவாக

ழன்று

எதவிட்டெரிக்கும் மருந்துப் புடம், (மூ. ௮.)
So HSLd kavuntam, n.

கரீக்கடகபாஷாணம்,

கவுத்தி! 12ம், ௬.
சைன தவப்பேண்.

(சல்.௮௧)

1, See

2, 866 கோளகபாஷாணம்.

Female Jain ascetic;

(இவா)

Sa, 6H? kavunti, n.< Kuntz. Kunti, mother
of the Pandavas;

gs£Gaal.

gmaiés கறுவரைப்.

பெற்றுங் சவுந்தி (யாப், வி. 04, 242)..
கவுபதம் kavupatam, n. cf. hautaja.
nessi bark.

Co-

566 வேட்பாலை.

GAOT gid

kavumaram,

௬.

<kaumdra.

1. Adolescence, youth;
இளமை.
கவுமாசமாய்.
வயங்கு (பாகவ, 1, 1, 23).
2. Doctrine that
Kumara is the highest God. 566 கேளமாரம்.

SayC wT 5G kavumdtaki, n. <kaumodaki.
Mace of Visnu; PguoraSeir தண்டாயுதம். மாயோன்
Osdans ephOs@igsan® saCors@ (Cepy. grnen.

say 7b kavuram, n.<gaura. White colour;

23),

Sajraitd kavuravam,
pectability. See கேளரவம்.

௩.

Dignity,

res-

&ay7aut kavuravar, n.<kaurava. Kaurava

princes of the Mahabharata,
Dhrtarastra,

as descendants

chiefly the sons
of Kuru;

வேந்தரான திநநராட்டிரன் புத்திரர்,

'

. Sey femieid kavuri-cankam, n,

சங்கரம்.

SESH

See கவுரி

கவுரிசங்க.ரம் kavuri-caikaram, . <ganri-Sankara.
A double Rudraksa bead believed
to represent Parvati and Siva; கவுரிசங்கரரீகளது

உருவினதாய் ஒருபிளவுபட்ட ஒற்றை உத்திராக்கம்.

கவுரிபாஷாணம்

<gaurit+.

ஷாணவகை,

A

prepared

ட்

kavuri-pasinam,

௯.

arsenic; வைப்புப்பா

்

gaulu,

K. gavulw.]

கவுல்? kavul, 1. <U. gaul.
Favourable
tenure of land; agreement whereby land is
held for rent either perpetually or fora term
01 3௦75; நிலகீகுத்தகை உடன்படிக்கை. (0. 8.
D. il, 22.)

SYNE

kavul-tar,

1௦1812 12005 ௦௦ ௪௨7

உ.

<id-+.

Ryot

நிலக்கத்தகை எடுத்தவன்.

கவுல்தாமா 1201-0808, x. <id.+.

Writ-

ten agreement showing terms on which

a land

15 610; நிலக்கத்தகைம் பத்திரம்.
கவுல்வாங்கு-தல் %2401-480160-, ௨. tr.<id.
+. To take waste lands for rent either perpetually or for a term of years; வரஷத்தவணைக்

குத் தரீக்காஸ்தூக்குத்தகை எடத்துககோள்ளுதல்.
்

கவுள் 18௦0], 8. <kapola.

[M. kavil.]

1.

04௦6; கன்னம். கண்ணீர் கவுளலைப்ப (வேக. 2050).

2. Temple of an elephant; um2caru9eir acéramib.
நனைசவுள் யானையால் (குறள், 678),
elephant;

யானையின்

வெறிக் போல (புறசா,
ஒவிகவுள இண்டிணியும்
Bayar’ kavuli, .
கவுளி் ஷப], 2.
K. gavuli.]

Lizard;

3. Jaw of an

உள்வாய்.

சனிது

கவுளடுத்த

30, 8), 4, 5146; பகீகம்..
(2வக. 9907).
5௯ கவளி, 2.
perh. godhi. [T.M. gauli,
udeS. @- sO scpis sajal?

ஈன்று (Gor. Ie. Seo. GP. 11).
கவுனி!

kavuni, n. <T. gavini.

fort ora city;

Sayoh

34).

Gaiciramo, seyran efipsgernis (angGAiy. கழுவாய்,

n. (T.

லடிசறத..

partridge; ஒர பறவை. சிவல் குறும்பூழ் . . . பொறி
மயிர்க் கவுதாரிகள் (கம்பரா. பள்ளி. 14).

வயி,

Fetid cdour; bad smell; Stim. gisé 28 soy

மபு. அக்தகா, 85).

Gamism ame.

kavuni,

».

566 குதிரைப்பந்பாஷாணம்.

+.

Gate of &

Loc,

A mineral poison.
(34.)

eCaracsrexfl kavéra-kanni, n. <Kavera

The river Kavéri said to be the daughter

௦ம் 26௨0)

கவோன் மகளான காவேரிநதி. கவேச

கன்னிப் பெயரொடு விளங்யெ . . . மூதூர் (மகணி, 9,
52).

SCassarertb

kavéra-vanam,

n.

<id.+.

A forest near Kaviri-p-pam-pattinam where

Kaveran. lived சாவாப்பூம்பட்டினத்ததகில் கவேர
னி வசித்த
வனம்.
சவேரனாங்
ந். ; கவேரவனமும்

(oo 3, 56),

oe

One

oe

eGougosr kavéran, n. <Kavera.

sage; at @sraPaQ. (மணி. 9, 56)
SOAI'- SSN kavai-, 17 v. intr.
fork,

as

a branch;

eaGubse.

A royal

1. To

கவைமூள்ளிற்

புழையடைப்பவும் (புறசா. 98),
2. To be, exist;
உளதாதல். கவைஇய கற்பினை (சல்லா. 6, 22)—tr.
1. To

contain

within

oneself,

to

include;

அகத்திதேல், ஆரம் சவைஇய மார்பே (புறசா, 19, 18).

1, To use Moluccapatu-, v. intr. <id.+.
beans to serve as eyes for tiger-like figures put
up in fields to prevent wild beasts from committing ravages on the crop; பயிர்களை விலங்கு

உதவுக்

கள் அழிக்காதபடி புலிபோற்செய்துவைக்தம்

அமைத்தல்.

கண்ணாக

கழற்சிக்காயைக்

கன்

மூசை வயப்புவி கழங்கு மெய்ப்படேம் (௫3ங்குளு. 246),
help of

with the

practise soothsaying

2. To

3(௦10008-02௨௦8; கழத்காய்ழலங் குறியறிதல். கழங்கு

மொழியுமாயின் (26

மெய்ப்படுத்து , .... முருகென

குழ. 245).
் கழஞ்சு 1160௦0 உ. றாமல். கழங்கு. (14. 82/௮௨

Spoof kalani, n. <sqpej-+ 6.
which rice has been washed; sgt.

Water in
Loc.

shuffling

Idle,

kalappali, ௩. 4கழப்பு*ஆள்-.
shirker;

person;

(வேலையைச்

சேய்யாமல் வீண்போழது போக்தபவ-ன்-ள்.

SLpLic}'-Gev kalappu-, 5 v. intr. prob. s1f”-.

To be idle, making excuses; to shirk work;
வேலைசெய்யாது காலம் போக்குதல். 0௦1709.

Sipvity?

kalappus

n. 4சழப்பு-.

given

கட்டுவடச்

கழலினர்

Laziness,

a token

as

SLpVEGSSrSO

gppGGarhoS

able remark;

தல். (0)

SpwasG-gev

To

kalala-kekuttu-, v. intr.

To defeat an object by an unfavout-

notice, through

pass

ate (ae)
wey

or

leniency or

முதலியவற்றல்

தல்.
க

kalalapu, #.

கழலி kalali, ௬.

Sponge-gourd.

Squaré-stalked

கழலை

M.

kalal.]

fastening,

nail,

1. To

become loose,

shoe, handle,

lock,

leaf,

bracelet, knot, part of any mechanism;

as

a

hair,

கழலைக்கட்டி வவட

skin; to become extricated, disentangled;
நேகிழ்ந்துபோதல். சங்கைதன் ஐலொடு சரிவளை கழல்.
இன்றதே (இவ். பெரியாழ். 3, 4, 8), 2. To be put
out of joint, 0151௦02163; உடற்போதத்து விலகுதல்.

Seis

முழக்சான் கழன்றது.

through, as ௨௦ ௧௦௭

Loc.

pass away, to 015கறறகோ;

4. To run away;

49).

7.

5, To

நீங்குதல். துயசெல்லால்

கழன்றது (உபதேசசா, சவெபுசா. 16).

6, 17௦ றா௦%:006,

கழல்சட் கூசை (இருமுரு.

To fall out, as a loose tooth; af yppeb.

பத்கழன்று (காலடி, 13),

செல்லாதல்.

ws

அகக்

விரணக்கட்டி,

+. A kind of eruption on various parts of the
body;
ஒருவகைச் சோறிநோய். கழலை சசப்பான்

போலே எம்கும் ஒச்சச்சஞ்சரிக்கும் சோய் (இவ், இரு,

கெடுச். 98, வ்யா).

கழற்காய் 12182-189, ௩. 4கழல்*. %1010௦௦௯நஹ;

கழற்சிக்காய்,

(பதார்த்த, 793.)

கழற்கொடி. kalar-koti, n. <id.t+.

See

கழற்ச்.

SippA

xalarci,

n. <id.

[M. kalavoi.]

1. Molucca-bean, 1. cl., Cesalpina bonducella;

3. To pass ஒருவகைக் Gamy. (96) 2, Bonduc nut; sipbPs

ஒடூதல். அவசைச் சழல வுழக் (வித், 106),
பிதுங்குதல்.

௩. கழலை.
cyst; siégay

வெளியேறுதல், தல்சா சப்பு

தல் கழன்று (sdusr. gm_es.72).

நயீ26 ௦04;

See

Siptvescivires kalalai-karappan, ௩. <id.

to be

unhinged, to slip’off; to slough off, as a snake’s

See

wild vine.

kalalai, n. <sye-.[M.kalala.}

2. மயமமா;

{K.

uce

நேகிழவி$

கழலைக்கட்டி, சழ்வயித்றுச்சழலை (௪9, 1, 1, 3).

றறமாம்,
8]
௩. 418.
4 உண்... 506
kalal-, 3 v. intr. cf. gal,

without

5௦6 பிரண்டை. (மலை:

10).

(8)

escape

partiality;

வேண்டுமேன்று

'சையத வுளவோ (புதினொ. திருவிடை. மரு, மும்மணிக், வற்றிலுள்ள மாமிசகிரந்தி பகவ

spa (oi) ae

sos

srPusenss

kalala-vitu-, v. tr. <id.+.

connive at, let

1. Wen, tubercle, dermoid

கழப்பாளி,

Sandal;

4.

(பரிபா. 12, 24).

கழலிற் செந்தாமரையடிகள் புல்லி (வச,
செநப்பு.
1648). 5. (Fig.) ௦௦1; பாதம். கணவன் கழல்வாழ்த்தி
"(பு. வெ. 10, முல்லைப். 5). 6. 586 கழற்சி. கழற்கனி
வகுத்த துணைச்சில்லோதி (புறகா.97, 28), 7, "9/2௨112cock moved by the wind; a1iy4. (@av.)

481-063, 51௦6801255) சோம்பல். கழப்பின் வாராக்

கழப்புணி

to a

of honour

மாய்: வீரக்கழல். ஒண்பொறிச் கழற்கால் (பதிற்.
2. Anklet; Faby. அறைகழ OG
அப். 84, 2).
சொலி (ஞானா. 9, 9). 3. 7௦௦-0௦2; கால்மோதீசம்.

பாதம்

Sipciuieir kalappan, n. See sips?
Split. kalappati, 2. See கடிப்பாளி.

Sipliutef

1. Anklet

<id.+.

cu.] A weight equal in modern times to $ oz.
மல... ஒரீ எடுத்தலளவை. விழுக்கழஞ்சிற் சருடைய
விழைபெற்திசனே (புறகா. 11, 12).

€சழல்-. [%. 37. 2௪௪.

kalal, ௩.

கழல்”

கழங்குமெய்ப்படு- த்தல் kalahku-mey-p-

குக்

கழற்சுபதம்

198

கழங்குமெய்ப்படு-த்தல்

8. To be expended;

மாதம் மாதம் எவ்வளவு தொசை சழறும்?.

கழற்சிக்கொட்டை
<appA+.

கழற்சிங்கதாயனார்
n. <ayat+.

n.

kalar-cinka-nayanar,

Name ofa canonized Saiva saint,

006 ௦4 63; அறுபத்துழவர்
(திருச். பு. சா. 68.)

கழற்கசுபதம்
+éveta.

kalarci-k-kotai,

Ser syppe, 2.

Atees,

நாயன்மாதன்

kalar-cupatam,

Spot.

n. prob. ape

566 அதிவிடையம்.

(மலை)

கழற்பதி

799

&1LppuS) kalarpati, n.

பெநங்குமிழ், (கலை)
one

to

பண்ணுவது.

See

earnestly;

emPCardgusd.

கழற (காலடி, 258)--4-.

கழற்றி வகர),

causes

Coomb teak.

கழாயர்

ஐ. “சுழற்று.

slip off,

That which

to disappear;

கழலப்

யோசச்சழத்ி (ஒழிவி. 9, 106).

1. 1௦

சல்லென்று

தந்தை

5ஷு, 0601276)

4611;

சோல்லுதல், சலர்கழறிச் சோர்லார் (பாகவ, 1, 4, 35).
2. To be angry with; Gam$3ae.

syése

யாய்நீ கழறிய வந்ததை (கவித். 70, 13),
8150௦௦௦ம1;

அவமதித்தல்.

மில

3. To abuse,

கற்றவர் தம்மையுங்

கழ்த

கழற்று!-தல் 121௨070-, 5 ௪. tr. Caus. of கழல்... நோச்குமே (சூளா. முத். 10). "
(M. kalerru.} 1, To anfasten, loosen, unhinge,
கழனி! kalani, n, perh. send", [M. kalani.]
dislocate, unlock,
unhook, unbolt, unscrew,
unbutton, disentangle, extricate, disencumber;

நெகிழச்செய்தல். 2. To strip,
dismantle, unrig; to slough

its எ;

ஆடையணிழதலியன

take off, divest,
off, as a snake,

நீக்குதல். கழற்றிப்

பொன்னணி (இரகு. திக்கு, 255). 3. To remove, to
6 1860, ௨5 1000 84௦) போக்ததல். வல்வினையைக்

கழத்றலாமே (தேவா. 1995, 7).
கழற்று?

யிகாய,

expostulation;
529816)

ஈ, 4கழறு-.

criticism,

Admonition,

at once

kind

and

உறுதிமோமி.

&phG)n
Hit
inp-HHov kalarretir-maru-, v.
intr. <syop+.
(Akap.) To reject the dissuasions of a friend, asa lover;

பாங்கனுடைய

உறுதிமோழியைத் தலைவன் கேளாது மறுத்தல். (திருச்

1, Field, paddy-field; awa.
13,11).

syefuyyat

(ype,

2. Agricultural tract; மருதநீலம், (யில்.

3. Mud; Gap). (w.)

Spool? kalani, n. prob. sye-.

See afer.

(மீல்)

கழனி? 19180, ௨. 4 கழுவு:
* நீர்.

50 கழநீர்,

Loc.

SLpolsson_SSait
kalanikkataittavar,
n. Capo!
+ gengsat.
People of an agriபமாக] 618௦1; மநதநிலமாக்கள். (திவா;)

கழனிதண்டு

Fresh-water
aims. (W.)

131௨ம்,

crab

found

Spohn

in

a.

fields;

kalani-p-payir,

<id.+.
வயல்நண்டூ

௩. <id. +.

கோ. 23, தலைப்பு.)

Paddy; Gre. (w.)

+.
(Akap.)
suasions of

Theme of warriors decorating a youthful
victor with anklets and singing his praises to
the accompaniment of a dance; @%raGang

கழற்றெதிர்மறை kalarretir-marai, n. <id.
a

Rejecting, as a lover, the disfriend; stack பாங்கனுடைய

உறுதிமோழியைக்

சோல்.

கழறல்

kalaral,

word, speaking;
னன்

கேளாது

மறுத்துச்

சோல்லுஜ்

(இறை. 3, 47.)

(சந்தபு,

monition;

தாரக,

nm.

சோல்லுகை.
128).

2p¢fGumg.

SypMuyons-S
56
<id.+.

1. To

€கழத-.

1. Speech,

இனையன

கழறலுற்

2. Exhortation,

ad-

(Bar.)

kalari-y-urai-, v. intr.

protest,

find

fault

with and

advise, as a minister, the king; @ysairmssee.

மக்திரி அசசனுக்குக் கழறியுசைத்தான். 2. (Akap.) To

கழனிலை kalanilai, 2.< se

வன் போரிற் புறக்கொடாமைகண்டு. வியந்த வீரர்
அவனுக்கு வீரக்கழலணிவித்துப் புகழ்ந்தாடும்
துறை.

கழாஅல்

141821,

618240த; கழவுகை.

லின் (புறகா. 94, 1).
கழா௮ல

௩. <sqe-.
மாச்சள்

kalaala,

pple.

Spt Hevid

kala-nilam,

soil; உவர் நிலம். (யாழ். ௮௧.)

கள் வேறு சழறித்றறிவார் (பெரியபு. றத். 88).
Sipyi-gev

ஸ்ப;

kalaru-,

5

0. intr.

1. To

இடித்தல். சமஞ்சுல் , . . சேசலை சழறி

(பதிற்றுப். 81, 4). 2, To make solemn declaration, bind oneself by a vow; Wsedmg Gaus

தல். கொல்லோ மென்றாக் சுவரவர் சழதிப்பேரி (இரு.
வாலவா, 36, 17).

3. To

urge,

exhort, charge

Caus.

சழா௮:

of spe.

சழாஅலவும் (சிறுபாண். 148).

கூறுதல்,

who is so called because he is said to have
been able to understand the language of the
lower animals; GarorérGugutgugt. Spat

Washing,

வெண்கோடு

770 110056 ௦0 04751) கழற்ற. முண்டகங் கதிர்மணி

(யாழ். ௮௧)

கழறிற்றறிவார் kalarirrarivar, n. <id.+.
+ Name of a Saiva saint, Céraman Perumal

புறத்

(தொல். பொ. 60.)

dissuade a lover from his intention, asa friend;
பாங்கன் தலைவனுக்கு இடித்துரைத்து உறுதிமோழி
(இருக்கோ. 22, தலைப்பு.)

+ 8%. (Purap.)

கழாலை

18]18]8/,

ary

உசை.)

566

கழாலை.

n. perh. கழாஅல்.

கழாய் 1389, ௩. <seoy.
ங்கில்,

ஈ.

2. Acrobat's

pole;

Saline

1. Spiny bamboo;
Smypdangzcr

ஏறி

ஆடூதற்கு நாட்டும் ழூங்கிற்கம்பம். (வச. 66,
3. Areca-palm.

586 கழகு.

(மலை)

Siptdiée Sgr kalay-k-kittu, .<agni+.
566

கழைக்கூத்து,

கழாய்க்கூத்தும்

கானகக்கூத்தும்

பெவராக (தொல். பொ. 91, உரை.
கழாய்வனம்

of amaranth.

12181௨,

௩.

A

species

566 சிறுகீரை. (மலை)

கழாயர் kalayar, n.<sey.
Pole-dancers,
rope-dancers, tumblers; Smpdaset. (Gu)

800

கழாயினர்
கழாயினர் 11810௨, ஈ. 434. See கழாயர்.
கோடியர் ச;டஈபிணர் (கக்தபு. ௮சமு௫. 14).
கழால் 165181, 7. <sys-. Weeding, rooting
up;

(புறா. 120, 5).

களைகால் கழாலின்

களைகை.

kalalu-, prob. 5 v. intr. <id.

SipTSI-BW

கழாலுகன்ற

நேகிழ்தல்.

1௦௦56;

To become

பல்.

காமுடை மேகலை (கந்தபு. இருக்கல். 35).

கழாற்றூக்கு kalarrakku, உ. றாம். சழல் +
சாக்கு.

(1805)

posed

of 51%

A mode of keeping time com-

தாளவுறுப்பு.

ஆறுசீரளவுள்ள

சரர7

(சிலப். 3, 16, உரை.)

கழி!-தல் %2]/-, 4௦. ௦6. ஐவி. [%. kali.) intr.
1, [M. kali] To pass, as time, season; to slip
away, as prosperity, adversity; to elapse, become

2. To walk,

கழிக்தன போலும் (கம்பரா. சூர்ப்ப. 49).

proceed;

3. To be abated,

(பில்)

pigse.

discounted;

deducted,

gmpuOgd.

லளித்தனை சுண்ண ல் (பாகவ, 1, 4, 87).
be ruined; அழிதல். அங்குசங் கழியும்
(@.@.1,9).

கழித்தது.

sumo

4. To
வேனில்
பாவங்

ஒழிதல்.

5, To be removed;

6. [18

வானா

சாளும்

பொழுதொடு

கடந்துபோதல்.

spent;

hali.] 1௦ 822120, 016; சாதல்.

சழியா தலக்இனையும் (பு. வெ. 10, ஜெப்பிற். 4).
finish,

end,

an

to

come

cease;

Quartens@ Weoruniss sis

7. To

அவசைச்கண்டால் கழிவன். 001709...

water,

shallow

1. 1௦ 0௨85

வேய்கரி கானம் . . . கழிந்த
2, 7௦ resemble; eae.

Sif’ kali, ௩ £கறி..

1, [18 6422]

sea-waters,

salt

Back-

river, marsh;

கடலையடூத்த உப்புநீரீப் பரப்பு. மாச்கழி மலர்க்த செய்
தலானும் (புறகா, 48, 3). 2, 5வ(-றக॥; உப்பளம்.
(பிங்)

கழி?-த்தல் 1214-, 77.17. கே. ௦4 கழி'... [18.

hkalikka.|

1. To

reject,

expel,

discard,

ex-

clude, dislodge, remove, strip off, separate,
eliminate; $2550. பூண்டான் கழித்தற் கருமையால்

(காலடி, 56).

2. To eject;

7. To

exempt, release, free, as from duties or postage;

வரீழுதவியவை தள்ளிக்கொடுத்தல்.

8. 1௦ ௦85 off,

as exuviae; to evacuate, void, as excreta;

முதவியவற்றை வெளிப்படுத்துதல்,

wevid

9. To unsheath;

உருவுதல். கழித்துறை செறியா வாளுடை (அகரா, 24).
கழி! வி ஐ. 4கழிஃ..

51101:
*2.

கோல்.

Wooden

1, Rod, cudgel, staff,

ஆயர்மேய்க்குங் கழி (புவியூசர், 8).

peg

to

keep

a yoke

in

place;

நுகத்துளையில் இடங்கழி. சென்சடலிட்ட சோர் கோன்

கழி (௪,
tool;

2749).

gyysé

3. [M.

காம்பு,

kali.] Handle of a

தோல்

கழியொடு

பிடிசெ

திப்பவும் (புறசா, 99, 11). 4. Lute-stick; plectcam;

மாமின் இசையேழப்புங் கநவி, (8)
5. Lath,
strip put across the rafters to support tiles;

வரிச்சல். கழிகிசைத்து (தேவா. 838, 4). 6. Knot,
tie, string, thread; gmpbager. (W.) 7. Flesh;

மாமிசம்,
ap’

extreme;

சழிப்பிணிக் சறைத்தோல் (லப், 5, 81).

kali,

adj.

Wks.

Much,

great,

excessive,

(weir. 456.)

Sif'- Ge kali-, 4 v. intr. [K. kali.]

To

be great in quantity or quality; to be abundant, copious, intense, extensive; Bape. sf

இன்றதொர் கடலேபுரை காமர்தெறு கோயால் (assy.
அசமுடுப்,
4).
01),
(திருக்கோ,

as excreta, etc; கடம்பினின்று மலழுதலியன.
வேளிப்படூதல். 10, 7௦ றமாத6; வயிற்றுப்போக்கா
11, 7௦ உ 1 (27௦0) அச்சங்கொள்ளுதல்.
தல்.

(பரிபா, 3, 38, உரை.)

தைச் கழிக்னெறீரே (இவ், திருமாலை, 11).

முடிவடைதல்,

8. To suffer, to 6 (௦0160; வருந்தூதல். சேச்சை
மேவாது கழிய (சிலப். 4, 65). 9. 71௦ 06 01500௨1260,

கடத்தல்.
மலடு
தற்கு (அகரா. 55).

கழிகண்ணோட்டம்

to leave, as refuse;

கழிக்கரைப்புலம்பல்

kali-k-karai-p-pu-

lampal, n. <ayf?+.
1. (Akap.) Soliloquy of a
maiden in a maritime tract lamenting the
separation from her lover;
பிரிந்த தலைவனை

நினைந்து தலைவி கடற்கரையிலிரந்தூகோண்டு தனியே

இரங்குகை.
2. A poem on the soliloquy of a
maiden in a maritime tract .Jamenting the
separation from her lover; stpé#raSeoraio erefr

னும் பிரபந்தம்,

கழிக்காரை kali-k-karai, n.<id. +.

A

thorny shrub, Canthium; ஒருவகை முட்சேடி. (w.)

கழிக்காறல் kali-k-karal, n. <id.t.

A

sea-fish, silvery, attaining $ in. length, Bquda
splendens; #_&Seérama.
.

SiPSorosra kali-k-kanal, n. <id. +. Sea

side றவ;

கடற்கரைச்சோலை.

காதலசா௫க்

னத் சைய/றை கொண்டு (லப். 6, 150, உரை).
SPsCars kali-k-kdl, n. <sif'+.

சழிச்சா

See

௩௦ ஹ்காம்௦௨; ஒதுக்குதல், மாடு தின்றுகழித்த வைச்

afGand.

னின்று சிறிய எண்ணைக் குறைத்தல். க்கில் மூன்றைச்

worst, 4s applied to persons or things; refuse;

கோல்.

கழி.

3, (கர்ம)

4. To

7௦ லம்ாக௦(; பெரிய எண்ணி

deduct,

abate,

discount,

remit;

குறைத்தல், வட்டியைச் கழித்தச்சொண்டான்.

5, 7௦

SiPson_

kali-katai, a. < sy +.

The

that which is base; Wa @ufsp-arcir-aucir- gi-cnas.

Collog.

cut off, as hair; to pare off, as nails; to clear
sPscinCemt tid kali-kanndttam, 1.
off, clear away; to smooth off, as knots; to <id.+.
Lit. glance with overflowing eyes,
prune, 600;
வேடீடூதல். மரக்ளளையைக் கழித்தான். great jew delight; serafpig nama. (Gper, 432,
6. 1௦ 20ஸம், 98516, ௨ 1௩2; போக்குதல், சாலச். உசை.,

:

கழிகணம்

kali-kanam, 2.

disease

of children

(பாலவா.

40.)

attended

€சழி-*.
with

A

diarrhea;

வயிற்றுப்போக்கை உண்டாக்கும் குழந்தைநோய்வகை.

aPsowsGe. kali-kala-makatiu, ௩. 414.

+.
Widow, who has
ornaments; கைம்பேண்.

been stripped of her
கழிசலமக$௨ப் போலப்

புல்லென்றனையால் (புறகா. 201, 18).
கழிகாலம் பகிடி ஐ. <id.+.

Past

time: சென்றகாலம். சழிகாலமா யுலகை. . . அளிப்
பாய் (இவ். இருவாய். 3, 1, 5).
கழிகெட்டவன்

kali-kettavan,

n. €கழி”

“Reprobate fellow, vile wretch; ad

+.
டவன்.

கழிமாத்தம்

801

கழிகணம்

Gat

(1)

கழிகோல் 121-100], ௩. நால். sy't+. 1. Two

rods joined at an angle and thrown round the
horns of an intractable cow to keep it under
control while milking; co?8& spats usmal

அமையாமல்

நிறுத்திக் கறப்பதற்கு உபயோகிக்தம்

the mouth

of a calf to prevent it from sucking;

இணைப்புக்கமி, கடையாலின் கழிகோற்கைச் சறையி

விக,

௩. கழி.

வலிமிக்கோர்.

கழிந்தோ

கழிந்தோர்
2;

strong

(பதிற்றுப். 90, 5).

கழிதிலம்

2. Saline soil,

Natural salt-pan; aciuemb. (e.)

sea; உவர்த்

the

on

bordering

tract

marshy
தமை.

1.

€கழிர்.

ஐ.

/விஃவிகட

Very
ருடத்தும்

(14)

5௦6 கழிநெடிலடி.

கழிதெடில் 1வ1-ஈ௨(11, ௩...

SPO pup vg. kali-netil-ati, n. < af? +-

Lit., a very long line, a line in verse containing,
more than five feet; wafer Ss Sardagd oy.
(சாரிசை, உறப்பு. 12.)

கழிப்பணம்

kali-p-panam, n.

5௦6

கலி.

பணம்.

கழிப்பாம்பு 1௦]-0-றகறய, ஈ. 0ம். சழி£*.

Kind of animal 2110௪ 51% 1621)

ஆறுகாலுடைய

ஓர பிராணி. (லெப். பச். 594, குறிப்பு)

SPI] -GS kalippu-, 5 v.tr. ஸே, 04 கழி".

1. To spend, pass, as time; போக்ததல். பன்னாட்
ளார் (இவ். இருவாய். 4, 8, 4). 2. 17101:81 basket for கழிப்பி: (Qunge. 111).
2. To complete; Gags

கன்று பாலுண்ணுமலிநக்க முகத்தீற்கட்டும் வாய்ப்
பூட்டு, (௪௬9, 4, 8, 4.)
கழிச்சல் 181௦௦8, ௬, <ayl'- 1. Diarrhea,

2, Extreme fear,
looseness ௦4 6௦8615; பேதி,
producing instantaneous diarrhea; பெநம்மீதி.

Women

கழிச்சியர் kalicciyar, 2. <sy.

of

Grigafasg

tracts;

the maritime

மகளிர்.

சழிச்சயொ்க எவரை யேனலுக்கு (பெரியபு. இருக்குறிப்
பூத். 44).

சடை. 2௨-

கழிசடை 1௨1-௦8௨), ௩ £சழி'

son or thing that is cast away, as shdven hair;

கமீகீகப்பட்ட மமிர்ச்சடைபோல டமீந்த-வன்-வள்-து.
Loc.
SIPFov kalical, n. 4கழி'... That which is
106060) கமிக்கப்பட்டது.

SifFenp kali-carai, n.
eifFanp kali-cirai, x.

566 கழிசடை. 10௦.
5௦6 கழிசடை. 1௦௨.

கழித்தல் 121121, ௩. 4கழி"... (ஸ்ஸ்) 5ஸ்-

1௨00௦0; எண்ணின்கமீப்பு.

Sib giS5UO-Sev kalittu-k-kattu-,v. tr.

<id.+.

சொல்லி

1. To evade

நேகிழவிடதல்,

by excuses; Gurdgé
2.

To

contempt; @abia ஒதுக்குதல்.

SIP SSSIovL

cast

off with

kalinta-kalam, n. <sy'-+.

(Gram.) Past tense ;@pisarovid. (wow. 144, மயிலை)

கழித்தார்

titute

persons;

14188,

௬. 41ம். 1, Poor, des-

போநளில்லாதவர்,

முட் கழிக்தா செடுக்க (சான்மணி. 82).

எடுப்பித்ளே

2, 19௦0623-

'€ம் 0615008% இறந்தவர், கழிக்தா ரிதெலை (காலடி, 49).
301

முடித்தல், மூவேழ் துதையு மூறையுளி

கழிப்பி

(புறா.

359, 20).

Gifs? kalippu, n. <syf.. [M. kalippu.]

1. Expulsion, ejection; eféms. 2, Propitiating malignant deities by giving them offerings;

anpPafSens. Collog.
fault; gm, (Ber)
aside,

rejected;

3. Blemish, defect,
4, That which is cast

peirgycin_ Gurger.

(W.)

5.

(Aritb.) Subtraction; #i8ae. (W.)
கழிப்புக்கழி-த்தல் kalippu-k-kali-, v. intr.
<sifcuy+.
To throw away boiled rice, etc.,

after waving it round the head of a patient by

way of averting the influence wrought by an
evil eye or a malignant spirit; Ganwra? தலை.
யைச்சுற்றிச் சோறு முதலியவற்றைத் திரஷ்டியாகக்

கழித்து எறிந்துவிரேல்.

SPLirjsv kali-p-pul, n. <s—"+.

of grass, Rotboellia laevis;

புல்வகை,,

A kind
cw.)

0. intr.
kalippetu-,
கழிப்பெடு-த்தல்
கழிப்பு 4-௪0-. 566 கழிப்புக்கமி-, 7௦.
கழிபடர் kali-patar, 1. <syf*+. Great

distress;

மிக்க

துயர்,

தலைவிச்குச்

காமமிக்க

சழி

படர் இறந்தாற் போல்வது (தொல், பொ. 111, பக், 479,

உமை).

sfSor
mer birth;

Sif

kali-pirappu, nag

pptpcny.

+. For-

(@er.)

pS1b kali-mantam, nr. <id.+.

In-

fantile diarrhoea, one of eight kinds of mantam,
,
9௮.) குழந்தைகட்குப். பேதியோவவரும் மாந்தநோய்

802

கழிமுகம்

1.
SiPEpstd kali-mukam, ௪. கழி,
.
சங்கழகம்

லக்கும்
River ௦௦) ஆறு. கடலோடுக
2. Mountain torrent, waterfall; அருவி.

(இவா)

(குடா)
sipap_orer

2.

kali-muttin,

(W.)

ams.

Indian

கழிமுள்ளி 1அ1-ஸயு]/, ௧. <id.+.

nightshade. 5௦5 முள்ளி. (மதுரைக், 96, உசை.),
Siflentn kalimai, n. <syf-. Avoidance,
riddance; afd gens. (Fa. 25.)

kaliya, adv. Ca".

eifus

மிகவும். கல்லாதா

ஜொட்பம்

(குதன், 404).

1. Departing,

2. That which is cast away,
passing; sfms.
3. See
rejected; கழியப்பட்டது. (யாழ். ௮௧.)
ல், 10௦.

sifuiart

maritime

the

Men

kaliyavar; 2. €சறி

of
சழிய

tracts; Gpigefeutéacr.

வர் சானவர்ச் களித்து (பெரியபு. இருக்குறிப். 44).
கழியுப்பு kali-y-uppu, n.<id.+.
the swamps;

St-gucny.

Salt from

(C.G.)

Sifuentes kali-y-inan,
(010000; பேரந்தீனியுண்பவன்.

+ emai.
2. <syf'

73௦000௭596; 1602018006;

கழிவெளி

நீர

11-8$

௩. €சழி£*.

9௨௦௨

கடற்கமியுள்ள இடம். 7௦௦.

11ம், ». perh. syf-. cf. எழினி.

கழினி

Curtain; @bsens.

(Ber. Ms.)

கழு? விய n. cf. kas. (=to kill.) [K. சரவ]

1, [M. kalu.]

Stake

சூலம். (இவா.)

3. Pieces of wood sharpened at

கழமரம்,

sda’

for impaling criminals;

(sdper. 235). 2. Trident;

neck of fierce cows when milking;

வைக் கறப்பதற்கு அதன்

#pairg ua

கழத்தில் இரண்டதலையுஞ்:

சீவி மாலைபோற் கடீடியிடூங் கம். கழுவொடு சபெடை
சுருக்செ Cane

(sols. 106).

4. [M. kalu.]

See

(மாம்; புநிபற்றை.

(w.)

கழத. கழுக்குன்ற மமர்க்தான் றன்னை (தேவா. 1131,
3.
கழு? kalu, ».

Green

கழமுக்கடை

1810-12-11,

௬. “கழு.

பச்சாத்தாபம்,

கற்

2.

Impaling stake with an iron 0௦101) கழவாயுதம்.
(Gan) 2. Spike, short spear; Sw req. Sew

பாலங்கள் சமுச்சடை வாட்படை

(இருவிளை. திருமண.

31).
3. Trident;
gould.
சழுக்சடை
கைக்சொண் டருளியும் (இிருவாச. 9, 110),

சன்னைச்

&QpSHortd kalu-k-kalam, n.<id.+.

Siflalasaid kalivirakkam, n. 4கழிவு* இச

கச்சம்.

(மணி. 27, 155).

அடையும்

கழிவெண்பிறப்பிற் சலந்துவீடணேருவர்

Exceedingly; both ends, strung together and put around the

சழியான் ரயிலும்

கழியல் 1வீழவி, ௨. <sy'-.

வாண நீலை.

ஆன்மா

கடந்து

வகைப்பிறப்பையுங்

ஏல்;

<id+

A kind of grass, Apluda aristata; UX

@e@.

கழுகு

of execution

by

கமுக்காணி

impaling;

Place

கழவேற்றும் இடம்.

1வியபமம்

n.

1. Pestle;

உலக்கை, (ஈட, 1, 1, 1, ஜீ.)
2. Stout man with(ர்முற் ஜோன்றா சழிவிரக்சம் (சான்மணி. 8).
out
common
sense,
thick
head,
afap
கழிவு 1ி1ரய, n. <syl-. [K. 27௮) 31. தடியன். கறுத்த செங்கழுச்சாணிச் dullard;
சமணசே (இரவா
1. Passing, as time; leaving, as a
kalivu.]

place; discharging, as from the bowels; si¥figi
2. (Gram.) Past tense; @pisarevid.
Gunes,
(சன். 145) 3. Present age; fapatarbd. இறப்

லவா.

4, Waste, refuse, leavings, dross; that which
is inferior, ௧56), 1116; கீழீகடை. 5. Deduction,

kenal, n. Expr. signifying corpulence, fatty
வற்ற ௦வாஹ௦6; உடல் மிகப்பநத்திநத்தற் குறிப்பு.

பெதிர்சாலச் சழிவுமாளானை (இல், பெரியதி. 4, 3, 2).
'31500001, £ஸ௨(6; தள்ளுபடியான தோகை,
வட்டியிற் கழிவு எவ்வனவு?

மிச்சம்.

மொத்த

6. (Arith.) Remainder;

7. 1%2150)0ஈ, 85 ௦4 840; பிராயச்சித்தம்.

பெரும்பாவச்கழிவு (கா ஞ்ஜிப்பு. சயிலாய. 30).
struction; aba.

sides

வாகாயம்

8. De-

(பிரபுலிக்.

98,

51).

3.

Indian

tomb. (#0, 1, 1, 1,8.)

1,1, 1,8)

kino

4. Lotus;

(1626;

வேங்கை

தாமரை.

(9),

கழுக்குமொழுக்கெனல் 1:2101120-௩௦101:-

கழுக்கோல்
kalukkol.]

14[0-8-%6]) n. <sy'+.

1. Impaling stake;

கழமரம்.

[M.
வேன்

மமூச் சடைத்தலைக் சமுக்கோல் (இருலாலவா. 39, 19).

2. 566 கழ] 8, (சலப். 15, 211, உரை:)

கமுகண்டு 1:2101240, ௬. ௦4. கழசண்டு. 15௨10. cf. fractory person $ வணங்காத்தலையன், (யாழ். ௮௧.)
Excess, abundance, surplus; wag.
கழி.
kaluki, n. cf. gudicz. Moon creeper,
ja.) 11. (Log.) Reasoning by elimination.
bile-killer. 586 சீந்தில். (மலை;)
See urfGartb. (w.)
கு
kaluku, n. cf. kag. [M. kalu.]
1
SiPayrré@ kalivu-carakku, n. <sylet.

முத்தாயி. 9).

9. Death; ara

(சூடா)

1$6/604ஈ0் 80005; தள்ளுபடியான போதன்...

Griffin vulture,

கழிவெண்பிறப்பு kali-ven-pirappu, ௩.
<sf'-+. (jaina.) The final emancipation

Singimanus;

after passing through six kinds of births;

Gyps

indicus;

பிணந்தின்னிக்.

கழகு. சமூகொடு செஞ்செவியெருவை திரிதரும் (புறா.
370,

25),

2.

Pharaoh’s
upenaiaims.

chicken,

Neophre

3, Eagle, Aquiline

Salconide ; பொன்னிறக்கழகு.

803

கழுகுப்பொறி

கழுத்தேறுதண்டம்
கழமுத்துக்கொடு-த்தல்

SUPGUOUITS kaluku-p-pori, n.<s@etAncient machine in the shape of an eagle
10001604௦0
& 071400 46160௦6; கோட்டை மதிலில்
வைக்கப்படும் கழகின் உநவழள்ள யந்திரம், (சிலப்.

14100:0-%-1%0105,

15, 916, உரை)

v. intr, Kid. +.
1. To risk one’s life for the
sake of others; தன்வருத்தம்பாராமல் பிறர் காரியத்:
தைத் தான் ஏற்றுநிற்றல். 2. To commit a heinous
crime likely to bring about one’s own destruc-

EUGY -S5e kalukulu-, 17 v. intr.
To
feel damp and chilly; ஈரத்தால் தரைழுதலியன.
நொதுநோதுத்தல். (யாழ். ௮௪.)

(w.) 3. 7௦6 ஊவார்சம்; வாழ்க்கைப்பதேல். 7௦.
கழுத் துக்கோல் 12100-%-101, ஈ. 414.4.

௦,

Balance resembling

கழுச்சிறையன் 1210-௦-செகஷ்கற, ௩. “கழு”

+. One who deserves
படத்தக்கவன். (9.)

impaling;

creeper.

vegetables, etc.

#gGaspo

SUPA kaluci, n. <gudici. cf. கூசி,

133.)

Moon

+.

566 சீந்தில்,

SPSS

kaluttal,

௬. றம்.

கழி:...

0

Lie;

போய். (97.)

+.

SCpSSMI-SFSO

kaluttaruppu,

2.

கழுத்துசசநீது

Ops B55 G5G-SS kaluttu-t-riruku-, v.
<id.t. Collog. 1. To wring the neck,

load,
சுமை

கழுத்திற்கட்டு-தல் 18100117-1%2(1ம-, ஐ. 4.

<id. +.

1.

<id.+.

கழத்தைச்சுற்றித் தைத்திநக்கும் பட்டைத்துணி.
9௨6 கழத்துக்கட்டி, 3.
Ops. gig city
Stiff

<id. +.

will not maintain ; ஒருவனை நீர்ப்பந்தித்துப் போறும்.
பாளியாக்குதல். (0௦1/0.

கழுத்து kaluttu, 2. prob. கெழு-மை. ௦4, ச.ச.
(K. kaitu, M. kaluttu.]
1, 1160) கண்டம்,
2, Elevation on, or depression in, the
வைத்தற்கேற்ற

இடம்.

பூமியில்

பாரிற் கழுத்

தானவிடத்தே வைத்த மிடா (பெரும்பாண். 57, உமை).
கழுத்துக்கட்டி kaluttu-k-katti, 2.<s@4
wt.

1. Tumour of the neck;

2. Obstacle,

பக்ெளிரண்டும்

impediment;

@eryo.

கழுத்துக்கட்டியாய்

4, 7, 10). 3. Woollen
கழத்துக்குட்டைவகை.

50pS.1SGSSS5H

spsgidat2.|

wrap

விட்டன

for

the

ஜஇஞாச

(ஈ9),

neck;

kaluttukku-k-katti, n.

<id.+. Person or thing feared, as a fatal knife;
நாசத்தை உண்டாகீகக்கூடிய-வன்-வள்-து. (௦170.

கழுத்துக்குட்டை

<id.+.

Neck-tie, cravat;

ட தைச்சுற்றிக் கட்டே துணி,

kaluttu-k-kuttai,

௩.

அங்கிக்குமேலே கழத்

kaluttu-p-pitippu,
torticollis;

neck,

ஈ.

சட்டையின்

௨ 01௦௧1)

of

Collar

கு.
To consign to one’s care against
one’s wishes, as a family which one cannot or “கமுத்குமணி

பானைமுதவியன

to

526 கழத்துப்பட்டை.

SOUPS GIILIL_@olL__kaluttu-p-pattai,

<id.+.

floor suitable for placing big pots;

n. <id.

SOpS BILIWIL19 os kaluttu-p-pattikai, n.

Distress, trouble, as if the throat is being cut;

(இவா.)

kaluttu-c-cantu,

as of ௨ 101; கழத்தைழறித்தல்.
2. Lit.
twist the head, to persecute; PIOUsSEse.

பெருந் துன்பம், அவன் அதில் தலையிட்டி.ருப்பது எனச்
குச் கழுத்தறுப்புத்தான்.
SYSHG-S5H kaluttiru-, v. intr. <id.

யாற் சமுத்திருக்துவிட்டத.

(G. Tj. D. I,

Nape of the neck; suSPerip®. (Bar)

tr.

<id.+.

+.
To press down with a heavy
as 60௨ 0௨01; பாரத்தாற் கழத்து அழங்குதல்.

a steel-yard for weighing

See sufpmdGand.

க்முத்துச்சட்டை 1210110-0-0௨112ம், ௪. 414.
கீ இப்'5 ௧௦0; பெண்களின் ௮ங்கிவகை..

kalottaru-, v. tr. 4 கழுத்த

அது,
Lit. to cut the throat, to harass, inர்ப76; பேநந்துன்பத்துக்கு உள்ளாக்குதல்.

S¢pssnriny

உயிர்க்கு இறுதிதரக்கூடிய குற்றத்தைப் புரிதல்..

2.

௬.

கழத்துச்

kaluttu-mani, ௬. <id.+.

A

kind 08 ௧௦1௨௦௦; கழத்தணிவகை.
கழுத்துமுடிச்சு kaluttu-muticcu, ௬. <id.
+.
Adam’s apple, projection formed by the
cartilage

thyroid
(௦.௦4)

in

neck;

the

குரல்வளை.

SPS s1¢pH-FS5ov kaluttu-muri-, 9. intr.
To

<id.+.

express

dissent

by turning

the

௭௦௦1) அசம்மதக் குறியாகக் கழத்தைத் திதப்பிக்கோள்:

ஞதல். 1,0௦௦

$.g1@h kalutturu, ௩. 414, * உரு? Pieces

of gold of various shapes and sizes forming the
accompaniments of the tali; திநமம்கலி
at
தங்க உநக்கள்.
கோக்கும் een
cur

ஏ)

eee

பல்வா,

‘ கழுத்தாட்டி
Throat;

kaluttu-vetti, #. <id.+.

jautig.

கழுத்

Gero

assassin;

Gantvanser.

kaluttatgi, n. 4104 ஊப்டி.
(w.)

al

kaluttéru-tantam, 1.
கழுத்தேறுதண்டம்
நவி punishment; fsaréS2ar,
< Pat
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கழுத்தைக்கட்டு-தல்
கழுத்தைக்கட்டு-தல்
tr.

<id.+.

Lit,

kaluttai-k-kattu-, v.

to press

the

neck,

to

portane, trouble unceasingly, harass;

im-

விடாது

நிர்ப்பந்தித்தல்,
அக்சக்குடும்பம் என் கழுத்சைக்கட்டிக்
கொண்டு வருத்தூறது.

கமுதாழி

1௦],

௨. <systgy

See

கழதிரதம். எமுகழுதாழியி ஸிடையே (பகவற். சாங்கெ.

22),
SOpBrgib

கழுமம்

kalutiratam,

n. <id. + Qase-

Lit., the devil's chariot, mirage; GubasGgt. ses

கழுதிரதம் (௪. 9. 6, 3).

Ops
kalutu, x.
1. Demon; Gubame.
கூற்றக் கொஃறேர் கழுதொடு கொட்ப (மதுசைச். 638).
2. Elevated
platform
from which fields are

ர்.

கழுதையாட்டம் 1210௨3 -81120, ௩. 4114.
த இவக 6ம் காக, 866 தழைவாரி. Collog.
கழுதையூர்இ டிய/கர்ஆ-மாம், க <id.-+.

Goddess of ‘ill-luck who rides an

(பிங்)
கழுூதைவண்டு

ass;

kalutai-vantu,

பூதேவி.

1. <id.+.

A species of beetle; guamsact®.

(pon Sait Bool kalutai-vakini, », <id,+
vihani.
See sympuyte. கிணத்தசையில் வீழும்
, கமுதைவாஇனி பதாகை (இசகு. இக்கு. 112).
கழூதைவிரியன் 121ப18ம்-ரம்படவ, 2. <id.
+.

A viper, black, slow in) movement,

grow-

guarded against damage from beasts and birds;

ing to a large size, of deadly bite;
பாம்பு வகை.
கழுந்தண் 18] 012, ர. 4கழுந்து.

276).

person without brains, as the smooth end of a
85116; கழந்துபோற் பருத்து அறிவுமழங்கினவன்.

காவற்பரண். சேணோ னிழைத்த செுல்காற் கமூதில் (சற்.
3. 19௦616; வண்டு, (இவொ.)

EYQMEGSH

kalutukkutti, n.

5௧ கடிச்

சை,

S@pSitbeo.: kalu-tumpai, 1. Dial. var.
of கவிழ்தும்பை.
கழுதை
kalutai, n. cf. gardabha,
[T.

gadida,

K.

Domestic

விலங்கு.

halte,

ass,

M.

donkey,

வென்லாய்க்

கழுதைக்காணம்
(Astrol.)

தைதுலம்.

Equus

.

58%

SUPOSH7

one

corner

asinus;

kalutai-kati, ௩.

under

repair,

House

considered

n.
See

kalutai-k-kutatti,

கழதைப்புலி.

ஒர

(ypen.

kalutai-k-karanam,

Picious; ஒருழலை இடிந்த வீட், (யாழ். oye.)
+.

hatte.]

A division of time.

SYOSEGL_SSH

<id. +.

Tu,

sepeoses ydolars

392, 9).
கழுதை.

kaluta,

n.
with

inaus-

Spang
s Gane kalutai-t-ticai, n. கழுதை

(Astrol.) North-west direction; வடமேற்குத்

திசை.
கழுதைத் தும்பை
kalutai-t-tumpai,
ஒ.
<id.+. A low annual plant with many hispid
branches, flourishing in dry situations, Trichodesma

indicum;

309.)
SoS

gubmudGayama.

kalutai-p-palai,

+.
Indian ipecacuanha, m.
asthmatica; péepicusnerGamg.

Sdpeostuje)

(M. kalutappuli.}
கடவாய் விலங்கு.

கழுதைமுள்ளி

(பதார்த்த.

kalutai-p-puli,
Hyena,

n. <id.

cl., Tylophora
(L.)

n. <id.+.

Hyaena striata;

%106வ4-ரய]]1,

௩. <id.+.

(08. சசரயாம்]
Holly-leaved bear’s-breech, m.
sh., Acanthus ilicifolius; செடிவகை,, (L.)

a¥fweir
50004

கமுக்தசா யுனசழல் பணியாதவர் (கம்பரா. தணியன், 9).

கழுந்தாக்கு-தல் %௨1௦௦:21100-, உ. 47. “14.
+.

To

make tenons for dovetailing;

யின் பொதத்துவாய் உண்டாக்குதல்,
கழுத்து

kaluntu,

(34.

2. prob.

பலகை

@sgg- su.

[M,

kalunnu.]
1. Rounded end, as of a pestle or
௦4 ௨௯; உலக்கை வில் முதலியவற்றின் திரண்ட.
நுனி. கழுக்துடை வரிசிலை (சம்பசா, இளை. 26). 2.
Rashness, ரய060685;) முரட்டுத்தனம், கழுந்துறு மவு

ணர் (சச்தபு. காபென்பு, 25).
tree;

ommamb.

(w.)

சழுச்தாக்குதல், (யசழ். ௮௧.)
SOppit

kalunar,

3. Heart or core of a

4. Tenon;

Gungsgidat.

n. <sgpq-.

Those who

wash away dirt or sin; அழக்கு பாவம் முதவியவை
கழவுவோர். பாசகவ் சமுகர்போல (2௨௧. 2771).

Spi" kalu-nir, n. perb. Qxep-anw + fi-ano,

1, Purple

Indian

water-lily.

See

கழுசீர்மாலை . . . அணிர்தும்
Blue Indian water-lily.

5௦6

Gadiga:tor,

ne. 2, 113).

நீலோற்பலம்,

ரிருவரும்பன்ன கின்சண்சண்டு வாடும் (மருதா. 96).
SOpbi* kalu-nir, n. <sgpqy-+.

in which

rice has been washed;

2,

கழுரீ

1. Water
அரிசிகழிவிய

நீர். கழுசிருட் காரடகேனும் (காலடி, 217), 2, 5207௦
water for cleansing away sin, as that of the
வத; தீவினையைக் கழவுதற்குக் காணமான
திரீத்த

நீர், சமூகீர் கொண்ட வெழுகா எக (மதுசைச். 497),
கழுப்பற்றை

kalu-p-parrai,

Tuft of grass, turf;

upaaG.

n. <agg' +.

(w.)

SUptoosfl kalu-mani, 1. <sapqy+. Spotless

gem; polished gem; sen_iga a$6&GCaumetn

டசத்தினம், சமுமணியே யின்னுல் காட்டு சண்டாய்
(இருவாச. 6, 97).
கழுமம் மரக,

ஈ. €சழுநு-.

Fault; 36

றம். கழுமமி னெஞ்சசம் (சாஞ்சப்பு. பன்னிரு, 9).
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கழுமரம்
கழுமரம் kalu-maram, n. <sgy'+.

Impal-

1ரத 56106) கழவேற்றுதற்கு நடப்பட்ட மாம்.

கழுமல் 12]மரவ], ௬. 4கழுமு:-. 1. Confusion,

fascination, delusion;

uwdésb.

sqo@oifu

சாதத் றோழன் (இருக்கோ, 26, கொளு).
பற்றுகை,

(சூடா.)

2, Seizing;

3. 17010௦55; நிறைவு.

4. Abundance; Bg§#. (GLs,)

(சூடா.)

GU pint kalu-malam, n. <sqme-t+1,
One of the names for Shiyah, a Saiva shrine in
Tanjore

District, as that

which

washes

கழை
கழுவாநெஞ்சன் 121048-௩௦8௦௨ற, n. prob-

ர். ஆம்.
adr. Loc.

Sdparus

Cera country;

qmis-+..

kalumu-, 5 v. intr.

1. To join,

Green

fields

Spal apm®

4. To mix

5. 7௦ 6

நீய1]1, ௦௦001666; நிறைதல்,

கழுமிற்றுச் காதல் (வக, 1870), 6. To be abundant,

copious, plentiful; to overflow; மிகுதல். (கூடா.)
7. To be fascinated, bewildered, confused;

மயங்ததல். கழுமிக் கோதை கண்படுக்கும் (2வக. 849).
கழமூரு*

மவிமரூயு,

2. $கழுமு-.

1, Combi-

nation, mixture; Sevtny. (@s7e. Qene.'351,) 2.
Denseness, as of the tuft ௦1 நம்ம) திரட்சி. (தொல்.

சொல், 351, உரை.)

கழுமுள் 1210-மை], ஐ. “கழு'4.
1. See
கழக்கடை, 1. (சூடா.) 2. 97௨0௦௦; ஆயுதம். (இவா.)
3. Pomegranate.
See wirgidar. (sau.)

SOpC ior G1-5e
+.

kalu-motu-,v. intr. <sey?

To cover the ground with green sods, to

வாம்) தரையிற் புற்பற்றை அடித்தல்.
கழுவடிக்கறுப்பன்

றவ, 1.

%210-4-ஆ(4-16-18ச1ற-

566 கழவடியாண்.

S@panpuirest kalu-v-atiyan, n. <sag't+
அடி. A demon represented by a pole of the
height of a man, on a raised platform beside an

impaling stake; Spanmguid wofsgqwsorer af
யில் தாபிகீகப்பட்டூள்ள ஒரு சிறுதேவதை. 7௦02.
கழுூவறை-தல் kalu-v-arai-, v. intr. <sgy®
+.

8

கழமோது..

S@paisr

௦.

kaluvan,

n.

4கழு!.

villain, wretch, as deserving the stake;

Daring
பெருந்

துஷ்டன். அவன் கழுவளாய்ச் சாதிக்கறான். Collog.
Sd pau owl kalu-v-ani, n. Cid.
+ ஆணி. 12௦௨
point of an impaling stake; #gaPgueror @gcny

முள். (4)

நம

sods are

wash a’ corpse;

2.

௭கழு 4.

SU pay - Sav kaluvu-, 5 v. tr. [T. kadugu, M.

பள்ளியுள் வைத்தற்றால்

சழுமிய ஞாட்பு (தொல், சொல்.

which

kalu-viluaki,

3. 1௦ 00106 10ஐ6(1; 6௦ ௦:௦4) திரளுதல். மென்
851) உமை.

from

Sluggard; GamGus. Loc.

(பூ. Ga, 7, 28). 2. To be fitting, suited; Curses

புகை சமுமு Coders (Pas. 1350).

பிமாயசீசித்தம்.

கழுவிக்குளிப்பாட்டு-தல் kaluvi-k-kuli-

haluku.]

யதாதல். கழுமிய காதல் (பு. வெ, 10, முல்லைப். 5, கொளு).

<sqpey- + வாய்.

1.10; புறிபற்றை எடுக்கக்கூடிய நீலம். (14.

சேசநாட்டூள்ளதோர்

unite; சேர்தல். பெண்டிர் , . . செர்சச் கழுமினார்

நேஜ்சுரழூள்ள

வழுவாய் மருங்கத் கழுவாயு மூனவென (புறகா. 34, 4).
S€peutius Hovey kalu-vay-nilam, n.< sq +

away

ஊர். கற்றேர்ச் குட்டுவன் கழுமலத் தன்ன (அகரா. 970).

4௦6112; கலத்தல்.

2.

expiation from sin;

ppattu-, v. tr, <agpq-+.
To
2. Name of an ancient | 9. £ணத்தை நீராற் கழவுதல், 7,00..

சம்பந்தன் (தேவா. 149, 12).

Spd’ -Se

௨)

kalu-vay,

Purification,

54) சீகாழி. சமுமலத்தினுட் கடவுள்பாதமேகருது ஞான

town in the

Hard-hearted

rinse,

1. To wash, cleanse by washing,

purify;

fam

சுத்தஞ்செய்தல்.

(குறன், 840),

syrgyéenn

2, To melt

and mould, as metal; aims agégsa.
Qgw
பறச் கழுவி (சீவக. 698).
3. To remove; SS gee.
அருவினை கமூ௨ மாதி முதல்வண் (மணி. 12, 36).

SApayoah kalu-v-uni, a. Cag! tear.

கழவிழங்கி.

See

SpayiT kaluvu-nir, n.<aepq-+. Lotion;
புண்கழவும் மருந்துநீர். Mod.
+.

SEpoytisjpenp

585 கழப்பற்றை.

SEpMasof
amisBootd.

g-.

kaluvu-p-parrai,

n.

kalu-veli, ௩. <id.+.

4கழு?

See ay

(W.)

கழுவேற்றம் %210-4-ரோகற, ௯, 4 கழு!
4 ஏற்
Impalement; apa ahgins.

SOpCaibpiSov kalu-v-érru-, v. tr.<id. +.

170 1ணறவ1௪; கழவினில் ஏற்றிக் கொல்லுதல்,
கழுவேற்றுவா
796.

ணிவ்வேக்தனே

(பெரியபு.

வெல்

திருஞான.

&UpCa) kalu-v-éri, n. <id.+om-. [M.
kaluveri.} ‘1. A malefactor, one impaled; sy
றினவன்.

2. 85% கழவன்.

(1.)

கழுவேறு-தல் 1ஃ]0-4-6ர0-, ஐ, 444௪. £1ம. 4.
1, 1௦ %உ ர்ழைவிகம்; கழவிலேறிச் சாதல். 2. 7%
partake

voluntarily

through friendship;

in

another's

sufferings

பிறனது வருத்தந் தாங்குதல்.

(w.)

somp kalai, 1. cf. syf.. [T. gada, M. kala.]

1. Spiny bamboo; pads.
(Ser)
2. Bamboo bottle ; முங்கிற்குழாய். சழைபெய் இீக்தயிர் (மலை

படு, 599).

குழல்,

3. Musical

சண்ணன்

bamboo-pipe;

மலர்வாய்க் கழையெறிந்து

வேய்ங்

(வெப்.

Sous. Qasrensy. 98). 4. Pole used for propelling
boats; ஒடக்கோல்.

கழைகிலை பெறு௮க் காவிரி கீத்.

தம் (அசா, 6).

கள்ளக்காமம்
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கழைக்கூத்தன்

7, 5080 ௦4
sdé®. கெடு

(இவா.)
6. $பதகா-க0௨; கநம்பு.
bamboo;
a
of
shaft
sugar-cane;

97),

யிருவெதிர் (அகா.

வரை யாகெழை

(Se.)

See yorhyatb.

seventh naksatra.

8. The

(@evr.)

3...

கழைக்கூத்தாடி.

5

கழைக்கூத்தாடி

.

(இவா.)

2. <id.

kalai-k-kattati,

Pole-dancer, rope-dancer; Semputer Peirp

+.

கூத்தாடுவோன்.

Pole-dancing;

m. <id.+.

kalai-k-kittu,

கழைக்கூத்து

sempiiofdrnth nggi.

மாடச் கழைக்கூத்தாட (தனிப்பா, 1, 235, 1).
Sonipbi kalaintu, n. 4கழஞ்ச.
கழஞ்சு.

Cunser
566

1422).

கள்'-தல்[கட்டல்] %3)-, 9 v.tr.[K. M. kal]

1. To weed; a®mSGisso.

சன் காப்பு (குறள், 1038).

சட்டபி னீரினு ஈன்ற.

2. 12௦ ற100%; பறித்தல்.

3, 1௦1௦0, 5(681; திர$தல், சட்போ ௫ள

செனின் (லெப். 5, 115).

4. To deceive, entertain

furtive designs upon; agPsgse.
கள்? வ), n. <sor-. [K. ka].]

(wW.)

Stealing, theft,

robbery; Saray. (GW)
ear® kal, n. cf. kalyd.

(T. kallu, K. M. kal,

Tu. kali]

1. Toddy, vinous liquor;

saccharine

juice

formed

6

wg.

காதல் கொண்டொழுகுவார் (குறள், 921),

2.

The

honey;

in flowers;

தேன். கள்ளார்ச்த பூங்கொன்றை (தேவா, 158, 1).

௯௦; வண்டு.

3.

கள்ளின மார்த்துண்ணும் வண்கொன்றை.

யோன் (இருக்சோ. 295).

கள்! 1௨), த்சார். [18. kal.] 1. A plural ending;

பன்மைவிததி, வாய்ச்சொற்ச ளென்ன
(குறள், 1100).
டுங்கனன்றே

18, பாடல்).

(தொல். பொ. 989).
Sorerést_oy

பயனு

2, &ற 6%124176 ; அகைநீலை.

மில

சட்டி

(வக. 2773).

கள்வம் 1விக௱, ௩. &கள்-. [1ர. கக]/௭ஈ.
Act of (11/௦த; திரட்டுச்சேயல், கண்ணன் கள்வல்.
களே (ய். இருவாய். 9, 0, 5).
* கள்வன்! 12]9௨ற, ௩. 418.
1. cf. kalama.

kalla-k-katavu, n. <sorerd

Secret passage; FHGang.
கடவு.
ENMSSOL
kalla-k-katai, 2.

A repository

<id.+.

of stolen த0008) திநட்டச்சாமான்

களை விற்குங் கடை.

கள்ளக்கடை?

கழைதெல் kalai-nel, n.<seoy+. Bamboo9௦60; முங்கிலரீசி, போகுயர் சீன்கழை செல்லும் (வச.

கள்விலை:

கள்ள kalla, n. prob. ser-. A particle of comparison; af eamagy. sarar uBLiu Gadier Sip

கட-.

(7.௩.5. 1, 9)

(சூடா)

She who sells (௦00;

கள்விற்பவள்.

யாட்டி மறுப்பப் பொருமறவன் (லெப். 12, உரைப்பாட்டு
மடை,

Sanpén F5oN kalai-k-kittan, n. Cseyp

2. <id.

kal-vilai-y-atti,

soraS@avuirisg

+.

ஈ. கள்”.

121-111,

கள்விலைஞன்

5. 1516மரகா*-200) குத்துக்கோல்.

சழைகாண்டலுஞ் சுளியுல் களியானை (இருச்கோ. 111), Toddy-seller; raS@Gunetr.

1811-11,

5௨% கள்ளக்கடவு.
inside

it;

26%Ger

1:]16-1-1802ஊய,

௩.

<id.+.

a knife

cane, with

<id.+

< id. +.

n.

kalla-k-katti,

eororéeSH)
Hollow

௩.

கத்தியுள்ள கைத்தடி.

கள்ளக்கதவு

Trap-door; பிறரறியாமற் சேல்லுதற்குரிய கதவுள்ள.
வ

&. (C.E.M.)

கள்ளக்கப்பல் kalla-k-kappal, n. <id.+.
Vessel ௦4 றரரல(85; கடற்கொள்ளைக்காரரீக்குரிய கப்
பல்.

(7)

SMNSSLUIMET
Fo
18, 8. 410. 4,

kalla-k-kappar-ka-

117216) கடற்கோள்ளையடிப்போன்..

sororéeulp kalla-k-kayiru, 2. <id.+. 1.
Ring or cord for holding articles firm in an uri;
உறியின் சுருக்குக்கயிறு, உறிகளிலே சேமித்தக் கள்ளச்
சயிறுருவிவைத்த
(ஈட, 2, 3, 8). 2. Cord for
opening and closing a bag or purse; enuuebr

சுநக்தக் கயீறு..

SMMSSUM

kalla-k-kavaru,

n. <id.+.

tion as one’s own, plagiarist-poet;

பிறனோரவ.

11212௦ 41௦6; கள்ளச் சூதுகநவி. (9)
Senoré5AI kalla-k-kavi, ௯. “மிர்.
3.
One who palms off another's poetical composiனது பாட்டைத் தனதேன்று காட்டுபவன்,
2, He
who transfers a poem composed in honour of
one to another; egagiéarads uTqw பாட்டை

[M. kalavan, Tu. kalve.] Thief, robber; #5 மற்றேநவனுக்குக்
டன், என்னுள்ளல் சவர் கள்வன் (தேவா. 61, 1). 2, 48, உமை)

கோடுப்போன்.

SUM EBT

(வெண்பாப்.

செய்.

kalla-k-kacu, 1. <id.+.

See

Dark black
person; @Pwaier. (Se.) 3. Me81௧௦1) நடச்சோல்வோன். (பில்.)
4. Lungoor,
Semnopithecus priamus; முசு. (மிங்)
5. cf.

கள்ளநாணயம்.

6. கோல

Feigned or pretended love to gain some
ulterior ௦460; காரியத்தின்போநட்ட மேற்கோண்ட
போலிக்காமம். சரும அதவிய கன்ளக்காமம் (பெருங்.

கனவன். பஸ்; நண்டு, புள்ளிச்கள்வன் (கிங்குறு, 21).
௦4 (6 20012௦; கர்க்கடகம்.

கள்வன்” 1514௨0, x. <kalabha.

யானே. (யில்)

(இவா;)

Elephant;

SOTONTSSMLOLD

உஞ்சைச். 35, 928).

kalla-k-kamam, n. <id.+.
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கள்ளக்காய்பட-தல்

கள்ளக்காய்படு-தல் 1:311௨-1-133-ற௨4ப-, ௦.
intr. <id.+.

To fail in the process of ripen-

காமற் போதல்.

(1)

ing fruits by 80016;

பழக்கவைத்த காம் பழக்

கள்ளக்கிடை 111௨-16-16, ௧. <id.+.

1,

Malingering, feigning sickness or sleep; gu@é

பவன் நோயாளி முதலியவர்போலப் பதத்துக்கிடக்
கை. 2, Lying in உரமும்; மறைந்து பதுங்கியிநக்
கை,

கள்ளத்தோணி
0154-1௦19) தமிழ்நாட்டின் தேன்பகுதிகளில் வசிக்கும்

sore.
கள்ளச்சாமம்
கள்ளச்சாவி

1, False, insidious, deceptive disposition, in
man or beast; #gCG&gomb. 2. Insidiousness,
as in boils or diseases; changeableness, as in
weather, wind or sea; wtger Gambmu. (W.)

sorerSGt.IB
+.

566

kalla-k-kumpitu, n. <id.

கள்ளக்கும்பீடு,

sare éGtol@

Collog.

kalla-k-kumpitu, ௬. <id.

Hypocritical civility; agpa2erutsé
கும்பிடு.
செய்யும் வணக்கம்.

SHMEOBOUEPSGI kalla-k-kai-y-eluttu, n.<id.+. Forged signature, forgery; மாறட்
டமான கைச்சாத்து,

கள்ளக்கோல் 18]1௨-1-16], ௩. “10.7.
False

kallakkol.|

balance;

அளவைத்

நிறுத்துக்காட்டூந் தராசு.

sorarmseu®

kaljan-kavatu,

[24.

தவறக

௯. <id.+.

for

12112-௦-083], n. <id.+.

duplicate key used illegally;
Collog.

A

கள்ளத்திறவுசோல்,

SororéA kallacci, n. <id.

(7)

கள்ளக்குணம் 1:214-1-1ம0கார, ஐ. ௭1ம்.

kalla-c-camam, n. <id.+.

Dead of night; midnight, as suitable
thieving; sGs0d¢P. (way. ws.)

1. Woman of

halla caste; கள்ளசாதிப்பேண்.
2. Pistil or
inner petal of a plantain flower too tough
1௦ ௨ 0௦௦120; வாழைப்பூவின் உட்புறத்துள்ள
ஓர்
உறுப்பு,

கள்ளச்சிரிப்பு kalla-c-cirippu, ௩. 418.4.

Simulated

டூத் சிரிப்பு.

smile;

suatSsuts

sororéG@

kalla-c-cittu,

False bond or note or draft;

வேளிக்குக்காட்

௩.

<id +.

போய்ப்பத்திரம்.

கள்ளச்சுரம் kalla-c-curam, n.<id.+.
lingering
diagnosis;

fever

often

deceptive

உண்மறைவான

and

காய்ச்சல்நோய்.

கள்ளச்சொல் 1: 818-௦-001, ௬. <id.+.
Lie, falsehood;

பாசாங்குப்பேச்சு.

Gumis.

கள்ளஞானம்

1.

2. Pretence, pretext;

12]18-ர்றேக௱, n. <id. +.

Pseudo-knowledge;

GuteSwBay.

Senonigiobieesr

Cunning, deceitful disposition; sgrerTgl.

A

evading,

(w.)

kallati-mankan,

n.

See

கல்லுளிமங்கன். 1:௦௦.
கள்ளங்காய்படு-தல் 1: 12௩்-129-ற8ந்0-, v.
Seren FSosttd kalla-t-tanam, n. 4கள்ளம்
4 .
1. To reach an acute or aggra-

intr. <id.+.
vated stage, as a sore at almost the healing
point when carelessly scratched or badly dress-

ஆறிவரும்சமயத்தில் சொறிதல்

60;

முதலியவற்றல்

sir Lyo_GCansirengé. 2. To be thwarted in the
accomplishment of a plan by premature disclosure;

srfwiGa8

acim mgd.

soronéeé Guth kalla-c-cattiyam, n. <id.

+. [M. kallassatyam.]

போய்யாணை..

soronée7&@
[M. Rallaccarakku.]

False oath,

perjury;

kalja-c-carakku, n. <id.+.
1. Smuggled

goods, con-

traband articles, articles conveyed evading
கோண்ேரப்
notice; கள்ளத்தனமாகக்
public
utc 498%. 2. Imitation goods sold as genuine
௨1௦165; ஏமாற்றி விற்தம் போலிச் சரக்கு.

seronéen_A
(K. kallasarchi,
sdksi.] 1. False
One

who

bears

kalla-c-catci, m. <id.+.

M. kallassaksi, Tu. kaluevidence; பொய்ச்சாட்சி. 2
false

சோல்லுவோன்.

witness; பொய்ச்சாட்சி

soreréer& kalla-c-cati, n.<id.+.

caste spread

throughout

Kalla

the southern Tamil

[T. kallatanamu,

am.)

கபடம்.

K. kallatana,

M.

kallattar-

Cunning, craftiness, pretence, hypocrisy;

கள்ளத்தாலி kalla-t-tali,n. <id.+.

[M.

hallattali.] String surreptitiously tied by cer-

tain castes round the neck of a female relative,
to prevent her from being married without
consent; Umi web yfurgeurp தனக்கு பாத்திய

pater 'ஒந பெண்ணிற்குத் திநட்டத்தனமாகக் கட்டும்

தாலி.

கள்ளத்,துறை

14]12-(-(07வ்)

௩.

௭10.4,

Port where export and import are carried on
$ர்சவி(1ப்137) ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளைத் திநட்டத்தன.
மாகச் சேய்யுந் துறைழகம்.

San
sg SS
Pretended sleep;

(18.)

kalla-t-tikkam, 2.<id.+.
Guminyméatb.

கள்ளத்தொழில்

1%11௨-(-10111)

.

<id.

+. [M. kallattolil.] False, deceitful, cunning
act; indolent or knavish ௭௦1) பிறரை ஏமாற்றிச்

செய்யும் வேலை.

கள்ளத்தோணி 1௦118-(-(664, ஈ. 410.1. 24.

M. kalla-p-padaku.

A piratical vessel engaged

கள்ளம்பண்ணு-தல்

808

கள்ளதடத்தை

கள்ளப்பாசை 18]18-ற-08௨/, ௩. <id.+.

in plunder, as those plying from Pt. Calimere

to rob pearl-fisheries; a pGancr2ndarmt ut_g,
கள்ளதடத்தை

168118-02121121, n. <id. +.

or fraudulent conduct; Gumis
1. False, deceitful
யொழக்கம்.
2. Adultery; Gammb.
sorarpT@ kalla-natu, n.<sereri +. Region
inhabited by Kallas, in and around Madura
district; urdrygmiyd scrordansumt afSgib

A sea-fish, attaining 8 in.

green, as cunning in its habits, Caranx kalla;
கள்ளப்பிள்ளை

kalla-p-pillai, 2. <id.+.

Natural offspring, illegitimate
சோரத்திற்பெற்ற பிள்ளை. 1௦௦.

child, bastard;

Sor oreijomit&A kalla-p-punarcci, n.<id.

Saran
pi oxruith kalla-nanayam, ௩. கள்ளம்
[M.

kallananibham.]

Counterfeit

coin;

போலிநாணயம்.

sororfSBeor

3, 5௦6 கள்ளத்தாகீகம்.

kalla-nittirai, ௯. “14.4.

+.
Secret union between
lovers before
marriage without the knowledge of parents;
பெற்றோறியாமல் தலைமக்கள் தாமேகூடுங் கூட்டம்.
(சம்பியகப். 34.)

கள்ளப்புத்தி

2, Meditation-sleep,

14]1௨-2-றமும்,

yégic-trance, a state of half sleep peculiar to

Proneness to deceive, cunning;

the mental powers;

+.

yogins

which

admits

of the full exercise of

யோகநேத்திரை.

சள்ளநித்திசை

QsncrGerp wniése sreoxene@srd (இவ், பெரியாழ்.
5,1, 7).

sorerbi kalla-nir, ஐ. <id.+.

Morbid

“humour in the body preventing the healing of
we
ஆறவோட்டாமல் புண்ணிவிநந்தூ வடியும் துரி
CW.)

saren@pud

kalla-néram, n. <id.+.

1.

Time favourable for theft or other illicit acts;
களவுமுதலியன நடத்துவதற்கேற்ற வேளை, 2. 19லா%ness before dawn; கன்னீயிநட்டூ வேளை,

saron@
pr éib kalla-ndkkam, n. <id.+.

1. Sly,

furtive

look,

opp.

to

vellai-nokkam;

கள்ளப்பாரீவை.
(இருக்கோ. 65, உரை.)
2. Insidious motive; deceitful object; ag4ad apse.

sérorGpré@

kalla-ndkku,

n.

<id.+.

See sdrmGsraaib, scrar@aré@ osiurssair (Bg

விளை, விடை. 12).

SararciA kalla-p-paci, 2.<id.+. Ilusive

appetite; Gumintusd.

Serena kalla-p-pacu, n.<id.+.

cow

that holds

in its milk;

அடக்கிக்கொள்ளும் பசு.

Milch

ur&GarGéarnd

கள்ளப்படு-தல் 1௦11௨-0-ற௨ப-, ௮. 1987. 414.
+.

1.

bluish-

siEspcror ggamaed scdeir.
2. A sea-fish,
Caranx armatus; &.& Berams.

பிரதேசம்.
+.

in length,

To become false; போய்யாதல்.

களிவந்த வான்கருணை (இருவாச. 10, 16).

கள்ளப்பாடம்

கள்ளப்படாத

1%3118-ஐ-ர8$லர, ௩. 412.4.

n.

<id. +.

agsafearay.

SOT onLiL{@jag.om kalla-p-purusan, n. <id.
Paramour of ௨ ௭௦௬௨௦;

soroncige@

சோசரதாயகன்.

kalla-p-pittu,

n. <id.+.

(M. kallappattu.})
Lock with an
mechanism; sroaf Ph Foss pyursiy

intricate
so Poors

அமைத்த பூட்ட.

கள்ளப்பூமி

kalla-p-pami,

n.

<id. +.

Covered hollow ground, meant as a trap to
6080௨6 165; பகைவரை அகப்படூத்த உள்ளிடம்

படுகுழியாய் மேலீடம் தரைபோல் அமைக்கப்பட்ட
நிலம். கசப்பறை வீதியும் கள்னப்பூமியும் (பெருங். உஞ்
சைச். 39, 1.

கள்ளப்பேச்சு

kalla-p-péccu,

n. <id.+.

Insincere talk; aggasamigeng.

Sorentyjaz.esr kalla-purusan, n. <id.+.
5

கள்ளப்புருஷன். 1,0௦௦.
கள்ளம் 181௨0, 2. <ser-. [T. halla, M
kallam.]
1. Guile, deception, dissimulation,
trickishness; secrecy, slyness;

axghaten.

screrd

பிறவோ பசப்பு (குறள், 1184).
2. Lie, falsehood;
போய், கள்ளமே பேசி (தேவா. 1115, 6). 3, Stealing,

(சூடா)

robbery,

fraud,

embezzlement;

4. Fault, defect, blemish;

Spiritual ignorance;

gaTéens.

5.

ஞானத்தீயாற் கள்.

எத்தைக் கழிய நின்றார் (தேவா. 1103, 1).

matter concealed

களவு.

gfimb.
6.

Morbid

in a boil or lodged in the

system causing irritation;

ysdranPgpisirer sap).

Loe. 7. Villainy, knavery, perfidy; urgaibd. (w.)

Lesson recited by a student who, though
unprepared, is prompted or uses an open page

கள்ளம்பண்ணு-தல் kallam-pannu-, 5:
intr. Csorerd+. 1, 70 நஹ 60௨ 626; வேலை.

ஒப்பிக்கும் பாடம்.

in work; to be dull, slow, as a beast in the
absence of a whip; GatvGsimd Gambuse.

to satisfy (108 6௪20௧1)
கள்ளப்பார்வை
+.(w.)

உபாத்தியாயரை ஏமாற்றி

kalla-p-parvai,

n. <id.

ம, Thievish, designing looks; ages

நோக்கம்.
2. Sly looks of lovers or libidinous
persons; smog GGGur6 Gprdgin Gordaub.

செய்யாமல் திநட்டுத்தனஞ்செய்தல்,

2. To be idle

(w.)

to use alloy,

3. To

practise deception;

cheat, act the rogue, dissemble, pretend; wa
கம்பண்ணுதல்.

(.)

்

கள்ளமடை
for

letting

in

1:118-ல(24, n.<id.+.
water

$ரைச்சேல்லச்செய்யும்

stealthily;

கள்ளவெட்டு 1214-6641, n. <id. +.

Sluice

கள்ளத்தனம்.

serovanfure

மடை, வெள்ளத்தைக்

கள்ள.

கள்ளமாடு

kalla-matu,

கொண்ட

False

ங்கம்; போய்ம்மயிர்,

சள்்வேடத்தைக்கொண்டு

4 சள்ளர்

Cattle that intrude and graze by stealth; cow

ndtu;

or bullock prone to stray; uiiqiorb.
2. Ox
that refuses to work; somrgior®.
3, Stolen

கள்ளர் நாட்ள்ள அழகர்மலையிற் கோயில்
kallarai,

கள்ளறை
(M. kallara.}

கள்ளன்

இரகசிய வழி.

118,

௩. 4சன்-. [K. halla, M.

GuteSéa.ound.

இரடன். சமன்றமர் சள்ளர்போல் (இவ், பெரியதி. 8, 10,
2. Deceitful or cunning person; ageadr.

7).

Unauthorized seal; GueS
ip Panr.
Sen ont g19_kallar-tati, n. < sever +. Throw-

3, 80 கள்ளச்சாதி.

ing

resemblinga boomerang; acrom# erBupb a2orgy.
யாயுதம்,

ஆசாரம்.

Seton upgy kallar-parru, 2.<id.+.
Village or villages inhabited by Kallas;
கள்ளர்
வசிக்கும் ஊர்.

னாட் டயர்ந்து (மணி. 22, 20).

used

by

the

Kallas

and

4கள்ளம் 4 அதை.

௩.

566 கள்ளவறை.

kallan, Tu. kalle.| 1. Thief, robber, depredator;

Seren aps Bens kalla-muttirai, 2. <id.+.
stick

spss.

கோண்ட திநமால்.

cattle; Fg GUL மாட,
STON
SHLD kalla-markkam, n.<id.+.
2. False religion;

மாறுகோலம்,

போய்ப் புறம்புச்சவாறும் (இவ். திருவாய். 5, 10, 4).

கள்ளழகர் 1:8118]2120, n.
1, Visnu
in Alakar-koil, situated in 616 சச[[சச-

2. <id.+.

1. Secret path, sally-port;

௭1ம்.

௩.

kalja-vétam,

See

[K. kallavesa.] Guise of a dissembler, disguise
for purposes of deception; வஜ்சிக்கும்படி மேற்.

@B. 1, awe).

seranwuw0i kalla-mayir, n. <id.+.

(யாழ். ௮௧.)

கள்ளவேடம்

மடையாலே பள்ளத்தில் விமொபோலே (இவ். அமல:

(w.)

கள்ளிச்சி
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கள்ளமடை

4, 866 கள்ளச்சி, 2.

கள்ளாசாரம்

Maravas

1%8]1808£லாம,

566 கள்ளவாசாரம்.

Drunken

&€கள்ளம்*

௩. 4சள்*4* ஆட்டு.

141-1-81(0)),

கள்ளாட்டு

௬.

கன்திய

ரவுல்; களியாட்டம்.

காமச்

சன்

Soaronrgsr
gd kaljataram, n. <id.+. [M.

False document; Gumimrs
கள்ளல் kallal, n.<ser-. Stealing; Sabms. kalladharam.|
உண்டாக்கின பத்திரம். 1௦௦.
கன்ளவழி kalla-vali, ௩. 4கள்ளம்4். cf.
கள்ளாம்பல் 12)-1-8ரறவி, ௩. 4 கள்? 4- ஆம்பல்.
16. kalladdri.
5௦0084 ற855826; திரட்டூப்பாதை.
White Indian water-lily. See Gasirrmiud.
கள்ளவறை
kalja-v-arai, n. <id.+ seop. (மலை)

{M. kallayara.|
whose existence

1. Concealed room or closet,
no one would suspect; Spt

அறியமுடியாதபடி அமைந்துள்ள அறை.

2, & 550187

case or cell within a box or a cart; Guy

ys

கள்ளி! வு], n. <id.

Spurge, s. tr., Buphorbia;

[K. M. ka}]i.]

செடிவகை,

1.

சள்னியல்

சட்த்திடை (ஜிக்குறு. 323). 2. Milk-hedge. See

Fpgactef. (1.P.) 3. Five-tubercled spurge. See
4, Square spurge. 586 சதுரக்
இலைக்கள்ளி,
Seroraureey kalje-vacal, n. <id.t. 1. கள்ளி. 5, Cement plant. See wer macirat.
Trap-door; @rafwanf. 2. Wicket-gate; BC4 (யடி 6. Common prickly pear. See adums gid
கள்ளி. (1)
7. Fir, deal-tree; amf&eninomb.
வாசல்.

லியவற்றுட் பிறர் அறியாவகை அமைக்கப்படும் அறை,

gb kalja-v-acaram, n. <id. +.
Serarairen
Pretended orthodoxy, hypocrisy; பொய்யோழக்
கம்,

Fabu-

Sérorafeey kalja-vilai, n. <id.+.
Icusly low price, as of stolen goods;

sat

aS

கும் அற்பவிலை. அத்தசசையைக் கள்ளவிலைக்கு வித்றா.
லும் நூறுரூபாய் டைக்கும்.

கள்ளவுப்பு

kalja-v-uppu, nm. 46.

அவுரீவகை,
சாயம்,

fruticosa ;

2. Dye from the same; கள்ளவுரிச்

(நாரா, 369.)

சாமான்கள்

கள்ளி? 18]]1, ஈ. 4கள்ளம்.
kalli.]

1,00.

1. [8. 8௭4/௪) 18.

A female thief; Sg.

2. Woman of

the kalla caste; scrnganPiGucr.

who shirks ௭௦10)

வரும்.

வேலைசேய்யாது

3, Woman

கழப்புபவள்.

வேலக்கள்ளிக்குப் பிள்ளேமேலே சாக்கு.

கள்ளிக்காக்கை 18]11-%-%812%ல், n. prob.
& scef'+. Crow pheasant. 566 செம்போத்து,

நிதாகக ஐவ; பரவர் ஆடும் விளையாட்டு வகை.
கள்ளவுரி 12வி[கயார், ஐ. நண். 10.4 அவுரி.
3, Bastard indigo, |. sh., Amorpha

Cenws

கள்ளிப்பெட்டியில்

scrohs

Gps) kalli-k-kuruvi, n. <id.+.

White-headed babbler frequenting milk-hedge,
Malacocitcus griseus; பன்றிக்குருவி, (30, 18.
815.)

Sen oMEA

kaljicci, n.<serend. See acirof*, 2.
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கள்ளிச்சொட்டு

கள்ளிச்சொட்டு %2]4-௦-௦௦1%0, ௩. 4கள்ளி!
+.

Drop

திவலை.

of

spurge

milk;

ssiefCusoScér

பால் சன்ளிச்சொட்டுப்போல் இருச்றெது..

Soroficivsmey kalli-p-pal, 2.<id. +. Spurge
ர்!)

கள்ளிச்சேடியின் பால்.

கள்ளிப்புரு
+.

kalli-p-pura,

Little brown dove.

n. prob.

id.

566 தவிடீடுப்புற.

களங்கம்

Sor
éG PCY kala-k-kurippu, n.<khala+.
Account

of the

grain

on

களத்துத் தானியக்கணக்த.

களக்கொட்டு

the

%1க--100ய

Beating of the drum

n. <id. +.

to keep thieves away

from the threshing-floor;
கோட்டம் பறையோலி,.

களகண்டம்

threshing-floor;

(௦.0.)

Gsiseni

காத்தற்குக்

Loc.

1]8-1%201க௱,

n. <kala-kan-

Saroficyy, kalli-p-pi, n. <id.+. Part of tha. Koel, the Indian cuckoo, as having a
உரக]; ஓர் அணியுறுப்பு. படுகண் சாலும் கள்ளிப்பூ sweet throat; gufs. (fam)
காலும்

கொக்குவாய் ஒன்றும் சவச்சமிரண்டும்

உட்பட

பொன் (5.11, 11, 16).

Ssorofty 4875 H) kalli-p-pa-k-kiranti, n.
<id.+. Secondary syphilis; ¢gamsé Camqus
'மேகவியாதி.

கள்ளிப்பெட்டி

kalli-p-petti, n. <id.+.

Deal-wood box; stPéamins Gury.

Loc.

Seroflivootwuirest kalli-mataiyan, .

சள்ளிமுளையான்.
+.

cf.

6௦௦ கள்ளிமந்தாரை.

கள்ளிமத்தாரை kalli-mantarai, n.< serait

Pagoda tree. 866 பெதங்கள்ளி, (மலை)
Soroflapterumest kalli-mulaiyan, 1. cf.

கள்ளிமடையான்.

1, See கள்ளிமந்தாரை.

(பதார்த்த.

371.)
2. Spurge sprout, fleshy plant
angular stems, Boncerosia umbellata;

with
செடி

வகை.

Serepesrig,

kallu-k-kati,

Vinegar, sour (0409;

nn.

<aor?+.

புளித்த கள்...

கள்ளுச்சாராயம் kallu-c-cdrayam, n.<id.

+.

Arrack

Palms;

from

usréen

வடிக்கப்படும் மது.

the juice or sap of certain

முதலியவற்றினின்று

(ஏ.

கள்ளுவெறி kallu-veri,n.<id.+.
80655 ; குடிவெறி.

கள்ளேடுவிடு-தல்
Keep rees
fully

while reading

காய்ச்சி

Drunk-

kallétu-vitu-, v. intr.

1. To pass over a leaf wilor copying;

அல்லது எழதிக்கொள்டு

ur

போம்போது

காண்

pa

Gain

மன்று படியாமலோ எழதாமலோ தள்ளி

களகம்!
kalakam,
2. perh.
738௩010001; பெருச்சாளி. (இவா.)

Serein*

kalakam,

n.

perh.

khanaka.

khalatga.

Sheaf of றகம்ஸ்); நெற்கதிர், வண்களக கிலவெறிச்
கும் (இவ். பெரியதி, 6, 9, 10).

களகம்" kalakam, n. perh. se-. cf. களபம்".
Lime mortar;
கவிஞர்

acrgpiiiysarig.

soraiyfess

. . . காழி (தேவா. 112, 3).

@ereib'
Hamsa,
வ்யா.)

kalakam,

swan;

Serslbuieriy
kambala.

n.

aeremb.

cf.

kala-hamsa.

(@4. Quiu®.

kala-kampalam,

Bull's dew-lap;

6, 9, 10,

n. <gala-

agi Por 220m.

களகம்பளமால் குறியுடைய தானெனல்போல்
G 20).

Goer

kala-kala,

n.

கடாக்திறந்திட்டு வானிற் சனகன

See

(6௨௪. 806).

(வேதா,

களகளேனல்.

முழங்கும் வேழம்

Sor Son*Fev kala-kala-, 17 v. intr,
rattle, chatter, gurgle;

Son Sonics kala-kalappu, n. <seraer-.

K. Tu. kala-kala.]
as the din of the

To

ஒவியேழதல்.

[T.

Loud and confused noise,
bazaar or the roar of the

௨05; பேரொலி. (பில்)
Sorsortd

(Sr)

kala-kalam, n.

566 களகளப்பு.

Gon &G)orsstev kala-kalenal, n. <serser-+.

Onom.

expr.

signifying tinkling, flowing with

a gentle sound, chattering; rxG&Ganco
Sg Gcny. "
விதேல். 2. To p2riorm duties perfunctorily (திவா.)
.
;
அரைகுறையாக வேலைசேய்தல். (1)
களங்கசத்துரு kalanka-catturu, 82, 18௦
Sen’ kala, n. See sont, (scr 365, மயிலை.)
tain containing lead; rrunoembscros. (w.)

Gar’

kala, n. €கன்-.

காமல் சளவிட்டு (பரிடா. 11, 42).

59% களவொழக்கம்,

SOSSLd kajakkam, n. <halarika,

,

பு

8).

குற்றம்,

சளச்கமில்லாசோன்.

(17)

A kind of fish:

Fault, blot,Sons Gib kalankam, n.<halaika, 1.Stain,
tarnish; wm. (a)
2, Fault, defect,
(இருவாலவா.

Soréat kalakkar, n. <id. (w.)

feriors; went,

Son Gist. kalankatti, n.

மீன்வகை.

moral

1. In-

2, A hunting caste; Gant,

(கூடா)

guilt;

good.

4. Verdigris;

(JH)

aePiny.

3.

Rust; துந.

(se. ௮௧.)

5,

Black colour; spicy. (இவா)
6. Dark spot in
& க்கும்; கறுப்புப்புள்ளியாகிய ஒருவகை வயிரக்
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களங்கன்

குற்றம். சாசபாதமுல் கனல்சமும் விந்துவும் (லப். 14,
சண். 138).

பொதிந்தனன் (சந்தபு. மார்க்.

9. A mineral poison.

பாஷாணம்,

(சல். ௮௧),

Soniiees kalankan, . <id.

50 சீதாங்க

1. Moon, as

குற்றழள்ளவன்.

intr.

Belleric myrobalan.

566 தான்றி. (சல். ௮௪)

526 களந்துரி.

Gor Par.

kala-natai, 1. <set? +.

Sarit.

kala-p-pati,

Actual

See

kalan-kol-, 0. <s

distributed at the threshing-floor to labourers

kalaiku-murai,

To gain a victory;

#.

Gadguse.

பந்த்துக் கனல்கொண்டோர் (சிலப், 5, 88),
56௦06 கற ௨441

kali-dru.

produce of a கிய; கண்டூழுதல். 10௦.
SG kala-natai-k-kanakku,
SMSO SS
Account of the grain on the
n. <id.+.
threshing-floor; aensau5 தானியக்கணக்கு, (௦. 0.)

(9)

Son HIG) GT Gt GH)-SV

(இவா)

kalanturi, n. perh.

eorpgae

(ரூ.௮)

களங்க” kalanku, n. perh. se-. Pill prepared from several metals including mercury;
பாதாசம்முதலிய உலோகங்களால் உண்டாக்கிய குளி

ora?+.

வெள்ளி,

களத்தான்றி 12]240, ௩.

இக்கள் . . உடற்கள்ல்கால் (பிசபுலில். கையாச. 6).

களங்குமுறை.
Goring". (W.)

களதெளதம் 1212120181, n. <kaladhauta.

களத்தூறி 1௨1௨00], ஈ. 586 களந்துரி. (மலை)

SorHG' kalaaku,n: <id. Blemish; serie,

கை,

மாக அமைந்த மேடு. (0. 0.)
51146;

_spotted; of Pucér. (Gam.) 2, Person with mental
_ or ௦121 061606;

kalattu-métu, n. <sers*+.

sors GeO

Elevated place used as threshing-floor; Gsjbser

180). 7. Blue colour; feud. (#2. ws.) 8. Mark,
sign, token; gmumonb, sersQuner IO weir

ஹறுத்ி கற்று்கொடு

களப்பேறு

1௦.

த-ற1௨௦6; இருப்பிடமாக்குதல். கண்

Grain

n. <id.+.

வேலையாட்களுக்தக்

or village public servants;

களத்திற் பகிர்ந்துகொடுக்தம் மானியம். (௦.0)

களப்பலி 1௨௨-ற-றவிர், ஐ. <id.+. Sacrifice,
battle-field

to the goddess

of

ணேயு மனத்தையும் களங்கொண்டிட்டவே (வேக. 1481).

offered at the

களசுவேகம் 1212-00160௨0, n. perh. gara
Atees. See Pa onmid. (wter.)
+4vetd.
SorehFld kalaicam, n. <halanja.
In-

தில் போர்தொடங்தழன் கோற்றவைக்குக் கோடுக்தம்

toxicating drugs like kafied ; adampseFw erSPcs

பண்டங்கள். உணர்வழி கஞ்ச முண்டல் (பிரபோத.

39, 16).

களஞ்சி
586

kalaiici,

சூதபாஷாணம்.

n.

A prepared arsenic.

(9.)

Son
Gh Puch kalaficiyam,n. [T.kalahjamu,
1. Granary,

K. kalanji.]
கும் இடம்,

2.

barn;

தானியஞ்சேர்க்

Storeroom, repository, treasury,

௦௮2-216; பண்டசாலை, திருக்காளத்தி ஞானச்சளஞ்
சியமே (அருட்பா, 1, விண்ணப். 255).

களஞ்செதுக்கு-தல்

kalafi-cetukku-, v.

intr, <seu*+.
To clear an area of grass,
weeds, etc., for threshing-floor; sormsé ait

படத்துதல். (w.)

களத்திரகாரகன்

kalattira-karakan,

பில் நிகழம் நன்மை தீமைகளைக் குறிப்பிக்கங் கோளா

கிய சுக்கீரன்.

Sarg Sat

kalattiram, n. <kalatra, Wife;

(சூடா.)

sersPiangsrestth
<id.+.

kalattira-stinam,

1.

(Astrol.) The seventh house from the

ascendant;

@ad&ars Pag aymSio.

பலி.

களப்பலியூட்டு சருச்சம். (பா.ரத.)

களப்பன்றி

1ஃ/8மஷர், ஈ.

5௨6 பெநங்தமிழ். (மலை)

%/2-ற-ற8((0)

களப்பாட்டு

Coomb

teak.

€க௭மிர்.

௩.

Song or ballad of the threshing-floor; song guts
urbb uni.

CurgcGumt

kala-p-pay,

sorvuivus

(w.)

tread

spread on the threshing-Aoor to
grain; angPo alfSgu Unb. (w.)

களப்பிச்சை

Mat

n. <id-+.

%5-ற-ஐ1௦௦வ்

out

n. <id.+.

Grain given in charity on the thresbing-floor;
களத்திற் கொடுக்குந் தானிய தநமம். (௦. ௦.)

களப்பு

1விகறறடு,

௩.

Shallow part of the

568) கடலில் ஆழமில்லாத இடம். (w.)

kala-p-piicai,

களப்பூசை

களம்.

௩.

1. Sacrifice offered on the threshing-floor; Gap

< kalatra + kdraka,
(Astrol.) The planet
Venus whose position in the zodiac indicates
particulars regarding one’s wife; @svevter ant

மனைவி.

victory before

wpssorg

battle;

commencing a

களத்தில் கொடுக்கும்

பலி,

பிடிக்சப் போனேன். 1,௦0௦.
sorti@iiéa

களப்பூசைக்குப்

kala-p-péccu,

.

பன்றி.

<id.t.

Dialect peculiar to the threshing-floor; sora Peo
வழங்கும் பரிபாஷை. (38.)

களப்பேறு 1:)2-ற-ற8ரப, ௩. <id.+.

Grain

distributed on the threshing-floor at different
fixed rates to religious mendicants, washermen,

barbers,

and

other dependents; Gsbamsoa

| குடிமக்கள் முதலியோர்பெறுஜ் சுதந்திரம். (7.)

களரி

812

களபம்

படையைக்கொன்று பேய்கட்கு விநந்தூட்டுதல். ௮09.
சனம் வேட்ட வடுபோர்ச் செழிய (புறா. 96, 17).
கலவை. (சூடா.) 2, ௦4. sared*. Mortar, cement;
களமதி 1212-ம், ஐ. “10.7 மதி. 506 கள
சுண்ணச்சாந்து, அண்களபத் தொளிபாய (திருக்கோ. |
16). 3. Perfumery; devmadariga. yolalor | மதிப்பு. (54)
.
யெதிந்திடச் கனபம் போக்குலார் (இசகு. இசகுவுற். 26). |
n “மிர்.
kala-matippu,
sortoScny
களபம்! 1:8௨, n. perh. se-. 1. Mixture;

1. Young | Estimate of the produce of grain on the thresh-

களபம்” %]௨றகா, n.<kalabha.

மதகரிச் கனபமூம் (சலப். ling-floor; sardgid gales நெல்லின் மதிப்பளவு.

விஸ்காம்) யானைக்கன்று.

25, 49). 2. Elephant; wr2sr. (Ber.)
களம்! kajam, 1.< ert. A low spreading
spiny evergreen shrub. See samt. (6-7)

களமம் 1பிககைடி n. <kalama.
நேல். (தைலவ. தைல. 2.)

களம்” %விகரட n. prob. khala. 1. Place,
locality, open space, area, expanse; டுடம்.

Inhabitants of an agricultural tract, husbandவினைஞருங் sar
ரஜ? மநதநில மாக்கள், கருங்
2. $மம25; சூத்திரர்.
மருங் கூடி. (லப். 10, 125).

(இலா.)

2. (K.

kala,

M. kalam.|

floér, place for treading grain;

Threshing-

Gpbeanbd.

லுழவர் சளத்சகத்துப் போரேறி (முத்தொள்.).

sra

3. As-

sembly, meeting, court, theatre; amu. saa
@

(குதள், 730).

சட்ட

4. 17811 0158௦114௦6; யாகசாலை. பூப,

வியன்சஎம்

நஷபி௨-ப610;

பலகொல் (புறகா. 15, 21).

போர்க்களம்.

குதுகளத் தொழிய

ஈசைம்பதின்மரும்

(புறசா, 2, 15).

5,

பொ

6, ௦4. களரி.

Saline 5011; களர்நீலம், (பில்.) 7, 381௦0; உள்ளம்.
உயர்பின்மை களக்கொள (ஞானா. 44, 4). 8. Shallow
shelf of rocks at sea, sand-bank; sLoS&alipib
திட்டு, சனத்திலே சோணி பொறுத்துப்போயிற்று, (11..)

Sarin’ kajam, n.<kala.

Melodious sound;

இன்னோசை. களங்கொள் இருகேரிசைகள் (பெரியபு.

Boer. 337).
Garty'

3. Warriors; Bai. scrarnh sarin Ages

(6-1)

1. Blackness,

5187௯; அடி

4.

செரு மயக்கமும் (மதசைக். 392).

மைகள், களமர் . . . செம்பொன் வனமனை பாழாக

வாரி (பூ. வெ. 8, 15).
களமள-த்தல்
wer-.

18[8ர-வ]4-, v. intr. <id.+

To measure at the threshing-floor; seg

தில் தானியத்தை அளத்தல்.

Sonorev kala-malai, n. <gala+.

கண்டமாலை

(ருப்பு. 627).
களமேடு

களத்துமே€,

kala-métu,

n. <sani®+.

உவர்திலம்.

1. Saline 5011;

பயவாக் கனரனையர் (குறள், 406).

2. Bog; Gaba

களம்”,

Assemblage,

நிலம். காலாழ் சனி னரியடும் (குதள், 500).

Sarid’ kalam, n. <kalatra. Wife; w2ara’.
(மிக்)
wontb' kalam, n. <gala. Throat; sedmitb.

meeting;

Garb:

kalam,

n,

prob.

garala.

Poison,

venom; aYagub. (9d.)
களம்பழம் kala-m-palam, 2. சள]. “006
black fruit of the kald tree; aentafdr sfusat.

சாக்கையித் சறிது களம்பழம் (சொல். சொல், 79, உமை),
+.

Saribal@-sev kalam-vitu-, v. intr. Caen
Loc.

1. To

give

orders

to commence

threshing 3 நேற்கதிரடிக்க உத்தரவுசெய்தல்.

2, To

give away to the cultivator the grain scattered
on the threshing-floor after the heap of grain
15 ாறகஷே5பக0; அம்பாரம் அளந்தபின் களத்தில் சித
றின தானியத்தை உழதவனுக்கு விடுதல்.

களம்வேள்-தல்[களம்வேட்டல்]

lam-vé}-, v. intr. <id.+.

1.

To destroy enemies

ir the battle-field and to feast devils with the

lead bodies, as gods in a sacrifice; Gur? h uma

See

1,௦2..

dark colour; agen, (Bam)
2. cf. ghana.
லம்; மேகம். சனைச்சளமென (அரிசமய. பசகா. 44);

பாகெள மகளிரும் (சிலப். 6, 157).

Goitre;

களமாலை

பித்தமொடு

வலிவாத

நோய்,

களர்! %விலா, ௩.

kalam, n. cf. kala.

1. cf. kalama.

௩. 4களம்:.

1௮,

களமர்

Paddy;

களர்”

வி,

attrib.

ஐ.

(சூடா;)

soni kalar, n. hala. Blackness; sien.
(சூடா)
களர்* %8]ல0), ௩. 4சச7க. 11605 கழத்து.

(குடா)

seni Barb kalar-nilam, n. <amit+. Sal-

ine soil; alkaline earth; eatfeb.

பிறந்த வுப்பினே (காலடி, 133).

kalar-pimi,

களர்பூமி
களரீநீலம்.

Sortaut

kalarva,

n.

See 2am, 1. (L.)

saiiagged
<id.+.

See

Tooth-brush

tree.

௬.

Sor Tautd kala-ravam, n. < kala-rava. Dove,
Pigeon; Ug. (Bam)

won! kalari, க, <aeri,

1, Saline soil;

களர்நீலம். சள்ளி போ௫ிய களரியம் பறந்தலை. (புறசா..
225, 7). 2. Barren uncultivated ground; யாழ்

நிலம், (பீல்)

3. Jungle; an6. (Ye) 4, Battle-

field; Gumtdsond.

கொளு, உரை,

yop serfSGe (y. Qe. 2, 6,

815

களி
4.

555, 6).

(தேவா.

பொழில்

770009) கள். களிகொடை. அவல

(T.

களிம்பேறு-தல்
Sails girpenas kali-t-tulavai, n. <caf +

Tu. kali.)

(மதுசைச், 662). 5.

இரவாப்காம், 102112; கட்குடியன். தண்ணதவுண் களி

துழாவு-. 348516 றவற; களியாகத் துமாவிச் சமைத்த:

கூழ்,

அவையா வரி

யங்களித் அழலை

(பெரும்

.
நீயென (இருக்கோ. 129). 6. Stanza in kalampa- யாண்.
kam embodying the effusions of a drunkard;
களிதம் kalitam, . <galita.
1. Slipகட்குடியன் கூற்றகவரம் கலம்பகவுறுப்பு, (இலச். வி. periness; apa. (¢g7.) 2, Huge stone; Gugd

812) 7. &௦௦த௧௦௦௦) நார்க6, உள்ளச்செநக்கு. (இருச்
கோ,

59,

8. 8281142௯௭4;

உரை.)

in an

9. Must

(இவொ.)

elephant;

உன்மத்தம்.

wmanogio.

காலவேகம் களிமயச் குற்றென (மணி. &, 44).
கனி? kali, n. 1, Pulpiness, state of being

mashed; gewaj. கொழுங்களி மிதவை (அகசா. 86).
2. Thick pulp, liquid 0௧506; குழம்பு. வாசமென்
சலவைக்கஸி (கம்பசா, மிதிலைக், 80), 3. [M. kali.]
A kind of pasty pottage made with flour, etc.;
pasty pudding; poultice; ut முதலியவற்றல் ஆக்

கல், (சல். ௮௧.)

களிதின்னல் 181-10௨], ௬. 4கனி?4. 11,

இலத்சம் வாங்குகை.

eating pap, taking மாரக;
Kurava.

G- Bev kali-tahku-, v. intr. < salt?

Sort gr
To

+.

in

be

to rejoice greatly;

ecstasy;

மகிழ்ச்சிமிததல். மாலோ டும்பர்சணல் களிதால்ச (சே
தபு. சடவுள். 5).
Safigang kalintai, n. prob. Kalinda-ja.

Jumna; wiptar. uniesnund <cfécos
Su களி, அவையா வரிசி யல்களித் துழவை (பெரும் The river
(இரகு. மால. 100).

பாண். 95). 4, [M. kali.] Gruel, conjee; se.
சளிசெய் கோ௫கம் (£வக. 1679). 5, Silt, sediment;

வண்டல். இருங்களி பரந்த வீர வெண்மணல் (கெகல்.

தன்னை

SOALILITSE kali-p-pakku, n.<sef*+. [M.
Boiled areca-nut covered

kalippakku.|

with

16). 6. Liquid metal; agSar உலோகநீர். செம் thick paste; areca-nut boiled and dried; அவித்
HGS Comsatis egSipw (as. 103). 7. Clay; துச் சாயழட்டிய பாக்கு. (பதார்த்த. 1441.)
களிமண்,

(ஏலப். 9, 96, உரை:)

Instrument for

kalikkan, n.

Sefléseit

drawing wire for chain-work in jewelry; கம்பி

ஒழக்குங் spl. (J)

kali-p-pirantai, n. <id,

களிப்பிரண்டை
+.

Accreeper; பிரண்டைவகை,.

Joy,

1,

delight,

exultation,

Sohsscnas@are kali-k-kavai-k-kol, 2. மகிழ்ச்சி, சளிப்புமாண் . , . பேரூர்

<sef?+.

Forked

stick for bracing

in making pulp; so? ScrGsGungs
அசையாவகை தாங்குங் கவர்க்கோல். 1௦௦.

a

Pulpy

களிக்காய் kali-k-kay, n. <id.t.

fruit; smgciupoicror amis. (J.)
Thorny-staff
&efletd kajikam, கூ.
5௦6 வாலுஷவை.

pot

பாத்திரம்

tree.

(மலை.),

sacar @-aav kali-kintu-, ஐ, சக. களி?

+.

To

To make paste or pap;

களியுணவாக்குதல்.

Sofla_it-sev kali-kir-, v. intr. <saf? +.
exult,

be

in

ecstasy;

சித்சல் கனிகடர (இருவாச. 7, 15).
Solange

&psP

மிகுதல்.

1. Tender

kalikai, n. <kalika,

(பதார்த்த. 337.)

களிப்பு 1]/றறயு n.<sef-. [M. kalippu.]
conceit,

2. Vanity,

hilarity;

wer

(மணி. 7, 26),
(We)

pride; Gagég.

Mental delusion ; aberration ௦4 1௦0)

3.

மயக்கம்.

சாமமும் வெருளியுய் சளிப்புங் கைத்து (சம்பசா. இருவவ,
+.

48).

மதுவேறி.

inebriation;

Intoxication,

கனிப்பாலே வதிதிடத்திலும் மாலைசொண்டோச்? (சிலப்.

5. 5802] ற1685076 ; சிற்றின்பம்.

14, 195, அரும்.)

(w.)

6, Adhesive power, as in 829)

பசை.

மண் களிப்பாயிருக்கறெது.

களிம்பற்றவன்
Man

y+.g-.

kalimparravan,

களிம்பு

வர்ர,

sub-acetate

Verdigris,

௧, 4களிம்.
character;

of unimpeachable

குற்றமற்றவன். 10௦.

மண்ணின்.

௩.

[14. சக்க]

of

copper;

1.

Garoifer

செம்புதன் களிம்பு பாற்றறியாது (seal

மலப்பற்று,

கைப்பு. அகத். 860). 2. 8054; துர. (3.) 3. Spot,
ஒருவகைக் கழத்தணி. கலப்பெருல் கனிசையு சன்முச் blemish, fault, defect; மாசு. சண்ணின்று சாட்டிச்
நபம்; மொட்டு.

(அக. கி.)

2. A kind of necklace;

களிம்பறுத் தானே

தாசமும் (பெருங். இலாவாண. 19, 118).

களித்தரை kali-t-tarai, ௩. £சனி£*. Clayey
5011; களிமண்பூமி.

(சலப். 3, 96, உரை.)

களித் தூடுப்பு %]1-(-மரமறறய, ௧. விர்.

Wooden instrument for mashing pap; Sf &dsr

+ang-.
தல்.

become

spoiled,

kept in a brass vessel;

2... சளித் துயிலெய்த (லப். 4, 40).

+

81662 ௦4 1௦4௭5;

4, Ointment;

1. To form, as verdigris; soPiby Sys

2. To

கெடதல்.

கொழுசாசலத்து

118).

4 களிம்பு
களிம்பூ.று-தல் 1/-றபரப-, ௪. 8878.

6 துப்பு.
Sars gqudev kali-t-tuyil, n.<sef"+. Happy
டுன்வத்துயில்.

(இருமச்.

பூச்சுமநந்து. சக்தகச்சளிம்பு. (பைஷஜ;)
as

curds,

when

தயிர்ழுதவலியன களிம்பாத்

களிம்பேறு-தல் 1:2]/5ரம-, v, intr. 414.
59% களிம்பூம-.

819

கற்டுச்சா
form of a horse,

to restore righteousness,

கற்பகச்சோலை
கற்கோணிலை

one

%21- 86-12], ௩. 414. கோள்

of tacdvataram, qv.; திநமாலின் தசாவதாரங்க
eer Ook Farid qagind. siCorssepis shy

மானான்றன்னை (இல், பெரிய. 8, 8, 10).

2, Horse;

selected block of stone for a natu-kal;

குதிமை.

கம்முளோர்

லைக் கைக்கோள்ளுதலைக் கூறும் புறத்துறை. (பு. வெ.

கனகமுற்றுல்

கற்கெ ளிவெதாக

கைச்கொண்டார்சள் (இிருவாலவா, 28, 62).

+»,

(Purap.)

Theme

of

removing

a

Gurtb

பட்ட வீரனது உநவதப்பதற்தத் தேரீந்துகொண்ட கல்
10, பொதுவியற். 9)

SPREEM karkicca, n. 1. (Astrol.) Equation
கற்கோவை 1481-1042, ௩. 1, A climbing
for the second inequality of a planet when its றாம், 52௨ கொல்லங்கோவ்வை. (மலை.) 2. Rama's

position is within six signs of
தில் ஒரு சமீகரணம்.
2. (Astrol.)
equations, the annual parallax
planets, given when their place
is from Cancer to Capricornus;

(w.)

SPB

mineral

Aries; Gangig
Table of these
of the orbits of
in the heavens
#b&S8ruPgs.

karki-p-pal, n.

ற௦1500.

5886

<ss@'t+

A

குதிரைப்பற்பாஷாணம்.

(சங். ௮௧.
கற்கிளிச்சி %2-141/௦௦, ௧. 4௪ல் 4 சனிஞ்ச்.

A

sea-fish,

bluish-green,

வகைக் கடல்மீன்.

Caesio

cuning;

ஒந

Hard or
to mild

purgatives; Gusiogbaids oof Pd wed Cpdips
லில்லாத குடல். 0௦1101..

SHG

kar-kuru, n. <id. +.

565 கர்ப்பூர

கற்குளி-த்தல் 12:-1ய]1., உ. 88௪... “கர்.
To dive in the sea for pearls, gems, etc.; pooi

இமத்தினம் முதலியவை எடுப்பதற்காகக் கடலில் ழழ்

குதல்.
கற்குளிமாக்கள் kar-kuli-makkaj, n. <id.
*். மிருத 400 றக]; முத்துக்குளிப்போர். (சல்லா;)
SHGpenar kar-kuravai, ர. <id.+.
Rock
doke which clings to rocks, attaining at least
8 in. in length, Discognathus lamta; UtenmiS
Gatsgiangis Fy a &iSciraims. (M.M.)

SPO) sextant

kar-kentai,n.<id.+. Rock

carp, river-fish, dark-brown, haunting rocky
streams, Homaloptera brucei; ggaimeé ஆற்று.
Weir.

(M.M.)

கற்கேணி kar-kéni, n. <id.+.

Well suk

in a rock; பாறையை வெட்டி உண்டாக்கப்பட்ட
கேணி, செடியகயிறிட் டிறைக்க்ற கற்கேணி நீருண்ப

சாய் (அறப். சத. 49).
கற்கை
கை.

உரியர்,

௩. <s0-.

Learning; uyé

கற்கை கன்றே (நறுக்.).

கற்கொத்தி
(18. ௪௧/24]

566 இராமக்கோவை.

kar-kotti,

n.

4சல்
4 கொத்த.

1. A stone-cutter;

ஸிந்து வேலைகெய்பவன்.

s&%%uGur

0௦;

Soapstone

மாக்கல்லால் அமைத்த சட்டி.

SpPFSg1

kar-cattu,

aiyyrP eotagg.

n. <id.tjatu.

See

(w.)

கற்சரீரம் kar-cariram, n. <id.+.

Strong

நச); வலிய உடல்.

SDF alter kar-cavalai, 1.<id.+. Bitumen;
Foatasgiams.

(W.)

Spereid

kar-cakam,

wsagib.

n. prob. id. +8aka.

(w.)

Speiig. kar-cati, n.<id.+.
stone pitcher; wréa சாடி.

Soapstone jar,

eperevit@ azn kar-calar-vélai, n. <id.+.
Artistic brick-work effected with fringed bord85;
செங்கற்கட்டடத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஜாலர்ச்
சித்திரவேலை. (0.%.8.)

SpRpui

kar-cirpar, n. <id.+.

masons, stone-cutters;

8000௨ *

|

கற்சிறை kar-cirai, 1. <id.+.
anicut, embankment; Sdedsor,

Stone dam,
yerted 56Flep

போல வொருவன்றாங்யெ (தொல். பொ. 63).

கற்சுண்ணம் 180-௦000௨௧, n.<id.+. See
கற்சுண்ணாம்பு, (பதார்த்த. 1443.)
Sparcia@epldt{ kar-cunnampu, a. <id.+.
[K. kallusunna.] Stone lime, dist. fr. kilifcirCunndmpu;

ம்பு.

SP@Ilb

gpumsd ab%® $65 CudSgu சுண்:
karciram,

n. <kharjira.

See

கர்ச்சூரம். (மலை),

கற்சூரை
wild indigo,
வகைச் கேடி.

கற்சூலை

1-௦,
s. sh.,

n.<se+.
Tephrosia

Spinous

spinosa;

ஒத

(1)

18-௦01வ1,

n. <id+.

rheumatic pain; aleScnyGamisams.

A kind of
(ep. ¥.)

கற்பகக்கரம் karpakakkaram, #. A றாக
pared arsenic. 506 கோழித்தலைக்கந்த்கம், (9,)

கற்பகச்சோலை 1:402ய12-0-06121, a. <hal-

2. A species of dove; pakat. 100௨1௪ ௦௨)

கல்லுப்போறுக்கிப் புற. (44.)

(1. 14.)

கற்சட்டி kar-catti, n. <se+.

Emerald;

கற்குடல் kar-kutal, 2. <id.+.
costive bowels,
as not amenable

சிலாசத்து.

08௪.

(யீக்.)

டந்திரனது பூங்காவனம்.

839

கனை
கரும்பு (மலைபடு.
60; இரளுதல்.
haste;

கஷ்டசாத்தியரோகம்

117).
6. To become darken(சூடா.) 7. To proceed in eager

முண்டுசேல்லுதல்,

மனத்தினார் .

kam, n. <id.+.

. . மாண்:

cure;

பலா நெறிகண்மேலே சனைப்பரால் (தேவா. 9. 8),
Stor!

kanai, n.<s%en°-.

3. Laughter,

giggling, chuckling;

(w.)

Gawéa&u.

2.

<a%nl..

மற்ம7க..

kandpalam,

is difficult

x.

to

தீர்க்கக்கூடிய நோய்.

தப்பட்டுப் பேறும் பிள்ளைப்பேறு,
கஷ்டம் kastam, n. <kasta.
trouble; apse.

Sapir @Qsrd

arjita.

Closeness,

thickness; Gapaaid. (சம். ௮௪)
கனோபலம்

12902-0210/௨-1௨
that

hard travail, opp. to cuka-p-firacavam;
1. Sound,
bellowing;

குதிரைழதலியவற்றின் தரலோசை,
kanaivu,

of Fed

Disease

Sapteculseeud
kasta-p-piracavam, n.
<id.+. Delivery after inordinate labour pains,

Sound, roar, re-

502006; ஒலி. (சூடா)
கனைப்பு kanaippu, n. <id.
roar; av.
2. Neighing, braying,

Stora}

கஸ்தாரியலரி

Difficulty,

kastarjitam,

Hard-earned

wealth;

aps

nm. <id.+

ag gS Goyqu

சோத்து,

Sap

<ghana+

wid kasayam, ௩. <kasdya.

1. Decoc-

tion, infusion; amidfu ops adéau fl, (usage.
1489)
2, (Jaina.) Impurity or sin clinging to
the soul; defect; degeneracy; தீவினே. (வக.

11811-50006; ஆலங்கட்டி. மழையிற் சுரும்பு

கனோபலத்தித் கஞல (சேதபு. அகத்திய. 15),

கஜ்ஜியா 1/0, ௩. <U. qaziya. Quarrel ; 3070, உரை.)

சண்டை.

(44)

கஜ்ஜோடு

11/60,

Black betel devoid of tenderness
௭200; மட்டமான வேற்றிலை. (௦.0.)

கஜக்கோல்

கஸ்தி

n. prob. U. kaccd +.

1௨1௨-18],

and

சென்;

pun-

18/௧,

கஸ்தூரி %85000, x. <kasturi.

பக, 942.) கரிசை, திலகை, குளுக்தை, பிண்டசை,

1. Elephant;

நாயகை)

கஸ்தூரிமான்.

இரண்டூடடிங் கொண்ட அளவு.

Figure of Laksmi with elephants
on both sides;

கஜவேட்டை 1௨/௨-46(124, n. <id.+. Eleகஜான்

kajanji,

Treasurer, cashier;

கண்ட

கஜவேட்டை

௩.

௭ம்,

khazdnci.

GutS&apami.

கஜானா 1௨/88, n. <U. khazdna. Treasury, public treasury; போக்சிஷசாலை.

கஷ்கம் 1௨9௧, 8.

“சச...

86 கக்ஷம்.

Vul.

Sapéeewtaf
பங்காளி.

Working

kasta-k-kattali,

time

189(8-181வ௱, n. <id.+.
of

misfortune;

2, Time of famine;
That

which

1.

துரதிநஷ்ட சம

ugsareb.

கஷ்டசாத்தியம் 1292-0810),
+.

is accomplished

மேரி; ௮ரிதிற் செய்து முடிக்கக்கூடியது,

எடுக்கப்

2. See

Mark in the form of a dot or a vertical
with musk on the fore-head, as of an

18௦1; கஸ்தாரியினுல் ௫6ம் நெற்றிப்போட்டூ,

கஸ்தாரிதிசி ௦001-46, ௬. <id.+.

See

கஸ்தூரிமஞ்சள்..

sangriciut_on_
<id.+.

kastiri-p-pattai,

n.

566 சஸ்தூரியலரி.

Sang Aivg5F ot kastiri-maiical, n. <id.
+. Yellow zedoary, shrub, Curcuma aromat7௦2) மஜ்சள்வகை.

கஸ்தாரிமல்லிகை
Musk

kastiri-mallikai,

jasmine,

m.

cl.,

n.

Jasminum

'தாரிமணம் வீசும் மல்லிகைவகை, (மூ. ௮)
soangi forest

n. <id.
diffi-

kastiri-man,

2. <id.+.

Musk-deer, Moschus moschiferus; wrerams,

sangnmib psd
<id.+.

with

1081.)

on. pubescens, having the fragrance of musk; se

partner; Garoumnidges

(௦.௦.)

கஷ்டகாலம்
Evil time,

யம்.

+.
line

<id.+.

<hkasta+.

நாபியினின்று

(பதார்த்த.

கஸ்தாரிதிலகம் kastiri-tilakam, n. <id.

கூ. <gajat.

இரபக்கத்தும் யானைகளையுடைய இலகீத மியுநவம்.
phant-hunt; யானைவேட்டை.
ருளிய தேயர் (5.1.1, 1, 190).

சஸ்தூரிமானின்

படம் வாசனேப்பொநன்,

கஜம்” %/க௱, ௩. 410. ௪௭௪. Yard-measure;

kaja-laksmi,

1. Musk,

animal perfume supposed to come out of the
navel of the musk deer, of which there are five

யானை.

கஜலக்ஷ்மி

1.

sajprtd.

San Gi kastu, n. <U. gasht. Night-patrol;
'இரவிற் சுற்றும் ஊர்காவல். கஸ்.து வருறார்கள். (0.0.)

௩. 40. சாகர்.

n. <gaja.

1. 47. சவம். 08. சசரக.
2. Difficulty, trouble;

சஸ்தியடையலாமோ (இசாமசா. உயுத். 00).

3720-5110 ; ஒருகஜவளவைக் குறிக்தங் கோல்.
SRutageaz
kaja-pariksai, ஐ. <gajat.
5௦6 கசபர்ட்சை.

கஜம்!

ஷப,

துக்கம்.

kastiri-mirukam,

௩.

566 கஸ்தாரிமான்.

கஸ்தாரியலரி kastiri-y-alari, 2. <id.+.
Red oleander, |. sh., Nerium odorum rubra;
அலரிவகை,

+.

SrésrisapsA kakkay-mokki, n. <id.+

STSSTUIEETG kakkay-k-kal, ௩. 4 காக்காய்
1. Splits or clefts in dried fields of wet

perh. aeéq-

its

from

resembling

areas or

foot;

கால்போற் காணும் வயிரக்குற்ற வகை.

091707.

+.

காக்காய்க்கொப்புளம் kakkay-k-koppu586 காக்காத்தோல்.

'கொடிவிசேடம்.

Anamirta

<id.+.

181 289-௦-௦61௨௧),

ster. Ceylon ebony,
SpAGTS acons. (L.)

|.tr.,

Diospyros

it

n. <id.+.

kakkay-verutci,

௩.

காக்கைகட்கு

மனவெருட்சியை உண்

(18.18.)

SUSHI
OT ka-k-karar, n.<s0'+. Palanquin-

ஈ.

bearers;

persons

who

carry

loads

suspended

from a pole on their shoulders; udedg
தண்டுகளைச் சுமப்போர். (8.)

kakkay-t-tali, 2. <id.+

erear soon

as

beak;

Lit., crow-terror, vampire bat, Mega-

டாக்கும் வேளவால்வகை.

கரத்சோளம்.

Black cholam;

just

a crow’s

kakkay-vatai,

8௦ காக்கைவலி.

சீசாரச நாம)

cocculus;

(1.)

காக்காய்ச்சோளம்

seedling

resembling

asréatui@aigeA

<id.+.

காக்காய்கொல்லி 1:21239-120114, ௩. 418.
*
m.cl.,

a coconut

grow,

காக்காய்வலிப்பு 1:8118]/-மவிர்றறம, n. <id.

காகந்தின்னுங் குறவன்.

Cocculus-indicus,

to

Cake offered to. manes at the end of a Sraddham; சிராத்தழடிவில் நடத்தும் பிண்டப்பிரதானத்
திலே பிதிர்தேவதைகளுக்கு நிவேதிக்கும் வடை.

aréerws@paiesr kakkay-k-kuravan, ௩.
<id.+.
[M. kakkakkuravan.] Crow-eating
Jam, n. <id.+.

from

begins

Srséatisioroor.

Feather-stitching; தையல்வேலை

வகை.

Kurava;

Sprout

நட்ட தென்னைநெற்றினின்று தோன்றும் மூளை.

காக்காய்க்கால்தையல் 1:81:183-6-121-(21-

yal, n.<id.+.

See கநழகிற்

(4.).

Srearwiaps@ kakkay-mikku, n.<id.+.

in a gem, esp. a diamond, so called
a crow’s

A prepared arsenic.

பாஷாணம்.

cultivation; smiszameS argand Garycny. Loc.

2. Flaw

காக்கைக்குணம்

841

காக்காய்க்கால்

காத்

ebenum ;

STS STO) aes ov ka-k-ka-v-enal, 2. Onom.

ars 51 SCSrev kakkay-t-tdl, n. <id.+.

expr. signifying the eawing of the crow; sréma
யின் ஒலிக்குறிப்பு.

காக்கி 11/0, ௩, 40. நக்கக், Light drab or

5௦6 காக்காந்தோல்.

காக்காய்ப்பாலை 151149-ற-றகிகர், ௬. <id. chocolate-coloured cloth, produced by boiling

myrohalans and sulphate of iron together; 2g

Cluster-flowered croton, m. tr., Gelonium

+.

lanceolatum ; wraims.

(L.)

வகைப் பழப்புநிறத்

காக்கத்துவான்.

5௦6 காக்காந்தோல்.

[M.

kakkappi.] Sisparra creeper, herbaceous pot
plant, which bears small purple flowers, s. cl.,
Torenia asiatica; Smee.

(M. M.)

காக்காய்ப்பொன் 18148$-ற-ற0ற, ௩. 444.

+.

5௦6 காக்கைப்போன்.

காக்காய்பிடி-த்தல்

kakkay-piti-,

0. tr.

<id.+.
To cajole, coax by word and deed;
இ.ச்சகமாக நடந்து வசப்படூத்தல். 0௦11௦9.

asréarinSest kakkay-min, n. <id.t.

2. Crow thorn. elephant caltrop,

Pedalium murex; g2orGatae. (M. M.)
காக்காய்மூக்கன் kakkay-mikkan, 1.<id.
+.

Man

with

sharp

குள்ளவன், (00109.
106

long

nose;

(யாழ். ௮௧.)

யமம்

காக்குறட்டை

௩.

See

௩. €கார்ம்.

Mussell-shell creeper, s. cl., Clitoria ternatea

typica; காக்கணவகை. (மல)
STSENS! kakkai,n.

Onom. cf. kaka. (T.

hahi, K. kake, M. kakka, Tu. kakke.} 1. Crow,
Corvus splendens; 41%b. சாக்கை கரவா சரம்

துண்ணும் (குறள், 527).
5௦6 அவிட்டம். (இவா.)

&TEGOS*

2. The

kakkai,

n.

<s-.

23rd naksatra.

Preserving;

பா்துகாக்கை, மண்காக்சைக்கு மாய்க்சைக்கும் (அஷ்டப்.

A இருவரங்கத்தர். 9).

kind of fish; Seératms.
sréarisaper kakkay-mul, 2. <id. +.
[M. kakkamullu.] 1. Thorns used by crows
in building their nests; #Ga14 sndéms euGwT

கிக்தம் மூன்,

18//ய000020,

காக்குத் துவான்

Srésitliciyjoor kakkay-p-pun, ௩. <id.+.
STSSTUILIY kakkay-p-pa, n. <id.+.

துணி.

தீண்ட ழக்

SUSEOSSSCHOMET
<anaes'+.

மாறுகண்ணன்,

kikkai-k-kannan, 1

Squint-eyed or cross-eyed person;

கற்புளார் செயலைசொய்து சழறினன்.

காக்சைச்சண்ணன் (வதர. சவர்ச்சசரகசே. 31).

1.
kakkai-k-kunam,
காக்கைக்குணம்
five,
being
Characteristics of a crow,
<id.+.

viz,

மடியின்மை,

சலல்காமை,

கெசெக்சாண்டல்,

பொழுதிறவாஇடம்புகுதல், மறைச்சபுணர்ச்ி; காக்கைக்
குரிய ஐந்து தன்மைகள். (இருக்கோ. 225, உசை:)

காக்கி

843

காகபலி

Ball of

காகாவிரிச்சி 182-0௦௦ ௩. <kaka+ Oa

rice thrown to crows by Hindus just before
நவ் ஊம்ச்ஷே ரூ.2௧1) பகலில் உணவுகோள்ளுதற்கு

GA.
Akind of vampire-bat of black colour
and bristling hair; @sdeypéreps Garatpup

STS

kaka-pali, n.<kakat+.

முன்பு காகத்துக்க இடம் பலி.

STGLIT SW
A

flaw

in

நாசமா, பெடி

kaka-patam,

diamond,

n. <kaka-pada.
of

12

vayire-k-

வயிரக்குற்றங்களுள் ஒன்று, (சிலப்.

34, 190, உரை)
காகபாஷாணம்

kaka+.

one

18-5-08;8ரக௱), ஈ. ஜல்,

A prepared arsenic, one of 32; mans

புப் பாஷாணவகை.

(மூ. ௮.)

காகபித்து

kaka-pintu,

1௨௦௦௦0) கரும்புள்ளி.

பிக்துவும் உடையன

. <kaka-binds.

வயிரம், சக்தபிக்துவும் சா

(5,1,1. 11, 78).

&ITSLb kakam, n. <kaka.
த்7222225)

(தைலவ. தைல.

STEM kakari, n. cf. krkar@.
566 திப்பவி. (மலை.)

Long pepper.

Sr e09 Hapa
Std kakali-nisitam, n. <ka-

Highest variety of the,
kaii-nisada. (Mus.)
seventh note of the gamut, one of cdfacaஏழாம் இசை வகையுள் ஓன்று.
ரசா, ௮
Stsorsorer kaka-vakanan, n. <kakat
‘vodhana. Saturn, as riding a crow; gat. (ed. 96.)

1. prob.

kaka-viruntam,

erea9 Gps

asuSsioea?

A variety of diamond;

id.tornta.

aulrd srsdgisgnd eGreryus Bignd

ans,

&1@G kaku, n. <kagku.

which

(5.1௭. ii, $96, 143).

(குழள், 1818, உசை))

காயல் கஞ்சிலையென் காகுத்தன் வாரானால் (இவ். இரு

வாய். 5, 4, 3).

காகுளி!

Trumpet;

St Sorld kakalam, n. <kahala.

சல்லென விசங்குறு சாடி காகளம்

9).

காகாட்சிகோளநியாயம்
niyayam,

n.

(சந்தபு.

181:8461-16012-

<kakdksi-gola-nydya.

11109-

tration of the single eye-ball of the crow
functioning through both the eyes, to explain
the

same

word

or

phrase

being

construed

twice; amas ber @gscragpagb gorGp wow?
வானுற்போல கரே சோல்அல்லது தொடர் ஈரிடத்து

இயைந்து பொநள்விளக்கும் Cop.
காகாபிசாசு 1814-ற4௦8மே, ௩. 566 காகா

விரிச்சி. (7.)

்

பேய் கத்தினற்போ

demoniac sound insinging;
லப் uTdaigi.

1. Harsh

2. cf. kahala.

(கமய,

See

n. Snake-gourd.

kakuraci,

காகுராசி

புடல். (மலை),

(séevr. 21, 40.) 2. (Mus.) Guttural

wisatens. (Se)

sound, bass; Wu pGpi

3.

(9e.)

@=s.

Tune, melody, music;

காகுளி* 1840], ௩. Seat, mat, bed; sala.

(Sar)
ere _Glaiera

ka-ki-v-enal,

expr. as in wailing;

ஓர் ஒலிக்தறிப்பு.

(ம£ல;)

காகோடி 18ம் ௩. 08. க்க807௪.

10௦6.

566 எட்டி. (மலை.

காகேரடியன்

Strychnine

14-6ஞ்ஹ,

க. றால். கா$4

dancer;

கழைக்கூத்தன்..

Strolling

௩.

596 காகோதாம்.

148660கா௨௱,

n. <kakodara.

131060),

காகோதம்

Onom.

».

Black oil tree.

n.

kakotaki,

காகோடஇ
866 வாலுளுவை.

கோடியன்.

காகசுரம். வினைபடு காகவோசை
சரவண.

கூறப்

meaning;

படாதபொநளைத் தரக்கூடிய சோல்லீன் ஒசைவேறு.

aeraGatene kaka-v-dcai, 2. <id.+. See (௮௧. கி.)
(இருவாலலா. 57, 20).

எக்காளம்,

Modulation of voice

implied

an

indicates

1. Crow, Corvus

88 மணித்தக்காளி.

nightshade.

2. Epistle written

the hero of the Ramayana, as a descendant of
1821005012; ககுத்ஸ்தவமிசத்தில் தோன்றியடுராமன்..

சஞலும் (கச்தபு. ஆற்றுப். 13). 2. The 23rd nak$சரக. 866 அவிட்டம், (சாதகர், சாவகிகண். 20.)
காகமாசி1:10-8௦, 8. 42264- 2௩4௦1. Black
16.)

kakitam, n. <Mhr. kagada. [U.

hagaz.] 1. Paper; கடதாசி,
on paper; Sab.

Crab’s

காகபந்தரிற் கருமுடழ் காளிமல்:

காக்கை,

5௦6 குறிஞ்சா. (மலை),

காஇதம்

&t GS Soot kakuttan,n.< Kakutstha, Rama,

(சல். ௮௧.)

குன்றி,

5௦

cuanhba.

பாடு,

காகபீலி kaka-pili, n. <kaka-pilu.
eye.

eas. (J.)
STBSSLd kakittam, n. 58 காசித்திசம்.
காஇத்திரம் kakittiram, n. Indian ipeca-

சங்கு விரைதேருவ் சாசோதசாசலும் (இருப்பு).
காகோதரம்

Lit. that which moves on its belly in a zigzag
way, snake;

umbuy. (பிம்.)

தாகோலம் 440.

crow, raven.

€த்கீர்சி௪.

Jungle

595 அண்டங்காக்கை. (உரி. கி)

காகோளி 1810], n. cf. karikeli. 1, ASdka.

See ofGerg.

GpGan6S8.

(fan)

2.

Indian turnsole.

See

3. Wild pipal. See கோடியரசு.

காங்க kaaki, ௩. <kadriksin.
Gusnmadenzetr.

Avaricious

மற்றவன் கைத்துண்பான்.

person;
சால் யெனப்பவொன் (சான்மணி, 01).

STB@aaoe kaakicai, n. <kariksa.

Desire;

விநப்பம். சாக்கை மிச்ச மதச்கொடி. (இருப்பு. 263).
காங்கு!

8ஙில,

௩. 40ம். ச்கர்த.

கோாற்க ற௦(; பேதம்பானை.
காங்கு” %8ஙில, ௩. 4சோக்கு.
See Garay.

caung.

காசறை

844

காங்கை

Large

காச்சிரக்கு %8௦0விஃய, #. <T. kaci. See
புளிச்சைக்கமை. (1),
காச்சுப்பீச்செனல் 18௦௦0-ற-ற1௦௦0
வி, n.

0௩௦௯.

865 காச்சுழச்செனல்.

காச்சுமூச்செனல்

Common

Onom.

(L.)

kaccu-miccenal,

௬.

expr. signifying noise or clamour, as in

a family of children and ௬௦௭௭௨0; ஒர் ஒலிக்குறிப்பு.
காங்குப்புடைவை %84120-ற-றய(கஸ்வ், ௩.
(K. kagu, M. kavigi, Tu. kavigu.] A kind of| SUFFIEOSSAT kaccurakkai-nar, n. cf.
(0: 5௩. D. i, 265.)

6௦1௦0760 01௦%%; புடைவை வகை.

காங்கூலம்

சாச்சரச்குசார்.

Indian brown hemp.

See yoRe

். | nad ens,
(Natya.) A gesture with one hand in which
காச்சுரை 18001௨], ௬. ௦8. காச்சிசக்கு. 104121
the thumb, the forefinger and the middle finger brown hemp.
5 புளிச்சைக்கீரை. (5.)
are joined and bent forward while the ringSUF HauTFtd kaca-cuvacam, n. <kasat

i

2.

kankilam,

finger is folded and the little finger is held
upright, one of 33 inaiyd-vinaikkai, q.v.; a8
வீரல் பெருவிரல் பேடவிரல் என்றழன்றும் ஒட்டிதிற்க.
அதாமிகைவிரல்

காங்கெயம்

(098; பொன்.

Bag. 189).

<garigeya.

n.

1ம1%ஷவ),

1. Inhabitants

kankeyar, n.

of the country ruled by the கே த5; கங்கநாட்டி

eat, பொப்பண கால்செயர்சோன் (கெப். பச். 11).
of the author

உரிச்சொல் நீகண்டுசெய்த

of the

2.

Uriccol-nikantu;

ஆசிரியர்.

னுரிச்சொல் (ஆ. கி.)

முத்தூசாக்கெய

sraiGawest kankéyan, n. <Garigeye.

1.

Skanda, said to have been born in the Ganges;
2. Bhisma, son of
(இவா.)
கந்தக்கடவுள்,
பீஷ்மர்.

கால்சேய

லுள்ளிட்ட

காவலர்கள்

(பாசதவெண். ஸ்ரீவாசுதேவன். 46).
STBIGNS kankai, n. prob. sniens. (T. kaka,
K, kanke.]

பம்

feverishness, pyrexia ; Gans

Heat,

காங்கையன் 84121, 8. நாம். சாய்! A

prepared arsenic;

காச்சக்கரை

தீலபாஷாணம்.

(8)

1௦0-114,

n. [T. baci]

Indian brown hemp.

See wofdémadéens.

(w.)

காச்சப்பட்டா 15௦௦௨-0-0௨(18,௩. 0 ஸந்வி1௦ம்
yellow-flowered resin-seed, s. tr., Pittosporum

tetraspermum; gerSmb.
காச்சரக்கு kaccarakku,
See snéasé3nnt.

n. cf. s#Aedg-

(w.)

STéFT&@eTH kaccarakku-nar, ௬. Indian
brown hemp.
See tyofémadsens. Loc.
காச்சி ஷ். perh. sai#-. Common dhal;
prions.

(ww)

eré@iBor
௫

காசுமீசம்.

breathing,

difficult breathing as in

473 @wcny.

(usmigs. 24.)

ST Ferg. kacanti, n. <Mhr. kdsandi.

A

kind of pot with a wide mouth;
வாயகலமுள்ள.
ஒருவகைப் பாத்திரம். செண்டிகை காசண்டி. செப்புக்.

சாக்கெயத்தொழித் சம்மியர் (இசகு. கும்பம் (பிசபோத. 11, 31).

argGauwt

கேங்த8)

asthma;

முடங்கிச் சிறுவிரல் நிமிர்ந்து நீற்தம்.

டணையாவினேக்கை, (சிலப், 3, 18, உசை:)

Name

Asthmatic

kaccimiram,

n. <kdémira.

காசநீர் kaca-nir, n.<kasa+. The humour
that

causes

the

disease

நோய்க்குக் காரணமான

called

kacam;

ane

தூர்தீர். (44.)

காசம்! 80௧0, ஈ. றாம். 8௪2. (57) 1. வெய்,

போன்.
2. A mineral 001500.
ணம்.
காசம்” 10௨, க. “சசீச்கு...

586

கற்பாஷா

1,

நகு,

௨

large 0௦8056 தா855; நாணல். (சூடா.) 2. 111515,
asthma, pulmonic and bronchial affections;

miomppeSu Gants. (W.)
(பீல்)

3. Phlegm; கோழை.

&1eib* kicam, n. <d-kaSa. Space; sky;
காயம். சாசமாயின வெல்லாக் கரந்து (கம்பரா. மருத்
த. 40).
&1etD' kacam, n. <kdca.
ங்து,

1. Crystal; பளி

2. A disease of the eyes, cataract,

affec-

tion of the optic nerve, Gutta serena;
கண்.
ணேய்வகை. கண்ணின் சாசசாமலாதி தோஷம் (A.A.
2, 85, சிலாச்.),

காசமர்த்தகம் 1806-௨1,

௪. றால்.

haia+ mardaka. A kind of large grass; Gugib
புல். (தைலவ. தைல. 76.)

காசலவணம் 1208-1 ஸய, n. <kacat.
Salt of potash or soda in crystalline state,
one of pafica-lavanam, 0. 1.) பஞ்சலவணத்துள்.
ஒன்று.
காசறை

Musk

820;

(சிலப். 95, 52).

1௦௨],

௩. எம். காசி
4 அழு...

கஸ்தூரிமிதகம்.

காசறைக்

2. Musk; கஸ்தூரி.

கச் கருங்சறை (ஏலப். 98, 21).

1,

சருவும்.

சாசறைஞ்ல் lo

3. Pomatum.

hair-oil; wGiéerpgs.

குழன்மேல்

வாசக்

சாசறை

வழியப்பெய்து (இருவினை. இருமணப். 156).
காசறைக்கரு

kacarai-k-karu, ௬. 4 காசறை
கஸ்தூரிமிநகத்தின்

of the musk 0௪22;

Fawn

+.

குட்டி. சாசறைச்சருவு மாசறு ஈகுலமும் (கலப். 25, 52).
காசனம் 15020௨, n. <éasana.
slaying;

காசிமணிமாலை

845

காசறைக்கரு

Gamo.

Killing,

(w.)

காசா! 1508, ௩. 866 காயா, 1, காசா கடன்மழை

யனையானை (கம்பரா. கல்சை. 58).
காசா? 1505, ௩. 88882.

Kaus, a large and

566 நாணல். (மஃல;)
coarse grass.
Buffalo;
காசா? 150, n. kdsara.

age.

(Sm)

arf? kaci,
௦ம். ஏது. மோச,
5 சா
கம். (மலை;
STF? kici, n. <T. gasi. Difficulty, straits;

Fru. versg6Gs aRunIGs@ng. Madr.
காசி: %50, ௨. 4சாச*. 1, A small copper
0010) சிறுதாமிரக்காசு. 1.௦௦.

2. 85% காசு”,9.

காசிக்கம்பு kaci-k-kampu, n.

A variety

of kampu, sown in Ani and harvested in Pura-

174௦4;

ஆனியில்விதைத்துப் புரட்டாசியிற் கொய்யப்

படூம் கம்புப்பயிர், (௦.50.ற. 1, 219:)

&0 Asso

kaci-k-kamalam, n.<kasit.

A variety of cut diamond
frora Benares;

STAEEA

supposed

to come

ution pits audréedams,

kaci-k-kal, n

5

காசச்சிலை.

erenr' kacd, <U. khdsd. n. 1. One’s own,
personal possession;
சொந்தம்.
2. Original
price; s8dai%v.—adj. Fine, capital, elegant;

(w.)

மிகவுஞ்சிறந்த.
காசாக்காரன்

Kumara kurupara-munivar;
இயற்றிய பிரபந்தங்களுள் ஒன்று.

குமரகுரபரமுனிவர்

phial containing

taken

kack-k-kdran,

n. <id.+.

Owner, proprietor; Ganigdanseér.
காசாசை

18050), ௩.

காச

ஆசை.

Love

காசாசை சற்று மிலாதவளாய்.

பணவாசை,

௦40௦௦௮)
(சனிப்பா.)..

காசாண்டி,

180,

௩. ஏசிய,

kdsandi.

5௦6 காசண்டி.

காசாப்பற்று 1808-ற-றகரய, #. <U. khasa
+.

Dues, as to a shop, bank, etc.; sarguudo.
காசாம்பாரை 8080-ல், ௬.
A kind of
மிஷ்; மீன்வகை.

காசாம்பூவண்ணன்

1808-ஐ-றப்- 4220,

n.<srer+. 1, Visnu. 5௦6 காயாம்பூவண்ணன்.
2. Vitriol; gia. (ep. #.) 3. A mineral poison.
See smisahutapresmd. (ap. 9.)

Re-

காசாயம்! 18089௨) n.<sre'+ gui’

(5.1.1, i, 82-)

Garéamgibuy.

venue in money;

காசாயம்” 1808௨, n, See காஷாயம்.
காசாவசம் 1805-4௨௦௧, n. <U.khasat+

vasa. That which is received or paid personally
by the individual in whose name the account
5$8௩கே;

பற்றுவரவுக்கணக்கில் தனதுவாமானது.

காசாவர்க்கம்
Good tenants;

kaci-varkkam,

kacd-v-etu-,

eTETOuD-S5

<U. kaja+.

௩. <id.+.

Loc,

Bde sys.

v. intr.

To stitch a buttonhole;

sCem_

யிந் போத்தான் துவாரம் தைத்தல்.

STASSVUUGSLD

kaci-k-kalampakam,

n.

<kasi+. A kalampakam poem on Benares by

STASGUM

Ganges

at

kaci-k-kuppi,n. <id+.
holy

water
other

and

Benares

சலம் அடைத்த தப்பி, (44.)

erAacmib

bhanda.

kaci-kantam,

A

from

the

places; கங்கா

n.

<kaéi-

A tala-purdnam in Tamil by Ati-

virarama Pandiyan on Benares; ofafsomo
பாண்டியன் இயற்றிய காசீமான்மியங் கூறும்நூல்.

ec@eea gb kaci-c-caram, n. prob. kéca+
hksara._

A mineral 5816; ஒருவகை

kaci-c-cempu,

கா௫ிச்செம்பு

உப்பு. (3.)

n. <kasit.

Benares water-pot, made partly of copper and
partly of brass; egut# Garotyib மறுபாதி பித்தளை

யுமாகச் செய்யப்பட்டுக் கங்கைநீர் கொணர்தற்தரிய
பாத்திரம்.

SIASBigsd

kaci-t-tirttam, n. <id.+.

Ganges water obtained at Benares by pilgrims
and preserved in closed vessels; காசியில் எ௦க்
கப்படும் கங்கை

நீர்.

kaci-t-tumpai, n. 4104.

aerAs_gunenu
1. Garden

s. sh., Impatiens balsami-

balsam,

2, செடிவகை, (34.) 2. Flower tumpai, Cucas
linifolia; தும்பைவகை.
8. <id.+.
kaci-p-pattu,
eri @
பட்டாடை.
ஒரவகைப்
நைக 54116)

காபன்

A Rsi,

kacipan, n. <Kdsyapa.

said to be the

father of

of Asuras by 0000;

Dévas by Aditi,

and

அதிதியிடம் தேவர்களையும்

திதியிடம் அசுரர்களையும் பெற்ற ஒருமுனிவன், காசிப
காசி! 1௧6, ௩. 476288. 1, நகாசு, (௪ 5க௦ாசம் ளர்
தந்தத (வள்ளுவமா, 14).

city on

the

சத்தபுரியுள்

(மூன)

Ganges,

ஒன்று.

one

(Ben)

of catta-puri,
2.

q.v.;

See காசிக்தப்பி.,

sr Prosi int Zev kaci-mani-malai, n. <ka-

H+.

Woman's

necklace

of

brass

or

glass

846

காசியாத்திரை

காசையாடை

beads, brought originally by the pilgrims from
kaci;

ஒரவகைக் கழுத்தணி.

s1Awts Seo
Pilgrimage

to

௦௦.

kaci-yattirai, n.<id.+.

Benares;

ST SSL 19! kacu-k-katti, n. prob. smiée+.

at&tnSswnowrth,

1.
2,

Mock pilgrimage before the beginning of a marriage ceremony, wherein the bridegroom passes

the bride’s house in the role of a pilgrim to
Benares, when the girl's father meets him and
begs him to accept the hand of his daughter;
விவாகத்துக்துழன் விரதத்தினீற்றில் மணமகன் நீகந்த்

A compound of catechu formed with the

juice of young coconuts, areca-nuts, and
$01௦5; ஒருவகைக் கூட்டமநந்துச் சரக்கு.

SUG

kacu-k-katti,

St19*

foliaged cutch,

2.

other

Downy-

m.tr., Acacia catechu typica;

மரவிசேடம்.

SiG &EQNL_ kacu-k-katai, ௩. 4சாச4.

Money-changer’s shop; vewnb tomipie: so.

1,

2.

தும் ஒரு சடங்த.

Shop dealing in gold and silver; தங்கம் வெள்ளி
விற்தம் ஓடம்.

dar.) Muhammadan judge having jurisdiction

n. <id.+.

காசியார் kaciyar, x. <U. gézt. [M. kaji-

oyer all cases of law, religious, moral, civil and

சர்ம]; முகம்மதிய குருவும் நீதிபதியும் ஆனவர்.
&TAgw kaciram, n. Circle; acid. "(w.)
erACrttéstd

0௪-௦0...

kacirdcttam, n.

Touch-

866 தொட்டாற்சுருங்கி.

காசிலவணம்
kacat+.

kaci-lavanam,

A kind of salt;

௩.

உப்புவகை,

i Aesfl kacini, n. <kaSini.

prob.

காசுக்காரச்செட்டி

kacu-k-kara-c-cetti,

A sub-division of the Tamil chetti

caste who are by profession money-changers,
dealers in coins, gold, silver and gems;
களுள் ஓந பிரிவினராகிய போன்வாணிகர்.

Gay

SVe&50 gor kacu-k-karan, 2. <id.+.
Money-changer;

man; பணக்காரன்.

sradsemn

காசுகட்டு-தல்

(34.).

denser,

1.

2. Kich

1800-12410-, v. intr. <id.

Earth; ys.

+.

௩. <id.+.

&1 &SL_GOLO kacu-katamai, n.<id.+. Tax
payable in money; Gséaai?. (s.1.1. ii, 114.)

1. To

play

with copper coins;

Gatnyd

காசால் StorunGsd. (w.) 2. To bet, wager,
srAofals
gi kacini-vittu, n. <U. hasnt asin gambling; uembmasaid சூதாடதல். 1,0௦.

(பு. வெ. 9, 42) உரை)

+.

566 காசினிவிரை.

காசினிவிசை

1800-ல்,

Chicory, m. sh., Cichorium intybus; ஒருவகைச்

GTS
kacu-kal, n.<id.-+.
Standard
weight for weighing jewels; நீறைகல். (6.1.1.

காசு! மதல, உ.
1. Defect, fault; sim.
சாசறு விசையே (இலப். 2, 74),
2. 191௦8; சூதாடூங்
egal. (Bam)

iii, 45.)

Gey. (M.M.)

@W5* kacu,
See
compound.
கா௬3 kacu, n.
1. ௦16; போன்,
௦0105; அச்சுத்தாலி.

ms prob. smiise-.
Catechu
stadaiy. (a. 4)
prob. kas. cf. kaca.[M.kasu.]
(ஆ.கி.) 2. Necklace of gold
காசும் பிறப்புவ் சலசலப்ப (இவ்.

காசுமண் kicu-man, ஐ. prob. id.+.
Red
ochre, used with water or ௦8) காவிக்கல்.
Parav.

காசுமாலை 15௦0-0418], க. <id.+.

lace of gold ௦௦405 ௫௦1௩ 697 ௬௦௯;

கோத்த மாலையணி.

காசுமீரகண்டம்

Neckபோறீகாசு

kacumira-kantam,

nm.

இருப்பா). 3. Anancient goldcoin = 28 gr. troy;

<baimirat.

காசா மதியேன் (சாயு. உடல்பொய்,

mir, a country in the north of India, one of 56
18௦௮7, 0. 4.) ஐம்பத்தாறுதேசங்களுள் ஒன்று. (இரு

ஓத பழைய போன்னுணயம். (1050.)
4. A small
௦0றற௨ ௦௦4௦; சிறுசேப்புக்காசு. செஞ்சே யுனையோர்

72).

5. Coin,

க், 10000; ரோகீகம். எப்பேர்ப்பட்ட பல காசா
யல்களும் (5.1.1. i, 89). 6. Gem, crystal bead;

566 காசுமீரம், (குமசே. சத. 24.)

&0 518 gb kacumiram, n.<Kasmira, Kash-

வேங். சத. 97.)
காசை!

1806),

%.

“சாயா...

56

காயா.

மணி. காண்வழிக் காசுபோலவும் (இறை; 2, உரை, பச்.
29.
7. Girdle strung with gems; Gwusemus

காசைச் சருங்குழலார் (பதினொ. ஆளு. இருவுலா, 130).

A formula

and coarse grass. 866 நாணல்.
sumption; sequGmaib. (w.)

ணம். U@eor Gpis sre (Pas. 468). 8. (Pros.)

of a foot of two ner acai(-~-), the

latter ending in ‘u’, occurring in the last foot of
a venpa; வேண்பாவின் டறுதிச்சீர்வாய்பாட்டூள்
ஒன்று, (காரிகை, செய். 7.) 9. The hollow in the
centre

of each

row

of pallarikuli;

udembigif

யாட்டத்நிற் காய்கள் சேர்தற்குரிய நடுக்குழீகள்.
காசு

(de)

kacu,

n. <kaka.

Phlegm; Garang.

காசை?
காசை?

18080, ௬. € 825௪.

1. Kaus, a large
(ம$ல.)

1502ம், n. cf. ghdsa.

புற்பற்றை. (பில்)

காசையாடை

2. Con-

Grass turf;

kicai-y-atai, r. <kasdya+

we.
Brown-red cloth worn by ascetics;
காவிவஸ்திசம்.
a.
ae
காசையாடை மூடியோடி. (இல்.வ். பெரி.

(Ww.)

gia.

S1@hFetly'

kaicanam,

0010 போன். (இவா.)
ST @hFoottd? kaficanam,
Indian beech.

காஞ்சணி
Gurcranopmb.

ரோசனை.

kaficani,

n.

Ye.)

<kancana.

n. cf. karahjaka.
(e.)

(சங். ௮௧.)

SUCHET
hemp.

n.

See erg.

of gold;
Gar

3. Animal bezoar;

4, 566 காடீடாத்தி. (L.)

kafica, n. <U.

Indian

ghafjd.

See s¢5an°. (Se.)

காஞ்சி!

1886, ஐ.

See

1. River portia.

ஆற்றுப்பூவரசு. குறுல்காற் சாஞ்சிக்கொம்பர் (சிறுபாண்.
379), 2. Garland of kanci flowers worn by
soldiers while defending themselves against

காஜ்சிப்பூமாலை.

the onslaught of the enemy;

காஞ்சிசூடி. நின்றனன். (இருவாலவா.

(தொல். பொ. 78)

43, 8).

3. See

காஜ்சித்த்ணை, கண்ணிய சாஞ்சி துறையென மொழிப
(புடவெ. 4, தலைப்புச்சூத்திசல்), 4, (மரவ) 1௧௨

describing ‘the defence of a fortress on the
approach of an enemy by a king decked with
kanci flower appropriate to the occasion;

2. (Purap.)

Major

theme describing a warrior defending his
position wearing a garland of ka@fici flowers;
வீரன் காஜ்சிமலரீமாலை அணிந்து பகைவரீழன் எதி

நன்றிநிற்றலைக் குறிக்கும் புறத்திணே. வட்கா செதிரூன்

றல் சாஞ்சி (பில்).

காஞ்சிப்புராணம்

1.

<kafcani.

2. Colour

wiser. (e.)

Turmeric;

Blue | திணை.

n. cf. kasisa.

ST @5FLD kaficam,
vitriol;

காஞ்சுகி

847

காஞ்சம்

14664-ஐ-றமாரோஊ,

௬,

4சாஞ்ளிர். ந 31080௧ ௨௦௦4 Conjeevaram,
by Civa-fidna-munivar and Kacciyappa-muniஏலா, 181)
௦; காஜ்சீபுரத்தைப்பற்றிச் சீவஜாணழனி
வர் கச்சியப்பழனிவர்
பெற்ற தலபுராணம்.

ஆகிய

இருவராலும்

ஒயற்றப்

காஞ்சிமாலை 150/-௬218/, ஈ. 414. *. 1௦௧0.

on the firm stand of warriors wearing the kaftci
garland ready to face the assailing enemy;

காத்சிமாலை சூடிப் பகைவரைத் தடுத்தற்க எதிரன்றி
நிற்றலைக் கூறும் பிரபந்தம். (தொன். வி, 283, உரை.)
er @5Fustd kaficiyam, n. <kamsya.
minor

of

(சங். ௮௪.)

minerals;

SIGAQUI Eta

உபதாதுச்களுள்

One

ஒன்று.

kafci-y-etirvu, ௩. 4சாஞ்

ர்.
(Purap.)
Theme of a warrior defending himself against the onslaught of his ene-

1, எதிநன்றுத் சேனையை மேலிடாது தடுக்கும்
திறமையைக்கூறும் பறத்துறை. (பு. வெ.
வேற்றுமன்னன் வந்துவிட அரசன் காஜ்சியன்னும் 'வீரனுடைய
4, 2.)
பூவைச்சுடித் தன் காவலிடத்தைக் காக்கும்

புறத்

gimp. (y.Ga. 4,1) 5. Instability, transienஞூ). நிலையாமை. சாஞ்சசொன்ற செரு (பதிற்றுப். 84,
19). 6. An ancient secondary melody-typé of
the cevvali 01835) செவ்வமிப்பண்வகை, (திவா.)

7. A tributary of the Kaviri flowing through
Coimbatore district; கோயம்புத்தூர்ஜில்லா வம்
யோடிக் காவீரியுடன் கலக்கும் நொய்யலாறு, சாஞ்சி
வாய்ப்பேரூர் (பெரியபு. ஏயர்கோன். 88). 8. Staple
9. Entire-leaved
௦8 ௨ %௦16; நாதாங்கி. (ஸ.)
elm. See ஆயா,

STE5HR" kafici, n.<Kafici.

1, 56 காஜ்ச்

2.
புரம். பொன்னெயித் சாஞ்சி (மணி. 21, 148).
Woman’s waist-girdle consisting of seven

strings of beads or bells; மகளீர் இடையில் அணி”

யும் எழுகோவையுள்ள அணி,
(இலப். 4, 30, உமை).

சாஞ்சி யெழுகோவை.

3 தரம், 2. <ka-anc.

காஞ்சியொடு

சேசமொரு

ரப்பு. தழுவச். 70).

Hair;

wuitt.

பொருட்ெவியாகும் (காஞ்

காஞ்சிகா 1880165, ஈ. 68. சாஞ்சிசம். 50ரல்-

ஐழ்றக 12௪6.

566 எட்டி, (54)

காஞ்சிரங்காய் 18ஈள்ஷ்-1-39), ௩. 4சாஞ்9

சை.
தைச்

50௦/௨

ஈ௰4) எம்டிக்கொட்டை. சத்பகத்

சேர்க்தோர்க்குக்

காஞ்சிரல்கா

மீர்ததேல்

(வரக்.

குண். 22).
காஞ்சிரம்

kaficiram,

ஐ.

566 காஜ்சிரை.

(மலை),
காஞ்சிரை kaficirai, ஈ.
kannira.|
Strychnine tree.

[K. kasarka, M.

See oni. (Se)

காஞ்சினி kaificini, n. prob. kéficani.
566 மஞ்சிடீடி. (மலை),
dian madder.

Tn-

STEAFL TLD kaiici-puram, n. <Kafici+.

Conjeevaram, in Chingleput district, an ancient

sacred city, one of catta-puri, 4. 1.) சத்தபுரிகளுள்.
ஒன்று.
காஞ்சுகம் kaicukam, n. <hancuka. Jack6;

சட்டை. (மில்.)

காஞ்சுகன் 1840012ற,௩. 4காஞ்சசம்.

146,

he who wears a jacket, king’s attendant, body-

ஜகா; சட்டை!
சட்டையிட்ட மேய்காப்பாளண்.
வினைசெய்ய (இருவீளை. இருமணப். 108).

சாஞ்சகர்

See
காஞ்சுகி! kaficuki, n. <kafcukin.
Sr G5As Bose kaici-t-tinai, n. “காஞ்சி 1. காத்சுகன். சாஞ்சு வன்கண் மாச்சள் (இருவினை.
inculcating a belief

1. (Purap)

Major theme

in the instability of earthly things as a necessary

சல்லா. 4).

காஞ்சு” 14ந௦ப், ஐ. 4ச்சிவம்க..
preliminary to attain liberation; @GGumpisss
சட்டை.
(பில்)
புறத்
சாற்றும்
மாகப் பல்வேறுநிலையாமைகனைச்

[80121

காட்டம்" கரகர, n. <kastha. 1, Fire2. Small stick, as of
wood; விறகு. (இலா)
tree,

pipal

used

சண்டே

சமித்து,

ritual;

in

குண்டிகை வெண்குடை சாட்டம் (லப். 23, 77).

Pungency, anything hot to the taste; உறைப்பு.
Loc.

காட்டம்? 188120), ௩.

நல. ௬6௨1;

கிய அரண், (இவா.
காட்டலரி

1.

1கழ்விகர், ௩. 41ம். அலரி.

‘Willow-leaved water croton, |. sh., Homonoia
2. Jungle mango,
(L.)
riparia; seams.
s. tr., Cerbera odollam; நசீசுப்பாலுள்ள ஒருமரம்.
3. Mango-like cerbera, s.tr., Tabernae(ஐ)

montana dichotoma; vmt~aiens. (L.)
Si_t_aueng kattavarai, n. <id.+ அவசை.
Country-bean.
See am GGiordang. (ep. #1.)

t+ yoy.
1க((கயர், 2. <id.

காட்டவுரி
Silvery-leaved

1.

argentea;

Indigofera

indigo,

2. Three-leaved indigo. See yard

காட்டழல் 1881), ௩. £14.4 அழல். 110089

00றமிகஜா2ர10ட

காட்டுத்தீ. (சூடா;

Bison, wild

ர் ஆ?
1:0௫, ௩. பம்மி

cow, Bos gavaeus;

m2 GLn18. (Ban)

a
+ agni.
காட்டாக்கு கடவஎம், க. <kasth

Fire produced

from

fuel by churning;

டையைக் கடைந்துண்டாக்கும் நேநப்பு.

ஜோன்றி (9. போ. 9, 2, 9).
காட்டாசாரி

s8ectr. (W.)

காட்டாஞ்சி

@@9.

1808௯0)

kattafci,

#¢

சாட்டாக்சற்

ஆசாரி.
௪. 4140.
n.

<s0@'+ prob.

Entire-leaved staff tree, s. tr., Gymnos-

poria emarginata; மரவகை...

(L.)

காட்டாடு 1௨18(ய, ௩. <id.+9@

Jungle

sheep, barking deer, Cervulus muntjae ; Toxtg,
alan’.

(M. M. 398.)

காட்டாத்தி

rachis glandular senna,

1. sh., Cassia tomentosa;

Garqaiens,

katyatti, n. <id. +948. [K-

kadatti, M. kattatti.]

Holy mountain ebony,

தைல. 51.)
காட்டாமணக்கு

kattimanakku, 1. <id.

m. sh., Bauhinia tomentosa; திநவாத்தி. (தைலவ.

Rustic,

180481, ௩. 410.4 ஆன்.

வேண் savage, uncivilized rude man;

Forest, as a source of defence, one of four
sep Smt
kinds of aran, q.v.; sTdameumdr

Carpenter;

Small-stipuled downy

காட்டாள்

n. <s0@'+ sree.

kattaran,

காட்டரண்

காட்டா

ragi, dist. fr. téval-driyam; இராசி

(G. Sm. D. i, i, 217.)

aiens.

Liter.

(W.)

அவுரிவகை.
முநங்கை..

காட்டாரியம் katyariyam, n.<id.+ ஆரியம்.
Dry-crop

காட்டாவிரை 1408௭௨, ௬. 410. 4 ஆவிசை,

cf. kotu.

௬. 40, சச

நழக,

காட்டம்”

கலம்.

காட்டில்

849

காட்டம்

நாகரிகமற்ற ழநுட்

kattalatti, n. prob. s20-

erismrengs@

+.gerg@. Systematic elaboration of a musical
mode in all its variations; @eman@dr ஆலாபன

வகை, (சலப். 3, 26, உசை:),
go.
காட்டாறு 180/8, ௩. <s1+O'
stream;

காட்டிலோடூஜ் சிற்றற.

வ,

காட்டான்!

க. “ம்.

2, Stranger;

நாகாகமற்றவன்.

1. Rustic;

smootér.

1408), n. <id-+ee".

காட்டான்?

Jungle
(J.)

[M.

நக] 52% காட்டா, வெல்லரிய சாடி. சாட்டான் பூனை

(அறப். சச. 62).
காட்டிக்கொடு-த்தல் katti-k-kotu-, v. tr.

1. To put one in the way, to
<snl@-+.
teach or show the method of doing anything;
2. To play false; to accuse;
shpdGanGgse.
to betray, as a person to his enemy; தன் பக்
'னநவனை எதிர கைக்கொள்ளும் நீலைமையை
உண்டாக்குதல்.

காட்டிஞ்சி 10ம், ௩. 4சா914 இஞ்சி. 1.

Wild ginger, m. sh., Zingiber zerumbet; oF

வகை,”

(1)

5௦௦ சாரணை.

2. Purslane-leaved trianthema.

(ம$ல.)

காட்டிண்டு

1ஆிப்ர்யு ௩. <id. + இண்டு.

Copious narrow-leaved soap pod, 1. cl., Acacia
pennata; GubdSudemb. (L.)

ற-த்தல்

காட்

katti-marai-,

0. tr.

To tantalise a person by present<snc@-+.
ing something desirable to his view and snatching it away just at the moment of his taking
1; எளிதிற் கிடைப்பதுபோல் தோற்றுவித்து ஏமாறச்

சருணைமூர்த்நி சாட்டிமறைத்தறும். (இரு
54).
4 யானை.
காட்டியானை 100௦, 2. £சாட

செய்தல்...

விளை. வாதவூ.

ஏரயம் வீங்க)

காட்டில் வாழம் யானை, (இவா.)

காட்டிருப்பை 120/மழஷ் ஈ. 416.4 இரும்

ை
ou. 1. Mahwa, |. tr., Bassia latifolia; இநப்ப
pDicho
tr,
m.
ercha,
2. Indian guttap
வகை.
sis elliptica; wialms. (L.)

1200, 2௦.

5% காட்டிலும். ஒழிச்ச

காட்டில்
ய
ஆமணக்கு.
1, Common physic nut, உர,
த உறப்புச்சவிற்சாட்டில் பெரிய அழகைய/டை
பெருத்
541.)
்த.
(பதார்த
s.
ஒரு
Jatropha circas; gowmsgam
ும்.
5௦ காட்டில
-- சஸ்.
(வச. 1461, உமை)
physic nut. See பேயாமணக்கு. (1)
2. Red

107

850

காட்டிலத்தை

குயில் ஒருகால் கூவுல்சாட்டில் விடிக்ததோ (இவ். இருப்

பா, 18, வ்யா. 171).
காட்டிலத்தை 165((112௨1௨1, ௬. 4 காடு! 4 இலக்
@s. A species of jujube. See Gam, 1. (L.)
ST 119 oui kattilam, n.< kasthila. Plantain.
See airanip.

(wev.)

stig ili a7 kattil-amirtu, n. < 570!+

அமிர்து... 5௦5 காட்டகத்தமிர்து. (வக. 2110, 27.)
காட்
jay kattilavu,
௩. 414.4 இலவு. 172156
tragacanth. See கோங்கிலவு.
காட்டிலும் 680400, சலம். Than; empé
சிப்போதனள் குறிக்தம் இடைச்சோல். அசைக்சாட்டிலும்
இது சல்லது.--28.
As soon as, at the very
instant;

Srp

உமிழ்-.

are.

காட்டிலேபோ-தல்

நாகாவண்டூ.

(w.)

15(61-6-06-, ௦. 827.

rie
p gr

date-palm.

See

kattintu, n. <id.tid.

Wild

566 ஈச்சம்பனே.

காட்டீருள்ளி 1240/2ய]]1, ௧. 414.
4 சருள்ளி.
kadirulli.]

A

common

bulb

on

8௦:65. 526 நரிவேங்காயம், 1.
காட்டு!-தல் 18(0-, ச ஐ. tr.

sandy

Caus.

of

srem-. (M.kGftu.} 1. Toshow, exhibit, display;

காண்பித்தல். எம்மில்லல் காட்டுதம் (காலடி, 993). 2,

To reveal, disclose, set forth;
Sab sn_Oanex (Ger, 849).

prove; PaSéed.

sPafsed.

sien

3. To demonstrate,

கிதைமொழி

4, 7௦.

ஈஊப்பய்; தினைப்பூட்தேல். முழுவத்குறி காட்டி முத்
தே யுலசை முடிப்பாயோ (சம்ப.ரா. கடல்காண். 8).
5. To offer to a deity; நிவேதனஞ்செய்தல்.
ஆழ்வார்க்குக் காட்டுின்ற
இருவமுர்தும் (5.1.1, 111,
102).

6.

To

reflect,

பிரதிபலிக்கச்செய்தல்.

போல் (குதள், 706).

as

a

mirror

அடுத்தது.

or

water;

சாட்டும் பளிங்கு.

7. To

create, bring to

சைக்குச் சாட்டி (சிலப். 19, 17),

8. To introduce;

pass;

உண்டாக்கதல்,

strung

துன்பமிச்

காரி

illustration;

2atsemb.

gency, acridity;

உறைப்பு.

(001400.

காட்டுக்கஞ்சாங்கோசை

kattu-k-kai-

can-korai, 1. <s76'+. Sage tea plant, m. sh.,
Salvia plebeia; Gayaims. (ep. 3.)

STL @Gsst_eor.

kattu-k-katrai,

n. 410.

+. Firewood of various kinds, opp. to cavukku-k-kattai;
UsanPuswaef
or pgs. Madr.

காட்டுக்கடலி

Roughish

Grewia
ams.

kattu-k-katali, n. <id.+.

round-leaved

Indian linden, m. sh.,

scabrophylla;

பூனைப்பிடக்கன்

@tt_ Oeste

kattu-k-katalai, n. <id.+.

Rough small-leaved spider flower shrub, s. sh.,
Osbeckia aspera;

Cayams.

STL GSEOG

(w.)

kattu-k-katuku,

n. <id.+.

A sticky plant that grows best in sandy places.
5௦6 நாய்வேளை. (38. 38. 987)

காட்டுக்கத்தரி 1800-11௨௧,

#. <id.+.

Hedge caper, m. sh., Capparis sepiaria; Gay

வகை.

காட்டுக்கத்தாரி

1810-1 12லய், ௩. 414.

+kastiri, Musk mallow,
பெடீடகத்துத்தி, (மலை.)

காட்டுக்ககலி
Wild plantain.

shrub.

1%%0-1-1%க(வ11,
See am°Gasany.

Sit Oéagjtom

+.

hairy

n. <id.+.

kattu-k-karunai, ச. <id.

1. Purple-stalked

therias sylvatica;

dragon,

s.sh., Synan-

Tacca

pinnatifida;

ஒருவகைப்பூட,

2. Tahiti arrowroot,
சேனைக்கிழங்குவகை. (19.)

(பதார்த்ச. 417.)

aer__Oéagpaum kattu-k-karuva, n. id. +.
1. Wild cinnamon.
See gsroPauge?, 2.
Wild clove, s. tr., Pimenta acris; மரவகை.

காட்டுக்கல் 18(0:1-1வ]) ௯. “ரசி.

மணமுதலியன

+.

குழல் (கம்பரா, காடவி. 59),

ஆவிசாட்டி .

10, To

. . சோர்

heat,

as a

vessel of ghee; வேப்பம் உறைக்கச்செய்தல், கெய்ப்
பாத்திரத்தை கெருப்பிற்சாட்டி. உருச்னொன்.
11. To
bring back; மீட்டுத்தததல். ஆழிகாட்டி. யென்னா
குயிர் காட்டினாய் (கம்பசா. பிணிலீட்டு, 94).
காட்டு?

kattu, n. <sm@-.

1, Showing;

exhibition, presentation; aneini9deng. 2. Exam-

See

(ap. ௮:)

rough unshaped stone; egalms paGad.

ஊட்டுதல்,

சேடி

(L.)

அறிழகஜ்செய்வித்தல், செவ்வழியுள்ளத் தோனைக் சாட்
ஜி தெரியவென்றான் (கம்பரா, அனுமப். 23), 9. To
apply, as incense or perfume to the hair; so!

3,

துணைக்ககுவி. , இவ்வுடலே

காட்டொடுக்கச் காணாதே (9, போ. 8, 5, 13. 4,
Brightness, light; @a?. (௪. ௪. 5, 4.
காட்டு? %8(1ம, n. <T. gatu. cf. katu. Pun-

மாச்தர் பெருமை

நிலத்த, மதைமொழி காட்டிவிடும். (குதன், 28).

instance,

30௦8௭5, 1/0ற12௯ ௪5;

To be lost, wasted; வீணுய்க்கழீதல். (7.)

ST L10 Che kattificu, n. <id.+ eg.
காட்டீந்து.

{K.

ple,

துப் பதப்பொருள் காட்டு மூன்றினும் (ஈன்... 22).

Sudan _ogud aigner.

QuHif) kattil-umili,n.<
816" + perh.

A kind of beetle;

<id.+.

காட்டுக்காய்ச்சுரை

2.

A
(W.)

காட்டுக்கற்றருழை kattu-k-karralai, .<id.

Century plant, m.sh., Agave americana;

கற்றுழைவகை, (1,)

காட்டுக்காய்ச்சுரை kattu-k-kay-c-curai,

n. Cid.t.

1. A species of gourd;

சுரைவகை.

2. Deccan hemp, m. sh., Hibiscus cannabinus;

புளிச்சைவகை,
herbaceous
புளிச்சை,

(8).

plant,

(நா, 3. 83.)

3. Thorny hemp bendy,

Hibiscus

surattensis; முட்

காட்டுக்காய்வள்ளி

851

காட்டுக்காய்வள்ளி 1000-12-10. அவிழ், ௩.
<id.+.

Dioscorea

(ap. -)

2 Malacca yam,

m. cl.,

bulbifera;

an @éSaaaicra?

ams.

காட்டுக்கோழி 18(10-1-1]ம் க. <id.+.
[K. kadukoli, M. kdttukoli, Tu. Radukori.] 1.

Jungle

2. <id.

+.

கற்கவுதாரி.

காட்டுக்களை

<id.+.

kattu-c-canpakam,

White-stalked

சண்பகம்.

௩. <id. +.

காட்டுச்சந்தனம்

18((0-0-கேறர்கறவற,

shrub, large, often
Black-honey
<id. +.
scandent, Phyllanthus reticulatus; \eotaims.

“Malabar nutmeg, |. tr., Myristica
மரவிசேடம். (1).

Indian wild lime. See am’Guiguiéme,

(மலை)
STL Osa

n. <id,

Opal orange, m. sh., Glycosmis
Gayaims. (ep. 9.)

Physic nut.

See smi moods,

aT G&sOary.

kattu-k-koti,

௩. <id.+.

1. Broom-creeper, m. cl., Cocculus villosus;
கசப்புள்ள ஒருவகைக்கொடி,
2, Square-branched
sarsaparilla,
னரிவகை. (1.)

முந்திரிகை

காட்டுக்கொடி
muntirikai,

n.

1. ௦, Vitis latifolia;

(L.)

1.

கொள்ளுக்காய்வேளை.
lime.

kattu-k-koluici,

Purple wild indigo.

2.

A

species

5௦6 காட்டேலுமிச்சை, 2.

காட்டுக்கொள்
1. Black ந௦௧௦-தாகா௨,
2. Black dhal,

grape-vine,

ps Pfaons. (L-)

ST aPEHA
SILOS

<id. +.

'க(ய-௨-120(-

Jungle

<id.+.

நன்

zeylanica;

Smilax

m. cl.,

%8((0-1-120],

minima; areS wb guaient. (L.)

tica; பூடுவகை,

m.

sh., Vernonia

(பதார்த்த. 1035.)

காட்டுச்சரகவள்ளி

anthelmin-

kattu-c-ctraka-valli,

n. <id.+. 1. Cultivated yam, m. cl., Dioscorea
sativa;
yam,

காட்டுக்காய்வள்ளி,

m.

cl.,

Dioscorea

aims. (W.)
STL Os ares ool

+.

(மலை.)

2, Malacca

60/61/87௭7)

காய்வள்ளி'

kattu-c-cuntai, n. <id.

Indian tree potato, s. tr, Solanum pubes-

cens;

ஒருவகைச் சிறுமரம்..

STLOF Gg.

kattu-c-catti, ௩.

Mandrake, Mandragora officinarum;

<id.+.
(Gams.

(கை

காட்டுச்சேனா kattu-c-cena, n. <id.+. A

species of senna growing wild; நிலவாவிரையில்

௩. ஒநவகை, (39.)
See

of wild

௩. “3ம்...

5௦6 கரங்காணம். (மூ. ௮)

low twining weed,

Amarantus terni-

காட்டுச்சோகம் kattu-c-cirakam, n. <id. +.
Purple fleabane,

are OséQarr_ent_ kattu-k-kottai, n.<id.
+,

<id. +.

kattu-c-campal, n. <id.

Fine-leaved amaranth,
1. folius; Senna, (M.M.)

(win. 5.)

kattu-k-kofici,

STLGsQare5A
+@asrapésA.
pentaphylla;

2.

malabarica;

+.
Munro’s wax rose apple, s. tr., Bugenia
munronii; ஒருவகைச் சிறுமரம். (1)
.

+.

Sev kattu-k-kintal, n.<id.+.

A kind of grass; ysvaims.

%8000-0-08()

ar Os Among kattu-c-cirukirai, n.<id.

காட்டுக்குருத்.து kattu-k-kuruntu, 2. <id,

+.

௩.

மரவகை.

ene_Qéemibua

s. tr.,

Ghats,

நீலகிரிச்

Red cedar, |. tr., Erythroxylon mono-

காட்டுச்சாதி

காட்டுக்குமிழ் 18(1ய-12-1மமி, ௩. “1.4.

2.

fruited tulip tree of

ஜுமா).

<id.+.

ar OSE ipr@peved kattu-k-kila-nelli, ச.

French mulberry of the Western
Callicarpa lanata; மரவகை.

exustus;

(38.38.)

Wild greens of different kinds; am°ygueémur
கும் பலவகைக்கீரை. (14.),

(0)

சம்பங்கோமி.

Pterocles

the Nilgicis, 1. tr., Michelia nilagirica;

tr., Balsamodendron

kattu-k-kirai,

2௦8௭௪7௭114)

sand-grouse,

காட்டுச்சண்பகம்

kattu-k-kiluvai, ௩. 414.

Hill balsam tree, m.

fowl, Gallus

2. Common

+. Obsequies or funeral rites at the burning
ghat, opp. to vittu-k-hiriyai ; Pda Hig.
caudatum; rams,

(மூ. ௮:)

& 1200ம் ௦4 96026; கோரைவகை.

+. Primrose-willow, m. sh., Jussiaa suffru722052; நீரீக்கிராம்பு. (ரூ. ௮)

ar_GsGenaas

Gantig, மரவகை.

காட்டுக்கோரை 1810-12-1௨), ௩. “14.4.

காட்டுக்ரொம்பு kattu-k-kirampu, n. <id.
kattu-k-kiriyai,

1:8(40-1%-16ம்1ய) ௩. 414.

Prussic-acid tree, 1. tr., Pygeum wight-

ianam;

(w.)

காட்டுக்கரியை

காட்டுக்கோங்கு

+.

1. Cultivated yam, Dioscorea sativa;

abireParme.

காட்டுத்தம்பட்டன்

Rhynchosia

காட்டுடுகு 18(1ய4ய120, n. <id.t perh. 99.

“Twin-leaved false copaiba.

See statéam.

arUOsSeoor kattu-t-takarai, n. <id.+.

Wild fetid cassia; Saentalons.

(ap. #7.)

STL Oss out t_ot kattu-t-tampattan, 9.

Wild sword-bean, m. cl., Canavalia
<id.+.
ensiformis-virosa; வாளவரைக்கோடிவகை. (L.)

காட்டுத்தனம்

18((0-1-0ஊ௱,

௩. பர்.

uncultivated

manners;

rudeness,

Rusticity,

முருட்த்தன்மை. Collog.

(1.).

வாத்துவகை.

(ap. 2.)

STLOSMc109 kattu-t-tippali, ௨. cid. +.

Long pepper, m.cl., Piperlongum roxburghiana;

'திப்பலிவகை.

(1.)

| Forest

யும் பயிர், (9)

காட்டிற்பற்றிய

conflagration;

பேநந்தீ.

srLOsgSH

kattu-t-tutti,

Olitorius; gisSaims.

(M. M. 399.)

காட்டுப்பருத்தி
+.

௩ பக்.

Wild melon, Cucumis trigonus;

(2.1.)

காட்டுத் தூவரை

+.

(மூ. ௮),

காட்டுத் துளசி
basil,

Wild

1:8((0-0-6பரவாகர், ௩. <id.

kattu-t-tulaci, ௩. “18.4.

Ocimum adscendens; துளசிவகை.

(மூ.௮)

காட்டுத்தொட்டியன் 1:4(0-1-00(020, ௩.

A sub-division of the Tottiya caste,
<id.+.
who eat jackals and rats; தோட்டியசாதியின்

உட்பிரிவைச்சார்ந்தவன், 798௩.
காட்டுநாடு

4800 -08ய,

habited region in a forest;

#. <id.+.

In-

காட்டினுள்ளாகிய குடி

வாழ் பிரதேசம். சாட்சொட் டேமென (பூசா. 150, 19)SrL_Oprssons kattu-narattai, n.<id.+.
Indian wild lime. See am’Gigadéans, 1. (மலை),
காட்டுநெல்லி

kattu-nelli,

௬.

kattu-p-panri,

௩. <id.+.

K. k@dahandhi.{|
Wild boar, Sus
indicus;
ப்ன்றிச்சாதி. (பதார்த்ச. 854.)
» Sus indicus;
erc@rusa
sev kattu-p-pakal, n. Cid. +.
Prickly carolah:

See

uguraed.

காட்டுப்பாதை
Path

in

jungles;

(மூ. ௮.)

18(1ய-ஐ-ற8(வ, க. <id.+.
amy

Gadgubd

Country track; an2Oiupges anf.
aer_@cuIoAert

<id.+.

Section

af.

of

the

காட்டுப்பிரண்டை

Véda

consistin,

opus.

kattu-p-pirantai, ௩.

Pedate seven-leaved vine, l. cl., Vitis
பிரண்டைவகை. (1.)

காட்டுப்பிராய்
A species of mercury,
ப

்

kattu-p-piracinam, n.

mostly of mantras used in funeral rites;
கிரியைக்குரிய மந்திரமடங்கிய வேதப்பகுதி.
<id.+.
pedata;

2

மரவகை,

%86(0-ற-றப்8ு,

n. <id.+.

Ss. tr., Calodepas

calyci-

(பதார்த்த. 117.)

௩.

ere Ouien%er kattu-p-pillai, 2. <id.+.

é neglected ௦02௨, 8000 41102; திக்கற்றகுழுந்தை.

kattu-nérvalam,

மலையாமணக்கு.

காட்டுநொச்சி 1810-௦௦௦0, 2.<id.+. (L.)

1. Tall chaste tree, l.tr., Vitex altissima; நொச்சி
toss. 2. Water peacocks foot tree, s. tr,

Vitex leucoxylon; wiaans.

காட்டுப்பச்சிலை kattu-p-paccilai, ௩. <id.

+.

2.

5௪6 கத்தூரி

Coral plant, L.sh., Jatropha multifida;

ert_OGstamortd

Rose-wood, |. tr, Dalbergia

மரவகை.

வகை.
் காட்டுப்பன்

<id.+.

Emblic myrobalan, m. tr., Phyllanthus emblica;
நெல்லிவகை, (மூ. ௮.)

<id.+.

காமீடிலவு,

ஈ. <id.+.
2. Jungle jack, |. tr, kattu-p-pala,
Artocarpus hirsuta; uso
பேய்த்

Jungle dhal, m. sh., Alylosia candollei;

துவரைவகை,

566

Musk mallow.

ண்டை, (1.2.)
காட்டுப்பலா

காட்டுத் தும்மட்டி kattu-t-tummatti,

<id. +.

kattu-p-parutti, க. ௭12,

1. False tragacanth.

‘M. kéttuparutti.|

Bristly-leaved Jew’s mallow, m. sh.,Corchorus

தும்மட்டி.

%&நய-ற-றஷுரு, mn. <id.+.
Wild uncultivated crops,

vegetables that grow of (02115௪1425; தானே விளை:

(௫௩௮0.
காட்டுத்இ 1301ய-(-6) ௩. Cid. +. [M. kaftut-ti.]

adenanthus;

Phaseolus

gram,

காட்டுப்பயிர்
(K. kadahasaru.|

Eragrostis ciliata; Ptexuma.

millet,

green

Wild

பயறுவகை.

வக்.

க.

kattu-t-tinai,

erOs Sor
Forest

q.v.;

aru-vakai-p-patai,

of

one

காவோழ்சாதியினின்று திரட்டப்பெற்ற சேனை. (குள்,
162, உரை.)
காட்டுப்பாபறு 1810-0 -றஹ ரய, ௩. 410. 4.

Purple moon flower, |. cl., [pomaea muricata ;

Gatgaims.

kattu-p-patai, ௩. <id.+.

காட்டுப்படை

Forest-force,

(L.)

See Smyeva.

False tragacanth.

< id +.

௩.

கரடு

காட்டுத்தாளி

ere Oviuekattu-p-pacu,n.<id.+. Bison,
wild cow. See smium. (ap. #-)
STUOUILIGHH kattu-p-padicu, 2. <id.+.

ப்.

க.

kattu-t-tara,

காட்டுத்தாரா
நரிக் 8001)

காட்டுப்புகையிலை

852.

காட்டுத்தனம்

lanceolaria ;

Ww.)

sr_Gen§

kattu-p-pi, 2.

<id.+.

First

black excrement of a new-born child or calf,
கனரக
குழந்தை பிறந்தவுடன் கழ்க்தம் மலம்.

Ww.
iam

Gstjensfey kattu-p-pukaiyilai, n.

Seba
id. +. Wild tobacco, , Lobelia ia nicotianoefolia
nicoti
ia;;

853

காட்டுப்புத்தி
STOOLS

katyu-p-putti, 2. <id.+.

Stupidity, senselessness; முடவறிவு. (4.)

ar Gcujahéene

kattu-p-puliccai,

கீரை, (மூ. ௮.)

nm. <id. +.

134(0-ஐஐய8,

காட்டுப்புறு

Turtle dove; Upams.

௬.

tyaPdonad

See

Indian brown hemp.

<id.+.

(ep. #-)

Quijote

kattu-p-punnai, n.<id. +.

காட்டுப்பூவம்

kattu-p-pivam, 1. <id.+.

er

காட்டுவள்ளி
ere Owadlsos

kattu-manitan, ௬. <id.+.

1. Wild, uncivilized man; stafsuimadr.
2.
Lit., man of the woods, chimpanzee, orangவரவ; வாலில்லாக் தரங்கு.

காட்டுமனுஷன்
+.

184(0வற ப5கற, n. <id.

82 காட்டூமனீதன்.

காட்டுமா 18௦, ஈ.416. 4.
pah

almond.

See

amb.

1. மேம்க்ல-

(L.)

2.

Bucha-

nan’s mango, m. tr., Buchanania angustifolia;
Malabar poon, |. tr., Calophyllum tomentosum ; மரவகை,
(%.8.) 3. Indian hog-plum. See
நீண்ட மாவகை. (1.).
புளிமா. (L.) 4. Jungle mango. 526 உதளை.Longan,

(L.)

toraims.

m. tr., Nephelium longana;

ST_Ocygause kattu-p-pavaracu, 1. <id.

௪75)

ஒநவகைப்

m. tr., Felicium

tree,

False fern

+.

பூவரசு.

n. <id.+.

kattu-p-pinai,

STL Ocyyten

decipi-

eri Guoraiiong kattu-mavirai, n. <id.+

wreSess.

Cuddapah

almond

seed;

smmtngiiyy.

(மூ. ௮;)

காட்டுமாவிலங்கை 15((0-ஐக£ளிகற்12ம், ௩.
<id.+. A species of garlic pear, s. tr., Cra-

taeva religiosa-roxburghii; Foren wralaciongs.

(62)

er OWore kattu-mijaku, ௩. 414.4. 3.
Flat branched pepper, m.cl., Piper attenuatum ;
2. Lopez root, m. cl.
காட்டுப்பேய்ப்புடல் 1800-20-௫௨, மிளகுக்கோடிவகை,

(M.M.)

chaus;

Felis

cat,

Wild

Sears.

பூனையில்

Wild snake gourd, Trichosanthes
n. <id-+.
cucumerina; பேய்ப்புடல்வகை. (3.34)

18(10-ஐ௨ங்வார், ஐ. விக்.

காட்டுமஞ்சரி

Dichotomous flowered hillolive, s.tr., Linociera

purpurea;

+.
5௦௨
5௨6

சிறுமாவகை.

Sr Ougsrens

(1.)

kattu-mantarai, ௬. <id.

See amines. (wr)

er @rouavtd

kattu-mayilam, n. <id. +.

காட்டுமயிலை

1500 -ரஷரிவ்

காட்டுநோச்சி, 1. (௦. 34, D. i, 34)

௬.

<id.+.

காட்ட்நொச்சி, 1.

ferior forest timber, dist. fr. fekku-maram; தாழ்ந்த

கரமஸகார்,

காட்டுமரி
Marsh samphire,

உமரச்செடிவகை.

<id.+.

abrotanum;

kattu-marukko-

Southern-wood, Artimisja

weSGampsguaims.

காட்டுமல்லி

brachiata;

s. sh., Salicornia

காட்டுமருக்கொழுத்.து

luntu, #,

<id. ம் உமரி:

n.

kattu-malli,

(W.)

ns.

<id.+.

Indian cork, l.tr., Millingtonia hortensis; தீண்ட
மரமல்லிகை.

காட்டுமல்லிகை kattu-mallikai, n. <id.

+ mallika.
angustifolium

Wild

jasmine, m. cl., Jasminum

; மல்லிகைவகை,

(பதார்த்த, 478.)

காட்டுமழை 1:31(0-ஐவிய, ௩. “4.4.

in mountain-forest flooding the streams;

டிற் பேருதம்படி மலைக்காட்டிற் பெய்யும் மழை.

Vol. 15

aer_OWepawig kattu-miranti, n. <id.+
dgs+ ges. Rustic; rude, ill-bred person;
நாகரிகமற்றவன். 0௦7709.
ST OapHSG kattu-murukku, ௬, <id.+.

Rain
sm

566 பலாச.

Dhak tree.

mons kattu-murunkai, n. <id.

காட்டு

1, 5௯ காட்டூழதக்கு.

+.

(௩.)

2. Wild Indian

horse radish, m. tr., Moringa concanensis ;
மரவகை.

தோடை.
கை.

காட்டுமரம் 18(40-ரகாகர, 8 “40ள்.

காதி மாக்கட்டை.

Toddalia aculeata; &&FSéaszenr. (L.)

(1.)

(மலை)

(L.)

Malabar-nut

3.

4. கெயி/௦ றக.

tree.

59

566 ஆடா

மாவிலங்.

காட்டுமுள்ளங்கி 1:2110-ஸ௦]14ம14, ௬. 444.

Forest radish, Sonchus
+.
ளங்கிவகை. (2.3. 297)

ar Gapm@e

oleraceus;

kattu-maskil,

par

க. 4184.

Swollen node-riaged semi-solid bamboo, m. tr.,

Dendrocalamus strictus; PonphS&.

(L.)

STL_OOoréene kattu-moccai, n.<id.+.

Country

(மூ. ௮)

bean,

Dolichos

ereOG@oreid

lablab;

katto-rdkam,

காட்டவரை.

n. <id.+.

Dysentery among cattle caused by eating the
first growth of grass after rains; மாட்டூநோய்

வகை.

காட்டுவள்ளி 1800],

௩. 416.4.

Cultivated yam, m.cl., Dioscorea sativa;

1
Sas

2. Five-leaved yam, m.cl. Diosaxira?. (L.)
corea pentaphijla; adrotéGamgaima. (A.) 3.

aitensiosaims.

<id.+vari.

n.

800180,

காட்டுவாரி

< id. +.

2.

kattu-vakai,

Siris, 1. tr., Albizzia lebbek;
amma.

Jungle stream;

[M.

ser Gasranp kattu-valai, n. <id.+.
altempaisns.

superba;

Musa

tr,

s.

plantain,

Wild

kattu-venkayam,

src @@Qameruid

1.

866 நரிவேங்காயம்.

<id.+.

காட்டுவெண்டை

%8((ம-ஏளரகர்,

2. <id.

+. White wild musk mallow, m. sh., Hibiscus
ficulneus; செடிவகை.

kattu-vel-ven-

sre OGecr@amaqud

kayam, n.<id.+. See s?Gartisnunb.

(M.M.)

STL_AQeusronl kattu-vellari, n. <id.+-

See GuisdGambwy. (மலை)

Colocynth.

காட்டுவெற்றிலை kattu-verrilai, n.<id.+.
Box-leaved ivory wood.

ere G@CaniIev

See SESEL.

kattu-véppilai, n. <id.

+. (L.) 1. Curry-leaf tree.
See #SGanduy.
2. A species of wampee, m. sh., Clausena
wildenovii;

Gaaians,

arc Oorertesr

kattullan,

n.<id. + 2er

னான். Wood snipe, Gallinago nemoricola; 25
வசைக் குநவி.

. [14.
காட்டுள்ளி 180:ய1, ௩. 4/0
4 உள்ளி.
5௦௦ நரிவெங்காயம், 1.|
hattulli, Tu. kadulli.)
(தைலவ.

தைல.

135.)

காட்டெரு 1814ம், ௩. 414
* .
௪௫.

manure,

esp.

dried

dung

Forest

of cattle; arcyad

உலர்ந்து கிடக்கும் எந. நிலக்திருத்திச் காட்டெருவும்
போட்டு (அருட்பா, 4], உறுஇிகூறல், 2, 2).
காட்டெருமை 18 யாயர், ௩. “ரல்.
kaderume.]

(K.

Wild

katteruma.]

2. [M.

[M. kdtteruma.]

buffalo;

Madar.

1.

srgemouSeri.

See

எநக்கு.

3.

Milk-hedge. See Bugacra?.

4. Square spurge.
566 சதுமக்கள்ளி,
East Indian arrowroot.
5௦6 கூவை,

(ம$.) 5.
(சம். ௮௧)

காட்டெலுமிச்சை 1811 ய01௦௦வ, ௩. 414.

+.

1.

Indian

monophylla;

s.

tr, Atalantia

180160, ஈ. 414.
4 ஏணி. 1945௦௯.

625 காட்டா.

காட்டேலம் 181180), . <id.+.

cardamom.

காட்டேறி

kateri.]

க,

உ <id. + ஏறு. (1,

An evil spirit;

eg gtgGgzalmB.

&TL_aot_ kattai, n.<kasthd.

point of the compass; fea.
றெக்க;

எல்லை.

(சூடா)

portion of time=64

Greater

(பதார்த்த. 1030.)

566 பேரேலம்.

1. Direction,

(Sar)

2. Limit,

3. (Mus.)

kanam,

15

or

Minute
18

twink-

lings of the eye according to some; 64 sews

கோண்ட சாலநுட்பம். (பரத. தாள, 27.)
extremity, top, tip, apex; gie?.

காட்டொலிவம்
gla.
வகை.

4. Point,

(W.)

18(101/80), 8. “கா,

Wild olive, m. tr., Olea dibica;
(விவிலி. சோம. 11, 17.)

Senos

காட்பு மய
mn. <snpcuy.
Hardness,
as
of timber; mamb. siya é¢ சிலையின் (sésy.
சிங்சமூ. 194).
@TL_&ib katakam, ம. 4காழசம். ௦1. 8சீர்சந்..
01241)

ஆடை.

(இவா)

@TL_UpSlo kata-pantam, n. <gédhat+.
Large torch for festive 0008510105; தீவட்டி.
STLwi@eeval katamar-celvi, 2. < sa!+

0i--+. Durga, as dwelling in the forest; துரிகீ
கை, சாடமர்செல்வி கழிபெரும் சோட்டமும் (மணி. 6,
53).

காடர் 818, ௩. <id.
tribes,

dwellers

in

the

1. [M. katan.]
forest;

Hill

வனவாசிகள்..

குன்றகஞ் சேர்ந்த காடரில் (இறை. 23, உசை, பக், 126).
2. Hill tribes occupying

the

of strong build, with woolly

Anamalai
hair

and

hills,
African

1807௦5; ஆனைமலையில்வாழம் ஒரசாதியார்.
காடவன் katavan, . prob. id. Title of

the Pallava kings; udevataafer FpenyiGuut,

(Qudtuy. Bu

ser. 7.)

காடவிளக்கு 1512-1114, n.

<gddhat+.

Lamp formed by putting oil and wick in
large vessels for illumination on great occasions; Gugaferég. (w.)
காடன் 1:5(20, ௩.
A species of fish; Setr
வகை.

(5)

2. A species of

காடாக்கினி katakkini, n. <gadha+t agni.

566 நாய்விளா.
4, Trifoliate winged
5௪6 மலைநாரத்தை. (4.3.0. i, 30.)

1. Gréat fire, conflagration; GugGsecny. (w.)
2. A strong fire produced in order to prepare
medical powder, from four or five sticks each

14 110௦.

lime.
lime.

wild lime,

ancGsnageng.

காட்டேணி

emis

Malacca yam, m. cl., Dioscorea cullifera;

adro?. (W.)
ene_Gamens

kattuvala.]

காடாக்கி

854

காட்டுவாகை

5௦6

காட்டுக்கோழஞ்சி,

காட்டெள் 18(19), ௩. <id.+.

3.

Musk

1. கமி,

Sesamum prostratum; egainacs ye. (M.M. 310.)

2, Wild sesame, prostrate growing plant, s. sh.,
Guizotia abyssinica; Gaiqains. (M.M, 742.)

as thick

as two

fingers,

and

encircling

the

melting pot containing herbs; @scwGeis&
கனழள்ள நான்கு அல்லது &ந்து விறகுகளால் எரிக்

கும் எரிப்புத் திட்டம், (பைஷ்ஜ, 4)

855

காடாத்தகாரம்
SHLM SSSA Ted katantakaram, n.
andha-kara.

Pitch-darkness,

கனத்த இநள். (9. 9. 2, 58, Rand.)
காடாய்ப்போ-தல்

<id. +

thick darkness;

katay-p-po-,

v. intr.

<sn@'+. [M. haddykkida.]
To lie waste,
ஜாம ௭௦003 25 1894; மரமடர்ந்து நீலம் பயனின்றி
ஒழிதல்.

காடாரம்பம் 18(கஷறக,
௩. வம். 4
[T. kadarambamu, K. kidaramba.] Dry tract,

rain-fed land where only dry crop can be raised,

opp. to nir-drampam; நீர்ப்பாசனம்
பிரதேசம். (0. 7௦. .1, 298)

இல்லாத

காடாலிங்கனம் 150211 8௨0௨௱, 1. < gadha
01086 ஊம்ாக௦௨; இறுகத்தழவுகை.

+4-lingana.

காடாவிளக்கு

kata-vilakku, 2.

<id.t+.

5௦6 காடவிளக்த..

காடாற்று '- sev katarru-, v. intr. 4சாட1 1...

To perform the ceremony connected
quenching the fire when a corpse has

with
been

burnt, and collecting the bones in a new
earthen pot; 4sworéSfonum செய்தல். இசண்டு.
மூன்று காளுறுங் காடாற்றாமுன்

(மச்சபு. சபிண்டீ. 19).

காடாற்று? %818ரரய, ௩. 4காடாத்று-.. சோக
mony of quenching the fire when a corpse has

been burntand collecting the 5௦௦8 ; சஜ்சயனம்.

Sig! kati, n. <sG'.. (T. hadi, M. kati] 1.
Fermented gruel or rice-water; yorsp aoe,

(பதார்த்த, 49)

2. Vinegar; yoPSe adr. 3. Gruel;

கஞ்சி, காடி. கொண்ட
134).

கழுவுறு கலிங்கத்து (செல்.

4, Acetous fermentation of sweet fruits;

புளித்த பழாசம்,

5,

1011௦5) ஊறுகாய்.

சலன் (பெரும்பாண். 57).
காடி.

காடிவைத்த

kati, n. prob. se". cf. ghrta,

நெய். (பெரும்பாண், 57, உரை;)

Ghee;

1. Neck,
Srtg® kati, n. prob. ghatikd.
0௨06 ௦4 (0௨ ௩௦, கழத்து. காடியின் மிதப்ப வயின்ற.

காலை

the

(பொருச, 115).

2. Neck-like elevation on

floor for placing

big pots; SimpaoSwen

கழத்துப்போல் அமைக்கப்பட்ட

வைத்தற்தத் தரையி

மேடை. (பெரூம்பாண். 57, உமை)

காடி* (கழ், ஐ, வக்கார். A கேகய
எடு 300 ஜவர;

தானியத்தின் முகத்தலளவுன் ஒன்று.

வயிசச்சாடி செல் (9.1.1.
emg?

௦ம் கற்

141, 9).

kati,

n. <U. gadi.

Cart, carriage;

14,

௩. 400. ஐச

1. Trench ofa

வண்டி.
காடி

Nitrate of silver, lunar caustic, Argenti nitras;

நேநப்புக்கல். (மூ. ௮.)
காடிகம் கிஷ,
உ. 4காழகம்.
stiffened with starch or gruel; &%.
காடிகானா

Cart-stand,

மரவேலையின் போளிவாய்.

Sty serge

kéti-k-karam, n, <ang +.

1810-1202, n. <U.

carriage-house,

shed

காடிச்சால்' 18(1-0-08], n.<

Cloth,
(@W)

gadi-khana.

carts; வண்டியை நீறுத்தும் கட்டடம்.

for keeping

ena! +. Broad-

mouthed pot for keeping sour rice-water;

sry

வைக்குஜ் சால். (ஏனேர். 172.)
காடிச்சால்? 180-௦-081, 2, 4காடி*4*. 0௦07௦
1௩7௦௦74௦01, ஈஸ; மரவேலைமின் போளிவாய்,
Sig FET Vapes kati-c-cal-milai,n. < snp!
+.

North-eastern corner

where

waste

water

is emptied ina pot at sacrifice; wrsardunSh ary

வைசீகப்படூம் வடகிடிக்குத்திசை.
தேவதையை

சாடிச்சால்மூலையில்

ஆளுயித்தாராடல்

(இவ். சண்ணிதுண்.

வ்யா. அவ. பக். 5).

காடியடுப்பு 1814-3) -வ4்பறறம, ௬. 4சாடி*4. த
fireplace in the form of a long ditch used for

cooking on a large scale; Gar@onw6iny.
S119 WiVG kati-y-alaku, ௩. <id.+.
எ?

போளிவாய் சேதுக்குங் கநவி.

Groove

(௦.3)

asmgWeniptijef kati-y-ilaippuli, ௩. 410.
+.

Plough-plane;

etigujof

plane;

séadagafams.

(C.E.M.)

kati-y-uli, ௯. <id.+. Rabbet-

@enptnya? ans.

(C.E.M.)

eirig Glau" @- sav kati-vettu-, v. intr. <id.
+.

To

scoop,

தோண்டுதல். (4)
காடினியம்

cut

into

hollowness;

katiniyam,

பள்ளந்

௩. < kathinya.

Hardness, rigidity, toughness; கடினத்தன்மை,
காடு! ஷய, ௬. 4சடி*, ௦4. kastha. [T.K. Me
ய

ச்சீ

1.

Forest; jungle; desert; aarib.

சாடே சடவுண் மேன

(பற்றுப், 13, 20). 2, Ex-

0695192655, ௨00 0௧0௦6 ; மிகுதி. எங்கும் வெள்ளச்
காடாயிருக்றெது. 3. Density; நெருக்கம். தாமரைச்
காடு போன்றுர் (வக. 2199). 4. Chaff, straw, etc.;

Gageng. (Se)
காடு?

1540, ஈ. ௦4. kasthd.

1.

Border,

limit; எல்லை. (பில்.) 2. A measure=4 anaippu
=more than 2 acres; நான்கு அணைப்புள்ள ஒர.
நில்வளவு.
3. Burning-ghat, burial ground;
சு$காட,

2. A fireplace in the form of a
fort; அகழி,
3. Manger; wm
long ditch; Gam2enwG6c1y.
G&Gamy&. Collog. 4. Groove in woodwork,
rabbet;

காட

செய்தல் கல்லென வொவிக்குல் சாடு (பு. வெ.

30, காஞ்சிப். 6, கொளு).
இடம்.

4. Place; tract of land;

வயற்காடு, பட்டிக்காடு,

புண்சேய்நிலம்.

(௦.௦.)

(பில்.)

6. Small

5. Dry land;

village; #Su

உளர். (பிக்;)

&0@* katu, part. An ending of verbal nouns,
ஜே 10 சாச்சாடு; ஒரு தோழிற்பேயர்விகுதி.

காடைச்சம்பா

856

காடுகட்டு-தல்

SIOGL_O-5H

katu-kattu-, v. intr. 4 காடு!

++. To prevent, with incantations, wild beasts
and birds of prey from frequenting a particular

game;

காட்டில்வாழம் தேவர்களுக்குப் பலியில்.

காட்டிலுறை தெய்வங்கள் விரும்பியுண்ணக் காடுபலி பூட்
டென்றான் (பெரியபு. சண்ணப்ப. 50).

காடுவசாதி 18(0/௨-௦8ய், ஐ, ப்
1 வாழ்-4*

01௦௨; விலங்குபறவைகளைக் குறித்தவிடத்தில் வாரா
மல் தடைசெய்தல். காக மணுகாம லெல்குல் சாசெட்டி.

jati,

(குத்றா. குற. 23).
காடுகலை-த்தல் 1:5(ம-12௨121-, ௮.

2௪. 214. *.

y-ay-t-tiri-, v. intr, <id.t. (w.)

1. To

the

slovenly, negligent of one’s dress;
விகாரமான
கோலத்தோடூ திரீதல், 2, To be vagrant, as a
neglected orphan; osrensumig Sted.

beat

the

bush

for

starting

game;

புதர்களை அடித்து விலங்த பறவைகளைக் கலைத்தெழப்
புதல், 2. To threaten subordinates or servants
by calling them to a strict account; வேலைக்
காரரைப் பயழறுத்துதல்.

காடுகாட்டு-தல் 1840-1&(4ப-, ஐ. 47. <id.+.

Lit, to show the burning-ghat,
disappoint ; aumbmige. (W.)

erGarer

to

deceive,

See

katu-kal, n, <id.+@yprer.

காடூகிழாள். (சூடா.)

asr@GipCairan

katu-kilavol,

காடுவசாதியாய்த்திரி-தல்

erGairf

katu-vari,
௦௨;

scrapes மற விழ 6

சேர்ப்பவன்.

3, He who

&rOBipren katu-kilal, n.<id. +.

Durga,

as goddess of the forest; giféma. (GHG.

959, உசை.)
STOGpran@awev
<id.+.

katu-kilal-veyil,

Refracted light at sunset;

மணத்தில் தோன்றும் மஜ்சள்வேயில்.

௩.

காடமித்தல்.

சாடசெடுத்து கா.

STO@aapOraal katu-kelu-celvi, n.<id.

+@sgpq-+.

Durga, as dwelling in the forest;

துணல்கையுல் கொடுத்த" (தொல். பொ. 461, உரை.)
<id.t+.

icatu-kol-,

To clear the forest;

காட்டை

v. intr.
வேமீடி

பழித்தல். சா௫ுகொன்று காடாக? (பட்டினப், 283),
er@u@-ge katu-patu-, v. intr. <id.+.

1, To abound, as wealth; நிரம்புதல், கசுவரியம்.
அவனுக்குச் காடுபடும்படியிறே அவன்பார்த்தது (ஈடு, 5,

9,5).

2, 70200 92506; வீணாதல். இப்பசப்பெல்

ஸாம் . ... காபெட்டசடெக்குமோ (ஈட, 1, 1, 1).

காடுபடுதிரவியம் katu-patu-tiraviyam, n.
<id.+.
Forest-produce, as arakku, irdl, ten,
m போநள்கள்.
mayir-pili, navi; em ygidng

(சூடா)

.

srOuad
yy G-sev

resorts to any

kind

சீவனத்துகீகேன்று எத்தோழீலையுஜ் சேய்பவன்,

katu-val-cati,

Savage tribe, as forest dwellers;

n.

வர்.

amid

auniggs

மாசப்பெற்றான் (இவ். சாய்ச்சி,

12, 8).

காடுவாழ்த்து

%8(ம-48]060)

nm.

<id.+.

(Purap.) Theme of praising the burning-ghat,
as perpetually impressing upon the minds of
people the transitoriness of earthly things; ar&
Garg இறந்துபோகவும் தான் இறப்பின்றி நிலை

காடுவெட்டி katu-vetti, 1. <id.t. 1.
Wood-cutter, one who clears the forest ; wmb

வேட்டபவன்.

2.

நாகரிகமற்றவன்.

To

Savage,

uncivilized

man;

(18.).

காடேறு-தல் %8180ப-, ஐ. சச. “1ம்.
1.
flee away to a forest; காடீடிற்கு ஒ௫தல்.

சாடேறித் இரிவார் சண்டீர் (தமிழ்கா, 935). 2.
கூழுச் காடேறி
To seemingly disappear, as a disease, just be-

துரீக்கை. கா௫கெழுசெல்விக்குப் பசணிசாட்
காடுகொல்(லு)-தல்

கண்டபோநளேல்லாஜ்

பெற்ற புறங்காட்டை வாழ்த்தி உலகவியல்பை விளக்
(சலப். 4, 5, கும் ஒரபுறத்துறை. (தொல். பொ. 79.)

காடுகெடு-த்தல் 1500-1610, ௪.4௭. 410.4.

டாக் (தொல். பாயி, உரை).

1

2. One who

a Purenp

ees.)

To clear the forest;

1, To be

of profession however low to maintain himself;

1. 566 காடுகியான்., காடிழெவோட் கசைத்திருக்த சாக். arf. s@anpeBy

தை (யாப். வி. 93). 2. The second naksatra, presided vver by Durga. See usen?. (eur)

katuva-cati-

n. < id. +. G.)

Garden 18165; சேத்தைவாநங் கநவி.

erOam prin G

n. <id.+.

(J.)

Corr. of காவோழ்சாதி.

katu-pali-y-attu-,

0.

intr. <id.+.
To sacrifice cock, etc., to the
forest deities before bunting, to ensure a good

fore the death of a person who suffered from it;

மாணத்தறுவாயில் நோய்த்தேளிவு உண்டாதல்.
காடை
katai, n. <cdsa. [M. kada, Tu.
kade.|] Rain quail, Turnix taigoor; gmidp4o.

(Ban)

Si eo_S&aar
oof katai-k-kanni, n.< aren

+.

Common

40௧115 5?

millet, having

the

colour

of a

காடையின் கண்போன்ற தினைவகை.

(பதார்த்த. 1400.)

SIU _ESOpSSor
<id.+.

Quail-neck

katai-k-kaluttan,
paddy,

ஐ.

maturing in five

months, raised in the southern Tamil districts;

ஐந்து மாதங்களில் விளையக்கூடிய நேல்வகை, (18.)

STOOL_FF DUM katai-c-campa, n. <id. +.
A kind of campa paddy; sibur Gradmens.

(பதார்த்த. 919)
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காடைப்புடம்
காடைப்புடம் 1212/-ற- ரக,

&1 eer 1_&tb' kantakam, உ. நகர். சாண்-.

௬. “12.4.

(Med.) A measure determining the strength of
fire in the calcination

with

a single dried

or

reduction of metals

dung cake;

காண்டவதகனன்

காடையளவாக

ஓரெநவிட்டு எரிக்கும் மரந்துப்புடம். (மூ. 9.)
an o_O katai-y-iraku,n.<id.+. Crest

(௮)

Steerl_&tb?

Si eort_Gip* kantakam, n. cf. Sara-kanda.

566 காண்டம்“.

முள்ள இறத. (5.)
காடோடி 180,

566 காண்டம்”.

katoti.])
One
savage, 105(10;

<ard'+9@0-.

௩.

who roams about in forest,
வனத்தில் தீரிபவன். 0௦1700.

காண்'(ணு)-தல் 8-, 73௦. [77. ௧௩௨, 8
.] tr. 1. To see, perceive, view, descry;
காணிற் குடி.ப்பழியாம். (நாலடி, 84).

To gain
new

2.

sight of, as a deity, a great person, the

௬௦௦ ; தரிசித்தல். இருக்கண்டேன் பொன்மேனி

kintakam, n. prob. karanda-

ka. Pot with a spout, ewer, aiosimovtb. (We)

made of variegated feathers, worn by stageஐிஷுகக; நாடகநடிப்போர் தலையிலணியும் பல நீற

[M.

1.

cf. kénda.
Jungle, desert, woods; #6. (பில்)
2. cf. kantaka. Sickness, malady, disease ; நோய்.

(மூ. ௮).

காண்டகம்* 1081௨0,
காண்டம்"

கரவ,

n. cf. kanda-tikta.

௬. றவர். காண்-..
uv.

Mountain, hill;

kandara.

1. 6.
2.

(We.)

cf.

kanda. Jungle, desert, wilderness; காடு, (இவா)
&loert_tb? kantam,n. <kauda.

1. Water;

sacred water;fit. அருத்தவா யதுக்யெ குங்குமக் காண்
டமும் (கல்லா.

49, 10).

2. Staff,

rod; Gare.

3. 511) 56வ116; அடித்தண்டு.

(குடா)

4. Arrow;

aby.

(Gur)

(யாழ். ௮௧.)

5. Weapon; ஆயுதம்.

கண்டேன் (இவ். இயற். 9, 1). 3. To discover, find

6. A large section of a book; srguc
(சூடா.)
பெநம்பிரிவு. (பிங்)
7, 130, 1481; முடிவு. (சூடா.)

(Ger, 849).

8. Opportunity, season; stounb. 9. Collection,
multitude, assemblage; #asir. (ss. 8.)

௦௦6; கண்டறிதல். காணாசாற் காட்வொன் தான்காணான்

4, To make, create; உண்டாக்குதல்...

முனைவன் சண்டது (சொல். பொ. 049).

5, To per-

பேட 9 0௧ 520505) போறியாலநிதல். ௮வன் பேச்
சைக் சுண்டு (இருவாலவா. 16, 28).
6. To consider,
1072518816) ஆராய்தல். அறம்கொருள் கண்டார்க. ணில்

aise.

experience;

7. To

(குறன், 140).

spiusiss'd

8. 2௦ ஈஈதகாம்) மதித்தல். தானெனக் சண்

டும் (சல்லா. 51, 7).
9. To worship,
10.
வணங்குதல்... (மிங்)
1006)

flight, drive away, as seeing

enemies;

புறங்காணுதல்.

(கவித். 119, 5.

நிலவுக்

venerate,
To put to

the back

11, Toattain, obtain, get; பெறு

தல். மூழ்று மிடங்கண்டபின் (குறள், 491).

tell, ஷூ;

of

சாண்பதுபோல

12. To

யாவருங் கண்ட நெறி (ஆசா

சொல்லுதல்.

13. To look like, resemble; abS nae.
சக். 17).
மழைகாணு மணிநிதத்தோய் (கம்பரா. குகப். 26).
14.

&itexrt_tp* kantam, n. <karandaka. (@u#.)
1, Jewel-box;

ஆபாணச்

செப்பு.

கமண்டலம்.
காண்டம்*

181௧0, 2. prob,

Ground ௦.

566 நிலவேம்பு.

2,

Ewer;

kanda-tikta.
(18.3. 1773)

காண்டம்” kantam, n. <kanda-pata.
(K. kénda.] மோக
திரைச்சீலை. (பில்)
Cloth, garment;

காண்டம்*

aor.

1.
2,

(Gu)

kantam,

n. <Sara-kanda.

A

mineral poison. See ssatcin_witag.tomred. (ap. ௮)
Geerttp’ kantam, n. Moon creeper.
566

சீந்தில்.

(மூ. ௮).

erovrt_1o Gob kanta-mantiram, n.<ka-

௦ ந286; போரந்தூதல். மற்காணுக் இரடிண்டோன் nda+. A mantra that enables a horse to fly
(கம்பசா. குகப். 26)—intr.
1. To accrue, result; through the air; குதிரைகளை வானிற் பறக்கசீசேய்.
பலிதீதல், இவ்வருஷம் சாகுபடி. எவ்வளவு காணும்? 2, யும் மந்திரம். (வக. 793, உரை.)
To appear, to be found, to become visible,
கண்ணுக்குத் தேரிதல். காண்டுன்ற கில
ஞூ;

காண்டமோசனம்
<id.+.

Ceremony

180(க-6வறக௱,

performed

௩.

at the close of

மெல்லாம் யானேயென்னும் (இவ். திருவாய். 5, 6, 3). 3. the study of a kanda of a Véda; Gasaeer
To be sufficient; போதியதாதல். இப்பொருள் of ஒவ்வோரு காண்டத்தையும் ஒதிமடிக்தங்காற் செய்யுங்
தனைகானைக்குக் காணும்.
காண்” 180), 4காண்-. n. 1. Sight; ance.

காண்பிறச் தமைந்த காதல் (கம்பா, இருவடிதொழு. 70).
2. 13டடு:; அழகு. சாண்டச . . . முகனமர்ந்து (இரு
Expletive of the 2nd pers.
முரு. 250)—int.

meaning

beheld;

முன்னிலையில்வரும் ஒர் உரை

யகை. ுவ்வாய்காண் (குள், 1294).
காண்கை

அறிவு,

கவ)

௩.

<id.

Knowledge;

பொய்யா . . . காண்கையர் (முல்லைப். 56).
108

கிரியை.

(இருவானைக். கோச்செல். 14)

காண்டல் கவல, 1. 4காண்-.

8௦6 காண்ட

லளவை. காண்டல் கருத லுவம மாசமம் (மணி. 27, 9).
Sierleoarena kantal-alavai, n. காண்

டல்--. (108.) Perception;
tion;

means

of percep-

பிரத்தியட்சப்பிரமாணம்.

காண்டவதகனண்

kantava-takanan,

n

<khandava+ dahana. Arjuna, who burnt down
the Khandava forest; ogéaondr. (#2. 5.)
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காண்டவம்

காணம்
காண்டீபன் 180 1றற,

GTI L_OuLd kantavam, n. <kha@ndava.- A |
forest, sacred to Indra and burnt by Arjuna as

(யீல்.)

அநச்சுனனுல் அக்கினிக்கு இரையாக அளிக்கப்பட்டது

Arjuna’s 5௦௦;

ஊட ௦86 பத (௦ கதாம்;.. இந்திரனுக்குப்பிரியமானதும்

மான ஒர காடு, காண்டவத்தைக் சனவெரிலாய்ப் பெய்.
வித்தானை (இவ். பெரிய. 9, 5, 2).

STGHT LOUGH kantavan, n. <id.

5௦6 காண்

டாவனன். சாண்டவனை கோக்குபு ககத்திறைவன் (சேது.
பு. கத்துரு. 77).

காண்டாதிகிருகம்

kantati-kirutam,

௬.

<kanda-tikta+ ghrta.
Medicinal preparation
of chiretta, etc., with ghee as vehicle; BauGarby

முதலியவற்றுல் ஆன

தேய்வடிலாயுக்ள. ஒந கூட்டு

kantamrgam.|

ஐ. [18.

11100௦8105 ; கல்யானை,

காண்டாமிருகரத்தம்

18௭(8-ஐ1்ய12-1௨0-

tam, 2. < sre nd@eb+rakta.

blood cane, m. cl., Daemonorops draco; isa
aims. (L.)
4, Resin from these trees; S#eir
வகை,

(99)

காண்டாவனம் 1:81 18-4கறவா, ௬. 4282௨
சாசர்.

See

காண்டவம்.

காண்டாவன

மென்ப.

தோர் சாடு (இவ். பெரிய, 9, 4, 2).

காண்டாவனன் 1:8015-4ஊகர, n. 4சாண்
உரவனம். 101௨, the lord of Khandava; @6£
ன். (பில்.)

காண்டிகை

மரபி], ஐ. றா௦ம், 8௭945௪.

Brief exposition of the salient points ina text;

2.

a constellation of the zodiac;

1,

Sagittarius,

sauté.

(w.)

SN citi. cussr kantivan, n. <id. Arjuna, as
armed with kantivam; spSaoner. (e.)
காண்டு!
(015௧௦6;

kantu,

ஐ.

கூப்பிடூதூரம்.

காண்டு?

கோபம்.

800,

௩. [1 சசரக]

காண்டு?

hearing
1. Anger;

Collog.

184௧ம்,

கரண்டை, ரஜீம்,

(Gu")

Earshot;

(37)

2 Difficulty; grub. உனக்கு அதைச்

செய்ய என்ன

n. prob.

1. Cave,

anew.

cavern;

sas

(Se.)

காண்டோபக்கிரமணம்

cf,

கற்பாழி,

2. Dwelling of a sage, hermitage;

தோர் ocomaiiib.

1. Indian kino

tree, 1. tr., Pterocarpus marsupium; Gaxtions
மரம்.
2, Dragon’s-blood tree, |. tr., Dra022002 87200) பேநமாவகை, (1.)
3. Dragon’s-

<gdndiva.

அருச்சுனன்வில்.

காண்டை

1808-ம் யகர,

586 காண்டீவன்.

காண்டீவம் kantivam, n.

முந்து. (ம.).

காண்டாமிருகம்

ச.

kantopakkira-

manam, #.<hkanda+ upa-kramana.

Ceremony

performed at the commencement of the study
of a kanda of a Véda; வேதத்தின் ஒவ்வோந காண்

டத்தையும்

ஒதத்தொடங்குங்காற்

செய்யுங்

(தஇருவானைக், கோச்செல். 14.)
காண்பவன் kanpavan,
One who knows;

S185.

கார்ப்பெய றலைஇய

காண்பின்

கிரியை,

n, <srei-. (Phil)

sremued

முதலிய

இற.

மூம் (சத்தபு. கடவுள்வா: 0).
காண்பு ரம)
௪. 41ம். Seeing, sight; ame.
காண்பொங்கல்
The

day of social

p-porkal festival;

காலை

(புறா. 119, 1).

89-0௦,

visit,

ஐ. “14.4.

following the

mattu-

மாடீடுப்போங்கலையடுத்து

ஒந

கண்டு க்ஷமம்விசாரிக்கும் கொண்
குத்திரப்போநளைச் சுருங்கவிளகீதம் உரைவகை. குதி வரையோதவர்
டாட்டநாள். (அபி. ரச்.)
சம் புசைதப

வுடன்படச் காண்டிகை

(தொல். பொ. 654).

புணர்ப்மினும்

18ந-ரகாம்

n.

<id.+.

Dances

er@srip- Lib"
kantipam, n. <gandiva. See
(17)

காண்டிபம்”

காண்வரிக் கோலமும் (சலப். 8, 83)..

காண்டீவம்.

kantipam,

௩. 64. சாகாண்டம்.

566 காண்டம்”, (மூ. ௮.)

STeRMTGWitd kantiyam, n.perh. stig.

tensity of heat;
'வக்கை.

In-

heat as felt in the hot season;

காண்டியகாலம்,

[62]

காண்டில் 1890, ..
566 டரசிதபாஷாணம், (.)

8௦6 காண்டீவம்,

(பாரத. காண்டவ. 8),

காண்டிவன் 18120, ௩. See காண்டீவன்.,

(கவா)

காண்டீபம் 1:50 1ர௨௱,

:

n.

பலகாலும் வந்து நடிக்குங் கூத்து,

சருநெடுக்கண்ணி

காண்வா-தல்[காண்வருதல்] kan-va-,
v. intr. Cid.+.
To come into view; to be
sighted; am’ fags. sromas Suernadé salex

பெறு பணித்துறை (கலித். 127, 14).

A prepared arsenic.

காண்டிவம் 180120, n.

காண்டிபவள். கசத்தேக்தி

(w.)

காண்வரி

performed at frequent and repeated intervals by
expert dancers on the 5826;
பிறரீகாணும்படி

566 காண்டீவம்.

BI oorg- FHV

kan-ati-,

reer
115 Sus

kina-pattiyam, n. <gana-

அடி...

v. tr,

To lose; Gurdsygse. Loc.

<ser+

patya.
The religion of the Ganapatyas
reer Ganapati as the Supreme Being;
பதியை முதற்கடவுளாக வழீபடூத் சமயம்,

காணம்! kanam, 2.

Gancirgs. (en)

1. [M. k@nam.]

2. [M.kanam.]

who
கண

See

An ancient

859

காணம்
weight;

Passacreranyjs

ஒன்று,

(1ற௨.)

காணிக்காரன்

3.|

0914; போன். (இவா.) 4. &ற ௨௱௦10ம் ஐ010 coin;

காணாக்கோல்

காணம்?”

18ரகர,

௩. 818. சமக.

1. Oil-

(7)

2. A measure

of capa-

city, as much as will fill an oil-press;

ஒந சேக்

press;

Gad&g.

களவுகோண்ட மகத்தலளவை.

காணம்போடு-தல்

(194.)

180௨-0610:

2.

To

eat

frequently,

as

அடிக்கடி தின்றுகொண்டே யிநத்தல்.. Loc.

children;

காணல் 18நவி, 1. 4காண்-.
1. Beholding;
காண்கை. காணலுதுகன்தேன் (இவ். இயற். 4, 41).
2. Seeing with the mind’s eye; thinking, con3. Residering; மனத்தால் குறிக்கை. (சூடா)

verencing, worshipping; alexntigans. (27. €.)
Sitomrevet kanalan, n. <id.+ sj neg.
Enemy,

as one

பகைவன்.

whose

sight

௩.

<id.+

1806-1161)

n.<gana+.

Siva-lingam established by the celestial hosts

Gafurgiasgy

kanaci, க. 4காணியாட்9ி,
566 காணியாட்சி.

காணாத்தலம்
&neg.+.

[7, 3.

(௦.௦).

1892-0210,

௯. 4காண்-4

Private parts, genitals, as kept con-

cealed 8800 41௯

ஆண்பெண்குறீப்போது.

(1.).

காணாதம் 1808௧0, n. <kandda.
The

Vaisésika

system

of

(Phil.)

philosophy.

See

கணாதமதம்,

SI @piis Hurd kanapattiyam, n. <gana-

patya,

See ancorup Sand. Collog.

காணார் 182, ௩. €சாண்-ரஆ மத.

1, ௦.

8க8௭. 1811041060; குருடர், காணார் கேளார் கான்முடப்
பட்டோர் (மணி. 18, 110). 2. Enemies; umaart,

Sr@napyld

is unbearable;

காணலற் செற்ற காளை (பாரச. வேத். 90).

காணலிங்கம்

ST@HA

ஐ. tr.

aOisd. srerbiCunGO
ns panes Ostend உடைக்?

shot unseen;

id.+.
Phenomena of the heavens, sometimes
visible and sometimes not, opp. to k@nuri-kol,
566 கரந்துறைகோள்.

kdndci.)

காணம்.
1. To extract oil by an oil-press,
as from coconuts, etc.; செக்காட்டி எண்ணேய்
மூர்கள்.

Arrow

kana-k-kol,

பொற்காசு. ஒன்பதுகாப் பொன்னும் ாறாயிரங் காண கும் அம்பு. காணாக்கோலாசவந்து சைச்செபடி. mss
(இவ்.
முஸ் கொடுத்து (Bsn. 60, uf). 5. Wealth, இயற். இருவிருத். 75, வயா.).
riches; Gurger. மேத்காண மின்மையால் (காலடி,
காணாக்கோள் %805-2-%4], ௩, <id.t+
372). 6. 5186; பாகம். குசச்சாணமும் (51.1. 11,
509).

id.+.

kanad-v-vyir,

m

An insect too small to be seen;

<id.tid.+.
gudwremPur oid

புள்ள பிராணி. சாணாவுயிர்க்குவ் கையத்றேல் (மணி,

8, 89).

of Siva; சிவகணங்களால் தாபிக்கப்பட்ட. சிவலிங்
கம். (சைவவி. 903.)
காணன் 180௨0, ௩. €ச28௪. One-eyed man;

மநிகுவசேல் (சாலடி, 340).

லான் (சைவச.

100 kuli or 1.32 acres nearly; 100 sifworaysirar
நிலம். 3, 04, 8967. 1,800; நிலம். ஊரிலேன்

கூனன் சாண ஸிருகண்ணுமில்

ஒற்றைக்கண்ணன்.

ஆசாரி. 10).

காணா 85,

உ. A small reptile; சிறுபாம்பு.

காணாக்கடி 1%808-2-1௨11 ௩. “காண்- 4 ஆ ௩௦௨.
+.

1. Bite or sting of a reptile in the dark;

இன்னது
Collog.

கடித்ததென்று அறியமடியாத

2. Bite of a reptile named

பாம்புக்கடி.

காணாக்கண்ணிடு-தல்

kaya; சிறு.

kand-k-kannitu-,

தான் காணாக்சண்ணிட்டிருச்கையன்றிக்கே (ஈடு, 6, 10,
10).
id.t.

A

rare

kana-k-katci,

spectacle,

n.

wonderful

<id.+

sight,

exhibition, as not seen before; அற்புதக்காட்சி.

காணாக்கரகணம்

<id.+id.+.

Invisible

kana-k-kirakanam,

௦

eclipse; பாதாளக்கீரக

ணம். (3)
SI ex sAT HID kana-k-kirakam, உ, <id.+
id.+ graha.

See argyaGancr.

(w.)

The fraction ~5; ஒசேண்.

முக்திரிமேத் காணி

2, Aland

காணியில்லை (இவ். இருமாலை, 29).

measure

=

4. 1,௨63. pro-

perty, estate, 0055858100) காணியாட்சி. (ஸ.)
Right

of

பரையுரிமை.
விஷக்கடி. இராமதி 48).

v. tr. Cid. +id.+. To overlook, connive; ums
இவன்செய்த குறையைத்:
தும் பாராததூபோலுதல்.

காணாக்காட்சி

காணி! kani, n. <id. [T. K.M. Tu. சக:
ந.

possession;

hereditary right;

மனுமுறைச் காணிவேக்தரை

5.

பரம்.

(சேதுபு.

6. A weight=1/40 of a mafcati;

ஒந மஜ்சாடிநிறை.

(5.1.3. ii, 65, Ft.)

காணி? 141, ௩. 4 பொன்னாங்காணி.
growing in damp places.

% றி

566 போன்னுங்காணி.

(தைலவ. தைல.)
காணிக்கடன் 130/-%-12120) ௩. சாணி.
1, ஹூ.0-182;
கடன்

நிலவரி.

இவ்வூர் இறை கட்டின காணிச்

(5.1.1. 111, 85),

kani-k-karan,

n. <id.+.

(M. Aanikkaran.}

Sieshéaerges

1. Hereditary

proprietor

of land,

in

coparcener

village

lands

held

in

௦௦௦௩0௫; கீராமமப்பங்காளி. Loc.
2. A hill tribe
in the Tinnevelly district and Travancore;
one belonging to that tribe; தேன்பாண்டிநாட்டி
லுள்ள ஒர மலைச்சாதியான். (௦. 2௦. ற. 7)

860

காணிக்கை
காணிக்கை

1814ல்,

2. 4சாண்... [1 84-

nuka, K. Tu. kdnike, M. kanikka.]

Voluntary

offering, commonly in money, gold, fruits; gift
to a temple or church;
other great person;

present

GufGunt

கட்கேனும் சமர்ப்பிக்கும் பொருன். வேதாளசாதன் ம
atosiéenas5u@

kanikkai-t-tattu,

Salver

for receiving

ணிக்கைவாங்குந் தாலம்.

2.

gifts;

a7

Stools gsrwitd kani-t-tayam, n. <srenfl! +

59 காணிததாயவழக்கு .

SICMSSTUCIPSG
n. Cid. +.

kani-t-taya-valakku,

Dispute between coparceners about

hereditary land; sara? af ér Rooanod3,.. (J.)
STAs g1c07G

kani-t-tuntu,

Piece or strip ௦8180;

காணிப்பற்று

n. <id.+.

நிலத்தின் சிறுபததி.

%8ர14-ற-றவாய,

(1)

nm. <id.+.

Village in full ownership; afanwadsmod. @¢

குலராயன் காணிப்பற்று மணவிவிருச்கை (Insc.).
காணிப்பூமி
Land

kani-p-pimi,

in full ownership;

2.

2famoBoub.

<id.+.
(w.)

emotion osflusty kani-maniyam, n.<id.+.
(c.G.)

1. Hereditary land exempt

சரீவமானியம்.
mon

2.

Ssm0d

Usiero?sapsgc)

மானியம்.

in

ச

காணியாட்சி வம். 21௦, உ 414.4.

K. kanayaci.]

Hereditary

right

to land,

[T.
to

offices, to fees, to an estate or to a kingdom;

domain obtained by inheritance; that which is

held as free and hereditary property; estate,
one’s own possession; 2femoPeub. CxotrsQsc5

வில் ஒருமடமும் காணியாட்டியும் கொடுத்த அளவுக்கு
(9.11. i, 124).

srosfume Aare
9. கோணியாட்?ி
4.
120௫5;

+.

கிராம நிலவுரிமை.

(0.0.)

Sremfust” Fugit kani-y-atci-y-ar, n. <id.

Hereditary village; பாம்பரையுரிமையுள்ள.

கிராமம்.

காணியாளன் 1மம்.3-க]ஹ, n. Caran! +.
1. [M. kdniyalan.] Proprietor of land; aman?
யாட்சியுள்ளவன். 2. 81270 working agriculturist;
உழவின்மேல் ஊக்கழள்ள குடி. (Rod. 5, 43,

eos.)

3. A sub-division of Smartha Brahmans;

ஸ்மார்த்த பிராமணரில் ஒருவதப்பு.

4. A sub-division of Vélalas;
வகுப்பு.

(௦. 19. ற, 81)

(9, Tj. D. 78)

வேளாளதநள் ஒர.

கண்ணுக்

Expl. in the

tpebrasfa0cs Ustrenio

யில்வகும் ஓர் அசை. இக்குடிப்பிறந்தோர்க் செண்மை
காணும் (புறநா. 43).
கா.ணும்பொங்கல் 18 ய-ற௦ங்£வி, ௩. 434.
See காண்போங்கல்..

ட

காணுமோர்

kanumor,

n. <id.

Those

93௦ 500; காண்போர். செலவு பெரிதினிது கிற்காணு

மோர்க்கே (பதிற்றுப். 88, 5).
காத்தட்டி வும் க. Thorny caper. See
ஆதோண்டை.

(1.)

காத்தண்டு 18-டடரல, ௩. 4கா!4..

201௨ 100

carrying on the shoulder weights balanced at
1௦3 ௨௩85; காவடியின் தண்டு. (குறள், 1163, உசை:),

SISSFOuTTWos

சாயன்.

kittava-rayan,

n. <en-+

A village deity; o5 SstuGgzamg.

erg sr

kattayi, 2. <id.tgd-

Tj.

A village

goddess; ஐந கிராமதேவதை. 7,0௦.
காத்தாலை 2031ல், ௬.
J. Vul. for eres
தாலே:
2, Early morning; afyupatand.

காத்தான் 180180, ௩... 566 காத்தவராயன்.
காத்தியம் 1800, உ. “தர்சினிக. 17௦00

munched வறம் சகர்ச; கடித்துண்ணும் உணவு.
ars Susmuesri
yana.

A treatise

kattiyayanam, n.< Katyain

Sanskrit

on

Hindu

law,

ascribed to Katyayana, one of 18 teruma-nal,
9:
தரமநூல் பதினேட்டனுள் காத்தியாயனரால்
இயற்றப்பட்டது.

(இவா),

or Suimuscrt

kattiyayanar, ». <Katya-

yana.
1. Name of a Hindu-law-giver; spugr
லாசிரியநள் ஒருவர். 2. Vararuci, a Sanskrit gram-

mena

. 1)

kani-y-atci-miracu,

Proprietary right in village

ம. 4காண்-4

காணும் 18௦௫, part. <id.

2nd pers. pl. in compounds;

from all tax;

Gurgicuror

180மம்-201,

குப் புலனதங் கிரகம். (8)

Inam land enjoyed in com.

by the whole community of mirasdars

a village;

கா ணுங்கோள்

Visible planets, opp. to kayd-k-kil;

to a guru or

stariéGagus

மூங் காணிக்கையாக (சே2பு. வேதாள. 3)
காணிக்கை.

காத்திரம்

as a descendant of Kata;

asgé.

(9.

er S Husmwosh kattiyayani, n.<Katyayani.

3. Parvati;

uniag.

(eve. srgs. 30)

2.

மயாச&; துர்க்கை. (பிங்)
Ss
H qb" kattiram, n. perh. #0°+ sthira.
Mungoose;

Sf.

(இவா.),

&1éHod"

kattiram,

pleasure, anger;

Garus.

GT Gob

n. <hsatra.

Dis-

(Se.)

kattiram, n. <gatra. 1. Body;

டல், சாத்திரல் கரணஞ்சேர்த்தி (வராச். தப. 89).
2. Limb, member;

உறுப்பு.

(இவா.)

௦ம் ௨௩ 62௦204௦6) யானையின் மூன்சால்.

3, Fore leg

காத்திசல்ச

னாற் றலத்தொடுக் தேய்த்ததொர் களிறு (கம்பரா. வரைக்,

6).

4. 7440100055) 50110169;

கனம்.

(சூடா)

5.

ோழய/ஸ௦6;
முக்கயம்.

உடலின் பநமன்,

6. 10௦01௨0௦06;

(ர)

காத்திரவேயம் 1400௫,
ard Hoos

n. <badra-

(உரி. கி),

பாம்பு.

5மறராம்;

veya.

kattica-véyar, n. <id.

A

class of Nagas or serpent demons supposed to
inhabit the lower regions, as the children
of Kadru; urgragsa& வசிக்கும் நாகர். காத்திரவே.

யரை மன்னன் மைக்தரு மொத்தார் (பாரத. சம்பவ. 119).

+ -.
kattiri, x. perh. anf?

ers Gi

காத்திரம்", (பிக்.)

காத்இரி*
ரம்.

(பில்)

en SHA

படைக்கலம்.

காதல்

861

காத்தாவேயம்

566

18ம், ௬. 482...

5௯ காத்தி

kattiri, x. cf. Sastra.

Weapon;

(34)

காத்திரு-த்தல் %860/0-, ௦. 8. 4சா-4 இரு-.

(Tu. kdtonuni.] 1. To wait, expect, watch for,
2. To safeguard,
look 01; எதிர்பார்த்திநத்தல்.
as one’s property; காவல்பூண்டிநத்தல். பொருள்

காத்திருப்பனேல் ௮.ஆ இழக்தான் (காலடி, 9).
காத்திரை 180யவ் ௨. 52 காத்திரீ£, (௮௧. நி.)
காத்தாட்டு-தல் %8000110-, v. tr. காஃர்
ஊட்டு.
To make frequent use of one’s dogma
தனது
in such a way as to make it pleasant;

காதம்! katam, n. cf. gavyata.
gavuda,M.kdtam, Tu. gavuda.]

காதம் பலவும்

நாமீசைவம்.

ஏழரை

about 10 miles;

[K. gavada,
Indian league,

'இரிக்துழன்றேத்கு (இவ். பெரியாழ். 5, 3, 4).

Killing, slaugh-

காதம்? 18/௧௯, n. <ghata.
Gav.

ter, murder;

(w.)

ST StoLstb katampam, n. <kadamba.

1. A

2. A kind of wood-fowl

with

kind of swan with dark grey wings; aérents
usraims. (W.)

(பிக்.)

1௦௦2 1685; கானுங்கோழி.

1.

காதம்பரி katampari, n. <kddambari.

Tamil rendering of the Sanskrit Kadambari
of Bana by Adi-varaka-kavi; g,Sastesatumta

வடமொழியிலிநந்து மொழிபேயர்க்கப்பட்ட தமிழ்க்
காவியம்.

2, 1௦40; கள்.

(செச். 5, 492)

[M. kadar]

௩. <U. qadir.

காதர் க,

The Almighty; atasSSujsitor sai. Muham.
&1gi UFSgl

katar-pacantu,

n. <id.+.

A kidney-shaped graft mango, fleshy, and of
milky flavour when ripe; wmbuyams.

SII kataram, n. <katara. 1. Timidity,
want of courage; அச்சம். காதசச் தீர்த்தருளும்
(@qgeGsr. 117).

2, Effect of evil deeds upon the

soul; தீவினேத்தொடர்பு, (இவர) காதசமடைக்தாள்
கொள்கையை அடிக்கடி எடுத்தாண்ட மகீழ்வூட்டூதல். போலச் சவலையுஞ் றிதுதோன்ற (இருவினை. வலை. 9).
அது நிலைகிற்கைக்காகவும் அத்தைக் காத்தூட்டுகைச்காக

வும் (இவ். இருப்பா. 99, வ்யா)).

(லப். 14, 108, உசை:)

erSengs kattai, part.

Expletive; af ams

நிலை. (தொல், சொல். 426, eens)

அச்சழடையவன். (பில்)

e@rgev' katal, n. perh: sng-. [T. gadili, K.

kadal.]

5௦6 காத்தட்டி.
காத்தோட்டி 1201060112.
Sigal katakam, 1. <ghdtaka. 1. Killing,

செல்லா

away

torturing;

life;.Gan%v.

Uiydene.

காதகன்

Harassing,

2.

1801),

2. <id.

1. Murderer;

2. 171114, கொடியவன்.

கொலையாளி. (பிங்)

1, Warm

attachment,

fondness, love,

affection; aj8ry. சாதல்வேண்டி யெற்துறந்து போதல்
வுயிர் (௮ககா. 55).

Lust;

2. ch. kheda.

3. Reverence,

காமவிசீமை.

uss.

devotion;

சாதலா னெஞசமன்பு கலந்திலேன் (இல். இருமாலை,
26).

(W.)

Timid person;

காதரன் kataran, 2. <id.

காத்தொட்டி 1820, ௩. 5௦6 காத்தட்டி. (9)

taking

See காதரம்.

n.<id.

காதரவு செய்து ஈலல் கற்பித்து (அருட்பா, 1, செஞ்சறி.
A garment of 170).

காத் தூலம் kattilam, 2.
ancient times; பண்டைக்காலத்து வழங்கிய துகில்
வகை.

kataravu,

காதரவு

sagené smo

4. Desire, longing; Gams.

மொத்தார்.

பூமிக் கதிசொனியவரு
Earnestness,

189).

(லக.

intentness, eagerness; aac.

5.

(W.)

6. Son, as an object ௦4 106; மகன். இசாவணன்
காதடை_-த்தல் 1800௨1: உடங்ம சாது". ange) (sibusn, Sawn. 164). 7, A kind of amorous
To experience a choking sensation in the ear poem ; பீரபந்த விமேடம். கூளப்பகாயக்கன் சாதல்.

owing

to fatigue, hunger, disease, etc.;

முதலியவற்றுல் செவி கேளாதுபோதல்.

காதடைப்பு 1க0(வ்றறய, ௩.௮4.

ness

occasioned

by

a fatigue,

disease,

'நோய்முதலியவற்றல் காதுகேளாமை.

4 அணி.
காதணி 1208ம், ௩. 41ம்.

02௦4; காதுக்கிடும் ஆபரணம். (இவா:

நோய்

ற்
etc.;

Ear orna-

காதல்? 1802],

Killing;

n. 4காது-.

Gar&gims.

(G7)

1. cf. ghata.
2.

Fighting;

தாக்குகை, காலனென்மேற் காதலை . மாற்று (மருதா.
84).
3. Cutting in pieces, breaking, snapping;
sides. (w.)
4. Cry, chirp of certain birds,

௦05) ஆத்தைழதலியவற்றின் ஜலி.

for driving out nails; ergsmeny. (W.)

5. Peg

1, Wifey

arsvart katalavar, ௨. 4ல்!

children, etc., as objects of one’s affection;
2. 16அன்புக்குர்ய மனைவிமக்கள் முதலியோர்.
1௨1௦௦5; சுற்றத்தார். கைம்மகவோடுங் காதலவரொடும்
(பரிபா. 15, 47)

காதலன் 18/80, 1. £14..
Lover

கயா;

நகம்; கணவன்.

அன்புள்ளவண்.

love,

Has-

2.

(பிக்.)

Intimate

3.

friend,

delight

choice

தியின்காதலன் (கந்தபு. ,இருவவ.

நண்பன்.

be

to

in;

of, to

fond

be

warmly attached to; அன்பு கூர்தல். காதலித் தாதுகா
2. 1௦ 1௦02 for,
மென்னு மவாவினை (காலடி, 181).

8௦௪; விரும்புதல். புசாணச் தன்னைச் காதவித் தோ

துவார் (கந்தபு. பாயி. அ.த்பய:).
காதலி? %8(விழ, 1. “காதல்!
woman,

Wife;

1. A beloved
2.

அன்புகோண்டவள்.

sweetheart;

காதலிதன்னொட கைதொழுதெடுத்து

மனைவி.

காதலிதன்

3. Daughter; மகள்.

(மணி. 13, 20).

காதலனைக் சண்ணுற்றான் (௪௭. கலிநீ, 07).

18(வ4்12௨ற,

காதலித்தவன்

காதற்றமுறி katarra-muri, 1. “காது! அது!Cancelled bond written on a palmyra
+.

leaf; செலுத்தற்குரியதைத் தீர்த்துக் கிழீத்துவிட்ட
ஓலைப்பத்திரம். (54)
sr goG pif) katarrali, ஈ. காதல். மோ

fidante of a heroine; தலைவியின் அன்புக்குரிய
பாங்கி. (இருக்கோ, 50, அவ)

காதறு!-தல் 1:802ப-, 5. ப்பர் காது! 4 அறா...
1. To have the perforated lobe of the ear cut
2. To be
or torn; anger துளை அறுதல்.
StS
ussms
n;
mutilatio
by
cancelled, as a bond,

(பாகவ.1, 6, 1).
566 காதலன். aiGubg1s &E052. 3, To snap, as the thong
4. To
26). காதலான் ஒர் உகஷவ; செநப்பின் வாரறுதல். ௦௦.esré sgn
broken;
needle
a
of
eye
have the
முறிதல். காதற்ற வூரியும் வாராதுகாணும் (பட்டினத்.
1.
<id.
tr
5. To have that part of
Ao@iur. Gung. 10).

10). 4, Son; மகன். அதத்தின் காதலன்
காதலான் 15:18, ஈ. 419...
சசைகாணாக் காதலான் (கம்பரா. குகப்.
சாதல்போல (€வச. 1060).
காதலி!-த்தல் 180௨1.) 77 v.
To

1.

(8. hadal.]

காதல ரிறப்பிற் சனையெரி பொத்தி

42).

2,

(மணி.

3550018(6;

காதார

862

காதலவர்

5௦௨ காதலித்தோன். (சூடா.)

2. கதவி...

காதலித்தோன் 121211:600, ௨. 414. சர்ச்,

from which the stone is
குவணிற் கல்வைக்தம் இடம்

the sling snapped
generally thrown;

காதறு சவண தேய்க்கும் (௫ில்குற.

அற்றுப்போதல்.
148,

பக்.

பாட்டு,

become

6. To

1).

inimical;

பகைகொள்ளுதல். (யாழ். ௮௧)
4 அற... 1.
காதறு”-த்தல் 1802, உ, 8. 14.
To rend the ear, as by tearing off the ear-rings;
காததுத்த கூலி கைமேலே.

காதின் துளையை அறுத்தல்,

(w.)

2. To cancel a bond, as by mutilating

16) பத்திரத்தை அறுதியர்கத் தீரீததுக் கீழித்துவிதேல்.
காதறுப்பாண் 1802யறரதற, ௩. 4184. A

sore that appears around the ear; sits சுற்றி

வரம் புண். (.)

காதறை katarai, 2. பரமர் அற!.. (௪0) 1,
|
whose ear has been cut off or mutilated;
102,
One
1,
4காதல்.
காதலோன் katalon, 8.
ட ஆள். 2. வேர்டு of the ear; srgudgf,
காதறுபட்
சாதலோசே
சல்
தாம்வக்தனர்
husband; svar,
அன்பன்.

1;

(பிங்)

2. 5௦0; மகன். (&ீக்குறு.)
(Bagg. 270).
yp.
காது!
katavati, 2.
erga

காதடி, 1722.
காதவம் 14(காக௱, ௩.

(மூ.௮)

காதற்பரத்தை

+.

(Akap.)

warmly

Banyan.

13187-றகக((0],

Woman

காதறைகூதறை

See

See aa.

8. 4காதல்"

of the courtezan

class

attached to a hero and not residing

in his quarters, dist. fr. ir-parattai; சேரிப்
பரத்தையின்: மகனாய்த் தலைவனது
காதற்குரிமை
பூண்டு அவனையே சார்ந்தீரப்பவள், (2க்குறு. 90,

உரை)
காதற்பாங்கன்

18127-08ம்1%28ர, n. <id.+.

Intimate friend of the

௦7௦;

தலைவனுக்கு

நண்பன், மன்னவன்றனக்குச் .. . காதற்பால்க

லின் (மணி. 28, 195).

' ae
er child;

பணை

katar-pillai, n.<id.+.

'மானயுத்திரன்.

யாய் (பெரியபு. சத்சாட் 6).

உற்ற

௮

Fos-

அசசர் காதற்பிள்ளே

ca

dupl. of stsesp.
க்ங்கேட்டவள்.

7,0௦௦.

ergenpsA

Quarreisome

Re-

katarai-kitarai,n.

A disreputable woman;

ஒழக்

kataraicci, ௩. <id.+ 9p.

woman,

as one who

௨; சண்டைபிடிப்பவன், (யாழ். ௮௧.)

rends

the

Si gom katan, n.<ghdta. Murderer; கொலை

செய்பவன்.

(18.)

காதன்மை 184803], ௬. 4காதல்!. 1, Affection, attachment; 2érly. stserenw seg (குறள்,
507).

2. Desire;

gyms.

சட் செயல் (குறள், 832).
காதா

காதன்மை கையல்லதன்

kata, n. <U. khdta.

Current account

tc a Person's ௩௨067 160861; பற்றுவரவுக்கணக்த.
0.0.

erg

kataiki, ஐ.

5௦6 பாற்சொற்றிப்பாலை.

Indian guttapercha.

(ம$ல.)

காதார 15047௨, சஸ். 4காது! 4 ஆர்...

one’s 0௭௮. 5)

தன்காதிற் பட.

1, 91ம்.

காதாசச் சேட்ட

காதி

863

காதுகிள்ளு-தல்

சாட்சி.
2. To the full satisfaction of the ears; } Part near the stem of a tobacco leaf; புகையிலை
தன் சேவிப்புலன் நீரம்ப, அவர் உபர்யாசத்தைக் காதா. uietr aminy. Loc. 5. Lar ofa jar; projection in

ரச் கேட்டுச் களித்தேன்.

காதி!

the rim

ஈட், உட 41. சம.

of a vessel

serving

[8 hadi.)| தரத்தின் விளிம்புப்பிடி.

as a handle;

ums

6. The top of a bond

Double-threaded coarse cloth ; @r Gs giewt’.(w.) | written on a palmyra as far as the hole through
51S)? kati, n. <Gadhi. A king of Kanya- which it is filed; stamped part of an indenture
kubja and father of Visvamitra; விசுவாமித்திர or bond which is torn off when the bond is

முனிவரின் தந்ைத.

சாதிவக்துதயஞ் செய்தான் (கம்பரா. |

காத? kati, n. prob. ghdli.
son.

58% மீரதபாஷாணம்,
to

ஆப்பு.

(மூ. ௮:)

be avoided,

412, ஞானாவசணீயம்,

four

தரிசனாவசணீயம்,

அக்தசாயம், dist. fr. akdlikal;

in

STGgsid

katitam,

arising

number

by

gspmnGueid
தோகை.

from

number,

கோல்லுதல்.

n. <ghatita.

LoyperGugid

(ம)

katiraiccal,

காதிரைச்சல்

an.

Sr HvaIap-Sv
ast GevyuG-sev
<id.t+.

To

be

heard

as

1_ப்ம், n. <id.+.

araid

news;

மந்திரோபதேசஜ்

Deaf person;

whisper in the ear, as secrets;

லுதல்...
Collog.

3, 17௦

080%-.

செய்தல்.

aims.

+.

(Jaina.)

n. <id.

kitu-k-kutaiccal,
of the ear;

ஐ.

srgaGpmi

(M.L.)

katu-k-kuttal,

n. <id.+.

katu-k-kuttu,

n.

606 காதுக்குத்து.

SI gGISGSSI

2. To

இரகசியம் சோல்

கோட்சொல்லுதல்.

181-௧௦6), 0௪191௪;
நோய்.

உட்காதில்

<id.t+.

உண்டாகுங்

தத்து.

8.1.)

காதக்குறும்பி katu-k-kurumpi, n.<id.+.

Arhat, who has overcome katikal;

1. Ear-wax, பள;
௦0.2; குறும்பிவாங்கி..

காதிற்சவ்வு 1800-௦௩ ௩. £காது!
4. க

வடிந்துவீழ் சாதினன் (லெப். 4,51). 2, Hole through

which thread, rope, hook, pin or shaft is
passed, as the eye of a needle; ஊசிழுதலியவற்
நின் தளை. காதத்ற வூரியும் (பட்டினத். இருப்பா. பொது.
10). 3. The groove in a sling in which is placed
the sling-stone; சவண்கல் வைக்குமிடம். காதறு

4.

காதுப்பிளை.

SN gest katukan, n. <ghatuka.
derer;

காதிலுள்ள சுரத்து.
drum, றக;
1. Ear; Gaal.
காது katu, n. [M.katu.]

saceCsisgio (BaGp. us. 143, unO, 1).

Gano.

part of the

katu-k-kinnam,

Inflammation

Gl GISSGSHOV

eT AOoustCopest kati-venron, n. <ghati

apsdr. (GU)

Murder;

001.)

ST GISGOLFFU
<id.+.

1. To initiate a disciple by whispering a mantra
௦௦;

<arg-.

காதுக்ண்ெணம்

sr BCorr
gi Sev katil-dtu-, v. tr. <id.+.
his

n.

+. Vessel with projections in the rim for
ப்ரத; விளிம்பிலே பிடிப்புள்ள கிண்ணம்.

சேவி-டன்-டி.
in

katu,

3. 0௦ divide,

ST MESOFL9. katu-k-kar-catti, n. <id.
+. Eared vessel made ௦4 50௨-506; காதுள்ள
மாக்கற்சட்டி. (௦1/04.

அடிக்கடி சேய்தி கேட்கப்படதல்.

காதிலி

(சந்தபு.

(w.)

Inflammation of the external

ஜேய்.

காதடைப்

katil-ati-patu-, v. intr,
frequently,

காதி

ear, Otitis 20/27; காதின் வேளிப்புறத்திற்காணும்

கோது.

to be heard;

இளையைக்

ST GHSSIILUTOST katu-k-karappan, 2.<e0

s+

(1)

To reach one’s ears;

+.

[Ki

(Ge)

katil-vilu-, v. intr. <id.

குச் கெய்தியேட்தேல்.

அவுணர்தங்

GfaGawgse.

&1g]°

a

பெருக்கிவந்த

Ringing in the ear, Tinnitus aurium;
பால் உண்டாதம் குழறல்.

dissect;

அதனுலேயே

எண்ணை

ஒர்

itself;

௦4. ghata.

1. To kil, slay, murder;

(சந்தபு. வில்வலன்வாதாவிவசை. 13).

(Math.)
of

காதத்துப்போன

விடை. 43). 2, 1௦௦00) வெட்டத். குயத்தாத் சாதி

unsavor

the multiplication

காது.

to hold in its place a

1800-, 5௦.88

kadu, Tu. kdduni.]

யுள்ள கர்மங்கள், செத்தது சாதிகள் (திருாத். 68).
Result

wedge

(W.)

காது”-தல்

மோககீயம்,

psPS5O

பத்திரத்தின்

7, Small

tenon, a handle, a peg; oméa @oeaiuGd

A mineral poi-

sr Gaon katikal, n.<id. (Jaina.) Obstruc-

tive karmas

ப50ற்லாஜ5ம;

|| தேதி.

வேள்வி. 11).

(யோன்.

Gandvanser.

2. Wicked

2.

Ear-

1. Mur-

person; கோடி

(சங். ௮௧.)

காதுஒழி-த்தல் 12:0-1/1., v. tr. ang +.
Lit., to tear the ear, to tear the top of a bond
written on a palmyra-leaf as far as the hole
through which it is fled, to tear the stamped
part of an indenture or bond, in token of its

ப5ள்காத௦; பத்திரத்தை ரதீதுசெய்து சிமித்தல். 1௦௦.
காதுகள்ளு-தல் 1:200-14110-, v. tr, <id.+.
1, See argi&if-.

Loc.

2.

5௨

சாதுகுத்து.”,

காதைகரப்பு

864

காதுகுடை-தல்

காதுகுடை-தல் 1400-%0(80-, ௪, 2287... 414.

+. 1, To have itching or tingling pain in the
சகா; காதிற்குடைச்சீல்நோவு ௨2 ண்டாதல். 3 1௦8௦8
1௨ கோ ௦4 வலடு காதுக்குறும்பி எடுத்தல்.

காதுகுத்தல்

1800-8010],

n. <id.-+.

1.

Ear-boring ceremony; srgigsasb கலியாணம்.
2. & 15685௦ ௦1 (6 சகா; காதுநோய்வகை.

காதுகுத்து-, தல் katu-kuttu-, 0. Cid. +. tr;

srpQugs@s

srgimnt-.

See

intr. Cid. +.

"திரியவும் காண்டி. (இவ், பெரியாழ். 2, 3, 10).

காதுமடல் 1800 -றவரவி, 7. <id.+.

Exter-

புறக்காது.

nal ear, ௦௦௦;

2.

katu-mantam,

காதுமந்தம்

<id.+.

செவிப்புலன் நன்றகக்

of heating;

Duliness

உ,

katu-perukku-,

ST GINIGSEG-Sov

கேளாமை.

ST gis katu-vali, a. <id.+. See argié
சேசவாம்பீயுன்னைச் காதுகுத்த (இல். பெரியாழ். 2, 3, 1). குத்து.
காதுவளர்-ததல் 1:810-மவிலா-, ஐ. 89427. 414.
2. To beguile, deceive, mislead;
வத்சித்தல்.
(M. katukectty.)

To bore or pierce the ear,
சேய்தல்.

"sdrarGornpie 25

a ceremony;

as

Collog.—intr. To feel pain in the
௦411௨ ௦; காதுக்குள் நோவெடூத்தல்.

inner part

kitu-kuttukiravar, 2.

கா.துகுத் HAIBVaM

<id.+.
A class of Kuravas whose profession
is to perforate the ear-lobes; காதுகுத்துத் தொமிலை

யுடைய குறவர் வகையினர்.
SI gigent-se

katu-kulir-, v. intr. <id.

+. To experience a pleasant sensation in the
ear, as in hearing sweet music; to hear good
௨௭5) சேவிப்புல்னுக்த இன்பமாதல்,

காதுகொடு. ‘SB

kitu-kotu-,

v. intr.

<id.+.
To give ear, hearken, listen, give
attention to; சவனித்துக்கேட்டல்.
காதச்சில்லறை katu-c-cillarai, n.<id.+.
Ear-ornament; stexPaims. Madr.

SI gFCen Soar katu-c-conai, n. <id.+.

See

argusscir®.

Collog.

SI gIG)Fus-Fsv katu-cey-, v. intr. Cid.+.

56௦ காதுவளார்-. காதுசெய்வான் கூதைசெய்து (இவ்,

இருவாய். 9, 1, 9).

காதுத்தண்டு

1:800-1-(ஊர்ய,

௩.

<id.+.

Lobe of the car; #1g1 wieS drugs#. Collog.

ST GIGNT-HV

To close up

katu-tir-, v. intr. Cid.+

the hole in the lobe of the ear;

காதுமடலின் தளை தூர்தல். வாமனகம்பியுன்
அரும் (இவ். பெரியாழ். 2, 3, 8).

காதுதறுக்கு-தல் katu-narukku-,
வல் ர்... 566 காதுகிழ்..,

காதுப்பானை

\katu-p-panai,

n.

நஷச்16; விளிட்புப்பிடியுள்ள பானை.

em gn n§ katu-p-pi, n. <id-+.

, 1797.
குறும்பீ1.

காதுப்பூ

(w.)

ST GNLZFA

Typhlope,
பாம்பு.

(J.)

tr.

<id.+.

565 காதுக்

katu-p-p, n. <id.+.

ear-ornament

காதணிவகை.

ஐ.

projections in the rim serving as

Vessel with

shaped

காது:

of

katu-p-picci,

as crawling into the

Flowerபூவடிவான

women;

௩.

+.
To enlarge the perforation of the ear
for wearing ear-rings; amPor onySecioriggusiron
துளையைப் பேரக்ததல்.

காதுவிடாய் katu-vitay, 2.<id.+. Weakness, lassitude in hearing caused by hunger,
sickness, etc.; Uf psSwardyd acim agg Coal

யடைப்பு.
கா.துவிடு-சல் 1880-94(0-, ஒ. ச்ச. <id.+.
866

காதுவேட்ட-..

sr gI@anw@-gsey

katu-vettu-,

v. <id.

+. tr. See argi&i-.—intr. To punch a hole,
as in an embossed stamp; us#PsePd gummed

விடுதல்.

காதெழுச்சி 1281610௦௦1, 7. “ம. 4 எழுச்சி.
A tumour visible in meatus causing loss of
சவர 8; துரிமாமிசம் anipgs atengs CaaS Oubs
தும் நோய்வகை.

காதேமார்

13,

Akind of mango.

n. <U. gadhd-mar.

See #&smumt.

(G. sm. D. i,

235.)

eos

katai,n. <katha.

tive; afb.
கான்மு. 155).

2. Word, term, vocable; Gare.

(வொ.)

Tes"

(நீல)

1. Story, narra-

காதைகள் செப்பென (கோளத். பு.

katai,n. <gatha.

2. Division

of

a

poem

1. Poem;

um’6.

containing

a

ஐவரல(146) கதையைக்கொண்ட பகுதி. (லப். பதி. 03,

உரை.)

காதை? 1221, ௩. தச்ச
1. Killing,
murder; Gamo. (w.) 2. (Mus.) Beating time,
as of the right palm on the left; தாளத்தின்
அடிப்பு.

ST@PSIIY

kStai-karappu, n. <stes*+

#2-. Stanza so composed, that, by beginning
with the first letter of the last word and reading
backwards every alternate letter ony a new
new
stanza is 7௦060;

<id.+. ஈற்றுமோழீயுள்'

ஒருகேய்யுளை.

முதலெழத்துத் oan SEF oe
ஓரோர்.
ear; Gaafts எழுத்து இடையிட்டுப் படிக்கப் பிறிதோந செய்யுள்.
வரப் பாடம் மீறைக்கவி. (இலக். வி. 690, உமை.)

as horses

the ear,

cock

To

v. intr.

18024௬.)

காதைதெறி-த்தல்
<ang+.

on

hearing a frightful noise; saoteméGar ghuy
குதிரைமுதலிய விலங்குகள் காதை நீமிர்த்தல். (W.)
Su
whisperer;
வோன். (1)

காதோலை

Malicious

n. <id.+.

katoti,

காதோதி

காத்தருவர்

865

காதைதெறி-த்தல்

இரகசியம்

எண்ணத்தோடு

ஒது

katdlai, க. 418.4. [28. 722௨]

1, Small roll of a palmyra leaf, often stained
with magenta, used by women as an ornament
inserted.in the lobe of the ear; aTgiS&Ob பனங்

2. Ear ornament made of gold,
குதத்தின் ஓலை.
etc., worn by women; மகளிர்
,
gems, diamond
காதணிவகை.

4,

Description

(Rhet.)

conventional

within

limits, satisfying the aesthetic sense, a merit

of poetic composition; உலகநடையைக் கடவாது.
பொதுவாக யாவநம் மகிழம்படி புகழ்வதாகிய சேய்யுட்
5, Electricity; மீன்சாரம்.
குணம். (தண்டி. 92)
Mod.
புராணம். (இவா;)

5௨௨ காந்தம்வலி-.

-<hkantat+.

kantam-vali-, v. intr.

ST pS ioas)-Ssev

Toinduce magnetic attraction; ams

தம் இரும்பை இழத்தல்.

காத்தமண் kanta-man, n. <id.t.

kanta-k-kampi,

n. <hanta

1. Lightning rod; @yami&.
+.
ஏு்ம6; மின்சாரக்கம்பி.

2. Electric

red ஊா(1;

காந்தச்சத்துள்ள சேம்மண்.

kantark-kal, n.<id. +. Magnet,

காந்தக்கல்.

(87)

erpgeeei9
Sil SSS

Joadstone, Ferri oxidum magneticum ; அயக்காந்

தம். (8)

8. <id.+.

kanta-catturu,

SSF SHH

That which counteracts the magnetic power, as
blue

vitriol,

saltpetre; காந்தத்

sal-ammoniac,

துக்கு மாற்றுச்சரகீது. (3.

௩. <id.

காந்தசிந்தூரம் 18௦௨-00,

Loadstone powder of red colour pre+.
pared by chemical process; snes Sook ros
சேய்யப்படூம் சிந்தூரம். (பதார்த்த. 1205.)

ergeciuit

x. <gandharoa.

kantappar,

See siamait. அம்பசர் திரியும் கார்
Ghandharvas.
தப்பரெல்லாம் (இவ். பெரியாழ். 9, 6, 6).

காத்தப்பெட்டி. kanta-p-petti, 1. <hanta

+.

Mariner’s compass;

SmauPagay.

(w.)

kanta-pacicam, 1. <id.+.

ST PSUFTFLD

காந்தபசாசம்போ.

Loadstone, magnet;

Stssdae.

காத்தபற்பம்

kante-parpam,

Loadstone powder made by chemical process;
காந்தத்தினின்று: சேய்யப்படும் பஸ்மம்.
வ௱, 2. 4].
காந்தபா ஷாணம் 1802-0858
A

+.

mineral

பாஷாணவகை.

poison,

one

or

32;

பிறவிப்

Si 56 joTeeTLd kanta-purinam, n. <skan-

da+.

A chief Purina, one

of patinen-pura-

௪௬, டர, பதினேண்புராணத்துள் ஒன்று.
காத்தம்! 18௨, ஐ <kanta. 1. 5௦6 காந்

தக்கல், சாசாசத்திரிவிற் கொள்ளத்தகுவது சாந்தம் (மணி.
2, A class of crystals, as ciriya-kan27,56).

3.
cantira-kantam; ஒருவகைப், பளிங்கு.
tam,
(உரி.கி.)
அழகு.
Beauty, loveliness, attractiveness;
109

Mag-

nesite wherein is found carbonate of magnesia,
(.)

See

kanta-mani, n. <id.t.

காந்தமணி

காந்தமலை kanta-malai, %. <id.+. Moun:

tain
tion
யின்
படூம்

far northy regarded as the centre of attracto the magnet; the magnetic pole; பூமி
on Cards காந்தமயமாயுள்ளதாகக் கருதப்
மலை. (34.)

<gan-

௩.

kantarppam,

ergpitiud

1, 8௦6 காந்தருவம். சாக்தர்ப்ப மென்பதுண்

dharva.
டால் , , . மறைகளே வகுத்த கூட்டம் (கம்பரா. சூர்ப்
பண; ததி. 2, கீரா ௦4096 வேற ப0726)
வாஸ்திரம்.
Gandharvas.

கந்த

n. <gandharva,

காந்தர்ப்பர் %கவகாறறவ,
See sasgaut.

rS&T HS (HILL kantaruppam, 8. <gandha

5௯௯ காந்தர்ப்பம். சாத்தருப்பம் மெலும் சட
ஏட
வண் மாப்படை, (கம்பசா. மூலபல, 182).
ST pSHwUpserd kantaruva-nakaram, ௬.
id. +.

லவ்ஜினையைப் பேசாம லூட்டும் (சி. போ. ற். 9, 2, 2). கந்தர்வநகரம்.
n. <id.+.

v. intr.

kantam-piti-,

aerpsioiNy Se
Cid.t.

526 காந்த

kantam, n. <skanda.

Speic*

city

Imaginary

in

காந்தருவப்புணர்ச்சி

the sky.

See

18௦:௨7௦7௨-0-0ம-

See காந்தநவம், 1. (சல். ௮௪)

narcci, m. <id.+.

காந்தருவம் 18௩0௨7௦௭௨0, n. <gandharva,

1. A form

of marriage

which

results entirely

ever,
from love and which has no ritual whatதம்ழள
்
்
காதலர
s
;
rva
dha
as common among Gan
92,
பொ.
.
(தொல்
ம்.

கூட்ட
ூடங்
ுக்க
ொத்த
முனம

உரை)

2. Music;

@macuncé.

(4)

3.

of music, musical, composition; காந்:

Science
தீநவவேதம். வில்வேசமமல் சாக்தருவவேதம் (காஞ்ிப்பு
சனற்.41).

காந்தருவர்
1. Gandharvas;

kantaruvar, n. <gandharoa.
sippeut. (Rov. 5, 176, eens.)

2, Songsters, minstrels; பாட்வோர். (Insc.)

866

காநீதருவவாதம்
STGSHAeMT
SD

kintaruva-vatam,

௩.

<gandharvat+.
Music, as the art of the
Gandharvas, one of arupattundlu-kalai, q.v.;
அறுபத்துநான்குகலையுள் ஒன்றன சங்கீதவித்தை.

காத்தருவவிவாகம்

8. 410.4.

kantaruva-vivakam,

566 காந்தநவம், 1,

SIs HuUCagsld

<id.+.

kantaruva-vétam,

ஓரா) ப...) சங்கீதசாஸ்திரம், ஒவில் சாக்தருலவேத
மூபவேதமிவை (பிரபோச. 39, 8).

STS Ga9

kantaruvi,
பாடுபவள்.

n.

<gandharva.

தளிச்சேரிப்பெண்டுகளுக்

கும் காக்தருவிகளுக்கும் காயகஞ்செய்ய (9.1.1, 11, 976).
காத்தல் %8ஈ1வ), ௩. 4சாக்து-.. [18. kantan.] 1.
Burning; s7g1m8.
2, Burnt flakes of straw,
palm leaves, paper, chaff, etc.; 218 ஒலை முதலிய
abper artes aga. 3. Growing crop scorched

by the
‘ered,

500;

காய்ந்த

(ூ.)

4.

kanta-vanti,

tramcar;

மின்சார வண்டி.

8708...

n. <kantat.

இரப்புப்பாதையிற்

சேல்லும்

காத்தவர் %ய(ஷலா, ௩. 4 சசாகீர்சாமச..
dharvas.

(உத்தசசா. சக்திருவ. 43).
SipsNoé@G
+.

வேட

சாக்தவர் சேனையெல்லாம்

566 கந்தருவர்.

kAnta-vilakku,

STPSTILIGH FOLD kantara-paiicamam, n.
<id. +. (Mus.)

n. <hanta

காத்தவூசி %802-4-0௦1, ஈ. 414.4, Magnet--

ic needle; steel pointer of a compass;

காந்த

கத்தியுள்ள ள்,
காத்தள் 18௦12], ௩. ஜா௦், சாக்த-,[14. 82ஈ2௪7.]

1. Malabar glory lily, red or white species,
m. cl., Gloriosa superba; கார்த்திகைப்பூ. சாக்தள்

மலராச்கால் (சாலடி,, 292),

2, (Purap.)

Theme of

describing a dance of one possessed by the
spirit of Skanda and wearing the hantal flower;

காந்தள் மலாணிந்து வேலன் வேறியாடூவதைக் கூறும்.

புறத்துறை. (தொல். பொ. 60.)

3, (Purap.) Theme

of singing the praises of the kantal, the flower

sacred to Skanda ; முதகக்கடவுளுக்தரிய காத்தளைச்.

சிறப்பித்துக் கூறும் புறத்துறை. (பூ. வெட, 9)
5௦8; சவுக்காரம்.
காந்தற்சோறு

(.)

%8௦127-06ல,

n.

4,

<id.+.

Rice:Partly charred by over-heating; sig Gang,

1p Ser

kantan, n. <hanta.

கணவன். இிருமடர்தை sniper

Husband;

(கம்பரா, சகர்சீல். 95).

காத்தாரக்கராமம் kantara-k-kiramam, #.

<gandhara+ grama.

(Mus.)

A musical note

melody-

காந்தாரம்" 18மரகாகற, n.<Gdndhara.
Kandahar,

a country

one of 56 tecam,

q.v.;

north-east

1.

of Peshawar,

ஐம்பத்தாறு

தேசங்களுள்

ஒன்று, காக்தாரமென்னுங் கழதிபெருகாட்டு (மணி, 9, 19),
2. (Mus.) Third note of the gamut, one

of catta-

curam, பெ.) ஏழிசைகளுள் ஒன்று. (பரத. இசாக. 42.)

3. (Mus.) An ancient secondary melody-type
of the palai class; பாலையாழ்த்திற்வகை. (லப். 8,

35, உரை),
காத்தாரம்? kantaram, n, <kantara,

gle, forest, wood;

a1.

Jun-

(@ar.)

SIGSTM kantari, n. <Gandhari. 1. Name
of a princess of Kandahar,

mother

of Duryé-

dhana; துரியோதனன் தாய். காக்தாரி இளையோடின்

ஜே கெடும் (பாரத, சூதுபோர். 222).
2. 17210-12810ed_cruel woman; Gamqwasir. (w.)
3. Wiry
indigo.
586 சிவனுூர்வேம்பு. (தைலவ. தைல. 135)

4. A principal tubular vessel of the human
body, one of taca-nafi, ப.) தசநாடியிலோன்று,
(ஏலப். 3, 20, e.eor.) 5. (Mus.) A specific melody-

நறவு ஓர் இராகம். (பசத. இராக. 56.)

Brilliant light, as gas light, electric light ofsalt

or Washington light; மின்சாமமுதவியவற்றல்
எரியும் நவீனவிளக்கு. 17௦2.

An ancient secondary

type of (46 ற்சீ7ஏர் ௦1855; பாலையாழ்த்திறங்களுள்.
ஒன்று... (சிலப். 4, 75, உரை.)

Anger;

(W.)

SIGSaicerg
Electric

பயிர்,

of the celestials; தேவலோகத்து வழங்குவதாகக்
கோள்ளப்படும் இசைசீசுரவகை. (பசத. இசாக. 80.)

௩.

Science of music, one of four upa-

5002511055)

காந்திகொள்(ளு) -தல்

(Cw.

+.

6. A kind

of burning and acrid nature; asPammb.

காத்தாரிசெம்மல் 13௦18:1-௦௦௯௧
௮7, ௪. 414.

5௦ காந்தாரிமைந்தன், (பில்)

SI psiheowpsesr
<id.+.
Duryddhana,
துரியோதனன். (சூடா)

kantari-maintan,

௩.

the son of Gandhari;

sre
sr Pujciy kantari-y-uppu, n. <id.+.
Anacrid salt; a Sarmd.
காந்தாளம் kantalam,
Anger;

Gaurd.

.

prob.

காக்து-..

(w.)

S165 oflath kantalikam, n. Indian shrub-

by copper leaf.

&Tp@

566 சின்னி, (மலை.)

kinti, n. <kanti.

1. Brightness,

lustre, light, glare; ge?. (gr)
2. Beauty;
அழகு. (பில்) 3. 82; கிரணம். (ரூ) 4. Heat;
உஷ்ணம். (மூ. ௮)
5. Foliated crystallized

890501, 0560 85 ௨ ௦௧ப5(1௦; சிலாசத்து, (மூ. ௮.)
6._ 006; காவிக்கல். (ஏ.) 7, Cat's-eye; maGf
ab. (w.)

காத்திகொள்(ளு)-தல் kanti-kol-, v. intr.
கோக்க,
To become morbidly inflamed, as
the bodily system from neglect of bathing, from

taking

hot medicine, etc.;

Be. (W.)
.
காத்திப்போ-தல்

சூ$கோள்ளு | consists in opening both the eyes wide ; @acerG
டமைகளையும் விரித்துவிழிக்கும் அபிநயக்கண். (பாத.

உடம்பு

kinti-p-po-,

v. intr.

காக்து- 4. To be charred, as rice or curry by
over-heating; GarpipsSuma af igiGunge.

S169
Woman

kantimati,

n.

<kanti-mati.

kantiman,

n.

<kanti-man

ஓளியுள்ளவன்.

516 Qu Sse toah kanti-y-atika-méni, ௩.

86001௪) காவிக்கல். (மூ. ௮),

காத்தியெரி-தல் kanti-y-eri-, v. intr. Cans
experience

To

g-+.

the head or any

உடம்

பில் உஷ்ணத்தால் எரிச்சலுண்டாதல்,
erp GOQuS-seev

as

sensation,

burning

other part of the body;

kanti-y-eri-,

v. intr.

To strike hot, as rays of the sun,

<sné5i-+.

60௦.) உஷ்ணந் தாக்குதல்.

காந்தியோணி 18யம்.ஆகர், 2. <id.+.
mineral poison.

A

(௫. ௮:)

See Fevmogth.

காப்தாரி 18ர-கர், ௩. 5௦6 காப்புதாரி. (௦.02)
1.
காப்பரிசி kapparici, ௨. €சாப்பு 4;

Rice mixed with treacle generally

nom. of kantimat. Man having bright features;

Chantit.

பரவ. 91.)

distributed

on theoccasion whena new-born baby is provided
with bangles, etc.; பீறந்தகுழந்தைக்குக் காப்பிடம்

having bright features; ஒளியுள்ளவள்.

காந்திமான்

காப்பியக்கலித்_ துறை

867

காத்திப்போ-தல்

&16 Gawd kantiruvam, n. <gandharoa.

நாளில் வழங்கும் பாகுகலந்த அரிசி. 2, Rice held in
the hands of a person on his marriage occasion,
when a string is tied round his wrist, with,
mantras

விவாகழுதலிய

to ward off evil;

காலங்

களில் காப்புநாண்கட்ட்ம்போது கையிலிடூம் அரிசி.
Loc. 3. Rice mixed with treacle distributed in
Roman Catholic churches on the Epiphany,

the 13th day after the Nativity; SSuguSpsp

பதின்ழன்றம்நாள் உற்சவத்தில் கோயிலில் வழங்கும்

பாதகலந்த அரிசி. 25, 0.

காப்பவிழ்-த்தல் kappavil-, v. intr. <id.

+. To untie the ceremonial string from the
wrist with appropriate ceremonies; Saraips
லிய சடங்கில் இரக்ஷா£பந்தனத்தை நீக்குதல்.

காப்பாடு-தல் %8றர£40-, ஐ. சச. 410.4 ஆ0-.

[T. kapadu.]

screen; மறைத்துக்

To,conceal,

காத்தல். துறைவன் சொலமை சம்முணாணிச் சாப்பா
ஊரக; கந்ததவலோகம். ஏமமு மிசையவாழ்வர் கார். டும்மே (குறுச். 9).
இருவத்தை யேய்க்தே (வெதகு. வெதரும. 10).
srciumen kappal, n. <id.+ ger. Cne who
1. 566 காந்ததவம்.

2. Heavenly abode of Gan-

காந்து-தல் kantu-, 5 v. [M. kdntu.] intr.

1. To burn, smart, as a sore; எரிவெடூத்தல். கைப்
2,

புண் சாக்து்றது.

To

scorched, charred, reduced to cinder;

4. To

காக்இப் போயிற்று.

சோறு

sensa-

feel burning

tion in the ௦0) வேப்பங்கொள்ளுதல்.

be

3. 1௦ be
aggaev.

hot

with

ysACunid snes

indignation; weriGanP$se.

ன்றது (கம்பரா. சடாயுகா. 37). 5. To shine, give
out lustre, emit rays; பிரகாசித்தல். பசம்பிற்காந்து.

மினமணி (கம்பரா. காட்டுப். 7). 6. To burn with
காந்து
டட போறமைகொள்ளுமல். அவளைக்கண்டு afgpis

இருள். 7. To burn without use, as oven;
எரீதல். Tinn.—tr. 1. To be angry with; கோபித்2.
தல். காக்தி மலைக்குத்து மால்யானை (வள்ளுவமா. 11).

To heat; ar_emaigged. (J.) 3. Taabsorb, exhaust
by evaporation,

as water, rain;

sapsGawb sd.

4. To bite off, scrape out with the teeth,
G.)
0.)
பல்லின் கறுவுதல்.
௦௦௦௦௩04;
28 ௨

Si

G1sLd kantukam, ௬. றாம், காந்து...White

hantal flower; Gaaeanpger.

(GU7)

SI bongs kantai, n. <kanta, 1. Lit. belovமணைவி.

குலக்சாக்தை யொருத்தி

defends,

guard;

wid

staddisdr.

oerpiss

anit eorex (BaSp. 206).
SILL pg- Sev kapparru-, v. tr, <id.+.

To preserve, guard, watch, take
[T.kapadu.]
Care of, protect, save; af sei @ri Feed. உன்:
க் கடவுள் காப்பாற்றுவார். 001707.

STIL kappi, n. <E. coffee. cf. Arab. gahwe,

1. Arabian
வகைச்சேடி,

coffee, 1. sh., Coffee arabica;
2. Coffee; பானநீரீவிகேடம்.

BB

1.
STLUI@-5ev kappitu-, v.intr. Candy +. as

ad,
To rub sacred ashes or earth on the forehe

அல்லது.
a means of protection; நெற்றியில் திநத்று
சர்

தல்,
மண்ணைக் தழைத்திட்டுக். காப்புச்செய்சிறிய:
ம. 18).
இயற்.
(இவ்.
்டு
சாப்பிட

செழும்புமுடிச்
a person on
2, To tie a string round the wrist of
ward
occasions like marriage, with mantras to

3. To provideanew-

ஊம்; காப்புநாண் a650.

the 5th,
born baby with bangles and anklets on ைக்தக்

7th or 9th day after its birth; Spas குழந்தe doors
காப்புப் பூட்டேல். 4. To close the templ
after

worship;

திரக்காப்புச்

சாத்துதல்.

5.

To

1பபெருக்த
சணியனைய சானயொர் (கம்பரா. இராவணன்வ. 241).

us sams
impress documents with the royal seal;
.
sods spaypssos OGsh

(Natya.) Anexpressive ocular movement which

rai, mn. கசோப்பியம்ர்.

ed woman,

wife;

ொ.1581). 2. 13/0௨; பெண். காச்தையருச்

Sr pongéscm

kantai-k-kan,

௯. வர்.

தாப்பியக்கலித் துறை
க

1:80ற11௨-%-211010-

species

of balétturai

(வீச

நேடிலடி நான்காய்வருங் கலித்துறை.

verse;

சோ. யாப். 18, உசை)
SrcnGweSey. kappiya-k-kuti, n. <kavye
1. Anancient illustrious Brahman family of

ape

பார்ப்பனரது

சர;

8820௪

காப்புக்கட்டு-தல்

868

காப்பியக்குடி.

குடிவகை.

பழைய

கண்ணேறு காத்திட்ட காப்

காவலாயுள்ளது.

tective;

3, 586 காப்பு,

(குமா. பிர. மதுரைச். 101).

பென

4, String or cord tied round medicinal
are.
plants with mantras either by way of preserving
them from injury, or by way of attenuating

their pernicious effects, before using them

in

௪4166; ழலீகைகெடாமலீநக்கவும் அதன் கெட்ட
Cikali; Sam35 owiod guctron gi ent. (Ger. 30, குணங்கள் நீங்கவும் அதைச்சுற்றிக் கட்டும். மந்திரக்
83, Spee Ay.)
5. Invocation of deities at the comகயிறு.
(தொல். பாயி. உசை.)

2, An ancient village near

காப்பியம் 18மஹஹ்கர, 2. <kdvya. A nar
rative poem dealing with aram, porul, inpam

mencement of apoem to facilitate its successful

௦0001614௦௦ ; எடத்தவிஷயம் இனிகழடியும்பொருட்ட

of a hero, நூலின்தொடக்கத்திற்செய்யும் தெய்வவணக்கம்,
6.
being of two kinds, viz., peru-ri-kappiyam and 6௨6 காப்புப்பருவம். (இலல், வி. 806) 7. Sacred
சர்லர்தீத்தற் மைப் நால்வகை உறுதிப்பொரளையும் கூறு 8௧4௦5,௧5 ௨௩ வாய் திருநீறு. விருத்கனாகிச் உணிவர்
வதாய்&் கதைபற்றிவநம் தொடர்நிலைச்செய்யுள். காப் -தயர்சாப்பிட்டான் (இருவாலவா. 38, 50), 8. 18.1,
and vite and describing the exploits

பியக் கவிகள் (வேக. 1585).

srvuSusess kappiyan, n. <hdvya.

the son of Kavi or Bhrgu;

@renQ

Negro

a&Suctr.

kappiri, x. <U. kafir,

of South

நீகிரோ சாதி,

(Se.)

Kaffir,

ஆப்பிரிக்கா கண்டத்து

Africa;

SruIHsCwrif

Sukra,

kappiri-k-koli, n. <id.

+. Frizzled fowl, having curly feathers; wuSté
சுநள் அடர்ந்த சிறதுகளையுடைய கோழீவகை.

காப்பிரிசல்லா_து %82ரர்ப்-௦811840, n. <id.
+. Curled endive, Chichorium endiva; ageéa®

கிடக்தம் ஒநவகைச் செடி. (&.)

sreuIniWeraris kappiri-milakay, n.<id,
See Serteramis,

(M,M. 170.)

kappil, n. <E. gaff.

1. Barbed

Bell-pepper.

+.

eacnSe
fishing-spear;

euGurésgb

BanSyés-

minGurerp at gust.

in ships to extend the

2.(Naut.)

afm

A spar used

heads of fore-and-aft

88415; கப்பற்பாயினை முன்னும் மின்னும் நீட்டூதற்கு
உதவும் கமீபோன்ற தோணியின் உறுப்பு,
காப்பிலியர் 68றறவ்டுல, n. cf. kampilya.
cultivators,

A caste of Kanarese

found

chiefly

in Madura and Tinnevelly districts, using the
title

kavandan;

னடசாதிவகையினர்.

unerysr’yh

குடியேறிய

காட்டெலுமிச்சை, (1.)
காப்பீடு

18றறடய

Indian wild lime.

ஈ.

€சாப்புஇட..

See

1,

$௨86தபக1010ஐ, றா௦16௦1102; இரட்சணம்பண்ணுகை.
2.

That

(சல். ௮௪)

which

காப்பு றம,
M. kappu.}

is

protected;

a. <ae-.

1. Watching,

sréacuGags.

[T. K. Tu. bapu,
caution,

vigilance,

preservation, defence, guard, protection; பாது
காவல். (பில்.)
2, That which serves as a pro-

தஞ்சு்

இருத்

இண்காப்பின்

within

Mound

சலைசையே

வேவி. (பிங்.
06)
மதில்.
fortification;

9. Fence,
(கலைசைச். 53).
wall,
10. Surrounding

11.

41).

(பட்டிணப்,

கோட்டையின்

a fort;

உள்ளுயர்

13. Bolt
12. Door; Seay. (Se)
நிலம். (பில்)
௦௨4௦௦1; கதவின் தாழ். கதவுதனைக் காப்பவிழ்க்கப்.

14. Royal

புரிந்து (அருட்பா, 14, அருட்பி. 26).

தலைமுகடு காப்பியாத்து (கலித்.
உல]; அரசழத்திரை,
94). 15. The running cord connecting the leaves

80 1௨00501106)
08௨0௨0]

ஏட்டுக்கயிறு. புத்தகத்தின்.

சாப்பொருவி வாடுத்து (விகாயகபு. 69, 15).
௦4 50601௧] ற₹௦(6௦(100;

16. Place
கெடில

இடம்.

காவலான

வீரட்டமும் . , , உறைவார் காபபுக்களே (தேவா. 971,
1). 17. Village, as in a pastoral region; aa.
கடிகொளிருங்காப்பின் (கலித். 110). 18. Guardian
deities of the eight 00105 ௦2 111௪ 0௦௩0௨5 ; திக்கும்.

பாலகர், காப்புக் கடைகிறுத்தி (சிலப். 28, 231). 19.
170150; சிறை. பல்சயன் காப்பினை . . . விடுத்தனன்

(கந்சபு.
ரட்சை,

urs
20. Sandals;
அயனைச்சிறைநி. 12).
காப்பணி தாளன் (இருவிளை. பழியஞ். 13). 21.

066018 ௦4 ஊ0]030/8௱( 63) ௨ 11௦2; அரசன் நுகர்தற்
மஞ்சனத்தை யுள்ளுறுத்த காப்பும்.
குரிய போநள்கள்.
(௪௨௪. 1873).

காப்புக்கட்டிப்போடு-தல்

scr

காப்பிலியெலுமிச்சை 1:80ர111-)-ச1ய௯1௦௦84, 71. றா௦0, சாப்பிரி*.

bracelet, anklet; கைகால்களில் அணியும் வளை.

மைக்தரும் . , . காப்பணியாச் கொள்ளூங்

%3றா-1:-11-

1. To leave a
ti-p-potu-, v.ér, சாப்பு.
நமத 255 19214 406 ; காரியத்தை இடையில் நிறுத்து.
@&.

(W.)

2. To reserve or keep back anything

for subsequent

use;

பின்வரும்

காரியத்திற்காக

முன்னமே மற்றேநகாரியத்தை நிறுத்திவைத்தல்.
காப்புக்கட்டு-சல் kappu-k-kattu-, v. intr.
1. Totie an amulet, a yellow string
<id.+.
on the arm in token of a vow and as a pledge
௦4 185 8018410௪௩6; இரட்சையாக மஜ்சணூற்காப்பு
அணிதல்,

2. To

tie a string

round

herbs

in

order to dispel any evil curse; polmadgd
காப்புநாண் கட்டதல். 7,௦0௦. 3. To engage in a
pursuit with earnestness;

emdasgncir

artui

869

காப்புக்கடவுள்

காபில்

தொடங்குதல். (14) 4. To commence a temple
809௮1; சோயிலில் திநவிழாத் தொடங்குதல்.

of gold=1

+.

(பதிற்றுப். 00, பதி.

SIT IG)LITST ka-p-pon, n.<s0'+. A weight

அவர்க்கு.

காப்புக்கடவுள் 1:-82றய-%-18(2ஜய], ௩. 416.
Visnu, as றாக ; திநமால். (பிங்)

STU SEILILGHe kappu-k-karappari-,
v. intr, <ancy+. To read intelligently, as
மல் வாசிக்கிறான்.

படித்தல்,

(W.)

காப்புக்காடு

காபட்டியம்

காப்புக்கரப்பறியா

kappu-k-katu,

2.

<id.t+-

a deity

காப்புச்செய்-தல்

1%8றறம-௦-௦--, v. intr.

To tie up, as a cadjan bundle;

@&vé

சுவடியைக் கட்டிவைத்தல். உடன்காப்புச்செய். (சணி
18றறப-(- (ரகம்) ௪.

“ள்.

Prohibition on travel during a temple festiஏவ!; உற்சவக்காப்புக் கட்டதலால் நிகழும் பிரயாணத்

தடை. காப்புத்தடையால் வேறு ஊர்க்குப் போகமுடிய
வில்லை. 0௦//09.
காப்புதாரி kappu-tari, ௩. <id.+dharin.
காப்புதாரிக்காடு

காப்புதாரி-.

See

STCIL{pteer
String tied round

kappu-tari-k-katu,

amiiysarG.

kappu-nan,

#.

temple;

n. <kapatya.

Gatiassids

மஞ்சள்தோய்த்த

காபணம்

kapanam,

காபந்து

kapantu,

Careful

x.

நேரீந்த

தூணியிற்

<T. képadamu.

2.

<U.

khawand.

றா௦(601100; பாதுகாவல்.

காபரா %8றகா&, ௩. 40. சர்சீசாச.
1015மம்ன,
௦00051௦0, விலா, 6%01 0௪0; குழப்பம்.

காபாலம் 18௨0,

2.

(C.c.)

சாப்பு +.
with

the wrist of a person

Gureir.

. கொடுத்து

ஈ. £சகீத்கி/க.

“1. Dance

of Siva with the skull of Brahma in His hand;

(Cc. ௦.)

Right of private defence; sbamcnyfemo.

in any

Fomentation; 93511. Loc.

கைப்பு. அகத். 107),

காப்புத்தடை

kapattiyam,

பிரார்த்தனப்பணத்தை
கட்டிவைந்தல்.

Reserved forest ; StahacGsirer arG. Mod.
<id.+.

feomysror

பொன்னுல் .

Guile, deceit; sursscrano.
Siuserbis.O-ge kapanai-kattu-, ov.
intr. <encuy + vee +.
To tie up a coin
ina piece of cloth dyed in saffron, as a vow to

without confounding
the letters «7 and 67; Gumg

ளறிந்து; ஏட்டெழத்தைப்.

tulam; gipiucb

ஒன்பதூகாப்

பிரமகபாலத்தைக் கையிலேந்திச் சிவமிரான் ஆடங்
கூத்து. தலேயங்கை கொண்டு ரீ காபால மாடுங்கால்.
(சலித். 1).

2. One of the minor Saivite systems

which holds that souls are eternal, plural,
and omnipresent, enjoins taking alms in human
skull

with

green flags in hand, as a necessary

stage for becoming the mukta or perfected soul
of marriage, illness, etc.; இரட்சையாகக்கட்டூம் and promises the latter Siva-like bliss, one of
மத்சட்படுத்தின நூங்கயிறு, காப்புசாண் சட்டக் கனாக் six aka-p-pura-c-camayam, q.v.; சைவத்தின்.
அகப்புறச்சமயம்ஜ௱னுள் ஆன்மா
நித்தியமாய்ப்
சண்டேன் (இவ். சாய்ச். 6, 4).
பலவாய்
வியாபகமாய்
இருப்பதேன்றும்,
பச்சைக்
Sri] FSG -SYV kappu-nikku-, v. tr. Cid. கொடிபிடித்து மக்களின் தலையோட்டில் யமேற்றுண்
+. To unloose and open, as a book of பவர் முத்நராய்ச் சிவசமம் ஆவரோன்றும் கூறும்
palmyra leaves; ஒலைச்சுவடியைக் கட்டவிழ்த்துத மமயம். (௪. Cum, un. sone.)

mantras to ward off evils, as an amulet, in times

திறத்தல். பரந்தநால் காப்புநீக்து (சணிகைப்பு, அகத்.
167).
SIFU pCILIGH OULD kappu-p-paruvam, n.<id.

etutever

kapalan,

காபாலி. (.)
காபாலி

kapali, n.

n.

<hkapala.

<Kapdlin.

See

1. Siva;

Section of pillai-t-tamil, describing the
+.
stages of childhood, in which deities beginning
with Visnu are invoked to protect the child in

சிவன். விடையேறு சாபாலி மீசன் (இவ். பெரியாழ்.

ten faruvan, q.v.; பிள்ளைத்தமிழ்கூறும் பருவங்க

மூன் (பிரபோத.

about

the second

ளுள் முதற்பதவம்.

month

of its birth,

one of

(இலச். வி. 808, உமை.)

kappu-maram,
#. <id.+.
காப்புமறம்
sreirad
snciyopid
Military guard; smadefst.

டான் அச்கோ (பதிற்றுப். 90, பதி).
காப்புமாலை
poem

kappu-malai,

of three, five ௦1 56920)

௯, 4ம்.

A

187528 10 which

the protection of deities is implored; தெய்வங்
காப்பதாக

மூன்று ஐந்து, அல்லது. ஏழ

பாடப்படும் ஒருமிரபந்தம்.

37௦1. 11-16

(இலச். வி. 832)

கவிகளாற்

1, 3, 2). 2. One who holds the ka pala

காபாலமதத்தான்.

இம்மொழியைக்

doctrine;

காபாலி

யியம்பு

18, 99).

@TuTe0 Std kapalikam, n. <kapalika.

காபாலம். இவ்விசதல் காபாலிகமென்பது
18, 25).

காபி! 1ம், n.[K. kapi.} (Mus.)
mode;

ai @arab.

(wags. Mars.

See

(பிசபோச.

A musical

55.)

காபி” ஷம் 2. 478. Coffee. See antn3.
காபில் kapil, nv. <U.gabil. A fit, clever
or competent person;

s.igszeir.

(wW.)

18ர12-1கிகர மறவ,

காபிலகாலயூபம்

ட்

ம்

Nape oe treatise on architecture; 26
 b
கடல்
Tau

kapilam,n. <kapila.
earliest

the

or

சாங்கியம்.

கபிலர் மதமான

1௨011௧;

முஷ

ee

ஸ்

“Seat(குறள்,

பேசைக்கு

பெரியாழ். 9, 7, 8).

காபிலப்

;

1272).

4 களை,

உ பம்; ஆடைக்

exponen

systematic

ின் ம கைப்
halt: கறவ்கள
5

#4. S ieht handle,பி் shaft,

பீடி று
1, Sankhya, |

(கமா)

3 மலர்க்மோம்பு.

brane

(கடா)

க்

னம்.

ee

வய

Flowering

| 2-

fu

s of philosophy whose
one of the Indian system
i
t

founder

காகக்கடவுன்

870

காபிலகாலயூபம்

eee

uaa

ட்
Coloured

S.

3.

borders of

காம்பு துலெலை கீறி (தில்

6. Akind of silk cloth;

e6

த. 11, 0) 2. வகைப் பட்டாடை. பொற்சுரிகை சாம்பு சனவளை (வ்.
ன் ௮சைசெயு i வின் (பிசபோ
பொருளெ
pre inae
¢
wiping the பெரியாழ். 1, 3, 8). (இவர) 7. Pumpkin. See
consists
which
bath
of
kind
A

body clean ம from head1 to foot with aத்த wet cloth
by persons
generally resorted to

பூசனி. (மலை)

kémpu-k-kinnam,

காம்புக்கண்ணம்

and which is

.
சரம் ர். அவை!

bath; தலை.
who are not ina position to take a உடம்பைத்
ஈரத்துணியால்
தொடக்கிக் காலளவும்

௪.

ond
matndy

cup witb a handle;

துடைத்துக்கோள்ளுகையாகிய ஸ்தானவகை. (சைய, | 1114 பாத்தீரம்,.ஆ
kampu-c-cattakam, ௩.
பொது. 53) 3. Ghee from a brown ௦௦௮0 கபிலப் | காம்புச்சத்தகம்
curved knife, used in
Iron-handled
பசுவின் நெய், இருவிளச்கைச் காபிவத்தா afspigi|<id.+.
(J.)

புராணம். (பில்)

Colander; shamams.

<id.+.

௯.

— gubtycsyoneuY2v kampu-p-pukaiyilai, ௩.

Ammonium chlorides}

காபிணி kapini, n.

kampu-c-callatai,

காம்புச்சல்வடை

one of 18 upa-purdnam, qv.; @tau

Purana,

Grwangs Fysss.

4. A secondary | basket-making;

24).

Aagrarsr.

«Ga (Aasg.

<id.+. Tobacco leaf with a part of its stem;
நவச்சாரம். (w.)
கூடிய புகையிலை. (492)
emdyce!r
|
<kd-purusa,
STLyCHapsst ki-purusap, n.

Insignificant despicable person; oifudr. 5q |

சாபுருஷன் எடுக்கலும் (இவ். இருநெடும். 21, வ்யா. 176) | 612.
1. Blind
கரபோதி kapoti, ௨. 4சபோதி.
person; sewex?oS. 2. Ignorant person; அறி

விலி. அறிவிலாத காபோதி (இருப்பு. 530).

காம் கர n. 40. நல்க ம. 014, தச்ச,
(w.)
Village; Samo.சேவகர்
@. CU. bandbarin
aeineri
“1
வட
கட
வர்கம்,
ர
இிஸ்பம ௭௦பிஷ) சர்க்கார் கட்டடவேலை. (0.0)

00௨

௦4 56 2802

காம்பி kampi, உ. 4காசாம்பி.
$fmmaah agal.

water-lift;

காம்பிரம் 1கரைன்கள,

6166. 866 முநக்கு,

An ancient

(an)

1. cf. sorb.

(மலை.)

kampili, n. <kampilya.
ly

STIG

Palas|

5௦௦ குதிரைவாலி.

1௧ம்,

காம்போதி

|(Mus.)

க. நால். kémoda.

A specific melody-type;

(Ban)

காம்வார்

கடைல,

Name|

காம்பிலிச் காவன்மன்னன் (வக. 011).

காம்பிலியம் 1கறைபடகற, 1. 88 காம்பிலி. |

்
ட &Ttb@3woTL6H)

gs

Village

Horse-

(மலை)

சம்.

gf @anaub.

417.

Village by village; &smoamf.

of an ancient kingdom in N. India; an_prGaggar
ஓன்று.

ஐம்பத்தாறு தேசங்களுள்

#1b@uTH kampéci, n.<kamboji.

important articles are kept; முக்கியமான சாமான் | 6241 millet.

களை வைக்கும் அறை... 007/07..

8௮.4

டு (பெரும்.
இன்று, சலக்கமில் செப்பீற் காம்போசத்தொ
வத்தவ. 11, 25). 2. The language of Kambdja,
one of the 18 languages referred to in the
Tamil works; பதினெண்மொழியுள்
ஹூம்
ஒன்று, (இவா.) 3, 1$8761க, 56 குரங்குமஜ்சணாநி.

2, Room in which|

sm.

Room, chamber;

See குன்றி. (மலை;

காம்போசம் 1%8ழ6௦க௱, ௩. <kamboja.
1. Acountry on the N. W. frontier of india,

1. | (L.)

n. <Lat. camera,

18௩ரகா&,

காம்பரா

STGCLITE kampoki, n. <hambojt. Crab’s

kam-jamapanti,
jamap

revenue-settlement;

gamodr.
௪. 40.
கிராமவாித்

ERS

STinSHL-LILY kama-k-katappu, m. <kama

காம்பீரம் kampicam, ௯. . 8 காம்மீரியம். | a
ந, Inordinate
passion, uncontrollable
lust;
பணித்த வி (தொல்.
ley காமக்கடப்பினுட்

(w.)

ee

ht

Shee
காம்

பூ

ie

M. kambu.]

kampiriyam, m. <gambhirya. |

ee
ச்

kampu, x.

a

(T.

ka :

sifmd.

.

sripdéa1_ayeit kama-k-katavul, n. <id.+

2. | The particular manifestation of god which one
chooses

to worship, the god of one’s choice;

[T. kamu, 8, 1ய, 84௦௨, | வழிப$தேய்வம். சண்டு மயசறுக்குங் arusarayer (ui

1. Flower-stalk, peduncle, pedicel, | us. 16, 37).
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காமக்கண்ணி

காமக்கண்ணி %80௨-1ரரம், ௩. <id.+

காமப்பால்
SMF ovLd kama-calam, n. <kdmat.

See

sem. Lit., she that has love-inspiring eyes, a
name of Parvati, as enshrined at Conjeevaram;

காமநீர்,

காமக்கண்ணியாம் பெயரெய்துவை (சாஞ்டப்பு, வீராட்.
45).
STLSHVELD kama-k-kalakam, 2. <id.+.

Science

1. மேறயில(4௦௩) புணர்ச்சி. காமச்சலகர் தெனிர்தபின்
(தனிப்பா. 1, 62, 164). 2. 1,006-008ர£61; ஊடல்.

n. <id.+.

துரிய இடம், தோசையர் . . , காமசாலையுமே சணக்
இல்லவே (ரிச். பு. ஈகரச். 14).
காமத்தி கோஉ-டட், ௩. 412.4. சவி

kima-k-kayccal, n. <id.

principle manifesting itself in the form of
sexual desire, one of three wyir-t-1é, q.v.; காமாக்
கினி.

காத்சியில் சோயில்கொண்டிரக்கும் காமாட்சியம்மன்.

STuwssarcov

kama-k-kavalai,

Mental distress caused by sexual desire; sm
மிததியால் தோன்றும் துன்பம்.

SUDSHMUIFFEV
+.

Lovesickness;

காமதாபம்.

erndGip$&

kama-k-kilatti, ௩. <id.+.

(Akap.)
Faithful
concubine
or mistress;
ஒரவரா்க்கே
உரிமைபூணுங் தலப்பரத்தைமகளாய்க்

காமங்காரணமாகத் தலைமகனுல் வரைந்துகோள்ளப்.

பட்டவள்.

(கம்பியகப். 113)

Srns@eciy kama-k-kurippu, 2. <id.+.
(w.)

1.-Bodily

changes

wrought

காதலிற்றேன்றும் மேய்ப்பாடு,

by

love;

2. Amorous ges-

tures; காதலை வேளியிடஜ் சைகை.

STDS H_L_L_LD kma-k-kittam, n.<id.+.
Clandestine intercourse between lovers before
Marriage; தலைவனுந் தலைவியும் தம்ழள் அன்போத்
துக் கூடூங் கூட்டம். காமக்கூட்டங் காணுங்காலை (தொல்.

பொ. 92).
STDSOSMG. kama-k-koti, n. <id.+.

See

காமக்கண்ணி.
கச்சிப்பொலி
(சேவா. 772, 4).

சாமக்கொடியுடன்

கூடி.

காமக்கோட்டத்தி

டலாம்,

உ

<amoéGamio.
நந்து

உமை.

Parvati, that dwells in kéma(சூடா)

காமக்கோட்டம்

kama-k-kottam,

௩.

<kama + kostha.
Temple
of Kamaksi at
காஜ்சியிலுள்ள காமாட்சிகோயில்.
Conjeevaram;

சாமக்கொட்டல் காவன்மெச்சி (லெப். 5, 95, உரை).
காமக்கோட்டி! kama-k-Kotti, ௩. 810, 4.

1. Parvati, as enshrined at Conjeevaram; unt
(Sor)

ag.

2,

566 காமக்கோட்டம்.

காமச்சோட்டியை (கர்சபு. ககரப். 78).

காமக்கோட்டி.*
prob.

Gsr@-.

Mad

காமப்பைத்தியம், 728.

உமை௰மர்

8௯-19-1604) க. <id.+
craving for sexual union;

காமகாண்டம் 18ர2-1(கர, ௩. <id.+.

A kind of flower used by Kama as a bow; காமன்

வில்லாக உபயோகிக்கும் ஒருவகைப் பூ. சயக்க ஹின்ற
பூவின்மிக்க காமகாண்டம் (சச்தபு. மாமத. 62).

ests
ரம்,

kimakaram,

».

5௦6 காய்மகா

காமசாத்திரம் 18௨-௦8௨,

n. <id.+.

of erotics, one of arupattundlu-kalai,

9.3 அறுபத்துதாலுகலைகளுள் என்றன மதனநால்.
காமசாலை 180௨-௦818ம், ஈ. 41ம். 4.

intended

for amorous

dalliance;

A place

Fapdrus His

காமத்துப்பால் 180௦(/0-ற-றவி, %. <id. +.
Section of a book treating of love, as in Kural;

காமத்தைப்பற்றிக் கூறும் பகுதி.

காமத்துப்பாலோர்
<id.+.

18௨:10-ற-ற8160 ௩.

Lascivious persons;

gntai.

(@aur.)

காமதகனண் kama-takanan, . <id.+
dahana. Siva, as one who burnt Kama, god
௦41௦76; சிவன். (இவா.)

SloSid

kamatam, n. <kdma-da.

Cow-

dung secured after it has fallen on the ground;

பூமியில் விழந்தமின் எடூத்துக்கொள்ளும் பசுவின்
சாணம். (சைவச. பொது. 169, உசை.)
காமதேவன் 138-892,
ஈ. £14. 4 . Indien

௦/8, ர் 2௦4 ௦410; மன்மதன். மூயன்துன்னை.

கோற்டின்றேன் காமதேலா (ய். நாய்ச். 1, 9).
காமதேனு 184-600, ௬. <id.tdhenu.

Celestial cow, which supplies every want; தேவ

லோகப் பசு. போனக மமைக்த தெனவச் காமதேனு.
. .. சொலுமே (சாயு. மெளன. 7).
காமதாசன் 180௨-030௧, n. <id.+.
the destroyer of Kama;

காமநீர்

(கரகர

சிவன்,

secretion as semen virile;

சுக்கிலம்,

ண்ட

பாறொறு

(பில)

n. <id.+.

Siva,

Venereal

amogere

Gareirpnh

மூறிய anoé சொழுூந்

தென்ப (சந்தபு. அசுரர்தோற், 15).
காமநூல்
காமசாத்திரம்.

ews.)

118உ-௱௦!, n. <id.+.
1. See
2. 566 காமகாண்டம். (சலப். 2,44,

erioG pris kama-ndy, n. <id.+.
$7010255;) காமத்தால் உண்டாதம் வேதனை,

கட் சாமகோ யோ கொடிதே (காலடி, 98).
காமப்பற்து

kama-p-parru,

ம.

Love: உசவோர்

4124,

Sexual desire; காமலிருப்பு. பாரிடை யுயிருல் காமப்
பற்றுவிட் டிருக்ததன்றே (கச்சபு. மேரு. 17).
காமப்பால்
18௨௮,
உ. <id.+.
Mother's ஈாய11;

யாம். (சல். ௮௧.)

முலைப்பால். காமப்பால் விட்டசைப்

காமர்! 18ளலா, n. 14.
* மருவு...

காமப்பித்_து kima-p-pittu, #.<id.+. See
.
.
காமபிபைத்தியம்.
“மம்.
8.
ரகா௦0,
1க0௨-ற-றப
்ச்சி
காமப்புணர

1,1).

See மதனகாமப்பூ. (wrev.)

srioli@ius kama-p-péy,

காமப்பைத்தியம்.

்

sricicngs Gus

_ eof?

Cowslip

v. <id.+.

kama-p-pa,

STi

2. <id.+.

காமரசி

Sexual union;

<id.+.

yortse.

காமபாணம்
Arrow of Kama;

STLOTLb®

urdu. (Org. BLA. 1).

wood.

Bala-

x. <id.+.

ளைக் கோடுப்பதாகிய காஜ்சீபுரம்.

முத்திபோசம் ..

of enjoyment, paradise;

போகபூமி.

காதலாத்

s1oyJé s8Qrrahuag Ourgsni (Pas. 189).

x.

1. Fireplace

for

தம்பி

ka-maram, n. <s0"+ wad.

Eagle-

(மலை)

See a’.

Common

(w.)

@M1ip9ib* kamaram, n. 4காவு*- மரம்.
[M.
kamaram.}
Shoulder-pole for carrying heavy

Lit,

கொடுத்திடுச் சன்மையாற் காமபீடமென்று (சச்தபு. இரு
க்கசப். 70).
காமபூமி 1கரக-றபோம், ௯. “ம்ம் 4... "1701ம்

prostrate

சீகாமரம் என்னும் பண்,

506 அகில்.

banyan.

சொன்னான் (பாரத. உலூக. 8).

kama-pitam,

A small

காமரம்* கரவாகு, 1. < ered.

rama, the brother of Krsna, as the fulfiller of
his followers’ desires; பலராமன். காமபாலனலுஞ்

காமபீடம்

%கறகாகா,

A musical mode;

the place where one's desires are all fulfilled,
Conjeevaram;
wrefitalgiyh
psSGuraiia

1.

(மலை),

காமசஞ் செப்பும் (ஜுபாண். 77).

kama-panam,
. <id.+.
மன்மதபாணம்,
காமபாணம்.

காமபாலண் 18௨-081, 4. <id.+.

Lascivious

காமரம்” %8லகாவற, ஈ. நாம். காமம்
* மருவு-.
1. Singing, music, melody; @ms. (Wm) 2.

1056; சாமமிக்கவன்.

2.

1.

sevomuler srwi@aes

௦௦௦142; அடுப்பு. (இவா) 2. 17% 130 naksatra;
அத்தநாள். (சூடா.

ர்றுத 0551௦௦; அறிவினை யழீக்கந் தீராப் பேநங்காமம்.
kama-p-por,

10ல்,

58 நேநஜ்சி.

காமரம்"

2.

<id.+. 1. Inordinate passion or lust; madden-

erui@und

nm. <id.

sqwseé

persons; arpa.

herb.

2. Per: ‘ngiventoinordinate

kamar,

சினை யுருங்குவ (சம்பரா. ஈகரப். 40).

See

kama-p-paittiyam,

1, ட்ட)

விநப்பம், காமர் கடும்புனல் (கவித். 39). 2. Beauty ;
அழகு. காமர் வண்ண மார்பிற் ரூருங் கொன்றை (புறா.

+. (Akap.) First union of lovers brought about
by destiny; Qupbmsciyomis#. (Osrev. Our. 498.)
creeper.

காமவல்லி

872

காமப்பித்து

timber;

காவடித்தண்டூ.

(j.)

SiiosTeyar kamara-v-ul, ஐ. < Lat. camera
.

* உள். Inner room in a house where valuable
things are kept; afGsap 20 mater maidgid
உள்ளறை.

7௦4.

புளிநறளை.

(மலை)

காமரி 80௧, ஈ.
காமரீசம்

A species of vine.

கரகர,

See

2. cf. kdma-urksa.

Siiolb kamam, n. <kdma. 1. Desire; af ges
பம். காமம் வெகுளி மயக்கம் (குறள், 360). 2. Hap-

Indian ௯15160௦586

piness in love, one of four kinds of purusdrttam,

1. An ancient country, now part of Assam;
ஒர வடநா€,
2. Form assumed at pleasure;

95.) ஹுதிப்போநள்களுள் ஒன்றன டன்பம், காமத்

காமரூபம் 18௨-00௨,

இன் மன்னும் வழிமுறையே நிற்றுகாம். (இல். இயற். விநம்பியபடி
பெரியதி. ம. 37). 3. Sexual pleasure; \yomtst
யின்பம். காமத்இிற் செம்பாக மன்று (குறள், 1092). 4,
72௪2௨1 56006(100; காமநீர். மெய்பொடித் இருங்காம
மிச்சொழுக்கும் (உபதேசகா. அயமு. 25). 5. 016௦

ரீ கேச; விநம்மிய பொநள். தாம்வேண்டுல் காமமே
காட்டும் கடி. (இல். இயற். 2, 92). 6. (Astrol.) The
seventh house from the ascendant;

@ud&ars

துக்கு ஏழாமிடம். (சங். ௮௧.) 7. 5௦6 காமமரம். (மூ.அ:)
காரமமரம் %கஉ-௱2க௱, n. <id.+.
Sago
fern palm, s. tr., Cycas 04704௭௭745) மரவிசேடம்..

(௫. ௮)

STiplosvig_ kama-malati,n.<id.+.

Woman

who has had an abortion because of a dream;
கனவினுல் கருப்பம் நசிக்கப்பேறுபவள்.
(சைவச.

பொது. 241, உமை;

புல்லுருவி.

மேற்கொள்ளும்

(மலை)

2. < Kama-rapa.

உநவம்,

காமருபல்

கொண்டெமுர்களிப்பான் (இவ், இருவாய், 10, 1, 10).

காமரூபி

1. One

kama-ripi,

n. <kdmat riipin.

able to assume any form

நினைத்த உநவங் கொள்பவன்.

at pleasure;

2. Chameleon,

which has the power of changing colour.
பசீசோந்தி. (இவா)

See

காமல்லிகை 15-ஐவ111624, n.<ea*+.
78500106.

566 வனமல்லிகை.

&riceStev kama-lilai, n. <kdmat.

5006;

Wild

(பதார்த்த. 478.)

Love-

சுரத விளையாட்6.

காமலை 18௱வில், ௩. 42௪௭7௪.

வக்தியங் காமலை குட்டங்கள் (மரு. 32).
காமவல்லி

0௨7௮],

566 காமாலை.

ர. 4 சரச.

Fabled creeper of gold that twines round the

காமாரி
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காமவாயில்
celestial kalpuka tree;

as the gateway to conjugal happiness;

566 சிறுக்ழங்கு. (மலை.)
potato.
காமனை” 1கரகரகம்x. <kdmana.

The physical and mental changes brought about

விநப்பம்.

by intense 1046) காமத்தாலுண்டாகும் வேறுபாடூ.
வெம்மைச் காமவிகாரம் பெறுதியால் (உபதேசகா. அய
மூக. 72).

Se0S விநப்பம்,

Thirst
See

காமப்பைத்தியம்.

காமவேதம்

Desire;

காமனைகள் பூரித்து (தேவா. 133, 9).

Coor kaman-ai-h-kanai, n.< kdsi teri

mat.
(Se.

ஆதேனோ

வெய்தாமக் காமவிடாய் (௭. சுயம். 44).
காமவெறி
18௧௭௦],
n. <id.+.

Ggeirpe.

(Se)
eiriptest’ ka-manai, 1. perh, 61° + war, Goa

இயற்கை

STwWOM_ Tut kama-vitay, n.<id.+.

Kama;

of

vehicle

the

as

breeze,

யன்பு. உருவு நிறுத்த காமவாயில் (தொல். பொ. 979).
GTWAIETGLD kama-vikaram, n. <id.+.

for sexual union;

South

காமனூர்தி 1கஷை-ம௨ப், ௬. <id.+.

கற்பகத்திற் படநங்கோடி,

காமவல்லி டெர்தன போன்றவே (2ேக. 9855).
காமவாயில் %8௧௨-ஈ8)11, n.<id.+. Love,

See uggaumamb.

sriot &@oshl kamakkini, n.<id.+ agni. See
காமத்தி,
e@rworL_@ kamatci, n.<Kamaksi. Parvati
worshipped

at Conjeevaram,

amgSujssgs

inspiring eyes;

kama-vétam, n. <id.+veda,

arrows.

five

Kama’s

as_having love-

(Pave.

opiiGns,

தேலிமேரு, 13.)
5௨௦ காமசாத்திரம். காமவேதத்தைச் சருங்கடைச் கண்க.
காமாட்சிக்கரசை %8௩246/- 12-1௨], ஈ. 414.
னான் மொழிவார் (பாரத. அருச்சுனன்றவ. 02).
A kind of greens,
+.cf. T. kdmancigaddi.
காமவேழம் 18௭௨-48௨0, 1. <id.+. Kaus, Chamissoa nodiflora; Sentaims. (A.)
5௦௦ நாணல்,

a large and coarse grass.

காமவேள் 1872-16], 7. 414.4.

(பில்.)

Srior

Kama,

the Indian Cupid; மன்மதன். கருப்புவின் மலர்ச்

கணைச் காமவேளை

(இவ்.

காய்ச். 1, 10).

aTippstpCsier

kamar-katantén,

2.

Buddha, as having conquered Kama
<id.+.
the Buddhistic god of evil; Ygsetr. (wasfl. 5, 102.)
1) தீங்கடி அகன்.

<id.+.
காமதகனன்.

eto

௩.

188௮41836௨)

காமற்காய்த்தோன்

kaman, ச. 482௭௫.

5௦௦ சுன்னுறிப்புல். (3.38. 705.) 4, 1,௭௦௨ 8௨3௩.
5௨௦ கர்ப்பூரப்புல்.

(31,34.)

arnt GaloréG

<id.+.

kamatci-vilakku,

௩.

Brass lamp in the form of a woman

who holds with both her hands a hollow vessel

1, 10௩ Indian

for oil and wick, used during marriage occa91005: கல்யாணமுதலிய விகேட காலங்களில் உப

யோகிக்கும் பாவை விளக்கு, (5.1)
காரமாட்டி kamatti, கூ. <Mbr. kamathi.
3, (T. K. kamati, M. kamatti, Tu. kamate.) 1.

பண்டாசல் சாமன் படையுவள்

மெறர்ம்; மன்மதன்.

grass.
grass.

(1.P.) 2. Citronella
(8..) 3. 10055௨ ௦11

catus; 'புல்வகை.
586 காவட்டம்புல்.

2, See

(இவா)

(1.)

kamatci-p-pul, n. <id.+.

Avie

1. Black khus-khus grass, Andropogon muri-

(பரிபா. 1], 193). 2. The Buddhistic god of evil:

பெளத்தமதத்திற்கூறும் தீமைவிளைக்குந் தேய்வம்.
A

kind

of

0௮௦6;

masquerade

ஒருவகை

வரிக்

நா. அயோத்.

காமன்? 8-௨, 1. <id.
+ wergy-. 1. Beetle,
2. Long

that abides in a grove; asinG. (gi)
pepper.
58 திப்பலி. (திவா)

காமன்கொடி

8-0,

௩.

<kéma+.

Fish,as the emblem of Kama’s banner; Bebr.(Ie.)

kaman-pantikai,

கரமன்பண்டிகை

<id.+.

காமன்வில் 18௫௨-9], 1. <id.+.
eti@jer

கநம்பு.

kimanal,

9௦8500; டஇுளவேனிற்காலம்.
110

1.1%/870௦05 06௧௦; காமவிச்சை மிக்கவன்.
kimantakan,

1.

<id-+

Siva, the destroyer of Kama;

சிவன்.

2.

<id.+

stot sSeor'
antaka.

காமாத்தகன்?”

kamantakan,

blinded by

lust;

%888-றாறவி௨கம், 3.

Top

Lascivious

man

உ.

of

board around the side of ௨௫௦௨௩; மாக்கலத்தின்

Sugar-

(பிங்)

ச. <id-+.

6).

காமா துரன் kamaturan,n.<kdina+ dtura.

andhaka.

A spring festival in the lunar month

of Makam to commemorate the burning
Kama by Siva; மன்மத தகனத் திநவிழா.
cane, as Kama’s 0௦0

Labourer, one who works with a hoe, digger of

கொட்டி, மண்வேட்டுவோன். 2, Fool, idiot, dunce;
Lord of முடன். உன்பில்ளை பசதன் சாமாட்டி யானானே (இசாம

கூத்து. (சிலப். 8, 19, உமை:
காமண்? 18-0௨, 2. <s0°+uer.
celestial grove; @asucr. (G1-)

Spring

காமத்தால் விவேகமந்றவன்.
காமாப்பலகை

சுநிறுப்பலகை.

(ம)

காமாரி 83, உ. <kdmatari.

the enemy of Kama;

fair.

(Se)

1, Siva,
2. Durga;

காளி. காமாரி இருமுன்னர்ச் சாந்திகைக் காட்டலும்
(உபதேசகா. உருத்திராக்க. 102).
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காமாலை
erred kamalai, n. <kamala.

ஒருவ்கைநோய்,
SILO

Jaundice;

காமாலை சோகை சரம் (இருப்பு. 153).

Fo Qus oie ot OSMaT SES kamaksi-

காய்-தல்
in சமச்

1105.

5௦6 ஆகாமியம்

அசாமியம் சாமிய

மெனத் சலைக்குறை (9. போ. 12, 1, எல்).

eriiuioranid kamiya-maranam, n. <ka-

y-ammal-kai-vilakku, 2. <Ramahsi+. Handlamp put in a niche of the front wall of a

mya+. Voluntary death, suicide ; bGareeo. (w.)

யில் வைக்தம்விளக்த.

யர்கள் வேடம் பத்றி (பிரபோச. 5, 25)

1௦056; வீட்டின்

முன்சுவர்ப்பக்கத்தில்

மாடப்புரை

1,௦00.

காமி!-த்தல் 18ம்,

77 ௦ 2, “கக

1.

1௦ 005106; விதம்புதல், சப்புதி யறத்தை யேழாய் தரு.
மத்தைச் காமியாதே (சம்பா. கிந்த, 54),
2. To have

sexual desire; amoiiGarcrapge.
sri?
son,

kami,

n. <ka@min.

voluptuary;

Sturgis,

wcrauds (waar. 38).
ar kami, n.
உவர்மண்...
னீமிளை...

Lascivious per-

(Ww.)

saflion

மானி சாமி

1. Faller’s earth;

2. Gold-coloured antimony; Gurer

காமிகம்

நகரிகார,

க. <kdmika.

An

ancient Saiva

scripture in Sanskrit, one of 28

civdkamam,

qv.;

ஓன்று,

@gusGaOs

Faraws gir

காமிக மாதி யைக்து முற்பவித்து

(சைவச.

பொது. 331).

sriBuisaev kamiya-k-kal, 2. prob. kamya

aerifuit kamiyar, n. prob. kdmin. Licen-

tious, lustful persons ; காமவேட்கையுள்ளோர். சாமி

aaief!

kamini,

n.<kémini.

ful woman, woman;

காமினி (உத்தசரா. அசுவமே. 05).
aeridof! kamini, n. <gamint.

one

to Ay

குசிய மந்திரம்,

through

air;

g,ansawerd Calizh

அணிசெய் கோசையங் காமினி யோதி

ஞள் (2வ௪. 1718).

em, kami, n. cf. sau. (Astrol.) The planet
inthe seventh housefrom theascendant; Gari

லக்கினத்தினின்று ஏழாமிடத்துள்ள கிரகம். (சங். ௮௧.)
erapascusfuid
prob.

kamuka-p-pitiyam,

kamuka+priyd.

கஸ்தூரிமஞ்சள். (சல். ௮௧.)
காமுகன்!

Yellow

kamukan,

(@e*) 1. Visnu; Per.
காமுகாரி 18௯யிவம்,

(w.)

GarGugaib.

See

sriBusecpioid kamiya-karumam,

பயன்சருதிச் செய்யப்படுங் கிரியை. (பிசபோத, 39, 13,)

er OuiG GH kamiya-kuru, ச. <id.+.

Pre-

ceptor who inculcates devotion and righteous1655) ஈசுரபத்தியும் அறமும் போதிக்கும் கந, அறத்

தைப் போதகஞ்செய் இருமையினு மின்பமருள்பவனே
. காமியகுரு (வேதா. சூ. 16).

n.

zedoary.
<kamuka.

2,
See
1.

Lustful person; grtégeir. anqpsis uOa wagi

n. <id.

stone.

Mantra

which, when repeatedly pronounced, enables

+.
Deed enjoined to secure a particular
ஸ்ர200; வேதழுதலியவற்றில் விதிக்கப்பேற்றதாய்ப்,

Cinnamon

Lit., lust-

Guebr. s@pewevrr en Yoru

கண்களும் (கம்பரா. சாட். 5).
man; graPaecr. (Ia)
STapser* kamukan,

+.

2. Polite, polished
n. perh.

kaérmuka.

2, See amGzarcr.
m. <U. kamkari.

Repairs; warnégi.

STEPGSH kamuruki, n, Blood-sucker. See

ஒணன். (4)
காழுறு-தல்
1, To

desire,

kamutu-,
wish

for;

௪, சச, 4காமம்
4 ௨௮...
விநம்புதல்.

stAue SG kamiya-catti, 2.<id. +. Mica.
காமியசிராத்தம் 18௨-8௨0,

யைச் சாமுற வியைவதோ (கவித். 10).
Sr Cit SSustd kamottipakam, n. <id.+

n. <id.

+. Sraddha performed expecting some benefit;

பயன்கருதிச் செய்யப்படும்

சிராத்தம்,

aT fui! kimiyam, n.<kamya. 1. Desired
2. That
(௪த.)
object; | இச்சிக்கம் போநள்,
which is done with some particular motive,
asa religious ceremony, opp. to niskamiyam;

பயனைவிநம்மீச் Coin
SPou.
காலங் கழியாதே (தேவா, 439, 8).
காமியம்”

கான்மியம்.

kamiyam,

சன்மமூ

கிற்கும் (9. 9. 2, 39).

n.

காமியஞ்செய்து

<kérmya.

மூலல்காட்டிக்

See

காமியமலமாய்

er fustd? kamiyam, n. <agamya.

Actions

of the present life in reference to their effects

pray for;

வேண்டிக்கோள்ளுதல்,

ud-dipaka,

2. To

இன்பமே

காமுறுவ ரேழையார் (காலடி, 00).

565 அப்பிரகம். (சங். ௮௧)

.

beseech,

சனைகதிர்ச் கனலி

That which excites sexual passion;

காமத்தை மிதுவிக்கும் போதன்,

காய்!-தல் 1-39-, 45. [7. சகட, %. 14. சக),
Tu. kayi.J intr.
1. To grow
நீரீழதவியன காய்ச்சப்பேறுதல்.
be warm, as body

hot, be heated;
2. To burn; to

in temperature;

aOze.

#78

sre e1ceniog. 3. To wither, as vegetables
by the sun; to parch, as the lips or mouth; to
dry, as
Qumger.

the ground; aets&.
Gawedls amiss
4. To be dried up, as the humours of

the body; to become emaciated;

Guede.

5. To suffer, as an empty stomach;

(w.)

aufm ue

யால் வநந்துதல்,
6, To dry up, begin to heal,
as a sore, a 140000) & 011) புண் ஆறிவருதல்.
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காய்-த்தல்
7. 7௦௪

முவார்சம்,

6ம21051௦04;

domésniGpg.—
tr,

1. To

SUUSSEOSSOT kay-k-katukkap, 2. <ani*®

விடாய்த்தல். சாய்

கலு மண்டச் கள்வெய்யோனே (புறகா. 959)...
shine, emit ஈர) வெயில்

நிலாக்கள்

8. 7௦

+.

2. To

burn,

consume;

Kill, destroy; aSad.

sce?ad

காய்ந்தானை

(இவ். பெரியதி, 7, 6, 5). 3.

do

with,

away

lay aside;

முதலிய குற்றங் காய்ந்தார்.

29௦ உ றமா்ட910த 01901, உருத்திராட்சம்வைத்துக் கட்
டிய கடக்கள்.

1௦ remove,

afotaee.

<id.+.
adeity;

Cem

(பெரியபு. அப்பூதி. 2).

4.

Gamsac.

நெறி.

indignant,

(தொல். பொ.
primand;

147).

8. To

காய்”.

Gupnb ugasd.

Crassgre

aps@sutg

7. To cut, sever;

harass,

காய்சன்ற பழவினை Cumd

torment;

Garrdsa.

(w.)

காய்ச்

Gangs

smbsggaror

குலைச் தெங்கும் (சிலப். 13, 198).

apsgise.

STIG) kay-kari, n.<id.+. (M. kaykari-]

15).

Unripe fruits,

vegetables and the like used for

preparing curry;

To bear fruit; womb Coy,

முதலியன காய்களைக்கொள்ளுதல்.
(புதகா. 184).

பிள்ளை

2. Age of child-bearing;

fruits;

unripe

of

Sis -SSov kay-, 77 v. intr. [T. katcu, K.

நர். kay, Tu. kayi.]

7.

STWISGOV kay-k-kulai,n.<sed? +. Bunch

smian

(Soap. £0. grpuw.

n.

a1iGgrer

1. Fruit-bearing season;

ஐங் காலம்.

6. To reprove, scold, re-

aysgiagisd.

சோடு (காலடி, 315).

(உரி. கி)

arizgy

Gagggs.

furious;

angry,

be displeased,

kay-k-kari-y-amitu,

Vegetable curry, as an offering to
srap’s SGugsgu ap. (s.1.1. ii, 127.)

STUISEGLdUGHULS kaykkum-paruvam,

காய்தலுவத்த லகத்றி யொருபொருட்ச ளாய்தல் (அற.
5, To

(1)

காய்க்கறியமிது

To be prejudiced; to dislike, hate;

922).

Earring with rudradks@ pendants, the water

or3ze. | falling from which during baths is believed to

எரித்தல், மதவேள்சன் னுடலம் காய்க்தார். (தேவா, 15,

6).

காய்ச்சி

காய்ங்களி

சாய்கெல் லதத்த

eeradgtw wrdapactr.

%89-ப்-22றர், 1. 418.4. [18. சீர.

Fruits ripe and unripe; amy sePupb.

kani.]

(பதால். எழுத். 48, உரை)
காய்ச்சல் 184௦0௨], n. <eni'-. [M. kaccal.]
காய்3 18, ஐ. Cami. [T. kaya, K. M. hay,

kayi.] 1. Untipe fruit; psitian vgs 1. Heating, drying; efS#. us@si% @reiv®
மாத்செடிகளின் பலன், சனியொழிய . . . காய்ச்சல்போட்டுக் குத்தலேண்டும். 2, 112௨1, எவரம,

Tu.
காத

கற்சா யுதிர்தலு முண்டு (நாலடி, 19). 2, 106 1854
metrical division in a word of three syllables
sounding like 9; ழவசைச்சீரின் இறுதிமிலுள்ள.
Carma. ஆம்கடை காயடையின் (காரிகை, உறுப். 7).
3, 566 காய்ச்சீர்.
4, Unripe 5௦01; பழக்காத

புண்கட்டி,

சட்டி இன்னும் காயாசவிருக்றெது.

dryness;

of

state

rancour;

3. Fever,

2s}oonb.

the

4. Hatred,

werGait sac.

kayccal-atakki, x. 4காய்ச்

STUFFS
e&+-

inflammatory

asGsmi.

system;

Febrifuge, antidote for fever;

5. போக்கும் மரந்து.

Aborted 1௦2105; முதிராது விழங் ௧௫. Collog.
7. A
6. Chessman, die; a@sigfu an.
preparation in the form of a cone made of
pulse mixed with treacle, one of the many important eatables exhibited on marriage occasions; பருப்புத்தேங்காய்ப்பணிகாரம்.
Loc.
8.
Burner in a lamp; aSera&cir ims. 9. Half;
அரை. Loc.
10. Failure, defeat; SsPacb.

STwsE HSL 19
Enlargement

of

the

சுரத்தைப்

kayccar-katti,

2. ஏமம் ர்.

etc.,

ague-cake;

spleen,

சுரத்தால் வயிற்றில்விழங் கட்டி.

காய்ச்சற்காரண் 184/௦080-181௨ற, n.<id.+.
J.

One

who soffers from

fever;

சுரழள்ளவன்.

2. One who suffers from penury; wesnieupesr
டவன்.
3. A jealous or rancorous person;

அவனுள்ளங் காயோ பழமோ (பிரபுவில். பிசபுதே. 51). பொறமையால் மனவெரிச்சலுள்ளவன். 1.0௦.
Deceit;

li.

89,7).

GS.

வஞ்சனை,

தெளிக்சேம்யால்காய்

(கலித்.

12. Seed, as of a bull; afms. stQuOss

‘

காய்: %8, 2. prob, Mhr. ghaya. 1. Cicatrice

from a wound; புண் ஆறிய வ6. அடிபட்டு உடம்
பிற் சாயுண்டாயிற்று..
2. Callous humour, ex-

crescence,
Collog.

etis’-S5e

To

become

ஊடம்பில்

wart;

வெடிக்கும்

காய்.

kay-, 17 v. intr. prob. id.

callous;

to form

hard

bunches,

knots, warts, excrescences on the body, as from

wounds, from walking, from using tools; sgt

புண்டாதல், கையெல்லாம் காய்த்துப்போயிற்று,

காய்ச்சற்பாடு 1800வ-ற84ம, 1. <id.+.

1.

Condition of being fully dried, as ground-nut
kernels ready for crushing, opp. to irappafu;
தானியத்தின் நன்றகக் காய்ந்தநிலை. செல் காய்ச்சத்பா.

Lrarg. 2, Reduction in quantity, as of paddy,
etc., when dried;

நேல்முதவியவற்றை

யுலரீத்துத

லால் உண்டாதம்அளவுக்குறைவு. 3. 1320121௨௦3, 10-

றலெர்ஸ்சம் 8686; போநளிழந்து: ஏங்கீநிற்தும் நிலை.

sree putagtontip
n.

<id.+.

A

mineral

kayccar-pasinam,

poison,

one

மிறலிப்பாஷாணங்களுள் ஒன்று. (க. ௮)
காய்ச்சி kayoci, 2. <kaksi.

dhal.

596 துவரை.

1௦0.

of

32;

Pigedn-pea,

876

காய்ச்சிரக்கு

௩. ௦4. சாய்ச்சுசை | சங்கத்தின் தொடக்கத்திலிருந்த பாண்டியன்.

காய்ச்சிரக்கு 183௦0,
Indian brown hemp.

காய்ம்பாளை

526 புளிச்சைக்கிரை.

(மலை)

காய்ச்சீர் 18-௦-0௦) a. 4கோம்?
4. Metrical
foot of three acai, ending in ner; Gstbo பூவ

1, உரை)
காய்த்த 18) 8, தரார், 4காய்...

(இறை.

A particle

ensdGi. (wavs. S.1)

01 0௦ற85௦0;
ஒர் உவமலாய்பாட, வெயிலொளி
காய்த்த விளங்குமணி (தொல். பொ. 291, உறை,

காய்ச்சுதல் kayccu-, J v.tr. Caus. of
காய்... 1, 7௦ 06/1; காயச்செய்தல். கஞ்ச காய்ச்சி

[T. kdyadhdnyamu.]

னாள்.

2. 770 600%;

மமைத்தல்.
1,

3. To heat by

மிக;

தீயாற் சூடாக்குதல்.

To dry, warm. as in

(w.)

5. To scold, reprove, take to task; ay3c,

the sun or by putting near the fire; உலர்தீதுதல்..

6. To beat, belaboury தையறபுடைத்கல். எசான்

அவனை

அன்றுகக் காய்ச்சிவிட்டார்.

001/6.

7. 170

dye, tinge, as a cloth; amuSOpe. (J.)
GIF?

kaycou, n. <andew-.

[M. kaccu.]

Heating, as metal or a stone; boiling, as a

liquid; #3) amidams.

eCorasmg

காய்ச்சுக் காய்ச்சினான்.

இசண்டு

காய்ச்சுக்கட்டி kiycou-k-katti, n. Cid. +.
5௦6 காசுக்கட்டி.

காய்ச்சுக்கல் 10௦௦௦-1-1ய, om. <id.+.
Lit., dyed or tinged stone, counterfeit gem;

போலி டூரத்தினம்.

(34),

காய்ச்சுக்குப்பி 2/0௦ய-1-1யழழர், 2. <id. +.
(M.

kacakuppi.]

Glass vessel

used

mation, alembic, still;
குப்பி. (4)

Savas

STE oRTEML.

kayccuntai,

* உண்டை.

566 காசுக்கட்டி,

in subli-

amid#ulpsgid

1,

salt, extracted from soils by filtration

and evaporation or by boiling; sax°Gtny. (ep. .)
2.

Salt obtained

from

salt water;

காய்சீசியே$க்கும் உப்பு. (9)

உவர்நீரைக்

STs Finer kayccu-man, n.<id.+. Fine

sand obtained by washing alkaline earth, for
making

ward.

glass-armlets;

(G.Tp.D. 175.)

காய்ச்சுரை!
உசை.

0010

வளையல்

kayccurai,

யரர்ரிசம்

நந

செய்தற்குரிய

2. prob.

826;

id.+

புடமிடீட போன்.

(தைலவ. தைல.)
SIE OOT? kayccurai, n, cf. enisArew.

586 புளிச்சைக்கீரை. (மூ. ௮)
காய்ச்சுலவணம்
8காய்ச்சு---.

n

(8.)

kayccurukku,

௪,

௦4.

சாய்ச்

சக்கு. 112௫ ந0௦௯௦ நற. 59௦ புிச்சைக்கீரை.
காய்சினவழு.தி

in

pods

tdniyam;

or

ர்வ,
1. காய்” 4.

1. Pulses, containing

legumes,

முதிரை,

(W.)

5௦௦ முசுகீகட்டை. (௫. ௮.)
STUFGIr-GV

ani'-.

dist.

fr.

kay-cina-valuti, x.

The

first Pandyan of the first Tamil Sangam;

sad

katir-t-

2. Indian mulberry.

kaytta-,

5 v. tr. Caus.

1, To ignite, cause to மாடி

To be enraged, infuriated;
21, 55, அரும்.)

கோபித்தல்.

3, See amida-,

of

எரியச்சேய்

Bw. ans Bu Ouns@gre Gwe (Aad. 21, 55).

2.

(லப்.

1, 2, 3.

SMWS BND
kay-t-tumpai, ம. சாய்”.
A fruit-bearing purslane. See aSdanbenu. (w.)
காய்தா
1016) முறை.

வழக்கம்.

kayta,
(9)

n. <U. gdida.
2. Custom,

1, Order,

usage, practice;

(W.) 3. Checking; a GcuiGE gies.

Srhit kay-nir, x, <amis'-+.

[M. kaynir.]

Warm. water; GaisB#. (ugaigs. 78.)
Srwiicipidkay-p-palam, n.< ai? +. Fruit
not fully ரரற6;

முற்றும் பழக்காத

பழம்.

Loc.

காய்ப்பறங்கி 139-ற-றகாகம்16/, n. A disease
௦1 10415;

கோழீநோய்களிலோன்று,

(சங். ௮௧.)

காய்ப்பனை 1-35-0-றஊவர், ௩. கோய்?-ட. 01.
beating
one of
4௮.

palmyra which has not been tapped,
five varieties of itarayittam-panai,

காறேடுக்காத

பேண்பனை,

(0.1௨.0. 307.)

காய்ப்பு! மஷய, க. “சாய்! 1. Dislike,
aversion, disgust; Gapscny. (w.) 2. [M. kaypu.]

Hard inferior iron; மட்டமான இரும்பு. (7.)
காய்ப்பு” kayppu, n, <and*-. [T. kapu, M.

haypn.]

Produce

of a tree, crop of fruit or

grain; மரக்செடி முதலியன பலன்தநகை.
காய்ப்பு?
lousness

callous

+.

of

றய
510;

excrescence;

௩.

4காம்*..

தோலின்தடிப்பு.

தழம்பு.

1. Cal2. Scar,

(#@, 4, 2, 5, 8.)

காய்ப்புமரம் 13ரறறப-றகாகர, ச. காய்ப்பு”

Fruit-bearing tree; amisgnairar womb.

eruinwsA kay-paci, n. Cemit-+.

kayccu-lavanam,

5௦6 காய்ச்சுப்பு.

STUFE MSG

seeds

. 4காய்ச்சு-

(வருணகுலா. 49.)

காய்ச்சுப்பு kayccuppu, ௩. 410.
4 உப்பு.
Common

காய்த்தானியம்!ஆ:

hunger; S48 UF.

காய்ம்பனை

Extreme

sminAs sOsCuis (wonf. 6,82).

kay-m-panai,

a. <snid-+.

Fruit-bearing palmyra; &midgub U2er. (j.)
காய்ம்பாளை
kay-m-palai,
௩. <id.+.
Flower calyx of the fruit-bearing palmyra
6126; பெண்பனையின் பாளை,

(34.)

SWiSH

ILD kay-makaram, 8. prob. eai!-

+mama-kdra.
selfishness;

Envy, jealousy impelled by

Gutmsme.

of a cow, yielding milk with difticulty; uaaldér
வன்ழலை. (11.).

STisoot_ kay-matai, n. <id. +. Offering
of fruits, commonly to a ferocious deity; #0
Caias Figo uMm 45 safari és SCaugario. (j.)

காய்மரம்

189/-ஸகாகா,

2. <ani?-+.

See

(பிங்.)

காய்முருங்கை

%8)-ரமாமம்2ர்.

Horse radish.
See patina.
STwienww kaymai, n. சாய்.
emg. (W.)

ம. ஒகாம்?

+.

STUGOLDEH-SS

<embeootkr.
ge. (W.)

566

காய்ம

kaymai-kari-, v. intr.
போறமைப்படூ

be envious;

To

STWUeOLDSITA kaymai-kari, n.<id.+. En-

vious person; GuTpeociucval-eir-sir.

காய்வள்ளி %39-9வ[ம, ௨. கரம்.

(W.)

1. யே-

tivated yam. 566 கரட்டூவள்ளி. (1.) 2. 1481௨௦௦௨
yam, m. cl., Dioscorea bulbifera; சீரகவள்ளி
வகை,
(3. 30, 403)
3. Betel yam.
See Ga
நிலைவள்ளி. (44.) 4. Humped yam, m. cl., Dioscorea globosa ; கீழங்குவகை. (18. 3. 53.)

Sindieurenip kay-valai, x. <id.+.
green

piantain

Large

(G.Sm.D. i, 215.)

srioslap-ge

kay-vilu-, v. intr. <id.+.

To miscarry, abort;

+.
Toddy from a palmyra tree, the young
fruits of which are cut off so that the juice may
flow from the stalk; atennGaniy @945 vers

kay-vélai,

2. <smi'-+. An

annual herb growing in waste places.

See

Gaston. (w.)

STwselb
due

to

kayakkam,

extreme

n. <amwes*.

love-passion;

Stupor

Gurswuwdatd.

உன்னைமருவிய காயக்கங் கொஞ்சமோ (மதுரசவி. 69).
STuUIsH GRID
+.

ENWUEGSSOOH
qadim+.

kaya-k-kuttakai,

நாற கசா(

18856;

யேற்பாடூ. (௦.௦.)

n. <U.

நீலையான

குத்தகை

காயகம்'! 12ஷல1௨ா, ௬. £தர்சச்ச.
anégib.

2.

Delusion

in love,

1. Music;

libidinous

fasci-

nation; மோகமயக்கம். உனச்சே ஸனிக்தக் smus@w
(தனிப்பா. 11, 150, 391).

GUL
kayakam, n. prob. T. kayakamu.
11018954௦0, மாகமே$ வியாபாரம்.
STwapiild
kaya-karpam, n. <hayat+.
Medicine for strengthening the body and
0101௦௩8102 (146; உடல் நீடித்தீநக்க உண்ணும் மநந்து...

காயகற்பச் தேடி கெஞ்சுபுண்ணாவர் (தாயு. பரிபூரண. 10).
காயகன் 189240, 1. <gdyaka.

vocal ஐபஎ்கற:

பாடுவோன்.

Songster,

கலைமுழு அணர்ச்த

செல்வக் காயசன் (இருவாலவா. 54, 12). 2, 1*850102tot, amorous wheedler;

1w4gCameir.

STugaO-gev

kayan-kattu-,

<T.

gdyamu+.

To

ணுக்கு மரந்திட்டுக் கட்டல்,
sTweAcigG
qdim+.

v. intr.

wound;

புண்

௩,

establishment;

40.

ஸ்திரமான

(௦. ௦.)

காயசன்னி %8$ ௨-௦,
+.

a

kaya-c-cippanti,

Permanent

உத்தியோகஸ்தர்.

dress

(w.)

Traumatic tetanus;

டாதம் இரணசன்னி.

x. <T. gdyamu

S0wibucLage

oer

(ம. 1.)

arwA SS kaya-citti,n.<kdyet+. 1. Power
of securing the body by magical medicaments
against age and its effects, as loss of teeth, grey
hairs,

சாரத்தை

decay

of

mental

நனைதிரையின்றி

or

physical

powers;

நேடநோரிதக்கச்சேய்யுஜ்

சித்தி, சத்தசானவர் காயசத்சி மூதலெய்திவொர் (குற்று.

454 சிதைந்துவிழதல்..

SrusGas_1y
eer kay-vetti-k-kal, 2. <id.

asir. (J.)
காய்வேளை

சாயக்கலேச முணர்க்த பயனன்றே (ஒலவைகு.

உள்ளுணர். 5).

of good flavour, with about 40

plantains to a bunch; ஒரு தலையில் 40.
வாழைவகை..
காய்களையுடைய
80 வரை

to 80
முதல்

குகை.

(W.)

காய்மடி kay-mati, n.< sai? +. Hard udder

காய்ப்மரம்.

காய௫இத்தியுப்பு

877

காய்மகாரம்

kaya-k-karanam, n. <kaya

Bodily gestures, as exhibited in dancing;

ge. நூற்பய. 16).

2, Super-normal

powers

of

the soul over its physical vesture, as reducing
it to an atom or enlarging it to any size at
pleasure;
அணிமா மகீமாழதவிய சித்திகள். (83)

3. A plant growing in கொற ற1௨௦௦5, 566 போன்
னுங்காணி.

(மலை.)

காய௫த்திக்கடியான் 18) 201204,௬.
4 காய௫த்தி 1- அடியான். 1_0௨05006; காந்தக்கல்.(11.)
காயத்திச்சுண்ணம்
189:௨-01114-0-00-

ருகண,
ஈ. 414. 4. ஜெலவ142டம் 0 foliated gypsum

564 ஷீ உரசல் ளவ கதப்பூரசிலாசத்து. (3.)
காயசித்தியானோன் 1-9௨-0101.3-400ற, 8.
<id.+.

(w.)

1. One

who

has

attained

the

உறுப்பினுற்சேய்யும் அபிநயம். சாயக்கசணமுல் சண்

power

ணிய அணார்தலும் (மணி. 2, 25).

air. 2. A prepared arsenic. See சூதபாஷாணம்.

enw éBCovetb kaya-k-kilécam, 2.<id. +.
Mortification of body; er2y agssGCurbs

+.

of kaya-citti;

simb

fad qeacGubp

sruAsSuyciry kaya-citti-y-uppu, .<id.
Urine salt; spofuycny,

(w.)

To

காயடி.-த்தல் 183-௨01, v. tr.<ami?+.
025172(6; விதையடித்தல்,
the

Gayatri,

of 24 syllables,

mantra

sacred

Gayatri metre, recited by

Brahmans

in

பார்ப்பனர் நாள்தோறும்

their daily worship;

ஒதும் ஒரு வேதமந்திரம்.

மறவாது . .

செபிப்பார்

81).

(அறப்.

1.

<gayatri.

உ

மஷ்வம்ம்,

காயத்திரி

in the

காயாம்பூவண்ணன்
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காயடி -த்தல்

சத.

2,

. காயுத்திறியது.

The

@Muily®

பிரமன்

Body; are.

காயம்! 1 லார, 2. <@-Rasa.

Space; sky;

ஆகாயம். விண்ணென வரூஉம் காயப்பெயர் (தொல்.
எழுத். 805).

e@twitb® kayam, n.<U. qaim. Permanence;

நிலைபேறு... அவனுக்கு உத்தியோகம் காயமாயிற்று.

goddess

Gayatri, one of the wives of Brahma;

kayam, n. <kdya.

மாகாயமாய் நின்ற மாற்கு (இவ், இயற். ஞூன்றாக், 13).

STIG
- Gov kayam-patu-, v. inte. ee

மனைவியாகிய காயத்திர தேவதை. என்துபோத்து காயத்

wu?-+.

வக்;

U. beriz.

'இரிபுகன்றிட

காயத்திரிபுகன்.

(வெரச.

சரசுவதி.

(பிங்)

4.

92).

Metre

3.

of

24

syllables in 4 14025; நான்கடிகட்குமாக இருபத்து
நாண்கு உயிரேழத்துக்களுள்ள சந்தம். (வீரசோ, மாப்.
38) 5. Glabrous foliaged cutch, m. tr., Acacia
sundra;

Speman.

(மூ. ௮.)

srusenguGaG
<kayat+ இருத்து-.

kayattai- -irutti,

Fuller's

(ரூ.௮)

STWUSMSUYGHSH

<id.+.

earth;

௬.

பூவழலை.

kayattai-y-urukki,

Iron ochre.

866 அத்திபேதி.

௬.

+.
Permanent assessment;
நிலவரி. (0. 57. ற. 1/, 122.)

gp Pufucue

காயதூல் kaya-nil, 2. <kdya+.
relating to marks on the body, and the
bad

fortune

indicated

thereby;

Treatise
good or

ampag'f's ang

tjstruGse.

866 காயந்தீர்வை.

(௦. 6).

காயம்ஜோடி
kayam-joti,
#. <id.+.
Landona fixed quit-rent not subject to variation

with reference to cultivation or produce; gif@at
அலுதியிட்ட விடப்பட்ட இனம் பூமி. (௦. 0.)
STW
hb 41 kaya-maruntu, n. < emus! +.
A medicinal preparation of vegetable stimulants

iven to a lying-in-woman;
காடுக்தங்

கருவுயிர்த்தவட்குக்

காரமநந்து.

காயமலர் kaya-malar, n.<smwa+.

(மூ. ௮.)

aerupSiienas kayan-tirvai, n. <U. gaim

To be wounded or bruised;

SrusirGuP kayam-périj, x. <U. ydim+

Dark

காயாம்பூ. சாயமலர் நிறவா

purple flower of kaya;

(திவ். பெரியாழ். 1, 5, 6).

காயமேரை 1-3ஷஃ௨-ரகாவ், n. <eound>+.

A

perquisite of the village establishment from the
produce remaining with the ryot after the
claims of Government are satisfied; stéant

திரம். சாயதூன்முறை யுரைத்தடும் (கந்தபு. மார்க்கண், தீர்வைபோக எஜ்சிய விளைவில் குடிகளிடமிநந்து; கிரா

ரம.

காயப்பெண்

kaya-p-pen,

௩.

<id.+.

A female spirit believed toappearin dreams and
61616 265100, 500601
05 ; கனவிற்றேன்றி மயக்கி
வரத்தும் மோகினி.

Sui!
kayam.J

(14.)

kayam, n. <sni-. (T. kdyamu, M.
1.

Pungency;

aemptny.

(மிங்)

2,

ஞழன; மீளது. காயத்தின் குழம்பு இற்றி (2வக. 788).

மத்துத்தச்சர் கோல்லர் மதவிய தோமிலாளிகள் அடை
யும் ஊதியம். (0.8.௫. ii, 49.)

காயல்

1நூவி,

௩.

சாம்.

1. [M. k@yal.]

Stretch of salt water close to the coast and
separated from the sea by sand spits, backwater,

lagoon;

ebbing stream;
aduend.

a.

(@u7.)

siftpaib.

(gu)

4. A

2,

Mouth

of

an

(e.)

3.

Salt-pans;

village

in

Tinnevelly

கறித்துண்டு. கெய்கனி குறும்பூழ் காயமாக (குறுக். 389).

District once a famous port at the mouth of the
Tamraparni, where Marco Polo landed; Gasr

சம்பாரம். காயங்களான் இனிய சவைத்தாக்இ (குறள்,

இதச்காதி (சனிப்பா, 1, 938, 9).

258, உரை). 5, கேயி1௦.

@Twior
சுரம்.

3. Sliced vegetables for மய;

குழம்பில் வேந்த

4. Curry stuffs, condiments, seasoning; 6p

566 உள்ளி. காயமுக் கரும்

பும் (லப். 25, 45). 6. Asafoetida; பேரநங்காயம்.
Collog.
7. "76861௨1௫16 5410018045 056010 ஈ60100௨.

566 ஐங்காயம். (தைலவ. தைல. 135.)

காயமருந்து. காயமுர்தின்று

Loc.

9. Maturity,

yamu,
injury

See

கதவும் ஒருக்களித்தாளா?

strength;

கொண்டன விஞ்சி (மலைபடு, 126).
Tui?

8,

காழ்ப்பு. காயம்

kayam, n. <Mhr. ghdya.

[T. ga-

K. Tu. gaya, M. kdyam.]
1. Wound,
to the flesh, bruise, contusion; அடிமுத

வியபட்டதனுலான புண். 2, 5087, 04௦8(11௦௦; வடு.

காயமிலை யையரவர்க்கு (குமர. பிர. மதுசைச்சலம். 13).

கடற்கரையிலுள்ளதோர் ஊர். தென்காயற் பதியானே
kayala,

n.

<U. kahila.

Srwevtosr kayalan, 1. swe.

Fever;

Lit., native

of the port Kayal, moorman, Tamil-speaking
Muhammadan merchant; 5 முகம்மதியசாதி.
s.

காயா
1வது
tr., Memecylon

௩
1.
Ironwood
tree,
edule; காசாமரம், (இவா.) 2,

Oblong cordate-leaved bilberry, s. tr., Memecylon
malabaticum;

STU
n.<saum +

a&mataies.

(L.)

DL paucsn
ext ost kaya-m-pi-vannan,
+varna.

Lit., He of purple colour

like kaya flower, Visnu;

Sout.

STTEST@)

asnundyacw

ஊனிவை கழறு மன்றே (கூர்மபு. இராமனலசா.
+.

கார்கோள்

879

காயாமரம்

karkkana, ௩. <U. karkhana.

866 கார்சான.
கார்க்கானாதார்

காயாமரம் 38-௨௨, ஈ. 4காய்*- 4 a neg.
Barren tree; egGurpgnb amicnS doors

harkh@na-dar.

karkkana-tar,

m.

<U.

Proprietor of a factory;

ween

மரம். காயாமசமும் வறளாக்குளமும் (பட்டினத். இருப் சாலை அதிகார்.
பா. இருவேகம், மா. 91).
STTSGOL_oor kar-k-kurattai, 1. “கார்.
காயாரோகணம் 1:9௨, n.<kayda- Mussell-shell creeper. See Saudardacsmib. (wr)
rohana.

See காரோணம்.

காயிகம் kayikam,
௨௦0௭10;

n. <kayika.

உடம்பினுற்சேய்வது,

Bodily

அன்னவைதால் சாயி

குமே வாகெ மானதமேயாம் (விகாயகபு. 83, 78).
காயிதம் 189100, ௩. 566 காகிதம். Collog,
கம்,

karkkdtakan,

காயிலா 1338, ௩. 40. 8௪717௪. 586 காயலா.
கார்! 18, ௩. 4கரு-மை. ௦4. 841. [2. 82) 5.

2. That
M. Tu. kar.] 1. Blackness; ages.
காசெனச்.
்
களங்கணியைக
sfwgs.
black;
is
which
செய்தாரு மில் (காலடி, 103). 3, 0௦யம்; மேசம்.

கார்கலந்த மேனியான் (இவ், இயற். பெரியதிருவர். 80). 4.

umbty.

(er. 086s. 13.)

(தொல். பொ,

காரு மாலையு முல்லை

6).

7, 8௨ம்

harvested in the rainy season; amiGse. sma
8.

மந்தம் (பதார்த்த. 799).

9, 0௦84)

குரங்கு, (பிங்)

#p58

Black monkey;

10.

(பிர்)

வெள்ளாடு.

நரஞ'5 வம்; ஆண்மயீர், (மில்) 11, Rat's hai
எலிமயிர், (பிம்.) 12. Black 1607௦; கரங்கட்டம்.

காரச்குறைந்து (கலித், 65).

ect gar say

feeling man; strict, exacting person; தாட்சிணிய

மநிறவன். 0017௦ஏ.

3. Mineral stone used in

snake-bite; am-daev.

கார்க்கோடல்
Brown-backed

(w.)

187-%-1%6(2]),

acute-leaved

nm.

illusion; Sey

Ignorance,

implacable

deepseated

and

em, + erent

GGECsIO

சினம்.

Beauty;

(பில்.)

See antdGan_actr. (#0. 6.)

kar-k-kdli,

௩. €கார்4்.. [T.

298.

(We)

சாட்டிடை

மேய்த்த சார்க்கோழி யோய்ப்புற்று (தேவா. 890, 9).

கார்க்கோழி?

182-111)

கொழு-.

(44.)

காணம்,

2. 19180 வரம.

௩. 818.4 றால்.

1. Black horse-gram.
56

566

கநஜ்சீரகம்.

@iiteqéoer kar-karanai, n. <ei-+.

கநங்

Ele-

15. Rancour,

who, according to the Madura Stala Purdnam,

சளவென்

wud,

16. Freshness,

See

கருங்காந்தள். சார்க்கோடற் பூச்காள் (இல். காய்ச். 10, 1).
eris@arttor karkkotan, n. <harkota.

14.

(பரிபா, 12, 85).

னும் சாசதிவாண்மை (குறன், 287).

<anit.

mangrove.

phant yam.
566 கரணை. (1)
கார்காத்தவேளாளர் 18-1:5016-46]8]க, ௬.

13. Darkness, gloom

வீ வீஹ்ம; இருள். சாசகொலை

n. <kar-

2. A hard-hearted, un-

கார்க்கோழி!
Rain ; மழை. வைகதை சார்பெத்ற புலமேபோல் (கவித். harukodi.) 3160 ரலப்; கநங்கோழி.
fit. (பில்) 6. 565 கார்ப்பநவம்.

9. 5, Water;

Black

1. A divine serpent, one of asta-ma-

ndkam, q.v.; deporsradisage

வழக்

2. Custom, usage, practice;

முறை.

கார்க்கோடகன்
kotaka.

1. 0ொக்ள,

காயிதா 185108, உ. 40. ரரர்ச்கூ..
2014)

கார்க்கொள் kar-k-kol, n. <id.+.
horse-gram.
5௦6 கநங்காணம்.

hatred;

ஆறச்

greenness;

(Meron.

112).

Ua

17.

18. Ripeness, maturity,

flowering period, as of a plant; Gadial. snré

<ati+.

An endogamous division of Vélalas,

once saved the-rain ௦1௦௦05;

வேளாளரில் ஒரவகை

யார்.

கார்காத்தார் %8-1%808, n.<id.+.
கார்காத்தவேளாளர்.
கார்காலம் 18%,
ஈ. 412.4.

See
[T.

குவளை காலுங் கனல் (பு. வெ, 19, பெண்டாத். 11).
harukdlamu, M. karkkdlam.] 566 கார்ப்பநவம்.
To
1.
4கார்.
(ம்)
கார்-த்தல் 18௩, 77௦.ப்ம௪.
கார்கானா 180208, n. <U. karkhana.
darken, grow black; கறுப்பாதல். கார்ச்சன்ற மெய்

யவுணர் (கக்தபு. பானுகோ, 122). 2, 1௦ யர்) அநம்பு
தல். வண்கொன்றைகள் கார்த்சனவே (இவ், இயற். இரு.
விருத். 08).
கார்?-த்தல் 182-, 77௨44. 04 kgara. 1. To
be pungent, acrid, hot to the taste; உறைத்தல்.
"2, To be very saltish or brackish; உப்
(பில்)

புக்கறித்தல், (94)

Sar saris kar-k-kay, m.<ent+ prob. smi.
Ascending node; @stg. (W.)

Workshop, factory, place of business; Garife
சேய்யும் இடம்.
கார்கோணி 1166), ௬. Indian turnsole.

5௦௧ தேட்கொடுக்கி, (மலை),

கார்கோழி 182-165], n.

566 கார்க்கோழி'.

(மலை)
கார்கோள் 18-18], ௩. 4கார்டுசொள்-.
Lit. that

which

is absorbed

1,

by the clouds,

கார்கோளி
5௦8;

880

கடல்.

சார்கோண் மூகந்த

. . . மாமழை

(இரு | நாளில் அனற்போறிதட்டி
கொள்ளி. Loc.

@@-7).

2, Tooth-brush tree growing on the sea-

shore.

See @m10.

(L.)

eri@amof

kar-kéli,n.<id.t.

கார்தாற்பஅ

1. Straight

sedge. See முத்தல்காசு, (மலை.) 2. 5௦ சார்க்கோம்",

விளையாதேற்கரிய அகத்திக்

arid Soosée pin kicttikai-c-campa, n.

<id.+. A kind of campa paddy, maturing in
from four to six months; தான்குமாதமுதல் ஆறா

கரர்கோன்
கற,
ஐ. CU. kérknn. | மாதங்களில் விளையக்கூடிய சம்பாநேல்வகை.
Director, manager, revenue inspector; gf so
aris AenasC Saori
karttikai-t-téviமை

உந்தியோகஸ்தன்.

(௦.0)

SITS UD karttapam, n.<gardabha,
கழதை.

Ass;

0//01.

கார்த்தவீரியன் %81:உள்ஸ்க, 1. 4 சட87/௭ஒறு...

50

கார்த்தவிரியார்ச்சுனண்.

(இவா.)

கார்த்தவீரியார்ச்சுணண் karttaviriyarecunan, ம. <id.tarjuna. A puranic thousandarmed emperor, who was.slain by Parasurama,

and whose capital was Mahismati;

usagrigy}

கொல்லப்பட்ட மாகதிஷ்மதியாசன்.

கார்த்திகை

1811111820,

2: 462822

karttikai,

gusda1_

௩. <hrttika.

1.

constellation Pleiades, part of méta-raci

and itapa-raéci; eg sCag#mb.
(Bam)
karttika. The
eighth month of the
calendar; eg wigib. (meee. genf.79.)

கார்த்திகைப்பூ.

karttika.
Karttikai

(இலச்.

வி.

2. cf.
Indian
3. See

199, உரை.)

4. cf.

The full-moon day in the month of
when every house is beautifully lit

ம்ம் வரக; கார்த்திகைமாதத்தில் வீடுதோறும் விளக்:
கேற்றிக்

கோண்டாடும்

karttikeya-sii.

பூர்ணிமை

Durga;

கார்த்திகைக்காசு

நாள்.

sxidens,

5, cf.

(Baus.)

karttikai-k-kacu,

n.

கார்த்திகை
--. 5௦6 கார்த்திகைக் காணிக்கை. (5.1.1.

i, 90.)

STUSLOSEST GMOS

nikkai, 2. <id.+.
usmpwart, (Inse.)

Firebrand

tax;

26

kacttikai-k-kilanku,

Malabar glory lily,
கலப்பைக்கீழங்கு.

கார்த்திகைக்கொள்ளி
<id.+.

karttikai-k-ka-

An ancient money

asrisPansd@ipa@

n. <id-+.
cinally.
8

used

medi-

13:0ப121-12-149]11,

of akatti,

used

by

கார்த்திகைத்

திந.

children to scatter sparks in sport in the evening

SITS AOsIALici
sar karttikai-p-pen-

<hartika.

Skanda, as nursed by the six presiding

வுள். (சூடா.

of

the

in hérttikai.

5௦௦ காந்தள்,

n.

deities of the constellation Pleiades;

n.

கார்த்திகைப்பூ karttikai-p-po, a. <id.+.

Malabar glory lily blossoming

கார்த்திகைப்பொரி
used

heya.

aParsns.

(S.1.1, i, 90.)

<id.+.

காயி,

கார்த்திகேயண்

arttikai-p-paccai,

An ancient tax; usp

for sts

௩.

ந்த பரவா ர்; சாத்திரமாதத்துள் எட்டாவது.

The

a. <id.+.

Vul.

18121,

கார்த்திகம்

(Ww.)

கார்த்திகைப்பச்சை

kal, ௩. பய். 4்..... 525 காரீத்திகைத்தேவிமார்.

துரிசு. (யாழ். ௮௧)

தாலே.

Gusmrear.

Verdigris;

கார்த்தன் 181108, n. prob. sai.
கார்த்தாலை

mar, n. <id.+. The six presiding deities of the
constellation Pleiades; glouté&us anti Senses

tiru-k-karttikai;

Fried

in

the

paddy

kdrttikai

karttikai-p-pori,
mixed

with

festival;

n.

treacle,

கார்த்திகைத்திந

நாளிற் பொரிக்கும் நேற்பொரி,

srigSaaeu0A karttikai-y-arici, n.<id.
+. Anancient

tax ; uempw afareng. (S.L.1. i. 90.)

aris Goawpaut

Sid.+!

karttikai-y-aravar, n.

“See aniggemsdG@saivort, (udlun. 5, 45,

உரை.)

கார்த்திகைவாளை 18:(:121-981௨/, ௬. நால்.
id.+.
Ribbon-fish, silvery, attaining at least
16 in. in length, Trichiurus savala; acoSer

வகை

srigGensol
rgb
<id.+.

Monthly

karttikai-viratam,

fast

in honour

mn

of Skanda,

when the moon is in conjunction with Pleiades;

முநகக்கடவுளைக்கறித்து கார்த்திகைநாடோறும் அனுட்

டிக்கப்பேறும் விரதம்...

aris Seoaors@@

n. <id.+.

karttikai-vilakkitu,

Lighting of lamps

in the evening

of tiru-k-karttikai; ¢ paanigsmadConco_m's

மாக வீடூமூதலியவற்றில் விளகீகேற்றுகை,
sri giorsSeré@
<id.+.

karttikai-vilakku, 2.

Lights of the karttikai festival, placed

at the gate and other parts of the house;

கார்த்திகையில் ஏற்றப்படூம். விளக்த.

காரர்தாற்பது

kar-narpatu,

2.

#54

கர்ம.

An ancient love-poem of forty stanzas by Kan-

nah-kittanar

in

which

proach of the rainy

the long-expected

season

ap-

is described by a

love-lorn lady pining for the sight of her lover,
one of patinen-kil-k-kanakku, q. v.; uGarois

கீழ்கணக்குக்களுள் ஒன்றுனதும், கார்ப்பருவம்வந்தும்

கார்தாற்றம்

881

தலைவன் வாராமையால் வருந்துந் தலைவிகூற்றகக் கண்.

கார்முகம்

ணங்கூத்தனரால் 40 செய்யுளிற் பாடப்பெற்றதுமான

20, 19).

STi
GT ppb kar-narram, n.<id.+. Earthy
caused

மழையால்

by

fresh

drizzle;

paddy;

A kind of

jealousy;

போறமை.
season,

months

of

M. karmuhil.)

பஞ்சு

1. Black

ag&Garcdm

நாஜேகாமம் ௨5610.

2. 13௩3௫),

Avayi

௦௦000)

&

See Garsurapromtb. (#07. 96.)

heavy with rain;

01700.

the

cleaning

[2.
cloud

Guwaid,

முல் சமலம்பூத்து (கம்பரா. வாவிவ.

2Geurcnb.

éeréend

75).

2, A

586 கரமகீற்பாஷாணம்.

கார்முகில்வன்மை 152-ஸய121- 42௨,

கார்ப்பருவம் %8:-ஜ-றகாயகர, ௪, சார்.
Rainy

for

கார்முதில் kar-mukil, 2, 4கரு-மை*.
karumogulu,

n. <hkar-

கார்ப்பணிய மதங்கள் (ஞானவா. உபசா. 12).

1.

கார்முசம் வீட மாசறு தவட்பஞ்சு

preparedarsenic.

Gad&ams.
1. Miserliness, stinginess;

n. <karmuka.

(இருப்பு. 44). 3. 9௧0௦௦; ழங்கில். (மலை.
கார்முகண் 18மை!ஊற, ஈ. 6ம் கார்முகில்.

sécCuud

கார்ப்பணியம் 18றரகாட் க,
banya.

2. Bow

கொட்டும் வில்.

மண்ணிற்றேன்றும் ஆவியின் மணம்.

கானுற்றுவ் கார்காத்றம் (பரிபா. 20, 10).
கார்தெல் 18-௩8, n. <id.+.

karmukam,

Bow; oe. கார்முகம் கான்ற ..., , விரிகம் (ஞானா.

நூல்.

odour

கார்வெள்ளி

௬.

10-14.
566 சகோரபாஷாணம். (சங். ௮௧)
emiiapevdey kar-mullai, n.< ai +. (Purap.)

and

Purattdci, one of six paruvam, q.v.; ayeton? Theme describing the approach of a dark cloud,
புமட்டாசி மாதங்கள்.
கார்ப்பாசம்
Indian cotton

1கறறககேற,

plant.

2.

586 பதத்தி.

reminding an expectant wife that the time has

<karpasa.

come for her husband to return; Ug

கார்ப்பாளன் karppalan, ௩. 4கார்ப்பு 4 ஆள்-.
Wicked

person,

sinner;

கொடியவன்.

முல்லைப். 2.)

வெள்ளி

வெற்பெடுத்த கார்ப்பாளனுக்கும் (அருட்பா, ii, கொ

கார்வண்ணர்

மணி, 4).

growing in moist places.

A plant

மால்.

கார்ப்பு karppu, n. <eai?-.

one of aru-cuvai, g.v.;
௫685; உவர்ப்பு. (47)

கார்ப்பெயல்

(@um)

2, Salt-

0௦0;

௩.

€கார்4.

cobra; @ataomprab. (af. &)
கார்வா

Heavy rain, as in the rainy season; கார்காலத்து

மழை, கார்ப்பெயற் கவித்த பெரும்பாட் டீ.ரத்து (புறா,
120).

கார்ப்போகு karppdku, 1.
Satu

nebulosus:

ManageManag-

ற. 4கார்போடு

+. Seed of scurfy pea; aniGur&uSer af Sai.
sri Gum
kar-poki, n. prob. s1a'+ Gung-.
Scurfy

வகை.

pea,

s. sh.,

Psoralea corylifolia;

்

கார்மணி kar-mani, . ஜாமம். கருமை.
plant growing in moist places.
கண்ணி. (மலை.)
ll

Species of sea-fish (a)
malabaricus:

(c) olive-brown

கார்வார் 88,

Sais karpuka, உ. 8௦6 கார்போகி.
eriG@urgib karpokam, n. 5௦6 காரீபோகி.
(பதார்த்த 1020.)

கார்போகரிசி

.

(b)

oliva-

fish, attaining

at

least 12 in. in length, Lethrinus miniatus: (d)
olivaceous-brown fish, attaining 16 in.in length,
Lethrinus karwa; adobeir amar.

(C.G.)

18006௦,

karva,

Black

ceous fish, attaining 164 in. in length, Lethrinus

satuatga
enon

karpari, n. <U.karbari.

See amfant?.

n. <sg-euo+.

(ஏ)

roseate fish, Lutjanus

8௦8 கார்போக,

கார்பார் 180, x. <U. karbar.
sParmb.

கடல்.

கார்வழலை %கா௮விவில், ௩. 414.4.

%8ஈ-0-றவூவி,

ment, domination;

(Se.)

(மிக்.)

கார்வலயம் 18 விஷ்க,

1, Pungency,

srmd.

sau.

கார்வண்ணன்
kar-vannan, n. <ani+.
Visnu, as dark in complexion like clouds; #5

See afseonmiaciront.

(மூ.௮)

er.

kar-vannar, n. <s@-eou+.

Asuras, as dark in complexion;

கரர்ப்பான் karppan, n. <ani?-.

saucer

வநழன் அவன் வரதற்தரிய காரீப்பதவத்தின்குறியாக
மேகம் முன்வந்ததைக் கூறும் புறத்துறை. (பு. வெ. 10,

(Sa)

WS

A

See afsevrt

பார்.

கார்வாரி

௩. 40. சம்சா.

See

கரகர, ௩. 40. karbari.

amt

One

who conducts the affairs or business of another,
manager,

agent, superintendent; காரீயஸ்தன்..

கார்வாரித்தம்பிரான் 18081- (வரே,
of a Saiva
n. <id.+. A sanyasi superintendent

monastery; சைவமடத்தின் விசாரணைத்தம்பிரான்.
கார்வினை

kar-vinai,n. <sq-ee+.

Sinful

action; uTaasGarifd. கொடுல்கார்வினை . . . புசி
யல் (புலியூர். 2).

கார்வெள்ளி 18],
வின;

மட்டவேள்ளி.

(௦0.)

ஈ. 418.1.

Impure

கார்வை

A. prolonged |

karvai, ௩. கா.

காரி. ம்.

kara-k-karunai, 2.

asrréecnecm

காறுகநணேோ.

See

Elephant yam.

இசையில்

in a harmonium:

inusical note, as
நாத$ீட்சி. ௦1/08.

(3, 31. 289.)

A kind

&T7&eev kara-k-kal, n. <ksa@ra+.

of caustic mineral; ggams Sapdaes. (W.)

kara-k-kaliccal, n. <id. +.

SITSSPFEH

aFsaGusaima.

A kind of diarrhea;

SrTS50 CHA Md kara-k-kafciram, ௩ prob
Peristrophe

herb,

Medicinal

id.+.

lata; ஒரவகை மநந்துச்சேடி.
(Gram.)

(38. 38. 161)

bicalyou-

karaka-k-karuvi, n.<karaka

STTESSGS
+.

காரணக்குறிமாபு

882

கார்வை

in

instrumental

is

which

That

bringing about action, opp. to #apaka-kkaruvi; தொழிலை டூயற்றுவிக்குங் கநவி. (தொல்.

சொல். 74, உரை.)

STTSLIGHFSD karaka-paficakam, n. <id.

Raimaé 55

The five organs of action;
+.
மேந்திரியம், (௪. ௪. 1, 5, Rand.)

0 751d karakam, n. Charaka. (Gram.} The

கொண்டு முடியும் நிலை. (பி. வி.8.)
Sige?

karakam,

2.

<kard-grha.

18£கற்-12000ய-,

prepare

(14)

dyer’s lye;

காரங்கொடு-த்தல்
<id. +.

To

give

18கற்-1000-,

as

kara-c-cayam, n. <id.+.

A

samopins adridssa.

Collog.

ei gFF rut

compound colour for dyeing; ggaimsé seutnys
சாயம். (7.2

காரச்சீலை

187க-௦-01க1,

rosive plaster, 15%)
சீலை. 001109.

S1T#T
TL

mn. <id.+.

புண்ணுக்கிடும்

kara-caram, n. <id.+sara. cf.

Pungency, the quality of being

pungent

palatable;

and

வேண்டிய

ero@

karattu,

n. <E.

carat.

kar-aka-vari-k-kom-

Horn of an ox with black
உட்புறத்துக்

கொண்ட மாட்டின் கொம்பு. 10௦.

கறுப்புவரி

erreGai aot karaka-vettai, 1... 4 காசசம்?
5௨௦ காரகம்5. (இசாசவைத்.)
+.

காரகவேது

cf.

U.

girat.
Carat, standard weight for precious
stones, 34 gr. troy; இரத்தினங்களை நிறுக்கும் ௨௫.

நிறை.

+. Juggling, legerdemain; amevsiganp.
காரடண்

karatan, n.<id.

Juggler; are

S&T gen
kir-atai, . <eni+ st,
௦ம் 1106 08168; ஒருவகைப் பணிகாரம்.

40513)

அளவோட

அமைந்த காரச்சுலை, காரசாசஞ்சேர் சாத்றிலே கலந்த
சோற்றிலே (அருட்பா, 41, அவாவறப்பு. 2).

erreeunas@anibty

syphilis; GioaGami. Loc.
00. 60௦

Corமருந்துச்

ksdra-ks@ra.

வித்தைக்காரன்.

streaks

v. init.

medicines,

to a lying-in-woman;

pungent

&f 7Hlb* karakam, n.<6@-ew+. Secondary

ஐய ஐ. 4கார்
4 அசம் 4.

v. intr.
சாயமகந்து,

elon
karatam,- n. [T. garadamu, K.
garada.| 566 காரடவித்தை.
argt_a§gsonS karata-vittai, ௬. Canc
Jail,

காசசத் Barer

சிறைச்சாலை.
prison, dungeon;
யாக் (உபசேசகா. இவெபுண். 338).

சேர்த்தல்.

Ts

வினை

பேயர்

வேற்றுமையுகபேற்ற

case-ending;

the

by

to a verb denoted

relation of a noun

காரங்கூட்டு-கல்
<id.+.

karaka-v-atu, n. <karaka+

hetu. (Gram.) Efficient cause, actually producing the effect, dist. fr. Adpaka-v-2tu, as arahag

காரடையாதோன்பு

4காசடை1 ஆம்பட்

& 18003

18க(வ்8-ட6நறம, ௬.

A ceremonial fast observed

by women when the sun passes from
to Pisces, praying for the longevity of
%௨௩௦5; மாசியும் பங்குனியும் கூடம்நாளில்
நின் தீர்க்சாயுளேக் கடுதிக் காரடையை

Aquarius
theiz husதம் கணவ.
உணவாககீ

கொண்டு மகளிர் கைக்கொள்ளும் ஒர விரதம்.
St geri

kirantam,

n.

<kdrandava.

சான் தயினான்; தோழினிகழ்ச்சிக்குக் கநவியாயுள்ள.

Little cormorant.

ஏது. (சண்டி. 59, தலைப்பு.)
காரகன் 18, ௩. <kdraka.

SI gem ES
karana-k-kuri,n.<kdrana+.
1. (Gram.) Noun conveying the etymological

8௦;

சேய்வோன்.

2.

Creator;

1. Agent,

um

Gurr.

காரகன்றனையும் (சவெதரு. சவெஞான. 31). 3. (&51200.)

See pidardens.

sense, opp. to ifu-kuri;

(@U7.)

ersoriGuut,

woypss

ணென்பது சாசணக்குறியென வகுத்தாள் (கம்பா. காட்சி.

intr.

he ட் Presage, omen, prognostic; முன்னறிகநி.
We
St rem e@Puorly karana-k-kuri-marapu,

<hsara+.
1. To strengthen the blue dye by
adding the necessary ingredients; Beodamuseng

n. <id.+.
(Gram.)
Noun used in its etymological sense and sanctioned by long 15௨26) கார

Sun’s

longitude

corrected

reckoned on the fixed zodiac;

காரங்கட்டு-தல்
கறுதியாக்குதல்,

(4,)

உறைப்புமதநந்து HUGE.

for

parallax,

as

gfuGrarsarbd.

karah-kattu-,

v.

2. To prepare caustics;

ணம் பற்றித் தொன்றுதோட்டூ வழங்கம் பெயரீச்சோல்.
(ஈன். 275.)

833

காரணக்குறியாக்கம்

SI Tem SG Oust ssid karana-k-kuri-y-akkam. a.<ig. -F. (Gram.) Nonn usedinits etymological sense to suit an occasion; anaembud
ழிப் படைத்துக்கொள்ளும் பேயர்ச்சோல். (சன். 275,

விருச்)

.

காரணப்பொதுப்பெயர் 18௧02-ற-ற௦(ப-

| pepeyar, ௬. <id.+. (Gram.) Noun used in
its etymological sense and applicable to a
class or group, dist. fr. kdrana-c-cirappu-pதவசு;

SI Gomi stSST
The

காரணவாராய்ச்சி

Supreme

karana-kartta,

n. <id.+.

Being, the Cause of all things;

முதற்கடவுள். (1)
ST 768 GH

பவபோநட்தப்

பேயர்ச்சோல்,

போதுவாகவரும்

காரணப்

(ஈன். 02, உரை.)

Si geertd karanam, n. <kdrana.

1. Prin-

ciple, origin, source, cause, of three kinds, viz.,

Guru

மசற்சாசணம், தணைச்சாரணம், நிமித்சகாரணம்; முலம்.

Giorgagin ajon_

ment; dg. seentcQsrar ராகிய காரணம்
3. Motive, object; Garda. நீ அவனை
265)
4. 116௨05); உபாயம்,
வருத்துங் காசணம் என்ன?
இதனைத்திரும் சாரணம் யாது (கம்பரா. காகபா.. 234).

karana-kuru, ௩. 444. 4.

argu
whose sole object is the spiritual benefit of his 2. Reason, ground of an assertion or (காலடி,

disciples, opp. to kdriya-kuru;
தற்குக் காரணமான

ஜானகுந.

(5).

etgomCsassvid karana-kévalam, n. <id.
+. (Saiva.) The major condition of the soul
in which it remains inert and united to

5. An ancient Saiva scripture in Sanskrit, one
சிவாகமங்கள்

qv.;

civdkamam,

இருபத்

Anavam, awaiting the Period of Creation, one
of three kérandvattai, ௮.) காரணுவத்தைழன்ற.

of 28

காரணத்திலேயோடங்கி

karana-marapu,

». <id. +.

566 காரணக்குறிமாபு. (சன். 275.)
1228ம்,
காரணமாயை

உ. <id. +.

னுள் ஆன்மாக்கள் கர்வசங்காரகாலதீதில் அசுத்தமாயா

ஆணவமலத்தாலே

மறைப்,

புண்ட சிநஷ்டிகாலமளவும் ஒன்றும் அறியாமறி கிடக்
கும் அவத்தை, (இவப். சட். 15.)

காரணச்சிறப்புப்பெயர்

%8202-0-0182-

ஜூ-ழ-றஷகா, ௩. ரல் 4. (மேகா) 14000௩ 0568 10105
etymological sense and applicable to a particular
object ina class or group, dist. fr. kérana-pற்ரர்டத்ற்குகா) காரணத்தால் ஓரினத்தில் ஒன்றற்கச்
சிறப்பாகவநம் பேயர்ச்சோல். (சன். 69, உரை;)

காரணச்சொல்
Story, narrative:

Siyomesovid

+. வக.)

181808-0-00],

கதை,

&. 4124.

(வில்)

karana-cakalam,

n. <id.

The major condition of the soul in

which it is invested with bodies and subjected
to births and deaths, one of three karandvattai, q.v.: காரணுவத்தை மூன்றனுள். ஆன்மாக்கள்.

தேகமேடூத்துச் சனனமசணங்களூக்கு உட்படும் அவத்:
தை,

(ஏவப். கட். 15.)

காரணசரீரம்

காகஉ௦கப்கர,

க. <id.+

(Phil) The subtlest and innermost
Sarira.
rudiment of the body, causal frame; vsoue
பரிமைமான தூலகரீரத்திற்குக் காரணமாயுள்ள சூக்
கும சரீரம்.

Shree

SSD

(Saiva.) The major

condition of the soul in

which

it becomes united

Lord,

freed

irom.

n. <id.+.

karana-cuttawy,
to the

mummaliam,

Feet of the

one

of

three

தேட்டனுள் ஒன்று, (சைவச. பொது. 381, உமை.)

Srgeergsty

(Saiva.)

Maya, as the primordial,

Principle

from

matter are evolved, and
finally

தனுகரணபுவனபோகங்கரூக்கு.

resolved;

karana-mélai,

காரணமாலை

சோல்லும் அணி.

aor.)

ஓரகாரணம்பற்றி வழங்கும் பேயர்.

(ஈன். 65,

karana-v-anu,

காரணவணு

n.

<id.+.

(Atheistic.) Primitive or original atoms by the

fortuitous combination of which the worlds
were originated; ans&giydg eptiguos Garé
குக் காரணமாகும் பரமாணுக்கள், (

காரணவனண் 18:2௧, ஐ. <id.

One who

is the First Cause, God: முலகாரணனன கடவுள்.

ஏழுலகும் பரவும் காசணவன்

et gerost @Giiwt
n. <id.+.

(Gram.)

(இருவாலவா.

27, 32).

karana-v-aku-peyar,

Noun literally signifying

cause, used figuratively to denote the effect, as

Tirwvdcakam, dist. fc. kdriya-v-dku-peyar; $5

வாசகம் என்றுற்போலக் காரணம் காரியத்திற்கு ஆகி,
<id.+.

றல?

<id.+.

(அணியி. 40.)

படூம் அவத்தை,

காரணப்பெயர் 18020௨“ றவுகா, ௪. 410. 1.

a.

(Rhet.) Figure of speech in which < chain_of
causes and corresponding effects occur; User
மின்கை வநவணவற்றிற்கு ழன்ழுன்னக வநவனவற்
mpd காரணங்களாகவேனும் காரியங்களாகவேனுஞ்

வநம் பேயர்சீசோல்.

(Gram.) Derivative name, dist. fr. itu-kur

of

they are

into which

முதற்காரணமாயுள்ள மாயை, (9. ௪. 9, 50, சிரம்)

Rarandvattai, q.v.; காரவத்தை முன்றனுள் மல
நீக்கம்பெற்ற ஆன்மா பதியின்திநவடிகளில் ஐக்கீயப்
(வெப். கட். 15.)

original

manifestations

all

which

(ஈன். 290, உசை.)

காரணவாராய்ச்சி
(Rhet.)

antecedent

karana-v-araycci,

Figure of speech in which

cause is represented

உ.
an

as not pro-

ducing its effect; காரணம் குறைவின்றியிருந்தும்
காரியம்பிறவாமையைச் சொல்லும் அணி.
(அணியி.

33.)

காரணவிடுகுறி karana-v-itu-kuri, x. <id.

Noun used in its etymological

(Gram.)

+.

sense but restricted in application, as mukkanan for civan; முக்கணன் என்றற்போல, சோல்

ஐநபொநட்கே

செல்லும்

(கன். 03, உமை.)

சோல்.

who

1. One

Si georesr karanan, n.<id.

po

is the First Cause, as the Supreme Being;

மானவன். ஆழியிடைத் தயிலுங் காண (பாசத, மூன்
ruler,

2. Chief,

17).

ரும்போ.

s%vacr.

lord;

(மில்) 3. A mineral poison; WasuTayroerd.
(ரூ.௮)
STI @HUSEHNS karanavattaiin.<karanat

avastha. (Saiva.) The major condition of the
soul, three in number, viz., eazem@sqob, sn rex
dist. fr. kdriyavattai;

சகலம், சாரணசத்தம்,

யாவத்தைகட்குக் காரணமாக

வப். கட், 15.)
காரணி

(9

Parvati;

<Kadrana.

n.

10ம்,

பார்வதிதேவி. (யாழ். ௮௧

ait

அவத்தை,

இரக்கும்

காரணிக்கம் karanikkam, க. perh. kara-

nika.

sfa¢mb.(w.)

1. History;

செபமாலை. R.C.
srgemhsaost

countant;

karanikkan,

2. Rosary;

காரணிக்கஜோடி. 18-02-1200,

ர. ரம்.

Quit-ren: paid by 606 ௨௦௦௦௦௦1௧06)

+.

Ac-

கூ. <id.

(Insc.)

sexréactr.

கணக்

கண் செலுத்தும் வரி.

(1.நா.2. ஈர், 1302)

er sesheesr

karanikan, n. <id.

Judge;

SwTmugPwevgeir.

swdCsni

arbitrator, umpire;

காரணிகனைத் சரல்வேண்டும் (இறை. 1, உரை).

காரத்திரி

வ௨-டம்பு,

க. காசம்

OA.

A

kind of seton with a corrosive or caustic
Preparation on it, inserted as in an abscess;
அறுத்த புண்முதலியவற்றில் உட்சேலுத்தும் காரமதந்து

தோய்த்த $2056". Collog.

setts BO wyA kara-t-tiri-y-aci, a. <id.+
காரப்பசை

உடம்பினுட்

sms Pfow

id.+. Seton needle;
செலுத்தும் ஊசி.

kara-p-pacai,

n.

காரம்! %க௨௱,

(சூடா.)

ant,

காரத்தையும் அரைத்துச்சேர்த்துத் தட்டார் உபயோகிக்
காரப்புத்தி

(௫)

௩0-ம்

586 காராபூந்தி,

காரப்பொடி. !

n.

<id.+U.

(இந்துபாக. 296.)

kara-p-poti,

on.

<id.+.

alkaline

preparation

colours; sTuSGm sro.
Tac OF

tankara,

Borax;

tory-of-Spain,

amtSuyciy.

(w.)

9௦6 கோளகபாஷாணம்.

for

securing

fast

6. Alum; Seféarnd.

Gainers.

a composite

காரம். (தைலவ, தைல. 119.)

8.

plant.

Pelli-

566 அக்கா

9. A mineral poison.

(சங்: ௮௧.)

10. Ruin,

0651001100; அழிவு. பாவங்கள் யாலையுங் காரமாக்குத
லால் (திருச்சாளத். பு. 26, 4). 11. Sacred ashes;

திநநீறு.. சாரமென்றுரைப்பர் (இிருக்கானத். பு. 90, 4).
12. Anger; கோபம். அவன் என்மீது காரமாயிருக்5

@ex.
13. Core of timber, hard or solid part of
௨1166) மரவைரம். (மூ. ௮.)

@ gp? karam, part. <kara.
added

1. A particle

to the sounds of letters when pronounc-

ing, as dkaram; aera starndGumas oripsGgr6

சேர்ந்துவநம் சாரீயைகளில் ஒன்று,
A particle

added

hdhakaram;

(ஈன். 120.)

to onomatopoeic

ecasGiGur®

words,

2.

as

Catigiagh ஒந

சாரியை.

காரம்? கோக,
போன். (பி4்.),

௩.

<bhrigara.

Gold;

காரம்பூசு-தல் 1802௯-ற0௦ப-, ஐ. 487. 4காசம்!

+-

Yo imbue

ர£*்க1ர. ௦௦1௦01;

காரமிட்தல். (8.)

cloth with aium

that it

may

நீறங்கெடாதபடி சாயத்துக்குச் சனிக்

காரம்போடு-தல்

<id.+.

%8௨௯-ற6(0-,

v. intr.

1. To apply caustic, lye, alkali, as in

washing clothes; ஆடை முதலியவற்றிற்குக். காசம்
வைத்தல்,

eatables;

2. To

add

pungent

ecxraiGungensg4

ingredients

காரஜ்சேர்த்தல்.

காரமருத்
GI kara-maruntu, ». <id.+.

to

1.

A medicinal preparation
of vegetable stimulants
iven

to

women

after

child-birth;

பிரசவித்த

பண்களுக்குக் கொடக்குங் காயமநந்து. 2. 0௨௦51௦;
தோலை எரித்தூத்தின்னும் மநந்து!.. (கால், வி.)

<id.+.

by gold or silver smiths; ger Siwoof muupd SahS

bind.

1. Pungency; 2somtny,

2. Caustic, corrosive;

3. Alkali, soda, potash, impure carbonate of

காரல் karal, n. கார்”...

Cement or solder of Aunri-mani and alum, used
கும் ஒநவகைப்பசை.

n. <ksara. (T.-kdramu, K.

Tu. kdra, M. hdram.]

soda; சாம்பலுப்பு, 4. Washerman’s lye, lixiபெயர்ச் vium; S2vi@er apd s5anbgie aamd. 5. Mord-

லின் காரணங் கருதியவழீப் பலர்க்தஜ் சேல்லினும்,

ஓடதநிபோல

காரறிவு

884

காரணவிடுகுறி

காரவல்லி
Balsam-pear.

karavalli,

566 பாகல்.

காரள-த்தல்
To

measure

18-வி௮-,

றகர)

506 காறல்.

௩.

<kéra-valli.

(சூடா)

v. intr.

நேல்லளத்தல்.

<ani+.
கோயிலில்

காசளக்கும் சாஜராஜப்பல்லவசையனுக்கு (8.1.1, 11, 310).
eT 7ab 50 karar-kattari, உ <eni?-+.

௦௦51௦ 2௦௯0௦1; எரிவுண்டாக்தம் மநந்து,
காரப்பொடி.? %272-0-ற011, ௩. Canoe +. A

Brinjal, m.
Gay ams.

sh., Solanum

melongena;

small sea-fish; fon8erams.

wanting in discrimination or clouded

er oploy kir-arivu, n. <sai+.

aaité

Knowledge,
by bias;

885

காரறு-த்தல்
௦௦1மீப560 10151160௦1; மயக்கம் போநந்திய அறிவு.
சறிவாளர்மூன் (காலடி, 311).

ST TDpl- SHS

kar-aru-, v. intr.<id.+.

reap kar paddy; sniGpiutonr gan

காரன்"

karan,

termination

part. <ka@ra.

of certain

possessor,

nouns,

பணக்காரன்

To

Masculine
doer,

pana-k-kdran;

என்பவற்றிற்போல,

வினைமுதல் உடைமை முதலிய பொதளில்வகும் ஆண்.
பாற்பேயர் விகுதி.
gost? karan, n. prob. ks@ra.

arsenic;

Gansuregresmd.

A prepared

(w.)

ST Tostostlh kar-annam,

n. <s0i+.

Black

கள்வ? கரிய அன்னப்புள். (வச. 930, உமை:)
STOW kar-a, n. 4கரு-மை*
ஆ*. [77. சச்சமீமய,
U. kara.)
[$ப8வ1௦; எருமை.
செங்கண் வன்கட்

காசா (தஞ்சைவா. 380).
SI IVES (Heoor kara-k-karunai, 2. கோர்ட்.
@neg.+. Tahiti arrowroot. 566 காறுக்கருணை, 2.

&T9TH7GH kara-kirakam, n. <kdrd-grha.

Prison, dungeon;

சிறைச்சாலை.

காசாசெகல் கழி

வுற்றபினும் (சணிசைப்பு. பிசமன். 3).

காராமணி

கா

காராச்சா
%8-௧௦௦,
௩. நால். கரு-மை*.
Twin-leaved false copaiba.
See aml @6g.

karamani, n.

[T. karamani.]

Chowlee bean, m. cl., Vigna catiang; eyamacs
பயறு, (மிங்.)

Case.

meaning

as veélai-k-kdran,

வேலைக்கான்

காறி

காராமணிக்காய் 1:32௱31-1%.189)
7.4 காசா
weefl+.

Whirling

tr.,

Gyrocarpus

காராமயத்திரிகயமோசனம்

karamaya-

jacquini;

ஒநவகை

nut,

m.

மாம்.

(1.)

t-tiritaya-mocanam, 71. < kdramaya
t+ tritayat
mocana.
Removing the three afflictions of
captivity, viz., weeearcrg, restraint from the

calls of nature, #fagee%s,

corporal punish-

ments, afei@@es, chains, one of 14 tayd-

virulti,

q.v.5

மலசலவாதை,

சர்ரதண்டனை

விலங்

கிடுகை என்ற சிறைத்துன்பம் முன்றுந் தீர்க்கையாகிய

தயாவீரத்திவகை. (.),
காராளர்

kar-ajar,

[M. karalar.]
பூவைசியர்.

௩

Husbandmen,

(மில்)

2. 5பர்25;

காராளர்”

%8விலா,

102).

2, A

tribe

ஆள்...

<harala.

1. A

piaresepas

காசாளர் சண்பையில் (மணி. 7,

of hunters and cultivators

in the hills of Selem and S. Arcot; Gaevib
தென்னார்க்காடு ஜில்லாக்களிலுள்ள மலைவாசிகளான

காராஞ்சி 1815௨), ஐ. ௦8. காசம்பி. A kind of ஓர வேடச்சாதியார். (2, T.)

water-lift;

நீரிறைக்கும் ஒரவகைக்கரவி,

Serge

1௦௦.

sgt ohod kara-Aili, n. Katar. 1. Travan-

core wood-oil tree, 1. sh., Dipterocarpus bourdilloni;
wsaems,
2, Wild durian, |. tr.,

Cullenia excelsa; womens,
aergr@
வேள்ளாடு,

kar-atu, ௩. 4கரு-மை*.௮6.
(ஈன். 207, விருத்.),

காராண்மை கோவம்,
சீசீரகீர்..]
1. Cultivator’s
பயி:

லய; ஐ

Goat;

SHyuyPeo.

பழைய வரி.

[M.
x. &கார்*.
right; நிலத்தைப்

(T.A.S.i, 7)

2. An ancient

காசாண்மை உள்னடக்ச இறை

கட்டின பொன் (5.1, 1. 14, 92, 420).

காராபூந்தி
band.
prepared

ககறங்வர்,

n.

<U.

khara-

ee in the form of small balls
from spiced salted flour in ghee or

oil; ஒர பணிகாரம்.
STITT ZougG) kara-pavanti, ஐ. <id.
காராபூந்தி.

See

காராம்பசு kar-im-pacu, 1. <6G-out go
+. [M. karémbaiu.}
Cow with black tongue

and

nipple;

உள்ள

நாக்கும்

பசுச்சாதி,

Sor)

(பதார்த்த.
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145.)

kar-ampi, n. <a
+ go9. Water-

lift, used with oxen;
கரவிவகை.

முலைக்காம்பும் கநநீறமாக

(யில்.)

agayiy

நீரிறைக்தம்

1,

agriculturists;

சூத்திரர். (பில்.)

2.

rude tribe of ancient times;

ஓரு முருட்டூச்சாதியார்.

கார்

kar-an, 1. 4கரு-மைஎ* ஆன்.

காரா. ஈன்றணிக் காரான் (Gps. 181).
ergnter kar-anai, n. <id.+.

brought down

at

5௦௨;

to the surface

See

The

cloud

by a waterspout

கடலின்மீதுகுவிந்து கீழீறங்கி நீரைழ்கந்து,

பெரந்தாண்போல நிற்கும் மேகம், (7)
STM kari, 1. <sq-ew.
1. Blackness;
கருமை.

(பில்.)

2. That

which

is black;

agp

முடையது. (இலா.) 3, 0102-0௦; கரிக்குருவி, சட்டி
யுட் சாரி கலுழ்ம் (பு.வெ.1, 3).

4. Crow; காக்கை,

(இவா.) 5. 5810); சனி. காறிவாசத்தில் (குற்றா. தல.
மூர்த்தி. 30).
6. Venom, poison; Baa. safes
டிக் கடவுள இயற்கையும் (மலைபடு, 83).
7. Black

bull;

கரிய எருது. சுரிகெத்திக் காரி (சலித். 101, 21).

8. 15௦% 1௦௧0; காரியம். (சங். ௮௪.) 9. /8ப00617௨.
வாசுதேவன்.
செக்கட்காரி (பரிபா. 3, 81).
10.

Aiyanar;

2wgyt.

வண், (இவா)

(Sor)

11. 13/81 கக;

னேக் கொள்வினையும் (இருவாரு.

famed

for

வயிர

12. 1ரூம௨; இந்திரன். காரி விருத்த

liberality,

one

18).

13. & நர்சர்

of seven

katai-

vallalkal, 04.1) கடைவள்ளல்களுள் ஒருவன்...
ஹொடித் தடக்கைக் காரியும் (சிறுபாண். 95).

காரிநாயனுர்.

14.

சாரிக்குமடியேன் (சேவா. 737, 8).

Horse of the chief Kari; avfastorddr

கழ

See

15.

3 fon.

சாரிக்குகிரைக் காரியும் (இறுபாண். 110). 16, & river;
ஒரு நதி.

காரியாத்றுக்கொண்ட

(மணி,

19, 120).

886

காரி
eri}? kari, n. Tanner's 5000௨.

(மலை)
STM}? kari, க. 44௪௨.
ப18056 0௨௭௦௦5.

565 ஆவிரை.

காரியசாதகம்
ருள் ஒரவரம் கோவைப்பிரபந்தமொன்றின்

மாகிய ஒரு நாயனுரீ.

srMcn enter kari-p-pillai, n. <id. +. See

ந றப்பெட வரம with

5௦6 கண்டங்கத்தரி,

காரிப்புள்.

(மலை.),

ஆசீரீயந

(பெரியபு.)

(சூடா.).

காரிப்புள் 882/-ற-ழய], ௩. <id.+. A species
காரரி* 180) உ. <karin. Doer, generally
(556 10. ௦௦௭௩000045; சேய்பலன். பாவகரரிகளைப் ௦4 1/௦2-00௦141 கரிக்தநவிவகை, (மிக்.)
படைத்சலன் (இல் பெரியாழ். 4, 4, 1).
காரிமாறனண் கட்-றகரகற, 2. <id.+.
Namகாறி:1கர, தகா! சீ. கத்ர். "எ. சம்ப ௨4௦௩. malvar, son of கர்; காரியின் புத்திரரான நம்
of certain

nouns, meaning doer, possessor, as

vélai-k-kdri, pana-k-kari;

Garrvdan?

Uae

காரி என்பவற்றிற்போல வினைமுதல் உடைமைழதலிய
பொதளில்வநம் ஒர பெண்பாற்பெயர் விகுதி.

eri’ kari, n. <khari.

A grain measure=

16 ஈரம்; பதினுறுபடியளவு.

(தைலவ. சைல.

114),

__ STM kari, n. Cks@rin. லப வெண்காரம்.
(சங். ௮௧.)
arses oer kari-k-kattalai, ஐ. கோரி.
A sea-fish that ascends tidal rivers and estuaries,

brownish-grey, attaining at least 5 ft. in length,
௦1227௭ 4122௮17145)

காறிக்கம்
arhéeor

Unbleached

கடல்மீன் வகை,

18 பிப,
karikkan,

2.
».

565 காரிக்கன்.
[T. karikamu.]

plain cotton cloth,

mostly im-

ported; semaiGaiums Qpamas gin? .
காரிக்குதிரை kari-k-kutirai, nm. <id.+.
Aiyanar’s horse;

fugrgi g#as.

காரிக்கூன் (உம்,

+.

(Sa)

2. prob. U. ghari

Agaric,
a fungus, Polyporus ignarius;

வகைக் காளான்.

காரிகம்! காரக, n.

25

8566 காரகம்3, (மூ. 1.

eirifletb? karikam, n. <gairika. Red ochre,

250 045; காவிக்கல். (@ar)

மாழ்வார்.

(இல். தருவாய். 4, 5, 11).

காரிமை
leadwort.

காரியக்கடிசு
karya+s@-cow.

ணம்.

+.

of business, one clever in business; வேலையில்
திறமையுள்ளவன். (18..) 4. Selfish man; suwpebrenw

நாடுவோன்..

STW) Siu. kariya-k-ketti, n. <id.+.

1. Business ability; GuutéSmb.
business man; Garba& aucvevaicir.

காரியகர்த்தா

in kali-t-turai verse

Ib

smigsiryd

௩. 4சரு-மை* இண்டு.

cockspur,

1. sh., Pisonia

துறட்டிச்கேடி.

காரிதாய் 1800-03, ௩. காறி!4.

mother ௦8 ந்வ்காக;

(பில்)

arfiprugpt

n. <id.+.

1. Maker, accomplisher, as in creating, sustaining and destroying worlds; agent;
Ggméc

நடத்துவோன்,

2.

மேலதிகாரி.

Superintendent,

overseer

காரியகரம் kariya-karam, ௪. <id.+. That

which is worth 8௭௪;

பயனுடைச்சேயல்.

காரியகுரு kariya-kuru, 2. <id.-+.

(௪6),

Guru

(Saiva.) A minor condition of the soul in its

4. A kali-t-

அமிதசாகரரியற்றிய ஓர் யாப்பிலக்கணநால்...

aculeata;

kariya-kartta,

2. Good
(Ww.)

(இவா.)

See கட்டளைக்கலித்துறை.

Prickly climbing

(இருவேல். சத.

28). 2. A deputy of a village headman; 4a
மாதிகாரியின் பிரதிநீதி. (.30.ற. i, 127) 3. Man

பேறும் நோக்கத்துடன் போதிக்கும் ஆசாரியன். (18.)

turai verse.

கோட்டு,

க. <id.

o7ee07d சண்டுபின்

கழல்

3. Ornament;

காறிண்டு

kariya-k-karan,

sevdismnh.

பேதைக்கு

(குதள், 1279).

lith c.;

prob.

அழகு.

காம்பேர்தோட்

5. A treatise on prosody

sfpuTazr

௦௦௦௨110858;

யாப்புக் காரிகை நீர்த்து (குறள், 977).

by Amita-cakarar,

ம.

poison;

காரியக்காசருக் கதிச பரிதான முதவி

who

காரிகைச்

kariya-k-katicu,
mineral

1. Agent; suPuswpdr.

(சிலப்.

சண்ணிறைக்க

Ceylon

(wrv.)

(3)

4, 10, oa.)

Z. Beauty,

A

ar Pusséergos

@i fens karikai, x. <karika. 1. Woman,
lady; Gude, சாலை யெய்திணிர் காரிகை தன்னுடன்
13, 07).

katimai, n. prob. «ait.
See GarGGared.

Durga, as

பைரவர் தாயாகிய காடகிழாள்.

kari-nayanar,

n.

<id.+.

seeks

his

own

interest,

whose

living

is

his -chief object, opp. to kdrana-kuru ; Gumger

enh

sarod kariya-kévalam,n. <id.+.

embodied

state,

when

it seeks

rest

in

miuld-

௭௩௪௪). சரீரத்தைப்பெற்ற ஆன்மா ஐம்புல நுகர்ச்சி

நீங்கி ஒளைப்பாறும்பொநட்டூ மூலாதாரத்தில் ஒடுங்கிக்
கிடக்கும் நிலை.
காரியசகலம்

(Saiva.)

181 ௨-விடவிகறு, ». <id.+.

A minor condition of the soul in its

embodied

state,

objects of senses;

when

it functions and

enjoys

சரீரத்தைப்பேற்ற ஆன்மா வியா

பரித்து ஐம்புலன்களை நுகநம் நீலை.

காரியசாதகம் kariya-catakam, n. 4187.

Name of a canonized Saiva saint,

author of a

That which helps the accomplishment of an

Tamil

smiusgipe

௦12௦௩9

kovai

work,

one

of 63;

காரியத்தைச் சித்திக்கச்செய்வது.

887

காரியசாதனம்

srfwemgesrtb kariya-citanam, n. <id.
+.
Means of accomplishing an object,
strument, implement, aid; grdewréagal.

காரியசித்தி (கர் கஸ்டு n. <id.+.

complishment, success in an undertaking;

யங் கைகூ6கை.

காறியசுத்தம்

(Saiva.)

in-

Acaf

operated

on;

GamgpuGse.

2. To succeed;

கைகூடதல்..

காரியப்பாடு

180௨-3)

2. <id.+.

os கண்
Signification, purpose; uweir. safwcium
னாலே அவனை ஒருகால் கோக்கனொல் (ஈட), 1, 5, 5).

காரியப்பெயர் 1809௨-ழ-றஷல, n. <id.+.

5௨ காரியப்பேர்.

கட்கக, n. <id.+.

A minor condition of the soul in its

embodied state, when it tries to purify itself by
contemplating on God;

காரியவாகுபெயர்

சரீரத்தைப்பேற்ற ஆன்மா

er fusi@ut kariya-p-pér, n.<id. +. Res-

ponsible manager; atfuswgt.

(Pas. 2110,ee07,)

காரியப்பைத்தியக்காரன் kariya-p-pait-

ஓடுக்கழம் வியாபாரமுமின்றி இறைவன் திநவடியை tiya-k-karan, n. <id.+. Dissembler, one who
நீனைந்துசெல்லும் நிலை.
feigns madness with a purpose; umerag oe
காரியசேமம்

kariya-cémam,

பித்தன்போல் நடிப்பவன்.

n. <id.+.

Circumstances, welfare, etc., as inquired into
and reported; aSartégns Gpii giGanein_ Gang.
சமாசாரம். (4.)

SI MusehOF
QIS GI-SeV kariyati-celuttu-s
v. intr. <id.+.
நடத்துதல், Loc.

To transact business; Ganga

காரியத்தடை

‘kariya-t-tatai,

2. <id.+.

Shug
gee auesr kariya-t-talaivan, ».<id.
Superintendent, manager;

Goagar?.

asrfugsaig) kariya-t-tavary, 1. <id-t.

(w.)

1. Failure

in

business;

sg0é

Ga®.

2.

Ili-success, non-attainment of a desired object;
விநம்பியது கைகூடாமை.

காரியத்தாழ்ச்சி 1874௨-1-(21௦௦, ௬, 418.4.

(ரு 1, பிட்ல௦02) சரமங் கைகூடாமை. 2. 1.௦8;
நஷ்டம்.

காரியத்,துக்குவா-தல்[காரியத்
அக்கு
auGGser] kariyattukku-va-, v. intr. <id.+.

To answer the purpose,
able; 2uGuratiudsd.

to be useful, profit-

காரியத்தைமடி -த்தல் kariyattai-mati-, v.

; Saitéaubd
intr, Cid. +. To pervert an argument
Guage. (W.)

காரியத்தோன் 14:172000, ௩. <id. Agent;

காரியம்பார்க்தும் உத்தியோகஸ்தன். வளவன். . . காரி
யத்தோசை முன்னுறவேண்டும் பொருளொடு விடுப்ப
(இருவாலவா. 48, 2).
erhwehA kariya-tarici, n. <id.+dardin.
Secretary; 95
பவன். 4108.

சபையின்

காரிய gi7p goer

காரியங்களை

நீர்வகிம்

kériya-turantaran,

கடமை.

aerAwureid

kariya-pakam,

2.

காரியப்பொறுப்பு வகித்தவில் வல்லவன்.

கூ. <id.+.

snfw sine.

5d

முடைய வழக்கு இப்போது சாரியபாகமாய்விட்டது. 1௦௦.

காரியம் kariyam, 2. <kdrya.

1. Effect,

16501, 19506) காரணத்தாலாவது. (குறள், 425, உசை.)

0260) சேய்சை. போத காரியம் மறைத்து

2. ௦1௦0,

நின்றது (#. 8. 2, 84). 3, Affair, thing, business,
concern,
00241, 8012௦1; விஷயம். ஈண்டோர்

சாரியமூண்மை நின்னைச் காணிய வர்சேன் (சம்பா.
Gitu. 43).

4. That

which

profitable; Gaimsséaa.

ரா. சூனா. 26).

நோக்கம்.

அவன்

is expedient,

fit,

99 anfw wong (கம்ப

5, Object, purpose, design, end;
வந்த

காரியம்

வேறு.

6, 110௨1

ceremony on the 16th day after death.
egotism. Madr.

See

et Muiduiit-s5ev kariyam-par-, v. intr.
<id.+.
To look after a business,
வரிப்; தோழ்லைக் கவனித்தல்.

et Pusot uh SSev

manage an

kariyam-a-y-iru-, v.

intr, <id.+.
To be busy, intent on business;
வேலையில் ஊன்றியிருத்தல்.
2. To be useful;
uusruGse.

(w.)

காரியமாயை

kariya-mayai,

2.

<id.+.

(Saiva.)
Maya, as the material cause of the
world; முலப்பிரகீநதி. (9. 9. 5, 57. சிரம்.)

STAwapporgse

kariya-mura-,

v. intr.

<id.+.

To get beyond one’s control, as a dire

disease;

to

become

aggravated,

offence; to be too far gone;

<id.+. Competent manager, able superintendent, one skilled in the conduct of business;

as

a

s16Ssanfunb

grave

ma

கடந்துபோதல். (13.).

ar hwaperah@gsy kariya-munnituta!, 2.
<id.+.

Success, as in an undertaking;

aerPund mar Goma.

(W.)

os

kariya-p-patu-, v. intr.

srAuar@Ouut katiya-v-aku-peyar, ௬.

1. To be effected, produced, wrought,

<id. +. (Gram.) Noun literally signifying effect

காரியப்படு-தல்

<id.+.

kariya-p-poruppu, ௩.

Responsibility; Gsmg%o SmnGaxhorts

Successinan undertaking;

Impediment or obstacle to business; Ggmuiidus
காரீயத்திற்கு நேநம் இடையூறு.
+.

காரியப்பொறுப்பு

<id +.

888

காரியவாதி

used figuratively to denote the cause, dist. fr.
harana-v-dhu-peyar; anPuxd arsomePhS Sid
பேயர்ச்சோல்.

(ஈன். 290, உரை.)

.

காரியவாதி kaciya-vati,n. <id.+. A self-

seeker, one intent upon his own business;

காரியத்தைச் சாதித்துக்கோள்வோன்.
simuosrsTuieéA
kariya-v-araycci,
<id.+.

str

௩.

காருடம்
S05

அரசுங் காரியவா

சாய்ச்சியும்.

2. கருட ௨௩௦164 (லு

ஒர பழையவரி.

sr Auadleradeor kiriya-vicdranai, 1. <id.

+. Superintendence, supervision ; Gioumtanas.

srAucavsstoor

kariya-v-ilakkanai, 1.

<id.+.
(Fig.) Metonymy in which the cause
is put for 616 687601) காரணம் காரியத்துக்த உபசரித்

துக்கூறப்படூவது. (9. 9. 4, 98, வெஞா.)
காரியஸ்தன்

kariyastan, 1. <karya-stha,

Washerman;

வண்

தேவபூசை. 50).

காருகத்தம் %8ப௨(௨௱,
116

50806

04

68102

௨

v. <garhasthya.

1௦05510108;

இல்லற

நிலை. (லப். 9, 28, உரை).

ST GHSSSusth karukattiyam, n. <garha-

(Insc.) 1. Superintendence of public

வரீட105) அரசாங்க மேல்விசாரணை,

karu, n. <kdru.

ணன். மலத்தான் மலமறுக்குங் சாருவென்ன (ஞானவா.

387ஷ...

5௦6 காநகத்தம்.

நீதி நிலேபெறு காருகத்தி

யமா மாச்சிரமம் (குற்று. தல. மந்தமா, 34).
ST (GHESOST Pv karuka-t-tolil, n.<karu-

kat. Spinning, weaving; GuiipiGna. (Aan.
5, 17, உரை)

et@7eUsGHud
<garhapatya.

karukapattiyam,

௩

The central sacrificial fire of a

tuvican, one of three vetdkkini, q.v.;

துவிசனுக்

2. குரிய வேதாக்கினீ மூன்றனுள் முதன்மையானது, காருக
1. Agent, manager;
பத்தியமாதி மூன்றழல் (தணிகைப்பு அகச். 490).
One skilled in business; Gamfa& acdevactr.
காருகம்" 1காப!௨௱, 1. 4சசய%௪. 1, 83. Respectable man, as a man of affairs; w8C:
புள்ளவன்.

anfund umituadr.

Loc.

காரியாசான் 1801--808ற, உ. சோரி!4. 106

author

of

Ciru-paiica-milam;

என்னும் நூலின் ஆசிரியர்.
காரியார் kariyar, 2.

சிறுபத்சழலம்

The author of the

1$221012க111கரவாட; கணக்கதிகாரம் என்னும் நூலின்

ஆசிரியர்.

காரியாவத்தை 18021௨, ஈ. <kdrya+

avastha.
soul

ning and weaving;

GsimpsGamibcv.

உரை.)

service,

2. Menial

(Mev. 5, 17,

servile

carrying burdens; eaugwGard. (w.)
காருகம்? karukam, xn. <garha.

labour

as

Life ofa

1௦0561௦142 ; இல்லறம். காருக மடக்தை (மணி. 93,

105).

காருகவடி 1%8012:-4-211, 2. prob. grahat.
Position of a planet ; SuaP2v. சாருசவடிப் பயின்று:

1, (Saiva.) Minor conditions of the (சிலப். 26, 25).

in its embodied

state,

three

in

number,

942.) காரியகேவவம், காரியசகலம், காரியசுத்சம் 015.

காருகண்' karukan, .<karuka.

fr. Rdrandvattai;
s1?uGaaerbd காரியசகலம்
காரியசுத்தம் என
முத்திறப்பட்டதாய்ச் சரிரத்தைப்
பெற்ற ஆன்மாவிற்கு உரியதாயுள்ள நிலை, 2. (5219௨)
Five states of the soul in each of the three minor
conditions, viz., waking, dreaming, sleeping,

er;
wd

“வாகிய சாக்கிராதி ஐந்துநிலைகள்.

கடற்காளான்.
(மலை),

sound sleeping and death-like trance; காரியா
வத்தை முன்றனுள் ஒவ்வொன்றிலும் ஆன்மாவிற்துள.
காரிரத்தம் 18௨௨,
586 ஆடூதின்னுப்பாளை,

௩.

Worm-killer.

(மலை.)

காரிருள் 182-120], ௩, 4கார்*. டர

கேர:

1. Weav-

GaiGandr.
sl Opariard sigs Agéens
(Rew. 5, 17).
2. Washerman; arcdrenesr.

(சூடா.)

3, வீரர;

ஒவியன்.

(யாழ். ௮௪).

காருகண்? 147018ஈ, 2. 4 242/4. மார்க.
எ; கோலையாளன். (சூடா.)
காருச்சிவல் kacu-c-cival, 1. 4கரு-மைஎ.
1. Sponge attached to the bottom of sea-rocks;

2. Ceylon 81055.

586 கடற்பாசி.

Si (ht_g
6 Haid karuta-tantiram, n. <garuda+tantra.

A work dealing with the art of

1௪55; மிக்க இதள். கயவன் காரிருட் டான்வர (மணி.

removing poison with charms, 04௦.) விடம் தீரீக்

23, 94).

கும் மந்திரங்கள் முதலியவற்றைக் கூறும் நால்.
&@jt_t' karutam, 1. <gdruda.
1.

காரிழைநாதம் karijainatam, ». Sulphur;
SEES.

(Fm. 95.)

erfudeev

kar-iya-k-kal,

on.

<ant+,

Graphite, aform of carbon; efwwevaity Somnus
பேற்ற கநநிறமான ஒநவகை ஈயக்கல்.

காரீயம் kar-iyam, n. <id.+.
ஈுயவகை,.

(பதார்த்த. 1175, தலைப்பு.)

Black lead;

flock of kites;
பாந்தட் சணமென

removing

poison

sgvaipab.

(கந்தபு. தாரசன்வ

with charms,

A

காருடங் கண்ட

54).

2. Art of

mantras,

etc.,

invoking Garuda, one of arupattundlu-kalai,

0...

(சத.)

அறுபத்துநாலுகலையுள் விடந்தீர்க்கும் வித்தை.

3. Name

of an [றகா/98ம;

நாற்றேட்டூ

889

காருடம்

உபநிடதங்களுள் gary.
4. A chief Purana. See
கருடபுராணம். (கந்தபு. பாயி, 55.)
5. Green stone,

igneous rock, composed chiefly of felspar and

hornblende; Udemadad.
(திருவிளை. மாணிக்.

முத்தர் அப்புச் காருடம்

48).

காருடம்” கயா,

ம. (மலை)

1. Emetic-

nut. Seetopdarens. 2, Snake-gourd. See yro.
Sg

karutam,

.

<T.

géradamu.

காரைக்காற்பேயம்மையார்

காசமுதலியவத்றால்

காருவாகன். . . நின்மலமாக்காகிற்.

பன் (௪.9. 2, 52, மறை).
காரூகம் 18-11, ௩. கோர் 1-ஊசம்.
monkey;

spaigrHg.

காரூமத்தை

Black

(Far)

%8-00௨((2ர், n. <id.+.

Pur-

ple stramony, s. sh., Datura fastuosa; கறுப்பு
நீறழள்ள ஊமததை. (14.).

காரெட்டு 180-610, n.<id.+en-@.

A poem

Jugglery.
See ataaSéms*.
காருடயூகம் karuta-yokam, n.< garuda+.
Garuda-shaped array of an army; Sg ajgours

of eight vexpd

கருங்கா ௬டயூகம் (பாரத. மூன்றாம்போ. 2).

'வேண்பாக்களால் நக்சீரதேவர் இயற்றியதுமான நூல்.

Sl lA GhaNF karuta-viticai, 2. <id. +.

966 காநடவித்தை!. சாருடவிஞ்சை வித்தகர் (பெசியபு.
(திருஞான. 1062).

Art

karuta-vittai, n- <id.+.

of counteracting

cantations, etc.;

poison

by charms,

in-

விஷவைத்தியம்..

ST Chto S ang * karuta-vittai, n.<T.garaLegerdemain, jugglery; Qtevarsms.

damu+.

காருடன் karutan, n. <id.
erg.

(W.)

காருண்ணி

18யஷஷ்

Juggler. See

n.

52௨ ஆடு திண்ண்பாளை,

Worm-killer.

காருண்ணியம் karunniyam, 2.<kardnya.

5௦ காநணியம்.

காருண்யமேகம் 182யட 2-௨,
+.

n. <id.

One whose bounty flows without stint or

expectation of recompense, as a cloud; Gioaib
போற் கைம்மாறு எதிர்பாராது உபகரிப்பவன். (44)

காருணி 81-ம், ஐ. 4காச்* உண்... 81100,
8 (66010த ௦௭ ௦1௦005;

காருணிகன்

(௮௧. நி.)

வானம்பாடி.

karunikan,

௩. <harunika.

Kind, benevolent person; sg2rujirarascir.
காருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை.

காருணியம்

Mercy,

grace,

18ய்வா,

௩.

<kérunya.

கரணை...

compassion;

wow

காருணி

யத்தால் வாவென வந்து (இருப்போ. சந், பிள்ளை. செய்
இசை. 8).

srqpootuiest

காநணிகன், (பிங்)
காருப்பு
karuppu.]

karuniyan,

18-மறறமு,

காருவன் 1801௨, n.

Sr (Hout set

vika,

௩. <id.

a. <ani-+.

566 கடந்திலாலவணம்.

காருராசி 18208௦), ௩.
புடல். (மலை;)

in

by Nakkira-tévar_in-

Patinoran-tirumurai,

wherein

Siva

as ppmmup®
is compared to a cloud; usGasté

வீமெனும் வகுத்தான். சேரீந்ததும், மேகத்தைச் சிவபிரானேடு ஒப்பிட்ட எட்டு

அமைக்கும் ஓர் படைவதப்பு,

SIGS FaS'

cluded

stanzas

See

[T.M.

(18.)

Snake-gourd.

See

58 காநவாகன்.

karuvakan,

Washerman; adrendr.
112

1. prob. kéru+

sn@pab wai
்

காரெலி
கறுப்பேலி.

காரெள்

18விழ

n. <id.t.

Black rat;

(சூடா;

%8:-வ,

௩. <id.t+.

[M. Aarellu.]

எள்ளின்வகை.

A black 50601௯ ௦1 5௨௯8)

eaG@)gosrev kar-enal, n. <id.+.

1. Expr.

ஒளிமழங்குதற்தறிப்பு.

signifying lack-lustreness;

கரசெ னெக்கற் சடும்படு யிசவல (புறா. 141, 6).

2.

களம்

Darkening, growing black; கநநீறமாகை.

சணியைச் சாரெனச் செய்தாருமில் (காலடி, 103).
காரை!
1யகர் n.
1. A low shrub

with

scrubby

sharp axillary spines met with in

jungles and common waste places, Canthium
முட்சாற் காரை
parviflorum; a1°GéGaqams.
(புறசா. 958),
2. Emetic-nut.
(L.) 3. cf. காறல்". இ உகர)

மெள்,)

யானைப்பாகர்

ஆடை.

யென்றலும் (சேமிசா

866 மநக்காரை.
4,
காறல்மீன்.

ஆடையைக்

காரை

சொல். 10, உரை).

காரை? கால், ஈ. [2 சாக, 4. சகச]
1.
Mortar, plaster for building; சுண்ணச்சாந்து,

சாரையினால் விளக்குு மேணிலத் தோகையர் செழும்:
(இருப்போ. சர். ௮லக்ச. 17).
encrust the teeth, tartar;
ஊத்தை. Collog.

2. Concretions that
Udaad @maturdu

eireng karai, n. prob. kéravalli.
pear.

See uted.

karai-k-kattu-vitu,

srenrtéEL_OaS@

<are0?+.

Balsam-

(இராசவைத்.),

Building

of

brick

and

n.

mortar;

சுண்ணாம்பு சேங்கல்களாற் கட்டப்பட்ட வீடு.
SN GOTHSM OVLDSNLWUWITT karaikkal-ammaiyar, n. <ate@césrvt+. Name of a canonized
Saiva saint, authoress of certain works included in the Patinoran-tirumurai, one of

63; அறுபத்துழவர் நாயன்மாநள் பேண்பாலரான
வரம், பதினோராத்திருழுறையுட் சில பிரபந்தங்களுக்கு
ஆசிரீயநுமான அடியார். (பெரியப்)
காரைக்காற்பேயம்மையார்
றஞ-வாரவடிக,

ர. 816.4.

karaikkar-

586 காரைக்காலம்மை

யார். (ஜிக்குது. முகவுரை, பக். 14)

ai

காரைக்காற்பேயார்

karaikkar-peyar, ர.

414.4.

826 காரைக்காலம்மையார்.

almond,

1. tr., Canarium

(யாப், வி. 93.)

காரைச்செங்காரி %324-௦-௦2௮்12கர், சட ] ௨௨

(a.)

commune;

மரவகை.

காரோடன் 1காக(ஹ, 8. 1..Sheath-maker;

ஆயுதவுறைசேய்வோன்.

(இவா.)

2.

Whetstone-

maker; சாணைக்கல் செய்வோன். றுசாசோடன்
பயினொடு சேர்த்திய கற்போல் (அசா. 1).
காரோணம்

Sacred

1860௨0,

shrines,

where

8.

ஃக்கீழம்ர02கரம.

Siva

had

absorbed

the souls into Himself at the time of the universal dissolution, as N@kai, Kacci, Kutantai;

மகாசங்காரகாலத்திற் சிவபெநமான் ஆன்மாக்களைத்
தம்முள் ஐக்கியமாகீகீக்கோண்ட தலம். (தேவா.)

@ev' kal, n. [1 to5 T. Tu. kalu, K.M. kal.) 1.

Quarter, one-fourth of a ௦16)

நாலிலொன்று..

2. The symbol, ‘a’ to denote } in Tamil; si

நாவிலோன்றைக்

குறிக்கும் *வ* என்னும் பின்ன

எண்குநறி,
3. Leg, foot, of a person, animal or
thing; umgib. syr.y4 ane (Sper, 840). 4. Stem

௦8௧௦௯௭; பூவின்தாள். இசள்கால் . . . அலரி (சால.

டி, 199).
5. Lower part, base, bottom; a4
பாகம். களைகால் கழாவிண் (புறகா.-120, 5). 6. 116
symbol

‘7’ in

Tamil

alphabet;

onpsPcrarcv.

புள்ளியை இச்காலத்தார் சாலாக எழுதினார் (தொல். எழுத்.
17, eer).
wheel;

7. [K. gali.] Car-wheel, carriageGgggear.

(குறள், 496).

«Corns

sida

னெடுந்தேர்.

8. கோ(; வண்டி. கலத்தினுங் காலிலும்

(சலப். 2, 7). 9. Pole, staff; Gare.

10. Peg, pin,

54௨165; குறுந்தறி, (சூடா) 11. (Weav.) Treadle
0௦ ௨ 1௦௦௯) நேசவுத்தறியின் மிதி, 12. Shaft;
நஷம்16; கைப்பிடி. குடைக்கால்போல் (நாலடி, 368).

13. Post;

ger.

(கந்தபு. வரைபுனை.
6).

கோட.

(சூடா.)

தருகிசை சிமிரும் கால்சளாய்
14, Prop, support; upors

15. Shoot, sprout; முளை. (பிங்)

16. 8211௨2; மாக்கன்று, (பில்) 17. Son; war.

(மிங்)

வழி.

18.

Family,

19. Degree

இனழுறை.

relationship;

வமிசம்.

கால்

21. Irrigation channel; streamlet; amid

கால். சசயுவும் பலகாவி ஜோடியும் (சம்பரா. BIOL.

60. 22. Division; Pa.

தேரிக்குரிய சால்களும்

23. Way, road, path; ang.

(Se) 24. Pace, as of a horse; san. சாதூய்

மை யில்லாக்கலிமாவும் (@ifa@. 46). 25. Place, room;

இடம்.
880).

புனல் கால் கழீஇய.

26.

0:86;

ஊம், 85 ௦8 ௨ 6௦9;

அளவு.

(பில்)

30. Lock of

மிலாக்சால் விழுந்தனைய

(மீனாட். பிள்ளைத், ஊசற். 1),

32. The descent ரர் உவம) மழைக்கால்.
கால்*(லு)-தல்

kal-,

3 v. intr.

1.

To

flow, as saliva from the mouth, poison from a
serpent’s fang; to issue, as blood from a vein;
to flow out, as tears from

(இவா.)

the eyes; GasafCuOse.

உருமுகான்றென்னப்

பல்லியங்களு மார்த்தன

(sésy. முதனாட். 9).

2. To leap forth, as a

disgorge;

#4580.

(Sax)

08 0௦0;

தோற்றுவித்தல்,

waterfall; SP55e. Sian age Sworn (Ap
பாண். 170) 2,
1. [M. kdluka.] To vomit,

2. To

bring to

public view; to reveal; to shoot forth, as ears

பகல்சான்றெழுதரு பல்

கதிர்ப் பரிதி (பெரும்பாண். 2).
கால்? %81, ௩. 4கால்.. [1.. சக]

1. Wind,

air, any of the vital airs; காற்று, கால்கடிப் பாகக்
கடலொலித் தாங்கு (பதிற்றுப், 68, 1), 2. ௦௨௭௨1௦

85௦4௦௦) வாதரோகம், காற்சானோய் சாட்டி. (காலடி,

372).

3. The

five elements.
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சாலெனப் பாசென (பரிபா. 9, 79).

கால்* 8], n. <kala.(M. kal.]
போழுது.

(பில்.)

2.

Bloom,

1. Time;

freshness,

beauty;

செவ்வி. கான்மலியும் கறுந்தெரியல் (பு. வெ. 8, 18).
3. மிமாறடி தடவை. சென்றே யெதிபவொருகால் (கா
லடி,

24).

4,

Kala,

நுகர; காலன்.
காலொச்குஞ் சில

minister and

attendant

of

(சூடா)
5. 8௨௨; இயமன்.
(இரகு. யாகப். 71).
6. Black

௦௦1௯௦) கருநிறம். சால்தோய்மேனிச் சண்டசர் (சம்பசா.
வானச. 21).
eeu’

kal, part.

1.

200102; ஏழனுநபுளோன்று.

(Gram.) A

locative

(ஈன். 302.) 2. Ending

of the verbal participle meaning if, provided,
while, when;

2g வினையெச்சவிகுதி.

பழவினை வச்

sarge ene) (snevy., 123). 3. A prefix meaning
in, at, about, in the vicinity of;

@f auatdatb.

தூல் கால்யாத்த (பி. வி. 45).
20, Place of
கால்கடியன் 1681-20, ௩. 4கால்14.

இரண்டால் சால்முறை.

(சிலப். 9, 10, உரை.)

Measure, degree;

hair in plaiting; பின்னுதற்கு வகுத்த மயிரின்பகுதி.
இசண்டுசாற் பின்னல். Collog.
31. வு; கீரணம்.

of consanguinity or affinity;

௦1127௮, 500௦6; பிறப்பிடம். மணிக்கா லநிஞர் (கல்லா.
மேரு).

கால்கிளர்-தல்

890

காரைக்காற்பேயார்

வனம்.

பூனே.

பொழில்

(சூடா.)

(பெரும்பாண்.
27.

Point;

ஒருதனு விருகால் வளைய

(தேவா. 142, 9,14).
28. A measure of capacity for சாலம;
மரக்கால். கால்பெருத்துப் பொலி

சிளத்தாலும் (இருவிருச், 59, வ்யா.

பக். 394).

29,

fleet-footed

person,

person

of ability;

116,
ade

வன். கால்சடியசானவர்கள்-ஏத்ப்புக்கால் (ஈ0, 9, 1, 7).
கால்கடு-த்தல் 121-6-2ஷய-, v. intr. <id.+.

To have an aching sensation in the leg; urgib

நோதல்.
eTevedpay-Sov

+. [M. kalkaluka.]

kal-kaluvu-, v. intr. <id.

1. To wash the feet of a

தப851; பாத்தியமளித்து உபசரித்தல். (சூடா.)
2. To
wash oneself after evacuation; weviapagsd.
Collog.

eTevReni- sev kal-kilar-, v. intr.<sne*+,
3. 7௦200; ஒதேல். சல்லென் சுற்றமொடு கால்செர்ச்து

இரிதரும் (பெரும்பாண். 21).
expedition, as ௨௩ வாட;

2. To set out on an

To feel shy of stepping into a house,
stranger; பிறவிடஞ்சேல்ல மனங்கூசுதல்.

+.

SV kal-taiku-, v. intr. <idSTASTMG-

Tohave the feet drawn up, stiffened, as
+.
as
by a fall, by disease; to hobble, limp,
காலை
bullock, because of pain in the ௦௦1;

as a

இழத்துநடத்தல். மாடு கால்தாங்ி ஈடச்சது.
கால்தாழ்-தல் 181-081-, v. intr. கால்].

To feel exhausted and unable to proceed
long walk;

To stumble; apquh_wse.

<ané'+.

கால்கெஞ்சு-தல் 1:51-ம2ல-; v. wntr.< sae!
as after a hard,

v. intr.

kal-tatukku-,

S1vGOSG-Ge

படையெகத்துச்சேல்லு,

தல். அமைக கால்ளெர்க்தன்ன (கவித், 149, 3).
கால்கூசு-தல் %21-%0௦0-, ஐ. சச. “மர்.

further

கால்பின்னு-தல்

891

கால்கூசு-தல்

இழந்தவையடைய மிட்ப

1. To delay; தாமதித்தல்.

அடிவநந்து:

தாகச் சொல்லிப்போன கெஞ்ுனாரும் அங்கே கால்தாழ்ச்
engrossed;
STavensuiigeny kal-kai-p-pitippu, 7. தார் (எடு, ர, 3, 4). 2. To be absorbed,
(௪0, 4,
கால்தாழ்த்து
ஒரோகுணங்களிலே
ஈபேதேல்.
<id.+.
ஸூ?
வாதநோய்.
to be
drowned;
2, 4). 3. To be immersed,
கால்கொள்(ளா)-தல் 1:1-120]-, v. tr. 4 சால்! steeped
மும்கீவி€தல். புண்ணீர் வெள்
thoroughly;
+. 1. To commence, as a festival; to begin; எத்துக் காறாழ்ந்து (இருவிளை. பழியஞ்சி. 10).
Biss

ge.

Loc,

|

திரவிழாமுதலியவற்றுக்து ஆரம்பஞ்சேய்தல்.

விழவிற்குக் சால்கொண்டு (சிலப். 6, 0, உமை),

கால்நடை. kal-natai, 1. Cara +. (T. M.
1. Walking, going ௦௩ 1001) காலால்
hdlnada.]
2. Cattle, sheep and goats; apbuuoab
mders.

2. 1௦.

begin sculpturing the image of a deity in stone;

சிலையிற் கடவுள்வடிவமைக்கத் தொடங்குதல். பத்தி
ணிக்கற்

சால்கொண்டனன்

(லப்.

20, 254,

3. To spread, 1800௦௦56$ இடங்கோள்ளுதல்.

சால்கொளக் கண்டு (சஞ்சைவா. 58).
to

mount,

as

a_

horse;

ear. Collog.

அரும்.).

முல்

+. To get into;

kal-natai-taruvar,

கால்நடைதருவார்
Those

<id.+,

சத்தியுள்ளாவர். கால்கடைதருவார்காலிலே விழுந்து (௪0,

ஆரோகணஞஜ்சேய்தல்.

மயின்மேற் கால்கொளும் குகனை (அருட்பா, 1, தரிசனை.. 0, 1, ப்ச)..
கால்தோக்கு kal-nokku, n.<i
1). 5, 1௦ ௪ நிப66், 1௦௦4௪4; பெரக்கேடத்தல்.
கால்கொண்டு நீர்வருறெது. 1,0௦.
கால்கோள்

18116],

௩. 4கால்கொள்..

1.

Beginning, commencement, as planting a pole

மம௨ 125(1421; தொடக்கம். கரல்கோள்விழவின் கடை
2. (Purap.) Theme of
நிலைசாற்றி (லப். 5,144).

commencing the sculpture of the figure of a
warrior who died in battle, on a memorial
9௦06; போரில் டறந்தவீரனுருவைக் கல்லில் வதக்

கத்தொடங்குதலைக் கூறும் புறத்துறை. (தொல். பொ.
60.)
ga kal-cay-, v. intr. <erd* +.
erevenis

To perish utterly, to be completely ruined;
அடியோடமிதல். குலமுழுதும் சால்சாயப் பெயர்ப்ப

னன்றே (பிரபோத. 38, 28).

கால்சிதை-தல் 141-61௨. ௨4௩47. Csré'+.

To

scratch

with

the legs;

காலாற் பறண்டதல்.

கால்கதைந்து சீலவல்லேறு பொராகின்ற வானம் (இவ்.

இயற். திருவிருத். 7).
கால்ச'-த்தல் %31-௪, v. tr. <id.+.

scratch, ஷ உம];

To

காலின் கீறுதல். சோழி கால்

சித்து உண்ணும்.

கால்9*-த்தல் %81-6-, ௦. 87. 4கால்?4.

1,

To root out, exterminate; ay GurG Gurdgae.
2. To efface,
மாவிருள் கால்ீப்ப (பரிபா. 10, 112).
(5)
துடைத்தல்.
away;
obliterate, brush

கால்செய்வட்டம்

சால்.
(பிக்:)

Large

circular

kal-cey-vattam,
fan;

7.

who are able to walk; நடத்தத்

பேராலவடீடம்.

4s28is

fourth aspect of a planet;

Oneகாற்பார்

வை. (சங். ௮௪.)
srav@ piu

kal-noy, n. <id. +. Lymphan-

gitis in the leg;

umpGaray.

கால்பரி-தல்

To

break, to give

(M.L.)

181-0கம்-, v. intr. Care +.
way,

கயிறு கால்பரிய (மணி. 4, 81).

as a rope;

அறுபடதல்.

STALITOY-SW kal-pavu-, v. intr. Cane +.
set foot, ௨ 0௧ 106 தாலம்;

சால்வைத்தல்.

1. To
கெருப்பிலே கால்பாவினாத்போலே (தில். திருமாலை, 4,
ஜே வ்யா.).

2. 17௦ 560116 down. rest, as in a place;

நிலைகொள்ளுதல், ஊரிற் கால்பாவ ஒட்டவில்லை.
கால்பிடி த்தல் *வ-றிம்,, உ2. “16.4.

1.

To press and rub the legs to induce sleep, to

shampoo; Urgsmsaxbae.

2.[M.kdlpidikka.]

To fall at one’s feet for ௨ 18900) காலைப்
பற்றிக் கெத்சுதல். பால்குடிச்சச் சால்பிடி.க்2 வேண்டி.
3. To do service; தோண்டு
யிருக்ெது (௪0).

புரிதல், கேசலாம்பியைக் கால்பிடிப்பா ளென்னு மிப்
பேறு (இவ். நாய்ச், 1, 8).

4.

To excavate or dig

achannel; amisardsGalGses. 5. To castrate;
Senguggse. Madr.

gp Sav kal-pinnu-, v. intr. <id.
aravilest
1. To become cross-legged, as a result of
+.
extreme physical debility; கால்கள் மறுக்கக்
சொள்ளுகல்.

2. To be knock-kneed, as a don-

key from carrying too heavy a burden;
கால்தட்தேல்.

yryd

Feel- |

SWevipt_t_tb kal-mattam, n.<id.+.

ing the way with the feet, as a blind man or as

in the dark; கட்பாரீவையின்றிக் காலால் தடவிநடக்
கை. (.)

STviot_S@G kal-matakku, ». <id. +. Clubfoot in which the heel is elevated and the foot

bent or turned inward, Talipes equinovarus;

கடப்புக்கால்,

(M.L.)

கால்மர-த்தல் 1:81-ரூலாக-, v. intr. <id.+-

To get benumbed, as the feet; umpib acmtsh
யற்றுக் கட்டைபோலாதல்.

1. Cattle

கால்மாடு %81-ர£1௰, 7. <id.+.

as distinguished from madu meaning gold; பசு.

இசாஜசாஜதேவர் கொடுத்த கால்மாட்டிலும் (8.1.1. ii, 2
49).

or ofa

2. Place near the foot of a bed,

person in bed; காற்பக்கம், (0௦11௦8.

கால்மிதி 181-ஈம்ம், ஈ. “மக்.

1. A

pose

2. Track,
dancing; oqymarny.
of foot
3. Wellஅடிச்சுவ$.
footmark, footprint;
staircase, steps cut for the feet inside the
4. Door-mat;
well; அடிவைக்கும் வரை, 7,௦0௦.
in

காலீற்பட்ட தூசியைத்துடைத்துக்கோள்வதற்த இடப்

படும் தென்னைநாரீத்தடுக்த,

கால்முளை-த்தல் kal-mulai-, v. intr. <id.
§uimp

+. To begin to walk, as a child;
நடைகற்கத்தோடங்கதல். (0௦1/0.

et ev@lot19 Gans kal-mettitukai, b. <id.
Putting a ring, mostly of silver, on the
+.
bridegroom’s toe during marriage; afamagd'd
மணமகன்கால்விரலில் மோதிரமிடுகை. Loc.

கால்மேசு kal-mécu, n. <id.t

mejodu.

கால்விழு-தல்
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கால்மட்டம்

prob. T.

Socks or stockings; மேஜோட,

(7)

SIGVUIT-SEO kal-ya-, v. <end*+.

intr.

To be close, crowded; Gagtigad. sréwnis ud
GOs $9 (பெரும்பாண். 399)—tr,
1. To conசெவ]; மறைத்தல். சொன்றி . . . வறைசால்யாத்தது.

கால்வாங்கு!-தல் 181-481, ஒ, சச். <id.

3. 1) ௫௦௨௨ ர்௨ 162 001 ௦4) காலைவேட்டதல்.
3. To write
2. To slip, slide; amdapégae.
the symbol ‘7’ to denote the lengthening of
Tamil
the
in
vowel-consonants
certain
se
twap
Gugbu
Caged
is
eudiGio
t;
alphabe
நேடிற்குறியாகக் காலைவரைதல்.

கால்வாங்கு?-தல்

கால்?

181-98ம்120-,

v. intr,

1, Toretrace one’s steps, withdraw;

பின்வாங்கதல். சண்ணரீசோடேயாய்த்துச் கால்வாங்கு
வது (இவ். இருமாலை, 15, வ்யா.).

2, 1௦ 016; இநத்

தல். 090100.

கால்வா௫ 181-486, க.ஃகால்! 4. 1, க சய

2. 146, the
part, quarter; நாலில் ஒருபங்கு.
nature or quality of one’s foot as gauged from
the weal or woe that accompanies a person's
first entry in any concern, the nature of one’s
entry in any concern on which its good or evil
prospects are supposed to depend; smug
பலன். அவன் கால்வாசி கல்லது.

stevautiy kal-vay, n. <id.t+. [T. kaluva.]

A cchannel branching from a

river or tank, for

irrigation; வாய்க்கால். கால்வாய்த்தலையின் கண்கள்
போலும் (பாரத. முதற்போ. 72).

ur
ia ston
aerevo

kal-vay-k-komari,௩.

.4. Disease that affects the foot and
* வாய்
418
mouth of cattle, Eczema epizootica; கால்நடை.
யின் பாதம்வாய்களிற் காணும் கோமார் நோய்வகை,

கால்வாயடுப்பு

181483 -ஷயறறம,

௬. €கால்

A fire-place or oven in the form of a
வாய்4.
ditch, cooking trench; smquGdy.

கால்வாயன் 1681-4820, ௩. 4கால்! 4.

One

who cannot hold his own in a learned discussion; insufficiently educated person; a தம்ம

of little knowledge and poor speech;
(பேசும் வன்மையற்றவன்.

Gaga

7,௦0௦.

erevel@'-gsev kal-vitu-, v.intr.<idt+.

1.

d; smdbadr Gawog
2. To fill with water, as a To have the feet cripple
, as to a falling
support
a
place
தல். 2. To
தேக்குதல், நீர்கால்யாத்தல் (குறள், 1038,
.
ோடுத்தல்
To be removed
3.
மட்டூக்க
roof;
,

(பெரும்பாண். 138).

channel;

உரை).
Steveut_tb kal-vatam, n. <s06'+.
ornament

strung with

pearls;

Foot-

காலணிவகை.

smmubgiastpe.

லக degrees in relationship;
(0.0:
கால்விடு”-தல்

kal-vitu-,

v. tr.

<add +.

இருச்சால்வட மொன்றிற் சோத்த (9.11. 11, 397, 205). To renounce or give up entirely, to forsake;
கால்வழி 141-48]/, ௩. 414.4, 1. Footpath ; அறவோழீத்தல்.
ஒற்றையடிப்பாதை.

2.

யானைக்கால்வழி (புறகா. 368).

4. Lineage, family;

Footprint;

ambaa®.

3, 5௦5 கால்வாசி, 2,

anSaib, சோய்பழியிலாததோர்

சால்வழியில் வக்சவளுமாய் (அறப். சத. 9),

கால்வளைவி-த்தல் %31-42]2451-, v. tr. <id.
+. To bend, as the bow; வளைத்தல். கால்

வளைவித்து (இவ். பெரியத. 8, 6, 4).

கால்விரல் 1281-9ம£வி, ௩. 4சால்*, [M. kalஉன] 7௦6; பாதத்துள்ள விரல்.
கால்விலங்கு 1:51-41186120, ௭, 410. 4. 284%௦15)

காலுக்கிடூம் தளை.

srevalip-sav kal-vilu-, v. intr. id. +. 1.

To

descend,

as rainclouds

on

the

horizon;

மழைக்கால் டுறங்குதல். சால்விழுக்கமேசம் மழைவெள்

கால்விழுத். துபோ-தல்
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எத்தைத் ரும் (பு. வெ. 9, 16, உரை.
2. To shed
rays of light; ஒளிவிசுதல். கிலாச்கால் விழுந்தனைய
(மீனாட். பிள்ளைத். ஊசற், 1).

கால்விழுத் அுபோ'-தல் %21-0/100-06-,

v. intr. <id.+.

To be rendered powerless, as

one’s legs by paralytic attack; பாரிசவாயு
முதலியவற்றல் கால் அசைவற்றுப்போதல்,

கால்விமுக் அபோ”-தல்
v. intr. <saev"+.

kal-viluntu-po-,

To be spent up or thoroughly

exhausted, as at (06 (106 ௦1 4௦54;
போதல்.

செயலற்றுப்.

ST VASE a kal-viccu, n.<and!+. Sweeping
motion of legs, as in strut, generally due to

one’s arrogance;

Staff

STVASH'-FV

pdos.

kal-vicu-, v. intr. <id. +.

To shed rays, as the moon;

STVASH*-GV

S&rembafaae.

kal-vicu-, v. intr. <sre" +.

To blow, as the wind;

காற்றடித்தல். சால்வீசி மின்

னிப் படர்ந்து (தாயு. சுகவாரி. 8).

கால்வெடிப்பு

%81-4அ/றறய,

௬. 4கால்!

Fissure in feet, as due to excess of bile in one’s

system; areSparapis GesGangey. (M-L.)

கால்வை-த்தல் 18]: v. intr. <id.+.
Lit., to place the foot, to step in, enter; SaGar

'சித்தல். அவன்வீட்டில் சான் சால்வைச்சமாட்டேன்.

காலக்கடவுள் 1412-1-15(21ய], 2. 422/௪.
1. Yama, as the deity that puts an end to life;

யமண்.

2. Siva, as the god of destruction; ati

காலசக்காம்

காலக்குறி kala-k-kuri, x. <id.+. Seasonal
indications,

signs

அடையாளம்.
+.

of

Evil time;

hardness of the times;

தின் தீமை.

STevSL_ GD

kala-katkam,

காலக்கணிதர்

kala-k-kanitar, n. <id.+.

Astronomers, as calculators oftime;

கணித்தற்குரிய சோதிடர்,

தீரும் (மணி, 28, 40).

காலத்தைக்

மாலைச்சாசருல் சாலக்சணி.

காலக்கழிவு kala-k-kalivu-, ௩. <id.+. 1.
Delay, postponement, putting off; தாமதம்.

ஞானக்கைதா srossila OeuCuGer (Sa. Bean.
2,9,2).

2. Wasting
or killing time ; oSaGumpga

'போக்தகை.

காலக்கனல் kala-k-kapal, n. <id+. See
காலந்தி, காலச்சனல் கட்சடை சக்கும் சணல்கள் (கூர்ம
பு. அக்தகா. 102).

.

காலக்கிரமம் 1215-11 கரக, ௩. <id.+.

3. ௦56 04 ர.£) நாளடைவு.
2, Chronologi021 ௦4௪2; சரித்திரகால வரன்முறை.
.

காலக்கரெயம்
Current price;

1812:2-1/ஷகர)

sbatevaT2v,

௬. எகர.

A

by time
மரணம்.

1. Lit., the
in its course,

காலகம் kalakam, n. prob. kdlaka. See
சேங்கொட்டை. (ம$ல.)
&toegemtb kala-karanam, n. <kdla+
harana.

காலஹரணம்.

566

atavatovet

kala-kilan,

n.

<id.+halas

Siva, as one who subdued Yama; சிவன். கால
(தேவா. 1048, 1).

காலனைச் சம்பனெம்மானை

110080,

கரலகூடம்

<kala-kata.

க.

The poison that came out when the ocean of
deadly poison;

milk was churned;

தோன்றிய விஷம். _,

காலங்கண்டவன்
<kalat+.
experienced
முதிரீந்தவன்.

[M.

n.

Aged

and

வயதிலும்

person;

umbareS&

kalai-kantavan,

kalamkandavan.]

அனுபவத்திலும்.

காலங்கழி'-தல் kalan-kali-, v. intr. <id.
To pass away, astime; GumpgiGurgsa,

தல். (தருக்சருலைக்கவித்)

காலக்கணிதநுமல் கலைகளின் அுணிவும் (மணி. 2, 29).

<id.+.

S1VSG kala-kati, n. <id-+.

results brought about
2. Death;
3816) விதி.

Astronomy;

ararangemb,

n.

காலத்

ங்வி1) ஓர நரகம். (9. போ. பா. 2, 8, பச். 208.)

+.

stessrenbubpu

usasgidgtu

astve@at@enr kala-k-kotumai, n. <id.

காரக் கடவுளாகிய சிவண், சாலச்சடவுட் குயர்சமா லல.

னே (தொல். பொ. 81, உரை).
ST VE5OONSLD kala-k-kanitam, n.<id. +.

weather;

காலங்கழி”-த்தல் 1414ம-2வி1, v. intr.<id.
4.

1, 7௦2295 00௧5 142-006.

சீவனம்பண்ணுதல்..

181கம்-12100.

காலங்காட்டி

வாழ்நாள் போக்கு

2. To makea living;
144.

சத.

1/9.

666 காலங்காட்டிலும்.

காலங்காட்டிலும் kalan-kattilum, சஸ்.
<id-+.
Early in the morning; eStubam%v
யில், 1௦௦.

stonarigsrGey
414. சாலத்தாலே.
அதிகாலையில்.

kalan-karttale,

adv.

Very early in the morning ;

09/00.

காலங்கிட்டு-தல்

kalai-kittu-,

v. intr.

566 காலங்கூட-, 0௦17௦.
<id.t+.
காலங்கூடு-தல் 1212%-1010-, உ. 8847. <id.
+. To approach or overtake, as.death near

one's ஈம்; சாதந்தநணம் நேநங்குதல்,
STVFESTID kala-cakkaram, n.

<id.+.

eakra.
1. Sphere in which planets move;
கிரகங்கள் சுழன்றுவநதற்கரிய மண்டலம்,
2, ஐ

influence of planets on one’s life at different
0211௦45; கிமகநீலையால் ஒருவனுக்கு உண்டாகும் பலன்.

விடாது

3. Cycle of time, whicligig of time;

சுழன்றுவகுங் காலம்.

n
<id. +.
s.tydGaig.

kala-cankati,

காலசங்கதி

Current news, events of the day;
(w.)

kala-cankai, n. <id-+.

SravFtens

உத்தேச

as guessed;

time,

Approximate

1,
கால

2. Reckoning of time; காலக்கணக்து.
காலா
3. Specified period, time-limit;

வளவு.
(

ag. Loc.

STVEGB'

kala-canti, உ. <id.+ sandhyd.

Lit,, junction of times, worship in temples in

the interval between every two of the six parts

into which a day is divided; ggamowir ajgnut
கங்களுள ஓரண்டிரண்டூ பாகங்கள் கூடுத் சந்திக்காலங்
களிற் கோயில்கரலே செய்யும் பூலை.

காலசத்தி”

kala-canti,

௩.

<ant+ id.

Morning worship; #12vaxgurG.
காலசம் kalacam, ». prob.

௮சை.
+ "
sa

1, Large circular fan; பேராலவடீடம்.

(ச. கி)

2. Wind;

காற்று.

STHEGSH Mb kala-cittiram, n. <kala+.

காலசூத்தெ சசடைவீழ்த்தினார்

Ahell; ஒரு நரகம்,

(குற்று. தல கவுற்சன. 68).
கா

Fup

Buttermilk;

kalacéyam,

Gut.

n.

<kdladeya,

(9e.)

காலஞ்செய்-தல்

18148-00-,

[M. kdlamceyya.]

<kala+.

v.

intr.

To cease to exist,

1௦ 41/௪; மரணமடைதல். காலாச்தசத் இருவர் தங்காலஞ்

செய்ய (இருவாச. 12, 11).

காலஞ்செல்்(லு)-தல் 219-௦81, ஐ. 222-.
<id.+.

1. To depart this life, die;

@psgrGur

2. Tobe late; stugtuOse. (j.)

3. To

be barred by limitation; ateuTa suse.

Collog.

ge.

காலஞ்சொல்லி 8188-௦011, n. <id.+.
(சங். ௮௪.)
1. Crow, as foretelling events;

காக்கை.

2. Lizard;

ude’.

erov_Ge Lub kalatcépam, n. <id. + ksepa.
52 காலக்ஷேபம்.
காலடி! %81-௨(1, ௩. <see'+.
[M. kdladi.]
ால்.
1. 5018 ௦4 (4௨ 4௦௦1) உள்ளங்க
2. Step or
trace of the foot, footprint; ariaa®. sss

பெருங்காலடி மேலடி. (தனிப்பா. 1, 4, 7).
காலடி?

காலத்தள்ளு-தல்.
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காலசங்கதி

நவில)

ம.

A

town

in the

country, the birth-place of Sankara;

Chera

stisoran?

யில் உன்னது அவ்வூர்.
ஆதாவில்..

அவன்

2, 100087 60௨6 றா௦(601100)

என்சகாலடியில் வாழ்பவன்.

காலணி kal-ani, n. <id.+. Anklet, ankle
(௦௯ ௦௦115; பாதத்தில் அணியும் ஆபரணம். சச்

(இயான் கொண்ட காலணி

(லப். 16, 327).

காலத்தால் %81௦1181, 2௭௦. 44472. 1. Seasonably, in proper (மட; உரியபோதில், காலத்தால்.
£46 தறிவதார் தூது (குறள், 690). 2. 11௨113), betimes;

காலம்பேற. காலத்தாம் கொண்டுய்ம்மின்

(சாலி, 20).

காலத்தாலே 12121216, adv. <id.

morning;

eres Bawid

traya.

In the

காலையில். காலத்தாலே வாருங்கள்.

kala-t-tirayam,

Threefold

division

of

n.

time,

<id.+

as

past,

present கரம் மீ்மாவ$ இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்:
னும் ழவகைக் காலம்.

sTVSS kala-t-ti, n. <id.+.

Destructive

fire that is believed to prevail at the dissolution
of the universe; 20188. sneg#4 Ouw G@séRrer
(கந்தபு, கணக். 4).

Steserto

kala-tantam,

n.

<id.t.

காலசண்டஞ்

யமனது தண்டாயுதம்.

Yama’s 50௨8;

சுழத்றி (உபதேசகா. சிவபுண்ய. 922).

காலதக்் துவம் kala-tattuvam, 2. 418.4.
(Saiva.)

Category

of time,

which determines

the duration of soul’s experiences, one of seven
cuttacutta-tattuvam,

q.vei

அளக்கும் காலம் என்னும்

ஆன்மபோகங்களை

சுத்தாசுத்ததத்துவம்.

போ, பா, 9, 2, பக். 144)
காலதர் 181-21௧, 1. 4கால்?
4 a7.
85 ௨௩ ஊ்ற௨55கத6;

5, 8).

(A.

Window,

சாளரம். காலதர் மாளிகை (ஏலப்.

காலதருமம் kala-tarumam,
Spirit of the ௨86: காலவியல்பு.

காலதாமதம்

kala-tamatam,

n. <kalat.

n.

<id.+.

Delay; sTevssmpa.
காலதானம் 121௨-0௨, n. <id.+dana.
Gifts to propitiate Yama to avert death; toromrs

தினின்றும் உய்யுமாறு யமனுகீதப்பிர்தியாசச் செய்

யப்படூந் தானம்.

(இவ். கான்மு. 52, ல்யா. அரும்.)

கால.துரிதம் kala-turitam,n. <id-+Rapid flux of time;
வேகம். 091/0.

stevafensay.

1.

2. Quickness;

காலதேசவர்த்தமானம் kala-téca-vartta-

manam,

n. <id.+.

cumstance,

milieu,

Lit., time, place and cirenvironment,

surrounding

circumstances; sTauQ@uisater Seve.

காலத்தள்ளு-.தல் 15131-12]10-, ஐ. intr.<id.

+.
1. To pass one's days, maintain oneself;
யர் அவதரித்த தலம்.
சீவனஜ்சேய்தல், பிச்சைவேண்டிச் . . . காலந்தள்ளா
காலடியில் 181-204, சஸ். 4கால்1*. 1, மல் (சனிப்பா, 1, 996, 7), 2. 1௦ பக]; தாமதித்
10056 நா௦௦ாம்0) மிகச்சமீபத்தில். இதோ, காலடி | தல். 3. 77௦ 1256 06; வீண்காலம்போக்கதல்.
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காலந்தாழ்த்ு-தல்

காலந்தாழ்த்து-தல் kalan-talttu-, v. intr.
<id.+.

1௦ 4;

SIV
<id.+.

காலதாமதத்சேய்தல்.

காலதிரூபணம் 1:812-ஈ120றஹகா, ஈ. “ரம்.

stop

of

kala-nutpam,

n.

<id.+.

kala-némi, n. <id.+.
stasdambd.

1. The

காலதேரம் 181-08௨, ௪. “பம். 4்.

one’s fortune or health;
appropriate

&maucver.

நுகர்கை.

to particular

time;

STVLILUPSHLD

1. Time, duration;

வருகாலம் (கம்பரா. விபீடண. 94). 3, 568500. ௦0 (9௨

Lit., சதைக்த ளனெமைசகலம் (இருக்கருவைவெண்.).

kala-p-palakkam, ௬. 410.

1. Time-honoured

ஆசாரம்.

2. Long-standing

Time, as the Supreme

மாகிய பரம்போதறள்.

காலப்பிரமாணம்

Being;

18]௨-ஜ-றர்காரகற,

Measure of time;

Stevmarmas,

காலப்பெயர் kala-p-peyar, n. <id.t+.

கால

2.

derived from a noun denoting time, as ஆதிசை
யான்; காலத்தினடியாக வந்த பேயர்.
(சன். 132,

kala-patar,

n.

<id.+bhata.

யமதூதர்.

காலபடசெனப்

படரிற் பட்டார் (இருவினை. யானையெய். 82).
காலபரிச்சேதம் 181௨-0௨:4௦௦6(௨0, ௩. 416.
1. Determination or ascertain-

from

time;

காலத்தால்

ஒந

பொதளை அளவிடகை. ஒருகாலத்துண் டின்றொருகாலச்
தெனுங் காலபரிச்சேதம் (வேதா, சூ. 36).

2. Time-

4. Wet-

பருவப்பயிர்,

7௦௦,

5. cf. 60%. Daybreak; afquid. (We.) 6. Time
௦4 சேலம்; மரணகாலம். அவனுக்குக் சாலம் செருக்கு

ws. 7. See srevsggianb.
8. (Gram.) Tense,
three in number, viz., Qpiy, Sse, எதிர்வு;

தொழினிகழ்ச்சியைக்

குறிக்கும் முக்காலம். (சொல்,

9. (Mus.)

Tempo,

a measure

of

time, three in number, viz., Werdud, துரிதம், மத்.
இமம்;

இசைக்குரிய திரிகாலம்.

10. (3405.)

The

element of time-measure which specifies duration, being of ten varieties, viz., சணம், இலவம்,
காட்டை, நிமிடம், அடி, துரிதம், லகு, குரு, புலுதம்,,
பிராணத்தோன்று.

(பசத. தாள. 26).

காலம்பண்ணிப்போ-தல்

18120-றவரம்-

p-po-, v.intr. Csrew+. See காலம்பண்ணு..
(w.)
காலம்பண்ணு-தல் kalam-pannu-, v.intr.
<id.+.

முடிதல்.

To live out one’s time, to die;

(ம)

காலத்தின் பக்குவநிலை.

காலபாசம் kala-pacam, ௩. 41ம். 4. Yama's

suSiSer

ayer

காலம்பார்-த்தல் %81௨0-ற8௭-, ௮. 88௪௪. 41.
+.
1. To look out for a suitable time, watch
for an 020௦01101௫; அமயநோக்குதல். காலம் பார்த்

'இறைவேலை சடவாத சடலொத்தான். (கம்பரா. ஊர்தே,
222).

2. To calculate the time of death; cau

னது ஒறுதிக்காலத்தைக் கணக்கிடுதல்.

STevumLsiT
Sl kala-paripakam, n.<id.+.
of death;

௦றற. 4௦ 621)

லம்பார்ச்கும் (புறா. 41).

limitation; atevaimsucsnp.

noose, as an instrument
வடிவான யமனயுத்ம்.

crop,

1. சாகபுதம், 006 04 660. /8/4-ற்-ற்-சீச, ப.) தாளப்

தைக்குறிக்கும் பெயர்ச்சோல். (ser. 290.) 2, Name

0௩85860265;

season,

சொல், 201.)

Noun denoting time, as இத்திசை; காலத்

Fulness of (46;

(9)

(Mus.)

habit; smiuce updaid,
காலப்பிரமம் kala-p-piramam, n. <id.+

of anything

2. Enjoyment

year, of 1186; 52 6018௦1100€; பருவம். சென்றதுகாலம்.

+. (M. kalappalakkam.]

+pariccheda.

1,

sdiad

தணக; பருவத்தில் விளையும் பயிர்.

ment

ஈ. €ரக்.4.

proper
to a season; ug

eT evib kalam, n.< kala.

seasonal crop, wet-season crop, opp. to kétai-p-

usage; பழமையான

1518-0610,

பொழது. (sre, Gene. 58). 2. Proper time,
opportune moment; தக்க சமயம். காலமன்றிவன்

காலப்பயிர் %8]2-ஜ-றஷம,, n. <id.+.

Yama’s

இப்படி.

காலபோசனம் 1:312-ற6௦௨௨, 8. 414.4,
Timely 2௮; காலத்திற்கோள்ளும் உணவு.

(w.)

காலத்திற்கு உர்ய பண்.

nas)
காலபடர்

நற்காலம்

or suffering at the destined time, resulting from
the actions of previous birth; stecuwat

Time

St ovciieer kala-p-pan, n. <id. +.

(Gram.)

௭0௨9;

வத்திற்குரிய பயிர் கனீழுதலியன.

with reference to the influence of planets upon

<id.+.

for the

அவனுடைய காலபேதத்தாலே

Crop of grain, fruit, etc.,

sra@odd Siren es

sro@ad காலனே (இவ். இருச்சக், 31).

brahman.

mostly

காலபோகம்

காலத்தின் நுண்ணிய பகுதி.

திரிவன் (கைவல்ய. தத். 19). 2. An Asura slain by
Visnu; #5vTem} Gatdetucl. et gadr.

Mode

times,

மாறியநீலை.
சேர்ந்தது.

A moment of time;
wheel of time;

hapST ert kala-purusa-tanam, n.
586 காலதானம். (ஈ9), 10, 8, 5, ஜீ.)

காலபேதம் 1312-0602௱, 2. 418.4. ௨௨2௨

+.
1. Determination of time, age, date; #7
லத்தை வரையறுக்கை, 2, Chronology; stevsen?

தம். (சல். ௮௧,
STG
Lib

காலம்பெற

காலனுல்

காலம்பெற 1514-0678) சமீ. 418.4,
At

the

right

time; 646

armsPe.

கா

1.

sreiOup

வென்னைக் சாட்டுமின்சள் (இவ். இருலாய், 7, 3, 6). 2,
Early in the morning;

விடியற்காலையில்.

பெறசீறணி மாமுனி (கோயிற்பு. வியா. 15).

காலம்
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காலம்போக்கு-தல்

arvib@uts@-Se kalam-pokku-, v. intr.
kalam-atai-, v. intr. <id.

காலமடை-தல்

+.

காலங்கமீத்தல்.

௫௦ மூலம் பரச)

<id.+.

To die, as reaching the end of one’s time;

மரணமாதல்.

௩ விம் ர.

விஷ,

காலமயக்கம்

காலவழு

kila-mékam, -n. <halat.

காலமேகம்

appearing

Black cloud

end of

at_the

a yuga.

3௦2 காளமேகம். காலமேச மென்னவே யிடித்ததிர்ந்து
(இிருவாலவா 30, 19).
eT Cwatt upto kalamé-kattiyum, adv.

<an%~+.

காலையில்.

Very early in the morning;

a€

70௦.

காலயுத்தி விஷமப், ௩. <Kdlayukti. The
year in the Indian cycle of sixty years.
52nd
உரை.)
தி. 0௦7700.
5௦6
காளயுக்
1.
காலமயக்கு 1கி/உஷவிய்ம உ. 4146-4.
kalar, x. <kdia. (Saiva.) Tutelary
காலர்
2. (Akap.) Theme of a வு ௦4 வறம்) வாயுவை அதிஷ்டித்துநீற்கும் ர்த்தி.
9௦௦ காலமயக்கம்.
e that the

(Gram.) Deviation in the use of tenses sanc(புறகா. 189),
tioned ந 05௨26; காலவழவமைதீ..

confidante

convincing

heroin

the

winter season when her lord should return
has not arrived, though it is actually otherwise;

(ததா.

சாராவளி.

சுலோ.

4.)

உ வலர.

உகம்

காலராத்திரி

1.

மீரிந்த தலைவன் wgahsiu sntarod OsorcirGn
ம்
னத் தலைவிக்குத் தோழ் காலத்தை மயக்கிக்கூறு
ச் ),

The long night that envelopes the whole world

காய்.
emevintevey

ஊழிக்காலந்துச் சரீவசங்கார மூர்த்தியான மகாநத்தி'

(Gram.)

விளை.

at its final destruction; #Sulpyalgusran நீண்ட
2. Night of distress, as seemingly long;
இரவு.
அகத்துறை.

துன்பம்
விளைக்தம் இசவு.
3. One of the mani1வா,
காலமல்லாக்காலம் 181௨௯-வ118-%-14
ாசத்தியின் ந பேதம்.
துர்கீச
19028;
௦4
1௦05
8௦5021
time; 3167
n. Cid. +. Unseasonable, improper பெய்ச்
DH ros kala-tuttiran, 2.<id.-+. 1.
ered
சுசைச்
தாம்
காய்ச்ச
்
வம். காலமல்லாக்காலத்தில
(திவ். இயற். இிருகிருச். 7, பெரியவா

Siva, as destroyer

a, வயர்.
—kala-maiaivu,
as in the
time,
to
regard
in
ke
Mista

statement that the lotus blooms at night; #547

லத்துகதரியதை மற்றேருகாலத்துக்கரியதாகக் கூறும்
வழ. (தண்டி, 117, உமை)

Seasonal

kala-malai, n.<id.+.

காலமழை

rain; Ugaocnip.

kalam-ari-, v. intr. <id. +.

srevin-v

the time suitable for the ac-

1. To ascertain

Gain
complishment of one’s object; ai2rGauhசெயின்


காலத்தையநிதல், சருவியாற்

சால

மறிந்து

(குறள், 488). 2. 1௦ 1-௦ of events past, present

or future, intuitively or by spiritual vision, as

விசேட
தமது த்
56915; முக்காலத்தும் நிகழ்வனவற்றை
சத்தியால் அறிதல்.

SIoviwt- Sev kalam-a-, v. intr. <id.+. To

pass away, as having one’s life-time spent out;
மரணமடைதல்.
காலமாறு

0௦/09.
1518-ஐரேயு,

Sr2eoGarpnb.

Every morning;
Measure of time;

srad%og7
Death

(W.)

kala-minam,

eiovioterib

mrtyu.

4 மாறு.
சல. காலை

at

fr. akala-miruttu;

<kdlat.

n.

&Tevairay.

kala-miruttu,
the destined

2.

<id.+

moment, dist.

விதித்த காலத்தில் அடையும்

மரணம்.

காலமே 131206, ௪4௦. 4காலை, [14. *௪/௪௭௨.]

Inthe morning, early, betimes;

aFiqupen2uuGa.

at the

end

of a kalpa;

ரன், சாலருத்திரப்பெயர் தேத்றமா முனச்சே
குண்டோ,

2. (Saiva.)

19).

Name

(BG

of a

minor Rudra performing the function cf Siva

cn asmaller 50816.

566 குணநத்திரர்.

So kal-alampu-, v. intr.< ene"
SITvevipl|-

+. 1. To wash one’sfeet; கால்கழவுதல். 2. 7௦
wash after stool; Gaerads Gaia.
காவவகை 181௨-ம், 2. <ssodt.
(w.)
1. Times, 565005)
காலக்கூறு.
2. Circum-

stances depending on 16;

வல சாலவகையினானே (ஈன். 402).
காலவம்
நெருப்பு.

kdlavam,

காலவேறுபாட6,

வழு

கால்.

Fire;

௩.

(௮௧. கி.)

காலவர்த்தமானம் 16812-4ல11வர&றக௱, n.

<kalat+.

Events of the time;

காலவரை

secnysGabs.

kala-varai, n.<id.teeor,

See

காலவரையறை,

+.

SMTVes
susen
ow kala-varai-y-arai, n.<id.

1. Fixing

a time;

காலநியமிப்பு,

2.

Time-limit; specified period; காலாவதி.
3.
Settlement of a historical date; afSsuaras
ons PiomGans,

Mod.

. காலவழக்கம்

kila-valakkam, n. <id.+.

10௪-100௦016ம் 15௨26; நடப்பு வழக்கழறை.
காலவழு kala-valu, n. <id.+.
(Gram.)
Incorrect use of tense, as the past for the
future; ஒந காலச்சோல் தன்னோடு இயையாக் கால
மொடூ புணநங் குற்றம். (சொல். சொல். 11, சேனா;)

காலவழுவமைதி

897

கரலவழுவமைஇ

\ala-valu-v-amaiti,

n,

<id-+.
(Gram.)
Deviation in the use of
tenses, sanctioned by 5226; காலவழவை இலக்

கணழடையதாக அமைப்பது,

+.

(கன். 383.)

Noun literally signifying time

or season used figuratively to denote anything
connected

therewith,

as the month

காலதானம் வாங்குதல். காலன்சொண்டு மோதிரமியவோ.
சரைப்போலே

(ஈடு, 10, 8, 5).

@Tevgorit

kalan-ir,

abode of 7௨௨;

காலவாகுபெயர் 11௨-4-அய-றஷகா, a, Cid.

(Gram.)

காலாசுவரம்

Karttikai

காலத்தின்பேயர் அக்காலத்தோடூ

போநளுக்கு ஆகிவருவது. (சன். 390.)
+.

இயைபுடைய

கழிக்கை.

(1)

2.

னம். 0௦1704.

காலக்ஷபம்.

Stools Swireco kala-vittiyacam, n. <id.

+harana.

Tense-sign; காலத்தைக்காட்டும் இடைநிலை.

+. 1, Change of circumstances; ateGagiun6.
2. Times of misfortune; waters. car snd ss

யாசம் சஷ்டப்படறேன். 0௦1704.
srvayG kala-viti, . <id.+. Misfortune;
(0௦1109.

=

Sivas muy kala-virayam, n.<id.+ vyaya.
59751௦ ௦4 (1௩6;

வீண்காலம்போகை.

&STVeaiTaiesr kala-vairavan, n. <id.+.
A form of Bhairava;

பைரவமூர்த்தி பேதம்,

eroveriurest kal-alappan, n. <ané+.
One who measures grain with a mara-k-kal;

தானியமளப்போன்,

காலளப்பானுக்குத் இருக்கொட்

டாரத்திலே காலளவும் பெரியகோவிலுக்கு அமுதுபடி.
யெடுக்றெது (கோயிலொ. 90).
&isven oy

kal-alavu,

n. <id.+.

Measure-

ment with a mara-k-kal; மாக்காலால் அளக்கை.
(கோயிலொ. 90.)
Stoveraysutt_e1d
n.

<id.+.

An

ancient

காலளவின்பேரில்
(1௮.

kal-alavu-p-pattam,
tax

விதித்துவந்த

on

25

kédl-alavu;

பழையவரி.

ஜெ. 1023.)

காலன் 1318, ₹. “422௪.

1. Yama; wwer.

சாலனென்னுங் சண்ணிவி யுய்ப்ப (புறா. 240, 5).

2.

Yama’s méssenger; wudiiaactr. (Pee. 1487,
eas.) 3. Gift made with a view to propitiate
Yama; sieprarbh, காலன்கொண்டு (ஈடு, 10, 3, 5).
4. Saturn; சனி, (௪த.)
5, 0௨ ௦4 (6 1586௩
நு யே 1 6௦4165; கரந்துறைகோள்களுள் ஒன்று.
(w.)

ணம்.

6.

A

(மூ.௮)

Beoutaptomb.

+.

ாம்றாவி

586

காந்தபாஷா

7. A prepared arsenic.

(w.)

காலன்கொம்பு

0-௦;

ஐ௦15௦௩.

1818-8000,

மாட்டுக்கோம்பு. (w.)

காலன்கொள்(ளு)-தல்

See

ஈ. €சாளை

kalan-kol-,

v.

intr. <snwer+. To accept a gift made for the
purpose of propitiating Yama to avert death;
113

Means

3.

of subsistence;

Reading sacred books;

Vaisn.

fa

sw

4. Exposition of devo-

tional stories with music;
புண்ணியகதையை
இசைப்பாட்டுக்களுடன் எடூத்துக்கூறுகை.
goflesr

காலவிடை நிலை 12(2-9-ர்ம்எம்[2், ச. 410.

தீவினை.

Hell, the

(இவ், திருச்சல். 28.)

காலக்ஷேபம்
1814-15,
n. <hAlakstpa.
‘1. Passing one’s time or days; காலங்.

for a plant which blossoms in the month; நூல் ஒதுகை,
ஓர

n. <id.+.

யமபுசம்.

காலஹரணம்

kala-haranam,

of the limitation period;

காலா

kala,

Polynemus;

n.

காலத்தி.

<hala

2, Expiry

arerag’ sifana,

A

egamad

srera@oofl
586

n.

1. Delay; காலதாமதம்.
genus

of

sea-fish,

w_ ver.

kalakkini, n. <kdlagni.

2.

A

1.

supernal world under the

regency of Kaldkkini; ஓர் காலாக்கினி புவனம்.

(w.)
காலாக்கினிருத்திரபுவனம்

ruttira-puvanam, ௪. <id.+.

kalakkini-

(Saiva.)

Region

over which Kalakkiniruttiran presides; stat&

கினீநத்திரனுற் காக்கப்பேறும் உலகம்.
sroréBahs
rb kalakkini-ruttiram,
n. <Kaldgni-rudra.

Name

of an

Upanisad;

நூற்றேட்டூ உபநிடதங்களுள் ஒன்று,

காலாக்கினிருத்திரன் %3151//01- மாவ,

n. <id.

Rudra,

the god of destruction,

one

of the presiding deities in the lower regions;
சங்காரகநத்தாவான

உநத்திரன். (௪.9. 1, 34, ஞானப்.)

காலாகாலத்தில் kala-kalattil, adv. cf.
hdlat+kala.
1. At the proper time; உரிய

சமயத்தூ. காலாகாலத்தில் உண்ணவேண்டும். 2, 0௦௦sionally, not frequently; #ifesoumd.
அது

காலாகாலத்தில் டைச்கும். 1,0௦.
காலாகோலம்
கோலம்.

Disorder;

காலாங்கசை

1818-1518, ஈ. 2௦. சால
அலங்கோலம்.

%81806-6காவ்,

Inlet to lakes, tanks, ௪௦.;

௩.

ஏரிக்கு

சால் 4.

நீர் கொண்டு

வதங்கால்வாய். 7,௦௦.

காலாங்இ
mantra

1518016, n. <kdldgni.

to Kalakkiniruttiran;

A Védic

stand&of apes

மந்திரம், காலாங்9 மனுகவின்று (சைவ௪. பொது. 319).
காலாசு

18150, ௩. 4 கால்
* ge.

காற்கவசம், சாலாசோ
(2௨௪. 9230).
காலாசுவரம்
+U.
வகை.

hazar.
(M.L.)

டறவெறித்த

Greaves;

கனைகழற்கால்,

kala-cuvaram, n. <U.

Black

fever;

Gamgw

kala

aoGamis

காலிகோபுரம்
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காலாட்டம்

Acti-

காலாட்டம் 181-17௨, ௩. <e7d'+.

vity in business, and consequent prosperity;
முயற்சி, (88)
1. Energetic
sroviig. kal-ati, n. <id.+.

காலாரி 18147, க. 4க்கிச
4 சாம், கரவு ஊக

யமனைச்சங்கரித்தற்காக் எடுத்த

3258-௦௭ ௦4 வரவ)

சிவழர்த்தம்.

காலாவதி 18184 ௨01, 1. 414.
* சமம். 110)
time-limit, (@) season of cultivation at the expiry thereof fresh arrangements are made with
the ryots; Sesrwarevd. (C.G.); (b) period of
தலைவர்க்குரிய vir OGuust. 3, Village Palla who |. limitation when rights become barred; வியாச்சி
attends to the distribution of water for irri- ws சேய்தற்குரிய காலவரையறை.
காலாழ் 1421-8], ௨ 4கால்! +.gg-. Mud; Gay.
2௨7௦0; நீரிபாய்ச்சுங் கிராம ஊழியக்காரன். Loc. 4.

man, one who is active in business; puxdujsor
2. Title given to the chief of the
யோன். (ர)
Saliya weavers, Pallas, 0103... சிலசாதிகளின்

Vagrant;

idle and disorderly person;

தோழிலற்

நுத்திரிபவன். (0௦17௦0:

காலாடு-தல் 131-210-, v. intr. <id.+.

To

become prosperous by industry; pursuing Gad
வஜ் செழித்திநத்தல். சாலாடு போழ்இற் சழிகளேஞர்

2... பலசாவர் (நாலடி, 113).

sieves kal-ani, 2. <id.-+.

1, Callosity

of the sole caused by the frequent ‘pricking of
thorns and sharp-edged stones; S& tpeir அழத்த
லால் உள்ளங்காவில்தோன்றும் தடிப்புத்தோல். 2.
Peg in the beam of a house supporting the
10௦1; மேற்கூரைதாங்தம் பூளைக்கட்டை.

காலாணிக்குடிசை

kal-ini-k-kuticai,

௬.

<sremesi+.
Hut, resting for its support
mainly on posts; மூளேக்கட்டைகளின்மேல் அமைக்:
கப்படூங் குடிசை.

(௦.௦௦).

காலாணியறு-தல் kal-ani-y-aru-, ov. intr.
<id.+.

To become weak, destitute or poor;

வலிசெல்வம் முதவியன குன்றீத் தளர்தல்.

யத்றுப்போனவன். (37.)
காலாதீதம்

kalatitam,

காலாணி

௬. <kdla+atita.

1. That which is unlimited by time; srecdia és
§.
2. That which is time-barred; srenap

யானது.
stot Seer kalatitan, 2. <id.+. God, as

unlimited
by time; sreiaép capi. sronie

னான ஈசுவரன் (9. 9. 9, 54, வாக்).
Storpseer
kalantakan, n. <id.tantaka. 1. Siva, as the slayer of Yama; சிவன்.

காலாக்தகனும் வெருவும் இறற் கானை (பாரத. அருச்சனன்

தீர். 81). 2. &ம்ா௦௦1௦ப51$7 wicked person; a terror
among ஈய)

மிக்க கோடியவன்.

097700.

(Bar)

Sreviyf kal-ali, n. <id.+. Toe-ring; sre

விரல் மோதிரம். கண்டியசேசத்திற் பண்கொன் பெற்ற
காலாழி (குற்று. குற. 123, 14).
காலாள் kal-al, n.<id.+.

Foot-soldier, infantry;

1. [K. M. kalal.]

பகடுதேர் புரவிகா

பதாதி.

emer (unas. பதினொராம்போ. 6).

2, One who

attends to the supply of water from channels
for irrigation purposes; UtseréareS& Sunda
வோன்.

காலாது!-தல் %51-870-, v. intr. <id.+.
To rest from walking; sm. gis Pgo5h.

To walk about for overcoming numbness of
feet; காலில் இரத்தவோட்டம் உண்டாக உலாவுதல்.
குதிரை றிது காலாறட்டும், 0௦1707.
காலாதறு? k4)-aru, n.<id.+ gp". Beetle, as
நுகர்ந்த 54% 1625) வண்டு, செக்தாமசையினித்றேன் கா

வாறு பாயுல் சலைசையே (கலைசைச். 13).
காலாறு? %51-2ர0, ௩. 4510.

கமாககராட)

ஆற".

1. Another occasion; Gaguce sired.

srené

(தேவா. 1927, 8).

ered! kali, n. <id. [M. kali]
cows, as being quadrupeds;

1. Herd of

uméatiib.

பின் போவார்ச்கோர் கோல்கொண்டுவா

carandyudha.
pons;

kal-ayutam,

2. சாலி 4.

9,6,0. 2. மெ; பசு. சன்றுமுட்டி யுண்ணச் சசக்த.
காவி யவைபோல (தேவா. 745, 3).
கர்வி* kali, n. perh. காவாவி. 1, Vicious
life;

துன்மார்க்கம்.

(இருசாத். 53).

மற்றவன்.

காலிச் சிறுகெறிபோய்ச் சழிவீர்.

2, Worthless 811௦௯).

Loc.

காலி3 1211, ௩.

காலி.

(தைலவ.)

1. Cowhage.
2.

Palas

tree,

காலி--த்தல்

181.)

உபயோக

See py2ard
m.tr.,

Butea

77 v. intr. prob. kalya.

To rise with lustre above the horizon, as sun,
moon, etc.; &ramacr a gunoted. (w.)

௨.

unoccupied, ruined; Gapiantoumesr. sreSio8er.
காலிகோபுசம் 1:811-%6றமாகர, ௩. prob. T.

Cock, as using the feet as wea-

Gang. (பீல்.)

sro

(இவ். பெரியாழ்.

2.
கா

லம்.

STevTujgsep

Rivulet,

சிற்றறு, காவிரியாய்க் காலாறாய்க் கழியுமாக

Sev
5S stb kalantaram, n. <id.+ antara. frondosa; புனமுருங்கைவகை, (மல)

சசத்திருவர் தங்காலஞ்செய்ய (இருவாச, 12, 11).
இடைப்பட்ட
Intervening time, interval;

1.
2.

&ito0*kali, adj. <U.khali. Empty, vacant,

gali+. Tower of great height at the entrance of

899

காலிங்கராயன்சம்பா

atemple, especially in Tiruppati and Tiru-k-kaJatti, as standing exposed to the violence of
ஏம்; திநப்பதி திநக்காளத்தி முதலிய மலைகளின்
மேல் முகப்பிலுள்ள கோபுரம். 1௦௦.

காலிங்கராயன்சம்பா 141/612-123/ ௨ -காpa, n. <kalingat.

A kind of paddy maturing

in

நான்குழுதல் ஆறுமாதங்களில்:

4 to

6 ௦445;

விளையும் சம்பாநேல்வகை.

Loc.

காலிடு-தல் kal-itu, v. intr. <sné' +. To set
8௦௦4, ரச)

கால்வைத்தல்.

அவர்கள் தாங்களுங் கா

விடமாட்டாத பூமி (௪௦, 1, 3, 9).
காலிமாடு 1211-ர£(ய, ௩. 4காலி!4.
08((16,

0௯016

116764 1௩ ௭௦௦45;

Stray

காடீடில் வளர்க்

கப்படுங் கால்நடை.

காலேத்திரம்

sm oSapev kal-iral,n. Prawn with long legs,
Astacus jamaicensis; @ye&drams. (M. M.

காலுழற்றி 151-௨81, ௩. 4 சால்! 4. 8றககை
ற 1௫6 162;

காவிற்காணும் வாதநோய்.

(18.),

Sir gyiten ay kal-ulaivu, n. <id.+.
pain in legs, as from cold;

Ache or

am&Gara.

Frog;
ai onto
kaliram, n. <S4élara.
தவளை. (சத.)
காலூறு-தல் 1:81-070-,ற. 2௦47. Cane'+. 1,
To

feel

an

itching

sensation

foreboding an impending

in

குறியாகக் காலில் தினவுண்டாதல்.
patient, restless

child;

a

as

to walk,

ஒடியாடப்

feet,

as

journey; Saunawd

run

2. To be imor move

about,

டுச்சித்தல்.

பிள்ளைகள்

காலியம் 181௨௬, ௩. <kdlya. Daybreak ;
Collog.
விடியல். (சங். ௮௧.)
ST gnarp-sev kal-tnru-, v. intr. <id.
ereuit@ kaliya-matu, ௩. 4காலி!4. 566 +. 1. To set foot firmly on the ground, to
காலிமாட€,

(.)

காலியா-தல் %8103-8-, v. intr. CU. khale
+.

To become vacant, asa situation, a house;

வீடு உத்தியோகம் முதலியன ஓதவர் வசப்படாமல்

ஒழீந்திருத்தல்..

காலியாங்குட்டி, kaliyankutti, 1.

1, A

common harmless snake, Trop:donotus stolatus;

ggaimacds uTdy.

Loc,

2. Any innocuous rep-

பி6; தீங்தசெய்யுஜ் சக்தியற்ற அற்பப்பிராணி. 1.
காலியாந். துவரை
weed,

kéali-y-an-tuvarai,

minima;

Rhynchosia

274.)
e760 77 gga

gmimsains.

(MLM.

kéli-ranuvam, n.< sae +.

Infantry, foot-soldiers;

காலாட்படை.

காலில்விழு-தல் 1:31/1-4110-, ௨4௦௪௪. “ரம.
1.

To fall prostrate, do homage at one’s feet;

a decorated

have

SIGoG'-S5e

v. intr. <id.+.

kal-etu-,

1. To dig ircigation-channels; வாய்க்கால் வேட்
டூதல்.
2. To divide the hair into locks for

1. To commence, as setting
2. To yield, ஜாட ௦௦0524;

அணுமதிகோடூத்தல்.

ஒன்றின் நினைவுக்கு ஒன்று சாலெடுக்க அமைக்திருச்சை
(#@,

6,

1, 4).

காலேகம்

kalékam,

2.

1. Pearl;

pig.

சாலேசஞ் செம்பொன் வளமனை பாழாக வாரி (பு. வெ.
3, 15).

2. 866 காலேகவண்ணம்.

(4)

௨௨0, ௩. prob,
காலேகவண்ணம்1%81602-

1. One who

2. To

3. To

sessed.

islame; tprasér, pt sé.
2. Aruna, the lame
charioteer of the ஸாடி அநணன். (சூடா) 3.
Snake, as having no 1885) பாம்பு. (சடா)
4.
310) காற்று. (சூடா)

srl png-Se

3. To

post planted in front of a house asa preliminary
to a marriage, festival, etc.; பந்தற்கால் நாட்டூதல்.

காலேசம் 18160௨, ௪. றாம். 76". See sr
லேயம்!. குஞ்சாமுசலவிய சாலேசங்களும் (தொல். பொ.

seek forgiveness;

மன்னீப்புவேண்டூதல்.

+.

யும் (தாயு. இத்தர்க, 4).

h@leya +. Paste composed of various perfumes;

வணங்குதல்.

aerolel kal-ili, n. <id.+@e%.

2. See ared

implore,

பாதந்தில் விழந்து
take refuge;

B%oujmsd.

றங்கு-, 3. கசனவட்டத்தினின்று சாலூன்றி மழைபொழி

braiding it; பின்னும்படி மயிரை வகிர்ந்தெடூத்தல்.
காலெடு*-த்தல் %41-ஸம-, ௨. 847. 4கால்*4.
௩.
ம்பித்தல்.
forth;

Black dhal, low turning-

+ ஆம் துவசை.
<hali

become established;

kal-iranku-, 0. intr. <id.

1. To develop elephantiasis; யானைக்கால்

உண்டாதல்.
2. To descend in torrents, as a
cloud heavy with water; wanpdarad nigen.

3. To have cross-threads on the borders of
coloured cloths worn by Indian women; §%

யின் விளிம்புகள் குறுக்கிழைக்கோடகொள் ரூதல்,

கலனவைச்சாந்து.

(இவா.)

152, உமை.)

srGovarouT® kalécura-vati, n. <kdla+

#8vara+.
(Phil.) One who maintains that
Time is the Supreme Being; காலத்தையே கடவு
ளென வாதிப்பவன். (௫. 9. 8, 12, ஞானப்.)

காலேணி

with

two

18-60], ௩. €சால் 4.

supporting

legs;

கொண்ட டுரகால்களுடைய ஏணி.

Ladder

குறுக்குப்படிகளைக்
(3:)

காலேந்திரம் 18156௨, n. <kalat+yan-

tra.

A contrivance to show time, as the sun-

dial or the hour-glass; srapesd YoOuSsenud

காவணப்பத்தி
900
காலேமித்தரம்
kalai-y-atai-, v. intr.
5H
ertevuicnl_மந்திரம். சாலேந்திரமூங் சைவயிற் பிரியா தாலேக்திர
enclosure; அடைப்பிடூ
an
To make
<ss%"+.
மும் (பெருல். இலாவாண 9, 153).
h.
<Sin
தல். (.)
stQaviOpeatb kalémintaram, 1.
<kalat+
kalai-y-anti, ஐ
காலையந்தி
halumediriya. 1. Red ebony of South India,

ltr, Diospyros hirsuta;

st&a2ontomb.

quaesita ;

Calaminder wood, |. tr., Diospyros
'இலங்கையிலுண்டாதம் ஒருவ்கைமரம்.

காலேயம்!

1விஷ்கர,

காலேசம்.

cf.

n.

Herbivorous quadrupeds; va யானை

முதலிய புல்

லுண்ணும்நாற்காற்பிராணிகள். புல்வீனா னின்புதாஉங்
சாலேயம் (நான்மணி. 01).
காலேயம்” 141ஷகற, n.<kaléya. 1. Eagle566 அகில், (மலை.)
wood.
6௦6 கஸ்தூரிமஞ்சள். (மலை:)

2. Yellow

zedoary.

காவேயம்3 kaléyam, n.<halaseya. (ap ௮)
4. Buttermilk; Gut, 2. Toddy; ser.

Morning twilight; sT2ccunOss
sandhya.
காலையந்தியு மாலையர்தியும் (புறகா.
அந்திப்போழது.
34, 8).
as the

Venus,

morning

உதிக்குஷ் சுக்கிரன்.
+.

<id.+.

௬.

கல்வி,

காலைவெள்ளி

star; விடியற்காலத்தில்

காலொட்டு-தல் kal-ottu-, ௮. 224௪. 4கால்!
Lit., to restore a lame leg, to make up for

deficiencies; Smpmad arCimog shiuGsgISL.
Loc.

காலொற்று-தல் 141-௦7ய-, . 444௪, 4ல்?

blow gently, as 00௨ வறம்? காற்றுவீசுதல்.

Tg

+.

கடிசாகிற் சாலொற்ற வொல் (கவித். 92, 51).
erty! kalai, <kala. n.
தேய்
ோ
யானே
கோக
்.
வாணுள
0௨;
காலோடதம் kaldcitam, 2. <halatucita.
14(மீல்) 2.
1. Time;

Gurpa.

சமா சாலை (புறகா. 284).
3. 568500), opportunity;
4.
தநணம், காலைய siesta (கந்தபு. திருவவ. 14).

Occasion, turn; முறை. மூச்காலைச் கொட்டினுள்
5. cf. kalya, Early part of the
(காலடி, 24).
bsrevh. சாலைக்குச் செய்தான் தென்:
Siqu
ing;
morn

கொல் (குறள், 1295) 6. 5ய0; சூரியன். காலை யன்ன.
”ர்சால் வாய்மொழி (பதிற்றுப். 21, 4). 7. 19ஷு-1106;
பகல். எல்லியிது சாலையிது வென்ப தறிகல்லாள், (வச.
ச்சி

மர

That

which

is suited

கால்! 4-. Vagabond,
பவண். 7122௩.

காலோடு-தல்

(106)

to the

ஏற்றது.
காலோடிகையோடி

காலத்துக்கு

kaloti-kaiyoti,

௩.

தோழிலற்றுத் திரி

vagrant;

v. intr. <id.+.

131-600,

1. To slip, as the leg; வழக்குதல். காலோடுமிடல்
2- To pursue
களையுடைய (மலைபடு. 215, உரை).

பள்ளியேழ
8. Waking-drum;
1877).
business actively with keen interest; காசிய
சம். மேல்லச்தான் சாலைபோல் . . . தயிலோ வெடுப் aமுயற்சி
யுண்டாதல். அந்தச் காரியத்தில் எனக்குக் சா
es,
,
—adv.
.

ys (sels 70).
in life; #eusGum.

1. Early betim
early
(w.) 2. When, while; Gum

தில், அடுல்காலை ரீர்சொண்ட வெப்பம்போல் (சாலடி,,

68).

erty? kalai, n. <Sinh. kale.
area 6001௦560; அடைப்பு. (].)

காலைக்கடன்

Enclosure,

1:312-1-1%81௨ற, n. <srte'+.

Morning observances;

s12owgspremib.

காலைச்சுற்று-தல்
18144-௦-மராம-,
v. zr.
<s1a'4+. To cling to one’s feet; to hold

persistently ; தொடர்ந்துபற்றுதல். பிரமகத்திதோஷம்

காலைச்சுற்றுதெத.

காலைச்செபம் 128124-௦-௦6ற20, n.< sat! +.

Morning

prayer;

2sudPpyPuyd பிராரீத்தனே..

Chr.

காலைஞாயிறு 1321-88, n.<id.+.

ing sun;

உதயசூரியன்.

Ris-

காலை ஞாயிற்றுக் கதிர்போத்

ஜொன்றிய (மணி. 9, 46).

sreevipseFlp kalai-muracam, ஐ. “பர்.
Morning drum
sounded to awaken kings;

பள்ளியெழச்சி முரசு. சாலை Qpred stores Cores

யும் (லப். 18, 140).

காலைமுழவு 1821-௬,
காலைழரச்ம்.

(சிலப். 8, 27, உரை.)

n. <id.+.

See

Coma ever.

Infantry; seu?

காலோர் kalor, n.<id.

கள், காலோர் காப்ப (மதுசைச். 441).

காலோலம்

15161௧,

௪.

prob.

kakéla.

Raven, Corvus ௦௦௭௧; அண்டங்காக்கை, (பில்;)
&TousM kavaka, m cf.sresd. Marking-nut.
5௦6 சேங்கோட்டை, (மல.;)

STau_tiblyev

kavattam-pul,

2. 4காவட்

Citronella grass, Andropogon nardus;
e@_+.
காமாடீசிப்புல். (மலை)

காவட்டை
5

1ல்,

காவட்டம்புல்.

காவடி,

kavati,

hdvadi, M. kavati.]

n.

[M. havatta.]

n. prob. sre- + 9.

[T.

1. Pole or stave of wood

used for carrying burdens;

காத்தண்டு.

2. A

it,
decorated pole of wood with an arch over
for
mostly
s
offering
with
rs
carried on shoulde
Muruka’s temple, commonly with some parade;

மீரார்த்தனேக்து எடுக்குங் காவடி. 3. That which
is carried on the shoulder with a pole; sey
தடியிற் கொண்டுபோகும் பொதள். (104.)
காவணப்பத்இ

eris+.

kavana-p-patti, n. <sre

Ornamental roof of a mansion;

tor

901

காவணம்

பத்தின் அலங்காரமான மேற்றளம். குதட்டின்மேலே

'இருக்காவணப்பத்தித் இருமண்டபழமும் (கோயிலொ. 14).
காவணம்

1,

n. prob.

s7*+perh.

gem term. (K. kdvana.] 1. Shed with a flat

roof, pandal; Ussé, staerisahs Cover Ser
பச்ளெங் சமூகம் (பாரத. இருட். 56). 2. Grove, topes
சோலை. காவண மிலங்கு மந்தண் காடி (காச. வியாதன்
சா. 99).

SWeucetaies
A

kivanavan,

1. prob. srqesrs.

small insect that spreads

growing corn, binds
destroys the crop;

among

trees and

leaves to its nest and thus
egumatnyg.

@Teugslb kavatam, n.

(J.)

Distance of about

ten miles. See argib. காவதங்கடக்து (சிலப். 10, 36).
ST ougsesr kavatan, n. A masquerade dance;
வரிக்கூத்துவகை,

Stub 1
Protection.

sais
kaval.]

(சலப். 8, 18, பக். 88.)

kavantu,

௩.

586 காபந்து.

(W.)

<U. kha@wand.
[T. kavali, K. M.

kaval, ௩, <sa-.

1. Defence, protection, preservation,

12ஜரயத ; பாதுகாப்பு.

காவலன் காவல்.

(மணி. 99,

காவற்கணிகை

கக்கர்/ரகம்) காவற்காரர்கள் இருந்துகொண்டு காவல்
புரிவதற்காக ஏற்பட்ட சிறுகோபுரம்.
காவல்மாற்று-தல்
<id.+.

%89வ1-ர8ரப-,

இளைப்பாறுதற்போருட்டூக் காவலாளரை முறைமாற்றி
நியமித்தல்.

காவல்மிராசு

kaval-miracu,

Hereditary right of watchmen;

காகப்பேறும் பரம்பரைச்

sraa@aasé starQurer Opiigni (Gea. 1087, 10).
4, Prison, jail; fonm. yatard crake வைத்தார்கள்.
6. Platform
5. Watchman, guard; starr.
7.
raised for watching fields; user, (ef. a)

sé

Dominion of a king as protected by him;

நாடு, காவல் குழவிகொள்பவரி னோம்புமஇ.

கப்படும்
(4yper.

5,

of

8. Coat

6).

mail;

புல் சாவல்கொண்டார் (வேக. 793).

ance

sate.

காவல்கட்டு 84௨1-2, 1. காவல் 4.
guard,

Strong

watch;

strict

séeamny.

Strict attention to the diet of a sick
தோயாளியின் பத்தியம்பாதுகாப்பு. (7.)

காவல்கா-த்தல்

1.
2.

person;

2.வி-28-, v. tr. <id.+.

To watch, guard, protect;

காவற்றேழில்செய்தல்.

காவல்செய்-தல் kaval-cey-, v. <id.+. tr.

1. To

guard,

imprison,

defend;

Fmpmassd.

கணிசை மகளையுங் காவல்செய் சென்றனன்
214).—intr.

To protect a heap

(மணி. 22,

of grain

from

demons, by passing a straw-rope over the heap
in the field, or making diagrams with the rope
on the ground, or placing on the heapa handful

of moist cowdung representing Ganésa; Sg
நேற்குவியவில் அடையாளம்வைத்துப் பூதம் முதலி
யன

அணுகாதபடி பாதுகாப்புச்செய்தல்.

காவல்மாளிகை

(7.)

184௨1-௬4111:ர்) ௪. “34.4 .

[M. kavalmdlika.] _ Watch-tower, a small
turret where sentinels or watch-guards are

Vol. 118

<id.+.

சுதந்திரம்.

on the threshing-floor
(R.F.);
காவலுக்காகக்
'கொடூக்கங் களசுதந்திரம்..
&TUVeND kaval-arai, n. <id.+. 1. Public
treasury, as guarded; atéatuGasTéw Guré

கிஷசாலை,

சாவலறை யழித் சரும்பொருள்

(இருவாலவா, 25, 4),

௦086;

கவர்ச்தே

2, [M. kavalara.]

Watch-

காவல்காத்து நிற்கும் அறை..

eleuevest kavalan, n. <id.

guardian;
லோன்றி
சாவலன்

umTgamsGurér.

(சாயு. காண்பே. 2).
காவா

Osratias

கணவன்.

1. Protector,

அருட்சாவலன்பா

2, 112;

(Sper,

560).

அரசன்.

3. Body-

4. Husband;
பொலங்குழையார் காவலர்சொத் போத்தல்.

கடன் (இலக். வி. 658, உரை).

காவலாள் 1:4481-51, ஈ. <id.+.

5௦6 காவற்

காரன்.

காவலானன் 1181-21௨0,
1. 518. 4. Watch-

man, guard.

5௦௨ காவற்காரன்.

lali.]

காவந்காரன்.

காவலாளி 1821-14, ௩. 414.4.
1. 5௦6

வண். (..)

காவலி

kavali,

போலிசுவேலை.

[84. ௪

2, 110௨௦0;

ததை:

கண

௮1

7,௦00.

sreuper@ kavar-kattu, ௬. “1௨ம், 1,
Custom regulating village-watch; sTaaGawa
தற்குரிய நிபந்தனை. Loc. 2. Bundle of paddy
sheaves given to

watchmen as dues;

காவலா

2, 7௦. எர்க்கக் கதிர்க்கட்டாகக் CanbSgb wrefund. (;.)

பாதுகாத்தல்.

put in jail, confine;

n.

s1adiGatagh

காவல்மேசை kaval-mérai, ௬. <id.+.
Share of produce given to the village watchman

209). 2. Enclosing fence, 9௦0௪௦; வேவி. (பிங்) ஜலால்; மெய்காப்போன். (சூடா)
wall, fortification; SF. (We)
3. Surrounding

v. intr.

To relieve the guard, change sentinels;

STUPSL_ool_

kavar-kattai, n. <id.+. (5.)

1. A log of wood kept burning to ward off the
female demon korri from a woman in childbirth; ஈன்றபெண்டிர்க்குக் காவலாக எரிக்கும் விற

குக்கட்டை. 2. Clump of wood kept burning
throughout the night neara patrol-hut; atagud
காகக் குடிசையின்பக்கத்துவைத்த। எரிக்கும் விறகு.
stauperajer

kavar-katavul,

n. <id.+.

Visnu,
as preserver of the world; #guTe. (Gan)
STUPSCReNS kavar-kanikai, #.<id.+.
A class

of

(லப். 5, 50),

dancing-girls;

ssarOi

கூத்தி,

a. <id.+.

kavar-kappal,

sraypsviisey

கர்வல்சேய்

Guard-ship, reconnoitering vessel;

யுங் கப்பல்.

(14.).

n. perh. srafex+

kavar-kali,

காவற்கலி

kadali, Plantain; aren.

(w%v.)

kavar-katu,

sraybar@

கோட்டை

யைச்சூழக் காவலாக வளர்க்கப்படும் கா€. (தொல்.
பொ. 05, உசை)
2. 18856௦ 00850) அரசாங்கத்

தினரால் பாதுகாகீகப்படூங் காடு,

காவற்கா ரன் 1%8/27-1682ற, ௩. 410. 4. [24.

kavalka@ran.]
Watchman, sentinel, patrol;
காவல்சேய்வோன்.
காவற்கூடம்
188-690,
n. <id.+.
2150௦ ௦056; சிறைச்சாலை.

காவற்கூடு %8987-106(0) 2. <id.+.

box; காவலாளர் தங்குமிடம். 0௦77௦9.

காவற்சாலை 1:3-87-0816/, ௩. 418.4.

Sentry-

[14. ka-

566 காவற்கூடம். வலிதித் காவற்சாலையி
valcala.]
லாக்இனார்கள் (இருவாத. பு. இருப்பெருக். 119).

kavar-cdlai,

காவற்சோலை

n.

டற்துரிய உத்தியானவனம்.
காவற்பிரிவு
Major

<id. +.

oataSamur

Royal park or grove, as guarded;

(சலப், 14, 127, உசை;)

kavar-pirivu,
theme

which

2.

<id.+.

describes

the

husband’s parting from his wife to defend his
தலைவன்

country 5

தலைவி:

நா$கோவற்போரட்டூத்

யைப்பிரியும் பிரிவு. (இருச்சோ. 319, தலைப்பு.)

காவற்புரி kavar-puri, n. <id.+. 1. Scarecrow made of twisted or plaited straw; aw
வில் காவலாக வைக்கோலால் செய்துவைக்கப்படம்

reas.

2. Straw rope thrown over a heap of

grain ina

field to protect it from demons;

n.

kavan-maram,

காவன்மரம்

Gap

துவியலின்மேல் பூதபிசாசங்கள் அணுகாமல் "தடுக்க

'இடும் வைக்கோற்பழதை. (.)

காவற்பெண்டு 1:8481-ற 640) n. <id.t+. 1.

31056; செவிலி. (சிலப். 29, காவற்பெண்டுசொல்.) 2.

An ancient poetess, author of a poem in Purana-

<id.+.

Favourite tree of a royal dynasty, as the object
of special care by its kings; அரசர்க்தரியதாய்ப்:
பகைவர் அணுகாமல் அவராற் காக்க்ப்ப6ம் மாம்,
(பூறகா. 23, உரை.)

1

௩. <srae+.

Jungle or forest serving as defence;

(Akap.)

காவிக்கல்

902

காவற்கப்பல்

காவன்முரசம்

kavan-muracam,

n. <id,

+. Royal drum; காத்தற்றேமிலுக்கு அறிகுநியான.
அரசாங்கழாரசு, காவன்முசசம் காட்காலையிலே முழங்க
(பு. வெ, 9, 14, உளை.

காவன்முல்லை kavan-mullai, ௩. <id.+.
(Purap.) Theme of extolling the king's rule;
அரசனுட்சியைச் சிறப்பிக்கம் புறத்துறை. (பு. வெ. 8,

54)

n. <id.+8ee.

kavanikuti,

காவனிகுஇ

Duty paid by village watchmen for enjoyment
of their privileges; காவற்காரர் கொடுக்தங் கடமை.
(c.G.)

Wild jasmine,

18945), ௩. cf. sree.

காவா

angustifolium;

m. cl. Jasminum
கை. (ம. 1, 384.)

a’ Gwecd

காவாங்கரை 1:898ந்.ஈஊகர், ௩. 4 கால்வாய்--

சுரை,

13௧116 ௦1௨ நகறற];

காவாய் 1413, ௩.
alongs.

(W.)

காவாலி!

வாய்க்காற்கசை.

7௦௦.

A kind of grass;

Ye

நரக,

n.

<Kapdlin.

Siva;

சிவன். கற்றா னஞ்சாடு காவாலி (பதினொ. வ. இருவர்.
90).
காவாலி? 1898], ௨. <U. qawwdli.

௦ம்; மனம்போனபடி நடப்பவன்.
காவாளர்
havati;

Vaga-

18-4-வ]௨ா, ௬. 4கா* 4. கோர்ா of

காவடிசுமப்போர்.

காவாளி kavali, 2.

(சிலப். 15, 205.)

866 காவாளை,

(மலை)

காவாளை %848]வ், ௩. 1. 566 காவா. (மலை;)
2. An annual herb growing in waste lands.
See வேளை.

(மூ. ௮.)

காவி! 8, ௩. [1. 8. 38. ம. சீசீ] 1. 86ம்
௦௭6;

காவிக்கல்.

(பிக்)

brown

colour

garments

sTaipO)puseused

+.

Tutelary மல்டுட

(புறகா. 86.)

kavarreyvatam, n. <id.

காக்குந் தேய்வம்.

'வதல் கண்டுவக் தெய்தி (மணி, 25, 159).
காவண்

kavan,

சிலந்திப்பூச்சி.

(பில்)

௩.

றட,

சா...

சாவத்தெய்.

Spider;

காவன்மகளிர் 1342-0௨1:214), ௩. 4 சாவல் 4.

Captive

wives

of enemies;

பகைவர்

மனேயோ

சாய்ச் சிறைபிடிக்கப்பட்ட மகளிர். (சவ, 154, உரை,

விசேடக்குறிப்பு.)

Blue nelumbo.

in

2. Light yellowish-

consequent on
3.
Stasppotrt_ost kavarrantanai, ௩. <id. frequent washing; gemuiGeumnd Lgeny.
Colour
of
the
teeth
as
from
chewing
betel;
gmbyy,
+. Sentence of imprisonment; சிறையிலிடந்
லம் முதலியவற்றல் பல்லில் ஏறும் பழப்புநிறம்.
4.
தண்டனை.
ந பய) பேண்பாற்புலவருள் ஒருவர்.

See sgtiga2ar. sndCr ga sup

சண்ணாள் பங்கா (இிருவாச, 32, 5).

5.

Indigo cake;

அவுரிமநந்துநண்டை. (மூ. ௮.)
காவி? 184, ௩. வண். சாவு-. 1௦00; கள். (பில்)
காவி3 18, ஈ. 40011. gavea. cf. E. gaff.
15௨1;

கப்பலின் தலைப்பாய். 74427.

காவிக்கல் kavi-k-kal, n.< ere +.

Ochre,

160016 ; ஒநவகைச் சிவப்புத்தாது. அடலுறுகற் சாவிச்

சல் (பதார்த்த, 1739).

காவிடோல்

903

காவிடோல்
காவிப்பநவான்.

1804-16],

n. 4சாவி?,

See

காவியேறு-தல் kavi-y-éru-, v. intr. < saad?

1. Ancient title bestowed

+.
To have the yellowish-brown colour produced, as in a white cloth by constant washing;

775.

&TA9G kaviti,n.

on Véjajas by Pandya kings; Garnmonidégcs
பாண்டியர் கொடுத்துவந்த ஒந பட்டம். (தொல். பொ.
80, உசை.)

காவேட்டைக்காரன்

2, Title conferred on Vaidya ladies;

வைசியமாதர்பேறும் பட்டவகை.

ஆடையில் தர்ப்பழப்பேறுதல்.
காவிரி 1-ம், ௩. 4782௪௩

666

காவிரிவாயிவில் (மணி, 22, 43).

எட்டி காவிதிப் பட்

காவேரி.

stealAcns
ig esrtb kaviti-p-pattinam, n.
5௦6 காவிரிப்பூம்பட்டினம்.

டந்தாக்யெ மயிலியன் மாதர் (பெருங், இலாவாண. 8, Kid.+.
144). 3. Minister; wiS?. (Ber) 4. Accountant caste; sordat ar. (Gur)
5. Collector
of revenues; வரிதண்டும் அரசாங்கத்தலைவர்..

காவிதிப்புரவு 18-/04-ற-றயாவய, ௩. 4 காவிதி
+.
Land bestowed upon the king's ministers;
அரசராற் காவிதியர்கீகுக்
கோடுக்கப்பட்ட ஊர். (ஈன்.

358, மயிலை.)

காவிதிப்பூ %8ப்-றறம், ௯. “16ம்.
flower,

the

badge

of the

Gold

title Adviti; and#

யென்னும் பட்டத்துடன் அரசர் அளிக்கும் பொற்பூ.
(தொல், எழுத். 154, உரை.)
eral Seno kavitimai,
ant’s work;

. <id. Accountகாவிதிமைசெய்ய ஒருவ:

கணக்குவேலை.

னுக்கு ௮சையன் மணவிலிங்கனான செம்பியன் பெரும்.
காவிதிக்குப் பங்கு ௮ரையும் (5.1.1, 11, 277.

காவிதோய்-த்தல் 124-(09-, ஏ. 98 4கொவி!

+.
To dye or tinge with
51௦11) கர்ஷாயழட்டதல்..

ochre, as ascetic’s

காவிப்பருவான் 1:841-0-றவபே, ௪, 4 காவி?
+.

Topsail-yard;

cloth by daily washing in water; to acquire a
reddish colour, as teeth from betel, as from

பழப்புநீறம் ஏறுதல்.

காவிமண் 1&ரம்- வ,

n.

<id.+.

%82்ர்-ற-றய்ற-

Ancient

8. €ம4. 4. 860 ௦௦1176

முகப்பட்டினமுமாகிய புகார்நகரம்,

னத்துக் காரிக்கண்ணனார் (அகா. 107).
sraddiijgeveut
+.

by

Vélalas,

the

Kavéri;

வேளாளர்,

(சிலப்.

காவிவஸ்திரம்
+vastra.

1841-48௨௯,

Brown-red

cloth worn

காஷாயவஸ்திரம்.

காவிளாய் 1%393[8], 1.

safe, swdltr, இன்:

உதாரம், உய்த்சவில்பொருண்மை, கார்
%3ஞ்கர,

(தண்டி. 13.)

n. <kavya.

1. Epic

ஐ௦௨௯; பழையதோர் கதைபற்றிய தொடரீநிலைச்சேய்
யுள், (இவா)
2. Minor poetic composition;
கலம்பகம் பரணி முதலிய சிறுகாப்பியம். (தண்டி.)

aemoQuiesr kaviyan, n.<id.

Cukkiran, as

the son of Kavi or Bhrgu; &&Ssér. (@arseoas.)

காவியா 18-08, ௩.

566 காவியாக்கட்டை.

காவியாக்கட்டை

kaviya-k-kattai,

கவி?

கூரக் கட்டை,

Wooden

beam

of an

anchor;

10,

148,

ச. 4சாவி!
by ascetics;

566 காவிளை. (மலை)

காவிளை kavilai, n. ௦4. காய்வேளை. 1, கர
annual herb growing in waste lands.
See

வேளை,

2. Purple wild indigo. See Gamgee.

காவு"-தல் %890-, 2௨. ௪.
the

shoulder,

1. To carry on

as a palanquin, a pole with a

சாவினெம் கலனே

(புறா.

306).

௪௩
sit

2.

To

bear

or

sustain anything heavy, on the arms or on the
head; சுமத்தல். ஊனைச்சாவி
யுழிதர்வர் (தேவா.
338, 1).

&iTey?- Be

kavu-, 5 v. tr, prob. kam. To

1௦02 101 3௦5106)

டுச்சித்தல்.

oblation to inferior deities;

காவியம்

n. <id.

ees.)

StaSw@ewrd kaviya-kunam, n. <kdoya
Merits of poetic composition, which are
+.

தம், வவி, சமாதி; செய்யுட்குணம்.

காவிரிப்பூம்பட்டி.

kaviri-putalvar,

இலதெண்ணர்கள் (தேவா. 338, 1).

பம், ஒழு,

and

as the sons of the soil fertilised

in the shape of loose earth; சேம்மண்..
ten in number, viz., Qa,

sea-port

capital of the Chola kingdom, the Khaberis of
01)
சோழர்கீகுரிய தலைநகரமும் பழைய துறை

weight at ௧௦% ஊர்) தோளாற் காத்தண்டு சுமத்தல்.

stnseSer s2ocuminomd.

StAINg.-SHV kavi-piti-, v. intr. <sra’
+. To acquire an yellowish-brown colour, as

௦௦6;

காவிரிப்பூம்பட்டினம்
pattinam,

காவு”

kavu,

தேனைக்சாவி யுண்ணார்.

n. <Pkt. gkdu.

1. Sacrifice,

FoCsiasamsg,

இடம் பலி. காளிக்குச் சாவுகொடுத்தார்கள்.

2, 1221௦

ointment used for mark on the forehead;

பொடீடுக்தரிய மை.

@map’

காவுதடி, 180-0௨1, ௩. <enq!-+.
Pole for
carrying burdens on the shoulder; atangsscr6.

STayQuT@

kavu-p-pottu, n, <srqj?+.

A mark of magic ointment worn on the forehead
by the temple priest; பூசாரி நெற்றியிலணியும்:
agssarsGum6. (w.)

stajCaunt kavavér, n. <sre}'-. Palanquinந2ககா5;

பல்லக்தச்சுமப்பவர்.

காவேட்டைக்காரன்
n. prob, s#-+.

ka-vettai-k-karan,

Head huntsman

of the Orali

காவேரி
caste

904

who

distributes

every

animal

that

is

1211158; ஊராளிச்சாதியில் வேட்டைக்காரர் தலைவன்..
காவேரி 186, n.< Kaveri,

Kaveri river,

as the daughter of Kavéra; கவேரன் மகளாகிய
காவிரீநதி. வாழிகாவேரி (சலப். 7, பாடல், 2).

காவேரிப்பட்டணம்
n. Cid. +.

18-60/-0-ஐ௨1(&0
௨௧,

586 காவிரிப்பூம்பட்டினம்.

கரவேரிமணல்
Tron sand;

kavéri-manal, n. <id.+.

suwamed.

காழியன்

(W.)

Sitlp*

kal, n. cf. karsa.

1. Seed;

aSenp.

வித்திடினுங் காஞ்செங்காழ் தெங்காகா (நாலடி, 248). 2,
5006)

நபர், 6ர௱கி,

இன்காழ் கண்டன்ன
as ௦1

8

௦4 ராய்68; கோடீடை.

(பெரும்பாண். 130),

ஈச்

3. Skin,

உமீ£ய/6; 1௦3; கனீத்தோல். (பிங்.) 4. ரேவ;

பநகிகைக்கல், (இவா.)

காழ்* kal, n. cf. kala. 1, Blackness; ag
மை, கதுப்புவீரித் தன்ன காழக அணங்கறல் (சிறுபாண்,
6).

2. Blemish, defect, fault;

Shmb.

os anag

இன்பமுற (காஞ்சிப்பு. சழுவாய், 300). 3.
eitGadorest
Dun kavéri-manmiyam, 2. மிகந்துல
Box-leaved satin ௨0௦௩0). 586 இதம்பிலி. (மலை.)
<id.+.
Name of a Purana on the Kavéri
காழ்கொள்்(ஞள)-தல் kal-kol-, wv. intr.
river; காவிரயின்பேநமை கூறும் ஒந புராணம்.
stGater
annual

kavélai,

herb

growing

1.

4காய்வேளை.

in waste

An

places.

See

வேளை. (19.)
காவோலை %8961வ், ௩. நாம். காழ்- 4. Ripe
ஐவி 1584) முற்றின ஒலை. ஒலிகாவோலை (ற். 38).
காழ்!-த்தல் 189: 77 உ.
1. To become hard, ர0௨(பாச; முற்றுதல். காழ்த்த மரம் (தரி
கடு, 75).

2. To

be

firm,

strong

in mind,

im-

placable; மனவைரங்கோள்ளுதல். காழ்த்த பகைவர்
வணக்கமும் (இரிகடு, 24), 3, To increase beyond
measure, ௨௦௦000; அளவுகடந்து மிகுதல்.

றாள் சாழ்ப்ப வியற்றியார்க்கு (குறள், 700).
pungent,

acrid;

2mpased.

(Sam.

காழ்? 68], ௩. <snp-. cf. kastha.

ஒண்பொ

4, 7௦ be

1. Hard-

ness; solidity, close grain, as of timber;

மரவைரம், (இவா)

core;

2, Strength of mind; wer

வுறுதி. காழிலா மம்மர்கொள் மாந்தர்

Post to which a cow is tied;

(சாலடி,, 14).

#°6359.

3,

snag

தாம்பு தொடுத்த காமூன் றல்குல். (பெரும்பாண், 944),
4, ரபா)

5. Oar;

தூண்.

மர்த்திரட்டிண்காழ் (கெகல். 111).

ஒடஞ்சேலுத்தற்குரிய- தண்டு.

வணங்குசாழ்

<srg-+.

தல்.

5, 20).

To mature, come to a climax;

pst

நிறையு முண்டோ. காமல் காழ்சொளின் (மணி,

காழ்கோளி

mast tree.

181-166], ஈ. <id.+.

886 நேடீடிலிங்கம்.

காழ்ப்பு

18],

Indian

(1).

௩. 418.

1. Pungency;

உறைப்பு. (இவா) 2. 001096 ர81ற, as of the heart,
of ப்ரம்ம; வைரம். (மிங்.) 3. Implacable hatred ;

மனவைரம்.

காழ்ப்பு மருட்கை மதத்தோடு

மங்கல. 15).

4. Scar;

sigh.

Loc.

(சேதுபு.

5. Essence;

சாரம். வெளிதுல் சாழ்ப்புமாசச் சொல்லி (ஈடு, 6, 7, 1).
காழ்வை

5௦௦ அகில்.

18148),

%. €சாழ்*. 712௭-11.

ஆரங் காழ்வை கடியிரும் புன்னை

(குறிஞ்

இப். 93). (நா.ா. 892.)

காழகம்"

kalakam,

௩.

Burmah;

கடாரம்.

காழகத்தாக்கமூம் (பட்டினப். 191). (இவா.)
காழகம்” kilakam, க. 4காழ்?அசம். ௦3.
32௪௭.
1. 01000; ஆடை. புலராச் காழகம் புலச
வுடீஇ (இருமுரு, 184). 2. Glove put on while

handling an arrow; madsainb. oWorwoneir sng

கம் வீங்கக் கட்டி. (வித், 7).
காழகம்* வகர, ௩. 427௪௧௪...

வங்கம் புகும் (கலித். 92, 47). 6, 10௦௩ ஈ௦4; இநப்
8160௨
புக் கம்பி. சாழிற் சட்ட கோமூன் (பொருச, 103), 7. 0655; கருமை. காழசமூட்டப்பட்ட (௪வ௪. 1230).
Elephant 80௧0) யானையைச் செலுத்தும் பரிகீ
காழம் 12], ஈ. றால். காழகம். & garment;
Gard. காழ்வசை நில்லாக் கடுல்களிற் றொருத்தல் உடைவீசேடம்.
சாழ மிட்ட குறங்னென் (கம்பரா, கம்.
(சவித். 2, 26).

8.

Bolt, bar, 85 ௦4 ௨௦௦௦1;

கதவிற்

செறியுந் தாழ். (திவா.) 9, 17128:000; விறகு. (பில்.
10, நரகம், உரக; காம்பு, காழெஃகம் பிடித்தெ.
Bg (பதிற்றுப். 90, 37). 11, 138180; கழி, (இது

யாண். 133, உசை))
காழ்" க], ஈ. றாம். kas.

1, Brightness,

lustre; ge?, (Gam)
2. சே; இத்தினம். பருக்
சாமுஞ் செம்பொன்னும் (பு. வெ. 9, 14). 3. கர];
முத்து, பரூஉச்சாழாரம் (சலப். 4, 41). 4, Crystal;

பளிங்கு, (பில்.)

5. Garland of pearls, of gems;

சைப், 31).
காழி!

மம்,

toughness,

hardness; apg.

n. <ang-.

தவில் (ஞானவா. கந்கடி. 8).

Great

Sri)? kali, ௩. 4கொழி. Shiyali.

(சேவா)

காழியர்கோன்

Saint Sambandha.

strength,

smfs@erd

181௨-1080,

sraws

5௯6 சோழி.
கூ. £சாழி£ம்,

See Pgararsibuisptse

நாயனார்.
சண்ணாருங் காழியர்கோன் கருத்தார்வித்த
(தேவா, 190, 11).
1௨௭4 ௦10௦ஈ௭15; பூமாலை. ஒருசாழ் விரன்முறை சுற்றி.
காழியன்! kaliyan, n. prob. snp-. cf. heal.

மணிவடம். முப்பத்திருகாழ் (லெப். 6, 97).

(சவித், 54,7).
கோவை

6. Gar.

7, “மாகம், 81102; நூற்சாடு, இருச்

காழ்கொள

(பரிபா. 6, 15).

Washerman, dhoby; acrgyer. smfui sdiemans

| பசப்பின்

வெவ்வுவர்ப் Qungu (wasn. 89, 7.

905

காழியன்
காழியன்*

படிக,

க, றால்.

சக.

1.

Dealer
in the rice-preparation pittu ; பிட்ட்வாணி
கண்.

(மணி. 98, 32,)

2. Dealer

in salt;

otny

arent ser. (Gm)

STEPS HISi7-6O%
<sag?+.

kal-Onru-katikai,

க

Military machine fitted with spears;

குத்துக்கோல்,
கானப்படும் காமூன்று
(சலப், 14, 179). 2. 12)
கூடாரம்.

சடிகையும்.
(சிலப். 14,

39, அரும்?)

erGipti

kalor, n. <id.

Mahouts; பரிக்

கோலினராகிய யானைப்பாகர், காழோர் வாதுவர் ௧௦4.
தெ ரூருகர் (சிலப், 22, 12).

காளகண்டம்

kila-kantam,

hentha.

Koel,

Indian

honorata;

gS.

(Se.)

காளகண்டன்
hantha.

1. <kala-

cuckoo,

Budynamis

18]8-18ரரகர,

n. <Kdla-

Siva, as having azure-coloured neck ;

சிவன், (உரி. கி.)

Son wosmig. kala-kanti, n.<kalakagthi.

Darga; துர்க்கை,
2. An inauspicious
ஒர் அமங்கல நான். (விதான. குணாகுண, 78.)

&oreib! kalakam, n. <kdlaka.

day;

1. Black-

&onstb® kalakam, n. prob. kahala. Long

kalam, n. <kala.

(மலை.)

His throat in order to save the Dévas from
48517001௦0 ஆலாகலம். (பில்) 2, A hell; ஒந

நரகம். கோனனைக் சாளகூட ச£௫த் சவிழ்த்சனர் (குற்றா.

தல. சவுற். 64).

௩, 4காளைர்.

kajaa-kanru,

erormeerg!

Bull-calf, very young steer; காளைக்கன்று.

காளச்சிலை

1:0௨-௦-விவ், n. prob. kala+.

Cat’s-eye, a variety of chalcedony;

woaGfund.

(சல், ௮௪),

erat gf kalatti, n. <Sri-kdla-hastin. Ka-

lahasti, a Siva shrine in North Arcot District;
சீகாளத்தி

என்னுஞ்

சிவதலம்.

ம௫ழ்ச்சி

பொல்கச்

காளத்தி சண்கொண்டு (பெரியபு. சண்ணப்ப, 100).
Serugio kala-patam, ௩. prob. kdlat.
Blue rock pigeon, as black-footed. See torts

புற. (வொ)

STerigStd

kaja-pantam,

a. <gédhat

bandha.
Big torch used on festive occasions.
586 காடபந்தம். (w.)
Battle,
SWeruitd kajapam, ௬. ௦4. சலசபம்”.
fight, warfare; போர். (சூடா),

588 அவுரி.

மேகம். (௪த;)

6, மெம்;

elarip® kajam, n. cf. kdla-mukhi.
shower productive of good crops;
குக் காரணமான

பேரமழை,

Heavy

sd&af®rajé

(34.),

காளம்? 13]௨0, x. ௨ம். சாத்-. ௦4. 527௪. (பில்;)
1. Trident;

gevb.

2. Impaling stake; a.

காளம்*

1],

௩.

horn;

ஊதுகோம்பு,

<kahala.

Trumpet,

சங்கபடசம் பேரிதாரை சாளம்

தாளம் (பெரியபு. திருஞான.

620).

காளம்பிடி -த்தல் 13]௨0-ற॥(1-, v. intr, Can
எம்*.

To blow the trumpet; எக்காளழதுதல்,

குலக்சலிக்குச் சாளம் பிடி.த்திடிழ் சன்னம்படும் (சமிழ்கா,
srarap@ kala-mpki, 2. <kéla-mukhi.

A

cloud which rains hail-stones, one of cattam2ekam, qv.; sdiwoomy Gumfups Gand. (Sar)

storGwsLitjveut

ka}a-méka-p-pulavar,

n. <hala-megha+.
A distinguished Tamil
poet of the 15th c,, so called from his pouring
forth poems in great abundance, his real name
வரதன் என்னும்: இயற்பேயநடை

Varatan;

கவிகளைப்
Sor ett kaja-kitam, n.<kala-kita. 1. யசாய்ப்பேரமேகம்போற்
நூற்றண்டில் விளங்கிய புலவர்.

Poison from the sea of milk kept by Siva in

1. Blackness,

5. Indian indigo.

onty. (Gur)

being

(W.)

eréamenb.

காளம்!

மீலா1:0 256) கநமை, சாளமாகிருளை (வச. 2245). 2.
Poison, venom;
sia. (@e7,)
3. Serpent;
பாம்பு. (சல். ௮௪.)
4. Strychnine tree.
See

1. 89).

Ness; கநமை. கானக வுடையினன் (வக. 320). 2,
Marking-nut. See GaaGaman..(L.) 3. Emeticnut.
586 மருக்காரை, (மலை),
trumpet, ram’s horn;

காளவாய்க்கல்

காளமேகம்
megha.

kaja-mékam,

பொழிந்து 15-ம்

n.

<hkdla+

1. Black cloud heavy with water; emt

மேகம். இழிக்தெழு காளமேகம் (கம்பரா. காகபா. 217).
2, 526 காளமேகப்புலவர். சக்தி வசதா . . . சவிகான
மேகமே (சமிழ்கா. 222).

serene kalayukti, n. <Kalayukti.

The

52nd year of the Indian cycle of 60 years;

agepd gouged %ம்பத்திரண்டாவதாண்டு.

etarusS

kalayutti,

n. <id.

See rer

யுக்தி.
&Torases
i kala-vanam,n.<kala +. Burn; #Gan6. (@U1.)
ing-ground

காளவாய்"

kala-vay, ». prob. kahalat+.

Ass, as being trumpet-mouthed;

Seg.

(96)

eioraumus* kalavay, n.[M. ka}avdy.] Kiln

for lime or brick;

களை.

சுண்ணாம்பு சேங்கல்கள் சு6ஞ்

sterouTuigéaeev kajavay-k-kal, n. “சான
ami?+, Bricks fresh from the kiln; e°. yg
Gated. (w.)
18

906

காளவாயன்
Storeuruiest

kaja-vayan,

n. <kéhalat.

Person with a trumpet tongue or a loud voice;

sroraloreG

kala-vilakku, n. <gadha+-

for

the

illumination

of gardens

and grounds on great festive occasions; #5
விழாழுதலிய விசேடகாலங்களில்
உபயோகிகீதம்

பெருவிளக்கு.

காளன்!

1ிஹ,

ஈ. 4ககி௪.

ரஷ க்க-10-0ர்ப்சம் ௦8 18212 58518;
சேனுபதியாகிய மாகாளன்.

The com-

மாசாத்தாவின்

(கந்தபு. மகாசாத், 07)

காளன்? 18]8, ஈ. <M. kdlan.

A savoury

fluid treated with vegetables and spices; udeu.
aims. Loc,
காளா

18]5, ஈ. ௦4. சாலா.

nemus; மீன்வகை,

020].

fish, Poly-

(1.1. 761.)

Srorrg5A' kalaaci, n.(T. K. M. kalanji.]

3. Spittoon; stbues ginger sevaid.

ங்௦102; தாம்பூலமேடூக்குங்

கலம்.

2. Betel-

பைம்பொனித்

நிசழ் சளிசை காளாஞ்சி (பிரடோத. 11, 81),

-

Storr 5H” kalafici, n. perh. 06°. A kind

of rheumatism;

agGpriiaines.

(w.)

sroncé Bi kalattiri, n. A poisonous fang

of a serpent, one of four naccu-p-pal, q.v.; umd
பின் நான்கு
உசை;)

கந்தி, (பாசத. குருகுல, 100.)
பின்

(w.)

Lamps used

malakanti, the mother of Vyasa.

நச்சுப்பற்களுள்

566 பரிமள

7, A poisonous fang

agpd°6S of a serpent, one of four naccu-p-pql, q.v.;

one who blabs out secrets, babbler;

Spgivadr.

காளிதம்

ஒன்று,

(Pas. 1288,

காளாம்பி ' 1218ம், ௩. நால், kala
+ ஆம்பி.

நச்சுப்பல்

நான்சனுள்

ஒன்று,

(வக.

Um
1289,

eer.) 8. Strychnine tree. See my. (ap. o-)
காளி” 18], 1. 4 மணித்தச்கானி. 1912௦1 night
shade.

566 மணித்தக்காளி.

காளி? 18], ௩.

முநக்த. (1)

(இசாசவைத்.),

1. Palas tree.

2, 1212ம் 0௨1௦0.

stohsatinO-ge
v. intr. Cateféad'+.

To

595 காடீட்

566 கக்கரி.

(மலை)

kalikkan-kattu-,

ptepare

dark-blue

dye by compounding the necessary ingredients;
கரஜ்சாயங் கூட்டுதல்.

(௭)

காளிக்கம்' kalikkam, n. <halika.
blue dye for cloth;

steféaetd*

agéamunh.

kalikkam, ,

(wp. ௮௧.)

Dark-

A mountain

containing copper ores; Garhi ysgirgs 2 tron 20,

SIAM SEO Wap Sr FV

v. intr. Csnefiéea'+.

with Ralikkam pigment;

சாயரேகை எழதுதல்.
ary

kalikkam-elutu-,

To delineate on

(.).

chintz

S20ggintuSe கநத்

Stofletb' kalikam, n.<Kalika. A secondPurana,

one

of 18 upa-purdnam,

உப்புராணம் பதினேடீடனுள் ஒன்று, (மில்)

9-1.

காளிகம்* 131122, ௬. 08. சானி, Black night-

shade.

596 மணித்தக்காளி,

(மலை),

Mushroom, See arertér. gaan காளாம்பிபோன்ற.
(சளவழி, 30).

காளிங்கமர்த்தனன் kalinka-marttanan,
n.<Kalinga+. Krsna, as dancing on the hood
of

(Saiva.) One of the minor systems of Saivaism
closely allied to maviratam; மாவிரதத்தைப்,
பெரும்பாலும் ஒத்த சைவசமய உட்பகுதி.

ga+.

காளாமுகம் %8]5௩ய2௯, n. <kalamukha.

காளாமுகர் kalamukar, n. <id.

Saiva

sect

following

the kdla@mukam

(Saiva.)
system;

சைவரள் ஒருசாரரான காளாழகவதப்பினர்... (பி4்)
காளான் %8][80, 5. Fungus, mushroom,
toadstool, the harmless variety being Agaricus
campestris; நாய்க்குடை..
காளான்சம்பா kalan-campa, 1. <anarneir
+.
Akind of paddy with fungus odour;
கா
னான். நாற்றழூள்ள
சம்பாநேல்வகை..

Sion! kali,
118௦1;

துர்க்கை.

அசசர்யாக. 40).
Lion; fis.

“2
Gone

srofa

the serpent Kaliyan;

காளிங்கராயன் 121112-ச௮, n. <kalisi-

of the

டொசையும்: (சந்சபு.

2. Parvati; umtug.

(#97)

(௪௫)

3,

An ancient title borne by high officials

time of Célas and Pandyas; Gamp
பாண்டியர்காலத்து இராசாங்கத்தலைவர்
சிலர்க்த வழங்
சய பட்டப்பெயர்,
காளிங்கன்

(102௦.)

151412,

n.<hdliniga.

1. In-

habitant of the Kalinga country; sStiaGgag
குள்ளவன்.
2, A serpent in the Jumna sub-

dued by Krsna;

wnpearpPu9a கண்ணனுல் அடக்

கப்பட்ட ஒந துஷ்டசர்ப்பம்,

stoheéemb

(பதார்த்த, 815.)

1, Durga, as being

காலிங்கனேன்னும்

நாகத்
தின்மீது பாதங்களைவைதீது ஆடித்துகைத்த கண்ண.
பிரான்.

An

ancient

gold

kali-cakkaram, n. <halit.

coin,

as

stamped

figure of Kali; srofujganb பதித்த பழையwith the
நாணய.

வகை.

4, (Saiva.) The
காளித்தனம் 12],
கூட ஏச.
Kala, the Vayumartti; வாயுழரீத்தியானSakti of
காள: Cruelty, hard heartedness;
ரின்சக்தி, (92. சா. ஞானபா. வ்யா.. 4) 5. A secondமுர்க்கத்தன்மை. 10௦,

ary Purana, one of 18 upa-purdnam, q.v.;
203

(புசாணம் பதினேட்டனுள் ஒன்று, (Bar)

6, Pari-

காளிதம்

151126, n. prob. kdliman. Verdi8115) 07055; களிம்பு. தாமிரத்துக்குக்.
சாளிதஞ் சசசமா
யிருக்குமாறு (௪. 9. 9, 79, மறை...

காளிதாசன்
காளிதாசன்

125]4-80௨,

௩. 478412-48௨..

Kalidasa, a famous Sanskrit poet and dramatist;

வடமொழிப்பெரங்கவிகளுள் ஒருவர். வன்றிசைச் காளி

தாசன் வடமொழி (இரகு. பாயி. 8).
காளித்தம் 12] ௬. ௦4. kala. Carda௦

ற1க௰1._

காளிந்தி

506 ஏலம். (மலை;

kélinti,

Jumna;

wipear,

(மலை)

2, 11.

n. <Kalindi.

arofs A? kalinti, ௨.

The

1. 54/5. 89 வாகை.

506 தேக்த.

காளித்திமர்த்தனன் kalinti-marttanan,n.
<KG@lindit.
Balardma, as having tormented
we river Jomes by turning her course with
is
plough;
கலப்பையா।
ல் ய

பின். செருக்கடக்கிய பலராமன்.

வச்ச

*

etoficiiesriy kali-p-panam, n. <kalit.

Ancient coin=3 as. 4 ps.; முன்று அணு நான்கபை
wELUsirET UsmpupremUmEgher gery, (E.T.)

SF afiuord kalimam, n.<kaliman. 1. Black-

ness, black colour;

spiny.

sargenefiod சழிப்ப

(சந்தபு. இருககரப். 72). 2. Verdigris, dross; saPby.

சாம்பிச காளிம மென்ன (பிரபோத. 40, 8).
காளிமை

18]1ைவ், ௩. 420742 ௩௦௧. 51௦2. ௦4

Rdliman. 865 காளிமம். கானிமைப் பிழம்பு போத
(கம்பசா. சாகபா. 917).
காளியன் !அ]டிஹ, n. <Kdliya. A serpent
on

whose

séwconSarer

danced;

Krsna

hood

தன் பாதங்களால் தலையில் மிதித்தாடப்பெற்ற சர்ப்.

பம், காளியன் பொய்கை சலங்க (இவ். பெரியாழ்.8, 9, 7).

sitaflash kalini, n. See sraPatund. (ep. 2)
eofficfuitd kaliniyam, n. Brinjal. See

கத்தரி, (மலை)

1ல், . cf. gadi.

1. Steer, young

டினமைப்பருவத்தினன். (இவா)

4. Man; ayer

காளை

2. [M. kala.) Bull, ox;
bullock; இளவெருது.
3. Young man, in his prime; #¢
எத்து. (பிங்)
wadr.

(@e7.)

நிலத், தலைவன்.

Cabs

5. Chief

(இவா.)

of a desert tract; ute

6, Warrior; ser.

Sltr seer

kalai-k-kanru,

2. <s0er+.

நய]-௦வி14; பசுவின் ஆண் கன்று.

காளைமாடு

kalai-matu, ». <id.+.

stga.

காளையன்கம்
anka.

ase

orued (p67. 334).

bullock;

காற்கோமாரி

907

kalai-y-ankam,

Battle, fight, warfare;

Ox,

2. <id.+

போர்.

(௪த.)

காளையம் [வ] ஹ்கார, ஈ. நால். kalaha. cf.
sneru. [K. Tu. gélaga.] Uproar, tumult as
in a battle; Gursmansb.

இதனிலும் பெரியதோர்.

காளையம்விளையுமா காண்மினோ (கவிக். 479).

காற்கட்டு!-தல் 120-12(10-, v. tr. காலி.

1. To press one to doa thing, as by preventing

him from த்த ரீமாபிகா; காரியத்தின் பொட்ட
நிரீப்பந்தித்தல்.
என்னையே காற்கட்டி அவிழ்த்துச்
கொள்ளவேணும் (ஈடு, மஹாப்ச.).
2. To marry,
marriage being regarded as a hobble to one apt
௦ 580123) கலியாணஜ்சேய்தல்.
்

காற்கட்டு? kar-kattu, n. <id.+.

gattu.}
1. Obstruction;
85 150815; கலியாணம்.

தடை.

[K. kal-

2.

Marriage,

1 PsOciy kar-katuppu, n.<id. +. Aching
pain in the feet, as from cold or too much walk102;

காலுளைச்சல்.

A

&1psG@auost kar-katuvan, n. <id.t.

disease of feet in children, chronic eczema;
குழந்தைகட்குவரம் கால்நோய்வகை. (பாலவா. 087.)

காற்கடைகொள்(ளு)-தல் karkatai-kol-»
youre

To discard, despise;

v. intr. <id.+.

wsCaiged. அறிந்து வைத்துச் காற்சடைகொள்வாயே
(இவ். இருப்பா. 7, வ்யா.).
காற்கணை 181-மகறவம், ௩. 410.
4 கணை?
See
காற்கோமாரி.

1௦௦.

n. <id.+.
kar-kavacam,
காற்கவசம்
s%vcn.)
1457,
Sandals; utamiong. (usmigs.
SI Per pSov kar-kantal, n.<id. +. Abscess
in the foot; smbiydéar. (M.L.)
Anklet;
காற்காப்பு kar-kappu, n. <id.+.
காலில் அணியும் காப்பு.

181-14௨

காற்காறை

Foot:

1. 1-7.

rings for the idol; விக்கரகங்களின் பாதங்களிற்

சாத்தும் திநவாபரணம்.

ஐக்சழஞ்சு (5.11. ii, 897).

kar-kutaiccal, n. <id.+.

காற்குடைச்சல்
Rheumatism,

in the

legs; ergy

kar-kuppayam,

௩, பர்.

kar-kulaiccu,

mn. 418.

aching pain

ளைவு.

srpGuumurd

சாற்பொன்

தஇிருக்சாற்காறை

Trousers; காற்சட்டை.

[M. kalkuppayam.]

ET DGenpsH

மாடு குதிரைகளின் காற்தளம்புக்கு மேலி

7௪01௦௦)
டத்துள்ள மமிர்க்கரண். (சால். வி. 74)

காற்குளம் 18-01,
eighth naksatra;

1௦ < id.t+.

Wage for

காற்கூலி 181-111, n. <id-+.

walking;

நடைக்கூலி.

அடுத்தடுத்துப்: பின்சென்றா.

லீவது காற்கூலி (,சமிழ்கா. 33).

காற்கொட்டை

Small

The

We நட்சத்திரம். (இவா)

kar-kottai,

m. <id.+.

bolster for the legs and feet; காலுக்கு.

டம் திண்டு. (14.)

enpGamorf

kar-komari,

உ.

<id.+.

sé
Soreness of hoofs, foot disease of cattle; 51)
நடைகளுக்கு வரம் கால்வியாதிவகை. (கால். வி.

Trousers, pantaloons;

டூம் நீஜார்.

[M.

kar-cattai, 2. <id.t.

Srpeant.
karcatta.]

கால்களுக்கு

காற்சப்பை 180-௦றறவம், #.<id.+. 1. Foot-

and-mouth disease, Aphthae epiizooticae;

pores

GCsrsgiaurfams,

age

See stimu.

2. Hips.

247.)

காற்றிளவல்

908

காற்சட்டை

S10

(M.Cm. D.

Collog.

காற்சரி %80-௦ர், ௬ <id.+. An ornament
for ankles; umpamb. (sa9. 85, 1, Res.)

foot;

cracked

foot,

the

in

Fissure

<id.+.

8.

kar-pitta-vetippu,

arp Iss@euyCiy

காலில் உண்டாகும் பித்தவிரி. (ம.1.)

Yellow sulphuret

STH YSH karputti, ௩.

angev. 86.)

(sea.

gteraib.

of arsenic;

ஸம்
Sip.yrey kar-puravu, 7. கால்.
irrigated by channels; a,oyiciutser நீலம்.

Punctua-

காற்புள்ளி 132-ஐய], ௩. <id. +.

tion mark ‘,' which indicates the least separa-

parts of a sentence; a5 aréSiuus

A kind
eTpFeug. kar-cavati, n. <id.+.
ஷாப்; பாதசாலம். (சிலப். 6, 84, உமை)

tion between

இடத்தைக் குறித்தற்கு இடம் 5,” குறி. Mod.
kar-petti, #. <id-+.
erie

Back-

em pAavioy kar-cilampu, n.<id. +. Sound-

box in a carriage for putting in things;

alery

erpAgrus kar-ciray, n. <id.+ U. she'ar.
Trousers; @tbatlen.
ing anklets; காலணி வகை,

er HPs kar-cippu, n. <id.+. Hip bone;

இடுப்புச் சந்தேலும்பு. (44.),

eT pFou@

kar-cuvatu, n. <id.t.

[M. kal-

cuvadu.] ௦00-011; அடிவைப்பின் குறி. 0௦7709.
Small
காற்சுற்று kar-curru, n. <id.t.
circular

metal

silver worn by

ring mostly of

390080 00. (96 (௦85;

யும் அணீவகை.

மகளீர்

கால்விரலில் அணி

4&1 PULtb kar-patam, n. <id.+ prob. pata.
(w.)

1. Forepart of the sole of the 1001; விரலை.

யடூத்திநக்கும் பாதத்தின் அடிப்பக்கம்,
instep down to the toes;

mary.

kar-patu-, v. intr. <ard*+.

eT pIG-Sev
1௦ நமர்;

2. The

அழிதல்.

எவையுவ் காற்படப் புடைபெயர்

கடல் (சம்பரா, எழுச்சி; 10).

தை வாசிக்கும்போழது

யின் பின்பெட்டி.

நீறுத்தவேண்டூம்

சிறிதளவு

707.

காற்பெய்-தல் 181-ஐஞ-), ௦. 842. 4ல்“.

கருவினைகாத்பெய்தனவே

ஓதல்.

உவ.

To run

(வக. 3102),

(கோல்! 4 தண்டை.
௩. .
காற்றண்டை 8201ம்

Tinkling

காலணிவகை.

trinket for ankles;

S Gr SR
STDP
4. அருக்து-,

காற்று

karraruntu-,
feed

1. To

காற்றைப்புசித்தல்.

5021625;

eTppapioy karralumpu, n.< கால்! -- தழும்பு.

Bunion, inflamed swelling ௦௩ 1001; வலியோட
கூடிய கால்விக்கம்.

காற்றன்

(சல். அக்)

1௦௦.

180120,

2.

Blue

vitriol;

rati.)

1௨ 1௦௦4

or upper part of (06 1௦௦0; புறவடி.

Si pioAlstb karpanikam, n. <halpanika.
which is invented, newly fashioned;
கற்பிக்கப்பட்டது. இயான பூசாஇகிமித்சம் காற்பனிக

That,

சேகம் (௪. 9. 1, 47, ஞானப்),

_ காற்பாசம்

180௦௨௯,

dian cotton plant;

௩. <karpasa.

ugse.

STDPUTES kar-patai, n. <sré’+.

path; sbepange) urens. Collog.

In-

Foot-

காற்பிடி-த்தல் வடர.) v. tr. cid.+. To

geld, castrate ; Toasuyssd.

srpgtny

(w.)

kar-pitippu,

Rheumatic _ stiffness _in

legs,

n.

Cid. +.

Anchylosis;

வாதத்தினுற் காலிற்காணும் பிடிப்புநோய்..

கற்று

ஆடு---.

To

expose

to open

காற்றாடி karrati, m. <id-+.
கறங்கு.

guitar.

v. tr.

karrta-vai-,

SS
SIPC

காலாட்படை.

காற்பரடு 187-றவாகரம, ௬, 418.4,

as

listless, idle; Gambudu9g3ne. (w.)

air a thing; arboriuG.org: பண்டங்களை

2, Infantry;

air,

2. To be gaping,

காற்படை 180-ஜஷவ, கூ.4கால்4.
1 1. 006
as using its foot for a weapon; Gam. s06

படைக் கொடியினன் (சல்லா. 60, 11),

intr.

v.
on

air;

1. [M. hare

That which whirls in the wind;
(இவா.)

to

வைத்தல்.

2, 566 காற்றடிப்பட்டம்.

sp

Loc,

3.

Windmill; spbddr aphdwre நீரிறைகீதம் யந்திர
விசேடம்,

4, Restless, fidgety person; waverer;

நிலையில்லாதவன்.

சவுக்கு.

(w.)

6. Silk oak, ltr,

5.

மரவகை.

ST PCP PILL1b
காற்றாடி.

Colloq.

tree.

See

robusta;

karrati-p-pattam,

Paper-kite;

பட்டம்.
STPEPULILID-Seev
intr.<s1pp+.

Whip

Grevillea

n.

காற்றிற் பறக்கவிடம்.

karray-p-para-,

v.

1.To roam, fly about,

as the wind; SesiGsrGge.

2. To be over-

active in gaining one's ends; to be industrious,
2681௦05; சுநசுருப்பாய்த் தொழில்செய்தல்.

S&T Porarcv karrilaval, n.<id.+.

0௦௦26; இளங்காற்று, (யாழ். ௮௧.)

Gentle
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காற்றின்சகாயன்
ano Serres
+.

karrin-cakayan, n. <id-

Fire, as the friend of wind; 8. (சூடா)

காற்றினாள் karrinal, ௬. 414.
4- கான்.

5456,

the 15th naksatra, as having Wind-god

for its

presiding deity, Arcturus; amymaigs Gpatns
யாகக் கொண்ட சுவாதிநாள். (பிம்)
SIT D'Ge karru-, 5v.tr.
கே05. ௦4 கால்-..
1.: To make manifest, reveal, put forth; Gaofcs

படுத்துதல். பொலிகதிர் காத்றியும் (கல்லா. 13),

destroy, ruin;

அழித்தல்,

ஆத்தல் காத்றுஞ் செயல்:

(தணிகைப்பு. சக்தியுப. 129).

காற்று? கரடு, ஐ. €கால்-.

வாயு.

2. To

1, Air, wind;

சாத்தியமானன் வானம் (இிருவாச. 5, 63).

2.

நரகக் ; உயிர்ப்பு. மூச்சுக்காற்று (சூடா. 3, 49). 3.
Gas generated in bowels, by indigestion, etc.
flatulence; gumaramy. snpmd ui@pg. 4, Ghost,
apparition, spectre, spirit;

ara.

Loc.

5. See

காற்றினுள். (சூடா)
ST ppssSOasY karru-k-katuval, a. “காத்து
+. Violent wind; Gugtarig. (ump. ௮௪.)
SI PMSSINY kSrru-k-karappu, n.<id.+.
Demoniacal possession; GubéGarenmps. sare

காற்றுச்கரப்புப் பிடி.த்து ஆட்டிறெத. 1,0௦௦.

காற்றுக்காலம்: 1870-%-1%2]20, ௩. <id.+.
Windy weather, especially in Ati; ஆடிமாதத்

திற்போலப் பெநங்காற்று வீசுங்காலம்,

காற்றுக்கொள்(ளு)-தல் 18(70-%-1:0]-, ௨.

intr. <id.+.
To gain publicity, as an affair
taking wind; GacPiusagse. sa58 காத்றுச்கொண்:
ig.

Loc.

STPMFFBHOS

danhd.

karru-c-cankai, ஐ. <id.-+

566 காற்றுக்கரப்பு.

காற்றுநோவு

karru-novu,

௯.

<id.+.

8100௦10551) கால்நடைகளுக்குவநம் வேக்கைநோவு.

(M. Cm. D. 247.)

காற்றுப்பு 150யறறம, ௬. றாம். கால். 4 தப்பு...

Spitting, expectoration ; காறியுமிழ்கை. சகையொடு

கொட்டாவி காத்றுப்புத் தும்மல் (ஆசாசக். 74).
காற்றுப்பெயர்-தல்
karru-p-peyar-,

௦.

கச, ககோற்று ம். To set in, as 1௦50௦0) காற்றுக்
காலந் தொடங்குதல். சாத்துப்பெயர்க்துவிட்டம.

காற்றுப்பேத்தை 182£மறற6(6வ]) ௩. A seafish, greenish, attaining 1 ft. in length, Tetrodon immaculatus;

sdSeérams.

காற்றுப்போ-தல்
காற்றும்.
bladder;

Collog.

karru-p-po-,

v. intr.

1. To have the air escape, as from

அடைப்பினீன்றும் காற்று ௦

2.

'வேளியிதேல்.

To

break

wind;

DBA.

sputeramymas

காற்றுமழை %8ஈ௦-வவிய், ௯, 404.4. Tem-

ந₹() காற்றேகூடிவரும் மழை.

காற்றோட்டம்
காற்றுமாரியாயி karru-mari-y-ayi, n. <id.
+.
Syphilitic node, congenital or acquired;
ExpPirydorecig. (M.L.)

Sit ppiapb giyeten
<id.+.

karru-muntu-naj,

2.

Visakha, the 16th na@ksatra, as succeed-

ing karrindl; காற்றைத் தேவதையாகக்கோண்ட
சுவாதியை மழற்பட்டநாளாகவுடைய விசாகநட்சத்தீரம்.

(eur)

காற்றுவாக்கு karru-vakku, 2. <id-+.
1,
Direction of the wind; sTapy4gs Pas. opp
வாக்கிலே கின்று (வச. 1509, உரை).
2. Leeward,
used when a current of offensive effluvia is
conveyed by the wind, as from a passing
fisherwoman; sippgGandéroud ude.
(j.) 3.
Neglect of duty; sje.
4. Mere chance;

தற்சேயல். (J.)
SI ppammHGSev

karru-vanku-,

v. intr.

<id.+.
To take an airing, enjoy breeze;
காற்றை அனுபவித்தல். கடற்சரைக்குக் சாற்றுவால்கப்
பொனேன்.

SI ppiourt_t_tb karru-vattam, n. <id.+.
"ரோலர்;

காற்றுக்கு எதிர்ழகம்.

காற்றுவாரி kartu-vari, n. <id.+.
lator, window without
#o arenmd. Loc.

shutters;

காற்றுவாரிப்பத்தல்
n. <id.+.

Shed

with

Venti-

கதவில்லாத

karpu-vari-p-pantal,
an upward

to let in breeze plentifully;
வநம்படி அமைக்கப்படும் upg.

srpgpeutAcicveas

slope so as

காற்றுமிகுதியாக

Madr.

karru-vari-p-pala-

kai, n. <id.+.
Movable wooden shutter ofa
ventilator or of a window near the roof; srenp

வரவுத் தடக்கவும் அமைக்கப்படம் முகட்டூச் சாளரம்:
பலகை. 1,0௦௦.
STC pp! karréru, ௩. “ரம்.
4 ஏறு. & ௨9 10
ற6க:15; காற்றினால் தோன்றும் ஒதவகை மத்துக்தத்

நம், (சிலப். 14, 193, உரை:)

aerpOapGdéaro

998s.

karrotukkam, n. <id.+

Calm, lull, subsidence of wind;

அடியாது ஒடுங்குகை. (14.)

ape giéG

95@(w.)

karotukku,

Shelter from

காற்றொழில்

Menial service, as

வேலை. சாத்நொழி

the wind;

உ.

smi

<id.+

embpentny.

180011, ௩. 4கால்!4 தொழில்.
performed by 8௦௦40௩;

அற்ப.

லென்று கருதற்ச (சாலடி,, 193).

காற்றோட்டம் 1426(1௧0, ௬. 4சாத்த
4 ஒட்

டம்.

Ventilation, free circulation of air; sm

நின் தாரானமான சஜ்சாரம்.

லாத வீடு,

இது

சாத்சொட்டமில்

கான்பூஞை

910

காற்றோட்டி

ST OiiT pig -F5eV

காற்றோட்டி 181600], உ. 1. 11மயட வேட,
m.

cl., Capparis

horrida ; கொடி வகை,

A

Ceylon caper, m. sh., Capparis zeylanica ; சேடி

காறுவடி

(வகை.

Emetic-

காறடி karati, 1. cf. karahdata.
nut.
566 மநக்காரை. (மலை.).

காறல்! 13 வ), ௩, €காறு-. ௦4. ksdra.
1.
Pungency; bitter musty flavour producing a
tendency to hawk and

spit;

an itching sensa-

2.

Pungent

substance,

that

which

causes irritation in the throat; #tp.sGutgéir.

3. 586 காறற்கொட்டி. (wr)

காறல்?* 18ேவ], ௩. ௨4. சாசை.
very, Equula fasciata;

காறற்கத்தரி

A sea-fish, sil-

கடல்மீன்வகை.

karar-kattari,

த்தல்

%8ரப-ஸக(1-, உ. 75. சோறும்

காறை

(மவ,

8.

நாமம்.

SIppPOst
1g

சரணைச்கொட்டி,

A

௩. <snpa+.

ap?

karar-kotti, n. <id.+. cf.

medicinal

plant,

Arum

ஈம்பம்யாபு. ஒருவகை மநந்துச்சேடி. (மலை.)
ai pee poor kara-k-karunai,n.<
ana +.

1. Tuberous-rooted herb,
Amorphophattus
campanulatus; GateréGay. (K.R.)
2. Tahiti
arrowroot,
(வகை.

Tacca

pinnatifida;

சேனைச்சேடி

(பதார்த்த. 410.)

et@pen9-S5e

karappi-, v. intr.

at Su ip-SH

kari-y-umil-, v. intr, <id.

5௦ காறியுமிழ்-. (72)

t+edp-.

<id.

To hawk and spit; amiggucnyse.

STD) -gev karu-, 5 v.intr. [K.M.karu.]

3.

7௦ 6 0184012060; கறுத்தல். சாது சண்டத்தர் (தேவா.

ரல்.

4. To harbour revenge;

வைரங்கொள்.

காதின வுள்ள கோவ (கம்பசா. இசாவணன்கள..

காது” கம, ௩. 1. Limit, point, measure,
or extent of time, often used as an adverbial
51180) காலவளவு. அன்னைசொற்காறாம்

. . .

ண்டு

Qundigppip (sien. SR. 140). 2, Ploughshare;
கொழ.
3. 8௨; சலாகை. வெள்ளிக்காறு.

காறுகருணை

karu-karunai,

௩, <anp-+.

Elephant-yam, Typhonium orixense;
க.

(பதார்த்த. 415.)

காறுபாறுயிரு-த்தல்
intr. <U. karbar+-+.

கருணைக்

12ரப-றகர8ர பம,

v.

Tokeepa strict eye,

88 0001 ௨ ற0ா501) கவனிப்பாயிநத்தல். (17.)

காறுபாறு

intendence,

1மேமறகரமு,

management.

m.
See

or

கழுத்சனிற் காறையொடும்

2. Iron rings round the hub of a cart-wheel;

வண்டிக்குடத்தைச் சுற்றியிடம் இரப்புவளையம். 7,௦௦.

3. கொ;

வண்டி, காதை முரிபோருக்குச் சாப்பிட

<id.
smfumt.

௦௦14;
காகல;

பூஞ்சாளம்.

Super(w.)

5.

A

blade

of

grass or

வைக்கோல் முதலியவற்றின் தாள். Loc.

காறைக்குட்டி karai-k-kutti, 2. A sea-fsh,
pale dull red, attaining
1 ft. in length
Scolopsis vosmeri; ஒருவகைக் கடல்மீன்..

காறையெலும்பு
p+.

181௨-3 -ணறய,

ஐ. 47

Collar bone, 01241016; கழத்தேலும்பு.

eer

kan, part.

tate the

A particle used to facili-

pronunciation

of letters in Tamil,

3 அஃகான்; எழத்துச் சாரியைகளில் ஒன்று,

as

(தொல்.

எழுத். 184)

காண்? 140, 2. மமம், கால். (7.) 1. Gutter;
சீலதாரை.
2, பேவய]; வாய்க்கால். 3. Cabin
ina ship, hold;

1. காட,

2. To hawk, bring up phlegm;

கோழையை மிடற்றினின்று கொணர ழயலுதல்,
1099, 3).

1. Gold

. . . பொவிக்த விருடீசேசன் (இவ்.பெரியாழ். 18, 3).

கான்“

To taste bitter, musty or rancid, as stale focd;

Stppamautge.

காது.

silver collar, necklet for women and children;
பெண்களும் குழந்தைகளும் கழத்தில் அணிந்துகோள்

'வேணுமிறே (இவ். திருப்பா. 24, ஆறா ). 4. 1805110655;

Brinjal, m. sh., Solanum melongena;
வகை.

௨.

ag-. To sharpen the coulter of a ploughshare;
கொழமனை தீட்டுதல். (54.)

10௦ 1 00௨ 0௦௧; தொண்டையில் உண்டாதங் குற Bb gE ams அணி.
pty.

karu-paru-pati-,

intr. <id.+.
To learn how to manage business; காரிய நிரீவாகஜ்சேய்யப் படிகுதல். (14.)

மரக்கலத்தின் அறை.

kan, n.

(இவா)

2.

1. cf.
Smell,

kanana.

odour;

Jungle;

ana2er,

srex

பொழில் (மதுரைக், 387). 3. Flower, blossom; பூ.
கான்முகம் புதைத்த தெண்ணீர் (வச. 2415),

கான்சாடுப்

sahib.

88ப-வி/,

உ

<U. khant

A title of honour bestowed on distin-

guished Muhammadans; முகம்மதியர்கீது அரசாங்
கத்தார் கொடூக்தம் பட்டப்பெயர்களுள் ஒன்று.

கான்பகதார்

18-றவ1210,

n. <id.+Pkt.

bahddira. A title of honour, higher than kancakib, bestowed on distinguished Muham-

ஸஃம்யாக; முகம்மதியர்கீகு அரசாங்கத்தார் கொடுக்கும்
வயரீதரப் பட்டப்பெயர்களுள் ஒன்று.
கான்படுதிரவியம்

<sre+u8-+.

kan-patu-tiraviyam, n.

Products of the forest,

vi

சக்கு, இருல், தேன், மயிற்பீவி, காவி; காட்டில் உண்.
டாதம் அரும்பொநள்கள். (பிங்
கான்புலி 13-ரய1, n. <id.+,

காட்டுப்பூனே. (பில்)
STITCH
கான்புலி,
(மம்)

Wi

.

k’n-piiai, n. <id.+.

See

Wild cat;

கான்மாம்

911

கானடா

er esrtorth kan-maram,n.<seé' +. Banyan
tree, as having branches which root themselves
over great extent.
566 ஆல்", (Bem)

STeSTLOT kan-ma, n.< snes +. Wild boar;
காட்டப்பன்றி, (8)
கான்மாறு-தல் 180-870. ஒ. 4947, சால்?
+.

To

pass

the sun;

way,

disappear, as

கழீந்துபோதல்.

கோச் (இறுபாண். 171).

the

rays of

சுடர் சான்மாறிய செவ்வி.

கான்மிகம் 18ர௱ய்:க0, ௬. “சசரக.

806

சான்மியம். (9. A. 9, 89, கொக்.)

கான்மியம்
18மாழ்கா,
க <karmya.
(Saiva.) One of the three eternal obstructive

principles which creates bondage

for the soul

as a result of good and evil deeds;

yrbwosgicir

ஒன்றய் அதாதியாயுள்ள

கன்மமலம்.

ஞானப்.)

eres
mir.

(9. 9. 9, 99,

orb kanmiram, n.< Kaimira. Kash-

566 காசுமீரம். இப்போ தணிகானமிசசாட்டில்

(இிருவிளை. சல்லானை. 7).
கான்முரி-தல்

kan-muri-, v. சரச, கால்”

+
To be utterly ruined, as breaking the leg;
அடியோடு கேடூதல். பேதையான் வீழ்வானேற் சான்

முரியும் (சான்மணி, 74).

sierapter kin-mulai,
child,

as offshoot

of the

௩. 4கால்!*.
family;

50,

waer.

னர்ச் சான்முளை மன்னுத விலசே (ஞானா, 21, 12).

பின்

srea@ut Goto kan-motiram, n, <id.+.

கானக்கூபரம் 140௨-12-10 காலாற, n. A kind
of emerald.
86 நாகப்பச்சை. (யாழ். ௮௧.)
கானக்கைதை 180௨.-1.12ப02ம், ௩. 4 கானம்"
+. Travancore lancewood, |. tr., Sageraea
84752774 ஒருவகைப் பேநமரம். 7827௪7.

கானக்கோழி kana-k-kdli, n.<id.+. Grey
jungle fowl, Gallus soneratii; காட்(
.
கானச்கோழியு சீர்நிறச் சாச்கையும் (சிலப். 10, 116).
காணகக்கல் 1%80௨12-1-1வ], ர. 4கானசம்!4

ஸ்

A kind of metallic ௦76;

(w.)

கநம்புள்ளிக்கல்,

்

SNH ESH_ HI kanaka-k-kittu, n.<id.+.
A kind of dancing; apgmins. srerata sige

கழைச்கூத்தும் ஆபெவராகச் சாதிவரையறையில.சாதலின்
(தொல். பொ. 91, உரை).

SION
SF FEIGLD kanaka-c-cankam, n. <id.

+prob. Sankha.
வண்டு, (யாழ். ௮௪.)

A kind of beetle.

8௯ நாகர

கானகத்தட்டான் %80212-1-1241ற, ஈ. 4ம்.
ரு. ரிகமாடி 1220) செவ்வட்டைவனக. (யாழ். ya.)

கானகத்தும்பி %30௨12-(-0ப0ழ], ஈ. 414.4.

A kind of black beetle; sgadwGama. (w.)
ST et & g7 Lowd kanaka-timam, n. A miner-

al poison; &butazmesrib.

+.

STeTS HTT

(w.)

kanaka-natan, n.<scersist

1. Chief of a sylvan tract; paaPexs

தலைவன்,

(இவா.)

2, Chief of a mountain tract;

குறிஜ்சிநிலத் தலைவன். கானசகாடன் வசவும் (ங்கு...
Ring usually worn on the 560004 406; கால். 217).
விரலணிகளுள் ஒன்று. (சிலப். 6, 88, உரை.)
STGHSLILIFGHE kanaka-p-paccai, n. <id.
கான்யாறு 15ந.£ரம, க. 4கான்?4. River +. A kind of emerald; qgaimats udenance?.

ina sylvan tract;

முல்லைநிலத்துள்ள யாறு, விரவு,

மல சணிந்த வேனிற் சான்யாற்று (இலகு. 907).
கான்றல் 18ரவி,ஈ. 4சால்-.
வாந்திசெய்கை. (இவா.)

றகர;

2. Coughing and ejecting

வெண்ணசை

பொரக்சான்று (வேதாரணி, வீரசேன. 94)..
கான்றியம் kanriyam, ௩. நால்.
11621;

கானகம்!

1. Vomiting;

இருமிக் கோழைதுப்புகை.

சாக்த...

உஷ்ணம். -(ஸ.)

கான்றை kanrai, n. A kind of tree;
மாவகை. கான்தையுஞ் Georys கள்ளியு மடர்ந்து.
(மணி. 6, 81).

கானக்கல் 1:80௨-1-182], ௩, <srerd*+.

கானகக்கல். (சங். ௮௪.)

கானக்குதிரை

See

180௨--1ப10கர், n. <id.t.

1. Yak, Bos grunniens;

காட்டமான்வகை.

(பில்.)

2. Wild horse; am2Gég fans. (w.)

St
Gps
Raptecn
ustey
er
é
tatti-mulai-p-pal,n.<id.+.

(w.)

— kana-k-ku-

Honey; Gseir. (w.)

cf. kanana.

kin-akam, 2. <sre+ ya.
Forest, wood;

1,

#16. சானசத்சே சடச்

குர் திருவடி (இருவாச, 40, 8).
2. Black cumin.
866 கருஞ்சீரகம், (மலை.)
Sere’
kanakam, ». கால்! 4 nakha,
1௦௨-௦11;

காலின் நகம். (W.)

Sites GIF tb kana-kuppicam,n.<
Kanyakubja. Kanouj, one of paftca-kautam, q.v.; use

கெளடத்துள் ஒன்றகிய கானியகுப்ஐ நாடு. (சக். ௮௪.)

கானங்கோழி

150௨-26,

ஈ. 4சானம்14.

1. See கானக்கோழி, (இறை. 1, 18.) 2. Bald
0004, 774/74௦2 சர்ச) வழக்கைத்தலையையுடைய புள்.
aims. (W.)

கானசரம்
Kaus, a large
(பிக்.),

kana-caram,
and

coarse

கானடா 180818) ௬.
இராகம்,

ns.

grass.

<id.+éara.
566

நாணல்.

A musical mode; ஒர்

912

கானத்தேறு
கானத்தேறு 180௨-0-16ரம, ஈ. 4 கானம்!
Turmeric, Curcuma longa;

தேம.

கானல்?

wébacir. (மலை)

STosr50t_om kana-natan, n. <id.+. Chief
of a sylvan

tract; pd%Porsstvucir.

(G1)

காளையார்கோயில்.

n. cf. yana.

Ka-

நந்தவனம்.

+.

<gana.

Skylark;

amandury.

கானமயிலை

(6uU7.)

180௨-௩௨12,

கானமெளவல்
Wild jasmine.

18ர8-௯௨மர௨],

See am’ @nadeSens.

Jungle

Sweet charm of music;

கானல்!

kanal,

n.

<arex®

See am{G4Gamg.
kana-valai,
886 நீர்வாழை.

1, In-

snar

வாசண

க.
<id.+.
(பில்)

கானவிருக்கம் 18மஉ-ர்யிபிக, ஐ. 47.4.

Trumpet ரில.
STesrbrevd
See srencsfit.

566 பாதிரி, (மலை.)
kanar-calam, n. <stere?+.

(w.)

Testestb kananam, n. <kanana. Forest,

90005, 870௦56) காடு,

(பீக்.)

கானணீர் 2ம், க, 4 சானல்?
4 bi. Mirage,

as mistaken

(wev,)

for a sheet of ஏம;

Wild

தோன்றும் தீர்த்தோற்றம். (காயு. பொருள்வ. கானவில்
6)

<ganat+.

anusdrin. Indian sarsaparilla. See peirgpf. (மலை),

1, Scent,

of a rudder; சுக்கான்கைப்பிடி.

@mséaaai.

௩.

fowl.

கானவாழை
Traveller's palm.

2.

n. <id.+.

monkey; காட்டூக்தாங்த. (ர..)

kana-racam,

௩. “கானம்?

மினுக் காடா9 (புறகா, 59, 16).

(இலக், வி,

கானயூகம் 180௨-01௨0, n. <id.+.

கானரசம்

kanavan,

2. Monkey; $miig. (a7. நி.)
கானவாரணம் %80௨-காஹகா, n. <id.+.

கானமல்லிகை 130௨-௱211/12, ௩. “ரம். 4,

170, உசை;)

kanal-intiran, 2. <id.+

குறிஞ்சி, முல்லை அல்லது, பாலைநிலத்துமகன். (பில்.

உ. 4 சானம்?-]..

See காட்மேல்லிகை.

See

To have the mirage float before the eyes;

கானவன்

Wild ramboutan, l.tr., Nephelium stipulaceum ;
மரவகை, (1,)

Wild jasmine.

2.

habitant of a mountain, forest or desert tract;

1, Song,
(Gar)

v. intr.

(w.)

பேய்த்தேரோடதல், (1)

நடி; தொகுதி, செங்சாற் பறலைக் கானத்து (மணி:
n.

கானலோடு..

stonGour®-gav kanal-otu-, v. intr. <id.

Gait.

காவுங் சாணமுவ் கடி.மல ரேந்த

kanam,

kanal-vicu-,

5%

கானலித்திரண்

5,129). 5. Ignorant, rude person; Gums. (@u#.)

Slerto®

1,

indra. Ceylon leadwort. See Gar6GacS. (v%v.)

3. Fragrance, scent, odour;
4, Heap, crowd, collection,

musical composition; @emacum26,

sung in coastal regions;

(Pad. 6, 35, ees.)

யடித்தல்.

கானம்?” 8௨, n. <kdnana.
1. Wood1௨௦0, 8046, [00051 (180; காட. (இவா.) 2. Flower-

(லெப். 14, 114).
arster. (gar)

4,

5. Gravelly soil;

கானலடி -த்தல் 18௨1-௨1, ௮. intr. id. +.

(சூடா)

குகாசே$

brightness;

To have heat-wave, radiation of heat; Gadans

District;

Car;

of fishermen,

கானலடி-..

அருக்குறும் புடுத்த கானப்பேர்

kanam,

(இவா.)

கானல்வீசு-தல்

(புறகா. 21, 6).

&eort'

பேய்த்தேர்.

4கானல்?.

<id.+.

city in Ramnad

3. Light,

afSS5nTuM_&.

(0%. 2s.)

கானப்பேர் kaina-p-pér, n. <id.+.
laiyarkoil, as a forest

(இவா.)

கானல்வரி 180 8].4௨வர1, n.<sreré'+. Love-

34, 178, அரும்.)

mn.

lustre,

songs

யானைசிங்கமுதலிய சித்திரமேழதின கிடத, 3. Net
with large meshes. 5௪6 பெருவாரல்வலை, (சிலப்.
kina-p-pala,

கிரணம்.

பரல் நிரம்பிய நிலம், (பிங்.)

figures of elephant, lion, etc. painted thereon;

See am@cueur.

1. 17821) வேப்.

2, 5ப0'5 ஈஷு; சரிய

110826)

கானப்படம் 1:30௨-0-0
௨
2. 418. 42௪72.

கானப்பலா

180௨], 2. 4கனல்-.

பம். இங்கே கானலடிகறெ௮.

ஒளி. தேங்குகானற் ஜெச்சிறை (இசகு. சர. 07).

1. Shield adorned with the picture of a forest;
காடேழதின கேடயம். கானப்படமும் காமூன்று கடி.
சையும் (லெப். 14, 173),
2. Wooden frame with

Jungle jack.

கானாங்கெளிறு

கானனுசாரி 150-௨00௦80, ௩. prob. sex"+

ST@ kana, n. <Pkt. kana. Tiller, handle

ST @ptiserafl

(w.)

kanan-kalli, க.

odour; aia%er. stared snes (uflun, 16,17). 2,
Sea-shore; sbsens. புலவுமணற் பசுங்கானல் (பட்
டினப். 94). 3. Grove or forest on the sea-shore;

= ன் ears! fivertubercled spurge. 566 இலைக்

(மணி. 25, 190).

See கானுங்கோழை.

கடற்கரைச்சோலை. சானலுல் சடலும் சசையுர் சேர்வுழி
4, 52] காக்;

Salt-pan; acnaamd. (Se)

நிலம்.

(பிங்)

7.

கழி.

(இவா)

5,

6. Saline 5011; உவர்

Forest on the slope of a hill;

மலைசார்ந்த சோலை. (இவொ.)

கானாங்கை
_.

<ance?+

1508ர்.ஈவ், n. <id.tid.+.

கானாங்கெளிறு

kanan-keliru,

.

id.tid.+.
A fresh-water fish, Macrones;
னீரில்வாழம். மீன்வகை, (சங். ௮௪.)

prob.
ser

கானாங்கெளுத்தி

918

கானாங்கெளுத்தி
id.+id.+.

Species

kandi-kelutti, n. prob.
of sea-fish

(a)

mackerel,

greenish, attaining 10 in. in length, Scomber
‘microlepidotus : (6) mackerel, greenish
with
light spots behind the eyes, attaining 83 i
1...) 820827 8780120112; கட்ல்மீன்வகைகள்.

கானாங்கோழி 1-8-26்.18]1, உ. “144144.

1. Jungle fowl.
405, உசை.)

இணி
கானெறி 36), ௪. 4 கால் 4 கெறி. 3104௦,

85 008682௨102 ௨42)... சாளரம்.

கானெறியாமினானே

(சீவக. 2291).

கானை!
8856

%30வ், ௩. 4கால்* கோய்.

10) 0((16;

காலிற்காணும்

Loc.
கானை? 180௦௨,ஈ.

56

Foot dis-

மாட்டநோய்வகை.

கானப்பேர்.

கானையம்

18/8-ஹர1மம்,

௩. <U.

5௦5 காட்டுக்கோழி. (தொல். எழுச். பதி யடைர்தார் (இருவாலவா. 97, 31).

2. Turkey;

ameérGamg.

(w.)

காஜாமண்டிகை

aer@juiGaranpy kan-dn-kélai,n. <id.+

gaja+.

A kind of cake made of wheat and rice

id.tprob. கொழு-மை,
1. Calf's-grass, Com- flour; கோதுமைமாவினுலும் அரீசிமாவினலும் சேம்.
melina communis; Stgjaltenpasen&. (M.M.) 2. யப்படும் ஒருவகைப் பணியாரம். (இக்துபாக. 326.)

Common spiderwort, Commelina bengalensis ;

பூடவகை.

(4)

கானாங்கோனான்

gptunb.

judge.

(w.)

ST GHSSY- kana-t-tati, n. <a7@+.

See

கா. (8)
கானாமுசல் kana-mucal, 72. 4கான்?-. ]0ாgle hare, stone-plover,
swift like a hare,

Pedicnemus

crepitans;

upmaiaina.

(M.M.)

ST @EHUPHBGS

+.

Jungle

honeysuckle, L sh.
காட்டூழநங்கை.

Gaaominiupdgir

kana-murunkai, n. <id.

moringa,

senna-leaved

French

Ormocarpum sennoides;

(மா.ந. 518.)

கானாவாழை
கானுங்கோழை.

kan-a-valai,2. <id.+.

86 காசியார்.

காஜியார் 12, ஈ. 4144.

kanankonan, n. Want

of method, confusion;

18D kaji, n. <U. gaat.

See

Muhammadan

586 காசியார்.

,காஷ்டம் kastam, ». <kdstha.
aet.

1. Wood;

2. Firewood for cremation;

StaptwtéGo

ஈமவிறகு,

kastakkini, n.<id. tagni.

Fire produced from sticks பு friction;
யைக் கடைந்து உண்டாகீதம்
தீ.

காஷ்டாசாரி

ya.

Carpenter;

184080,

கட்டை

௪. <id.+Gear-

séectr.

காஷ்டை!

12௨), ௬. சஜித்.

1. A mea-

sure of time=y)y 847சீ; ஒரு நுட்பமான காலவளவு.
2. Boundary, limit; stev2o.
Desire;
காஷ்டை” 18௨), n. <hariksd.

விநப்பம். Collog.

StastumIgerG-5o

kasayah-kotu-, உ.

கானான் 18ந£ற, ௬.
A kind of creeper; 5
வகைக் கொடி, (இராசவைத்.)

intr.<hasdya+.

sesfiaid kanilam, ௨. நால். சான்?4- 0௦0.
anala. Ceylon leadwort.
See கோடுவேலி.

brown-red;

கானிலித்திரன் 1801-104௨,
லிக்திரன். 5௦6 கானிலம். (wr)

n. cf. stor

red cloth of a sanyasi; s1afaswgmb.
காஷாயம்வாங்கிக்கொள்(ள)-தல்

of an unmarried

one

(மலை)

கானீனன் 18070௨, . <kaénina.
woman,

as Vyasa,

puttiran, qv.;

sérafGuhp wad.

Karna,

Strya by

her

son

of

maidenhood;

eit giGat

1. Son
(Gan)

Kunti, born

scireoretr.

of 12

2.

during

(9e,)

kanu-kd, n. <U. khanun+ go.

Village or district officer who, under Muham-

madan
governments, recorded full details
eae
landed property within his sphere;
முகம்மதிய

அரசாங்கத்தில்

(௦6)
கானூண்
kana.}

kanin,

n.

ஒர்

உத்தியோகஸ்தன்.

<U. khanun,

(Pkt.

Rule, regulation, statute; #2L1b. (c.G.)

aiGestor kan-el, n. €சான்£*.

566 காட்டென். 7௦௦.
115

Ramtil.

To initiate one into the order

of sanyasis, as by giving him a cloth dyed
யாக்ததல்.
காஷாயம்

காவிவஸ்திரம்கொடுத்துச்
kasayam,

n. <kdsaya.

சன்னியாசி
Brown-

kasdyam-vanki-k-kol-, v. intr. <id.+.
To be
admitted to the order of sanyasis; @neFasswgPath

பெற்றுத் துறவியாதல்.
காஷாயமூட்டு-தல்

kasayam-ittu-,

0.

intr. <id.+. To dye a cloth with ochre; aaf
யேற்றுதல்..
Excellent,
காணா kasd, adj. <U. khasa.
றம₹6, 8008; ழதல்தாமான.

@ ki, The compound of & and @.
@SGM kikkiri, n. <tittiri.
Kingfisher;

மீன்கொத்திப்புள், (யாழ். ௮௪.)
இதிணி!

kikini,

Mussell-shell creeper,

nm.

prob.

giri-karni.

See stéaamb, (@an.)

இஞ்சன்'

914

கணி

wSwsir

@mieser kidkaran, n. <kisikara.

Servant,

2.

kikini,

என்னும் கரிக்தநவிப் புள். (பில்)
ஏவலான்.
attendant;
பொன்வண். 00).

(பதினொ.

இங்கசர்

சமனார்

ப்பர், க. 4 22/௧2. cf. ண்டிணி.

இங்கெ

kiccu-k-kiccu-

இச்சுக்கச்சுமூட்டு-தல்

King-crow;

இஇணி”

ump
ornament for the ankle;
1. Tinkling
தங்கை. (பில்.) 2. Girdle of small நவி5; அசைச்

மாணிக்சக் பெெி தன்னை யாட (இவ்.
3. A species of rattlewort,
m. sh., Crotalaria pulcherrima; கிலுகிலுப்பை

view to
mittu-, v. tr. <id.+. To tickle with a
பிறர் அவ
டி
ும்ப
்டாத
சழுண
கூச்
;
laugh
one
make

யவங்களைத் தோடதல். (0௦7709.

kiccu-k-kiccenal,

இச்சுக்கச்செனல்

Onom.

expr.

ஓர் ஒலிக்குறிப்பு. (14.)

@e1b kicam, n.<kisala. See Saeurb.

(W.)

586 கிசலயம்.

@eeutb kicalam, n. <hisala.

ama,

n.

signifying chirping, as lizards;

பெரியாழ். 3, 8, 2).

(தைலவ.

வகை.

leaf, sprout; தளிர். செலயம்புசை றெடி (சந்தபு.

இங்கிலியன் kinkiliyan, ௩. “சர்க்க்சாச.

56

khicadi.

1.

கிங்கான். (4)

@ésty. kiccati, mn. <Mbr.

(T.

pulse

A dainty made of rice and split

kiceidi.]

boiled together with

spices;

ghee and

தைல.

50.)

Tender

@eovuith kicalayam, ».<kisalaya.

'இசணியன்யு. 56).
இசலை (விவ், n.<kisala. See Fsovund. (w.)

Rising in flight from a

kicani, n.

Beef

branch, one of the movements of a bird; wird
கீளையினின்றும் பறந்தேழவதாகிய ஒருவகைப் பறவைக்

சித்திரான்னவகை, (கோயிலொ. 31.) 2. Curry pre-

குதி. (காக. திரிலோ. 0.)

3. A kind of rice gruel for
chillis; sams.
(w.)
sick people and children; gata.

கிறிஸ்மஸ். Vul.

'தோந்தாவு. (4)
இச்சாட்டம்

rope; தாரேண்ணேய் பூசின கயிறு. (௭.)

pared

with

fresh curds,

coconut

and

green

இல் பலி, x.

இச்சலாட்டம் 14௦௦1811௨0, 8. 4௦185௧110௩7

kiccattam,

82 கிச்சலாட்

௬.

௩ம். (3.

இச்சிலாட்டம் 14௦௦1811௧௯,

லாட்டம்,

50 கிச்ச

௬.

(14.).

இச்சிலி 1௦01, ௩. [1. 84௦௦44]

1. Sylhet

Christmas.

BAWA kicimici, n.<E.

See

Tar, pitch; &&. (w.)

@AdsWgprkicic-kayiru, n.< ORO +. Tarred

Small

.

kicu-kicuttan,

இசுஇசுத்தான்

a tail; atSdendarpyy.

paper-kite without

09

இசுசசெப்பான் 14௦0-1400, 1. & ஐல:
kite with a tail; atgucren arin. (J.)
carpa; GumgsF. 2. Seville orange, m. tr.,,
Be AOsFosre kicu-kicenal, n. Onom. expr.
3. Spiked
Citrus vulgaris; நாரத்தை, (மலை.)
signifying
hissing as a rocket, rustling as a
(J.) 4.
garland flower. See &6FCSSpi5..
starched garment when walking briskly; a

orange, s. tr., Citrus aurantium-nobilis-chryso-

1.௦0 ச£ம்௦கர.

59, )

565 பூலாங்கிழங்கு. (தைலவ. தைல.

BEAN
SE 72007 kiccili-k-karanai, n. <@4

Pel+.

Lopez root.

BEAVER
pI

+.

Camphor

coronarium;

866 காட்டூமிளகு.

(1.).

kiccili-k-kilanku, n. <id,

zedoary,

anatersgs

1.

sh.,

Gagsror

Hedychium

Gaqama.

(தைலவ. தைல, 119, உசை),
@¢Ac0cisasr kiccili-p-panai, n. Malayan

sugar-palm, m. tr., Arenga saccharifera; ape
wer.

(L.)

@éa& kiccu,n. cf.krédnu [T. cicou, K.kiccu.}

Fire;

Gagtny.

சச்சடை யிட்மெனச் செச்சன்றுர்

லர் (சம்பரா. பிணிவீட்டு. 8).

இச்சுக்குச்சுத்தம்பலம்

1௦00-12-14௦௦௦-0

tampalam, n, <@é#é@ée onom.+.
play.

See &éadsagembutomd.

இச்சுக்கிச்சுப்பண்ணு-தல்

cu-p-pannu-, 9. 27.414. 4.

A Ghild’s

kiccu-k-kic-

526 கிச்சுக்கிச்சுழட்ட-..

ஓலிக்குறிப்பு.
இசுமிசு

kicumicu,

2.

<U.

kishmish.

Small seedless raisins, originally imported
from Persia, Sultana raisin;
SemGdens
திராட்சைப்பழம்.

இஞ்சபன்னி 18%08-றகறறர், ஈ. :478சாத்ராம.

A plant-growing

நாயுநவி. (மலை)

இஞ்சம்!

in hedges and thickets.

kiicam, <kifcit. n.

juantity; FBgr. (w.)

'றுமை: (சங். ௮௪
(w.)

2

Spondias mangifera:

இஞ்சல்

நலா;

1, Small

2. Smaliness, littleness;

eyed’ kiticam, n. <cincd.

See yar.

See

1. Tamarind.

Indian hog-plum, 1. tr.,
Yeon.

145௦௮), 2. prob.

(wtv.)

kufic.

Limit,

சுருக்கம். இஞ்சலிலா வஞ்டெத்தும் (ஒழிவி.

பொதுவி. 33).

கஞ்சன் 14/௦௧, ௬. 566 கிஞ்சனன். (சல்.௮௧)

இஞ்ஞா 46௩8, n.

Beye ooron kifcanan, n.<a-kincana. Poor,
man, as having very little; ஏழை.
(நிசண்டு;)
இஞ்சி kifici, n. Margosa tree.

(மலை.)

566 வேம்பு.

See &HFeqsgirbd.

<hincij-jna-tva.

+. Kiskindha, an ancient town on Mt. Kiskindha, the capital of Vali and Sugriva, the monkey

See &&F quer.

(w.)

fame; ate

டைய டராசதானி.
இட்டுந்தை kitkintai, ௩. <id.

(w.)

GQeEpASGoored kificikkinam, 2. <kifeijjaya. See &5F eq. (w.)
இஞ்சிக்கெனன் 1பநிவிபிப்றவ, ஐ. <hineijஇஞ்சிஞ்ஞத்,துவம்

Limited knowledge, opp. to carvahham; சிற்று

(T. K. giddangi.)

110;

<kineij-jra.

(94)

1.

2, Overburnt

கநகவேந்துள்ள சேங்கல்.

பண்டகசாலை.

n. <Malay. gadong.

kittanki,

இட்டங்

1. One

@enFepepom kidcifiian, n.<id.

வடபா

லுள்ள மலை. 2, 566 கீட்கிந்தாபுர.
இட்ட kitta, adv. <@48-. Near, close by;
Iron 4055; இரம்புத்துரிசு. (34.)

ணர்வு.

1. A moun-

மைசர்க்து

tain in the north of Mysore;

<hincij-ja-tva. State of being limited in
knowledge, opp. to carvanmattuvam; சிற்றறி
வுடைமை, (ஏ. ௪. 4, 21, ஞானப்.)

n.

சுக்கிரீவர்களு

௬. அநகே, இட்ட வாவென (கைவல்ய. தத். 87).
இட்டக்கல் 14௨-121], ௩. 4இட்டம்*.

148௦466க((யகா,

இஞ்சிஞ்ஞம் பக்கா,

(7.)

Gu QesryMkitkinta-pari, 2.<Kiskindha

kitcikkiyattuvam, n.| chiefs of Ramayana

AepASRuS gad

A kind of shrub with

small evergreen 1881; சேடிவகை.

destitute

jna._

இட்டமுட்ட

915

இஞ்சனன்

Storehouse,

warehouse;

1,0௦..

இட்டடி !ப்ருவழ் கூ <@LL + 9%. Proximity,

having limited knowledge, opp. to carvanian ; vicinity ; சமீபம். (94)
2.

சிற்றறிவினன்.

Anma,

the individual soul;

சீவான்மா.

kitta-t-tatta,adv. Redupl. of

Gt gS

@cu. Nearly, ௨௦௦௦1; ஏறக்தறைய.

kiscittakaஇஞ்சித்தாகப்பேசு-தல்
இட்டப்பார்வை 14(6-0-ரோல், ௩, 4 இட்ட
speak in disTo
g-+.
+
cit
Chiav.tr.
,
pé-cuShortsightedness, myopia, opp. to tara-p+.
paragement ௦1; இழித்துக்கூறுதல். (w.)
abugSorxorgulOsGsiy utdrad
paroai;
இஞ்சித் து! kiicittu, <hiv-cit. adv. In
குற்றம்.

little; Garéssurs.—n. Anysmall quantity,
d and mean, smallness;
limite
w,
narro
thing

சிறுமை. (14)

இஞ்சித்து” kidcittu, n. cf. cited.

plan:

(மலை)

Se

Hogen ck

<hite-

Lb kifcitténum, adv.

HAS

114016) சிறிதும். இஞ்சித்சேலும்

wre eat
இசக்சமில்லாதவன்.

kitta-p-piti-, v. intr.

Aecudy-s5v

1. To keep near, as a ship to
<id.+. (w.)
0௨ ௭௦5; சமீபமாயிநத்தல். 2. 7௦ get near the

முடிவுக்குவகதல்.,

end, as an undertaking; Gaim

இட்டம்' 1020, n.<id. Nearness, vicinity;

சமீபம். Collog.

௩. 4212.

இட்டம்? 4,

1. Ore, lump

இசண்டெட்டஞ் சேசச்

உலோகக்கட்டி,

In small
இஞ்சிதம் 14ஈன்காடி சம். <id.
(47)
்து!.
கிஜ்சித
See
quantity, a little.

மீ சவி;

(Graven, ewrnd. 14)—adj,

4. Sediment, lees,
நின் துரு. (பதார்த்த. 1269)
5. Coating, crust;
(w.)
residuum; add.
a6. (W.) 6. State of being
GanysSuasper
dry and hard; இறுக்கம், (38.),

2. Dross or crust upon
இடக்ச (ஈடு, 5, 1, os).
டரத்தினத்தி
Secuciurts
a precious stone;

1.
3.
BQEHAS kiacil, <id. [M. Aificil.] ado.
லுள்ள கர. (ஸ்ரீவசன. பச். 79, ஆய். வ்யா.)
ாக
கடைய
ல்
இஞ்சிலு
ஆமது
்.
இரும்புழுதலியவற்
கொஞ்சம
௦6௨19
௦8
Very little;
scoria, scum
A 140016) சிறிதான. Dross,

மிஞ்யெ தலமுல் இஞ்சில் விருப்புடைச் தலமேயாகும்
(இருவாலவா. 20, 10).

இஞ்சு kincu, adj.<kin-cit. நமி

சிறிதான.

இஞ்சளவு சேட்சலுமாம் (ஒழிவி- பொதுவி. 24).
இஞ்சுகம் kidcukam, 7 <kiméuka.
Coral

tree

of

the

Western

Ghats,

1.

m. tr,

Indian
Erythrina stricta; porp5S5- (Se); 2.SeSwv
oor
coral tree, m. tr., Erythrina indica பலாசு.
3. Palas tree- See

(L.)

tree.
@e5r@ kificuki, 1. Cid. + Palas

See

முநக்குவகை.

4. Red, crimson; fascny. (56)
பலாச,

(தைலவ. தைல. 48.)

இட்டம்பிடி-த்தல்

ட்டம்"4.

To be dried, as the surface of a

garden-bed ; உலர்தல்.

இட்
முட்டு.

v. intr.

1பகற-றம்-,

ட்

(14,)

kitta-mutta, adv. <@C@-+

1, [சகா],

8௯4;

ஏறக்குறைய.

விலை ட்டமுட்ட எவ்வளவு தொகையாகும்?

01௦56 நர, $ய 1௫6 றா ற85() சமீபத்தில்.

இட்டமுட்டச் காணோம்.

அதன்

2. Near,

அவனைச்

916

இட்டலர்
Enemies,

௩. “164௮ல்

பரவிய,

இட்டலர்
foes;

usmsani.

கிட்டிப்புள் kitti-p-pul, x விர்.

ஐதர்.

end, and made to rise from the ground when

tipped or struck at one end with a stick, and
while in the air knocked as far away as
possible, in the game of tip-cat; ஒருவிளையாட்
2. The game of tip-cat; SCycuyeir
டூக்கருவி.

f +. Marking-nut
ai,
<id. + gneg.+se
2.ott
k-k

tree, Sentecarpus anacardium; சேராங்கோட்டை.

(தைலவ. தைல,:80.)
இட்டார் kittar,

<id.tid.t.

n.

Foes;

பகைவர்.

.

@c1_wenb kittalam, n. <kittara.

A kind

௦8 60006: 70550]; செப்புப்பாத்திம வகை. (சல். ௮௪.)

Big! kitti, 1. <@2@-. [K.M. 84]
Clamps used to press hands, feet, etc.

torture,

to castrate bulls, to press out medi.

இட்டி யார்த்தார் (இருவிளை. ஈரிபரி, 9). 2. 5௦௦ கவரிறுக்கி..
3. Iron cramp; Gatdertagafams.
(C. E. M.)

4. Pegs that confine the bullock’s neck to the
ends of the yoke in drawing carts, etc. ; piatp2ar.
(ee. gs.) 5. Cat in the game of tip-cat; ier

6, Cym-

bal; கைத்தாளம். (இவா) 7. Clepsydra; among

acc.

(w.)

8.

Indian

shrubby

copper leaf.

5௯ சின்னி. எட்டிச்ழங்காற் ளெ்பேன முண்டாம்
(பதார்த்த. 435).
கிட்டி? பம், 4 சஜ: 1; பன்றி. (சூடா),
Bip. kitti, 2. <grsti. Young cow that has

calved ௦0௦6; தலையிற்றுப் பசு.

ளால் ஆடும் விளையாட்ட.

இட்டிப்புள்ளி 14(01-0-ஹயி[, ஈ. £18. 4. 5

கிட்டிப்புள்.

கிட்
ட்டு-தல் 1404-0, v. <id.+.
1. tr. கட் அரமக with clamps; & yéGare
in பூட்டி aig egise.—tr. & intr. To fix the yoke on the

cinal oils, etc.; @pSguGCard. ensys stairs exe

ளைகளின் விளையாட்டூகீகநவியுள் ஒன்று,

நய11௦௦1”9 ௦௨௦;

எநதைப்பூட்ட நுகழளைபோடேல்..

Brig apr tp kitti-mutti, adv. < 848. + qe
@-.

Closely, pressingly near;

“aGppéaure.

அவன் இட்டிமுட்டிவந்தால் வட்டியைத்தள்ளிவிட்டு முத
லேமாத்திரம் வாங்குவேன்.

007101...

இட்டியடி-த்தல் 1201-3௮11, உச்ச 4 கட்டி!
+.

1. To play பற-௦௨4)

கிட்டிவிளேயாடதல்.

தேய்ந்த சிறுகலப்பை,

இட்டியிழைப்புளி kitti-y-ilaippuli, n.<id.

+. Joiner’s plane; sdadagatursus @onigtnja?
alms.

(C. E. M.)

@c19-g10 kittiram, n. cf. 8va-damstra.

(பில்)

(17.).

இட்டிக்கொள்(ளு)-தல்

<@L0.+-.

intr.

ட்டினன்

To approach, draw near, as

௨2௦; நெநங்கி யேதிர்த்தல், (3)
Brig SCares kitti-k-kdl, n. <@tu +.

To

{M. Rittikkol.J

BMar

1, 3.

Bry
oc O-swv kitti-kattu-, v. tr. Cid. +.

502;

2. To

press

hard,

நேநக்கி வநத்துதல்,

as

for

a debt;

இட்டிணம் 140/0, ௯. 489௫...
1855;

கறுப்பு.

to

91௨0௨

(சல், ௮௪.)

கிட்டிணன் kittinan,
See Egapomdr. (w.)

2. <Krsna.

இட்டிப்பந்து kitti-p-pantu, ஈ.

A boy’s game, akind

(ea. 9s.)

n. <id.+.

14/௧0,

சட்டி...

of rounders with bat and

ballப: றவர் ஆம் பந்து விளையாட்ேவகை.

(௦.1].

Long

ட்டு-தல் kittu-, 5 v. [K.M. hittw.] intr. 1.
draw

near,

in time

or place;

sums.

ஈட்டிய போதினில் (கம்பசா. விபீடண, 07).

2..

To be on friendly terms with, closely related
௦011115120;

3. To be attained, ac-

கிடைத்தல், இட்டாதாயின் வெட்டென.

மற (கொன்றைவே.).

4. To be clenched, as the

teeth in lock jaw; பல்முதவியன ஓன்றுடனொன்று,

Hers

௦௨௦;
Krsna.

௩. <krsnd.

5௦6 திப்பலி, (ம),

1. To torture with kitti; @mégCareScG வருத்து to; உறவு நேநங்குதல்.
தல்.

A

(மலை)
Relations,

Near relation, close relationship, opp. to tarakitti-k-kol-, v. 9-பரச௦3 நெருங்கிய சுற்றம்.

an evil hour; GrgmiéaSGs&.—tr. To attack, as Pepper.
82 கிட்டி,

2.

To misspend or waste time, as in play; aon?
போதுபோக்குதல்.
7௦௦.
3. 866 கீட்டிபூட்ட-.
Tinn.

Bey soupy kitti-k-kayiru, n. <@ce!+. small prostrate herb. 586 நேநஜ்சி,
Yoke ropes, ௨௩௫5; பூட்டுக்கயிறு, (யாழ். ௮௧.)“
@tyosrt kittinar, n.<@20-.
இட்டிக்கலப்பை kitti-k-kalappai, n.<id, friends, associates, allies; 2paS ori.
+. Small kind of plough worn out by use and
Bey crcypay kittina-v-uravu,

௨26;

1A

short piece of wood tapering toa point at each

kitta-k-kani-

@_résehsOQert_on_

இட-த்தல்

O@vgsg0.—tr.

1. {T.

ittu.]

அணுகுதல். ௮வ்வூரைகட்டினான்.

840801) 00௦௦4)

தல், (சூடா)

எதிர்த்தல்.

To

3, To tie, bind;

ap-

2, 1

a°G

@UGworestd kittu-manam, n. <@c0.4.

Nearness, proximity, vicinity; eBuib.

(w.)

Ge_'- See kita-, 12 v. [M. kita.]intr. 1,
To lie, lie down, as in sleep, in inactivity; படத்

கிட
தல்.

917
மால் யாழ்கேளாக்

இடந்தான்போல்

2. To sleep, rest, repose;

இடாய்

(கவித். 193),

உறங்குதல்,

தாவி னல்.

GG’

kitaiku, n.[M. kidaviriu.] Prison,

விசைகருதிய இடக்தோரக்கு (தொல். பொ. 91). 3. To

jail, dungeon;

(வாக்குண். 21).

051076 ; படூத்திநக்தம் ஆசனவகை.

dwell,

abide,

haunt;
4,

sagged.

To

be

புவிடடத்த தூறு.

bed-ridden,

as

from

8152850; ரோயால் படூத்தபடூக்கையாதல். அவர் Ba

#epéanto.

Gi_geev

(w.)

kitattal, n. <@u-.

Recumbent
(சவப். 14, 11,

wens.)

BQU_SGuen-go
kitatti-y-ala-, v. tr.
௦ அலட்சியத்சேய்து ஒதுகீகற்குரயதாதல். அவன் <@L4g-+. To measure a heap of grain by
இடக்கிறுன், சீபோ.-௫௦௯. 1௦ 0௨ ஐ0551516, appro- diving the measure deep into it; grefuupseSw
priate;
கூடியதாதல். கொக்தார் செயக்டெக்த இல் வற்றில் அளவுகநவியைப் பாய்ச்சியளத்தல்.. (34)
(இரிகடு. 67)..
ெத்.து-தல் kitattu-, 5 v. tr. Caus. of டெ...
us@_s8yi.

5. To be unworthy of any atten-

@i_* kita, part. A present tense sign, as in

உண்ணாடெர்தான்; ஒரு நீகழ்காலவிடைநீலை.. (தொல்.
சொல். 204, உசை.).

இடக்க

கிடக்கட்டும்.

[பவ

Gt_ Gate

சரத், ஒக்க டட

கச்செய்தல். சருப்பையிற் டெத்தி (மணி, 23, 19).

kitakkattum, imp.v. intr.<id.

kitakicitu, imp. v. intr. <id.+

&.é

@_ps@en_wimus kitanta-kitai-y-ay, adv.

5

Never mind, let it lie; *அுதைத்தள்ள' என்னும்
அலட்சிய குறிப்பு.
G1_4BO@

[M. kitattu.] To place in a recumbent posture,

lay to rest, stretch oneself on the ground;

<id.+. Bed-ridden, as froma disease;
யால் படுத்தப6கீகையாய்.

வியாதி

இடத்ததிருக்கோலம் 1412௦2-(12ய.12-15.
lam, n. <id.+. Recumbent posture of Visnu,

5 கிடக்கட்டூம். இச்சேனை டடக9௫ (கம்பரா.

one of three tiru-k-holam, q. v.; திநமால் பள்ளி
கொண்ட நிலை.

இடக்கிடும் kitakkitum, imp. v.intr.<id.
+.

2.@er- Pulley for drawing water; நீரிறைக்கம்

இ.

குகப். 20).

8௦௨ கிடக்கட்டும். உம்முடைய மேன்மை டடம
(இவ். பெரிய, 8, 2, 1. வ்யா.).

@_faigem

@ayer

apten,

@ueny

kitanturuli,

n.

<@cag+

Loc.

kitappu,

௩. <@-. [M. hitappu.l

ற௦51ம௨ ; படூத்திநக்குநிலை. இடந்சசோர் இடக்கை சண்

1. Resting, sleeping; 4.31 துயில்கை. மக்கல்
இடப்பிடம். (இவா.) 2. Circumstance, condition,

Earth;

இடப்பிலே போட்டுவிட்டான்...

இடக்கை 121201,
. 414.

1. Recumbent

டும் (இவ். இருமாலை, 93). 2, 1860, ௦௦௦௦1; படூக்கும் significance; $2. weer... பால்கொடுத்த இடப்
அணை. (பில்.) 3. Sleeping place; UGSgSL1d. பறிவார் (இிருவாச. 43, 6). 3. Stationary condition,
மணைபாய் டெக்கையோ டிவ்வைச்தும் (ஆசாசக். 55). 4, 51௨0051111) மேற்போகாத நிலைமை, காரியத்தைக்.
148.

(பில்)

5. Broad

expanse;

long

stretch of land; ustny. முருகமர் பூமூசண் டெக்கை

(பட்டினப். 37). 6. 21௨௦6; இடம். சரிபுறக்டெச்கையும்
(சிலப். 11, 17), 7. Subject-matter, contents; 2sir
ளுறுபோநள்,

உசைதூத் டெக்கை (மணி. 9, 31).

@_@ kitaku, n.<hishu. Cubit of 24 fingerbreadths; இருபத்துநான்கு
(சர்வா. இற். 27.)

விரல்கொண்ட

@t_wmat kitankar, n. <@.ag!.
அகழி.

2. 0௦61;

கடல்.

மடிம்.

1. Moat;

இசைக்டங்கா்சூழ் குவ

லயப்பசப்பில் (உபசேசகா. விபூதி. 35),
இடங்காடு-தல் 14661:410-, v. intr. Cid. +.
To go round the corpse on the pyre just before

cremation;

மயானத்தில்

பிணத்தைச்சுற்றிவருதல்.

Loc,

Btw kitanku, n. <@u-. 1. [M. kidariviu.] Ditch, trench, moat; sao. yo@o@
னிள்கோவல் (இவ், இயற், aogp. 11). 2. Pond, tank;
குளம். (சூடா.)

3. Pit, depression; குழி.

(ம)

இடங்கு? 140-910, ஈ, < Malay. gadong. [T.

giddarigi.] Warehouse, storehouse; usin_andv.

SAREE.

Vol. H—19

(gs. 8.)

Be_ciy?- sev kitappu-, 5v. #r. Caus. of QL.

To cause

to lie down,

lay down;

& gaa.

,ிதம்புரி பசும்புழ் பரப்பினர் ப்பி (டறகா. 99),
கஇடப்புத்தொகை
kitappu-t-tokai,
<@u-+.

Cash reserve;

@gtn j3Garens,

nm

@Qt_amé@eor kitava-k-kitai, mn, <id-+
8neg.+. 1. Unusual hardship, as from hunger,
poverty, etc.; Gugigurugen. (w.) 2, Extreme

111௦௨55)

நோய்பூற்றிப் படுக்கையிலி நக்கை.

இடா 1/2, ௩. 4கடா.. [M. kitavu.]

bull, ram.

Buffalo,

See aa. (Povcs. 15, 98, e.cor.)

கஇடாக்காலன்

1/12-112]2ற,

ஐ. டொ

peth. kala. Buffalo-horn; argcmndGambuy. (#2.

as)

கஇடாசு-தல்

haday,

14800-,

M. kitavu.]

Fv. tr.

டாவு... [௩

1. To drive in, as a nail;

ணிழதவியன அறைதல்.
2. To cast off, throw
ஊஷு; விட்டேறிதல். Madr.

wus’ kitay, ஐ. <ani. Male of sheep;
ஆட்டின் ஆண். டொய்விரவுின்ற செம்மறித்தரன்.

(ம$லபடு. 414, உமை),

1. To tremble,
[M. itukitu.]
@@ onom.
sGwgse.
wall;
loose
a
as
totter,
to
shake;
2. To sound, as the rolling of a carriage; to

.
ஓந வியங்கோள்விகுதி. கழிச்த கழிகிடாய் (பதினொ
the
in
only
used
ive
Explet
2,
கைலே. பா. 91).
2nd pers. sing. meaning see! நஸ்! காண் என்
னும் பொநளில்வரம் முன்னிலை யொநமை உரை

யசை. சர்ப்பங்டொய் (ஈட).

கடாரி. 0௦7109.

<id.+.

@g_kiti, a. <kiti. 11௦8) பன்றி, (பிக்)
இடி kitiki, n. <Mbr. khidahi. [K. 24442]
Window; arene. (C.G.)
only

behold!

இடுகு!

0௦112;

Gy F@ eral kiti-c-cevi, . <kitit. cf. vaIndian winter cherry.

See ap&

806.

கிடிகோள்.

<@-.

the body

kitukkatti, n.

வட்டவடிவான பறைவகை,
அணி.

“20ம்.

தல்.

GOBLmis-se0

<8080..

பீரமித்தல்,

kitu-kitay-, 17 v. intr,

1. To be amazed, thunderstruck;

2. To tremble with fear; sOsGaig

தல். BOCs Siu

CLP EDer.

இடுகடாயமானம் kitukitaya-manam,

<0G0i-+.

Tremor;

அதிர்ச்சி. (97).

n.

kitukdlai, n.<id.+g%.

இடுபிடி!

1001)

tambourine of oval
வகை வாத்தியம், (17)

,

An oval tabor;
(பாசத.

kituku-pinnu-, v. intr.

யோலை.

kitukku-k-kitukke-

nal, n. Onom. expr. signifying hollow sound;

[M. ஷசி]

To braid coconut leaves; @%v tpanr.

BOC srw

kitukku, n. Onom. (M. kitukku.]

ஒர் ஒலிக்குறிப்பு.

(ஞானா. 7, 16.)

இடிகு கொட்டின

nut leaves fit for braiding;

See &GSar2y', 2. (#6. gs.)

BOS GsGGsO corw

@-.

15).

BOG
Vet go-sev

Cake of the

mahwa flower mixed with seasoning ingrediin a
pounded
ents and then roasted and
௬௦1; இதப்பைப்பூவின் ஒடித்த கட்டி. (சம். ௮௧;)

@OS@G

தேர்மாச்சுறிறு.

n. prob.

_இடுகு? kituku, 2. <giduga.

a hollow

2. Small drum
(#8. 95.)
vessel; @t QoS.
as an accompaniment; ggamaspipgy. (j.)

@@Ssarip*

14021,

முடைந்த ஒலைக்கீற்று, (17.)

4 இடுக்கு ௦௦௭௩.
in

1. Shield,

Braided coconut leaf for thatching, etc., cadjan;

(#@, 1, 5, ௮வ.).

shaking

n. <khetaka.

வார்மயிர்க் இடுகொடு (£வ௪. 2218).

௦4 ௩ கோ?

கடுகு?

(வெண்ணெய் விலக்இனார் புக்ச லோகம் புகுவீர் பெர்
இடுக்கட்டி! 840120, ௩.

kituku,

கேடகம்.

2.& 800081 மரா 6; சட்டப்பலகை. பவளத்திண்காழ்.
கம்பலக் 808 amex) (Pas. 113). 3, Boards round

கிரா. (சங். ௮௧.)

of something

tremor;

குற. 80):
(8) rapidity, quickness; aTonrayé
குறிப்பு.
@O@orusb kit-kin-patam,n. <@0g'+.

இழக்கவே

முன்னிலைப்பன்மை உரையசை,

1. Sound

(@)

see! 1 க்கா 51610) தோற்கேடகம்.
எனப் படமுவ் இடு
வநம் இன்படமும்
(லப்.
14,
172).
ண்டா இடி.

கோள் (௪0, 5, 1, 13.

இடிர் kitir, part.

2. Expr. signifying

பொநளில்

காண்மின் என்னும்

raha-karni.

2.

அச்சக்குறிப்பு. புலி கரடி. இடுகிடென ஈுகடுக்க (குத்றா.

pl. meaning

pers.

2nd

in the

kitukitu-patalam,

Abysmal depth, as causing fright; uw

குறிப்பு. (பிங்.)

Expletive

@yg-Carair kitikal, part. <@--.

used

௫680

2. Quaking, trembling; s6Sa1b.

தை யுண்டேபண்ணும் மிக்க ஆழம்.
@GBOterev kitukitenal, n. 1. Onom.
expr. signifying rumbling sound; @t gets

Collog.

566 கடாரநாரத்தை.

1, A small

தப்புடனே

தவளர்

சிறுபறை.

(w.)
BOGGursrer

Seville

@t_teos kitarai, ௩. prob. sm.
orange.

(இருப்பு. 590).

See

Heifer.

பகம் உ cf. sof.

இடாரி

ஒர

மயா;

(லப்.

அகில்வகை,

incense;

as

used

wood,

34, 108, உசை.)

(8.).

BORD kitukitu, n. <@@@@-.

௪. நா். id. Eagle-

!/தாவஹ,

இடாரவன்

பல்லோடூபல் கோட்டதல்.

(5.1.1. 14, 93)

கோப்பரைவிசேடம்.

3. To

gape.

as a thundercloud;

rumble,

chatter, as the teeth with cold; to shiver, quake ;

Cauldron,

இடாரம் 14காகா, 2. 4கடாசம்.

77 v. intr. <@O

kitukitu-,

AGRG'-ssw

டாய்? 14௫) part. 1. Sign of the optatives

நலிஎ;

இிடேச்சு

918

கிடாய்ப்

n
80)

Coco-

Spada Pu Cxcir2or

<K.

gidibidi.

A

வட்டவடிவான.

ஓந

. BOMg.? kitupiti, n. [U. gadbad, K. gidibidi, M. kidubidi.] Uproar, loud noise; gyfts
um.

Collog.

aply. kitumuti, ». <Mhr. gadamada.
A small drum as an accompaniment; ஒருவகைச்

சிறுபறை, கொம்பு இடுமுடி மூசசம் (அறப். ௪௪, 03).
கிடேச்சு 141600, n. <@an. Pith; நேட்டி.
(புறா. 75, உசை.)

கஇடேச்சை 180024, 1. 413,

இடேரி (க, க. 4டாரி.
கன்று.

5886 கிடேச்சு.

Heifer; பசுவின்

,

இடை!-த்தல் 16ல், 77 உ. [M. 8041௪3

intr.
come

1, To be obtained, recovered, found; to
into one’s possession; gorge.
Sas

come

together;

ளெட்டாவதிற் பைககும்

(சனா. 2).

இயைதல்.

2. To join,

கசத்தொடு

சரதலல்

இடைப்பப் பூட்டி (சம்பரா. யுத். மத்திர. 100)--7,
To

come

near,

approach;

abSgse.

1,

Geer

னைக் டைத்இிரு சடங்கை கூப்பினன் (சம்பசா. இட்டுர்

தை. 23).

2. To encounter, oppose, meet in

ந௨16-8214; எதிரீத்தல். இருபடைகளு மெதிர் இடைச்

கவே

இண்டான்

919

இடேச்சை

(கலிங். 393).

Bont?

kitai, n. <@-.

கட்டுப்படதல்.

இளர்சுருதி மயக்கத்தாற் இடைப்பட்டா

லும் (ஞானவா, முமுட்சு, 90).

2, To fall sick, be-

௦௦0௧ 111) நோயுறுதல். (3)

இடைப்பாடு 1/(2/-ற-ற8டப, ௩. 4 டைப்பு-.
Disease; Surf. (w.)
இடைப்பிசகு 16(2/-ற-01௦வில, ௩. ஒடை? .
Sprain from wrong position in sleep cramp;

படுத்திநக்கம்போது
+.

நீலைமாறியதால் நேரத் சுளுக்கு.

Bont_1o-F5ev kitai-mari-, v. intr. <id.

To herd cattle in the fields for manuring;

உரத்திற்காகக் கால்நடைகளை வயல்களிநி கூட்டுதல்

இடை வை-த்தல் 14021-4௨1-, உ. க்கச். <id+.
586 கிடைமறி-.

இண்டுணி

1. [M. hitappu.]

1012ம், n.

4இண்டண்

00௦0.

Lying down; கிடக்கை. இடைகொள் குசைப்புற் 5௦௦ கிங்கிணி. தவளை வாய பொலஞ்செய் ண்லணி
பள்ளியுள் (சேதபு. துத்தம. 78).
2. Falling ill; (Gas. 148).
நோயில்விழகை.

0௦/௦8.

3. cf. ghara.

இநப்பிடம். மறையவர் கைக
திருமால்.

55).

'வேதமோதும்

4.

School

பாடசாலை.

நதருவிளை. வாதஷூ. 3).

Abode;

டோறும் (குற்று, தல.

for

reciting

மறையறா

Védas;

இடையெக்கும்.

5, Band of disciptes reci

1௩த ௨. 9760௨; வேதமோதுங் குழாம். ஐது இடையி

னுடன்போவார் (பெரியபு. சண்டே. 17), 6. School
where fencing is taught; ஆயுதம் பயிலிடம். இனக்:

இடை காப்பரொடு (பெருங், உஞ்சைச், 37, 11), 7, ௦4.

gaddarika.

Flock of sheep, sheepfold; a°G4

Sem.
8. Subject-matter, contents; et&emc.
அறதூற்
இடைகோக்கி
(சேதுபு. வேதாள.
10),
9.
மஷ்டி சந்தேகம். பெருமை இடையறக் செக்க லத்.

(தனனால் (வாயுசங், இருடி.கன்பிச. 4).
son, likeness, equality ; 2aismo,

10, Compari-

சேல் இடையிலாள்

பாட (வேக. 731).
eo
kitai, ஐ. 1. Sola pith, See aon
மாம். (பிக்) 2. 1115; நேட்டி, இழியினுல் Banu
னுச் தொழில்பல பெருக்க (லெப். 5, 32).

BGont_a&ar som kitai-k-karan, உ. 4 இடை?

cf. gaddara.

1. Owner of a flock of sheep;

kinkini-t-tamam,

இண்டுணித்தாமம்

n.

566 கிண்கிணிமாலை. தவளைக் எண்

<Baw@eni+.

இணித் தாமஞ் சேர்த்தியும் (வக. 9126).

Bain Goosfuor ev kinkini-malai, n. Cid. +.

String of small tinkling bells, for the waist or
ankles of woman, for the
other animal; சதங்கைமாலை.

horse or

of

neck

இண்டுணிவாய்க்கொள்(ளு)-தல்

kini-vay-k-kol-, v. intr.

வாய்கீளெய்..

<id. +.

14-

566 கிண்கிணி

இண்டெிவாய்க்கொள்ளுங் . . . கழுகீர்

மலர் (திருக்கோ. 123).

இண்டுணிவாய்ச்செய்-தல் 1416-1008.
c-cey-, v. intr.<id.+. To open slightly, as the
mouth of a tinkling bell;
சிறுகதங்கையின் வாய்
போலச் சிறிதே மலாத் தோடங்குதல். இண்்டுணிவாய்ச்
செய்த தாமசைப்பூப்போல (இவ். இருப்பா. 29).

Ber@Oenressv

expr.

signifying

kinkin-enal,

tinkling

sound;

2.

at

Onom.
ஒலிக்

குறிப்பு.

இண்டல் 10181, ஈ. 4இண்டு-,

[14. 4227.)

ஆட்டூக்கீடைகீ குரியவன். 2. 0௫௨ மர் 606 land
on which a flock of sheep or goats is penned;
ஆட்டூக்கிடை வைக்கம் நிலத்துக்குரியவன். 1,௦௦.
தடைகொடு-த்தல்
kitai-kotu-, v. intr.

Stirring, setting one to do some mischief;
தூண்டிவிடுகை. ௮வன் ணெடல்பண்ணாஇருன். 11227,
இண்டல்ூளெறல் Kintal-kilaral, n. <id.+.

<id.+.

(w.)

To

allow to copulate;

usitpseSwor

போலியேநதின் சேர்க்கைக்த டுடங்கொடுத்தல்.
இடைச்சரக்கு

kitai-c-carakku, n. <id.+.

Old stock of த௦௦05; நாட்பட்ட சரக்கு.

இடைச்சி 1421௦0, 1.4 டை”.

(w.)

Gom_é& kitaiccu, n.

86 கீடேச்சு.

526 கீடேச்சு.

Bont_# one kitaiccai, n. See SG da. (w.)

Ban_sG-gsev
kitai-p-patu-,
v. intr.
“டர்.
1. To be caught, bound, enthralled;

1.

Digging
2.

up,

as

Prying out;

yams;

GanciryGuGSenas.

aXuysigi Soryims.

@owrt_os kintan, n, <Mbr. ganda.

[K.

ganda.)
1. Fat man, strong person; s4yweir.
2. (K. ginta, M. kintan.) A kind of coarse

cotton cloth, striped or checkered gingham;
உரப்பான பஜ்சுத்துணி. (4.
Gotrt_osr kintan, n.<@sire. Cuddalore
check, red and black, used for mattresses and
111௦௨5) ஒருவகை உரப்புத்துணி. கூடலூர்ச்்டான்.

Loc.

920

கண்டி
இண்டி.

with

a nozzle, used

for

children to drink ஊடி முத்தத்துளையால் நீர்விழம்
சிறுகலம். பொற்ணெடியைச்கொண்டு உதசம்பண்ணப்

புக (இல். திருகெடு

13, ஐயா.)..

இண்டிக்கெறு-தல்

49ண்டு--.

16

5௦ கிண்டிக்கொடு...

k-kilara-,

v. tr.

இண்டிக்கொடு-த்தல் %1011-12-12000-, v. tr.
1.

To

stir,

keep

stirring,

as

fire,

10,

௩. 4ண்ணம், [1 சகச.

1. 5௦6 கிண்ணம், 1. 07/௦9.
2. 5௦6 கிண்ணம், 2,
(G.sm.D.i,290.)
3. Coverofthe
hilt ofa sword;

கத்தியின்கைப்பிடியுறை. (சல். ௮௧.) 4. Any one of

| the erght small legs of a crab; நண்டின்கால், (7)
5. Extra claw

நாயின்

on

the hind leg of some dogs;

கிண்ணிச்கால்.

(ஸூ)

6. Horny

of the leg of certain animals, as the ox, deer,
etc,; பசுமுதலிய ஒநசாரீவிலங்ககளின்
மேல் உள்ள திரட்சி, (யாழ். ௮௧.)

(w.)

n.<@eiso
+.

1. To

தோண்டிப்பார்த்தல்.

சமாசாரத்தைக் ண்டிப்பார்.

கிண்டிவிடு-தல்

look

ஒட சச,

(௫௨1௪;

கோதித்தல்.

and

kinti-p-par-,

dig

for, as yams;

2. To thoroughly investiபப்”, v. tr. Cid. +.

1. To dig up, to break the ground with a hoe,

19 தூமம் ய; கொத்திக்கொடுத்தல்,

2. To stir up,

incite, as to a quarrel; areryalOgc.
3. To
bring to notice, 5022050; ஜாபகப்படூத்துதல். (ஐ

BowrG- sev kintu-, 5 v. tr. [M. kintu.]

1.

To poke; to stir with a ladle; to scratch, asa
fowl; to peck at, as a crow; to dig up, as with a

stick or iron bar ; to burrow in,
as rats, as worms;
to penetrate,
as 0௦05106௦ 8௦8218) கிளறுதல், (பில்)
2. To excavate, as a pit; to hoe up, hollow out,
dig out, asa hole ina wall; Ggrsin O30. wan @erig.
வயிறு வளர்க்தவன். (44.) 3. 7௦ ௦06, scrutinize,
investigate, inquire, pry into, search, examine;

ஆராய்தல். அவன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ண்டிப்

unié@masz.
Gz.
தல்.

(wW.)
(ம)

4, To remind, prompt; நினேப்பூட்

5. To incite, as to aquarrel;

as perhaps producing a tinkling sound when
81100;
சிறுவட்டில்,

மழக்கை

யிலங்குபொத் எண்ண.

மென்றலால் (இருவாச, 5, 99). 2, Brass bowl with
a hole

in the bottom placed in water so as to
fill and sink in a given time, used to calculate
time, clepsydra; primaan’y.c. (பில்.)

ண்ணாரங்கொட்டு-தல்

tu-, v. intr. <kinnara+.

"To

kinnadran-kot-

fiddle or 1015) கின்னாம்வாசித்தஸ், play

on

ட டயம்

Rein @ay ad kinnaram,n. < kinnara. Stringinstrument,

சைக்கநவி.

small fiddle or lute;

இரசகர்ப்பூரம்,
சுத்தகர்ப்பூரம்.

25 srs

1, Sublimate of mercury.

(சங். ௮௧.)

Revreoh®-s6v
onom.+@@-.

kin-n-itu-,

To

See

2, Retined camphor;

tinkle,

v. intr. ண்

ring, as in the ear;

கிண்ணேன்னும் ஒலியுண்டாதல்.

(யாழ். ௮௧.)

இண்ணித்தேர் !ஸ்ஷ்।-டமா, ௨. 4 எண்ணி.
A kind of car, the upper part of which is decorated all over with brass plates;

Guoiurath 95

தளைத்தகட்டால் அமைந்த gRamss Cai.

Gair@lemrerey

expr.

kin-n-enal,

signifying

ஓர் ஒலிக்குறிப்பு,

tinkling,

(w.)

n.

Onom.

clinking sound;

இண்ணென் நிசைமுசலுர் இருக்கே.

சாசம் (தேவா. 1154, 1).

Glomrsest
menial;

kinakan,

அடிமை,

n. perh. kina.

@owrid' kinam, n. perh. Bor.

Gamrin? kinam, n. <kina.
பு. (௪6, 4, 2, 5, ஜீ)
இணெற்றாமை
3.

Common

fr. katal-dmai;

வகை.

Slave,

(பில்.

See Searys.

Loe.

gircor

Qetrcor ato kinnakam, n. Flood, deluge;
பிரவாகம். இண்ணகத்திவிழிய அஞ்சு (பெரியதி, 3, 1,
3, வ்யா.),
கிண்ணம் 18௨, ௩. நாமல். 11, hinna. [T.
ginne, M.kinnam.]
1, Small cup madeof metal,

குளம்பின்

கிண்ணிக்கர்ப்பூரம் kinni-k-karppiram,

அவனுக்குச் சற்றே ண்டிச்கொடு,

Rewrigtustt-FBV
<id.+.

pro-

tuberance above thé hoof and on the hind part

0203 கிளறிக்கொடுத்தல். 2. To stir up, incite,
85 0௦ உ ௭௨:21; தாண்டிவிதேல். 3. To prompt;
நினைப்பூட்தேல்.

ed

கண்ணி

kinti, 1. <Mbr. gindi. [M. kinti.]

Smail drinking vessel

<id.+.

இணெற்றுமிதி

Scar, scab; தழம்

kinarrdmai,
terrapin,

Emys

௩.

4 ணெறு4

trijuga, dist.

கிணறு கேணிகளில் வாழம் ஆமை.

Ganpméer® kinarro-k-kattu, n.<id.+.

Parapet wall of a well, well curb; Samper a

றுக்கட்டடம்,

(11.

இணற்றுத்தானம் kKinarru-t-tanam, n. <id.

+.

௨1)

(Astrol.)

The fourth house from the ascend-

டராசிசக்காத்தில்

நாலாமிடம்.

(சங். ௮௧.)

பிறந்த இலக்கீனத்திலிநந்து

கிணற்றுப்பொங்கல் kinarru-p-ponkal, n.

<id.+. Boiled rice offered to Bhairava of the
lower region at the sightof water in the course
of

sinkinga well; கிணறுவேட்டுகையில் தண்ணீர் குண்
டவுடன் பாதாளவைரவனுக்கு. இடம் போங்கல்.
(17)

கணெற்றுமிதி

10ம்,

Foothold for one who

உட

பில்ட்.

draws out water froma

well; கீணற்றில் நீரிறைக்கும்போது நிற்குமிடம். (1..)

921

இணற்றுவாரகம்

இத்தில்

Bavrbpiout 76d kinarru-varakam, n. <id.

இணைநிலை kinai-nilai,n.
< Geer +. (Purap.)

+.
Loan by Government given to farmers
for sinking 6115; கீணறுவேட்ேதற்காக அரசாங்
கத்தார்
சாயிகளக்த& கோடூக்தம் கடன்.

Theme of singing the praises of a Vélala chief,
to the accompaniment of a kinai drum;

இணற்றுறை

kinarrurai, 1. < id. + eeop. Pot-

ring of உ லி!) மண்சரியாதிருந்தற்குக் கிணத்துள்.
இறக்தம் உறை,

இணறு

(௦, E. M.)

kinara,

ஸுண்பர்

earl

இணறெடு-த்தல் 18 வரம, உ. பய: 4ணத

1, To dig or sink உ ல61; கிணறுவேட்ட

தல்.

2. Toselect a spot

ference

to the

surrounding

the depth

situation

objects,

for a well,

of house

the

nature

with

and
of

re-

other

the soil,

at which water rnay be found, etc.;

கிணறுவேட்ட்தற்கேற்ற இடந்தேர்தல். (99.)
இணுாங்கு |பறகங்ல, ஐ.
Rotboella

corymbosa;

A species of grass,

புல்வகை.

(14)

இணாட்டு 1௩8010, ஈ. ௦4. குணட்டு. (/.) 1. Chip

or nip of ola leaf; @%vsyé5.
2. Any small
thing resembling an ola chip, as the bony apமுதலியன.

grain or cluster of grapes;
சிறுதலை.

(1)

இணி 1051, 2.
(8)

Geof

##ipsSwumpsPeir

kin-iti, n.perh. id. +iti.
கிலுகிலுப்பை.

Qestesrév

Rattle-

(மலை;),

kinin-enal,

ஐ.

4ணின்

566 கிணீரேனல். இருமணி ணினென

௦௦௩...

விசைத்சன (2வக. 1841).

Pash) reorev kinir-enal, n. 4 ணீர் ௦௩௦௩.
+. Onom. expr. signifying ringing, tinkling,

clinking sound; af gag Gcny.

Glevesrev kinil-enal, n. <@exfev onom.
5௦கிணீரேனல்.

@ omy
é GSB comdO) Gooey kinukku-k-ki-

nukkenal,

1. <@a94@

onom.+.

Onom.

expr.

signifying tinkling sound, as athand-bell; at
ஒவிக்குறிப்பு. (94.)
இணுடஇணு- த்தல்

<@g98e onom.
to hum, as bees;

To whimper;

\inu-kinu-,

in

17 0. intr.

1. To buzz, as mosquitoes;
Carag ypsowor el sae. 2.

s@mSdGardguse.

Geer kinai, 1. prob. Gar onom,

used

நிலைப்பொருகர்சஞ் செல்லல் €ழ்ப்பட (வக, 61).

இணைப்பொருதர்

kinai-p-porunar,

Sear

ஐ

<@%er+, Dancing minstrels who sing
the
praises of Vélalas, to the accompaniment of.

a hinai drum;
வேளாளரைப்

203, 2.07.)

S2rtump

கொட்டிக்கோண்டு

(சிறுபாண்.

புகழ்ந்துபாடும் போநநர்.

Qleorp sat kinai-makal, 2.<id.+. Female

minstrel of ancient times, dancing and singing to the accompaniment of a drum; Ses.

இணைமசட் கெளிதாற் பாடினள்.
'ன (புறகா. 111, 4).
இனைமகன் kinai-mmakan, n. <id.t.
A
hinai drummer,

கிணைப்பறை.

of ancient times;

வாசிப்பவன். இருமபறைச் இணைமசன் (புதகா. 388, 3).

sir Gagytny

ண் onom. Cymbal; mae

wort, Crotalaria;

+.

ST kinai-nilai-p-poruSee &ariGurgst.

இணையன் 1பறாடுஹ, ௯. ௭1ம். See கணை
மகன், அம்கட் ணையன் அடியன் (பு, வெ. 1, 16).
3, Small sub-division of a spike of
Rssroucit kinaivan, 1. ₹14.. 586 கீணை

pendage in the gills of a fish;

தாளம்.

Roser H2v1Oe10

ணெத்தின்கட் சென்

(காலடி, 203).

+a@-.

டிப் புகழம் புறத்துறை. (பு. வெ. 8, 32.)
+,
nar, 2, (@2erfte

n. pech. Ge-. [M. kinaru.)

Well; Gasfama.

கீணைமகன் மநதநிலத்து வேளாளனைக் க்ணைசோட்

agricultural

tract;

ggums

(w.)

1. Drum

wes OLenp.

மகன்.

கின்ணேவன் கூற (புறகா. 879, 11).

10௨,

இத்த

566 கிதாப்பு..

இத்தாப்பு? 1/08றறம, ௩. 40. 84/28. 711௦,

degree, ௦௦௦௨௩)

கண்ணியமான பட்டம்.

kittar,

இத்தார்

௩.

<E.

Fiddle-

guitar,

wood, m.tr., Citharexylon subseratum ; மரவகை.

(Lo)

ester

kittan, n.<U. katan, (M. hittan.]

Linen, canvas;

ஒநவகை உரப்புத்துணி.

இத்தான்கட்டில் kittan-kattil, n. <id.+.
கொடு ௦௦0; கித்தான் துணிவைத்துத் தைத்த கட்டில்.
Gssrcreuwp kittan-kayiru, n. <id.+.
Hemp rope;

sampautps,

QssrerueHe

kittan-paficu,

Tow, oakum for caulking ships;
னடைப்பு.

#. <id.+.

stu0d கித்தா

(1.)

@Qssros wits kittan-pay, n.<id.+.

சண் மாச்ணை

gery-palm,

116

That which is

௨3௦; செய்யப்பட்டது, (இருக்கோ, 389, உமை)
இத்தாப்பு! 1/18ஹறம), ௩. 40. 8925. Book.

(y. @av. 8, 32, 2.60g:) 2. Small drum shaped like
(புறகா. 70).

181117

இத்து.

மினவே (இருக்சோ. 388).
@gsrb kittam, n. <krta.

ஙுஹ 5011;

an hour-glass; உடுக்கை, நுண்கோத் நகைத்த தெண்:

நாமம்.

சம்ம.

விரைவாக. இத்சச் சருங்குவளைச் செவ்வியோடிச் கெழு:

கப்பற்பாய்.

(W.)

இத்தில் 14:11, n. <Sinh. kitul. (j.)
m. tr., Caryota urens;

Can-

1. Jag-

Risbsypg

922

கத்துதல்
வகை.

2. Kittul-fibre obtained from the leaf-

stalks of the jaggery-palm;

aps sip&cir pai.

@ gi-gev kittu-, 5 ௨. intr. (M. Rittu.] To

hop, leap about on oneleg, asboysin the game of

Rinti-y-atittal ; gbenpéarared தாவிநடத்தல். இத்தி
கின்றாடு மரிவையர் (இருவிசை. கருலு. இருக்கீழ்ச், 11).
தூள் kittul, n. <Sinh. இரவி. WideSpreading areca-palm,
See nipbaipgy. (u%me.)

௦5 ௦0௧௯4;

மகரவாயேன்னும்

4. A kind

ஆபரணம்.

வினை யேசதுகிம்புரி யெயிறு வெண்ணிலா
கழிமண, 00).

கை

(கம்பரா.

5. Man's ornament for the upper

arm, a kind of epaulet;

Ggrarew?.

(w.)

@roryMapscd kimpuri-mukam, n. <@dyA

+.

Ornamental

knob,

as part

of

a jewel;

ஆபரணழகப்பின் உறுப்புள் ஒன்று,

Bary

A class of detnigods, celestial lyrists, supposed
to have the form of a horse and the head of a

of a book;

kitappu, n. <U. hitab.- 1. Title
sm@Guwt.

G6 Sat
நேற

(w.)

2.

Book;

sire.

kintikam, n. <granthika.

7௦௦)

திப்பவிழலம்.

Long

(மலை

இத்திநட-த்தல் 14௦ப்-ர௨(௨-,௮, 282௩. 4 இத்து.

3. To walk on
நடத்தல், (w.) 2. To

tip-toe; முன்னங்காலால்
hobble, மற) நோண்டி

நடத்தல்,

B6 BAN -s6[ B59 Aoow ]kinti-nil-, v.

intr, <id.+.

To

stand

on

tip-toe; pranks

காலை ஊன்றிநிற்றல், (87.)
Be Buy See kinti-y-atittal, க. 414.4.

Game of hopping about in a square traced on
sand and trying to touch others while so engaged, a boy’s ஐவ) பிள்ளைகள் நோண்டியடித்து

ஒதவரையோறஙவர் பிடிக்கும் ஒநவகை விளையாட்ட. Gg.)

@igi-gev

kintu-,

5 v. intr.

(w.)
1. To stand or walk on
one foot or both; to go on tip-toe;

கத்தல்
16 $14 Besridkintukkinam,
(Astrol.)

A division

of the

toes of
mgs S

n. <hintughna.

day, the

first

of the first day of the bright fortnight, half
one
௦811 5௪7௪௭ஈ௪௭, 9.1.) பஞ்சாங்க காரணங்களுள் ஒன்
றய்ச் சுக்கிலபக்ஷத்தின் முதனுளின் முற்பகுதியாகிய
வேளை. (விதான. பஞ்சாக்ச. 29.)

இந். துகாலன் Kintu-kalan,
who

limps

in

his

walk,

n.

<@ig-+,

who

hobbles
on tip-toe oF on one foot; கொந்திநடப்பவன்...
பாயத்து
kipayattu, n.
எ, hifayat,

Profit, advantage, gain from
lands
reduced rent or tax; @euruw.
(w.)

சம்பு

பயர்,௧.

elephant’s

tusk;

கிம்புருடர் 14ரறமாயர்கா,
man, one

held

at

1. Ornamental ring on

யானைத்தந்தத்திலிடும்

பூண்,

of patinen-kanam,

கணத்துள் ஓநவராய்

(8.1.7. 11, 480).

n. <himpurusa.
q.v.;

பதினேண்.

மானுடழகழம் குதிசையினுடலும்

படைத்த தேவசாதியார். (சலப். 5, 176, உரை.)
கிம்புருடவருடம் kimpuruta-varutam, 7.

<id.+.
Land between @makatam and imacalam, one of nava-varutam,g.v.; நவவநடங்களுள்.

ஒன்று... (சக்தபு, அண்டகோ. 37.)
இமாச்சிமாவெனல்

kima-c-cima-v-enal,

n, Onom. expr. signifying muttering, grumbling

50008) முருமுநத்தற்குறிப்பு. 7,௦௨.

LorGeussrev kima-v-enal, n.

சிமாவெனல், மொவென்பாரில்லை. (9,)

566

tughna.

கிமாச்

2, Worm;

@b5g14Bosttd kimittukkinam, n. <kin(W.)

ழு.

<@ég-.

நடத்தல். 2. To hop, to leap about on one leg,
as boys in the game of hinti-y-atittal ; நொண்டி
sé. 3. To limp, halt, hobble; நோண்டி

an

மகரவாய் வடிவில் அமைக்கப்பேற்ற தாம்பு.

Bene eee மம்பணம் (நெல். 96).

@gsuyastd kita-yukam, n. <hrta+. See Sas

யுகம்.

One

கரகங்கழி-த்தல்

1. See SigndSord,

கய்யாங்கிய்யாமெனல் kiyyan-kiyyam-

enal,n.

(W.)

1. Onom. expr. signifying

peeping of chickens, etc.; @f qoS2g S14. wudens
இய்யாங்கய்யாமென்று
அழுகின்றது.

2. Expr. signi-

fying the state of being in a fix;
குறிப்பு.

தூமோறுதற்

இம்யாக்இில்யாமென்று விழிக்க,

6 கயொதம் 1,5௨௩, n.< khyata. See Sung,
1.
(பிக்)
கியாதி

kiyati,

1.

<khyati.

1.

Fame;

புகழ். (கடா)
Khyati, wife of Bhrgu;
பிநதவின் மனைவி, 2. (கம்பசா,
தாடசை. 60.)
்
யால் kiyal,
n. <U.khiydl.

Hindustani
musical composition, or anythingA similar
to it
in Tamil; இதவகை
டுந்துஸ்தானீப்பாட்டு,

@uiripto kiyalam, n. <kasaya.

கஷாயம், சலிகல் யொழம் (இருவேல். ௪௪. Decoction;
08).

இரக்கம் Kirakkam, n.<@0m@-.
Dizziness,
giddiness, exhaustion; a%mny.
Loc.

கிரகக்கழிப்பு Kiraka-k-kalippu, n.<graha
See Sraange. (w,)
1669 kiraka-kati, n. Cid. +. (Astron.)

+.

சித்சசச் ெம்புரிஅவாஞ்செர்ததார்(8வ 69),
2. On
nee boss of a crown,
one of five muti-y- Planetary 11011௦0;
கிரகத்தின் நடை.
SmMPhY, 2.¥.5 முடியுறுப்புள் ஒன்று, (fen)
3,
அரகங்கழி-த்தல் Kirakan-kali-, உ.
Spout shaped like the mouth ofa
intr.
shark; pF <id.+. To perform
a Propitiatory ceremony

923

இரகச்சித்திரம்
to avert or mitigate the evil influence
கிரகசாந்திசேய்தல். (1.)

Family 1556051005); குடம்பச்சச்சரவு.

சென்

மித்த வருடரு: மூண்டான வத்தமுர் நிதால் சரகச்சித்ர.
மம் (அறப், ௪2. 39).

BQiséoop

kiraka-c-cugru,

n. <grahat.

Revolution of planets; &sap Petr abyipon.. (W.)

இரகசம் 1422௦௨, n. <krakaca.

95 Baad. Pagsg. satéss. 115.)

@oeerpG

kiraka-canti,

இரகதானம்

of planets;

@raFAS Gath kiraka-c-cittiram, 1. “சர்ச

+.

A hell;

இரகம்
1:47212-08ற௨௱, ௬. 4 சரசக்க்.

Gift intended to avert the malignant influence
of planets; நவக்கிரகங்களின் பிரீதிக்காகச் செய்யுந்

தானம்.

@raGsrazib

kiraka-tésam,

n. <id.+.

Affliction,calamity, suffering from the malignant

influence of planets; SrasPi ge விளையுந் தீங்கு.
@165o01_kiraka-natai,n.<id.+. (Astron.)
Planetary motion; &re ag.

@re He

kiraka-nilai, n. <id.+. (Astrol.)

n. <grahat+. Aspect of planets of which there are five, viz.

Propitiation of planets by offering oblation,
prayer, etc.; கிரகத்தால்வநந் தீமைகழியச் செய்யும்.

கட்பு,

ஆட்9)

உச்சம்,

நிலைமை.

@QraCpré@G

பரிகாசம்.

பகை,

நீசம்)

.

கரகம்

kiraka-nokku,

Relative

aspect

m.

another; configuration, in four aspects,

Evil influence of planets, as pain, poverty,
sickness; S4Ganaiér Wevssr. Collog. 3. Planet-

கீரகத்தின் பார்வை,

ary ephemeris;

இரகசெபம்

Ssaftvdg Soy.

kiraka-cepam,

n.

<id.+.

Prayer offered to planets to propitiate them to
ward off their evil .influence; கிரகத்தால் உண்:
டாகுந் தீமைகழீயச் சேய்யுஜ் சேபம்.

BQrsomFF
6 HESLO

kirakana-c-cantu-

k-kattu, n. <grahana+sandhit+sc®. Duration of an eclipse; &racos Gam ii8 af Gworaps
உள்ள

காலம்,

(0.௦)

இரகணசக்தி 1ப விவரக்,
Power

of

comprehension;

n. <id.+.

2eerfigrGardrgns

<id.+.
to

of planets, one

@aeenmbd
kiraka-ciram,
2. <id.+.
(Astron.) 1. Planetary motion; Sraper. 2.

(Astrol.)

நிற்கும்

viz., 7@

சோச்கு, அசைகோக்கு, முச்சால்சோக்கு, முழுகோக்கு)
@ravnuim@

(Astron.)

நி;

kiraka-p-patu,

௩.

<id.+.

The conjunction of the sun and a

சூரியனோ வேறுகீரகமோன்று சேர்ந்து ஓர்

இராசியில் நிந்கை. (யாழ். ௮௧)

இரகப்பிரீத kiraka-p-piriti, n.<id. + priti,

Propitiation of planets,

20௦).

செய்கை.

by

prayer,

கிரகத்துக்குத் தானம்முதலியவற்றல்

offerings,

திதப்தி

@revuIenp kicaka-p-pilai, n.<id.+. See

SsaGgragtd.

(w.)

இரகப்பெயர்ச்ச 1421-0 -றவகா௦௦), n. Cid.

+. Transit of a planet from one zodiacal sign
to another; Sse @UuTpins.

திறமை.
இரகணதோஷம் !வ்ல௨ட௨-100வர, ௩, “3ம்.
@reugserb kiraka-patanam, n. <id.+
Harelip in a child, supposed to be the result of patana. Latitude of a planet; s°aGrena. (W.)

@rauG kiraka-pati, ». <id.+.

the mother’s seeing an eclipse when pregnant;
கரீப்பகாலத்தில்

தாய்

கீரகணத்தைப்

பார்த்தலால்:

குழந்தைக்க உண்டாவதாகக் கநதப்படூம் மேலுதட்டுப்

பிளவுநோய். (பைஷஜ. 907)
இரகணம் kirakanam,

n. <grahana.

Holding fast, grasping, seizure;
Comprehension;

பற்றுகை,

மனத்திற்கிரகிக்கை.

2.

Planetary influence; Sragfer oPanmb.

3. Eclipse,

kirakana-mocanam, n.

See கிரகணமோக்ஷம்.

@asoarGiwr Feptb

கிரகத்தின் சுற்று.

+.

ள்க$ம ௦0 280) சந்திரசூரியர்களின் கிரகணம்.
<id.+.

Revolution of a 01௧௭௦;

1.

as the seizing of the sun or moon by the nodes

@reomC wrod

Sun, as

lord of planets; a@fusir.
Bravifal@Gs® kicaka-parivirutti, 1. <id.

kirakana-mdksam,

க. <id.+bala,

@astievid

kiraka-palam,

@rafent_

kiraka-pitai, n. <id.+.

(C.c.)

கிரகதோஷம்.
இரகபுடம் kiraka-putam, n. <id.+.

கிரகஸ்புடம்.

raid kirakam, n. <graha.

See

See

1. Planets, of

1, which there are nine in the Hindu system, viz.,
<id.+. யம் ௦4 ௨௮ ௪௦11056; கிரகணத்தின் நீக்கம். ஞாயிறு, இங்கன், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி,
@raoof kirakani, n. <grahani. Continual சனி, இசாகு, கேது; கோள்கள், 2, (Mus.) The
looseness of the bowels, chronic diarrhoea of six

kinds, viz., 9ésé@oreA, ccsesansé@ snes,
இலேட்மெவாதக்ரொணி, மேகக்ரொணி, மூலக்கராணி,
வாதக்ராணி;

அச்ரணபேதிலவகை.

(பைஷூஜ.)

element of time-measure which specifies the
starting beat of a song, of four kinds, viz., 98
சம், அகாகதம், சமம், விஷமம், 006

pirdnam,

பெ.

கீர்த்தனத்தின்.

௦1 (60) 747.

ஆரம்பகாலத்தை

கிரகம்

924

யுணர்த்துவதாகிய

தாளப்பிராணத்தோன்று,

சான. 42),

(பரத.

@re.b’ kirakam, n. <grha. House, habita-

tion.

See Sma.

@reweetid

<grahat.

kiraka-mantalam,

See SachPf.

கரகமாலிகை

kiraka-milikai,

526 கீரகமாலை.

க.

n. <id.+.

@ e1002 kiraka-malai, n.<id.+. (Astrol.)

Position of two or more planets in the zodiacal
signs following each other asa garland in their

இிரத்தெகரம்
civdkamam,

q. v.; சிவாகமங்கள்

னுள் ஒன்று. (சைவச௪. பொத. 885, உசை.)இநபத்தேட்ட
இரணம்வீசு-தல் kiranam-vicu-, v. intr.
<id.+. To emit rays; eofunggee.
.
@aonrwon
od kirana-mali, 2.<kiraja-mélin.

Sun, as emitting rays; afweir, (GL7)

Greer kiranan, n. <kirana. Sun, as
having rays; சூரியன். இத்த பல்பெரும் ரண

ஸில் வயங்சொளி எளர்க்தான் (பாரத, பதினான்காம்.
108).

@agi

kiratu, n. <hratu.
1. Sacrifice ;
கிரகங்கள் மாலைபோல் தொடர்ந்து நீற். யாகம். செனக்சட
வுடானும
்
(அரிசமய
.
பத்தொச. 93).
கும் நிலை. (87),
2,
Ahell;
srsams
.
esq.
saréen
115) 3.
@reas@o1b kiraka-vakkiram, n. <id.+. An ancient Rsi; ¢ முனிவர்.

own order;

Retrogression

of a planet;

'சல்லும் கதி.

இரகவட்டம்
1. 56

கிரகம் பின்னோக்கிச்

kiraka-vattam,

கிரகவீதி,

2. Revolution

கிரகச்சுற்று,

».
of

<id.+.
a planet;

கிரகவீதி 2௨-ம், உ பப், Planetary

orbit;

+.

kiraka-sputam,

586 கீரந்தகர்த்தா,

Kiraka-svaram,

க.

<id.+.

@-radhand.
Prayer,
நவக்கீரகபூசை.

இரகி-த்தல்

kirakaratanai,

ஜூ. <id.+

etc., offered to planets;

kiraki-,

17 v. tr. <grah+.

1.

கிரத்தகாலக்ஷேபம் kiranta-kalaksépam,

10150) நால்.
2. A verse
taining 32 syllables, sléka;

Initial note of a melody-type; orGcujsvarnd,

இரகாராதனை

(17.)

பிரசங்கி.

n. <id.+.

நிலையை வரையறுக்கை,

sreurPusctr.

2. Impudent fellow; அதிகப்

1. <id.+.

(Astrol.) Determining the correct Position
of
planets, at the time of one’s birth;
ஜாதகத்தில்:
ரகங்கரின்

இரகஸ்வரம்

Author of a book, writer;

@aepan gost kiranta-karan, 2. <id.t.

SragGsdqud ang,

'சகஸ்புடம்

கிரத்தகர்த்தா kiranta-kartla, n. <grantha

Study of religious 90115;

களை ஒதுகை. Collog.

@agS1b kirantam, n. <grantha.

கும்

சமயநால்

1. Book,

or
prose conஓந்றேழித்து உடு

உயிர்மேய்யுமாகக் கோள்ளப்படம் 32 எழத்தின்

கூட்டம். 'இத்தகுபுசாண இரந்தத்தின். ஜொகை

கமாம் (G8. வெமான்.

புசாண,

script, used by Tamilians

வடமோழீயை

'எழதுதற்கத்

8),

யோரிலக்

3, Grantha-

in writing Sanskrit;

தமிழ்மக்கள் வடிங்கிய

எழத்து.
1. To seize, grasp; பற்றுதல், 2,
4, Sanskrit language; an Guomg.
176
Collog.
ead. 3. To receive, 800621;
B76) kiranti, n. <granthi. 1. Knot,
ஏற்றுக்கோள்ளுதல்.
tie,
(8) 4. To infer, deduce,
joint
of 06 0௦09; முடிச்சு.
conjecture;
குறிப்பா
2.
Interse
லநிதல். 3: To draw out,
ction
as secrets; to get the three veins Qan, பிங்கலை, சுழிருனை; நாடிழன்of
information about; துப்பறிதல்,
நின்போநத்து. (105) ல் Ulcer, tumour,
extract, as essence; மாரம்வாங்குதல்,
venereal
swelling, etc., syphilis;
TECK corms.
கிரங்கு-தல் kiranku-, 5v.
டும்
ரர்திச
ோயாதி
(இருவானேக்.. திர்த்சவி, 10), 54ஒட்
intr, prob. சக்கு...
To get fatigued, jaded; to
Kernel
of
emblic
myrobalan ; நெல்லிப்பநப்பு,
look withered ;
'சார்வடைதல்,
discern, understand; நுண்ணிதின் comprehend,
உணர்ந்துகொள்

டான்.

அவன் பயொல். இரல்பப்போய்விட்

Loc,

கிரசேமிரம் kiracémiram,
n.
ஸ்டா; பச்சைக்கர்ப்பூரம்,

இரஞ்சனம்

Horse-radish,
_

Crude

cam(நூ, அப)
Kiraficanam, 1. cf. griijena,

566 முநங்கை, (மலை),
அரணம் kiranam, ௩. <hirana,

1. Ray of
ugh beams afi. _ 2 Light, brightness,
bril3
* Blemrs

ancient

send (siscen. 21).

3. An

Saiva Scripture in Sanskrit,
one of 28

கிரத்தி”

ஷட்,

husk of cardamom;

இடா

vn. cf, @@ 988. Capsule,

ஏலத்தோலவி,,

காவ.
(9)
கிரத்.இிக்கட்டு kiranti-k-katt
u, n. 4 இரக்க!
+. Venereal swellin

விரணம்,

g

(ரூ)

G06 Set

or

tumour;

?

மேக

kirantikam, ௪, <grandhi-ka.

Long 0500 1000) திப்பலிழலம்.

(மலை)

G1 Bp a0 kicanti-takaram, n, [ற gran.
thitagaramu]
East

நந்தியாவட்டை.

Indian

(சம். ௮௧.)

rosebay,

See

கரத்திதாயகம்

925

ரொசம்

இரந்திநாயகம் kiranti-nayakam, n. 4 ரர்
இரு. A plant, as curing cutaneous eruptions;
சோறிபுண்களை நீக்கும் ஒருவகைப்பூடு. (பதார்த்த. 990.)

Bowaips@

kirama-valakku,

@rwadsgor

kirama-vittan,

@96 MCws6%7 _tbkiranti-p-pantam,a.<
id. vitta.

+.
Highly flavoured comestibles producing
bad humours or cutaneous eruptions; tystrader

யுண்டாக்தந் தின்பண்டம்.
இரந்திப்புண் வ்கயப்-றாறய,

க.

Venereal

Guadary.

ulcer,

bubo,

chancre;

&ர்4,

(w.)
இரத்திமுலம் kiranti-milam, உட prob.
grandhi-ka+. Long pepper root; #useP povib.
(மலை.)

@reHaimuy

Flatulence

kiranti-vayu, n. <granthi+.

attended

with

eruptions

and

difficulty of breathing, especially in children;
குழந்தை நோய்வகை.
இரத்து 14௨௩60, vn. <Kunthu.
A Jaina
Arhat, one of 24

firttaikarar,

qv.;

sidpner

நள் ஒருவர். (இிருக்கலம். சாப்பு, உசை.),
QawSeT 76s kirama-k-karan, n. <krama
+.

Well-behaved person, man of good con-

00௦) ஒழங்காக நடப்பவன்,

இரமச்சா
(Astron.)

(யாழ். ௮௪.)

14௨௨-௦௦,

௩.

<id.tjyd.

Sine of a planet's declination;

கீரக

கணிதத்தின் உறுப்பு,

BaF peg

kirama-cirutti,

உட பகிர்.

Creation of elements one after another, dist. fr.
yukapar-cirutti; பிரகிநதிழுதற் பிருதிவிவரை ஒன்
றன்பினோன்று அடைவே படைக்கப்படகை. (வேதா.
சூ. 80.)

இரமதாடி.

(0௨௨-126),

௩.

<id.+dhati.

One well-versed in the krama method of reciting the Véda; வேதத்தின் கீரமயாடமோதுவதில்

வல்லவன். Qaaragref Wass @rogny (பிரபோத,
இரமதாவா

14௧௧-1849, உ. <id.+.
ois,

Ori-

வியாச்சியம்.

a
@aoo'n3c#eud kirama-p-piracavam,
<id.+.
Normal, easy delivery; சுகமான பிர்
வம்.

(இல், வை.

@atwid
propriety,

898;)

kiramam,

n. <krama.

rule, method, regularity,

1. Order,
sequence;

Crore aMersie® பண்செய்யும் (தேவா. 1153,
ஒழங்கு.
8). 2. Proper course of action, good conduct,
strict observance of religious or moral rules; a
முறை.

எக்கரமங்களும் கலங்9 (உத்தரா. சம்புவன். 29).

3. Particular method

of reciting Védic texts,

in the formula ஸ், 6௦) ௦8, 604 வேத சம்மிதை

களின்

பதங்களை

மேன்மேலுங்

கூட்டி

கரம்பதல் ரெொமஞ்சடை (பிரபோ. 11, 4).

ஒதுமுறை.

n. <krama-

Ancient Brahman title, as one skilled
in the krama method of reciting the Védas;
வேதத்தின் கிரமபாடத்தில் வல்ல பரர்ப்பனரது பழைய
பட்டப் பேயர். சூர்யதேவ இரமவித்தன் (5,1,1.11, 255).
கிரமுகம்
kiramukam,
nn.
<kramuka.
Areca-palm.
See apg. (w%e.)
:

@aCiwear kiraména, adv. <kramena.
regular

course;

முறையே,

வியத்தி உண்டு Rae. 39).
இரயக்காரன்
+.

BrwéEF@

SsGuvew

In

Paggemd

kiraya-k-karan,

Seller, vendor;

n. <kraya

afpuaeér.

kiraya-c-cittu, ௩. <id. +. See

கிரயசாஸனம்.

இரயசாஷஹனம் 1/2௨74-085கற௨௱), 8. 410. 4.

Bill of sale, sale-deed; alfu2arcusemd.
இரயசேஷம்

kiraya-césam,

Balance of sale ற10௦8605)

n.

<id.+.

ஒத்தித்தோகைமுதலிய

வை யொழிய கீரயத்தில் மிச்சழூள்ள தொகை.

இரயபத்திரம் 1ப/-ஆ2-0க(1கற, ௬. 4184.
626 கீரயசாஸனம்.

இரயம் 14 ஷு, n. <kraya.

பனை,

1. 521௦7 விற்.

2. Selling price; விலைத்தோகை.

இரவுஞ்ச ரி 111220௦௨00, n. <krauiica
+. The Eastern part of the Himalaya range,
in Assam, as split by Skanda; @toans2vsGer

டரின்சீழ்ப்பாகத் துள்ள ஒரு மலை. (பு.வெ. 6, 9, உசை:)
Baayen
do Bey
+.

The

kiravuica-t-tivu,

fifth annular continent

n. <id.

surrounded

by the ocean of milk (séay. அண்டகோ.

19), 07

ocean of ghee (#@.), as containing the Airavunca-kiri, one of elu-tivu, பெ.) எழதீவுள் ஒன்று.

Bayer

11, 5).

ginal suit, regular suit;

க. <id.+.

566 கீரமதாவா.

kiravuiicam, n. <krauitca,
(@ar.)

Indian love-bird; seed.

1.

2. Distance

measured by a single flight of a fowl; Gamtups
தும் அளவுள்ள தூரம். (இவா.)
3. 5௦6 கிரவுஞ்சத்

தீவு. சம்புசாகல் குசைசச வுஞ்சம் (சந்து. அண்டசோ,
19.)

4, 9866 கிரவுஜ்சகிரி.

(சச்சபு. தார, 106.)

இராக்இ kirakki, n. <U. bhiragi.

High

price; ogat%v.

@are@

cinal plant.

@an@unb

kirakati, n. cf. hirdtaka, A mediSee SuGanby.

(w%)

kirakiyam, n. <gréhya.

That

which is worth knowing, accepting, receiving;
கொள்ளத்தக்கது.
@oweib kiricam, ». <grasa.
Mouthful;

கவளம். ஒருசொசங்கூட அன்னம் Dersler,

number of digits in shadow at

The

angula.

2. <id.+

kiracankulam,

இராசாங்குலம்

Sraawasarey.

an eclipse;

(W.)

Nose;

@anesrtd' kiranam, n. <ghrdna.
(இவா;),

முக்கு.

1ப௩ரவ௱,

'இராணம்?

கிரகணம்.

Eclipse;

கிராமத்தார்

926

இரொசாங்குலம்

1.

<grahana.

௩.

brass

Small

2.

(சூடா)

basin; Foarigd. (Se.)

Bang
gi Sov kirantu-,5v.intr.(j.) To skulk
about, lie in concealment;
mi giCancrengsv.
—tr. To splice, join or interweave the end ofa

cord with that of another; இணைத்தல்.
@oamw kiram, n. prob. graha.

Bridle; #4

வானம், (பிஸ்)

இராம்பாணி kirampani, n. <@smby+
gee. Nail resembling a clove; &smbiyanq

பகம், nm. Clerk; குமாஸ்தா. altar g,enPaiens. (W.)
- இராணி!
@amibry kirampu, ௬. <U. garanful. cf. Gr.
02
karnophullon.
Clove. See @eaiists, 1, 2
&racs®.
இராணி? kirani, n. <grahani. See
கிராம்புப்பூடி.
kirampu-p-piti, n. 4 சொம்பு
இரொணிக்கழிச்சல் kirini-k-kaliccal, 2.
<id.+.
Chronic diarrhea; கிராணி
உண்டாகும் வயிற்றுப்போக்கு. ௩.1.)

நோயால்

Qargaeem kiratakan, n. <kirdtaha.

hearted villain; Gamqwaier.

@agtb

Collog.

kiratam, n.<Kirata.

country, oné

of 56

tecam,

Hard-

q.v.;

சங்களுள் ஒன்று. (இருவேல். சத. 97.)

Name ofa
Bbusstyl தே

கிராதமூர்த்தி kirdta-miartti, #.<Kirdtat+.
Siva, asa hunter;

பிரான். (சல், ௮௧.)

Gan.GadGanenGaram

Gorges kirdtan, n. <kirdta.

சிவ

1. Hunter,

inhabitant of a desert tract; Gareir. (an.) 2.
Mountaineer; wads pad. GansisQseond srw
சன் (கக்தபு. வள்ளி, 18). 3. Cruel villain; Gamgu

வன். இடாதபலதேடும் 9ராதர்பொருள்போல் (இருப்பு.
186).

+.

Clove-shaped ear-jewel;

கிராம்புப்பூண்டு kirampu-p-pintu, 2.<id.
+.

Primrose willow, m. sh., Jussicea suffruti-

௦0827

காடீடுக்கிராம்பு. (L.)

@otiuwéeext Seer kirama-k-kanakkan, n.

<grama+.

Village ௨௦௦௦ய 04௧1) ஊர்கீகணக்கு

'வேலைபாரீப்போன்.

@Qaawsan
oie kirama-k-kaval, n. <id.+.

1. Service of a village watchman;
2. Village watchman;

Gangs kirantam, n. <kranta.

A parti-

cular aspect of a planet when it is in conjunction with the moon; &saaise? Geurteéra af

திரனோட சேர்ந்திநக்தம் நிலை. (௦.0.)

இராத்இ kiranti, n. <kranti.

1. (Astron.)

Declination of a planet; Sreéemisay.
tic. 566 கிராந்திவீதி..

@orpBeed
5௦6 கிரமச்சா..

2. Eclip-

kirinti-c-ca, n. <id.+jya.

இராத்திபாதகஇ kiranti-pata-kati, ௩. <id.
+.

(Astron.)

Precession

of

the

equinoxes;

சூரியன் ககோளக் குறுக்க ரேகையிற் சேல்லுகை.

@orgMBurgibd kiranti-patam, n. <id.+.

(Astron.)

The equinoctial

கடகாயணத்தைக் குறிக்தம் இடம்.

points;

Gu.

டர்

இராத்திமண்டலம் 148௦11 ௬கற(/கற,

<id.+.

526 கிராத்திவீதி,

B16 PSD

kiranti-viti,

(ர).

n.

n.<id.+. Circle

of the sun's course, ecliptic; @fuaf~.

(c, G.)

2«0féarad.

eniéaraparuetr.

@onwserasyg kirama-c-cavati, n.<id.+.
Public building in a village; eartGurgiahtb.

@arrws@eovey

kirama-c-celavu,

+.

Village

contribution

ance

of public functions

@a0G kirati, n. < Port. grade. (M. kirdti.}- GurgiéGaevay. (M. M. 331.)
Lattice, trellis, railing; qPuenty.

Samatder 2gay

டைய காதணிவகை.

Bans eps rus

for the

n. <id.
perform-

like festivals;

ஊர்ப்:

kirama-camutayam,

1,

<id.+.
Rights enjoyed in common
by
villagers, as the produce or income from trees
on common land, tanks, fisheries, etc.; alg.oresr

முள்ள ஊர்ப்போதுச்சோத்து. 0977௦1.

கராமசாத்தி

க்கக்,

உ.

Propitiatory ceremony to the tutelary
of a village; Sums Por peroodaradé

<id.+.
deity
Semin

தேவதைக்கச் செய்யுஜ் சடங்கு.

@a0wAtbwold kirama-cimmam, n. <id. +.

Dog, as the lion of the village;

நாய்.

இசாம௫ம்.

மம்போலே படுத்திருந்து (குருபசம். பன்னீ. 177),
கிராமணி

11/8௬,

2. <gramani.

1.

Headman of a village; Sumogp2vacdr. 2. Leaderor chief; s&%ventowreracr. (கூர்மபு. ஆசவர். 4.)

3. 285௨, 41118267; கிராமத்தான். (7.) 4, 7105
of some Shanars and Kaikkélas; srry fgubd

கைக்கோளரிலும்

ஒருசாரார்க்து

வழங்கும்

கரொாமத்தார் 1பு/ககை8) உ. 4 தசறக,

habitants of a village; ean? ostaemrid.

படீடப்
1௩

இராமத்தான்

927

இராமத்தான் 148௨18, ச. <id.
uncivilized person;

Rustic,

sr GCuymgsarer.

GarwC sarong kirama-tevatai, n. <id.t.
Tutelary deity of a village; emfané5 Czams,

@arwpSStb

Ground

in

kirama-nattam,

a village set

apart

n. <id.+.

for building

1௦0565, 4111286 5116 (௩. ௪.) ; ஊரையடூத்து வீடுகள்

கட்டக்கூடிய இடம்.

@rnwn
75 Pewnd kirama-p-piratatcinam, n. <id.+.
from left to right

Procession round a village
ரீவலம்..

இராமப்பிரவர்த்இிகம் 1428ஸ௨-ற-றர்கரகா!-

tikam, n. <id.+.

Village council; Samudacou.

(G. Tj. D. i, 193.)

இராமபாகம் kirama-pakam, n.<id. + bhaga. Portion of the crop delivered to the mirasdars of a village in lieu of their miras rights;
தாங்கள் விட்ட்க்கோடூத்த சில உரிமைகட்காக மிராசு

இரிச்சரம்
Botund

kirimiyam,

n. <grémya.

635, உசை.)

2. Barbarism; that which iscorrupt;

இழிவானது.
கிருவா. 11).

சொமியமால்
' கருமச்சழக்கல்

@ar Huser

Bm Giuypspacdr,

Bomin.Sgev kiray-, 17 v. intr.

கிராய்” 18, ௩. ௦4. இறுய்.
2. Akind

of

மேம் ஈட்ட)

soil

in

கரத்சேற்றுநீலம்.

1. Village

குறைதருங் சொமம் (மணி, 18, 1093).
ஊர்.

going

3. (Mus.)

up

and

2. Village;

Combination of musical notes

down

the

scale;

சேர்கீகைவகை. (பரத. இராக. 80.)
இராமம்” kiramam, n. perh.
Waterfowl;

௮க்தண

swamisefor

Pali gira.

நீர்ப்பறவை. (பிங்.)

@onowtesfuid

kirama-maniyam,

1.

<grama+mdanya,
Land enjoyed rent-free by
a hereditary proprietor of a part of the village
1௧௩05; பரம்பரையாக டுனும்தார் அநுபவிக்கும் இறை

யிலி நிலம். (௦. G.)
இரா,
=) சிபு kiraéma-muncipy, 2. <id.
+.
Head of a village, vested with judicial,
criminal and police powers, an office created

by the British;

2ParGGCegiggnd

கஸ்தன்.

இராமமேரை

kirama-mérai,

o3SGur

n. <id.+.

Allowance of a portion of the crop to the village officers and servants;

கிராமவேலைக்காரரின்

சுதந்திரம். (௦. ௦.)

இராமாஇகாரி
adhi-karin.

Bart

1வ்ககய்கம்,

n. <id.+

See &smor sus.

AHuG kiramatipati, ௩. <id.
+ adhi-

pati. Head of a village, either the proprietor,
headman or collector of the revenue on government account

(R. F.);

ஊர்த்தலேவன்.

இராமாத்தரம் kiramantaram, n.<id. tantare. Rural parts; sm2 Gry,

tract,

(7.)

இராயடி-த்தல் 189-௨01, ௨. ப.
To turf;

புற்பற்றைபோடதல்.

black

4 சொய்

09/04.

@onws gi kivayatu, n. <kairdta.
af%vGup.

சுவர்

1, மயா; புற்கா6.

agricultural

priced;

wasPedgrT.

To make

level and smooth by rubbing, polishing;
முதலியவற்றைத் தேய்த்துத் துலக்ததல். (97.),

(M. M.)

இராமம்! kiramam, n. <grama.

Villager,

(@Wz.)

தாரர்க்குக் கிராமத்தார் செலுத்தும் விளைவுப்பகுதி,

in an agricultural tract;

(ஞானவா.

kiramiyan, n. <id.

rustic, peasant;

See BevGandy. (M. M.)
@ewes kiran, adj. <U. giran.

.

1.

Rustic, vulgar speech; language of uncultured
060216; ஒமிசினரது கோச்சைப்பேச்சு. (இலச். வி.

Chiretta.
Dear, high

(c. G.)

இரி! 140, உ <kiri.

Hog, boar; ude.

af

யுங் எரியும் பேரையுஞ் Poorye சேட்டு (வெல்சைச்கோ.
122).

@? kiti, n. <giri.

Hill, mountain;

w2.

Qanais_c@sner BA (ஞானா. 50, 10).

இரி? 10, ஐ. ஜார். சரி. 17௦51426; பிணேயாளி.

இரியிருக்றெவன். 1,0௦௦.

கஇரிக.ரன் 1பரிகாகற, n. <krkara.
air of the body.

See

Sganér.

மல்வருல் இரிகரனால் (வேதா. சூ. 76).

A vital

அம்மதுட

னிரு

@fscsrof kiri-kanni,n. <girit. Durga,
as a form of Parvati;

grtéems. Siens Ofiseredl

கரியென்பர் (பாரத. பன்னிசண்டாம். 90).
Bilactrosfl? kiri-kanni, n. <giri-karni.
White

flowered

'வேள்ளைக்காக்கணம்.

AGA

mussell-shell
(மலை.),

creeper.

kiri-kiri, n. prob. giritkiri.

1௦2; மருட்டுப்பன்றி, (இவா;
இரிகை

kirikai, n. <kriy@.

(w.)

@ACsrevib

See

Wild

866 கிரியை.

kiri-kdlam, க. prob. «f+.

Disorderliness, slovenliness, confusion, want
of decorum, uncomeliness; sevtiGarenb. (j.)

@ié eb kiriccam, n. <krechra. Difficulty,
trouble, hardship;

வருத்தம்.

காளேநீ இரிச்சமெல்

லால் கழித்தி (கம்பரா. இருமுடி. 98).

@Méemb
&mb,

1. Oféer

சாப. 14).

kiriccaram, n. <id.
Query

werCer

See Sgé

(sifis. Surser.

இரிச்சரரோகம் kiriccara-rokam, n. <id.
+. Aurinary disease; p5fsGstaams. (Paa-.)
இரிச்சரீடம் kiriccaritam, n. True nutmeg.
5௦௧ சாதிக்காய், (மலை.)
.

இரிச்சிரம் kiriccitam, n.<krochra. See &g6

சீரம், 1. சாந்திசாயண ஏரிச்சிசம் (காஞ்ப்பு. செபு. 57).

QA¢APoo kiriccirittam, n.

ரீடம், (யாழ். ௮௧.)

@ifletd kiricam, n. <krsa.

52 கிரிச்ச

Slenderness,

thinness, tenderness; Gueiramw.

eau

(wy. 9.)

kiri-caram, 2. <giri+cara.

phant, as born
யானை. (இலா.)

in

mountain;

wud

Ele-

pes

@fleew kirican, n.< Giri-sa. Siva, as dwelling in Mt. Kailasa; @artr. @Petar ysirecf (Uap.
அருச்சுனன்றவ. 26).
@ile kicicu, n.<T. kirusu. 565 கிரிசுக்கத்தி,

@Ageea5G kiricu-k-katti, mn. <id.+.
Malay dagger, small double-edged sword; 59)
eureir.

(W.)

Giles

kiricai, n. <giri-ja.

Parvati, as

@ilane*

kicicai, n. <kriya.

See Sonu.

born of the Himalaya; பார்வதி. பார்ப்பதியே and
பறு எரிசை (திருவானைச், கோச்செய். 81),
சம்பாலைக்குச் செய்யுல் இரிசைகள் கேளிரோ (வ்,
இருப்பா, 9).
@figer SG kirita-cakkiri, n. A.musical
mode including

several

0065;

ஒநவகைப் பண்.

(w.)
Gif grit Saco kiri-turkkam,n.<giri + durga,
Hill

fort,

பேசசணான

mountain

stronghold;

மலையாண்.

இரிதூர்க்க நீக்குதல் (ஒருதுறைக். 41).

@Acn9 1512 Aewr cd kiri-p-piratatcinam,n.

<id.+. Going round a sacred hill from left to
right; GaagSP avomujsitar 1o%venus வலம்வருகை.

lika.

Miovelens

kiri-mallikai, n. <giri-mal-

1. Conessi 6௧0.

2. Indian cork.

திரியை

928

இரிச்சாரோகம்

566 வேட்பாலை. (மலை),

See மலைமல்லிகை,

தனுகரணங்களை ஆண்)மாக்களுக்குக் கொடுக்குத் சிவ
age.

(A. ௪. 1, 68).

AMurenranud

kiriya-caivam,

1. <id.+.

(Saiva.)

A Saiva sect which gives prominence

to

and

rites

ceremonies,

one

of

16

caivam,

பர. சைவம் பதினுறணுள் கீரியைகளையே முக்கியமா
கக கோள்ளுத் சமயம்.

APuTS Hi
hiriydttu.]

(2. நி. போ. 256.)

kiriyattn, n. <kairdta.

Chiretta.

GMurBonrgoy

Gaiva.)

kiriya-tikgai, n.<kriya +.

See &fumag.

இரியாபதம்

Finite

verb,

kiriya-patam,

as

வினைழற்றுச்சோல்.
இரியாபாதம்

(Saiva.)

the

[M.

See SevGanbdiy. (wte.)

word

x

<id. +.

denoting

kiriya-patam,

action;

n. <id.+.

The section of the civakamam,

which

deals with the modes of worship; சிவாகமத்தில்

urmusdSPouaeidr cma sor de, o 15 8.

இரியாபூசை
kiryi-pacai,
8164,
(Saiva.) The worship offered to Siva through

கற்க

கிரியாபாதத்தான் புரியும் பூசை.

Guru

tes

(wv.)

kiriya-markkam, n. <id.

+.
(Saiva.) Rites and ceremonies as the
means to attain salvation; pSédafu கிரியை
யாகிய உபாயம்.

(w.)

கிரியாலோபம்

1௨15௧௫, ௩. <id. +.

Omission to perform duties ordained by Sruti,

61௦.) வைதிகச்சடங்கை அனுட்டிக்கம்போது, FES PR

வியவை விதித்த அங்ககாரியங்களில் நேரங் தறை,

கிரியாவதி

kiriyavati,

௩

<kriyavati.

Gaiva.) Initiatory ceremony in which the guru
actually performs the necessary rites, as dist.

fr. nanavati, a kind of auttiri-titcai, q.v.; gon
டமண்டலாதிகளையும் வேதிகளையும் புறத்தே அமைத்து
ஆகமத்திற்கூறியபடி செய்யும் ஒளந்திரிதிகைஷைவகை,
(@. ®. 8, 3, Rare.)
இரியாவான்

பஞ்சக,

nom. sing. of kriydvat.

௩.

<kriydvan

One who duly performs

(w.)
duties as ordained in Hindu Sastras; அனுஷ்.
BABESA kirimisci, n.< U. girmiz. Cochi- his
டானழள்ளவன்.

neal, the dried female insect; scarlet

dyestuff;

+.

புழவகை...

ஒருவகைச் சிவப்புச்சாயம். (௦, 1], ற. 4, 120]
BABS SALI
kirimiaci-p-pulu, n. 414,
Cochineal

(நா. 12.)

கிரியாசத்தி

insect, Coccus ௦2216).

kiriya-catti,

.

<kriya+.

Gaiva.) Siva’s Energy which provides the souls
with gross
ence-planes
panca-catti,

and subtle bodies and with experi-

according to their karma, one of
9-1.) பஜ்சசத்திகளுள் ஒன்றகி உலக.

சிநட்டியாதிகளைச்செய்து

கன்மங்களுக்கு. ஈடாகத்

கிரியாவுத்திரி kiriyavuttiri, உ. <hriyat
hautra, (Saiva.) An initiatory ceremony, dist. fr.
ndnavuttiri,

See &funag.

Genus kiriyai, n. Chriya.

1. Act, action,

deed; Gaiims, 2. (Saiva.) Second of the fourfold

meansofattaining salvation, which consists
in worshipping
Siva with rites and ceremonies
prescribed in the Agamas; சிவனை ஆகமங்களில்

விதித்தவாறு
வழீபசை,

புறத்தொழீலானும்

(9. போ.பா.359)

அகத்தோமிலானும்.

3, Funeral

rites

and solemnities; ceremony of offering
oblations

இரியைக்கேடு
to

the

929

deceased

(Mus.)

Mode

ancestors;

of measuring

tala-p-pirdnam,

qv;

(பரத.

5. (Gram.)

தாள.

30.)

5௦ கிரியாசத்தி,

உத்தரகீரியை,
time,

one

4,

of ten

ston’iSarangGareros.
Verb;

aS@er.

6,

7. 5௦6 கிரியாவதி. (9. ௪. 6, 3)

@heoueCa®@

kiriyai-k-kétu,

ஐ. 4124.

Slovenliness, debauchery, disorderliness; penpé
Ga®. (w.)
@MenusaG-Sev
kiriyai-ketu-, v. intr.
<id.+.

To be disorderly, slovenly, destitute

of good conduct, irregular in habits;

etiam

தல். இரியைகெட்டவன்.

AMcounwaepresttd
<id.+.

kiriyaiyil-fanam, ௩.

(Saiva.) Ecstatic

condition

during

இருகத்தன்

இரீடம்!

பரக,

@tt1b*

kiritam,

diadem; wer?py. (Bar)

n.

n.

<hirita.

Hedge cotton.

வேலிப்பரத்தி, (மலை)
@fi_orBuG kiritatipati,

n.

@fraci9 ran G8

kirita-p-pirama-vati,

வாதிக்தம் சமயத்தான்.

(தத்துவநிஜா. 94.)

இரீடாபர்வதம் 1404(8-றவாரலர்வா, n.<id.+ .

<id.+.

சுனன். (இவா.)

Mental

worship

of

Siva;

மானசபூசையாகிய அந்தரியாகம். (9. போ. பா, 8, 1, 2,
us, 358.)

Bihig. kiriti, n. <Kiritin,
Bifig.?-S
ev

விங்கவடிவிற் செய்யும் பூசனை. (9. போ. பா. பக். 357.)

1. Arjuna; og4
(w.)

kiriti-, 11 v. intr. <hrid.

afémum<6.

1.

இரீடிச்கும் பாடும்

வினையாேல்.

இரியையிற்இரியை kiiyaiyir-kiriyai, ௩. (பதினொ. பொன்வண். 47). 2, £1௦
<id.+. (Saiva.) Worshipping Siva in linga தல்.
form after the purificatory ceremonies enjoined
Gan. kiritai, n.<krid@.
amusement;

விளையாடேதற்கு

2. King; oadr.

70 ஞர், ஷி

in Agamas; Saraugoh கூறிய சுத்திழன்கை சிவ

hold

that all the manifestations in the universe are
but the sport of Brahman; உலக்த்திலுள்ள
தோற்றங்களேல்லாம் பிரமத்தின் விளையாட்டேன்று.

for pastime;
Mound erected
அமைக்கப்பேந்ற சேய்குன்று.

(Saiva.)

<kiritat

A sect of Védantists who

mental worship; அந்தரியாக உறைப்பின்கண் நீகழம்

ஒர் அனுபவ உணர்வு. (௪ போ, பா. 8, 1, 2, ud. 358.)
இரியையில்யோகம் kiriyaiyil-yokam, n.

See

1805; முடிசூடிய மன்னன்.

adhi-pati. ௦ம்
n. <kridat+.

Crown,

00றப1௨1௨;

புணர்

1. Play, sport,

2. Pastime of women;

(இிவா.) 3. 0000124100, ௦௦1610
இரியையிற்சரியை kiriyaiyir-cariyai, ௩. மகளிர்விளையாட்டூ,
புணர்ச்சி. (சூடா.)
<id.+. (Saiva.) Collecting materials for the

worship of Siva; Payymads, வேண்டப்படும் உப
கரணங்களேல்லாம் செய்துகோடல்.(9. Gun.um, ud.
357.)

@Agreesr kiri-racon, n.<giri-rdja. Hima-

laya, as the king of mountains; @towio2v. (பில்)
\astesrip

kiri-vanam,

#. prob:

id.+

(இவா.),

Onom.

expr.

rtu.

enp-. Antimony; porgeerSae. (W.)
@PsOQeesrev

இரீதன் kicitan, n. <krita.

kiriccenal, n.

Son purchased

from his natural parents and adopted, one of
12 puttiran, q.v.; பேற்றேரீடமிநந்து- விலைக்கு
வாங்கப்பட்ட சுவிகாரபுத்திரன். (ஏலா, 31.)
இரீவம் பகா, ஐ. 497402. 112010) கழத்து.

Bifalto}a kirisma-rutu, n. <grismat
Summer, the months of Ani and Ati, one

of six rutu, ட முதுவேனிற்காலம்.
signifying creaking sound; ef eSaa hen.
kirukkan, n. <@gég-.
ரீசன் kirican, n. <giritisa. Siva, as
Aaa
Fascr.

lord of Mt. Kailasa;

(We)

Arig. kiritti, n. cf. @GA~!. Square-stalked

vine. See tSreirem.. (w%.)
®P_Orobd kirittumam, n. <grisma.

Hot

season, the months of Ani and Afi; முதுவேனிற்
காலம்.

(பிங்.)

a6 5M kiritma-cuntari, n.<grisma-

BP
sundara.

82185...

Medicinal

in

rice

kirita-taranam, n. <kirita

Crowning, coronation;

இரீடதாரி

One

common

596 செநப்படி. (தைலவ. தைல. 106.)

இரீடதாரணம்
+.

plant

who

wears

12-80,

a diadem,

king; முடிதரித்தவன். |

முடிதரிக்கை.

உ.

<id.tdharin.

crowned

prince,

fellow.

505 கிறுக்கன்.

B@EG- SH

kirukku-,

கிறுக்கு-. (9௦17௦9.

, இருகசாரி

லகி;

இருகத்தன்

kiruka-c-cittiram,

7.

Family dissension; sGibus

kiruka-cari,

உ.

<grha-carin.

இல்லற நீலையிலுள்ளவன்.

மோம்பில் இருகசாரியை
தரு. கோபுர. 179),
Householder.

See

.

இருகச்சித்திரம்

<grha+chidra.
சச்சரவு.

5 0. intr,

Crazy

பேசற

யூட்டிய கேண்மையர் (சவ

141௦0,

n. <grha-stha.

566 கிநகஸ்தன். கலன்கழியா மகனிர்

இருகத்தர் (ஏகாதி, சாலகிர், 40).

இருகதேவதை

Bpravestentd kirucarannam, n. <kysara

kiruka-tévatai, n. <grhe

+. Household deity; @aoqumpGaisand.
கஇருகப்பிரதிஷ்டை

n.cid.+.
viding

it

இருட்டிணவல்லி

930

இருகதேவதை

+-anna.

house, Provisions,

61௦7

@@erGaraib

புது

வீடு கட்டிக்கோடுத்து ஏழைக்குடும்பத்தை ஸ்தாபிக் roga.

kirvca-rokam,

Emaciating

Bey’

B@q@arnI
aC oreo kiruka-p-piravécam, n.

தேகத்தை

வற்றி

280.)

kirutti, 2. <grsti.

Young cow

இருட்டி? 1400ம், 2. <ghrsti.

Hog; பன்றி.

1௨1 125 01763 ௦0௦௦; தலையிற்றுப் பச. (சூடா.)

<id.+. 1. Ceremony performed when occupying a newly built house; புதுவீட்டிற் குடிபுகும்

2. Ceremony perform-

எதிர்த்த இருட்டின்

ed when a bride is first taken to her husband’s

(அரிச். பு, வேட்டஞ். 70).

இருட்டி? 100006, ௩. 1. cf. @FLy. Square-

house; woriGudrenS sonar’ yg (pace
முறை அழைத்துக்கொள்ளும்போது செய்யுள் சடங்கு.
@HsuG kiruka-pati, n.<id.+. 1. Master
of the house; of G$s2vaicr.

௩. <hpdat

disease;

யோடூக்தம் நோய், (பைஷஜ.

கை.

போது செய்யுஞ் சடங்கு.

and rice;

பொது. 544, உரை)

Settling a poor family by pro-

with

A dainty made of sesamum

அன்னத்துடன் எள்ளுப்போடிகலந்த உணவு. (சைவச.

kiruka-p-piratistai,

stalked vine.
௦1 40)

566 பிரண்டை.

பறவைவகை.

இருட்டி ணசகாயன்

2, Householder;

<Krsna+.

(மலை.)

2. A kind

(பதார்த்த. 893.)

147ய11/0க-௦வ180
௧0, ௬.

Arjuna, as having Krsna for his

இல்லறத்தான். பரிகாரம் இருசபதிக்கும் பிரமசரிக்கும்.
comrade; aipéaarcir. (95.)
பகரர்திிவாம் (ிவதரு. பரிகார, 9),
இருட்டிணசீரகம் kiruttina-cirakam,
@gpatb kirukam, n. <grha, House; 086,
<id.+.

இருகத்தின் மைந்தர்சண் மேவுறாமையில் (விகாயசபு. 20,
10).

இருகரன் kirukaran, n. <hrkara,

887801 ௦மாம்ற,

5௨6 கநஞ்சீகம்.

கிருட்டிணபக்கம்

A vital

“14.4...

௯.

(மலை)

kiruttina-pakkam,

525 கீதஷ்ணபக்ஷம்.

:

2.

Qo@uyesrumenrts kiruttina-panam, 2.
air of the body, causing hunger, anger, etc.,
one of taca-vayu, q.v.; UF Garin முதலியவற்றை prob. krsna-parni. Strychnine tree. 56௦ எட்டி.

யுண்டாக்குந்
உசை.)

தசவாயுக்களுள்

Gpsaingid

ecrpi.

(Med.

(மலை)

3, 26,

B@y-corCinth

kirukastam, n. <grha-stha.

Life of a householder, one of four dcciramam,
9.5.) ஆச்சிரமம் நான்கனுள் ஒன்றன டல்லறநிலை.

கிருகஸ்தன்

Kirukastan,

கிருட்டிணம் 144/௨,

man; man
Colloq.

@svampareir.

of status;

“1p.

Black antelope Antilope bezoartica;

கநநீறழள்ள

4103.

விட்டுத்

கிருட்டிணமூலி

of the house, wife; waral.

1.

kiruttina-mili, », prob.

Holy basil;

கிருட்டிணராயன்
<Hrsna+.

kiruttina-martti,

பலம் ரஷக; கண்ணபிரான்.

krsna-mili.

மே (சைவச. ஆ ஆசா. 00),

kirukini, n. <grhini.

மான்வகை.

ருட்டிணமூர்த்தி

@@@ kiruki, n. <grhin
Householder;
கிநகஸ்தன். பிரமசரி இொலயென்னவே பேசு மிருவரு

BQGFAb

xr A Chstd kiruttina-mirukam, n.

<id.+.

@ par
s0 Stoo kirukaratanai, n. <grha+

@@Gowil

1,

2. Pepper; arg. (Lote)

2. Honest, worthy

in the house;

n. <krsna.

Blackness, darkness, dark-blue colour; s@w%iy.

n. <grha-stha.

Ga&onsar$2vuGeyictrorrarctr,

a-radhand.
Worship
தேய்வ வழீபாட.

௩.

See s6Canfan?.

(மலை)

1, Householder, one in the second stage of life or

dcciramam;

kiruttina-pétam,

<krsna-bhedd. Christmasrose.

giew&.

(மலை),

kiruttina-rayan,

௩.

Krishna Raya, the famous king of

the Narasimha dynasty of Vijayanagar, 1509-1530; 16-5 நாற்றண்டின் தொடக்கத்தில் விஜயநகா

Mistress

பிரசித்த அரசருள் ஒநவர். எட்
1. ராஃயத்தை
கனகன் ஆண்ட
சைபோற் கொடைமடமென்பது (சூடா,
இ ருட்டிணவர்ணம் kiruttina-varnam, #2.
செஞ் சாந்தபன முதலரிசாய விரதம். (பிரபேரச, 13
1. Black colour; க்றுப்புநீறம்.
19). 2. Urethral stricture; BfdagéaGzmis <id.+.
2,
Tron sand, as black; @guotyooard.
ம)

kiruccicam, n. <hycchra.

Religious observance for the expia
tion
பிராயச்சித்தமாச அனுஷ்டிக்கப்படம் விரதம் of sin;
, கருச்

@@Gerb

kirucam,

thinness, weakness;

n. <hysa.
@2amtny.

(சூடா),

்

Leanness,

(w.)

Qo. cxraucved kiruttina-valli, n. <krsna-valli,
Indian sarsaparilla.
See நன்னர்.
(மலை.)

931

கிருட்டிணன்
இருட்டிணன் !ப டிரை,
ரவ.

566

கிநஷ்ணன்.

1.

2. Arjuna;

<id.
+ abhraka. Mica; ouSseaSGab. (w.)
இருட்டிணை

kiruttinai,

Mus-

n. <Krsnd.

which

is artificial,

வஞ்சனை.

போலி

3, Mischief; Gate. Collog.
kiruttiriman,

Artificial or adopted

1.

sham;

2. Deception, fraud;

சன்னியர் இருத்திரிமத்தைக்காணரிது (பஞ்ச...

அர்த்தகா 61).

இருத்திரிமன்

(மலை)

586 காக்கணம்.

sell-shell creeper.

That

யானது. இருத்திரிமவேடம்.

@qpe19
ep
761d kiruttinappirakam, n.

@Gt_19-coofi kiruttini, n. perh. id.

இருத்திரிமம் kiruttirimam, n. <krtrima.

1-

». <Krsna.

(சூடா)

அதச்சுனன். (பிங்)

கிருதி

son;

2.

<id.

adult son adopted

without the consent of his natural parents,
one of 12 puttiran, q.v.; பெற்றேர் அனுமதி

Draupadi; @Gremig.
2. The river Krishna; மின்றில் சுவிகாரபுத்திரனாகச் கேய்துகோள்ளப்பட்ட
.
கிதஷ்ணாநதி,
3. Indian mustard.
See a5. வன்.
@@séBoreng
Kirutakkinatai, n. <hrta(மலை;)
(மலை.) 4. Cashew tree. 566 முந்திரிகை.

See வால்மிளகு. (மலை)

5. Cubebs.

BQo@eiycruéeid
HGS)

@p19.@9Aesrib kiruttinacinam, ௯. “76.

+ajina.

Skin

கீநஷ்ணாகினம்.

of

the

See

black antelope.

(;இருமூரு. 129, உசை:),

is done, made, produced;

Gaimourtrg..

565

மணித்தங் இருத்தத் சாலெனின் (மணி. 29, 393).
@QHsH Kirutti, a. <kytti, Skin, hide;
Gare.

(GU)

@@s Har Burd kiruttika-tipam, n. <hrt-

tika+.

Lights lit on the evening

harttikai; anisSmacderds.

of tiru-k-

The

@qGs Gone kiruttikai, n. <Krittika.

third naksatra.

இருத்திமம்!

566 கிநத்தி, (இவா.)

526 கார்த்திகை.

kiruttimam,

1.

3. A
2. Falsehood, lie, fraud; Gumi. (eu)
குதித்
பல
வினம்
இருத்திம
பூதம்.
class of ௧௩௦05;

(சன ளெத்தே (இசகு. இக்குவி. 113).
function;

தொழில்.

1, Act,
பூசல்கள்

இருத்தெகர்த்தாவென்று (ஏ. 9.1, 4, மறைஞா;), 2. 119௦1
fold functions of God.

566 பஞ்சகிரத்தியம்.

3.

geo
QGsGsPam

kiruttiraci-vatam,

௭.

<skrta-

kirutakku, n. perh. Pkt. krtaka.

17, உசை;),

Loc.

Gratitude;

ta.

(சலப். 10,

kirutaniatai, n. <krtajna-

இருதஞ்ஞுதை

GabspcrSupiong.

Dapsepqper kirutaiian, n. <krta-jaa.
cue person; Gadsaeir SuSiiactr.
’
@qpgib' kiratam, n. <krta. 1, That which
15 8206,

yuga.

வான

Gqps usd kiruttiyam, n. <krtya.

n.

Ags2@eSuer
kiruta-kiruttiyan, ௩.
<krta-krtya. One who has done his duty; Gaws

2. prob. krtti. ghee

That whichis artificial; Gaubmsurarg:. (67)

action, operation,

@wHssG

Roguery, perversity; a&&nb.

மகம)

சேய்யப்பட்டது.

526 கிருதயுகம்.
ub? kirutam,

Gps. (Bar)

@@pSBr01b' kiruttimam, n. <hrtrima.

kirutakkinan,

Ungrateful person; seirSGaterparctr.

ghna.

தற்தரிய கடமையைச் சேய்து முடித்தவன்.

That which

@@pssid kirattam, n. <krta.

@@pssGorer

1.

(லப். 23, 133.

866 கிநஷ்ணபக்ஷம்.

நச்...

ghna-ta, Ingratitude; GaisncrSGanpe.

kiruttina-pakkam,

2.

2. <ghrta.

The first

1. Ghee;

2. A medicinal preparation having

as the

vehicle;

குழம்புவடி

நேய்கலந்த

மருந்து.

இருதம்? 1விய(கற, ௩. cf. haritasakha.

Red

(மலை;

Indian laburnum.

566 சேம்ழநங்கை.

first of four yugas,

golden age of the Hindus,

இருதயுகம் kirata-yukam, n. Ckrta+. The

நான்குயுகங்
consisting of 17,28,000 years;
களுள் 17,28,000 வநடங்கொண்ட முதல் யுகம்.

@apgesr kicutan, n. prob. ahari-brta. Arro-

gant, insolent fellow;

(W.)

epaupererasst.

இருதா kiruta, n. <U. girda.

Ringlets on

Funeral rites, obsequies; 2gs0&&P anu. Collog.

the cheeks almost touching the
moustache, whiskers; கன்ணமீசை.

<grdharasi+ vita. Sciatica; gre_smbiysder’s
பற்றிய வியாதி. (இல். வை. 227.)

கிநதா..

கழத, (நிகண்டு.)

tha. One who has attained his object; Gum
பெற்றவன்.
இருதி kiruti, ». <hrti. Musical composi-

@ HSH ob kiruttiram, n.<grdhre. Eagle;
@@s BAS Sisow kirutticima-puttiran,

nm. Chrtrimat.

525 கிநத்திரிமன்.

curls

GqperSene kiruta-micai, x. <id.+.

of

See

இருதார்த்தண் 14௦1122180, n. <krta+ar-

tion; &tgsenb. OrerOl GS ungeer.

ApS

kirutu,

x». cf. ahai-krti.

gance, haughtiness,
பட்ட.க்இருதும்

self-conceit;

வண்ணாச

foppery; gimmnd.

ஒயிலும்.

2.

+.

௮ம்

Affectation,

லீண்செருச்சோ பெறுகிருதோ

Arrogant, insolent person;

self-conceited

கநவழடையவன்.

Qp a5 omt_ kirutu-natai, n.cid.+. Proud
strutting gait, affectation;

gummapen..

(w.)

Q@ giciuir
ens kicutu-p-pakai, n. Cid. +.
Turban slipped on one side of the head;
கமாகத் தரிகீதம் தலைப்பாகை. (.)

agua

1்யறக]ய

compassionate
ஸத்தை

m.

person;

கிருபை !ஸ்டரவ், n. <krpd. Grace, mercy,
clemency, compassion, benevolence; கநலஸை.

(மில்)

கிருபைக்கண்

kirupai-k-kan,

<id. +.

இருபணத்துவம்

௮௧),

B@B

kirumi, n. <krmi.

maggot;

Up.

<krpana-toa.

1.

Niggardliness, miserliness;

உலோபம்.

இருபணம் kirupanam, n. <krpana. See
கிநபணத்துவம். (யாழ். ௮௧.)
Qjuearest kicupanan, n. <id. Niggard,

miser;

2Gem$,

பன்
யன்.

142மற௨௮, 1.<Krpa.

See &gunant

கேதமில் ஈந்தையான் ருபனென்றளான். (பாரத.

வாசணா. 29).
இருபாகடாக்ஷம்

kirupa-kataksam,

க.

<krpa +. Benign, gracious look; look ofmercy,

0100855100; அருட்பார்வை.

(hurreqid

Divine grace;

#parper.

414. 48%
உனது சருபாகசமேதோ

The

of

or

kirupakaram,

n.

(ருப்பு. 499.)
திருபாகரன் kirupakaran, n. <id.+ dkara.
fountain

அநளுக்கு

mercy

இருப்பிடமானவன்,

(கந்தரலங். 21).
கிருபாசழுத்திரம்

grace,

இருபாசச

as

God;

ஞானுகச

kirupa-camuttiram,

2.

<id, +. Ocean of grace, as God; கரணைக்கடல்,
Gur Fesrtb kirupaca
nam,
y. < id.
+dsana.

mercy-seat, God, as the seat of mercy
and

Brace; அருளுக்கு இருப்பிடமான கடவுள், 07.
கிருபாசாரியன்
t+acarya.

A

kirupacariyan, 2. <Krpa

Brahman

Preceptor who taught

archery to the Kauravas and Pandavas,
one
seven ciranciviyar, q.y.; Gaersa பாண்டவர்of


களுக்கு வில்லாசிரியராயிநந்தவகுள் ஒதவர், (பாரத)

கிருபாஞூர்த்தி kirupa-martti, x. <krpa+.

One who is the embodiment
ணேயே உருவானவன்.

of mercy;

கந

<id.+.

(யாழ்.

Worm, insect,

ஈனமில் இருமிச் செருவினிற் பிழைத்
பகர், ர. 414. 4.

Canker, an eating, கறாசக010ஐ 500௨)

அரிபுண்.

Q@Qbs@osrprbd kirumi-k-kunram, n. prob.

(w.)

kirupanattuvam,

n.

Gracious or merciful look; apCumtma.

(யாழ். ௮௪.)

2.

மாம்

உருசச்சப்பண்ணிற்.

கிருபாளுவாவான் (9. 9. பச. சென். மறு. 6)..

கஇருதுவுடை

kirutu-v-utai,

Merciful,

sg2swrujsirenatcir.

அம் (இருவாச. 4, 14.
இருமிக்கிரத்இ 4௦ம்

Foppish dress, finéry; @utbutoter 2a,

<id.

மாற்றி அன்னாதிகளினால்

இரு துப்பேச்சு 14:00-ஐ-ற8௦௦ய, n. <id. +,

Impertinent talk, insolent speech; GagégGumé.

Lit.,

இருபாளு

1. Arro-

Gages.

(,தனிப்பா. 11, 55, 134).
Q@gsiéarser kirutu-k-karan, ம. 4 இருது

க;

கிருமிபுணா

932

இருது

id.+@erg-.

Black-oil tree.

See வாலுளுவை..

(மலை)

கிருமிச்சுரம் பயண் -௦யாவ, ஐ. <id. +.
‘Feyer caused by worms; Smif serté& acimumb
காய்ச்சல்வகை.

(மூ. ௮.)

BGMsE ev

Gnawing

pain

kirumi-c-cilai,
caused

by

கிநுமிகளாலுண்டாகுஞ் சூலைவகை.

QGqbsOerH

x, 410.4.

intestinal

(மூ. ௮.)

worms;

kirumi-c-cori, n. <id.+.

Itching caused by ௨௦௭௧5; கீநமிகளாலுண்டாதஜ்

சொறிநோய் வகை.

B@wss gH

(௫௨. ௮.)

kirumi-catture, a. <id. +.

1. Palas tree, m. tr., Butea

frondosa;

(L.)_

usora.

2. Palas seed; ueorsbatns. (w.)
QW prev kicumi-nacam, n. <id.+. 1.
Black henbane, Hyoscyamus niger; asvata?

யோமம்.
(மூ.

(மலை)

௮.)

2, 12125 5௦20;

3. Strainer

(மலை) 3. 370௯-4112.

B@@wsrA

vine.

பலாசம்விதை,

See பேய்ப்பீர்ஃ்கு.

5௦ பங்கம்பாளை, (மலை)

kirumi-naci,

x. நாஸ். 14.4.

nagin. Tinnevelly senna. 566 நிலவாகை. (மலை)
@qM Grund kirumi-nicayam, n. cid. +.
(Saiva.)

9: 1;
3,1)

A hell,

கிருமிமலடு

Sterility from

பாசயத்திந்

தன்மை.

one of eight irdcanarakam,

இராசதாகம் எட்டில் ஒன்று,
.

(A.

kicumi-malatu,
animalcule

Cum. ur. 2,

2.

கிநுமிகளிநத்தலாலுண்டாதம்

(மூ. wx.)

BQopus

<id.+.

in the uterus;

kicumi-y-ari,

Windberry.

See amuyaformaid,

where

in

உ.

Se

மலடீடத்

<id.
+ havi.

@GHujexy kirumi-y-una, v.<id.+. Ahell
souls

the

form

of

worms

eat

and

கிருமியோமம்
are 69160 67 ௦1௬5];

ஒருவகை நாகம்,

இருமியுணூ

வெனுகரகச் சனித்புகுந்து , , . இருமிகளுக்குணலாஇத்

காமு மவைஇன்று (சேதுபு. சனுச். 12).
கிருமியோமம் பாமரர் கறற, 2. 414.4.
A vermifuge containing omum; wgégiaima.
(w.)

BQH Csratd

kirumi-rdkam,

Wornts, asa disease;

Sib Gams.

(@uager. 231.)

n. <id.+.

srSginpée cous ocd

AgWenas-FHov kirumi-vai-, v.intr. <id

+. To breed maggots, asjin a sore; YsironPh
புழவுண்டாதல்.
ருஷ்ணசர்ப்பம்
<krsna+.

kirusna-carppam,

Black cobra;

Sipo3.cor gif
Purple-stalked

+.

basil.

n.

sgprenb.

tirusna-tulaci, n. Cid. +.
5௦6 கநந்துளசி..

Sapap.co @orapib kirusna-tosam, n.<id.

Typhus fever; egaime Sapamb.

இருஷ்ணபக்ஷம் 12050 ௨உறவ1௨0, 8. 414.

+.
Dark half of a lunar morth or the period
of the waning moon; gwusucab.

Dapalp.carwiiT ord kirusna-panam, n. prob.
krsna-parna.

Strychnine tree.

கருஷ்ணபோளம்

<krsna+.

Socotrine

கிருஷ்ணம்

566 எட்டி.

kirusna-pdlam,

aloe.

1/பளகா,

<krsnz.

1.

kirusna-mantalam,

8. Kid. +. 5 கிநரஷ்ணமணி.
இருஷ்ணமணி 11 மஸ்க், உ. <id.+.
ரபீ ௦1 ஸ்௨ ஷி கண்மணிப்பாவை. (இங். வை.)
இருஷ்ணஞூர்த்தி kirusna-mirtti, x. <id.
+. Lord Krsna;_aeremSareir.
* கிருஷ்ணயசுர்வேதம் 1842ப05ரக-ந வயா
உற, 2. 8164. The black Yajurvéda, as having
the Mantras and Brahmanas mixed up, dist. fr.

cukkila-yacur-vetam;

எகர்வேதத்தின்.

இருபகுதி

களுள் மந்திரழம் பிராமணழம் கலந்துகிடக்தம் பததி.
இருஷ்ணண்
son

of

nations of Visnu;

யயர,

ஈ.

Vasudéva,

one

SewewrnSuneir.

<Krgua.

of

ten

1.

incar-

2. Iris of the

.
ஷு; கண்மணிப்பாவை.
<id.
ஈ.
யப்,
"இருஷ்ணஜயுத்தி 14 பஹக-]ஷ

+. Celebration of Krsna’s birthday; wfewid’.
இருஷ்ணா kirusnd, n. <Krsnd.

Krishna; 95 68.

Vol. 1120

14ஸனகாறறரவ,

1.

Expression used generally

at the close cf ablutions, rituals, etc., dedicating

S#aupyale otardsciror

them to Sri Krsna;

பிரானுக்கு அர்ப்பிக்குந்தோடா..
Qjap.enap_f kirusndstami, n. <id.+
astami. Birthday of Krsna, the eighth day of
the dark half cf the month Srdvana; கீரஷ்ண
பகவான் அவதரித்த தினமாகிய சோதலாஷ்டம்.
இருஷ்ணாஜினம் 14 யஜ8 வர, உ. <id.
+ajina. Skin of black antelope, usedasa seat
during

religious

சோல்

meditation;

கறுப்புமானின்

கிருஷ்ணை kirusnai, உ <Krsn@.
1.
Draupadi; #Gsmums. 2. A form of PardSakti, one ௦4 4; நான்கு பராகத்தயுள் ஒன்று.
(சைவ்ச, பொது.

74, உமை),

கிருஷி பாட் கூ <krsi.
of soil, tillage, agriculture;
Effort, activity;

1. Cultivation
வேளாண்மை.
2.

pwhF.

இருஷிகன் kirusikan, n. <krsika.

vator, ryot, farmer;

Culti-

aTwasnud.

Grgub kirétam, n. <krta.

586 கரியபோளம்.

n

நிடதங்களுள் ஒன்று.

Acpjalz.cmrinairt_evib

கிருஷ்ணார்ப்பணம்

<krsna~+ arppana.

886 கிநதயுகம்.

இசேச திசேத அவாபச சலியுக மிவை கான்குமு னாளய்
௬. (இவ்:பெரியதி. 1, 7, 6).

Blackness, darkness, dark blue colour; @oiiry.
2. Name of an Upanisad; sriGpct6 eu
(w.)

Krsna,

இல்-தல்[இற்றல்]

933

The river

@GC agujeebd kiréta-yukam, n. <id.+.

See

BCarsrujsed kiretai-yukam,
n, <id.+.

See

Eppysd. Gacy wsp@Crsya BIA (wéey. ween.
19).

கிருதயுகம். 09270.
இரேதை

பம்வ்,

௩.

<id.

566 கீரேதம்,

(சூடா. ௨ள்.)

இரேத்தி kirénti, x. cf. @0d 6".

husk;

aeudGare.

Cardamom

(ap. 2)

இரேனிடல் 1428-1681, x. Expr. signifying

startling, standing aghast.
being panic-stricken

அஞ்சியோடூங்குதற் குறிப்பு. (13)
@@ranser
Honest, worthy

kiréstan,
man;

.

;

<grha-stha.

Gaerseupetonacsr.

(w.)

AO son gh FSSsv kiraufica-t-tuvipam,

n. Skrauaicat+.
continents.

One of the seven

island-

Sce Suahag say.

1G) ren GhF tb kirauficam, n.<krauica, See

சிரவுஞ்சம்.

இசெளரியம்

kirauriyam,

2.

<kraurya.

Cruelty, hard-heartedness: GarGanw.
இல்!-தல்[கிற்றல்] kil-, 100. intr. To be
ஹி; ஆற்றல்கொள்ளுதல். இற்பன் இல்லேன் (இவ்.

தருவாய். 3, 2, 6).

திலுகிலுப்பைக்குட்டான்

934

கில்
@ev?

kil, part.

Verbal

infix indicating

விபட; ஆற்றலுணர்த்தும் இடைநிலை,

வெம்ப வரு

Ac wsirO-sev

+.

இற்பதன்று கூற்ற ஈமமேல் (தேவா. 1229, 2).

இல்கில்லெனல்

kil-kil-l-enal,

௩. Onom.

expr. signifying clinking sound; aif gedaan pou.

இல்பிஷம் 1101௯௫), n. <hilbisa.
பாவம். (கோயிலொ. 45.)
இல்லம் 141180, ஈ. ௦4. ௧1௧.
(மிக்.)

Sin;

1. 116௦10; கழத்து.

2. The hollow just below Adam’s apple;

தொண்டைக்கும். Loc.
@evourrg killati, n. <Mbr. khiladi.
நல், 6௨; அயோக்கியன். 0௦1807.
தில்லி

1111) ௩.

71-08.

Vaga-

5௯ கிட்டிப்புள்.

kili-mantu-, v.intr.

58 கிலிபிடி-. (ம)

@sOuwslouienp kiliyamparai,

<id.

m

<id-+ed

இலிஷ்டம் kilistam, n. <hlis
Obscurity-of a passage, unintellig

‘lity; ora?

பலை.

5௦5

கிலிசம்பறை.

(0)

திற் பொதள்விளங்காமையாகிய குற்றம்.
இலீபம் kilipam, n. <hliba.

(Rhet.)

Person

animal that is neither male nor female,

phrodite; sja?. (ef. &)
இலுக்கம் kilukkam,

பறவைவகை.

சூ.

or

herma-

A kind of bird;

இன்னல் Groin இலுச்கஞ் செல் (கம்

பசா. ஊர்தேடு, 151).

QaQueGi-ewv

kilukku-, 5 v. fr. Caus. of

Madr.
கில்லேதார் killetar,n.<U. giladar. Com-

@gmq-. [K. giluku.]

ர ௨௩௫௧௦4 ௦4 ௨ 8016; கோட்டை விசாரணைத்தலைவன்.

ஒலிக்கச்செய்தல்.

To ring, rattle, clink;

இலுக்கு” 1யியியய, ௧. 4இலுக்கு-.
1. RatBev kila, part.<kila. A Sanskrit word signi- tling, tinkling, clinking; ge9éea. (w.) 2. [T.
fying expectation, probability, etc.; எதிர்பார்த் giluka, K. gilike.] Rattling sticks of school
தல் முதலிய போதளை யுணர்த்தும் வடமொழி மிடைச் boys, used especially in nava-rattiri in soliciting
(we)

சோல்.

சுவாகதங் இலெவென்று

(திருவிளை. இசசவாத.

114, ௬. 48848௧.

1. That which is

35).

கலம்
ruined,

dilapidated,

Fosisa.

laid

SO Gowda Hg.

presents for their teacher ; children’s rattle-box;

படிக்கும் சிறுமின்னைகள் நவராத்திரிகாலத்திற் கையிற்
கொள்ளும் ஒருவகைக் கிலுகிலுப்பை.
QQ SG S5uy_ kilukku-t-tati, n. <Ogvagt.

waste, destroyed ;

2, That which is

Staff with jingles at one end, used by post-runinsufficient; trifle; abu. (Un)
ners and 020010௧115; அஞ்சலேடுத்துச்
சேல்வோர்.
Bore kilacu, n. <U. khalasi. Lascar ; கையிற்கோண்டு ஓவிசேய்யும் தடி.
Indian sailor; atudGargoura?. Naut.
இலுகிலி kilukili, n. <@g@6 onom.
கிலாம் 1440, ஈ. 4கலாம். Anger, indignation, Children’s rattle-box; பின்ளைகளாடீடுங் கிலு
1ல0(1௦௦). கோபம். லொக்தோத்றச் சொல்லுறன் கிலுப்பை. எெர்பூட் புதல்வசொடு Ogre un@is Ap
(#@, 6,1, 1).

Davaus-g5e kilay-, 17 v. intr. லாய்.
1. To be angry, indignant; CamS3s0. பிசணய

சோஷம் தலையெடுத்துச் இலாய்ப்பதும் (FG, 8, 1, 2).

To be

distressed,

afflicted;

to

grieve;

2.

oe

லாய்த்தல். சணிமையைப்பார்த்துக் லொய்க்கையும் (இவ்,

இிருசெடுக, 9, வ்யா.).

பாண். 61).

Bg Bor 55w

ரப். ௩0156)

சுயம், 161),

கிலுகிலுப்பு

BIACsrob

Child’s

௩

< B+.

Slovenliness, disorder, confusion ; அலங்கோலம்.

(0: )
கிலிசம்பறை

ute,

kilicamparal,

5௦6 கிலிகோலம். (7.)

இலிசைகெட்ட

nm. ௭10 மகம்

Kilicai-ketta, adj. <kriya

+. Idle, unemployed, good-for-nothing ; Gas%o
யற்ற,
BoM

-G5v

kili-piti-, v. intr.

<A

+.
To be frightened, alarmed; wera பேசச்சங்
கொள்ளுதல்.
0௦7704.

2. To resound

ஆரவாரித்தல். ஈகர் இலுலுத்தது. (சூனா.

5௦6 கிலுகிலுப்பை.

kili-kdlam,

a tinkling, clinking

50000) கிலுகிலேன்று ஒலித்தல்.

G69 kili, n. [T. K. gili.] Fear, fright; wund.

இவிகொள்மக னுத்தியினால் (இசாமசா. உயுச். 57).

kilu-kilu-, 17 v. intr. <id.

1. To rattle; to make

1/10-14/யறய,

கிலுகிலுப்பை
rattle;

க. 4 லுதது...

1/ய1பிபறறகந், ௩. 414.

ஐலிசேய்யும்

ஒர

1.

விளையாட்டுக்

கருவி.
2, Species
of rattlewort as having,
when ripe, seeds that rattle in the pod
(a)
rattlewort, m. sh., Crotalaria pulcherrima: (b)

laburnum-leaved rattlewort, m. sh., Crotalaria
8௭௨1117011) செடிவகைகள். (குறிஞ்சிப். 89, உரை),
(L.)

3. &

copiously

quadrangular stems,
கொடிவகை. (%, R.)

branching

shrub

with

Crotalaria Verrucosa;

ி.லுகிலுப்பைக்குட்டான் 11ம.111பறஜவ்-

k-kuttan, 2, 4 லுஇலுப்பை
4.

Child’s basket-

181116) பிள்ளைகளின் விளையாட்டக்கநவிவகை.

(0)

இலுகலெனல்

935

திலுகலெனல்

expr.

141011,

signifying rattling,

sound;

ஒர் ஒலிக்தறிப்பு..

திலுங்கி

11014,

2.

Onom.

திசையில் இநள்நீங்கத் தோடங்குதல்.

tinkling, jingling என்றெ சோற்றவுக்குக்
9௯ கிலு

n. 4ெங்கு-.

கஇிலுங்கு-தல் 110610, ௨. 14. 1௦ 8185,

Bipwaresr kilankan, n.

olive-green,
551௪2;

(ஈ9,

Whiting sea-fish,

attaining 1 ft. in length, Sillago

கடல்மீன்வகை.

(பதார்த்த. 941.)

இழங்கிரு-த்தல் !ப12414ம-, v. 4௦௪. 4 இழங்கு

(37)

ஒலித்தல்.

பகற்கண்டேன்.

ழெக்குவெளுக்றெபடி

6, 1, 11).

கிலுப்பை. (மலை),
ring, clink, rattle, 41216)

கிழப்பிணம்

BoyiSHrd kiluttam, m. 1, நப; மணிக் +. To remain unimpaired in root; sqipevb
கட்ட, இலுத்தங் கூர்ப்பால்க ளென்னுமிரண்டனுள் பேயர்க்சப்படாது தங்குதல். 8முல௫ லசுரர்களைச் கழல்
(சீவக. 1645). 2. A kind of tree whose fruit இருந்து ளெராமே யாழிவிடுத்து (இல். பெரியாழ். 4,
assumes human form; wéedr aligaitarr itpipeirar 8, 6).
BipHie kilanku, n. <@y. [M. Rilarisiu.] 1.
மாவகை, மானிடம் ugpsser Ggugss (Pais. 1900).
<kipta.

Readi-

ness, settled order, certainty; fw.

giséeah

Baise

kiluptam, n.

Esculent

or

bulbous

root,

as

potato,

yam,

turnip, parsnip, palmyra root; GayGamypaeSus

வற்றின் ழலம், தீங்கணி இங்கு செழுங்காய் ஈல்லன.
(மணி. 17, 59). 2. Cause; காரணம். காபிக்கமல
BQarOor@evesrsv kilumol-enal, ௯. 3. முதற்ழெங்சே
(ய். தருவாய். 10, 10, 3).
Onom. expr. signifying buzzing, humming
யம் இலுப்தமாய் ஈடக்கும்.
5௦4;

வண்டூ

ஒலிக்குறிப்பு.

முதலியவற்றின்

2.

as
crowding, swarming,
Expr. signifying
vermin in the head, maggots in a carcass;
ர.)

அடரீச்சிக் தறிப்பு,

இலேசம் 1160௨0, %. 47788௪.
Affliction,
distress, pain, anguish, sorrow, grief; gide.b.

லேச-த்தல்

v. intr.

14160.) 77

<id.

To be in anguish, distress; to be afflicted;

பப்படூதல்.

இலேதம்

11800,

௩.

உடலின்மேலீடூம் மநந்துதீர். (இங். வை. 91.)
adj.
@ipsasG
ஏழைக்கு.
kilakkatti,

Eastern, used in 00000௦0045

85 இழச்கத்திச்

காற்று, இழக்கத்தியான் ; சீழ்த்திசைக்குரிய..

Gipsa5 Gus

1. 866

னித்தனை (ஈடு, 8, 1, 4).

இிழடன் kilatan, n. <@y®.
old chap, used in contempt;

Old

fellow,

&passr. Collog.

G@rp@ kilatu, n.<@pu. 1. Old age, senility;
முதுமை, ஒரு இழட்டந்தணன் (உபதேசகா, வெபுண்
ணிய. 217), 2, Old thing, said of an animal, of
a tree, and contemptuously of a person; p#

BypOasr_on
Old

Stale,

stories of old people; பழங்கதை,

kilakkan, ௩.

To destroy, root and branch; 944Gusr®

அழித்தல். ௮காஸ்ரிதைச் இழங்கெடுத்துப் போகட்டா

யது.

BDipasang kila-k-katai,n.<@pst+.
இழக்கன்

BypwOs9 -s5ev kilanketu-, v. tr. <id.+

எடு.

See &d

kilakkattiya, adj.

கத்தி,

old story,

Turmeric with round root; wbaciraime.

(w.)

gucr

Lotion;

47282.

Bipti@weHear kilahku-mafical, n. 4 இழல்

@+.

kilatu-kattai,

person,

as

a

உ. 4ழ04.

time-worn

9:0௦0 ; வயது முதிர்ந்து உபயோகமற்றவ-ன்-ன்.

சட்டைகளை யமன் கொண்டுபோசான். Colloq.

(.)

கீழங்கான்.

useless

|:

கிழண்டுபோ-தல்

09 2. A kind ௦4 (௦0௧௦௦௦; புகையிலைவகை.
கஇழக்கா 101048, க. 566 கிழங்கான். (7)

<id.t+.
Loc.

01௨௦6; சீமீடம். இளைஇய குரலே ழக்கு வீழ்க்தனவே

she who has aright;

To

grow

kilantu-po-,

old;

log

of

இழடூ

v. intr.

கீழத்தன்மையடைதல்.

@ypSsoortd kila-t-tanam, n. <id.+. Old
இழக்க kilakki, n. 56 கிழங்கான்.
இழக்கு 1120, n. <@p. [M. kilakku.] 1. 886) 560103; முதுமை.
@pSG Kilatti, n.<@p-aw, 1. Proprietress,
19256; கீழ்ததிசை, (இலா.) 2. Bottom, foot: low
efwarcr.

Qedyud இழத்திக்

காவி யன்னது (பாரத. இெப்பு, 13), 2. (Akap.)
ness; @bay, @ys@@ Gung@arr@ (Gand. Gun, Mistress, lady-love; s@vel. சன்னுறு: வேட்கை
280). 4. Depression, pit; Ustamb. (Ban)
இழவன்முற் செத்தல் . . , இழத்திம் இல்லை. (தொல்.
BQps@sasooraimiy kilakku-k-kanavay, 1. பொ. 118).
(@@*%.

337).

3. Lowness,

The Eastern
<@yse+.
தோடர்ச்சிமலை. (0.0.)

plainness,

humble-

Ghats;

&yags

BiptsMosrto

kila-p-pinam,

Old person, as a living corpse;

n.

<@pst+.

Gaweodn &p3

இழக்குவெளு-த்தல் 1ப12/:1:0-2010-, v. intr. தனழள்ளவ-ன்-ள். இந்தக் ெப்பிணம் சும்மா இருச்சப்

<id.+.

To dawn, asto light (0௦ கம)

கிழக்குத்

படாதா?

Collog.

936

கிழம்

கிழம் kilam, 7. ௦8. இழவு. 1. Old age, senility,
dectepitude; முதுமை. இழமுதி ரிளாலம் (கத்தபு..

கடவுள். 17).

2. Aged

person,

aged

animal

or

thing; used as a term of contempt; முதுமை

யடைந்த-வன்-வள்-து. இக்தமாடு ஓம்.

+.

BiptouG-gw kilam-patu-, v. intr. <@pd

To grow old; to become worn out or

useless by age;

பூதுமையடைதல்.

மசல் இழெம்பசெ

வின் (பிசமோச். 7, 30).

.

@iptoomp Kila-malai, n. <id+.
Rain
2௦௦0 (0 ௦6856) பெய்து ஓயும்நிலையிலுள்ள மழை.
Loc.

கிழமேல் 112-061, சஸ். 4இழக்கு4. From
6850 10 ௭௦50; கிழக்கிலிருந்து மேற்குவரை.

(௦1/07.

@ipeno kilamai, ». 1, Claim, right,
propricty; உரிமை. உணர்ச்தொ னட்பால் ஜெமை

தீரும்

(குறள்,

உறவு.

785).

2.

அளனுக்கும்

Relation,

connection;

இவனுக்கும் என்ன

3. Friendship, alliance;

#Garab.

ஜெமை?

cwoigw

மூவர்காற கின்றது ழெமை (வக. 544).

Or

4. (Gram.)

Relation of one thing to another as denoted by

the possessive case, being of two kinds, viz., 3

இழமை, பிறிதின்ழெமை;

Dipron

@ipausir’ kilavan, n. <id.

1. Owner; af

யவன். செல்லான் இழவ ஸிருப்பின்

2.இழத்தியுஞ்
Lord, 85400) நமஸ்கார;

(குறள், 1039).

தலைவன்.

இவனும்

tract;

மநதநிலத்

இறந்தது. பயித்றல் (தொல், பொ.

Chief

of

an

தலைவன். (இவா.)

agricultural

192).

3.

|

Biposesr’ kilavan, 1. 4இழவு.

[M. Rilavan.}

௪60 ஈவா) வயதுமுதிர்ந்தவண்.. மூரத்துட னடுல்கிிந்கு

மிக்ெவனை (தேகா. 648, 4).

இழவன்” 141௨, 8. றாமல், சீழ். Black sedi-

261௩

வர) எண்ணேய்க்கசட.

Oilmonger.

இழவண்' 112420, ௩. கோ. ௦4 காடுழெவோள்.
The second naksatra. 566 பரணி. (சூடா.)

Bipas' kilavi, n. <@y-aow. Wife, mistress;

தலைவி.
பொ.

ெவிகிலேயே

வினையிடத்துரையார்

(தொல்,

180).

கிழவி? (1891, ஈ. 4 இழவு. [38. 847ச௦4.]

௦2௦௦

Old

முதியவன். ெவி கருக்துணி மேவிடு வெண்

பிட்டு (குமா. பிர, மதுரைக். 11).

இழவி? kilavi, 2.

Horse-radish tree.

முநங்கை. (மலை.)

See

கிழவு பயம, ௪, 4இழ-மை, Old
ஒன்றற்தம் மற்றேன்றத்த,
முள்ள தொடர்பைத் தெரிவிப்பதாகிய ஆறம்வேற்று தனம். பின்னாச் இெவுதான் விளைக்கும் (2வ௪,age;379).Sind
மைப்பொதள். (ஈன். 300.) 5. Quality, property,
இழவோன்! 1418900, ௩. “14.
1. Proattribute; குணம். (Gam) 6.[M. kilama.] Day
of the week, as related to each of the seven prietor, owner; afuartr. பழமுதிர் சோலை wt @y
planets @nWp, assr, Qedani, user, Sunpar, வோனே (இருமுரு. 317), 2, Lord, master, husமகாப்; தலைவன். (தொல், பொ. 934)
வெள்ளி, சனி; வாரநாள். (இவா.
கிழமை? 18ல் ௩. ௦4. இழவு.

முதுமை.

Old age;

(சூடா)

கஇிழமைக்கழு-தல்

<@yeu'+.9¢-

kilamaikkalu-, v. intr.

Kilavon, x. <@yay.

ஜெவோன்றன் செயலினை

காண். 5).
கிழா௮ுன்

181820, 2.
“To mourn for the dead
2. மொம்-ற௦1; தமிர்த்தாழ்.

specially on the eighth day after death; இறந்து,

பட்ட எட்டாம்நாள் துக்கங் கொண்டாடூதல்.

கிழமைச்சூனியம்

<id.+.

கிழவோன்?

முதியவன்.

(Astrol.)

79௨

kilamai-c-ciniyam,

Inauspicious,

n,

unpropitious

+.

Week,

as

the

cycle

மண்டலித்துவரும் வாரம். (ம.

<id,

of seven hilamai;

இழலை 1/6), ௩. (1) 1, Quarter, part, reசரடை திசை. இந்தச்சிழலையில் அவனைக் காணவில்லை,

2. prob. @g.

The lower

side of a vessel, the

side on which the sail is hoisted; மாக்கலத்தின்.

சாய்வுப்பக்கம்.
கிழவ
kilavatu, n. <@y-enw.
pertains to;

2fug.

கும் (தொல், பொ. 84),

~
That which

குழவி மருக்ளெக் ௪)

wee

fish, silvery, Tricanthus

strigilifer;

1. A seas&ber

shark of catfish family,

மீன்வகை..

Bipr@
kilar, n. Ancient Vélala் title; Garent
அத
ளர்பட்டப்பெயர்.
எத்தனையேனுல் இழார்கழார்க்கும்
(#9, 6, 3, 7). (தொல். பொ. 629, உரை)
கிழார்? 1185, ௩. 1, Water-lift for irrigation,

drawn by bullocks;
இழாரும் வீஸ்சை

பூட்டைப்பொறி.

ஆம்பியுல்

யேத்றமும் (லப், 10, 310).

கோட; தோட்டம், வேணுட்டார் தோட்டத்தைச் 2,
இழா
சென்றும் (ஈன். 279, மயிலே).
கிழாலை kilaiai, n. Hard kind of
களர்நீலம்.

7

(சவில். 506, பு.அப்...

kilatti, n. cf. sofa.

day when the moon is in conjunction with aime. 2. A fresh-water
the constellation or naksatra unfavourable
to Siluridae; pé&rof Pam

that day of the week; asaggafund. (w.)
கஇிழமைவட்டம் kilamai-vattam, n.

1. மோர்; தயிர், (பிங்).

வெண்டயிருர் தண்டயி

ரும் விராய்க்கெர்ச ழாஅன்போல

Qypr SB

Old man;

(கத்தபு. தலம்

இழாள்

earth;

(7)

18], ,. 4 இழ-மை,

இழான். Proprietress;

mfuseucr.

Feminine

of

937

கிழான்
கிழான் kilan, n.<id.

கிள்ளாப்பிருண்டுபண்ணு-தல்
இழிசல் 101௦8, ௩. 4சழி'... 586 கிழீயல் 1, 2.

Owner, proprietor;

உரியவன். மங்சை மம்சலச்சிழானென (இருவினை. வலை
SA. 42).

கிழான்பச்சை 1180-0௨௦௦, 2. A kind of
5௨48] : சந்தன வகை,

(லட். 14, 106, உரை.)

கிழி'-தல் 1ப1-, 4 ௦. 84௩, [28. 2/2]

1. To

be torn, rent in shreds; to be scratched; tfpscior
6Gurs&. 2. To give way, burst out, split;
பிளந்து

போதல்.

3. To

முழந்தாள். இழிக்தானை.

be

broken;

(பழமொ, 19).

Guise.

4. To be

கஇழிதம்

11௧0,

௩. £இழி.

004௦௦0

valuables tied up in a piece of ௦1௦010)

திதிக்கிழி,

(இருக்கோ. 183, உரை)

DPBcG- sev

kili-tittu-, ௦. ச. பர்.

To draw a picture;

கிழிப்பு

படம்வசைதல்,

kilippu,

tearing, ripping; S€4es.
mountain;

Wertny.

(14.)

». <@g?..

1. Rending,

2. Cleft, as in a

3, Cavern,

cave;

Ses.

தல்.

வானவர்போர்கிழிர்த புறந்தச (சம்பசா. முதற்போ..

வசைக்கிழிப்பன்ன (கற். 154).
குழிப்புக்காயம் kilippu-k-kayam, n. <@g

65).

5. 12௦ நஈப்ஸ்; அமீதல்.

Gy+.

defeated,

to

meet

எர்படே

ரசறம156;

தோல்வியுறு:

என்றுக் கிழியாதென்

பாட்டு (தமிழ்கா. 53).

கிழி*-த்தல் kili-, ௦. tr. Caus. of ஓழி... 1.
To tear, rend, split, cut, pull to pieces, rip up,

1௨௦5781௪; பீறச்சேய்தல், தரியினங்சடம் மெயித்றினாத்

இதையச் இழித்த பேரிறால் (சுந்தபு ஆற்று. 23). 2. 1௦.
split, break, cleave, uproot; பேர்த்தல். கெடுக்க
@ P55 (sbusa. AGw. 88). 3. To scratch, as with

Lacerated wound;

இழிமுறி படைய
bond

or cancelled
சாஸனம்.

(.).

in cloth;

$a.

or

Spicm_ yet.

2. <@g?-+.

இழியல் 181௨], ௬. 4சழி..

ed

ஜவான?)

Mutilated

indenture; &§éaCuns

1. Tear, rent

2. That which is torn, tatter-

கிழிந்தது.

3.

Good-for-nothing

(w.)
claws or thorns; கீறுதல், காலை மூள் இழித்து. 4. fellow, useless sluggard; uwerdpardr.
<Og+intr.
v.
kili-y-aru-,
இழியறு-த்தல்
To mark, to line, to indent, to paint; to draw,
as a line; கோடூவசைதல், கான் இழித்தசோடு.
5,
To accomplish, used in contempt; sT#35e.
செய்து

இழித்துவிட்டாயோ?

6. To rebuke;

சோல்

லாற்கண்டித்தல். லவசனங்கள் சொல்லிச்சழிப்பதும்
(சவிகுஞ். 2). 7. To open the mouth wide; oi

காத்தல். வா யுழுவை ஒழித்தது (இருக்மோ. 79).

1௦ கேர, ௦௦05010௦7; தின்னுதல். குறுமுயற்
சூட இழித்த வொச்சலொடு (புறநா. 34, 11).

Bp

To win a contest and secure the prize, as cutting thé cord with which it is suspended; amps

வேசங்ச சோதி லி

நில்வேன்று பொற்கிழ்பெறுதல்.

சைந்து இழியறுத்தான் (இவ். திருப்பல். தனியன்).

GPuS@

kili-y-itu, உ. 4144.

8. tied up in a piece of cloth;
கொழுஞ்

kili, 2.<@g.. 1. Piece; &o. (gu)

2.

Valuables

நிதிப்போதி.

€ழ்ச்

செய்தவத்தாற் இழியீடு கேர்பட்டு (இருவாச. 40, 9).
இழிவு kilivu, n. <@g-.
1. Rent, tear,
Failure,

ill-success;

thin gold pieces strung together;

s#&sremang

Sfms.

laceration;

2.

21606 ௦4 61064 60௩ ௦8; கிழிபட்ட துகில். (இவா) 3. emidaranw. (W.)
Figure painted on cloth; சீலையில் எழதிய சித்தி
n. <Sere5+
பயம்,
இள்ளட்டிகை
ரப்படம். இழிபிடித்து (இருக்கோ. 74). 4. [M. bili] ges.
Ornament
for
the
neck
made of
Gold or other valuables tied up in a piece of
cloth and exhibited as a prize inviting competition in any work of skill; GasiSiGumGamis

குப் பரிசாகச் சலையில்முடித்த நீதிப்பொதி. (இவா) 5,
First fruits of grain tied in a bunch and suspended in a temple or dwelling; #54. (w.)

6. Strip of cloth tied round the waist of a men-

dicant,

mendicant’s

loin-cloth; &g5m.

கழிக்கட்டு kili-k-kattu, n. <SG+.

(w.)

Prize,

வான

போன்னுருக்களமைந்த

கழத்தணிவகை.

இள்ளாக்கு 141181, ௩. 41. hillaku, Piece

of palm-leaf given by a person in authority, asa
passport, a warrant, a token of authority; a

காரச்சீட்ட:

மும்மண்டலத்தினுங்

வெனாக்குர்செல்ல

(தாயு. இத்த. 6).

இள்ளாப்பிருண்டு

<@ere5-+.

1. A

killa-p-pirantu,

child’s

game;

௩.

பிள்ளைக

treasure, sacred ashes, as tied in a strip of
cloth; துணியிற்கட்டிய நீதி முதலியன. (8)

னின் விளையாட்டூவகை.

பந்தயப்
கிழியில்முடித்த
inviting competitors;
(போதனைப் பலநங் காணும்படி தூக்கீக்கட்டுகல்.

4. (௭௮
pirantu-pannu-, ஓ. intr. 4 இள்ளாப்பிறாண்டு.

Bys_G-gev kili-kattu-, v. intr. <id. +.
To hang up a prize tied in a piece of cloth
BifFPanr kili-c-cirai, n. <id.+.
containing money, purse;

பணம்போதிந்த

இிழிச்சிரையிலே பணங்டெக்க (௪0), 4, 7, 0).
118

2, Want of proper atten-

tion to guests at a feast, meagre distribution of
19௦0; அற்பமாகப் பரிமாறுகை. ().)

இள்ளாப்பிருண்டுபண்ணு-தல் 1:118-0-

1. To supply too sparingly, as giving only a
2. To eat spar:
சீலை. pinch; spinuoracs ufiotmsd.
fingly at a feast from modesty, delicacy: afpf

Pouch

இளபுறம்

938

கிள்ளி
திற் சிறுக உண்ணுதல்.

3. To stint in charity;

கிள்ளுவடை killu-vatai, 2. <id.+. Cake

சிறிதளவு தநமஞ்சேய்தல்.
இள்ளி 1:11, ௩. ௦ம். இள்ளூ-. Title of some

offered to manes 1௦ 57228௪. 526 காக்காய்வடை,

(இவா)

Palaeornis ;
கிள்ளை வளைவா யரின். (Gas.
2439). 2. A dark species of parrot; spude?.

0௦1௨ 14625;

சோழர்க்கு வழங்கிய சிறப்புப்பெயர்.
|

Borohéar@-sev

<id.+-

1.

To

give

killi-k-kattu-, v. intr.
a

pinching; sStiyéam Gs.
மம ஜரரம்த 8௦௦8;

hint,

signal,

as

by

2. To be niggardly

சிறிதளவு பரிமாறுதல்.

கள்ளிக்காய்

111-112, ர. Wing-shell, a

௦1105௦, ,4௦/07௪,

நத்தைவகை,

கிள்ளிக்கொடு-த்தல்
<@er@5-+. intr.

(௦.0.0. 92)

பூ/]]1-/-19-,

இள்ளித்தெளி-த்தல் 1/1/-:-(ஸி1-, 9. intr.
To give a small quantity, as a pinch;

சிறிதுகொடூத்தல். சள்னித்செளிக்கமாட்டான். (97.3)
இிள்ளிவிடு-தல் killi-vitu-, v. tr. 41.4.
stir up, incite,

instigate;

தாண்டிவிடதல்,

Collog.

கள்ளு'-தல் 16/10, 5௨. ௬. [T. gillu, M.

killu.]

1. To pinch with the finger and thumb,

with the nails; to pluck, nip, pick off, asa leaf;

நகத்தாலேடுத்தல்,
336).

2.

To

கற்சள்ளிக் கையிழம் ததீறு (காலடி,

dig

out,

scoop;

தோண்டூதல்.

இன்ன வெழுகன்ற புனல் (கம்பசா, வசைச், 93).
destroy, as by nipping off the head;

3, 17%

அழித்தல்.

பொல்லா வாக்கைக் கன்னிக் களைக்தானை (இவ், இரும்

un. 13).

killai, m. prob. @ar-.

1. Parrot,

(இவா)

இள்ளை? killai, n. perh. @cres-+. 1, Horse;
குதிரை. (இலா.)

2, 14௨௦06; சாதிபத்திர.. (மலை).

இள்ளைச்சாதம் 1:ப144-௦-௦௧0௨௭,
2. 4 இள்ளை!
372/௪.

To give a little from a great

stir up, instigate, incite; arairqage. Collog.

To

Gorter

3௦002.

றகா௦()

கிளிக்குஞ்சு.

செஞ்சொற்

ஜேனினைச் கஞ்செவிப் படுத்திய ெளைச்சாதமே (சகு.
உ. குறை. 31).

quantity, as a pinch; #p1aéGarOig0.—tr. To

<id.+.

Loc.

4, ந hold, carry, as with the beak,

with the fingers and thumb; to take upa little,
a pinch; Fpgsaray obS5c. (w.)

இள்ளைவிடுதர.
+.

Poem

in which

killai-vitu-titu, 2. <id.
the

heroine

languishing

from love sends a parrot as messenger
1௦2;

தலைவி

to her

தன் காதலுக்கு உரிய தலைவனீடத்துக்:

கிளியைத் தூதுவிடத்தலைக் கூறும் பிரபந்தம்.

இள-த்தல்
clearly;

1]௨-, 72 ௦ ஈ.

Yoctrrd கூறுதல்.

1. To express
இளக்தாங் குசைத்தல்

(தொல். பொ. 211). 2. To make special mention
of, to state specifically; Ssimnmsed. (A. Cur.

4, 1, ud. 85, AD.)

Gon
Gro

g1-So kilattu-, 5 v. tr.

See Sor-, 1.

Saggurorw (sbumr).

@orcivith kilappam, n. <@endy-. Rising,
heaving, swelling; Sat&#. Boors ளெப்பம்போ

Ga (Ba. Beam. 5,9, 3, wcrc).
Gorciy'-se
இளம்பு-.

with a lever;

To

kilappu-, 5 v. tr. Caus. of

1. To raise up some
anpinysd.

heavy thing, as

aeted செப்பினான்.

2,

raise, as a wall; to erect, cause to grow

Hiren’ kille, n. <@cres-. 1. Pinching,
nipping; Ssrepms. 2. That which is nipped
off, as a little

high; aatipseSwor owséCaisd.
Loc.
3, To
turn out, discharge, dismiss; 85560.
அவனை
வேலையைவிட்டுக் ளெப்பினான்.
4. To excite, as a

Feeble-rooted greens, as easily plucked; Ssira?

தாண்டிவிதேல்.

piece of betel

leaf or tobacco i disturbance; to induce, as fever; to bring about;
கிள்ளப்பட்டது. புகையிலையில் ஒருளெளுச்
கொடு,
உண்டாக்குதல், அந்த மலைக்காற்றுச் சரத்தைக் ளெட்
கிள்ளுக்ளரை 1411-18௩4 க. வகி4. 1 பித்ற 5. To rouse, animate, urge, incite;
யேடூக்கப்படம்

handled,

கீசைவகை,

2, Anything easily

often used in reference to a weak
காட) எளிமையான-வன்-வள்-த. அவன்
உனக்குச்

இள்ளுக்வையோ?

4

6

கிள்ளுக்ரைபண் ணு-தல் 110.
1.

pannu-, v. tr. <@arexéFenr+.

insultingly ; தாழ்மைப்படூத்துதல்.

இள்ளுங்கழியுமாய்

சம.

“ள்ள.ட,

Utte

To insult, treat
(w.)

killua-kiliyum-ay,

anything; wuerimsmi.rly usel@is ess,Carase shreds of
ஓட
இழியுமாய்ப் போகக்சடவத. we
ame Bees

@ontny?

ளெப்பிவிட்டு வேடிக்கை யார்க்கிறுன்.

kilappu, ௩. 4 செப்பு. Raising,

rousing; எழப்புகை.

Gomtny* kilappu, n. <Ber-. Speech, utterance; Cardigins, Gariugg Pople வைத்த
(பாரத. இசாசசூய, 87).
களப்பு * kilappu, n.<E. club. A restaurant,

an eating-house, a hotel; Gambydean_.
Coliog.

Bon iGuire kilappocu, n. <E. club-house.
கிளபுறம் kila-puram, n. றம். இழ்-* புறம்.
Leeward;
566 கிளப்பு“, Collog.

காற்றுப்படாத பக்கம்,

Naut,

989

கெளம்பல்
Bortoisev kilampal, ». <@serdy-. 1. Rising;
எழ்கை,

2. Register of newly improved pieces

௦8 18ம்; பதிவுப்புத்தகத்தில் புதிதாகச்சேர்த்த நிலங்
களின் அட்டவணை,

(7.).

Berta IaG-sev

kilampi-vitu-,

@ontoYesraut
of kilampina-v-al, #. <id.+
award

waist

Marin Sast@ arZev kilampina-vélai, 2. <id.

Bas-relief, work with figures somewhat
+.
824560; கட்டடத்தில் எழம்பிநீற்தம் சித்திரப்பணி..

(5)

kilampu-,

இளம்பு-தல்

5 ௨ intr.

[M.

1. To rise in air or water, ascend,
kilambu.]
get up, soar high, shoot up, sprout; GuGap

தல். இந்தச்செடி இட்போதுதான் SordiOns.

2,

To emerge from obscurity; to become promi-

nent; to rise to, orgain, eminence; to prosper ;to

1௨ 622180; பிரசித்தமாதல். அவனுடையபேர் Band
Wy. 3, To rise above the surface; பூமிமட்டத்
திந்தமேல் வருதல், இக்தச்கட்டடம் காற்புறமும் செம்பி
விட்டது.

4,

Tobe stirred, agitated, roused by

excitement or anger; முண்டேழதல், அவன்மீது
பகை ஐெம்பிற்று. 5. To crop up, break out,
appear; உண்டாதல், ஊரில் வியாதி இளம்பியிருச்

இறது.

ஐ1க௦6;

6. To set out, start, leave for another
புறப்ப$தல்.

எளம்பிவிட்டத..

அக்தச்சேனை

7. 1௦ 100௦௨56; அதிகப்படூதல். விலை ளெம்பவில்லை.

8. To become loose, detached, as a brick that
still adheres; to scale off; to flake, peel off,
as mortar; a@uOs&.
இளம்பிவிடும்.

kilar-, 4 0. intr.

@anit!-gev
1. To

rise,

upset gH

ascend,

emerge,

செக்சல்

[M. hilara.]

swell

upwards;

மேலேழதல். ஆழி செர்க்ததோ (சம்பரா. மிதிலைக். 67).
2. To spring up, grow higher and higher, shoot
மற;

மேன்மேல்

வளர்தல்,

1, Light, lustre,

@ort® kilar, n. <@aa-.

2, Farina, pollen; 5

(e.)

உ. intr. தாது. (மிங்),

2. To leave or desert a house or village; 34
போதல்.

person;

1050௩௨ 9846, ௦௦௦௦௪1620 ; இறுமாப்புக்கோள்ளு
தல். (9)

brightness; @s.

<id.+. J.) 1. To be persuaded with difficulty;
to agree reluctantly; wanders ais sad.

ஆன். Tall grown-up
யுள்ளவன். (94.)

இளவிக்கோவை

அவன்

கிளர்ச்சி,

2, Enthusiasm, zeal; உள்ளக்
கேட்டபோது

பிரசங்கம்

மனத்திற்.

இளர்ச்சியுண்டாயிந்று. 3. Growth, increase, prosperity; apse. அவனுக்குச் ளெர்ச்சியான காலம்.
4. Fertility, luxuriance; GagGuy. seer வல்லை.

யிற் Banish யெய்தி (கந்தபு. இந்திரனருச். 12).

5.

கஞ்செய்கையைச் கண்டு அவனுக்

கறத; கோபம்.

6, Agitation; கலவசம்.

குச் ளெர்ச்சிுண்டானது.

'இராசாங்கவிஷயமாக சாட்டிற் ளெர்ச்சி உண்டாயிருக்
@pg.

Mod.

7. Conceit, 18010; இறுமாப்பு. (9)

Bort sD kilartti, n.<id. Rising in tumult;

கொந்தளித்தேழகை,

ஸ்வஸக்நிதாகத்தாலே செர்த்தியை

யுடைத்தாயிருககை (௪௦) 3, 6, 3).
இளர்த்து-தல் kilarttu-, 5 v. tr. Caus. of
@a-. (W.) 1. To raise up, 10096; எழப்புதல்.
2. To 611, satiate; Saan5se.

இளர்வரி kijar-vari, ௩. <Seri-+.

(Dram.)°

Posture assumed by an offended lover or love,
when an intermediary tries to conciliate;
நடூநின்றர் மாறுபட்ட டருவநக்குஞ் சந்துசோல்லக்
கேட்டு நிற்பதாக நடிக்தம் நடிப்பு. (சிலப். 8, 101.)

Ben tad kilarvi, n. perh. @er4-, Door; #5ay

(Se)

@orgrevuith kilar-dlayam, ».

mathematical

work

நூல். (கணக்கஇ. பாயி.)

in Tamil;

Name of a

ஒரு தமிழ்க்கணித

இளவரி kilavari, x. cf. dhivari. A comclimber with many thick fleshy roots.
55௦ தண்ணீர்விட்டான். (மலை.)

mon

இளவி பிஷர், 1. 4.

மொழி.

இனவியாச்சம் (தொல்.).

அக்தீக்வெவி

(8ிக்குறு,

490).

1, Word, term;

2, Speech; Guda.

3.

Language;

UT@ap. UBGereis Baral (séverr. 38, 3). +. (Akap.)
Theme, subject, section in amatory com-

கொள்ளென்று செர்ந்தெ. positions ; அசப்போருட்டூறை.

முத்த (இல். இருவாய். 4, 9, 4). 3. To be intense,
to surpass, increase; S5ae. Quaendyy
abundant,

1. Rising, as-

இளர்ச்சி ப/லா௦௦், ௩. 410.

cent; eryibyms.

களவிற்குரிய இளவித்

தொகை (கம்பியகப். 123).
, 4 ளெவி
ga kilavi-k-kottun.
BeralsOarS

'வெங்சை சலல்ளெர் சொழுகிழல் (லப். பதி. 4). 4. 1௦. +. Division of a kovai comprising many
shine, to be conspicuous, resplendent; விளங்கு ண;
ிரபந்தததின் பலதுறைகோண்ட
தல். மென்மொழியாள் சேழ்னெரும் பாதியனே (இரு அதிகாரம். கோவைப்ப
்தைந்தும் இக்தூற்குக் செவிச்
இவ்விருபத
be exalted, elevated, great,
வாச,

9, 18).

5. To

dignified; Pnssc. (w.) 6. To become s iritகாள்
ed, enthusiastic, zealous; esrardSont.

ஞதல்... வீ செய்யும் ளெர்வார்ச்கே (இல். இரும். 2,
Pompe.
9,11). 7. To be roused, infuriated;
காலன் ெர்ச்தாலும் போல்வார். (பு. வெ. 5, 2). 8.

கொத்து எனப்படும் அதிகொரல்கனாம் (இருக்கோ. உரை,
we):

இளவிக்கோவை

kilavi-k-kovai, n. <id.

+. (Akap.) Amatory poem, comprising many
themes; q40Gutg Gata. ளெவிக்கோவையின்

எடுத்துக்கோடற்சண் காட்டு முதலாயின சொல்லுதல்
வனப்புடைமையின் (இருக்கோ. 4, உரை,
௨.
kilavi-t-talaivan,
Boral sstvoser
in
character
male
chief
Hero,
<id.+. (Akap.)
a love-poem, dist. fr. p@ttutai-t-talaivan; ast
பொதுட்டலைவன், (சலித். 68, உமை.)
Bon aSuir Sad kilavi-y-akkam, 2. Cid. +.
The first chapter in coflatikdram of Tolkappiyam dealing with words sanctioned by
GardvancnSud

usage, etc.;

வழவற

இளிஞ்சிற்சுண்ணாம்பு

940

இளவித்தலைவன்

மோழிகளை

இக்குதற்தரய

சோல்லதிகாசத்தில்

விதிகளைக்கூறும்

முதற் பகுத்.

yds gor
Saf Epc Gai ZorumE

game of kili-t-dattu;

சதுக்கோட்டெல்லையைச் சுற்நிக்கொண்டு மறிக்கப்
பட்ட

ஆட்டக்காரரைத் தோட

(LMP.

ம). 542)

Collog.

ipucvuasr.

இளிக்கத்தி 111-211, ச <Sefi+. [M.
hilikkatti.] & ஸ்ட் ௦41-415, 501111௦௦19) கத்திவகை.
1. Par

இளிக்கூடு kili-k-kitu, x <id.+.

rot cage;

Stam

அடைத்துவளர்க்கும் பஜ்சாம். 2.

Cage with spikes pointed inward for torturing

criminals; Sibparrat eet opmisgis Siw y's Sra!

prisoners’ bar; furw

3. Witness-box,

கூட,

ஸ்தலத்தல் சாட்சிகளேனும்

கைதிகளேனும் நீற்கும்

+. Temporary wooden
Bar Piait-gs0
kilari-p-par-,v. fr. அடைப்பிடம். Loc.
or stationary idol, when
<®@eg-+.
1. To search by digging up; to enclosure for miavar repair;
GamGuc Uf seus
under
is
temple
the
ransack, rummage; aymisgs Gohaa&.
2. To
திநப்பணி
சேய்யும்போது
முலழூர்த்திகளுக்குக்
காப்
probe. as a wound; to pry into, as a person’s
பாகச்
சுற்றியிடும்
மரக்கூடு,
Loc.
மியா; கிண்டிப்பாரீத்தல். 3, To incite, stir
கிளிக்கொம்பன் kili-k-kompan, ச. <id.
ம; தாண்டிவிததேல்.
Ox with short horns turned downwards;
Bar PaIO- sw kilari-vitu-, v. tr. <id.+- +.
1. To turn up, rake up, agitate;

2. To
To

stir

up,

disclose,

incite;

expose,

கிண்டிவிடதல்.

grorqaidge.

3.

reveal a secret;

ienp

போநளை வெளியாக்குதல். (.)
இளறு-தல் 1/1௨ம-, 5௨. tr. [T. kelaku, K.
kelar.| 1. To poke, ransack, dig up; San bse.
ஏனமோ டன்னமாய்ச் இளறியும் பறத்தும்

(தேலா. 101,

9). 2, To disturb, derange, confuse; aataae.

(w.)

3. To

stir, as with

மாட்டுத்தொட்டியைசக்
search,

ளெறினன்.

pry into;

close, expose;

a

ladle;

துழாவுகல்.

துருவியாராய்தல்,

Garciwnd5ae.

(6230)

things

by

1,

(W.)

Lascar;

2. One

5. To

dis-

&tiu&Gaudvunsir.

who attends

stitching, etc;

ஒழங்தபடூத்துபவன்.

to packing

of

pCmcs%nsosigs

Loc,

Bart SSB kilatti, n. cf. @safm.
1. Sce
Surs8. 2. A sea-fish, rich brown, Triacanthus

strigilifer; கடல்மீன்வகை,
களாய் (2, ௩.
Pods or stalks of sesamum, left after threshing; acrgpSamid Cars.
J.

கிளி
412]

kili, உ
1.

வகை.

Parrot,

றாம். எ.
2

(T. ciluka, M.

parakeet, 4. Palaeornis;
” us பறவை

சனிமரீஇய வியன்புனத்து, (புறகா.. 138, 9).
Roxe-ringed

sfiaima,

வெட்ேக்ளி,

2,

patakect, Pulacornis torquatus;

(M.M.)

(9.3.4.

who goes round

3. Grasshopper, locust.
90 கிளியின்

patrolling

மாடு,

(1.)

Bohs@areory kili-k-kompu, n. <id.+.
Short and crooked horn like a parrot’s beak;
கீனிழக்தப்போல வளைத்த விலங்குக்கோம்பு. (4.
இளிகடிகருவி
Contrivance

to

kili-kati-karuvi,
scare

away

யோட்டூவ கநவி, (புறசா. 49, உசை.)

Botley Gare

1.<id.+.

parakeets;

கிளி

kili-kati-kol, 2, cid. +.

A

4. To probe, kind of rod to scare away parrots; கிளியோட்டுங்

Bonn kila, n. <sort. See sons, 1 to 4. (L.)
GQormaéan aot kilacu-k-karan, n. <U.

khalasi+.

வளைகோம்புளள

the squares

5° One

in the

கநவியுளோன்று, (உரி. நி)
கிளிகொஞ்சு-தல்

111-8௦8,

v. intr.

<id.+. To be beautiful, charming, as the
talk of a parrot; அழிகியதாதல். வீடு கொஞ்சு
இதத. 2௦௦.

கிளிச்சல் 141100வ],௩. perh. @-.
fish,

bluish-green,

Caesio

கிளிச்சிறை 1:11

A sea-

cuning;

a cofdr

1, ௩. ஒளிர.

Gold

resembling the parrot's wing in colour, one of

four kinds of pon, ஜெ.

கிளிச்சிரதபோன்ற நிற

முள்ள போன்வகை. (பிங்.
இளிஞ்சான் 1415௦0, ௨. 5௯ சிளிமீன்.
கிளிஞ்சில் 14, க. ஜர். இழிட். [1ம்.
Riliiici.) Bivalve, mussel or shell, oyster-shell;

கடல்வாழ்சாதிவகை, (தொல். பொ. 584, உசை;)
கிளிஞ்சிற்சண்ணம்

“4 இளிஞ்சில்-.

kijiicir-cunnam,

n.

506 கீளிஞ்சிற்சுண்ணாம்பு..

கிளிஞ்சிற்சண்ணாம்பு 1411%/-௦ராகழம்,

Seiden popeeanny

am

from

sea-shells;

941

இளித்தட்டு
இளித்தட்டு 1/11--12060) v.<@ef+.

chuckling sound; Pfasdysu gol 45dcuy.
2. Expr. signifying (a) thriving, flourishin

The

game of uppu-k-hotu; Based agsdCarG

இளைக்கதை

ஆடம் ஒகவகை விளையாட்6.

செழீத்தற்தறிப்பு..

பயிர்கள் ஜெலெென்று

2, Parrot;
பிள்ளை.

இளுவை

110௨,

Querquedula

crecca;

வளர்ந்த

glowing brilliance; மீரகாசித்தற் குறிப்பு.
BofnGareer kili-p-pillai,n. <id.+.
1. (b)
கனெென்று
விளக்கு எரிக்துகொண்டி.ருந்தது.
Young parrot; @«miiSa? . (@gnev. Gun. 559, eens.)
Sof.

Qsncreragé Qendguonh Bails

கிளிப்பூச்சி 1411-0-00௦௦4, ௩. 434.4. & றட

895)

வகை.

Boflapsaos

A sea-fish,
sobdr

chrysopoma;

Pseudoscarus

green,

kili-mikkan, 2. <id-+.

Man with an aquiline nose; aizenés ipS5enw
adr. (W.) 2. Aloe.
566 கற்றழை. (மலை:)

[M.

bilimakku.]

1.

Anything resembling par-

rot’s beak; கிளிழுக்கைப் போன்றது. 2. Piece of
ola-rib used to keep in the leaves of an ola
book when strung together; சுவடிகளில் ஏட

விழாமல் தடூகீகவைக்கும் ஓலையீர்க்குத்துண்ட.
Boflaps GSA pHGkili-makku-k-kiladku,
kili-makku-ma,

balm

of

teal,

(பதார்த்த.

gilead,

common

tree,

(ae. 3076, உசை.)

m.tr.,

3. Hill

Balsamodendron

balsam

caudatum;

4, A kind of eel, grig; மீன்வகை.

Btor'-sev kilai-, 4 v.tr. <s%n'..
remove, purge; Page.

(தேவா. 682, 3.)

aise.

(W.)

1. To

wre Boran2er

2. To wash, as tice; ofF

3.

ஆடைகளைதல்.

vers

மா

To

put

(94.)

off, as

garments;

4. To pry out, as a thorn

from the flesh with a needle; Sarmgxe. (j.)
@ror?- Sev kilai-, 17 v.[M. Bilu.] intr.
1. To

ramify,

வீண்பெருஞ்

இப். 190).
ber,

as

branch out;

சென்னிக்

wab acnyafGse.

ைஇய

காந்தள்

(குறிஞ்

அவர்கள்

இனைத்து

2. To multiply, increase in num-

families;

பேநததல்,

gata

e8Lniaer. 3. To be close, to throng; to crowd,

1. <id.+.

grow thick or close, asthe beard, boughs, herb-

Root of Bryomia epegea;
n. <id.+.
கநடன்கீழங்கு. (1.).

loMaps@uot

Gsyams.

ams.

1.

GetlapS@ kili-makku, 2. <id.+.(w.)

Indian

1. Common

பறவைவகை,

hedge plant, 1. sh., Balsamodendron berryi;

that damages the maize crop; Garant sams.

@ofiBeir kili-min, n. <id.+.

2.

n.

௨2)

௨1௦; நேநங்குதல். இருத்திம வினம்பல குதித்தன.

Mango, whose fruit is of the shape of a parrot’s
beak; &afipégiGurd நுனீவளைந்த காயையுடைய

இனைத்தே (இரகு. இக்கு. 113).

மமாவகை,

இளேப்ப (இவ். பெரியதி. 8, 8, 5). 5. To abound,to

GehlapsQ aeps ston

kili-makkeluttani,

A style with a booked knife at the

n. <id.+.

top for cutting olas; stetudah So pss
போன்ற கத்தியையுடைய எழத்தாணிவகை.

இளியட்டிகை
Necklace

of

gold

threads ,ornamented

70௦.

இிளியத்தட்டு 12-20),

கிளித்தட்ட். (0. 10.

௩. £14..

4. To come into

உழுரீர் வயலுட் பொன்:

16 004௦05, 121௦௦5) நிறைதல். (பில்.)--77.
To
dig up, to stir, scratch up, as fowls; to root up,
as pigs; to burrow into, as rats; to excavate ;

கிளறுதல், கேழ லூமுத விருஞ்சேறு இைப்பின் (புறா.

2. <id.+.
with

பொற்கிளியுதக்கள் அமையச்சேய்த

601880 ௨௭௦05;
அட்டிகையணி.

kili-y-attikai,

being, appear ; விளைதல்.

586

ற. 105.)

176, 2).

இளை? kilai, n. <@%*..

1, Branch, bough;.

கப்பு. தாருவின் ஜெக னென்ன (சர்சபு. ஆற்றுப். 31).
2. [M. kila.]

Sprout, shoot, bud;

soft.

(Baur.)

3. Bouquet, bunch of flowers; yeGarsgi. S%ar
மலர்

(சிறுபாண்.

160).

4.

Kindred,

relations;

@afiuS@ kili-y-itu, ௩. <id.+. Grain stored சுற்றம், சேளாதே வந்து இளைகளா யிற்றோன்றி (காலடி,

by parrots in the hollows of trees; &sfulaph 80). 5. Section, division; ugity. Saeruesw
போந்துகளில் சேர்த்தூவைக்கப்பட்ட கதிர்கள். (புற. புவன மூன்றும் (கம்பரா. கும்பச. 16). 6. Class, group,
கா. 198, உரை),

therd,

இளியூறற்பட்டை

kili-y-trar-pattai,

A medicinal bark used for fever;
துப்பட்டை, (பதார்த்த. 508.)

ஒருவகை மநந்

இளுஇளு-த்தல் kilu-kilu-, உ. intr. Pe

@@5 onom.

மகிழ்தல்.

To

feel

joy, inwardly rejoice;

செண்டைத் தட்ங்சண்ணா ஞள்னே S65

இளுத்தாள் (சம்பரா. மாயாசனக. 97).
expr.

en @Ooresrav kilu-kiJenal, #.
signifying

giggling, laughing,

1. Onom.
tittering,

flock,

shoal,

company,

family,

horde,

இனம், களிறு . . . ஜெபுகலத் தலைக்கூடி.
யாங்கு (பூறகா. 17, 19), 7. 13௨௱௦௦; மங்கில். (மில்.)

7». race;

8. A kind of flute;

at @msdéagal.

seirgpew

யாழ்முழவல் செதுந்துபி (பெரியபு. திருகாவுக். 70). 9,
The fifth note in the gamut; ஒர் இசை. னைக்

குத்த வுழைச்சுரும்பின் (பரிபா.

11, 127).

இளைக்கதை !:1-/-1.12184, n. <S%r+. One
story

branching

narrative, episode;

out

of

another,

2usé&uand.

incidental

களைக்கொம்பு
அ

௦4 3%௦கா:

kilai-k-kompu, #. <id.+-

பன்றியின் கோரப்பல்.

(சல். ௮௪.)

BtorsCarong kilai-k-korai, 2. <id.+.
A kind of sedge; Garamraims.
ten 1 O-gGav kilai-kittu-, ஓ, intr. <id.
+.

To

screech

simultaneously,

as

களைச்சங்கம்

kilai-c-cankam,

x. <id.+.

1௦08 9௦15 60226௦)
மிடூதல்.

Branch society;

two

or

ஆந்தைகள் கூடீடமாய்ச் சத்த

2udeu.

Rtsre@pt kilainar, n. <id.
1. Kinsfolk,
161211௦053 கறவினர். காலாடு போழ்திற் கழி௫ளேஞர்
. பலராவர்

(காலடி,

113).

2.

Friends,

com-

0௨௩1௦5; தட்பினரீ. இளைஞசை சீட்டியளப்பதோர் கோல்:
3. Inhabitants of an agricultural

(குறள், 790).

இறிச்சுக்கறிச்செனல்

942

இளைக்கொம்பு

tract, husbandmen;

warfevwor,

(fen)

இளைததி
kilai-nati, .<id.+.
54௦௨0) ஆற்றினின்று பிரியம் நதி.
Bor wos
kilai-narampu, 2.

Branch
<id.t+.

Collective name for the first, second, third,
fifth and sixth notes of the gamut; 576, @or,

துத்தம், விளரி, கைக்கிளை என்ற யாழ் நரம்புகள்.

Bor s4 kilaippu, n.< @%n"-. 1. Branching,

பூண் இழியை கோக்கஞன் (சத்தபு. குமாசபுரி. 28).
Awana kirral, n. <id.

சேய்யுந்திறங்

கோள்ளுகை,

3,

(w.)

Gawima.

Action, act, performance;

Being able to do;
(லப். 16, 783)

இழுக்டு 18/0, ௩. <U. khiragi.

High

றா1௦6; விலையேற்றம்.
Reps Buckr coy Sov kirakki-pannu-,v.tr.
<@7s8+.
To affect reserve; apmorGses
கொள்ளுதல்.

017௦4.

கிருகிறுவெனல்
kira-kira-v-enal,
௩
Onom. expr. signifying cailing repeatedly, crying sound, as of a 00௨0௦0%; ஐரீ ஒலிக்குறிப்பு. (4)

@optb kiram, n. Mischievous person; spb
பண். அவன் வலுத்த றாம். (5.)
கரும்பு-தல் kirampu-, 5 v. intr. To plane,

5000௦8. ௦8; மேல்லச்சேதுக்குதல். (யாழ். ௮௪.)
Bags kindy, ௩. 64. சொய். 02௦0. 01௦0,
5௦0, 1021) புற்கர6, (w.)
Bapaj- BH

kiravu-,

5 v. intr.

To cry, as

a peacock; ee Sac. (W.)
இறுளித்தனம் kirali-t-tanam, n. <kardli

+. Cruelty, hard-heartedness; Gan@anw. Loc

பஜ, க. 1. Way, path; ag. (Se)
ramification; -atuyaSGms. 2, Digging, scratch- 2. இறி!
Coral
wristlet;
குழந்தைகளின் முன்கையில்
பனி
ing, burrowing; SdnGma. Gueou சளெப்போவாச் யும் சிறு பவளவடம். இண்ணெிகட்டிக்
இதிகட்டி. (இவ்.
கோழிபோல் (சாலடி, 341).
பெரியாழ். 1, 9, 2).

இளைப்பெயர்

(Gram.)

ப2/-ற-ஐஷல,

n. <@tar+.

Nouns signifying relationship;

Gor cow kilaimai, n. <id.
உறவு.

kilai-y-atuppu,

திரம். மூவடிமண் வேண்டிச் சென்ற பெருல்கறி (ய்.

௬.

<id.+.

1. Lineage,

-Sfupiangé.

kilai-vitu-, v. intr. <id.+.

To ramify, branch ௦; கப்பு உண்டாதல்.
'வினக்கு kilai-vilakku, n. <id.t+.

Lamp

with

many

branching

lights

marriage ceremony; usv&imuyjen_w
ama.

By

used

இயற். இருவிருத். 91).

ரத்,

3, 760616,

0௧௦14௦௨1௦1; மாயம்.

artifice;

3%

சீசீ, playful

கேட்டாயோ

றய, ஐ. <@6-.

ஷு

நாவா; மாயஞ்சேய்தல்.

5௦6 தீழுறுகற்பாஷாணம்.

பொய்யர்களைப் பொய்.

(சல். ௮௪.)

இறிச்சான் 14௦080,

௩. 4இதிச்சு. பமா

Watch-man’s rattle, child’s rattle;

ஒலிக்குங் கநவி.

(14.)

கறிச்சிடு-தல் 10,

கிநிச்சென்று

உக்க

<id. +.

ப ல, as ew shoes, a wheel, an oil mill, a
ir;
to
se
சென்று
ஒலித்தல்
a) watchman’s| rattle; ட #64 ர்.

in

மணவிளக்கு.

Loc.

1. Strength, power,

கிறிச்சு kiriccu, n. onom.
ஒலிவகை, இறிச்சுச் சோடு,

Creaking sound;

Bis EORECQ eesrev kiriccu-k-kiricceSo4p மாயை (கக்தபு. இருக்கல், தரத்தக்க
expr. signifying creaking noise;
Workmanship; GaszeociunG. இற்புறு செய்ய

ability; aSenc,
61). 2.

2. Stratagem,

kilai-y-otu-, v. intr. <id.

pedigree; family; anSsib. Collog. 2. Branching

Biter al@-gev

6).

செய்து போதுபோக்கிக் இறிப்பானை (தேவா, 084, 10).
கறிச்சல் 11௦௦2, ௩. & prepared arsenic.

Gtaranf kilai-vali, n.<id.+.
road, forked road;

228,

Outer

ப். 101).

See strafG..

(தேவா.

தோழி இறிசெய்த வாறொருவன் (இரவாக, 9, 6).
இறி3-த்தல் 12.) 77 உ) tr. <O#.
To

petal of a flower; maf pip. SIarwW sw uum (GMe5
Ror GuinG-gwv

1. Falsehood,

Relationship;

Side-hearth; GaryuGcy. (w.)
இளையிதழ் kilai-y-ital, x. <id.+.

+.

100, ௩. cf. krtrima.

116; போய். இறிபே9ி மடவார் பெய்வளைகொள்ளும்.

(வக. 380, உசை.),

இளையடுப்பு

இறி

aims

தை உணர்த்தும் பெயர்.

943

இறிச்சுச்சடா

இறிச்சுச்சடா 18401000-0-0212, ௬, 48றிச்ச.8௦௧53

Creaking

வகை.

ப்ள)

எழதிய எழத்தைக் கீறியடிக்கை,

010655, 012210௦55)

கிறிச்சேன்றேலிக்தங் காற்சோ6

கிறிச்சுச்சாட்டை

இன்னம்

kiriccu-c-cattai, ௩. <id.

தலைச்சுற்று.

3. Gid-

4, ௦. 3.

௦௭௦௩.

Craziness, eccentricity, lunacy; mugsaid. Ou
ருக்தொ. 1301.) 5. Passion, as for a thing; Sea
ans.

Loc.

6. Egotism,

self-conceit,

arto-

+. ‘A large whip creaked before the chief gance; seéiarmd. (w.)
OS
officers of the Kandyan country; adderygmi
Bps@C
wr ay kirukku-ndvu, n.<@vsg+தலைமையதிகாரிகள் முன்பு கிறிச்சேன்று ஒலிக்கச்
செய்யுஞ் சாட்டை.

(7.).

இறிச்சுத்தலையணை kiriccu-t-talai-y-anai,
Creaking pillow;

n. <id.+.

&$sGCacrms god

A disease of sheep; gpaims ay GGami.
om. ற. [1887] 249.)

இறுஇறு-த்தல் 1470-10. 77 0. intr. <Op

யீடூந் தலையணை.
@wiar kiricu,n.< Malay. kris. Malay dagger.

இறெனல்.

5௦6 கிரிசுக்கத்தி..

confounded,

கிறிஸ்தவன்

kiristavan,

<Operg.

2.

Christian; SSewguotidsszrcr.
@Hlawga kiristu, n. <Gr. Kristos.
இயேசுகிறிஸ்துநாதர்.

Messiah;

the

Christ,

QPanguoriéecd kiristu-markkam,
<Bdeng-+. Christianity ; &Pewgianosib,

BPawgiaud
கிறிஸ்துமாரீக்கம்,

kiristuvam,

2. <id.

இறிஸ்மஸ் kirismas, n. <E.

க.

Christmas;

கிறிஸ்துபிறந்த திநநாள்.

@aykiru, part. (Gram.) Sign of the present
tenses 2g Paihare Gon Pv.

@gser'

(weir. 143.)

kirvkkatti, ».

Confection

made of fried Mahwa flowers, etc.; @gude@ud

பூ

முதலான

பணியாரம்.

பூக்களை

7௦௦.

கறுக்கட்டி?

si.

வறுத்துப்

பாகில் சேய்யும்

10ம் உ. றால்... சண்ட

Sty in the eye.

See stacy.

Qorsaeev kirukkal, n. <@nsG-.

1. Scrib-

bling, writing hastily and clumsily; smauTp9s
2. 8௦0110 ௦04; எழத்தின் அடிப்பு.
எழதுகை.

Qosasor kirukkan, n. 4 இறக்கு. [7 ச்ர்மku.] 1. Crazy fellow, crank, lunatic; muggud
2. Conceited,

காரன்.

pem_waisr.

arrogant fellow;

#50

(W.)

S kicukkaspattiri, n.<id.
AngsransGi
4 ஆஸ்பத்திரி, 1,ம0௨(1௦ கஷ1யாா; பைத்தியத்துக்குச்
சிகிற்கைசேய்யும் வைத்தியசாலை.

@méG'-se

kirukku-, 5 v. <a

onom.

tr. [T. giruku.] 1. To write; எழதுதல், (மில்.)
2. To scribble, write illegibly; 2g8Gefamod

எழதுதல்.

௦0%;

3. [M, kirukka.]

வரைந்த எழத்தை அடித்தல்.

To cancel, score
(w.)—intr.

[T. giragira.]

To

feel giddy, to be delirious, dizzy; s2uabaise.

BQpos’ kirukku, n. <@v4q-. 1. Scribble;
2. Scoring out anything
உருத்தேரியாத எழுத்து,

1. To

சுழன்று றெறொத்து

be giddy,

wwdsiomse.

dizzy; to swim, as the head;

(பிரபோச. 18, 54.

confused,

tv

2. Tobe

disconcerted;

sGwta

Be. (w.)

By@pu sy kiru-kicuppu, n. <80@p-.

1,

Giddiness, dizziness, swimming of the head,
vertigo; sedauhF. Qs மையலுஸ் இறப்புச்

சையலர்க்குண்டோ
நவ்;

See

(M.

(குற்று. குற. 73, 3),

சேரக்த.

2, Pride,

(5)

Gy GB@posrev kiru-kit-enal, n. Expr. signist»abpha din:

fying (a) being giddy, dizzy;
(® moving rapidly;

Hmsqég phy.

BomisG-Sev kiruaku-, 5 v. intr. To move,

stir, shake, stagger; amas. yacrepod Spas

afertw. Loc.

,

1400௧0, 8. cf. ghusrna.

இறுசன்!

ofa bulbous-rooted

flower

(மவ)
இறுசன்*

kirucan,

௬.

The

smut.

plant;

prob.

gharsani.

Turmeric, Curcuma longa; wésadr. (w%v.)

இறுத் தூவம் 101102, 7. Eagle-wood.
5௦5 அகில். (மலை)
து 14000, ௩. 566 கிநது. தெதுப6 மொழி
இறு
பழூ (இருப்பு. 790).
BugiGager kirutuvétan, 2. Sponge-

gourd. See 9855. (gp. ௮)
@eirarvsty kin-kappu, n.< U. kan-khawab.
Silk

or

satin

worked

with

gold

or

silver

fiowers, brocade, kincob; ggumat ul @i&20,
இன்று

kintu, part. (Gram.)

Sign of the

present 62056, 85 10 செம்சன்றது; ஒரு நிகழ்கால
இடைநிலை. (சன். 143.)'

@osresrsid

kinnakam,

5௦௦ தூக்கணங்குநவி,

44.

n.

Weaver

bird.

இன்னச விளக்கம் (இரரு. சாட்.

@esresrtd kinnam, n. <khinna.

sorrow, distress; giérub,

Affliction,

Geran GP5s4 Gwar

|. QrdiGendres (assreu. 24).

Bairssr7s@brig, kinnara-kanti, n. <hinna-

(Qu@s. ud. $24,

Sce Serarsénb.

ra tkantha.
அரும்.)

Soeur

944

கஇன்னரகண்டி

Loc.

Pesret7£5D kinnara-kitam, n. <id.+.
The music of the celestial minstrels; Sararsé
germ பாடப்பமிம் இசை, இன்னாதெச்தக் கேள்வி
37, 108).

மாந்தர் (பெருங் உஞ்சைக்,

Gen ar1Faoo7 kinnara-c-curai. n. Cid. +.
Calabash climber, Lagenaria vulgaris, as used
by snake-charmers for a wind-instrument; 2éy-

இன்னி

kinni,

மழைக்கிளி.

2

Large

gicen

locust;

(14)

கன்னிக்கோழி
kinni-k-koli,
உ. ௭0.
Guinea+-. Guinea-fowl, Numida meleagris;
கீனியாதேசத்துக் கோம்.

(ம)

இனாடினாவெனல்
1௦8-1402-4-2வி, ௬.
Onom. expr. signifying confusion, disorder,
disharmony; Stwdghcuy. Loc.
Reps

kinara, n. <U. kinda.

Side, bank,

கின்னரப்பெட்டி. 110 081௨-ற-ற௦(1, 8. <id.

shore; கரை. (4)
இனி'-தல் 10. 4 v. tr. To envelope, engulf, ஸவி1௦ட முற்றுங்கவிதல். ஒருமேருவைச் இனி
யச் காளமேகம் படி.ந்தாத்போலே (ஈ9, 8, 8, 1).

இன்னசம் !/றரவாக௱, x. <kinnara.

tion supposed to result from a malignant
planet, said of children, of women after child-

வாத்தியக் CaiigbsPur ams.

(M, M. 293.)

Musical instrument, as harmonium,
+
piano; ஆரிமோனிய முதலிய வாத்தியப்பேட்டி.
Mod.

1. A

sweet-voiced bird credited with musical powers;

இசையேழப்பும்

இன்னசமுசலு மணம்:

பறவை வகை.

குடைச்சாரல் (பெரும்பாண். 404).

2. Water-fowl;

நீர்வாழ்பறவை. (பிங்.) 3. A kind of lute; geaens
யாழ். ,தந்தல் இன்னரக் தொடுிலோ மென்றனசே (தய.
Owl, perh. ironically;

4,

5).

3, 6,

பெரியாழ்.

இத்தை, (யில்.)
இன்னரமிதுனம்

kinnara-mitunam,

2.

1. A species of bird that goes in
<id.t.
றய; கின்னரப்பறவைகளின் ஆண்பேண்ணிரட்.
டை.

(வக.

2. Celestial

657, உசை.)

choristers

that go in pairs; qgant GsuansumPobr ஆண்
பெண்ணிணை, இன்னச மிதுனங்களுர் சந்தங் இன்னார்.
தொடுஓலோ மென்றனசே (இல், பெரியாழ். 3, 0, 5).
இன்னரர் kinnarar, n. <kinnara.
of demigods,

celestial

இணி”

1201)

kim, n. cf. kainna.

கீரகபிடை.

Ul-luck, afflic-

(1.3

இனிப்புல்
-p-pul, 1. <E. Guineat.
Tall Guinea-grass, native of Africa, Panicum
maximum ; eas. (MM. 333.)
@oor kinai,n. 1- Cover to prevent evaporation during calcination; tp WGsh sifu
sasib.

(W.)

2. Wood-apple.

See afar. (w%v,)

இஷ்குத்தை 1040, n. <Kiskindha.
Kiskindha, Sugriva’s capital, believed to have

been near

Hampi;

aééiacr

gc FUP is

peso

நகரம்.

இஸ்தி 4, n.<U. qist. Kist, land revenue
payable in instalments; நிலவரி.
A class.

musicians, supposed

to

Gain S116 H

kisti-panti, n. <U. gistoandi.

have the figure of a man, and the head of a
horse, one of patinen-kanam, q.v.; war say
லும் துதிரைழகழும் உடையவநம் யாழீசை வல்ல.
வரமான ஒநசார் தேவராதியார். யாழ் , பண்ணெ

Settlement of kists ; Sow SuGeir வரையறைத்திடீடம்.

நிக்தாள் இன்னாருஞ் சோர்க்தா ரன்றே (2வ௪. 647).

மத்தின் மோத்தத் தீர்வை.
@anBanrupid kismis-palam,

இன்னசர்பிரான்
++.

(பீக்.

Kubéra, as lord

Geter sey

kinnarar-piran,
of

Kinnarar;

n. <id.
குபேரன்.

kinna-rakam, n. prob. id.-+

A main musical ௩௦06;

instrument smaller than the vinai, having

two

steel வர்ற ர௩$ யாழ்வகை.. இன்னி வாடுப்பார் (இருப்
2. Celestial female

chorister; கின்னாசாதிப்பேண். இரண்கெயுடைய
ட் கனமாசச்செய்த இன்னரிகள் இருவர் (9.11. ii,
இன்னாப்பெட்டி.
<hinnarat.

Han
BG uifan gu kisti-peristu, n.<U. gist

+U.

bariz.

hishmish+.

kinnara-p-petti,

Sce &érarmsGucy.

Total revenue of a village ; Sat

Stoneless

கொட்டையில்லாத திராட்சை..

ஒர பேநம்பண்.

ReiresrA kinnari, n.<kinnart. 1. A musical

போ. சர். பின்ளைச். சுபறை. 8).

(H. J. 486.)

raisin

from

n

<U.
Persia;

€
@ ki. The compound of & and ஈ.

EE Quwesrev ki-k-ki-y-enal,2. Onom. expr.

signifying

(a) chirping, peeping sound, as of
chickens: (6) screeching,
screaming sound, as
௨6145) பறவையோலிக்
கநிப்பு,

@aetb kikacam, n. <hikasa.

(ரா)

Flesh on.the

௩. bone; எலும்பையோடீடிய தசை. வசைசேசமென்
திருவகையாய்த் துன்னும் புலவு (சேதபு. வேதாள. 30).

ணம்

945

கடம்
as

Narrowness,

of

straitness,

a. building,

as

imitates

குறிப்பு.

Reeos

Beeprt_elo kicaka-natakam, n. <Kicaka

1. Infant; குழந்தை.

வட்ட

ல

On

$ச்சான்$ச்சான்தன்புள்ளான்

of Kicakan

முறைகேடான

Draupadi;

towards

(44.).

அவன் செகநாடகம் பண்ணுகிறான்.

நடை.

Bamboo;

செகம்' 18௦க1க௱, 2. <kicaka.

த

1:௦08-

ypHssd.

See &4ad53

kiccin-tanpullan, ». <Séerar+.

behaviour, as that

immodest

Shameless,

+.

Colloq. 2. 806 கீச்சாங்குநவி. (ல) 3, & 50
fish, greyish, Therapon puta; கடல்மீன்வகை.
(w.)

®4gs09Ga

her brood;

and

a hen

children,

the cry of

small birds in order to attract and capture
them, Lanius lahtora; upmaiasm’. (M.M. 432.)

kiccan, n.<id.

(M. L.)

1.
kiccu-miccenal,
இச்சுமூச்செனல்
Onor. expr. signifying Redupl. of @¢s'+.
buzzing sound, noisiness, as of a house full of

of a street; Gagdab.
Collog.
ச்சாங்குருவி kiccdh-kuruvi, n.< Fe! +.
Large grey shrike, which

அண்டவாதம்.

நானம்)

Es_unigs@ng.

Or.

kiccu-p-puttai, ௯. <id.+.

@éaiyt_ant_

Mhr. kikata.

prob.

n.

kikatam,

இகடம்

(an)

@e aud’ kicakam, n.< kiga. Monkey; 5181S.
(பிங்)

கோள

@e#a@1b* kicakam, n. prob. sirsaka. Helmet;

நகேக5; பாசிமணியாலான கழுத்தணி. (1.)

ZEAGD- sw

kiccitu-, v. 104௪. 4€ச்சு'4 இ௦... 'இருமாலை, 40, 133, ல்யா.).

To chirp, as birds, lizards;

Geasom

to twitter, chatter,

சநதமிடுதல்.

Bear! kiccu, n. (K. kict.]
8008௨;

profligacy and

wicked

2. Chirp

birds; q@amt புள்ளொலி. (14)

of

இச்சு? 18000, ௩. 50001௨; உருகியிறுகிய இரும்பு.

(0)

ஓச்சுக்கிட்டம் 13௦௦0-11

70௦0 80௦55)

ஒநும்புக்கிட்டம்.

tampalam,

n.

இச்சுக்€ேச்சுத்தம்பலம்

பாளம். 0௦7809.

<Sés'+.

n. <Kicaka.

Kicaka,
for

noted

Virata,

of

Sop

விராடசேனுபதியாம்

attempts;

his

in one of his

slain by Bhima

கொல்லப்பட்ட ஒர கொடிய தூர்த்தன். (unas. Ges.

1. Shrill crying

அழகையோலி.

kicakan,

commander-in-chief

as monkeys; to speak or call witha shrill sound;
to squeak, screamy, as an infant; &é&Gachray
20004,

செகத்தோடே போக்குமென்னுசல் (இவ்,

தலைச்சரா,

(வா, 1. ₹ சச்சு”.

1000-12-14௦00-1See கீச்சுக்கிச்சுத்தாம்

ஓச்சுக்சேசுத்தாம்பாளம் 1::000-1:-140௦0-1-

14.)

சசேம்பறை
Confusion,

Geos
@e

கொன்றை.

.
t+ qep.
n. <id

kicam-parai,

disorder;

ஒழங்கீனம்.

kicaran, n.

(7)

566 கீசரி. (சல். ௮௪.)

kicari, n. Indian laburnum.

(மலை.)

See &aibump.

Beonp kicarai, n.

See as&

(w.)

சசுசசெனல் kicu-kicenal, +. Onom. See
சச்குஃசச்செனல், சேசெென்றெங்கு மானைச்சாத்தன்
கலந்து பேனெ பேச்சசவம் (இவ். இருப்பா. 7),

<hita +.

n.
kita-p-pakai,
உடப்பகை
Child’s game of finding Wormkil
See வம்
windberry.
common
ler,
out a small stick hidden in a ridge of sand;
89.)
தைல.
(தைலவ.
.
விளங்கம்
chiki’s play in which the calyx leaves of the
1. Worm, maggot,
இடம் 1100, உ. 484
banana are split and the string-like pieces are

tampalam, #. <id.+.

pulled against one another

when

a sound

is

t
produced delightful to children; sitenpesorib
ஒரவகைவிளையாட்டு. Collog.
ச்சுக்சச்செனல்
Onom. expr.
<id.+.

2.
kiccu-k-kiccenal,
signifying screaming,

any of the vermin species, Animalcule; Ug.
2. Case-worm, larva of the caddis-fly;
(@er.)
(பிங்) 3. Beetle that makes itself an
.
கோற்புழ
earthen house; arS. (GU)
@i_tnesf kita-mani, m. prob. id.+. Fire-

5-)
squeaking, chirping, twittering sound; gt ஒலிக் fly, glow-worm; WeirBa?. ௯. (#8.
prob. id.+ marin.
@i_ipt/fl kita-mari,
€ச்சுக்ச் சென்னும் இளி (தனிப்பா. i, 92, 6).
குறிப்பு,

இச்சுக்குரல்

14௦00-1-%07வ],

m.

184.

Shrill voice, feminine or childish ; squeak;
வகை மேன்தால்.

Sea gprs

#5

kiccu-t-tara,n.<id.+. Whistl-

ing teal, Ands caryophyllacea, from its piping
note when on the wing; Gasidgxonatiyar.
119

unifoliate

Scabrous

ovate

11/02

கிமிக்கை. (இவா)

tick

trefoil.

See

சிறுபுள்ளடி, (மலை.)
ஊணண்டல் 14912], ௩.4 ன்-. 1₹20010ஐ, காம்ப?
@eertd

kinam,

n. <ksina.

decline? growing worse;

Fangay.

Deterioration,
(ys. நி.)

@oori

kinar, n. <@p+8+7. Mean, low,

vulgar people; &Gipt#. (w.)
@se7éSird

kita-cattiram,

Science of music; stidisgre.
தேசாலை kita-calai, n. <id-+.
music

ரம்

946

இணர்

is taught;

music-hall;

2.

<gite+-

Hall where

am&stbuuTapes

கூடம். தெசாலையுல் கேள்விப்பந்தரும் (பெருங். இலா

வாண, 7, 131).

Espen

kita-natai,

n. <id.+.

Sama

Véda, as composed of chants; amoGaigib. (@evn.)

@grb'

kitam,

n. <gita.

1. Song, chant;

ants in Sanskrit;
a Guréd a2 OCuiiGunsgs

களை அறிவிகீதம் தால்.

இயோமாயோவெனல்

1-டி6-௬856--லவ

n. Onom. expr. signifying
ing, as children or young

screaming, squailpeople; பிள்ளைகள்

கூக்கூலிடதற் குறிப்பு. (7),
இர்

படி ௩. <gir.

Word,

speech;

சொல்.

(Par)
@i@G)sesrev

kir-kir-enal, 1. Onom.

expr.

signifying creaking sound, as that of a saw when
cutting timber; squeaking, screaming, squalling
sound, as that of an infant; af eolag Stu. சங்க

இசைப்பாட்டு, மங்கைய சமுத தெம் (கம்பரா. கார்மூக.
30)... 2, 1861௦2 ஈவட/௦; இசை. சேமினிய குயிலே தனைச் 22 ரெனவறுச்குங் ரேனோ (பெருர்தொ. 1297),
(திருவாச. 19, 1).

3. 138616) 6௦6; வண்டு. (இவா.)

gv’ kitam, n. cf. kicaka.

Bamboo;

spt

கில். (மலை)

தேவம் 10௨0, n. <kitava. Thorn-apple.
5௦௨ ஊமத்தை,

(மலை

இதவீதி

(௩-ம்,

n.

<gitat+.

through which music sounds proceed;

Avenue
&gprgibd

வநகின்ற வம், satis செவீதியே , . , டங்கணார்
. எய்தினார் (2வக, 2039).

@saypu'ny
Limbs

kita-v-uruppu,

or component

elements

க.

<id.+.

of a

musical

piece, which are four, viz. eé@7b, saa,

Gigsoord

kicttanam,

n. <birtuna.

See

கீர்த்தனை.

Bisson kirttanai, n. <kirtand.
psalm,

hymn;

புகழ்ச்சி.

af

@eaium6.

Praise;

(8)

கீர்த்தி! படப், க <kirti.

renown, distinction, glory;

Fame,

;

ரத்தி வியன்மண் டலத்தீசன் (இருவாச.

EigG’-S5e

celebrity,

விண்சுமக்த

8, 8).

kictti-, 17 0. tr. <id.

புகழ்தல்.

extol;

praise,

1. Song,
2.

சன்சொல்லாற்

னைச் சரத்தித்த மாயன் (இல், இருவாய், 7, 9, 9)..

To

ரூன்றன்.

Ei
GS s
5 omid kirtti-t-tanam, n. <id.+
ஆபோகம், பிரகலை; இசைப்பாட்டின்கூறு, (லெப். 3, sthdna. (Astrol.) Ascendant, house of one’s
350, உசை:)
birth; சென்மலக்கிணம். (சங். ௮௧.)
GsCaigid kita-vetam, n. <id.tveda.
£ீர்த்திப்பிரதாபம் 19210/-ற-ஹச்கரகறகற, ௩.

Sama Véda, as composed of chants; amoGaid.
(w.)

Ssrmed

@sngyeu.

kitahkam,

௩.

<id.+aziga.

music; $345135 omPS5 améPudag.

இதை

34, அரும்.)

586 கநங்காலி.

kitai, n. <gité.

Coromandel

(தைலவ, தைல,

1. Sacred

் . ,
சீதையருளிச்செய்து (மதுரைக், 763,சண்ணன
உரை,
யோக்கணக்கு. kiya-k-kanakku, #.

hya+.

Work

dealing

with

kirttimai, n. <hirti. See Sige.

Eis Bovgagh
Fame

or
Poem containing religious doctrines, song
by an
Inspired sage; கத்தம் தர்மங்களைக்கூறுந் தெய்வப
்
பாடல்.
2. See
பகவற்கீதை.

Gib Gan

(இவ். இருப்பா, 13),

1, Singing, chanting;

2. 50௩2; பாட்ட.
பார், க cf. khadira.

48.)

<hirti-man

அசக்கனைச் இள்ளிச்சளைக்தானைச் தமை பாடி. ப்போய்:

kiti, n. <giti.

ebony of 385076.

n.

kitanukam, n. <gita+anu-ga.

506 கீலார். ௬.௩3)

566 சிதாங்கம், (சில.

பாடுகை,
இதி?

kirttiman,

nom. of kirtimat. Celebrated person, illustrious
0687500226; புகழ்பெற்றவன்.

தோரி (டிப்,
தோனுகம்

BisBurer

(Por.

9, 14, உசை))

EB

cf.

Instrumental accompaniment to vocal

<id.+pra-tapa. 1. Fame and splendour; ye
wb ஆற்றலும்.
2, Lustre of fame, glory,
renown; W341. Collog,

, ஸீ

prob.

conjunct conson-

kirtti-laksmi,

personified as Laksmi;

சீர்வாணம் | kirvinam,

a. <id.+.

புகழாகிய திந.

உ.

<gir-vana.

Sanskrit, as the language of the gods;
பாஷையான வடமோழி.

€ர்வாணி பட்ட, ௩.

Gra

See கீரவாணி,

@rbens
kirantai, n. 4ரன்- தந்தை,
A
poet of the Middle Saigam; இடைச்சங்கப்புலல.

ருள் ஒருவர். (இறை. 1, உரை)

சேம்!

kiram,

n. <hira.

1, Rose-ringed

Parakeet; Saf. (Gam) 2. Black parrot, Palaeornis columboi
des;

agiu&a?.

(Bar)

உரம்

947

சரம்” பாகா ௪. 440௪.

(ger)

2. "875127 நீர், (சூடா)

தரவா

1. Milk; urd.|

kira-vani, n. prob. kirat+.

0570௨] 1௩௦4௦) ஓர் இராகம்.
இரன் kiran, n. <@. onom.

An

சரைக்காரன்

ந]

பயிரிட்ட விற்போன்.

Eareent-5ev

ancient

+.

இரிதோய்

கள்ளி,

(w.)

kiri-ndy,

Disease in children arising from
வயிற்றுப்பூச்சியால் வரங் குழந்தைநோய்.

geticus;

little

aims. (W.)
£ரைப்பாம்பு

(பாலவா,

Threadworms,

eating

teeth,

kirippambu.]

To

ஒருவகைப்,

Indian

mungoose,

Herpestes mungo;

Geb.

Indian

ichneumon,

(M.M. 507.)

SA

5௦6 கீரிப்பூண்ட. (30,30. 507)

பூண்டு.

உ. வம்.

as

produced

pot-herbs to

mash

pulp;

சமைக்கும்போது

இரைமணி

kirai-mani,

». <id.+.

and children, dist. fr. pala-mani;

சேரைமணி பூண்டாலு! மென்சண் பொறுச்சாது (அருட்
பா, [, விண்ணப். 859).
Benguvsssfius_1g.a96 kirai-mani-y-attikai,
16௦5;

Women's

necklace

சிறய போன்மணிகளுள்ள

of tiny gold
கழுத்தணிவகை.

இரைமீன் kirai-min, n. <id.+.

See &F&

இல்! 14, n.<hila. 1. Joint in animal body;

ளும் ஒத பூடூ.

K. kil.] To rend, tear; Suisse.

2

<id.+.

48 அதன் விடம் தண்ணே வரத்தாதிநக்கச் சார்ந்துபுர
இரியுள்ளான்

140-3-ப118ஐ), ௩. “16.4.

kind of snipe, as resembling a mungoose;
ளான்வன 5. (W.)

இரிராசி

நாங்கல்,

characteristically

௩.

A,
26

A species of horse

கிமதஹ்ஸ்ட

சுநசுநப்பில்லாது

மிகப்பருத்துள்ள குதிரைச்சாதி, (அசுவசா. 14)

Bang kirai, n. [T. K. Rire, M. cira.} Greens,

pot-herbs, vegetables; @2v4a9. yaGenps Far
யடகுமிசையினும் (பு. வெ. 10, முல்லைப். 8).

@ooreerus
Kakri melon.

kirai-k-kay,
See ada.

Cm.

». prob. Geor+-

A small

kind of fish; qgamad # punter.

Indian snake-root, s. sh., Ophiorhiza mungos,
believtd to be resorted to by the mungoose
for getting rid of snake poison; Umbmuday
ss

kiri-p-pintu,

Tiny

glass beads of various colours, worn on the neck

உடற்போநத்து, (தைலவ. தைல. 50.)
கதவின் கல்.
இல்? 1, 2. <U.gir. [M. Ril.]
Pix liquida; yas srt

SALyyeor@

by

aninpoucmtgo

(31. 1.)

n. <id.+.

se
ZEA kici-p-pacci, n. See Sonning

(பாலவா. 1016.)
£ீரிப்பூடு kiri-p-patu, 2. <@f'+.

்

kirai-p-pocci,

கழித்திலணியும் ஒருவகைக் சிறுபாசிமணி. அயலார்புன்

@ Acsys oor_vesr kiri-p-purantan, n. <id.
ஆபுசள்-,

kirai-p-pampu, x. <id.+.

mawworms,

by poor women

@ Acieer kiri-p-pillai, n. <@A'+.Common

7.

கீணைக்கறியை மத்தாற் பதப்படத்துதல்.

A species of intestinal
வயிற்றிலுள்ள

kirai-nar-p-pattu,

இரைம௫-த்தல் kirai-maci-, v. intr.<id.
+.

BAcrumebyy kiri-p-pampu, n. ௦4. சைப்பாம்பு.

worms,
Lumbricus;
பூச்சி. (6)

(பதார்த்த. 584.)

greens, Lumbricus;

நாகப்பூச்சி.

as of mungoose;

சிறுபல்.

[M.

Common spinach, Amarantus gan-

தண்டூக்கீரை.

prob. id+. A kind of silk, sometimes worn
when performing religious duties; Ui 63820

@Acusev kiri-p-pal, n. <2A'+. [M. hiri-pSharp

kirai-katai-, v. intr. <id.

Seorpricie@

1044.)

patlu.|

கீரையைப்

Banas eosr® kirai-t-tantu, 2. <id.+. [K.

<@eor + Conds. 52௦ சிரைப்பூச்சி.
threadworms;
Bons yysA

n.

௩. “கர்.

See கீரைமகி-,

kiretantu.}

பிள்ளை,
இரி? 180, ௩ prob. ksirin.
1. Ceylon tea.
566 கநவாலி. (1.) 2. A species of kambala
tree, Pemphis acidula; waaims. (L.) 3. Milk58

kirai-k-kéran,

Cultivator and seller of pot-herbs;

poet. 566 நக்கீரன். சங்கதனேக் ரென வறுக்கும்
சரனோ (பெருக்தொ. 1397).
@M kiri, n. [K. kira, M. keri] See 8

hedge.

£ல்வாதம்

2. Hinge;
Pitch, tar,

Bav(B1)-SW kil-, 3 v. tr. <Gor-. (T. cil,
(G7)

தல்லோய் kil-kilay, adv. <@6'+. Joint by

joint, piccemeal; sbgisba7u,

BAys-Se kil-pacu-, v. intr. <Bi"+. To

tar; SITA SEO.
இல்முளை

kil-mulai,

7. <S6'+.

Pivot on

which a hinge turns; agai &dgsmbvgib மூளை.

EaausH

kil-vatti, n. <@6*+.

Tarred

இல்வாதம் பிகர, ௨ 48ல் 4.
வாயு.

See &H

wick; aThygeu SP.

இழ்க்கதுவாய்

948

€ல்வாயு

Saveuruy kil-vayu, 2.<id.+. Rheumatism,
85 10) (0௨ ௦௦5; உடற்சந்துகளில் உண்டாகும் வாத

பஃராமரை ஓமம் (திருக்கோ. 249).

cleave;

பிளத்தல்.

தோய்.

மையைக்

இழ்ந்திடா

Syno-

Saal said kil-vikkam, n. <id.+.
vitis; or pakgi afiigzema.

(M. L.)

ew.)
@ovaib' kilakam, n. <kilaka.
mu.] 1. Pin, bolt, wedge; ayew?.
juncture; போொநநத்து. (8)

Seveid*

kilakam,

perh.

shrewdness, subtlety;

1157). 3. To destroy, demolish; Fmséae.

[T. hilaka(w.)

2. Joint,

Mhr. gillé. Tact,

கந்திரம். லேசமதிர்து பேசு

நட்பு

வேசொடுல்

தோண்டத்...
2727).

@oeve kilaka, ».<Kilaka. The 42nd year of
the Indian cycle of 60 years; 2g வருஷம். (பெரிய

5. To

break,

கழ்” 0), [ந 3ர. 24] ௩.
நலீண,

பம்சாம க)

முண்டாக்குங் கட்டளையச்சு.

(௦. . 18.)

லேம்! 18௨0, ௩. 458௪.
ஆணி.

(௮௪.கி.)

2.

சடர்க்கொழந்தூ,

1, Nail, pin, spike;

1 உறற்னார்,

510௦(40த

மலைச்கொடி பாலாலோ

முத்துக்குமார. பின். சால. 9),

லைம்"
Resin;

சிகலா;

(குமச. பி.

தைல. 135).

Cond

(asea.

7.

2.

முற்காலம். இழ்ச்செய்தவத்தாற்

Low caste, low

941)

(Sm)

5.

Fault,

ble-

6. [Tu. kidu.] In-

caste

man; vicious person;

சஸ். மஸ)

கீழே. மாடத்திலிருக்து இழிறல்

இனான்.-்சரர், 1,௦021116 0256-61ம011ஐ; ஓ ழாம்வேற்

நுூமைச் சோல்லுநபு. (தொல். சொல். 83.)
Bip? kil, ௩. றால். த்:

த

kil-k-katai,

1. Bygone

நாட்கள்.

துண்டம். லக்லெமாய்ச் இழிக்ச. (7,) 2, 1451௦0 821 இமீந்தது.

1, Forgetfulness;

2. [K. Bil.] Bridle, rein, bit;

ஒழ்க்கடை

1. போன

(w.)

ஈள்ளும்.

டழீந்தவன். €ழ் ,சன்மனம்புரிந்த வாறே மிகும் (காலடி,

Shred, piece torn off or hanging in strips; & பல. 018௦9.
salting, cutting; Gani®.

கீழிடம்.

feriority, baseness, viciousness; swemw. (@U7.)

kilkkata.}

ேம்” 181௨௯, ௩. 4ல்... 64 181. சக.

1. Place or space

௦1:௦௯;

இழியீடு நேர்பட்டு (இருவாச, 40, 9).

மறதி: (குடா)

QaeirunBiiler

trans-

1250; கிழக்கு. (சூடா) 3. 210; பள்ளம். (கூடா)

kilam, a. <Pkt. céla. cf. ksira. கடிவாளம். (9),
Ser,

to

சமூளு மேதுளும் யாவுளும் (இருவாச, 5, 46).

mish, defect; Sop.

Mandrel; age

(வக,

இழ்த்து வெளவி

as a promise;

வேரொடும் £ழ்க்சென (சூனா. சய. 144).

1, Intense heat, as that of the Kilaka year;

Sové& kil-accu, n.<@é'+.

@yp

4. 7௦ 012);

as a line, a diagram; கோடுகிழித்தல். (4.) 2. 7௦
be uprooted, dislocated ; usussiremised. cosmser

34. நடால் 8௦;

வெப்பம். 2. Famine in the Kilaka year; சீலக
வரஷத்துப் பஞ்சம்.

(குறள், 801).

(வக.

gress, asacommand; மீறுதல். தாய்வார்ச்தை ழோத
aneizanw (Senusy. 21, 19).—intr. 1. To draw,

இறவன். (சல். ௮௪)
@oveGai_eo_ kilaka-vettai, 2. ௨ லேச.

85

2. To rive, split,

உறுசால் வசை£ழ்க்சென

2.

n. <@g°+.

years, the past;

[M.
கடந்து

ழ்ச்சடையில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள்

That

which

is mean,

Bipésomm kil-k-kan, n. <id.+.

base;

1. Look

Bevid' kilam, க. 4ல். Pitch, tar; (yors from under the eyelids, ogling, indirect or sly
art. (w.)
look, looking ௧51208; சிழ்ப்பார்வை. £ழ்ச்சண்ணாற்
Bovresf kil-ani, n. <@6'+. Hinge nail; unis@ape. 2, Lower part of the eye, part
கதவு முதலியவற்றின் கீலைப் பற்றியிநக்தம் " ஆணி. below the pupil; sewandr Souda. Cpaacir
(6. ந. M.)
ன்று
ணிற் சட்டி வெடித்திருக்றெது,
H லோரி பிகர் n.< Mohr. bhillari. [K. 2௪௩]
Sipaéeowrg@ kil-k-kanakku, n. <id.+.
leadman of the shepherd caste;

wer. (E.T.)
fe

eur.’

Vinegar; sy.

6
i.

(ei)

2

6

ர

ம்.

@en_ut

ர்

fen)

$20

ி

காமுகர்மேவிட் டேயெறி

(திருப்பு. 569).
- சலெண்ணெய்

kil-enney,

Pitch, tar; gat.

n.

வில்லாச்.

3,

விசன்.

49ல்.

£ழ்(மூ)-தல் 14:, ௪௨.௨4, ச்... [8 Kil. tr.

1, To rend, tear;

&f$su.

பழம் விமுக்து . .

Short

poems

mostly

metre on any of the three topics,

in venpé

viz., 9,

Qunger, Pex us, dist. fr. mer-kanakku; a9 GSE

. Bel kili, n. prob. Mhr. gill@. Artful woman;

தந்திரழூள்ளவள்.

1. (Poet.)

செய்யுள்பலவற்றல்

களைப்பற்றிக் கூறும் நூல்வகை,

அறம்பொோநளின்பங்

(பன்னிருபா. 346.)

2. {M. kilkkanakku.] :௨௦14௦0) கீழ்வாயிலக்கம்.
(யாழ். ௮௧.)
3. Assistant accountant; esas
கணக்கன். 1.௦௦.

சழ்க்கணவாய்மலை kil-k-kanaviy-malai,
n. <id.+.
கிழக்குத்தோ
eee The Eastern mm Ghats;5; &péaé

Sipa
p egiemus
ர

kil-kப
katuva ர, 8. “10.4
i .

See RaepamigGpree

(இலக். வி. 722.) ்

உழ்க்கதுவாய்த்தொடை

949

€ழ்க்கதுவாய்த்தொடை

kil-k-katuvay-

Versification which

(Pros.)

t-totai, 2. <id. +.

requires monai, etc. to occur in every foot of a

line except the penultimate; sjranqujtr ஈற்றயற்

சீர்க்கணின்றி ஒழிந்த பூன்று சீர்கீகண்ணும் மோனை
(இலக். வி. 723.)

முதலாயின வரத் தோடூப்பது.

Bipésong. kil-k-kavati, n.
game; aidrum Game. Parav.

A

<id.t.

(w.)

e7giq.

@ipdemwsiG wove’ kil-k-kay-nelli, 2. <id.

A small plant with slender
+.
See &iprGpaod.
branches.

main

green

Sip GGA kil-k-kutumi, n.<id. +. Lower
pin of a door serving as a hinge; spafoir &pc:
பக்கத் தமைந்த குமிக்சில்,
sub-lease;

Sub-tenancy,

௪1/78.

கூ <id.+

il-k-kuttakai,

உழ்க்குத்தகை
19.

குத்தகை

யெடூத்தவனிடம் எடூக்குங் குத்தகை.
@péGrwv kil-k-kural, n. <id.+. [3ச. 29k-kural.|" Feeble voice, low tone, bass, undertone; Sifmidw sre.
ழ்க்குறண்டி kil-k-kuranti, n. <id.+. A
lowly flowering thorny shrub, Lepidagathis
cristata;

14Gasone.

(M.M. 227.)

1. East-

கீழ்காற்று wil-karru, n. <id.+.

ஊரி] ஏம்பம்; கிழிக்கினிண்று வீசுங் காற்று. (திவா.)
566 காற்று, 8.

கழ்ச்சாதி

காதி.

1-௦,

௩. 418.4.

(ஈன். 290, உசை.).

Biprr@
jati.)

kil-cati,

(Ban)

கீழ்நிலை
1.

Low

kil-t-ticai,n.

viruccikam;

<id.+.

கிணறுவேட்டுகை
மத

கள்.

(வீமே. உன். 127, உரை),

€ழ்தோக்கு-தல்
+.

மாதல்.

kil-ndkku-, v. intr. <id.

1. To look down, tend downward;

2. To

810008)

சீழ்ழக

be beneath the surface, under:

தசையின்

decline, as wealth;

கீழாதல்.

3, 17௦ %6

on

the

to go to ruin, decay, de-

61௦7௧௦; தாழ்ந்த நீலைக்தச் சேல்லுதல். 4. 1௦ 66
sensual, to have low or base desires; Sprar
வற்றில்

மனஞ்சேல்லுதல்.

(w.)

5.

diarrhea; Gugwmae. Collog.
SipCora@pren

To

have

kil-nokku-nal, . <id.+.

(Astrol.) Lit., constellations or naksatras that
look downward, constellations that are favour-

able

for planting esculent

roots and sinking

wells, numbering 9, viz., e-Can@esf, BgarHer,
பூசம், உத்திரம், உத்திராடம், இருவோணம், அவிட்டம்,

சதயம், உத்திரட்டாதி; கிணறுவெட்டுகை முதவியவற்
நுக்கேற்ற நட்சத்திரங்கள். (பெரியவரு. 37)
ழ்ப்பட்டவர்

%]-ற-றவஷகர,

௬. <id.+.

Inferiors, social 1நர்சார்மா5; தாழ்ந்தவர்.

Eiprsg-sev

(0௦17௦1.

kil-p-pati-, v. intr. <id.+.

To submit, yield, obey;

opm&ar dec.

E@ipeicug
cy kil-p-pativa, n. <id.+.

Submission,

obedience;

[M.

அடங்கிப்

பணிகை.

[M. தற:
East;

nt

kil-nilai, n. Cid. +" [M. kilnila.]

position or status; -ampis Beem.

BusFdsbons

வியவற்றுக்கேற்ற கர்க்கடகம் விநச்சிகம் என்ற இராசி

Kilpati.]

Inferior sort, degree or class; ambia

ப டி.
கீழ்த்திசை

&yS5.

See &

226, உரை.)

EpSS ob kil-t-taram, n. <id.t.

t-taram.]

2,

[6 30.

a. <id.+.

1,௦20 ௦௦516; இழிதலம்.

சழ்தோக்கிராசி 11-௦6104-28௦/, ௩. மக். 4,
(Astrol.) Lit., a zodiacal sign with a downward
look, a zodiacal sign which is favourable for
planting esculent roots, sinking wells, etc., of
which there are two, viz., karkkatakam and

Bottom

gr kil-k-katu, 2. <id.+.
Sipsar

part of the ear;

ஒழ்ப்பாய்ச்சி

2.

Ground floor, lower storey; கீழ்மாடம். இழிந்து

EipeusG'gov kil-p-patu-, v. intr. <id.+.

(M. ‘Rilpati.] “1. To submit, succumb, yield;
அடங்குதல். 2. To be degraded, mean, base;
to become

degenerate;

@¥apiGsv.

BipcusG’-gaev kil-p-patu-, v. tr. Caus. of

@pi06'.. To subdue, றப 0௭; கீழ்மைப்படுத்து
தல். இறியெலாமிசக் சழ்ப்படுத்தாய் (இிருவாச, 5, 32).

€ழ்ப்பயிர் 141-ஐ-றஷ்ர n. <@g?-+.

1. Grain

room, or herbage in the shade of, or overtopped by,
another plant; undergrowth; uusiS528Q oodr
டாதம்
பயிர். (w.) 2. Dry crop, as inferior; yer .
BpCaréaibd kil-nokkam, n. <id.+. 1. செய்ப்பயிர்.
Downward look; கீழ்ப்பார்வை.
2. Vicious
இழ்ப்பாடு kil-p-patu, n. <id.+.
Lower
tendency, base inclination; SprerapSd word
விநம்புகை,
side; &gGudad. (w.)

€ழ்தோக்கு

kil-ndkki,

Croton, as a purgative.

௩. 410.
4 கோக்கு...

56 நேர்வாளம்.

(மலை.),

இழ்தோககித்திட்டு-தல் 141-௩௭0.
ய,

v, tr.<id.
+. To abuse with obscene language;

இழ்சொற்கூறி நீந்தித்தல், (ஸ.)

Vol. 1121

Eiptnsy7SH

ஜ்

கழ்சிலை (வக. 2673).
3. Underground
cellar, opp. to menilai; நிலவிறை, (பிய்.),

kil-p-pati, ஐ. <id.+.

share of the crop;

gyammb.

Tenant’s

ris சக்ததியே

இழ்ப்பாதி அனுபவிப்பதாக (7,&.5, 1, 6).

கழ்ப்பாய்ச்சி
Fashion, among

kil-p-paycci,

on.

<id.+.

men, of tying cloth so that one

ழேண்டை

950

£ழ்ப்பாய்ச்சிக்கட்டு-தல்

!41-ஐயய்ர், ௩. பகர். The

ஈழ்முத்திரி

corner is tucked behind while the other hangs

8௦௧௧; முலைகீகச்சம். 0௦1109.

fraction spggp (serge)

+ unbée-+. To draw one’s
kattu-, v. intr. Cid.

ஒன்று.

£ழ்ப்பாய்ச்சிக்கட்டு-சல் kil-p-paycci-k-

the legs and tuck it behind;

cloth up between

கீழ்வாயிலக்கங்களுள்

BipCroavn - wev kil-mél-a-, v. intr. <id. +.

[M. Tu. kilmel.] To be turned upside down,
முலைக்கச்சல் கட்டுதல். Collog.
sevduptpd. பள்ளந்தா முறுபுனலிற்:
rvy;
topsy-tu
1.
<id.+.
n.
kil-p-parvai,
Biptauimioney
க
சழ்மேலா
(இருவாச.
5, 21).
Low, cast down, futive, look; &&Gatagas. 2.
n. <id. [M. kilma.] 1.
kilmai,
இற்மை
Deceptive, trickish look, as of an elephant; aia
ecumisnas,

Collog.

Gipsy kil-p-pal, n. <id.+.
Low
0௨51௦) கீழ்ச்சாதி. ழ்ப்பாலொருவன் கற்பின் (புறகா.
183).

@ipeiuimausy kil-p-paval, n. <id.+.

The

lower spar of a dhoney, the top of which is
attached to the sail to keep it to the wind, dist.
ft. mér-paval;

wrdausser

at awty.

(W.)

Giptiuimenp kil-p-parai, n. <id. +.

Sub-

terranean cell or cavern; Sipemp. (W.)

ழ்ப்புறம்

Lower

kil-p-puram,

side;

a. <id.+.

tude,

1.

2, The leeward or

the leaning side of a vessel; stuadeir amisayts
usaib,

(W.)

Bipurdval@ sab kil-pal-vitékam, n. <id.
+.

Name ofa division of earth, one of neva-

க்சார்சா, 0.1.) நவகண்டங்களுள் ஒன்று,

கீழ்புறம் 1-1-ஐயகர,
5186; கிழிக்குப்பக்கம்.

(பி்.)

௬. 414.4.

Eastern

(00170..

@pCur sib kil-pokam, n. <id.+.

Culti-

vation of edible roots; S&ipdid soit cir aferay. (J.)

.

Sipwéaser

kil-makkal, . <id.+.

Low

caste people, the base, the vulgar; @¥sGart.

சழ்மக்கள் மோய சொல்லியக்கால் (சாலடி,, 70).

கீழ்மகன் 11-80, n. <id-+.
caste

man;

&hdanPuer.

2. Low, mean person; @¢sgaier.

சனி, (வொ),
Gipson. kil-matai, ௩. <id.+.
most

கொண்ட

1. Low

(Revd. 15, 95, oH.)

sluice of a tank; sme.

வாளையும் (புறகா. 42),

3.

Saturn;

1. Lowerbwané

estate; இமீவு.

low

abasement,

Degradation,

கடையனாயினேன் பட்டழ்மையே (இிருவாச. 5, 91). 2.
(#0. 23-)

UePay.

Submissiveness, humility;

இழ்வயிறு kil-vayiru, n. <id.+. [M. bil-

vayar.|
வயிறு.

Lower

part

2. See Sip

19௭ கன; மோவாய். (யாழ். ௮௪)...

வாயிலக்கம்.

muliebre;

3. Pudendum

(சங். ௮௧.)

அடி

1. Chin,

». <id.+.

kil-vay,

இழ்வாய்

abdomen;

of the

ற௦%%ச1018; குங்யம். (W.)

இழ்வாய்தெல்லி

ané:-+.

kil-vay-nelli, ௬. <id. +

Asmall plant with slender green main

branches.

கீழாநேல்லி,

58%

(பதார்தத. 299.)

உழ்வாயிலக்கம் 141-489 -பிவியக, 8. <id.

+.
1. Multiplication of fractions, dist. fr.
meél-vdy-ilakkam; grog கீழ்ப்பட்ட எண்வாய்.
பாட,

2. Denominator of a

fraction,

meal-vay-ilakkam; Gwddigta
'வேண்ணின் சிழ்த்தோகை. Mod.

B@ipaur missense
<id.+.

orp

to

roar

எழதும்:

kil-vara-p-paceai,

Ancient tax in kind; பழைய

௩.

வரிவகை.

(Insc.)

EpoIC said kil-vitékam, n. <id.+.

கீழ்பால்விதேகம். (14.)
Bipsy

kilva, உ. “ம்ம்,

underneath; &f.b.

Place

See

below

or

Spap Spay were (eer

வா. இத்த. 24).
EpQan"@ kil-vettu, n.<id.+.

1. Under-

mining, supplanting; a¢Gaiigs GaGama.
2.
Refuting, speaking against; #0sg1iGuams.

2. Land far re- என்சொல்லுக்கு அலன் த்வெட்டுச் சொல்லுறான்.
moved from the sluice, as last-watered, opp. to
mutal-matai;

wee ht பாய்தற்தத் தாரமான நீலம்.

£ழ்மாம் kil-maram, 2. <id.+.

அச்சுமரம்.

102, 5).
Gipwr

€ழ்வெட்டுவெட்டு-தல்

v.tr. Cid.+.

aj

Axle-tree;

Chore Burgs சேமவச் சன்ன (புறகா.

Bipuisid

kil-ahkam,

Denominator

Rain at a தின் கீழ்த்தோகை.

distance, as apparently near the horizon;

அடி

141-46(42-56140-,

undermine;

s#Gaiise.

2. To refute, speak against; s63guiGuasa.
(Arith.)

kil-mari, n. <id.+.

1. To

ழண்டை

வானத்தை அடூத்துப்பெய்யும் மழை. €ழ்மாரிகொண்டு ly direction;
கீழ்ப்புறம்.
மூழக்குதெது. (94.)

of a

n.

<id. + asthe.

fraction;

Weraré

kil-antai, 2.<id.+. 1. Easter&égtuds.
2. Lower side;

eps

951

Gon

@ip.ga kilatu, n. <id. That which is under
சிழள்ளது.

or below;

மூதற் கட்டில் (புறா, 6),

நேது முப்புணாடுக்யெ முறை

ழறு'-தல் kil-aru-, v. intr. Cid.-+. To be
undermined,

to become

disaffected, to become

treacherous, as an army corrupted by foes;
சேனைகளின்மனப்போக்தப் பகைவரால் பேதிக்கப்

படதல். (லப். 4, 10, அரும்.)
Bipmr’- G5
isil-aru-, v. Cid. +. intr. [M.
kilaru.]

To

burrow,

excavate,

terranean passage, undermine

Gatisgev.—tr.

To

injure

a sub-

; பூமியிற் சுரங்கஞ்

any

underhand,

பகைமைதோன்

சதிசேய்தல்.

௩6௨5;

treacherous

by

make

ருமல் உள்ளாயிருக்தே ழேறுத்தலின் (குறள், 883, உமை).
Sippciuirest kil-aruppan, n. <id.+.
insidiously or imperceptibly;

who injures

one

சூழ்ச்சி சேய்து பிறரைக்கேடுப்

who undermines;
பவன்.

One

0௦17௦9.

Eipeop kil-arai, n.<id
+ அறை”.
. 1. Underae)

சீழறுக்கை.

treachery;

mining;

Underground

2.

(சிலப். 10, 191,

ees.)

Gurigi. (w.)

prob.

gewr@+

cell, hole;

il-antai-c-cikai,

sikhd.

180,

நிலவறை.

room, cellar;

3. Cavern,

Bipreitom_éAaos
<id.+

5,

(லப்.

Arrears

n.

of past

90௨௭5; செலுத்தவேண்டிய பழைய நிலுவை. சான் படு
இற எலேசம் போதாதென்று ழோண்டைச்சை வாரியா
நின்றார் (௭௦, 1, 4, 7).
இழோநெல்லி 1418-ஈவி11,

௩. <id.t.

[M.

Rilanelli.} 1. A small plant with slender green
main branches, Phyllanthus niruri; Gp&eSé
Csayaams. (vgsnigs.300). 2. Forest small-leaved

feather foil, s. tr., Phyllanthus polyphyllus;
(1..)

சிறியமரவகை.

kill-avattai, 2.

<id.+.

State of the soul descending

from the

ஜஹோலவத்தை
(Saiva.)

forehead to miulataram as it passes through the
five stages from cakkiram, the stage of perfect
consciousness

turiydtitam,

to

the

stage

of

absolute unconsciousness; anédssPoteirms gut
யாதீதம் வரையிலுள்ள ஐந்துநிலையிலும் ஆன்மா கீழ்

தக்க நெற்றியிலிநந்து முலாதாரத்திற்கச் செல்லும்.
'லை..

ழோறு

kil-dru,

m. <id.+.

Underground

ழோறுகொண்டுபோ-தல்

18]-87ம-12௦௦40-

stream; YwWeirGornbd sf.
Ppo-, v.ér,<id.+.

To lose health, property, etc.,

imperceptibly, unaccountably, asif carried away
yy an underground stream; anpomh Casts
படாமல் சோத்து முதலியன உள்ளுறச்சிதைதல்..

BiprQnG-gae
+.

kil-aretu-, v.

See &ermGCancirGGur-.

இழிசை

tr.

<id.

(wry. as.)

kil-fcai, n. <id-+.

(Mus)

A

867601 10. உதற;
பாடதற்குற்றங்களுள் ஏன்று,
பேசாச் €ழிசை (கல்லா. 21, 41).
உீழிடு-தல் kil-itu-, wfr
<id.+.
To
degrade; தாழ்த்துதல். தன்னை நிலைசலகக் சழிடுவா
னும் (காவடி, 948).

€ழிதழ்
கீழதடு,

1-4],

Lower lip;

௩. க,

(பிக்)

8ழிரு-த்தல் 141/0,௨. 484௪. 414.4.
ற 382 600201)

6௦ கபம்)

Tobe

உட்பட்டிநத்தல்..

€ீமுக்குப்போ-தல் 1-401-2-00-, v. intr.

<id.+.

To degenerate, to be on the decline, to

be degraded, to be reduced;

தாழ்நீலைகீதவருதல்.

அவன் புத்தியும் கல்வியும் வரவரக் சுக்குப்போடுன்றன.
@apovatd kil-ulakam, n. <id.+. [M. Ril-

loham.]

566 சீழேழலகம்.

கீழுலகு

9௦010.

14]-யிவில, 2. <id.+.

5௦6 கீழேழலகம்.

இருந்து னராமே

முல

1. Nether

லசரர்களைச் ஓல்

(திவ். பெரியாழ். 4, 8, 6).

௩௦114 ௦7 218885; நாகலோகம்.

(உரி. நி.)

2. The

ழெண் 14/-ன, ஈ. <id.+. (Arith.) De-

nominator of a fraction; பின்னவேண்களுட் கீமீட

முள்ள இலக்கம். 7704.
க€ீழேழுலகம்

kil-él-ulakam,

Seven nether worlds, viz., 9s,

௬. <id.+.
Ssens, சுதலம்,

தசாதலம், மகாதலம், இரசாசலம், பாதாலம், 51021௨ 006
below

another,

dist.

fr.

mel-él-ulakam; பூமி

யின் கீழள்ள ஏழலகங்கள். (சூடா)
இழைத்திசை kilai-t-ticai, n. <id-+.

கீழ்த்திசை.

கீழோங்ூ
ferior class

of

141-614, ௨. 418. 4ங்கு..
fishermen,

Opp.

to

See
ரூ.

meloriki;:

செம்படவர்ற் சிழ்த்தரத்தார். (7.
்
€ேழோசை 141-601, ௩. <id.+. (Mus.) See
கீழசை. வெள்ளை காருளி மோசை வெடிகுர னா? (௫
வீளை. விறகுவிற். 30).

கீழோர் 16, ஈ. <id.

1. Persons inferior

in status; the low, the vulgar;
சழோராயினுர் தாழ வுசை (கொன்றைவே).
3௨0௦15; உழவர்,

3. 0ப1085(85;

தாழ்ந்தோர்.
2. Culti-

சழோர் வயல்பரக்கும் (பரிபா. 17, 40.)

சண்டாளர்.

(பில்.).

€ள்'(ஞ)-தல் 141-, 2௨.௨4. £ழ்... ஐ. ஸூ].

3௨௭௭௧4, 5011, (67

கிழீத்தல். ண்டிலென் வாயத

கேட்டுகின்றயான் (கம்பசா, பள்ளி. 71) --/27.... 16
burst, as the bund of an overfull tank; a=_ge.
தெண்ணீர்ச் சறுகுளங் ளெவது மாதோ (புறகா, 119, 3).
Gein? kil, n. <@er-. 1. Part, portion, section;
கூறு, Boflreis ned GO (Pas. 2248). 2, Strip
of

cloth used as a waist-band;

Gow kiral, n. <€9-.

அரையிற்கட்டுந் துகி |

லாலாகிய சடிசுத்திரம். Oaggesennis €Qert® Can

drawing lines; aaimrema.

oft kili, ». Mullet, purplish, attaining
84 in. in length, Upenius macronema; a_o&ér

வகை,
Gowont kil-utai, n. <@er+.

bling; stigguma.

kir-katti,

Girdle of an

தாரெண்ணேயோடங்

n. <#°+.

கலக்கும்

இறிக்கம்பு
மரச்சாமான்.
tu-, vir,

tarred canvas;

athy#ar

துணி.

GoNycsy kir-pitippu, n. <Sa'+.
(4510;

Rheu-

வாதப்பிடிப்புநோய்.

€ற்றரைக்கால் kirraraikkal, n. <@o-+.
sign

9

denoting

@

in

some

vowel-

consonants, as in ௮, ௮) து, து பூதவிய எழத்துக்

களில் உகரத்தைக்குறிக்க வளைத்தேழதுங் தறி.

Bowes

kirran,

n. <@5p.

குறுக்தக்கோடூள்ள புடைவை.

Gop
1.

kirru,

(17,)

Striped cloth;

(7.)

n. <Sa-. [K. giru, M. kirru.]

Stroke, line, mark, streak, stripe;

வரி.

யா

னேக்கோடுமுது . . . மார்பல் £ற்றுப்பட்டு (வக. 782).
2. Slice, piece, 8]; துண்டு. 3, Part of a coco-

nut leaf plaited for thatching;

s.omsGanyi

465.
4. A flaw in a diamond, one of 12
vayira-k-kurram, q.v.; வயிரக்குற்றம் பன்னிரண்

டனுள் ஒன்று, (சலப். 14, 180, e007.)

emerald,

5. A flaw in

one of 8 marakata-k-kurram,

மாகதத்துற்றம்
உரை)

எட்டனுள்

ஒன்று.

(லெப்.

14,

£ற்றுக்கால் kirru-k-kal, ௩. 4 த்து 4.
50180. 02 6220%6ம் 10௦0)

Boor

வேடிப்புள்ள பாதம்.

kirru-namam,

ஐடி.
(w.)

n. <id.+nd-

mam. [K. girundma, M. kirrunamam.]
Thin
tridental mark worn on the forehead by some
sects of Smarta Brahmans; USsrosmgsir ஓர
சாரார் கீற்றக நேற்றயிலிடம் நாமம்,

கற்றுமதஇ பிரட், 1. “14.1.
moon,

as seen

on

0250000

the third day from the new

10௦௦1; மன்றம்பிறைச் சந்திரன்.

kiri-k-kaya-p-pd-

See S9Samusmas-.

(w.)

kiri-k-kaya-vai-, v.

To slit and dry in the sun, as fish

(11)

To dissect, as a corpse, an argument;

தறிதல்.

S Mus pyro

Gangs

kiri-y-arcu-, v.intr. <id.+.

1. To remove misunderstanding
cussion of 606 ௧௦1௭௨1 78௦57

by open dis-

உட்குநத்தை வெளிப்

படத்தி மனத்தாங்கலை நீக்கிக்கோள்ளூதல்.

கது!-தல் பப, ௪ ௨.௭௪ [24. 82]

0௦17௦7.

1, [ற

giyu, K. girt.]
77௦ பலன 11025) வரிசிறுதல். 2,
To scribble, make marks, write, engrave; eripsa
தல். (பில்) 3. To 90076 ௦04; கிறுக்கியடித்தல்,

4. (T. giru, 1. சே)
7௦ 5116) tear, rend; Ss
Be. (Bar) 5. To scratch, as a cat, a fowl;
to work over, as one’s toes; UpanGae.
6.

To cut, gash, lance, 4155601;

ஆயுதத்தால் அறுத்

தல். புண்€ேதிய குருஇிப்புனல் (கம்பரா. பசசுசாமப், 9),

7. To slice, cut off longitudinally; adtge. 8,

To give a clue to, as a subject;

குநிப்பித்தல். சறிச்காட்டினாம் போதும்.
beyond;

asa.

line, scratch;

to hint

at;

9. To pass

yaoraenss EH (ulus. 11, 11).

இறு? kiru, n.<By-.
aif.

q.v.; tion, gash,
184,

<id.+-

கீறிப்பார்-த்தல் 199-ஐ-றகா-, உ. ௪. 4104.

Tarpaulin,

(௦. ௩. 37.)

2.

a {itgHié5fu

or meat; உப்புக்கண்டம் உலர்த்துதல்.

kir-kontai, 2. Coil of hair

kir-pay, 2. <#6*+.

Cid. +.

tr. <id.+.

தைக்கப்பட்ட கதவு.

இற்பாய்

unable

7௦௦.

EMssrwWenos-S5W

Spasgoy kir-katavu, n.<86"+. Door turning on hinges, dist. fc. kutumi-k-katavu; &é

(w.)

kiri-k-kampu,

EMeeruniGun@-gev

ஒருவகைப் பிசின்.

(௦. E, M.)

BoGlanovr
ent

3. Writing, scrib-

of a person

Timber for building purposes;

Pitch;

dressed in a special ஏஷ; மயிரீழடித்தலின்வகை.

4, Mark

to write, as a cross; SpfimaGuypta
5,
Illiterate person; maGungs eis தேரியாதவன்.

ascetic or sanyasi, generally a long strip of
21௦11) இலங்கோட, ஜே டையான் (காளத். உலா,

500).
இற்கட்டி

1. Tearing; scratch-

ரஜ; சிமகை, எள்ளுபு கழிக்கும் ஜேவியை பழங்கற்தை
(குசேலோ. சே. வைகுண். 36).
2. Marking,

வணமும் தற்று (சேவா. 811, 2).

The

கஸ்தி
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சளி

2.

1, Streak, mark, stroke,
Notch, furrow,

indenta-

cut, slit, incision; Wert.
gisé
சுவரித் கீறள்ளது. 3, Slice, piece; gird. umd
பழத்தில் ஒருஜே தா. 4. Scrawl, writing; onpbgy.
(w.)

5. Half of a coconut leaf or an esculent

palmyra root;
கின் பாதி, (j.)

GretGente

svougn பனங்கீழங்

€ன்றல் 140721,. 42ல்-. Burrowing, cleav102;

கீறுகை,

Gert

(இவா.)

kinam,

». <hina.

lowness, meanness, vileness,
2

Deficiency, want, 821201)

1.

Inferiority,

baseness;
குறைவு.

@baj.

இஸ்தி 1-ம், உ. A kind of lute; Samana,
(பரத. ஒழிபி. 76.)
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கு

குக்குடசர்ப்பம் 1%௦122014-0ஊறறகாப, ௩.

கு
@? ku. The compound
@ ku, part.
1. Sign
நான்கனுருபு. (தொல். சொல்.
particle, as in அதிகுவேன்;
18.)
3. Suffix added
to form (a) abstract

of # and e.
of the dative case;
70.) 2. Connective
ஒருசாரியை. (கலித். 79,

to verbs, nouns,
nouns, as se7@;

etc.,
ude

புப்பெயரீவிகுதி: (b) verbal nouns, as Cuséq;
தோழிற்பேயர்விகுதி: (c) finite verbs in Ist pers.
கற்ற. 804, ௨ உண்கு; தன்மையோரநமை எதிர்கால

வினேழற்றுவிகுதி.
G

ku, part.

Prefix

added

to

words

Sanskrit, as in @siésw, signifying

evil,

unfairness;

பேயரீகீத

in

badness,

முன்வந்து

தீமைப்:

போதன் குறிக்கும் ந வடசோல்.
@* ku, ௬. 482. Earth; பூமி. (இவா)
குக்கர் kukkar, n. <kukkura. (T. kukka.]
Contemptible or despicable persons of low
ந்ம்ம், ௨ ௨௨௧௦8; மிக இமீந்தோர். குடிமையிற் கடை

மைப்பட்ட குக்கரில் (இவ். இருமாலை, 99).
G&aev' kukkal, n. <@4@-. Whooping
cough;

ségauter.

குகரம்

(J.)

418.

+.
Winged serpent, a variety of serpents
said to become shorter with age, get wings

ultimately, and fly like domestic fowls; ayusr
நீட்டித்தலால்

உடல்குறைந்து

கோழி

பறக்கமளவு

பாம்பு.

(வ.

பறந்தூசேல்லுந் தன்மையதான

1271,

eer.)

GSGL_Gurb

kukkuta-tipam,

n. <id.+.

A fowl-shaped lamp used in temples;

Gamg

வடிவான கோயில்விளக்கு. (பசத. ஒழிபி. 49, உசை;)
@GFGUYL1b

kukkuta-putam,

8. <id.+.

Calcinaticn of metalsina pile of ten dried dungcakes approximating to the height of a cock;

கோழியினளவாகம் பத்து வறட்டிகோண்டு இடப்படும்
புடம். குக்குடபுடம்

கொய்தின்

வீற்றுவீற்றதாவிட்டது.

'ளோக்னென் (சக்தபு. மார்ச்சண், 134).

GéEGt_td kukkutam, n. <kukkuta.

1. Gal-

110௨௦60105 8081, ௦௦௦, 0௨0; கோழி. குக்குடம்வாழ்க
(கத்தபு. வள்ளி. 261). 2. Winged serpent; 545

சரீப்பம். (பிக்.)
GEG
Foor

kukkutacanam, n. <id.+

dsana,
Sitting posture in yogic practice, the
soles touching the ground like those of a cock;

G&aev" kukkal, n. <hubkura. (T. kukka.] இரபாதவ்களையும் கீழ்வைத்தூக்கந்தியிநந்து யோகஜ்:
656 குக்கன். (சூடா) குக்கலைப் பிடித்து காவிக் கூண்: சேய்யும் ஆசனவகை. (இருமச். 561.)
G@G&Gr1w kukkuram, n. <kukkura-dru. A
மினி லடைத்து (விவேகசிக்..
குக்கண் 1011, n.<id. Dog; sms. (இவா.)
GE@ kukki, n.<kuksi. விட; வயிறு, (இலா)
குக்கில்! 11/21, ஈ. றால். ௦௦௦௯. Crowpheasant,

Centropus rufipennis;

குக்கற்புறத்த சரல்வாய

செம்போத்து.

(களவழி. 5).

GEOev* kukkil, ௧. <guggulu.
கிலியம், 4, 6, 8.

2. Black

கிலியப் பிசின், (பிக்.)

1. 5௯ேகும்.

dammar-resin;

gm

G#BHarb kukkilam, n. prob. sukld. Atees.
5௦௦ அதிவிடயம்.

(மலை.)

குக்கற்சூரணம்

kukkir-ciranam, 1. 4குச்

@6°+ curna.
A kind of medicinal powder prepared by stuffing a fowl with dammer-resin,
calcinating and pulverising it; ஓரவகைச் கரண

மநந்து. (54)

GSG-SH

kukku-, 50. intr. Onom.

To

whoop, hoop, as in whooping cough; @gippe.
Sant ppag@s GFOs «60 (SGsy. 430).

குக்கு” SH
karisu.)

(w.)

kukku-,

5 v. intr.

[K- kub-

Tosit on one’s legs, squat;

Sézipc.

GFGt-F GD

kukkuta-c-cittu, 2. <kuk-

kuta+. A kind of prepared arsenic. See Gags
தலைக்கந்தகம். (4) 10

very small plant.

க்குலு

See Gam_samte.

kukkulu,

(w%-.)

n. <guggulu.

See 5m

கிலியம், 1, 4, 5, 6.

GFGgiand kukkuluvam, n. <id. See
குங்கிலியம். குச்குலுவப்புகை (கக்தபு. தேவரி. 99).
குக்குறுப்பாண் 1-10:பரயறற$ற, ௬. ஃகுக்கு!5௦5 குக்குறுவான்.
G&GMeues

kukkuruvan,

n.

green, screeching barbet; £5Gacrg1
பசுநீறழள்ள பறவைவிசேடம். (7.)

குக்கூடல்

%01401ல1, ௩.

<id.

A

qoS S8orp

Veil or covering

for the ௫௯௨4; முட்டாக்கு. பொன்னொத்த வாடை குக்.
கூடலிட்டு (இவ், பெருமாள். 6, 5).

குக்கூவெனல்
kukki-v-enal, 2. 00௦௯.
expr. signifying crowing sound, as of a cock;
cooing sound, as of a dove; hooting noise, as of

an

owl; af

(குழுக். 157).
Geen

ecSéghtny.

Aw

Gia Cacrps

Can

kuka-p-piriya, x. prob. guha-

priya. A musical mode; of @arais.

@&lb kukam, ௩. 5௯ குகாம், 1. (.)
குகரம் 1212, ௩. “1மர்காக.
1. Cave,

கலாப

மலைக்குகை. மலைக்குசசத்து (அரிசமய. பகி

enr. 37). 2. Cavity, hollow, subterranean pass௨26; சாங்கம். குசா சீணெதி (பாரத, வேத். 2).

குகரர் kukarar, n. of. 8akah pl. of Saka.
Inhabitants of the annular continent, ம்க்.

7824) சாகத்தீவில் வாழம் ஐநசாதியார்.

சாகத்தினெல்

லேதன்னில் .... . குகசராண்வொழ்வார் (கந்தபு. அண்ட

கோ. 48).
Name assumed by a sect of cempatavan tracing their descent from Guha who. ferried Rama

over the 02௦5 ; இராமபிரான் கங்கைகடக்குமாறு

துணைபுரிந்த குகனது வம்சத்தினராகச் செம்படவர்

சிலர் வடிங்கீக்கொள்ளும் சாதிப்பெயர். (5. T.)

@Gsorr kukan, ». <Guha.

1. Skanda;

முரு

ser. (Ban) ஒருயிர்ச் குகைதோறும் வஇதலாற் குக
னென்று (தணிசைப்பு. காட்டுப், 33). 2, & 181580௨
ferryman

குகைதமச்சிவாயர் 1010/-௨௨௱௨n. <id.+.

other

and friend of Rama;

நட்பிணனுகிய ஒருவேடண்.

இசாமபிரானது.

கூசணிக்த வேல்லலவன்

குகனோடும் (இவ், பெரியாழ். 4, 10, 4).
குகனேரியப்பமுதலியார்
appa-mutaliyar, n. <id.+.
முதலியார்.
@G@ kuku, ௩. <kuha.

kukan-éri-y-

See கோனேரியப்ப
1. New moon;

gor

வாசை, குகுவைத்தொடர் பூரணை (சேதபு. தேவிபு, 00).
principal

tubular vessel

௦47, 006 04 2408-17, 5.7

of the human

Author of Aruna-kiri-y-antati and

works,

who

வசித்துவந்த

குகைப்புடம்

%யவ1-ற-றமர்கட,

௩. “144.

Calcination or refining of metal in a crucible;
பூசையில்வைத்து Ob yi. (w.)

GMSECWGHSSH

kukai-ménata-t-ti,

prob. id. + @wa+engo+.
501985 ஐ௦14; சுவர்ணபேதி.

A drug
(மூ. ௮.)

which

n.
dis-

GWBoI sd kunkilikam, n. <guggulu. (wre)
1. 5௦6

தங்கிலியம்,

1.

2. Black oil.

ஓுளுவை..
குங்கலியக்கலயதாயனார்
canonized

Saiva

saint,

one

See am

1ர்1பிட்க1-

kalaya-nayanar, n.<@e@elurd+.

Name ofa

of

முன்று நாயன்மாநன் ஒருவர். (பெரியபு.)

63; அறுபத்து

GBB0uss%vut
kudkiliya-k-kalaiyar,
n Sid. +kalaia, Sce Gb&Sussoustugyt.

GEHOund kudkiliyam, n. <gugeulu.

of the body.

talura; anevwmd.

A country

at Tiru-

மான ஒர முனிவர்.

தசநாடியு ளோன்று.

kukuram, n. <kukura.

a cave

திநவல்ணுமலைக்ககையிலே

Tripterocarp

GG7

in

வநம் அருணகிரியந்தாதி முதலிய நூல்களின் ஆசிரியர

குகு சன்னியலம்புடை (லெப். 3, 20, உமை).
G@Sor kukutan, 2. <id. A tubular vessel
See §§, 2. (w.)

lived

v-annamalai in the 18th c.; udGantumd gr

றண்டில்

@sCaronroni kuka-vélalar, n. <guha+.

2. A

குங்குமச்செவ்வந்தி
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குகரர்

(பதார்த்த. 1120.)

dammar,

2.

Shorea;

1.

ஒநவகை மரம்,

Bastard sal, |. tr., Shorea

3. Sal, |. tr., Shorea robusta 2

atevaims. 4, Piney varnish tree. See GarairZor&
Siu&eSund,
5. Konkani resin, 1. tr., Boswel-

in Ancient India, the kingdom of Yadu, one of

lia serrata glabra; ஒநவகைப் பேநமரம். 6, 10.

,தியொு சேதி குகுசம் (இருவேம். சத. 97).

dian bdellium, s. tr., Commiphora mukul;
சிறுமாம்.
7. Downy hill balsam tree.
மலைக்கிஞுவை.
8, Black dammar tree.
கருங்குங்கிலியம். 9, தருகர்விர்கர dammar, 1.

S6tecam, q.v.; ஈம்பத்தாறுதேசங்களுள் ஒன்று. yas

rose.

aw’ kukula, 2. cf. vakwa.
566 க$ரோகிணி. (மலை.)

குகுலா? 21018, ௩. Bee;
@@Os kukai, n.<guhd.

Gao.

Christmas
(w.)

ஒர
See
See
tr,

Agathis robusta; ஆஸ்திமேலியாவிலுள்ள மரவகை,

GWG-SHv

1. Cave, moun-

kunku-, 5 v. intr. [T. busibu,

K,
M. kurigu.] To decrease, diminish,”
mit's cell; ுனீவர் இநப்பிடம். (பில்) 3, 30௦௦0. sink;kuggu,
to be humbled;
géraac. உன்பொங்கு

tain cavern, grotto; wivd gms.

(Se)

2. Her-

box, casket; Fu. (Pas. 1906, 2.000.) 4. Crucible; eGaratistn apégt Bub. squga குகை

குங்க. J.)

terranean walled room for the ascetic in trance,

huma+.

is interred in it ina sitting 00500௦; சமாதியறை,
அக்தவுடறுன் குகைசெய் இருத்திடின் (இருமக். 1912),

+.

யனைய காயத்தி னுவுன் (காயு. 32).

5, Cellar, sub-

serving as sepulchre after his death, when he

குகைக்காமன் 1%ப1:2/.1-18ஹ, க. Asbes608) கல்நார். (மூ. ௮:)
குகைச்சட்டி பயப், க. <guhat+.
386116; சட்டிவிசேடம்.

(1.)

GOEEA kukaiccin. prob. id. White ant’s

௨50;

கறையான் புற்று, (யாழ். ௮௪.)

GuGwssTad kuskuma-k-kavi, n, <husiSaffron ochre;

Gawara?,

(w.)

குங்குமச்சம்பா kuakuma-c-campa, க.
A yellow variety

சம்பாரெல்வகை,. (௫).
GuGuF@ercny
<id.+.
powder;

௦4 1௦௪:

1

மஞ்சன்

mee

414.
ன்

Finer

kuakuma-c-ceppu,

2.

Small casket for holding kuiikumam

Stig 0d வைக்குஜ் சிமிழ்.

குங்குமச்செவ்வத்தி

God
ti, n.
ias<id
gem
.+..

Aoe Pee
species

kuakuma-c-cevvanof of chr
ch ysanthemum;;
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குங்குமச்சோரன்
குங்குமச்சோரண்

kunkuma-c-cdran,

7. |

A 506015 ௦4 1100௦6; குதிரையில் ஓர் சாதி. (அசுவ
சா. 152.)

குங்குமப்பரணி
<hunkumat+.

kudkuma-p-parani,

n.

506 தங்குமச்செப்பு.

GHGwoIL,

kvikuma-p-pi,

n.

<id.+.

10ந1-1௯4-ற-ற௦((ய)

௩.

<id. +. A mark of hukumam powder worn on

6௨ 1ஈஸ்கம்;
திலகம்,

குங்குமப்போடியால் நெற்றியிலிடூம்

-

குங்குமபாஷாணம்

kunkuma-pasanam,

n. <id.+.
A prepared arsenic, one
வைப்புப்பாஷாணவகை. (மூ. ௮.)

AGO
Saffron,

of

32;

kuakumam, ௨. <kusikuma.

1.

bulbous-rooted

plant, Crocus

sativus;

ஒநவகைச் செடி. (ம. 3, 775.) 2. Arnotto.
See
சாப்பிராவிரை. (॥.)
3. Kamela.
See gmiig

ஜ்

@FEF TLD kuccaram, n.<Gurjara. Gujarat;
கூர்ச்சரம். குச்சரக் குடிசைக்குமரி (மணி. 15, 152).
@Fest
kuccarar,
x. <id.
People of

பெயல்? கூரிச்சரதேசத்தார். குவீங்க சவந்தியர் குச்ச
சர் கச்சியே (சலிக். புதுப். 319).

8௨8௦௩ 1௦௬௭; குங்குமமரத்தின் பூ.
குங்குமப்பொட்டு

குச்சு

4, தடம் சி மசம் றவிறம்$ செஜ்சாந்து.

குச்சரி! 19௦௦௨1, 2. <gurjari. 1, A musical
mode; ஓர் இராகம். குச்சரி கு.றுங்கவிசொல் கொல்
வியது பாடா (இரகு. தேணு, 95). 2. A kind of
garment used in ancient times; முற்காலத்து:
(சிலப். 14, 108, உமை.)

வழங்கிய துகில்வகை.

@GFEeEdP-SHo

hutsa. cf. @48-.

kuccari-, 11 v. intr. prob.

To feel disgusted; sigue

புக்கோள்ளுதல். கருமச்சழக்கற் குச்சரிப்பன் (ஞான

வா, திருவா. 11).

GFH" kucci, ஐ. <GSH. 1. Splinter, peg,
stick; wrdgéé. 2, வாற) கொண்டையூசி.
(w.)

3. Sickle leaf, m. sh., Sida carpinifolia;

ஓருவகைச்சேடி.

குச்சி?

(மலை.)

௦ல்,

34). 5. Saffron powder worn on the forehead;
'நெற்றியிலிடுங் கங்தமப்போடி. 0௦/07.

GB@Let oof kunkuma-varni, ௬. நால்.

id.+varna. (ep. 9)
1. Yellow sulpharet of
௨501௦; அரிதாரம். 2. 5882௦௦ 560087 மஜ்சட்கல்.

GHEGiwasovA kunkuma-v-alari, n. <id.+.
Sweet oleander, as containing a yellow poisonous resin in its root, 1. sh., Nerium
அலரீவகை, (3.),

odorum;

குங்குமவாணிச்சி kuakuma-vanicci,
1.
prob. id.+varna. Yellow sulphuret of arsenic;
தாளகம்.

1, Trip-

terocarp dammar, Shorea; குங்கிவியமரம். (தை
லவ, தைல. 74.)
2. Bastard sal, |. tr., Shorea

$ச7மாச)

ஒருவகை நீண்ட மாம்.

GfesGenwG

species

of

tick-trefoil,

kuccattinpati,
m.

sh.

2.

A

Desmodium

latifolium; Fon4eromgaims, wr.)
குச்சம்! 0௦௦௨௭, n. <gucch@, 1. Bunch of
flowers, cluster, tuft; கோத்து... (சூடா)
2. Tassel of thread, sheaf of paddy in the form of a
tassel, hung as an ornament; அலங்காரக்கஜ்சம்.

(w.)

3. Fever வட

குச்சம்?

%0௦௦௧0,

5௦௦ குன்றிமணி.

குச்சம்3

(ம$ல;).

10௦0௧0,

8௯ பற்படகம். (ம$ல.)

1. $தரீர்ச்.

Crab's eye.

ர. prob. kusa. Kaus, a

large and coarse grass. See prcmre).
@GFFi' kuccam, ௩. cf. kutsd.

aspersion; UmsgrbmGums.

(w.)

(wt)
Slander,

Ovary

ஜெத்துளன் (சம்பா. வானா, 20).

குச்சி?-த்தல்
loathe, 3:௫4)

1௦௦04, ௨. 42, 4கய/ம்.

1௦

குச்சித்தலின்றி அகர்ச்

அருவகுத்தல்.

தாள் (பாரத. இசெளஎ. 75).

GF Pons kuccikai, n. prob. kubjika. A kind

of lute; வீணேவகை, (பாச. ஒழிபி, 15.)

@FAsib kuccitam, ௬. <kutsita. Contemp-

tibleness, despicableness, loathsomeness; @¥a,.

GFAUUssHcd kucci-p-patakkam, n. <GF

«+.
dist.

(யாழ். ௮௪.)

GHSay kunkulu, 2. <guggulu.

point,

Highest

2, <ucea.

கலவாச் குங்கும நிலவிய தென்ன (கல்லா. 17, crest, summit; paG. esugGar GRé

Jewel pendant
ff.

set with small

tikka-p-patakkam;

rubies,

updsacnfParms.

Loc.

@FAciYov kucci-p-pul, n. prob. guccha t+.

56௦ குச்சுப்புல். சடையதவேகுச்சப்புற் சாத்தி (வாச.
பசாசு, மோச. 10).

குச்சில்* 1௦௦3, ௯. 4குச்சு”4- இல்.
1௦056;

சிறியவீ6.

GFA?

kuccil, ௩. “குச் 3

Small

5௯ குச்சுப்புல்.

குச்சனிசைத்த குரூ௨மயிர் மோவாய் (புறகா. 257)

uc IGUTA
GFAM

kucciliya-p-pottu, *

A fancy mark of mica worn on
<gurjarat+.
the forehead by women; தளுக்குப்போட்டு.

குச்சிலியர் 1ஸ௦௦ிட்கா, . <gurjari. மே
jaratis, people of வெர்வால6$ கூரிச்சரதேசத்தவர்.
குச்சவிய மாதர் குயமும் (தணிப்பா. ii, 75, 190).

குச்சு! வ,

n. <SoB. (W.)

1. Splinter,

2. Tentplug, any bit of stick, stalk; மரக்தச்சு.
கொண்டையூசி
Hairpin;
3.
peg; கடாவுழளை.

குச்சு

956

@FH* kuccu, #, prob. Gs.
1. Hut,
shed made of palm leaves; Fu15qe&. என்னிலல்
குச்சல

(தணிப்பா.

1, 394,

சிந்றறை. 1௦௦.
@FH*
M.

kuccu,

kuccu.]

cluster,

Tassel,

$b.

சொடுக் தாச்னெர்

2, Small

room;

-

bunch,

collection,

sar? மேனிலாப்படச்

(உபதேசகா. புண்ணிய. 03).

குச்

2,

5௦ குச்சுப்புல். (புறநா. 257, உரை.) 3. 5௯11 0௦11shaped gold pendant worn in a girl's ear; ©&
காதணி.

(4.)

4. Pencil-shaped ornament sus-

pended from the neck, worn by Urali women;
கழத்தணிவகை,

5, Folds, as of a woman’s

cloth when worn: சீலையின் மன்மடி.

GF"

kuccu, 1. <hirca. cf. Mhr. kuitcd,

Weaver's long brush with which the ‘warp
threads when laid out between trestles are
separated from one another; பாவாற்றி என்னும்
'நெசவுக்கரவி. குச்சென நிசைத்த யானைக்குழாம் (வக.
1153).

GFHS5_D-H
<guccha+.

குச்சுவாங்கு-தல் kuccu-vanku-, v.ér. prob,
628+.

To

kuccu-k-kattu-,

v.

tr.

To braid the hair; wuStipysse.

(w.)

குச்சுக்காரி

0௦௦௦-1,

௩

<@ea?+-

Lit., woman residing in a hut, a low prostitute;

(இழிந்த வியபிசாரி.

polish

gems

in setting

them

௨50104,

குற்றியிற் பதித்து இரத்தினங்களை

in

ஒப்பஜ்

செய்தல்.

குச்செறி-தல்

n. <guecha, [T. kutccu, K.

1.

tuft;

34),

குசம்

எறி...

kucceri-, ஓ. intr. Cae t

To borripilate, bristle, as the hair of the

body from excitement; wuiiFoStase.
@#onF kuceai, n. cf. guccha. Fold or plait
of a woman's cloth; Gamisaib. (R.)
+.
in

G@FSHaR
GEG kuca-k-kanakku, 2. CG"
1. Wrong, clumsy reckoning, pottering
calculation;

sub-sect among
௨௦௦௦001800;
யினர்.

aygamsr

somréy.

(W.)

2.

A

potters, as doing the duties ofan
குசவரில் கணக்கும்பார்கீகும் ஒருவகை

GFESQHaI

kuca-k-karuvi,

ஐ.

<id.+.

Potter’s implements; குயவர் உபயோகிக்கும் கநவி.
@FSHoutb kuca-k-kalam, n. <id.+.
(38.
ku8akkalam.]
Earthenware, potter’s vessel;

மட்பாஷ்டம்.

குசக்காணம்

1002-1-18ரலர,

2. <id.+.

Tax on potters; குயவர் செலுத்திவந்த பழைய வரி.
(5.1.1. 1/, 509.)

குசக்குழாய் 1:00௦-1-1: 0189), ஈ. 414. *. 10%
ம்பம்
௦; சு$ுமண்ணாலான குழாய்.

குசத்தனம்

7௪௭2.

kuca-t-tanam,

GFeéOaibLy kuccu-k-kempu, 1. prob.
@8+.
Ruby with convex surface; maid

Stupidity,
வீன்ம்.

44௦0; ஆடையைக் கோய்துவைத்தல்.
855615; குஞ்சம்வைத்தல்.

impregnated with soda;

dullness,

used

in

no.

<id.t+.

contempt;

28

'மேடான சிவப்புரத்தினம். (௦. ௦.)

GFSH" kucatti, 2. <id.
[M. kusatti.]
குச்சுப்பிடி -த்தல் :0௦௦0-ற-நர்ப்-, 9.2௪. குச் A female potter. 506 குயத்தி,
GFSA? ku-catti, n. prob. ku + Sakti. Earth
சிம்.
1. To make folds in cloth when putting
குச்சுப்புல்

%0௦௦0-ற-ஐயி,

உ

2, To make

ine grass;

ற.

செய்தல், (மறு.
குச்சுமட்டை

kuccu-p-pur-cat-

A neck-ornament of women;
Paray.

GFLIYySH

526 சேஜ்சந்தனம்.

kuca-p-putti,

as a term

@Fib' kucam, adj. < Gand.

n.

(wtv.)

<eed'+.

of contempt;

Pertaining to

kuccu-mattai, 1. குச்சு. the potter's class, always used as the first part
brush; #8 Psamatdr கநவி of compounds such as @sésGol, GeLE8;

'யடித்தற்குரிய மட்டை. 7,0௦0,
குச்சுமணி 1000-ல், ௨, prob.

வகை,

GF HSeortd kucantanam, n. <ku-candana.

Stupidity, dullness,
te, wipe an idol with மடமை.
01/07.
Farts
a

ஒர்சுப்புஸ்லாற் சுத்தத்

See

க. <id.+.

5௦6 குகைத்தீவு,

Red sandalwood.

1. Painter's coarse
வகை. 2. Brush used in whitewashing; சுண்
se

(w.)

1. குசைத்தீவு.
“குசத் துவீபம் 1:0௦-ட ரதா,
ஒருவகைப்.

Tassel of grass; Ganggmysirar do,
te v. tr, Serre +.

tyaupev.

kuca-t-tivu, n. <kusat.

<id.+.

Cluster-grass,
Cynosurus indicus;
புல். குச்சுப்புல் கிரைத்தாற்போன்ற நிறம்பொருக்கிய
மயிசினையுடைய தாடியினையும் (பூறசா. 257, உரை).
2.

குச்சுப்புற்சாத்.ஆ-சல்

GFSBSay

Fa" +.

waafit கழத்தணி

குயவற்குரிய.

குசம்? மாகா n. <kwsa.

தப்பை.

1. Darbha. See

ஈரச் குசல்கள் இழிக்குக்தொழிற் கேற்றவா

லோ (பாசத. சம்பவ. 55). 2, "32123 நீர். (பில்.
@Fw* kucam, ௩. 42/௪.
1௨; மாம்.

(ou)

குசம்

957

குசம்* 10௦௨0, n. <kuca.

குசுகுசு-த்தல்
குசவன் 10௦௧௨, ௩. 4குயம். [M. kusavan,
1௦1060. 8 குயவன்.

Woman's breast;

ஸ்தனம். பாரச்குசங்கள் பலதைவரும் பான்மை நீங் மிய, த45202.]
(பாசத. சம்பவ. 55).
GFwF SEG kuca-macakku, n. prob. Ged! +

மயக்கு.

1, Confusion, chaotic condition;

guts

பம். Loc, 2. Intricacy, difficulty; snfudFoae.

@FT

kucar,

n.

<U. khusr.

Anything

extra obtained from shopkeeper as a bargain;
பிசிர்.
1. Sorcerer,

wizard;

wiSadsruer,

2. Crafty person; agsacir. (j.)
குசலப்பிரசினம் kucala-p-piracinam,
<id.+.

Friendly

enquiry

after

011௨0௦ ;) க்ஷேமவிசாரணை...

GFUYSH

kucala-putti,

(உத்தரரா. சம்பு. 37).

குணம்.

(பில்)

1.

1. Well-

Geeenigens CUA

2. Virtue, goodness;

3. 19021187௦6; மாட்சிமை.

GFT SHIYSH

kucakkira-putti, n. <kuba

1408400055) 1160180255) அற்பத்தன்மை. கன்மைதிமை

ட “1ம் *்.

being, prosperity; Gaagioie.

குசன் 1008ற, n. <ku-ja, The planet Mars,

as born of the earth; Gadamis, (இவா;)

2.

a person’s

kucalam, ௨. <hudala.

Pot tile;

(w.)

Sharp intelligence, acutcness of intellect; out
மையான யுத்தி,
2. Crafty, cunning wit; sia

புத்தி. (7)
குசலம்

%008-9-0(0, ௩. <id.+.

+agrat+.
Keen intellect, acumen, shrewdness, intelligence, sharp as the point of kuse
81255; தநப்பைநுனிபோற் கூரிய அறிவு.

GF vSSr ToT kucala-k-karan, n, ¢kusala
+.

குசவோடு

குசவன் செய்த ஒட, (௦. %. 31)

நற்

(பிக்;)

4, Ability,
skill, dexterity; smotSPunubd. 5. Craftiness, cunning, wile, trickiness; sub.
(J.)

குசாண்டு

kucantu,

n.

perh.

kutsat.

களைக் சணக்ட்டுப் படிவைக்கும் குசசண்டுள்ள Fer

கோஷ்டியை (இல், இருப்பா, 4, apaur.).
GFTUSG

kucamatti,

n. <U. khusdmad.

Flattery, coaxing, wheedling; pamgags. குசாமச்

தித்தனம், (14)
குசால்

60,

008],

8. 410.

ஜி௨00655, 0;

khusal.

1. Merri-

மனக்களிப்பு,

குசாலொடு

சாய்க்துகொண்டவர் (மதுரகவி. 70).

2. Stylishness,

gaudiness, finery, as in furniture, in dress, in
perfumery; pen_ujon_eafer Sods.

GF parser
A

merry,

kucar-karan, n. <id.t.

care-free,

happy-go-lucky

1.

person;

6. Witchcraft, magic, sorcery; wip sPatb. (7)
@F oibussayySe — kucalam-pannu-,

மனக்களிப்புள்ளவன்.
காரன்.

v.

குசிகன் kucikan, 2. <kudika.
A sage, the
father of Visvamitra; விசுவாமித்திரன் தந்ைத
யாகிய ஒரு முனீவன்.

intr, <id.+.

work magic;

குசலவர்
Kuca

and

To

practise

the

wi sSsamseGCawise.

kuca-lavar,
Lava,

இராமபிசானது

the

black

art,

(4.)

a, <kusatlava,

twin

sons

இரட்டைமைந்தரான

of

Rama;

குசனும்

லவ

னும். (உத்தசசா. இவவண. 75.)

GFvaIsang kucala-vittai, ௨. <kudalat.

1. Accomplishments of women, being five, viz.,
(பில்)

மகளிர்க்குரிய வினேதக்கைத்தோமீல்கள்.

2,

Black

குசவவேதனை

art,

magic,

sorcery;

1:0௦212-480வ)

.

Pleasurable sensation; @déruapmisé,

GFoves kycalan, ஈ. 484௪74.
son, expert;

WaadGancr.

குசலாகுசலவேதனை

ஷ்,

1.

wages

<id.ta-kusala+.

(w.)

Skilful per-

(Bar)

1:0௦2191:00௨18-4612Pleasurable

and

painful sensations; @érugidrusjartdh. (w.)

லை விவ், ஐ. [T. K. kusi.] Coping of

உருவ!)

சுவர்த்தலேயிற் கட்டும் ஆரல்.

7௦௦.

சவம் 1:0௦வஊவா, 1.4 கொய்சசம். ௦1. 220012.

Folds of cloth put on by Indian women.
கோய்சகம்.

(௦. 10.0. 63.)

See

quibusd

GHof kucini, n.[T. kisu, K. kusi.] Anything very small, tender, slender;

Gof

room,

#Sugs. (j.)

kucini, n. <Fr. cuisine. 1. Cook-

kitchen,

எண்ணல், எழுதல், இலைஇள்ளல், பூச்தொதேத்தல், யாழ் குசினிக்காரன்.
வா௫த்சல்;

2. Beau, fop;

galley;

seuowemp.

2. See

GPohssrser kucini-k-karan, n. <id.+.

1. Cook, house-keeper, as working in the
kitchen; smowpbaraer. 2. Syce, horse-groom;

குதிரைக்காரண். (0௦/709.

குசினிப்பயிர் 1ய௦101-0-றஷ1ட, ஈ. 4குனி!
4.

Seedling, tender plant; @anbuuS#. (7.)

GPeaAC
or 19. kucini-matti, n. <eRef +.

E. matey. Cook’s matey or underservant;

யற்காரனுடைய உதவியாள்..

குசு 4௦0, ௩. Onom. [K. hiisu.]
or

gas

generated

downwards;

in the

bowels

Sanu

Fart, wind
and

broken

sutaramy.

G#GH-FS

kucu-kucu-, 17 v. intr. <Se

@«* onom. [K. kucukucu.] To whisper; s75&

குள் மணுழுணேன்று ஒதுதல்.

GHSERNN
Whispering;

2. <Gaee-. ! from Brahma’s AuSa grassand to be surrounded

kucu-kucuppu,

by the ocean of ghee (a.), or ocean of curds

argiégar ggims.

குசுகுசெனல்
kucukucu.]

kucu-kucenal,

[K. M.

ஐ.

Onom. expr. signifying whispering ;

காதுக்கள் ஓதுதற்கறிப்பு.

56 சேந்துநக்கம்.

குசும்பம் '2ப0யணறகா, ௩.

குசும்பமலர்ச் கந்தம் (இருமம். 2818).
@eibuT kucumpa, n. <husumbha.
மி,

குஞ்சரம்

958

குசுகுசுப்பு

Saf-

(sésy.), one of elu-tivu, g.v.5 பிரமாவினது. aan
பையிலிநந்து உண்டானதும் நேய் அல்லது பாற்கட

லாற்
வு.

சூழப்பேற்றதும்

GCerg Bud

ஒன்றுமாக்ய

kucdttiyam, n. <ku-cddya.

1. Inappropriate question; Gsfenouhp கேள்வி.
2. Fraud, stratagem; gid. (w.)
3. Joke,
jest; Ufamaib.

586 சேந்துநக்கம்.

எழதீவுகளுள்

(w.)

சும்பாச்சேலை 1:0௦0ழ2-0-0612ர, 8. 414.

GChFS@ past kusica-k-kuravar, n.< harca

Cloth dyed red in a solution of safflower

+. The Kuravas who manufacture weaver's
brushes from roots, and are emploved as shika115; பாவாற்றி சேய்யும் குறவரீவகையிணர். (8. 1.)

+.

50605; குசும்பாச்சாயம் ஏற்றிய சேலை.
குசும்பாவெண்ணெய் 1:0௦0௧ஐ8-7-றவு,

GHP MEL O- Fev kufican-kattu-, v. intr.
n. <id.+.
Safflower oil, used in confection<guccha+. To hang up tassels, as ornaments;
ery; குசும்பாவிதையினின்று வடிக்தம் எண்ணேய்.
குசும்பு jkucumpu, n. <@mby.
Mischief; அலங்காரத்தாக்குத் தோங்கவி€தல்.
குஞ்சட்டி. kuiicatti, 2. றா]. குறு-மை*
குறும்புத்தனம். Loc.
Small earthen vessel; Fyay. (J.)
sg.
@s#tbenus kucumpai, n. <kusumbha. See
குசும்பா.

குசும்பையி னறுமலர் (கம்பரா. அதிகாய. 89).

@#tolbd kucumam, n.<kusuma.
பூ. (இவொ.)

2. 566 காயா.

1. Flower;

(மலை)

WT kuctir, n.<U. khusir. Neglect, carelessness, default;

குசேசயம்

அசாக்கீரதை.

(௦. ௦.)

%0086ஷக௱,

3,௦௦5; தாமரை,

௩. 428௪-5௯.

(சூடா.)

1. Dwarf;

குஞ்சம்" வர்ற, x. <hubja.

குறள்,

(இவா.)

2

Hump-back;

er.

3, Calumny, aspersion, slander;

shFLb?
Bunch

of

kuticam,
கக;

cluster ௦4 தா)

(ys. 8.)

gm.

x. <guccha,

(@ar.)

(wW.)

பூங்கோத்து,

1.

2. Tassel,

புல்லின்குச்சு.

3. (4/௧)

A

measure in the width of cloth=120 threads of
the warp;

Ymoawees
for sonsdsmburabd.

@GCrovesr kucélan, n.<kia-céla. A povertystricken Brahman sage who, through the friend-

4. Fold of cloth; கொய்சகம்.
ஞ்சம்? 108௦௨௭, ச. 4887மச.

ship of Krsna,

bushy tail of the yak, often set in a richly
decorated handle for use as a fly-flapper, as an
insignia of royalty;
ஈயோட்டி.
(சூடா)
2,

ணனது

became exceedingly rich;

நண்பனும்

கண்

அவரால் வறுமைநீங்கீப் பேநஜ்

செல்வம்பெற்றவனுமாகிய ஓநழனிவன். (பாகவத. 10,
45, 1.)

Gee

kucai, n. <kuda.

Darbba.

See sas

பை. குசைசடு மறையோர் (பிரபுலிங். கோரக்கர். 1).
சை? 10020,
7. 45ம். 1. ட
குதிரையின்

Weaver's brush; பாவாற்றி.

eer)

2. Bridle, bit; கடிவாளம். அசைவினொ

கலசகுசை

(பாரத, பதினாறாம்போ.

27).

சை? 1002ம், ௬. [ 0. khusi.] Gladness, joy;
மகிழ்ச்சி. குசைதரு வினோதம் (ஞானவா. தாசூர, 85).
குசை*
1௦ல், ௩. perh. guccha.
Horse's

௨05;

குதிரைப் பிடரீமயிர். (பில்.)

குசைக்கயிறு

2௦;

kucai-k- -kayiru, n. <@ee’+.

குதிரையின் வாய்வடம். (இவா;)

குசைக்செத்தி kucai-k-kiranti, n. 6 குசை!

+.

Knot

in

a

finger-ring

made

of darbha

Brass; தநப்பைப்பவித்திரமடிச்சு. சண்டிவிசிட்டல்
குசைக்கிரம்தி சனிட்டம் (சிவதரு. வசை. 4).

Gore Say kucai-t-tivu, n. <kusa+.
fourth annular continent

The

believed to have sprung

(w.)

tb‘ kuficam, 2. <gunja.
825 குன்றி, (இவா.)

Crab’s eye.

குஞ்சம்” 1ய௦கர, n. <kuhci.

A measure

வாய்க்கநவியிற் கோத்தமுடியுங் கயிறு. (கெகல், 178, of capacity;
டையடி

1. Chowry,

நாழி. (இவா)

குஞ்சம்" 1யரிககண, உ. 1. Bristly trifoliate

vine.
004500.

866

புளிநாளை.

(gp. .y-)

2.

586 சீதாங்கபாஷாணம்.

A mineral

(மூ. ௮.)

குஞ்சம்விக-தல் kuficam-vicu-, v.t7.<@@
«0+.
To fan with a chowry; mGumiqur
பணிமாறுதல், (8)
குஞ்சரக்கன்று kvicara-k-kantu, ௩. “குஞ்
eao'+. Young elephant; §tywner. siaes

சரச்சன்று கண்ணின் (அருட்பா, காப்பு).
GE5FISS
disease

causing

kuicara-t-ti,
great

hunger.

mn.

<idt+.
See

(Bas. 396.)
oF
o' kuficaram,
n. <kufjara,

phant;

umtar.

@@erGangpms

yw

A

win2ergf.

1. Ele(UPopd.

959

குஞ்சரம்
க, பதி).

2, An

epithet

to denote

excellence

யானை மயில் முதலியவற்றின் உச்சிமயீர். குஞ்டிச் கனி

nelumbo,

3. 11௦௧0; தலை. குஞ்சி குதங்கன்மேற் கொண்டிருந்து

rodantigs உயர்வுதுறிக்கும் மொமி.
@@hF Mb"

kuficaram, n.

5௨௦ கநங்குவளை.

Blue

water (Bars. 2792). குஞ்சமா மஞ்ஞை

(மலை.)

குஞ்சரமணி kuficara-mani, n. perh. 6S
eu*+. Necklace worn by women; epSpenPams.
Parav.

GEHFID CITA POMS

<@@ers+.

kuficara-v-olukai, n.

Elephant cart;

டம். குஞ்சசவொழுகை

யானைக்டீடிய ௧௧

பூட்டி (பதத்றுப். 5, பதி.).

GOhF
10 Foortb kuiicaracanam, 1. <kunjarasana.

Pipal, as elephant’s food.

See ora.

(Se)

குஞ்சரி kuiicari, n. <kufjari.

elephant; Gucirwer.

1. Female

2. A consort of Skanda;

முநகக்கடவுளின் தேவியான தெய்வயானை, குஞ்சரி

குயம் புயம்பெற (இருப்பு;).
குஞ்சன் 1பரி௦௧ற, n. <kubja,
ளன்.

Dwarf; sp

(பிங்.)

குஞ்சாமணி
-+wesf,

1௦௦8ம்,

A waist

ornament

gunjaladu.|
dough

of male

children;

16௦81810) ௩. <idt+.

A kind of sweet-meat

of dhal

or

Bengal

(uP@gy.

CasZ.

ரஷவிடு;

5).

gram

flour

[8.

made

of

fried

in

ghee, and shaped like a ball of abrus-seeds;
கரைப்பாகிற்கலந்து சேய்த உநண்டைவடிவமான

குஞ்சான்

kufican,

m. 414.

ஒர

Membrum

ae especially of a child; குழந்தையின் ஆண்
குறி. (0)

குஞ்சி!

15௦,

க. “குஞ்சு.

1. Anything

ணவ! சிறமையானது. குஞ்சிப்பெட்டி.

2. Young

பறவைக்குஞ்சு. கரியகுஞ்சியின் ராச

நர்ஸ், வய;

மார் பசி (9, ௪. பச. மாயாவாதிமறு. 1).

3. Mother's

younger sister; தாயின்தங்கை.

4. Father's

(1.)

younger brother; Fimcudr. (J.)

5. Membrum

virile, as small; a,orap.

GCA ?-SHe

kuici-, 17 v. Chute, tr.

upraise and bend, as the leg;

301).

4. Tassels, as insignia of

சிற்றணுக்கனேன்னும்

விரது.

புனைமயித்

குஞ்சு பிச்சமின்றவழ் கொடியோ டிட்டு (2௨௧. 437),
GHA? kusci, n. <guiija. Crab's eye. See
குன்றி.
குஞ்சிக்கூடை

370-102,

1501-1212. 6குஞ்சி +.

ஊவி! ௦14௧51060) சிறுகூடை. 4.) ,

GG5ASEpPL1d kuficita-natam, n. <kucita
+.

The

dance

of Nataraja

with

one

foot

upraised and bent; egardnsgrZ& adarsgi gf 61b
நடராசர் கூத்து.
மன்றிற் சதிக் குஞ்தெ ஈடத்தான்

(மறைசை. 93).
GEHASuTSLd
(Natya.)

kuiicita-patam, n. <id.+.

The bent and upraised foot, as in the

dancing posture of Nataraja; srarage atonws
தூக்கின நடராசர் தாள்...

GEhASd kuicitam, n. <kuhcite. That
is bent, curved, crooked; aenssgu.

குஞ்செ சசண மிலங்க (கோயிற்பு. பதஞ். 41).

குஞ்_சிமணி

(௬ஈ௭ைய்,

To

to cause to bend;

nv.

€குஞ்சி4,

5௦6 குஞ்சாமணி.

குஞ்சியப்பன் 1௦56-3-வறறவ, ௩. 416.4.

(1,

Father’s

brother;

தந்தையின்

தம்பி,

2. Mother’s younger sister’s

younger

husband;

கடலைமாவைச் சலித்துசிசெய்த சிறுமணிகளைச் சரக் தாயின் தங்கை கணவன்.

தின்பண்டம்.

(வக.

௩. 4குஞ்சுர் ஆம். which

ஆண்குழத்தைகளின் அரையிற்கட்டூம் மணிவிகேடம்.
குஞ்சாலாடு

the head of an elephant, crest of a peacock;

egGard

like «S@@eab;

used in compounds

குஞ்சு

3. 5460 -8க(1ச; தாயின்

இரண்டாம் கணவன்.
குஞ்சியப்பு

12௦8௨/-3-கறறப,

௯.

<id.+.

@ehAuwissr kuficiyan, ௩. 416. 50

குஞ்சியப்

596 குஞ்சியப்பண்,

1,௦0௦.

பன்.

SGCHHuT Sens kuici-y-attai,

566 குஞ்சியாய்ச்சி.

குஞ்சியாய்ச்டி
ர.)

௩.

<id.+.

70௦.

%௦5௦/-3-29௦௦1,

௩. <id.t.

1. Mother’s younger sister; amueSr atiene.

2. Father's younger brother’s wife; தந்தையின்.
தம்பிமனைவி.
டாந் தாரம்.

3. 5482-௩௦18;

SeHAwmW

தந்தையின் இரண்

kuici-y-ayi, n. <id.t.

See

கால்தூஃகிவளைத்தல், கால்குஞ்சித் தாடினானும் (தேவா.

குஞ்சியாய்ச்சி,

குத்திநிற்றல். (சூடா;)
குஞ்சி? kuaci, n. < Gee". 1. Pit for erecting

5316;

a flagstaff;
(வச. 148).

௦01௦)
பறவைக்குஜ்சு.
(பிங்)
2.-Young of
any living being, as fish, oysters, rats, lizards,

521, 4).—intr. To stand on tip-toe;

காற்படங்

GargarcGe 38. குஞ்மொண்கொடி.
2, Flagstaff; Garydaoy,
(Pas.

143, உரை:)

GEGA! kuiici, n. cf. kiirca, 1. Tuft of hair,

especially man’s; குடமி,

(இவா.)

2. Hair, as on

GEHAMCY

(7)

புன்னகை.

குஞ்சு

kvacirippu,

n. <Gw-coo+.

(௩7)

128௦0, n. [M. kuafiu.}

1. Young

frogs, squirrels, etc.; era? sou?& psoSwasSeir
erfer,

குஞ்சி", 1.

3. Membrum

virile; aameO.

4. See

குட்டான்கட்டு-தல்

960

குஞ்சுக்கடகம்

prresrib kutta-nacanam, n. <kugGL
குஞ்சுக்கடகம் kuficu-k-katakam, 1.<G@
tha+ndiana. White mustard. See வேண்கடத.
e+. Small ola நக8160) சிறிய ஒலைப்பேட்டி. (3)
kuficukku-vai-, 9 (மலை)
குஞ்சுக்குவை-த்தல்
4. [34்.
ட்டநாடு kutta-nata, ௨. “குட்டம்
hatching; ஓட்
for
eggs
tr. <id.+. To set
a
where
lakes,
of
full
region
The
u.]
hutfanat
டையைக் குஞ்சுபோரீக்கும்படி செய்தல். (J.)
corresspoken,
was
7. vulgar dialect of Tamil
குஞ்சுகுழந்தைகள். kuficu-kulantaikal,

ponding to the modern towns of Kottayam
and Quilon in Travancore, one of 12 kotun-

<id. +. Infants and children; # Sway Guus
மான குழந்தைகள், குஞ்சு குழர்சைகளெல்லாம் செளச்
@unor?

9
சாவிய

Collog.

WT gd — kuficuh-kulumanGSORESUP

1. Swarm of insects; பூச்

um, 2.<id.+@@+-

2. A group of children of different

சித்திரன்,

ages; பலவயசிலுள்ள. குழந்தைகளின் கூட்டம், குஞ்
வீ எலகலவென்றிருக்கன் றத.(001103.
சல்குழுமானுமாக

திநவாங்கூர் ஸமஸ்தானத்தைச்சேர்ந்

ததும் கோட்டயம் கோல்லமேன்று வழங்குகின்ற நக
ரங்களைக்கொண்டதம் ஏரிகளை மிகுதியாக உடையது
மாகிய ஒரு கோடுந்தமிழ்நாட, குட்டகாட்டுத் திருப்புவி
யூர் (இவ். திருவாய், 8, 9, 1).

குட்டம்! 1வ($௨௱, x. ௦. தம.

1. Depth,

இருமுச்நீர்க் குட்டமும் (புறா.

gb.

profundity;

குஞ்சுங்குழுவானும் kuficu’-kuluvan- 20, 1). 2. Tank, pond; மடு. கெரீர்க் குட்டத்தத்
8௦6 குஞ்சுங்குழமானும்.
+ Get.
poQwoants uniég (புறகா, 248, 9). 3. 505 குட்ட
um, 1. <id.
8.
நாடு, தென்பாண்டி. குட்டம் (ஈன். 979, மயிலை.)
4.
kuficud-kulu-v-um,
GSHFWEEpajd

kuicu-c-cippi, a <id.+.

Ge5RFACKI

முற்றுத முத்துச்சிப்பி. (1)

குஞ்சுநறுக்கு-தல் kuiicu-narukku-, v. intr.
சுன்னத்துச்செய்தல்.

circumcise;

To

#hw g%eOCuLy.

kuiicu-pori-,

SeHaOuad-sgev

(j.)

v-intr.

To hatch, produce young from eggs;
<id.+.
முட்டையினின்று குஞ்சினே வேளிவி$தல்.

குஞ்சுரம் 10௦0௨௭, ௪. 00௦0. கணா. மேம்'£

வூ.

5௦ குன்றி.

குஞ்சுறை
இர்

€குஞ்சர் உழை...

ஈ.

kuiicurai,

(சூடா.),

௩௯%; பறவைக்கூட,

GEHENF kuficai, n. cf. Gard. (Weav.) The

big, broad, heavy-sized brush of which the p@ is
twined into the venti, sometimes double-

handled, with which men run swiftly back and
3௦21ம்) நேய்வோர் பாவில்தேய்கீதம் குஞ்சம்.
GLH nutci, n. <kuksi, Stomach; andgs,

GLH?

kutci, n. cf

Gesw. [T. guddi.]

The number marked one that is turned upwards in a game played with cowries, etc.;

உருட்டியாடுங்கநவியில் விழம் ஒற்றைத்தாயம். Collog.
, குட்டக்கரப்பான்
<kusthat+.

White

kutta-k-karappin,
scabby

scurf, a kind

G41

D
Je.

amu.
2. Assembly;
(@as. 1079).
பிடித்தச் குட்டத்துக்குச் செல்லப்பெருர்

vmrdésaw
(TAS. i, 9).

3. Verse-line with less than the required

5,2.

number of cir; goapipEgsiror ony. sre. Our.
427.) 4. A member in a kali verse. 526 தாவு.
குட்டம்! kuttam, n. <kustha. 1, Leprosy.
See §spribs. Gu Comis

(Pas. 253).

costum, 566 கோஷ்டம். (மலை;)
குட்டமிடுதல் %ஈ(ரக௱-1(0-,
டம்.

2. Arabian

ஐ. 2௪, 4குட்

1௦ 12 ௦06) பன்ளந் தோண்டுதல்.

குட்ட

மிட்டிடர்தான் சாணும் (ஈட, 10, 6, 4),

GLA

mountain;

kuttari, க றால். kuttara.

w%.

Hill,

(w.)

குட்டன் 101120, 8. ௦ம். குற-மை. 1. [K.
gudda, M. kuttan.] Laddie, lassie, as a
term of endearment;

சிறுபிள்ளை.

oer PpsGe

டன் (இவ். பெரியாழ். 1, 4, 2). குயிலெனப் பேசு மெல்

குட்ட னெங்குற்றது (இருக்கோ, 924),
வாம்) ஆட்டுக்குட்டி. (இிவா.),

2.

Kid

or

1.

குட்டான் 1ல(189, n. <id. Little ola case,

basket or sheath, of various forms and uses;

alongs .

GpG@ kutfa-k-kuratu, ஐ. “குட்டம்?

A kind of brazier’s

களை... . மச்திகள் சண்வளர்த்தும் (இவ், பெரியாழ், 3,

of

eruption spreading over the whole surface of

the body;

GUL 1b? kuttam, ம. றால், கூட்டம். 1. Multitude, collection, heap; #zer. myprqlrsGise

குட்டம்? kuttam, ௩. ந். குது-மை,
1. IK.
s, littleness; Fpien. 2.
Mhr.
gudda.]
Smallnes
kuficu-p-petti, 2. <id.+. The young of a monkey; §migégy. suGUL8

GEHRY.
Small ola basket;

பெருங்கடம்

குட்டத்து (மதுரைக். 540).

Immature bivalves, as young mussels, oysters;

ay
iM. L.)

2821௦0; பரப்புள்ள இடம்.

Expanse,

குஜ்சுங்குழமானும்.

86

Cid. +.

pincers; #m 5p6.

சிறிய ஒலைப்பெட்டி, (7)

குட்டான்கட்டு-தல் 401880- 1110.) ௦௬௧.

&குட்டான்4-.

protection from

To put a cover over fruits for
birds;

upmarpgeSuer

தாதபடி காய்களின்மீது மடிகட்டதல். (9.)

Gang

குட்டி

961

குட்டி! 006, க றால். குற-மை.
M. hutti.]

குட்டிமம்

[K. guddi,

1. Young of dog, pig, tiger, etc.; smb

பன்றி புலி ழ்யல்- நரி இவற்றின் இளமை.

(தொல்,

குட்டிச்சுவர் %0(11-/-வரகா, ௯. <id.+.
(M. kutticcuvar.]

1.

Ruined wall; @4is Po1aat.

குட்டிச்சுவசெனிலோ மாமமூரைஞ்சு மறைவாகும் (பெ.

பொ. 565.)
2. Young
of animals; aeumdeirt
Serr @4@sn. 288). 2, Rains ofa building; umpwtar.
tomGustgi.
3. Compendiousness, smallness; அக்தக்குட்டி ச்சுவரிற் கமுதை மேய்கிறது. 3. 102௨26),
சிறுமை.
குட்டித்தொல்காப்பியம்.
4. Little girl, பம்மி) பழது. காரியம் குட்டிச்சுவசாயிந்று..

young woman; சிறுபேண்.

5, Child, especially

the youngest, in endearment;

Se#wa-cir-cr.

(w.)
குட்டி] 1ல(11, 2. prob. kustha. Arabian cosநயா. 566 கோஷ்டம். பருங்காயங்குட்டி (தைலவ,
தைல.

77).

குட்டி? 10,

க.

1. cf. GS.

Additional

coin or seed which-a player gets in excess of

GtSHSHroM
Black nightshade.

kutti-t-takkali, n.<id.+.
See mséanc?.

(w.)

குட்டித்தாய்ச்சி 010-0௦௦,

௩. <id.+.

Pregnant animal; சினேயான விலங்த.

(௭).

Gp
SH Hare sid kutti-t-tiravacakam,
n.<id.t+.

Antati on Siva at Karuvai, three in

number,
ascribed to Ativira-rama-pantiyan
and considered as Tiruvacakam in miniature;

லாங்குழீழூதலிய விளையாட்டில் அதிகமாகக் கூடங்காய்.

கநவைச்சிவபிரான்மேல் அதிவீரராமபாண்டியர் பாடி
யனவாக வழங்தம் மூன்று அந்தாதிகள்.

(w.)
2. Additional sum claimed or allowed
in respect of a debt, as a share of the net profit;

piyam, ». <id. +. The Ilakkana-vilakkam by

another

in

games

like pallarikuli,

etc.;

பல்.

ayptund. (J,.) 3. Esculent-leaved false kamela.
5௦6 காக்கைப்பலா. (1,) 4. Downy-leaved false
kamela.
586 கடிச்சை. (1)
குட்டிக்கரணம் 10111-1--2ரவவா, ௩. €குட்

git.

[M. kuttikkaranam.]

1. Performing a

somersauit on the ground, as minor acrobatics;
'தலைச்ழாக மறிந்துவிழம் ஒர வித்தை,
2. Making
strenuous efforts ; using all possible means; tak-

ing the utmost pains; Gugipup?. @pésceand

போட் டென்னாலானமட்டும் (இராமசா. உயுச். 77).
Gy SHovGld kutti-k-kalakam, n.<id.+.
I. Squabble,

௦ம் பரி;

domestic

சிறுகலகம்.

backbiting, 4812௦௧11௦௪)

யுங் கலகம். Collog.

quarrel, as rising out

2, Quarrel arising from
கோட்சோல்லால்

விளை

Gey sO sreveriiIue

Vaittiya-nata-técikar, as a compendium

great

Small esculent root growing by the side of a
large one; ஓர கிழங்கின்பக்கத்தில் அதனை யொட்டி
யுண்டாகும் கீழங்த.
(ம.)

குட்டிக்கும்பிடு-தல் kutti-k-kumpitu-, ௨.
intr. <@@-+.
To cuff the head three times,
and raise the hands in worship of GanéSa; #20

<Gi9!+.

kutti-k-kokkan,

4.

of the

GardaniGugenss

தழவி

ஐந்திலக்கணங்களையுங்கொண்டதாக வைத்தியநாத தே
சிகரீ இயற்றிய இலக்கணவிளக்கம்.

குட்டிப்பல் 1ல4(4-ற-றவி, ௩. <id.t.
or dwarf tooth;

ஒல்டிழளைக்கம் சிறுபல்,

குட்டிப்பலா

kutti-p-pala,

Paper-tree, s. tr., Streblus asper;

க.

Extra
(7.)

<id.+.

Saminomb,

குட்டிப்பாடம் 1000/-ற-081க0, n.<T. gudditpathamu,
போரளுணராது

GOs.

Blind recital, iearning by rote;
பாராமல் ஓப்பிக்கம்படி பண்ணும்

குட்டிப்பிடவம் 141-0-றர் வக,

»'+.

௪. < ee

Bedaly emetic-nut, s. tr., Randia malaஒருவகை மாம். (ஏலப். 13, 158, உசை;),

Gp

kutti-patal, n. <id.+.

Be-

coming pregnant, as a sheep, 8௦84, 6௦8? சினைப்
ubams. (j.)

GetpL_ev* kutti-patal, n.prob. T. guddi
+.

Striking a wrong coin or seed in games;

விளையாட்டில் தவறியடிக்கை, (1)

யிற்குட்டிக்கோண்ட விநாயகரை வணங்குதல்,
Gp sOsrsarer

Tolkappiyam;

barica;

குட்டி க்கிழங்கு kutti-k-kilaaku, n. <id.+

kutti-t-tolkap-

குட்டிபோடு'-தல் 1464-ற500-, v. intr. <G
t+.

To bring forth young, as beasts; aTeudig

A kind of play with pebbles; fa! குட்டியினுதல்.

கற்களைக்கொண்டு ஆடம் வீளையாட்டூவகை,

குட்டிபோடு”-தல் %௦1/-0600-, ௪. intr.<g

(1.).

குட்டி ச்சாத்தன் kutti-c-cattan, n. Cid.+.

[K.kutticata, M. kutticcattan.]
goblin invoked in performing

ட்டி? 4.
To put down a forfeited seed or coin
Elf, imp, little in gambling as stakes to be played for; af&n
jugglery, etc.; யாட்டில் அதிகப்பந்தயம் இறத்தல். (7),

குறளித்தேவதை,
.
குட்டி ச்சாத்திக்காரன் kutti-c-catti-k-karan, n. <id.+.

is

supposed

Enchanter, sorcerer, one who

to

have

power

over

spirits; GuGum2Gis ws PramP. (w.)
121

familiar

குட்டி மணியம் %0:1-ஐகஞ்வ, ஈ. 4 குட்டி!

+.

Assistant

காரன்.

to

maniyakaran;

உதவிமணிய

Geto
kuttimam, n. <kuttima. Paved
floor, pavement, ground paved with mosaic,

962

குட்டியடித்தல்

குட

குட்டு

ground smoothed and plastered; sPurtafer தரை.

கோயிற்குட்டி.ம வன்றலத்து (கம்பரா, இட்டுக். 109).
GUwuig-F5
T.

guddit.

சம;

kutti-y-ati-, v. intr. prob.

See gma.

dignity;

GiB

(j.)

kuttu, ௩. [2. 8. 1௨ எனி

இரகசியம்.

wtteris.

(விதலிவில. 108.)

(w.)

kuttu, .

<kustha.

1.

2. Honour,

1. Leprosy;

குட்டியப்பன் 1:011/-3-வறறகற, 1. Gere! +.
Father's younger brother; #Sw ganic. (w.)

குஷ்டம். (தைலவ.
566 கோஷ்டம்.

+.

tractable, shameless person, as cuffed about by
éveryone; OpsTe குட்டண்பவ-ன்-ள். (8).

Stpwif-soa

Tocause miscarriage, abortion of a child

கரைத்தல்.

0௦770..

குட்டியாண்டவண்
<id.+.

kutti-y-Antavan,

Sea-god of the

Pattmavar

caste,

7.
re-

presented by a small conical heap of wet sand
and mud; பட்டினவர் வணங்கந் தேய்வம்.

குட்டியாத்தான் kutti-y-attal, 2. <id.+.
Mother's younger sister; #Swgmi. Parav.

e190 uIG-sev
+.

[M.

kutti-y-itu-, 0. intr.

kuttiyitu.]

To

bring

especially said of animals;
வுயிர்த்தல். 0௦1/௦.

forth

<id.
young,

விலங்குழதலியன கந

GtipWOSB kutti-y-itukki, a.

1, Lesser

galangal, m. sh., Alpinia officinarum; சிற்.
றாத்தைவகை. (மலை.) 2. cf. Gi”. Arabian cosமம. 586 கோஷ்டம். (w%v,) 3. A kind of grass
or weed in
ams. (W.)

rice

fields;

UGgier

aorgid

Ysd

குட்டி விரல் kutti-viral, 7.< Ge +. Sixth
or extra finger or toe as smaller than the rest;

Std sad

i giss oP sotaasiror Sa. (W.)

Geupert
Wood-apple.

kutti-vila,
586 விளா.

a

(L.)

<idet.

1,

2. Musk-deer

குட்டுப்பட்டவன்

kuttu-p-pattavan,

30ஐ. 16001508)
பேற்றவன்.

ஒநதோமிலில் டடர்ப்பட்டூ அனுபவம்

G@LiusG5H kuttu-p-patu-, v. intr. To
undergo

அடிக்கடி இடருறுதல்.

Collog.

Ge Gores kuttuvan, 1. 4குட்டம்..

reverses;

1, 1௨-

habitant of the kuftam country;

எழுவுறழ் இணிதோ

ஸியறோ்ச் குட்டுவன் (சழ பாண். 49).

குட்டேறு 120116ரம, %. குட்டம்?
4 ஏறு. 1,
Small bull; bw காளை. குட்டேற்றைக் கோவர்த்த

னைக் சண்டீரே (இவ். காய்ச். 14, 2).
81 ௦5%, எதத்தின் திமில்.

குட்டை! யக், 2, <id.
1. Shortness,
dwarfishness; §p4u agand. 2. 5௦6 குட்டேறு, 1.
3. [T. gudda.] Kerchief, towel, small strip of
cloth; Fasgiex?.

4. Pool, small pond; Faigemb.

5, 5 குட்டைமாம், குட்டையிற்கட்டி அடித்தான். 6,
A

dry

measure

08 மவறக௦1௫:;

குறுணி.

(தொல்,

சொல். 400, உரை.)

குட்டை”

மவ,

௩.

௦0௩௧௩;

குட்டிவை”-த்தல் 11014-424-, v. intr. prob.
Gew+.
To forfeit a coin or seed in gambl-

2, Hump of

(கவித். 102, 24, உசை.)

விளையாட்டில் தவறன

(7.)

§iLemiggusr

ளவன். பல்குட்டுவர் வெல்சோவே (மதுசைச். 105). 2.
Chéra king, as ruling over kuttam; Gener.

1௪:௦3]; வெள்ளைக்குஷ்டம்.

அடித்தல்.

2.

<GL0i8-. One who grows wise by experienc-

plant. 5௦6 நாய்விளா.
GE1paar'-FHev kutti-vai-, v. intr. prob.
T. guddit+. To hit the wrong coin or seed;
காயை

In-

4 உண்...
Gt Goof cuttuni, n. குட்டு

kutti-y-ali-, v. intr. <id.

conceived in adultery; சோரக்கநவை மநந்திட்டுக்

தைல. 124.) 2. Arabian costum.
(தைலவ. தைல. 43.)

<kustha.

White

(7).

Gtan_FA kuttaicci, n. < Geo.

Short

குன்ளமானவள்.

Gta

kuttai-p-putal, n. Cid. +.

108; சூதிற் பந்தயமிழத்தல்.

Short snake-gourd, climber,
Trichosanthes
nervifolia; கொம்புப்புடல். (001704.

மோ.

Stocks for legs or hands, as an instrument of

@ts1peortd kuttinam, n. prob. krsna. Black
58 கநஜ்சீகம். (மலை),

GLLuzoofl kuttini, n. <huttini. 1. Unchaste

woman; Sbufigacir.
002255)

(@L1.)

கூட்டிக்கோடுப்பவள்.

GLG'-se

(1).

2, Bawd, pro-

kuttu-, 50. tr. of. kutta,

குட்டைமரம்
punishment;

(Tt.

தலையில் இடித்தல், அவன் ச£லயில் குட்டினான். (பில்)
குட்டு” 2ப(ம ௩. 4குட்ு.. [7., 1. 37. மய, நச
tz.) Blow with the knuckles or the fist on the
head, 008; கைழட்டியால் தலையில் ஓடிக்கை.

Gangomb.

n. <id.+.

Loc.

குட்டையன் kuttaiyan, n. <id.

short man;

K. M. Tu. &uttu.]
To cuff, strike with the
knuckles on the head or temples; matpt'iquined

%ய(18ம்-ரவாகற,

géraveir,

Ge en_w7@

kuttai-y-atu, n. <id.+.

species of dwarf goat;

ucrZerumG.

<id.+..

Gt_om_wWevig-SHov
confine

in

குட

1119,

சலி.

௦4. 88.

வளைந்த, (இருமுரு. 929, உரை.)

A

kuttaiyil-ati-, v. tr.

To

கட்டியடித்தல்,

Dwarf,

stocks; Gampuss£b
Curved,

bent;

குடக்கம்

963

குடஞ்சுட்டு

Glt-&Hlb kutakkam, n. <@e. Bend, curve,

ccookedness; வளைவு, (யாழ். ௮௧)
குடக்கு

kuta-k-kani,

on.

Jack fruit, as being pot-shaped;

<@euw+.

ceorcnupid.

GLsrpy

Westerly

wind;

Cann gig

GLG

kuta-karru,

மேல்காற்று,

wp@e

<G-6G+golat+ardha.

தண்டு. (சிலப். 6, 199, உசை.)

பாதி. Mod.

lamp-stand;

குடம்போன்ற

4குடக்கும்..

(Ped. 14, 70).

kutaku, n. <G.

சளைபழுத்த மென் குடக்கணி (சாக. ௮ருணாதி. 22).
குடக்கால் %01௨-%-121, n. <id.+.
Pot-

shaped

n.

குடகாற் தெதித்து

குடகோளார்த்தம்

See grand.

kuta-kolarttam,

க.

Westert hemisphere,

விளக்கத் dist. fr. kuna-holarttam; பூகோளத்தின் மேற்குப்

GL4@ kutakki, n. <@e. 1. That which
15 ₹₹௦௦180; வளைவானது. (யாழ். ௮௪.) 2, Brass;

குடங்கள்! kutaikar, n. <@us'.

ற௦; குடம்,

1, Water-

GUSMuer kutakkiyan, n.<@_s@. Hump-

குடங்கர் கொணர்க்இிடா . . . கொண்டு
கொண்டனர் (சந்சபு. தேவலரி. 24).
2. Aquarius,
a constellation of the ௪௦418௦; கும்பராசி, (சூடா.

GtL4é@oof kutakkini, n. 1. Downy-foliaged

601826);

பித்தளை. (7.)
back;

(j.)

sarer.

cutch.

See smadat.4.

566 கநங்காலி,

cutch.

G&G

(மலை.),

kutakku, n. prob. Ge. [M.kutakku.]
(;இவா.) தொன்னுமுதிர் பெளவத்தின்.

மேற்கு.

9951;

2. Glabrous-foliaged

கடக்கும் (புறகா. 6).

kuta-k-kattu,

குடக்கூத்து

n

குடம்.

GtU-war’ kutankar, n. Ckutarigake. Hut,
குடிசை,

குடல்கருட் பாம்பொ

தற்று (குறள், 890).
GUwsalip-sev

<g@u'+.

டெடனுறைச்.

kutad-kavil-,

v.

intr.

To be upset, be overturned, tip
over, tip up on end, fall topsy-turvy, as a
கொர்) வண்டி குடஞ்சாய்ந்து விழதல்.
குடங்கால் 1:01-ற்-181, n. <GL+.

Lap;

A dance with pots performed by Krsna when

மடி, மருவிச் குடல்சா விருக்து (இவ். பெசியதி. 10, 4, 3).

Vanan imprisoned his grandson Aniruttan, one
௦11142) ர.) தனது போனுகிய அநிநத்தனை வா
ணன் சிறைப்படூத்த அவன து நகரவீதியிற்சேன்று கண்
ணன் துடமெடத்தாடிய கூத்து, (லப். 6, 55, உசை.),

bend; aged: (way. #5.)
Glas kuta-a-kai, n.<id.+.

GLBG-Se

kutaaku-, 5 v. intr. <id.

To

1, Palm

மீ ஞ்உர்௨ம்) உள்ளங்கை, சன் குடல்சை கிசேற்றுன்

Gt-SHo9 kuta-k-kali, n. [M. kutakkali.]
See 54 4a.09. Madr.
குடக்கோ 1018-1015, n. 4குடக்கு கோ.

Arba; (BA, Dw. 3, 62). 2. (Natya.) A pose with

குடக்சோ செடுஞ்சேரலாதற்கு (பதிற்றுப். 60,

உட்குழிக்கும் இணையாவினைக்கை. (சிவப். 8, 18, உச.)

Chéra

சேரன்.

king,

பதி.).

as ruling

the western country;

Gt_SCanesr kuta-k-kon, n. <id.+.

See

குடக்கோ.

குடகச்செலவு

n. prob.

kutaka-c-celavu,

GLG+- One of several modes of playing the
yal;
மாழில் இசைபட வாசிக்தம்வகையுள் ஒன்று.
(வச. 057, உசை.),

Gleb kutakam, n.< Ge. [M. kutakam.] 1.

is areier awatiu ... Saser

West; Gubg.

(கம்பரா, ஒற்றுக், 20).

2. Coorg, the hill country

west of Mysore, forming the western boundary
ofthe Tamil country; தமிழ்நாட்டின்மேல்பாலுள்ள.

ஒருநாடு,

Coorg;

3, A mountain in

(சன். 272, மயிலை.)

குடகுமலை.

ரயர்றசாவ] ஐ01௧௦௦.

Gtembd

166, உசை)

(பூறசா.

866 கோளகபாஷாணம்.

kutakaram,

n.

Hedge

566 வேலிப்பருத்தி. (ம$ல.)
குடகன் 11௨180, ௩. €குடச்கு.
king as ruler of kuta-ndtu;
Westerner; Gudsmiimer.
ரர்த்தார் (சமிழ்சா. 157).
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4. A

(ம$ல.)

cotton.
1. Chéra

2.
சேரன். (சூடா)
Gist Gers.Qoor

a single hand in which all the fingers are joined
and the palm is hollowed like a cup, one of

33 inaiya-vinaikkai, q.v.; ThetS rah Hg

@LFALWI
kuta-c-cippi, n.
< id. +.
Rounded shell; a®srasiron @n9. (w.)
குடச்சூல்1:0(2-௦-௦ப], ௩. 4குடைச்சூல், Tinkl-

ing anklet;

urtséFobyams.

GtL-evsus%
+.

1. Conessi bark, s. tr.,

dysenterica;

(Ba)

kutaca-p-palai, n. <hutaja

கசப்புவேட்பாலை.

Holarrhena anti-

(பதார்த்த... 235.)

2. Green wax-flower.
See கொடிப்பாலை.
3. Wild olive.
See eftnum%o. (w.)

குடசம்

kutacam,

n.

<kutaja.

1.

(1.3.

See

குடசப்பாலை, 1, வடவனம் வாகை வான்பூல் குடசம்
(குறிஞ்சிப். 07)... % 7௨314௦ ௦0%, 1. (7, Milling-

tonia 7107727575)

4...

ம்லைமல்விகை.

(மலை.)

குடஞ்சாய்-தல் 1-0128-089-, உச்ச. ௨ குடம்!

58 குடங்கவிழ்...

குடஞ்சுட்டவர் 120186-௦௦1102௨, ௩. 4குடஞ்

சுட்டு. 0௦௨ர1சா45; பசுநீரைமேய்க்கும் இடையர்.
புல்லினத்தார்க்குங் குடஞ்சுட்டவர்ச்கும் (கலித். 107, 9),
குடஞ்சுட்டு 1044-0400, ௨. 4குடம்!4#-@-.

Cow, as offering a kutam of milk; பசு.

நீரார்கிழல குடஞ்சுட் டி.னத்துள்ளும் (கவித். 109, 3).

GL ssomr@ kuta-t-tantu, 2. 410.4.
Shepherdess; @arsF.

(Gs)

குடத்தி” 01210, 2. 4கழுதைக்குடத்தி. Hyena;
கழதைப்புலி. (4).
குடதாடி. 1012-0211, ௩.

௦

உ றய1கா;

<q@uw'+.

தூணின்மேல்வைக்குங்

Capital

குடவடிவான

உறுப்பு. (வக. 593, உரை.)
.
GGgait kuta-tévar, n. id. +. Agastya,
as born

of a pitcher;

sjaswSwi.

(S. 1.1. ii,

kutantam, n. <Ge.

1. Joining

Introduction p. 41.)
@GLGS-o

the hands

together

in worship;

and

bending

the

body,

கைகூப்பி மேய்வளைத்துச்சேய்யும் வழீ

பாட. குடந்தம் பட்டுச் சொமுமலர்

தெறி

(இருமுரு.

the ends of the thumbs on 116 01௦5)

நால்விரல்

229). (am) 2. Clenching the fingers and placing

முடக்கிப் பேருவிரல்நிறுத்தி நேட்சிடை வைக்கை, (இரு

மூரு. பக். 47, தழ்க்குறிப்பு.)
குடத்தம்படு-தல்
€குடச்தம்4-.

To

3. 1௦0; குடம். (பிங்)

kutantam-patu-,

bow

in

reverence,

v. tr.
make

௦5௧0௦6 ; வழிபடல். குடந்தம்பட்டெிர் கின்றிடும்

2... அசசன் (காஞ்சிப்பு. கழுவாய். 90).
குடத்தை"

102௦12,

௩.

<@e-

Curve;

வளைவு. குடச்தையஞ் செவியகோட்டெவி (புதசா. 991).
குடத்தை? 120121ம௨், ஐ. 4 குடமூக்கு. Kumba18௦0௨௭. 566 கும்பகோணம். கன்னார் மதில்குழ் குடர்
சைச் டந்தாய் (இல். இருவாய். 5, 8, 3).
குடநாடண்
101௨-0842, ௩. குடக்கு.

Chéra king; சேரன். (வொ),
குடதாடு 1012-08(0) ஈ. 416.4. 1. Western

region; Gowan. (467.17, 2.602.) 2, The region
where a dialect of Tamil was spoken, probably

a portion of modern Malabar, one of 12
hotun-tamil-natu, 9... கோடூந்தமிழ்நாடு பன்னீ.

ரண்டனுள் ஒன்று, (சன். 278, உரை:)
Geib kutappam, n. perh. guda-puspa.

cf. Gcevrux

இரப்பை.

குடப்பறை
Pot-shaped

South Indian mahua.

(மலை)

kuta-p-parai,

(Ben)GtUur

drum;

gtaqemer

inVpensuO-se

n.

குடப்பாம்பு kuta-p-pampu, 2. <id-+.

See

குடக்கால். (சலப். 6, 138, உரை:),
GLSS" kutatti, n. prob. huda-vati. Fem.

of GLa.

குடம்வைத்தல்

964

குடத்தண்டு

See

<@us'+.
udirScisnp.

kuta-p-pam-

குடப்பாலை %ப8-ற-றக18், ௩. <kutajat.
Conessi bark. 56ேகுடசப்பாலை. (8)

குடப்பிழுக்கை

kind

of

kuta-p-pilukkai,

masquerade

dance;

(லப். 3, 19, உரை.)
குடப்பெட்டி
paddy;

Gp&amas.

குடபலை

பாயி, 57.)

GLtyerbd

"1.

kutappetti, ௯.

kind of

n.

cf.

gudaphala.

௩.

கடக்கும்.

See wenPSadara?. (ansova.

kuta-pulam,

262100.

A

(A.)

kuta-palai,

Black nightshade.

mA

aféagguarms.

மேல்நாட்,

குடபுலல் காவலர்

மருமான் (சிறுபாண். 47).
.
Give kutam, 2.< Ge. cf. kuta [T. kutamu,
K. kuta, M. kutam.] 1, Water-pot; fitmadgud

குடம், (மில்.)
2. Aquarius, a sign of the zodiac;
கும்பராசி,
(பன்னிருபா. 169.)
3. A dance of

Krsna. 566 குடக்கூத்து. நீணில மளந்தோ னாடிய
குடமும் (சிலப், 6, 55). 4. See sigma. 5. Hub of
a wheel;

வட்டி

acirigégith.

திரட்சி.

(w.)

7.

6. Globe, ball, spheri-

௦4.

குடஞ்சுட்ட்.

௦;

பசு. (சூடா.)
Gt’ kutam, n. cf. kata. 1. Town; நக
ரம். (பிக்.) 2, The eighth naksatra. See yaw.
GL
kutam, n 4குடச்சு. 506 குடநாடு,

தென்பாண்டி. குட்டம் குடல் கற்கா (ஈன், 273, உரை).
குடம்'

12/௧௯, n. <guda.

Jaggery; apd

@L1b*

kutam, n. <gudd.

Square spurge.

புகீகட்டி, (பில்.)

52௦ சதுமக்கள்ளி, (தைலவ. சைல. 9.)
குடம்பை

KG.

kutampai,

குடம்பைதா தெற்றி (கல்லா. கணபதிதுதி, வரி,

26).

2.

முட்டை.

888;

n. குட.

(யில்)

தொழியப் புட்பறந்தந்றே (குறள், 338).
குடம்விட்டுக்கட்டு-தல்

1. Nest;

குடம்பை

தனித்

kutam-vittu-k-

kattu-, v. tr. <@uw'+.
To decorate the
marriage pole with stiffened cloth, so as to

resemble a column

another;

of pots

placed

one over

கவியாணத்திற்கு நடங் காலை அடுக்குகீகுடம்:

போலச் சீலையால் அலங்கரித்தல். (.)
Gtthenays

sev kutam-vaittal, ௩. <id.+.
pir-kai-y-itu-, v. intr. <id. +. To demonstrate Playing
with the fists one on another, and
by the ordeal of inserting one’s hand into a pot knocking
them off in succession, a child's play;

containing a serpent; பாம்பை அடைத்த குடத்திற்
கையிட்டூச் சபதஜ்செய்தல், குடப்பாம்பித் Sagoo

வன் ... , கொல்விசாவலன் (இவ், பெருமான். சனியன்),

A

machine mounted on a fort as a defence; w#
பொறிவகை. (சிலப். 15, 216, உரை.)

முட்டியான கைகளை ஒன்றன்மேலோன்றுகவைத்துத்
தயிர்க்கடம் பாற்குடம் என்றுகூவித் தட்டி ஆடும்
பிள்ளைவிளையாடீடூ..

குடமண்

965

குடமண் kutaman, ஐ. White sand; வேண்
மணல்.

(34.)

குடமணம் 1048-௩௨௨௫, 8. நகம். குடம்! 4.
cf, bahu-gandha@.
Black cumin. 566 கநஜ்சீர
கம்.

(மலை;)

குடமல்லிகை

mallika.

kuta-mallikai,

Arabian jasmine,

sambac;

kuta-malai,

m. sh., Jasminum

௩.

குடக்கு.

women

at

marriages,

and

in some

places at

temples; குடத்தினுள்ளே ஊதி ஓலி பிறப்பித்தல்.
Go.
Gt

kutar, n.< Gre. [M. kutar.] Bowels.

5௦6 கடல். குடருல் சொழுவும் (காலடி, 40).

G@t_sreLb kuta-racam, n. perh. kita
+ raja.

n. <id.+

மல்விகைவகை..

@tw%

குடலிசைச்சல்

&

mountain

A kind of centipede; yysmerams. (#0. 26.)
குடல் ல], ௩. <@e.
[M. சர]
1.

Bowels, intestines, entrails;
பையைத் தோடரீந்துள்ள

குழாய்.

வயிற்றுள் இரைப்
2. ம
ஐப05 121060)

in Coorg, 500106 01 116 188161; குடகு
in the hollow of a gourd; காயின்குடல். குட
மலை. குடமலைப் பிறந்த சொழும்பஃ ர.ரமொடு (லப். asலழுன
பூசணிக்காய். (.)
3. Pith in the body

10, 106).
Gwe

57@ kuta-malai-natu, 2. 4 குடமலை

+.
0௦01௪; குடகநா6,
கலிங்கமும் (5.1.1, 11, 68).

குடமலைகாடுல் Osndagen

குடமாடல் 120120-8(8], ௩. குடம்.
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குடக்கூத்து.

௦40565;

மரகீதடல்,

(W.)

4. Streaks

running

down in the interior of plantains and
fruits; Updgie. (w.)

Gt_variiens
Shrinkage

of the

other

kutal-kaykai, n. Cera +.
intestines from

starvation;

பசியால் வயிறு ஒட்டிக்கோள்ஸகை.

Gtr

kuta-milai, ௪. 414.4.

Round

garland; உரட்சியான மாலைவகை. (கோயிலொ. 87.)
@Woreris
kuta-milakay, n. <id.t.
Bell-pepper, s. sh., Capsicum grossum; மிளகாய்
வகை.

குடமுடைத்தல்

kutam-utaittal, n. <id.

குடல்தட்டு-தல் 1ய121-1211ம-, v. intr. <id.

+. To pat the bowels by way of massage;

குடலின்பிறழ்வைத் தட்டி ஒழங்குபடத்துதல்.

+.

GL wugsH-Sov kutal-pataru-, v.inér. <id.

Lit. to feel as if the bowels would jump

out of their place, to feel frightened,
troubled

from

excessive

grief;

+.
The ceremony of breaking water-pots
before a corpse in a funeral rite; Gameirefaman’s
பவன் பிணத்தைச்சுற்றிவந்து நீர்க்தடழுடைக்கும் மர

வியவற்றல் வயிறு கலங்குதல்.

குடமுடைத்தார் (பட்டினத். இருப்பா. பொது. 28).

உணவுமிகுதி

to feel

waéad5S

குடல்வலி 120(81-4வ11, ௯. 440.1.

LR

Pain in

ணச்சடங்கு. கொன்பெற்ற மைந்தரும் பின்வலம்வக்து bowels, as from over-eating, indigestion, ete.;
குடமூழு

முழா.

kuta-mula,

ன

குடமுழவம்
586 குடழழா.

ஏமகூட, 91).

2. <id.+.

கக்ீசனே (தேவா. 1233, 11).
kuta-mulavam,

n.

See gu

குடமுழவு

kuta-mulavu,

GLa
kutarvadtam.]

<id.+.

வான் குடமுழவமாஇிப் பல்லியம் (சந்தபு.
7.

முதவியவற்றற்

<id.+.

See

துடலிற்காணும்

நோவு,

Seb kutal-vatam, n. <id.+.

[M.

566 குடல்வாயு.

Gtevaury kutal-vayu, n. <id.+. Hernia;

அண்டவாதம்.

(3. 1.)

குடல்விளக்கஞ்செய்-தல்

kaf-cey-, v. tr. <id-+.

%௦121-411வ1-

Lit. to cause the

womb to shine, to bring fame, asa son to his
mother who gave him birth by himself becoming
Large 411௦501௦௦5; பிறந்தவயிற்றைப் பேருமை பேறச்செய்.
GKGppt kuta-mula, 2. <id-+.
முழவு தல். தாயைச் குடல்விளக்சஞ்செய்த தாமோதரனை (இவ்,
drum;
loud-sounding
hemispherical
இருப்பா, 18),
வாத்தியவகை. குடமுழாத் இமிலை மொந்தை (சேதுபு..
குடழழா.

குடமுழ வென்பது பயிற்றினேன்

(பெருங்.

மகத, 14, 187).

இசாமகா. 05).
குடமூக்கில் 1௨
566 குடழக்கு.

@tLwesrt_th kutal-antam, n. <id.+.

4 மூக்கு.
ப்பி, ஈ. 414

குடமூக்இல் கோயிலாக் கொண்டு (இவ்.

இயற். 9, 97).

GLapsS kuta-makku, n.<id. +. Kumba1௦0௨௭. 566 தம்பகோணம். தண்குடமூச் சமர்க்தான்
(தேவா. 431, 11).

GL
ep Si- Sev kutam-atu-, v. intr. <id. +.
To make a sound by blowing into pots, as an
accompaniment to dancing among low caste

குடல்வாயு.

GLvemt_oIGSG
<id.+.

58 குடல்வாயு.

குடலளைச்சல்
Uneasy

See

்

sensation

kutal-anta-virutti, n.
(பைஷஜ.)

10(81-8181௦௦௨1,

n. <id.+.

in the larger intestine as a

result of gastric irregularities; பெருங்குடலில்
தோன்றும் நோய்வகை.
குடலிரைச்சல் 1:0(81-1061௦௦வ1, n. <id.+.

Flatulence, rumbling of the bowels; auajiSenray.

966

குடலிறக்கம்
GUMmseid

kutal-irakkam,

n.

<id.+.

566 குடல்வாயு. (பைஷஐ;)
குடலெடு-த்தல் %ப4௨1-ச(0-, v. intr. <id.
+.

566 குடல்தட்டு-,

குடலெரிச்சல்

kutal-ericcal,

1. Infammation of bowels;

௩. <id.+.

aw@piansgims,

Heart-burning; au%aGpPsae.

Collog.

G_Cavppid kotal-erram, n. <id. +.

2.

[M.

hutalerram.] Twisting or derangement of the
intestines, especially in children; gL.& @uwb
மாறி மேலேறுதலால் உண்டாகும் நோய்.

குடலேறு-தல் 1:0(21-670-, v. intr. Cid. +.
To

have intestinal disorder;

குடல் இடம்மாறி

'மேலேறுதல்.

குடலை 10818], ௬. குட.

1. Long cylindrical

basket of palm leaf for fruits and flowers;
பூக்தடலை.
2. Ears of grain swollen and ready
to shoot forth; sgtég2. (J.) 3. Ring of
wicker-work for a well; கிணற்றுக்தடலை, (7).
4. Cover or screen for fruits; பழக்கூடு, (/.)
5. Cover of palm leaf carried as a protection
against rain; SimiéH6. (j.)
6, Intestines,
entrails;

SLs.

(J.)

ve@oarp!
லை.

kutalai-k-kinaru, n. <@-

Well walled with wicker-work; epams

உறைகிணறு...

i capsized;

v. intr, <@Lw+.
To
to create a vomiting

kutalai-k-kulappu-,

affect the
sensation,

stomach as
to produce

kutalai-p-pitutku-,

v. intr.<id.+. 1. To painfully affect or pinch
06 0௦0615, 85 10 ஐ; பசியால் வயிறு கீண்டப்படூ
தல். பர குடலைப்பிடுங்குெ.து. 2. To cause retch-

1௦2; வாந்தியெடுக்கவநதல்.
இறத.
3, To
மாகுதல்.

be

காத்தம் குடலைப்பிடுங்கு.

unclean,

குடலைப்பூச்சி

unsightly; scifu

%0(212/-0-ற 0௦௦1,

ஈ. prob.

id. +. A kind of worms; yé#aims, (ung. ௮௪.)
குடலையாகு-தல்

corn-ears;

To

kutalai-y-aku-,

be ready

sPfqis&.

GUtouyme AG

(7.)

to shoot

v. intr.
forth

as

kutalai-y-un-katir-um,

n. <id.+.
Corn-ears or spikes partially shot
forth; கநக்கோண்டதும் கோள்ளும் நிலையில் உள்
எதுமான கதீர். (7.)

2. To capsize, over-

Gt_asowrigwng-$5ov kuta-vanti-y-ati-, v.
ய்ய... 506 குடவண்டிபோடு-. 1,௦0௦.
Gt_aiewrig. no1-$5ev

intr, Cid.
+ uewg+.
தொந்திதள்ளுதல்.
wood.

kutava-p-puracu,

566 முதிரை.

GLaub
வன்“,

kuta-vanti-vai-, v.

To become pot-bellied;

Loc.

@GlLamiys&

kutavam,

190235;

1.

Satin-

(L.)

x. prob. Ge.

பித்தளை.

௨4. குட

(4)

@Gt_autt kutavar, n.<id. People of the western country, kuta-ndtu;

மேற்கிலுள்ள குடநாட்டி

னரீ. வடவர் வாடக் குடவர் கூம்ப (பட்டினப். 276)..
குடவரை

1£ப1௨-ரக௨],

1, “குடக்கு.

The

western mountain. See anp&P, Gacor Oni

பாய்க்த கோளரி போன்று (வக. 980),

GLaiensaurl
Fev kuta-varai-vacal, n. prob.
@Gex-+aans+.
atemple;

Gateway under the tower of

கோபுரவாயில்.

@Loerciuitd

87/௦9.

kuta-valappam,

guda-puspa. cf, 6-0.
566 இருப்பை. (மலை.),

South

2.

prob.

Indian mahua.

@Lalenp kuta-v-arai,n. 4குடைவு
4 அறை.
1. Underground cellar, cave; நிலவறை. (யாழ்.
2. Small room;

#jipenp.

GLaiesr kutavan, n.< Guu). cf. huda-van.
Cowherd, shepherd; @mwer.
gimp குடவர்
மகளோ

(2வக, 492),

குடவன்“ (வக, ௩.

0௨05௦௧) வாந்திசேய்யும்படி வயிற்றைப்புரட்டதல்.
குடலைப்பிடுங்கு-தல்

S-@Balpser.

turn, upset; தலைசீழாய்க்கவிழ்தல்.

௮௧.)

GL WSESipLiy-Sev

“குடலை4.

குடவினக்கு

1. See grand.

(7.)

2, Palmyra or mahua fruit with a single stone

or seed;
காய். (J.)

பனங்காய்

முதலிய

ஒற்றைக்கொட்டைக்

3. Dancing girl; semPans. குடவற்குக்

தாட்டிக்குங் கொத்திட்டு மாய்வதல்லால் (சனிப்பா. 1, 81,
IN). 4. A kind of cattle-tick; graéron?.
வாய்ப்படைச் குடவனும் (குமா, பிச. காடக், 59),
Gtaiesr* kutavan, n. cf. kustha. Arabian
costum.

See கோஷ்டம்.

(மலை;)

குடவன்பனங்காய் kutavan-panankay, n.
<Gre
es'+.

5௦௨ குடவன்”, 2. Gg.)

குடவியிடு-தல்

டவர்.
வளைத்து

(இருப்பு. 514).
குடவிளக்கு

1,

kutavi-y-itu-,

ov. tr. கு

04 88.
7௦ 00௨6 ஸர
inveigle ;
அகப்படூத்துதல்.
குடவியிடு ம,
வயர்கள்:

kuta-vilakku,

n.

<@cal+.

Hanging lamp with the oil-can
shaped like
குடலைவயிறு kutalai-vayicu, n. <id.+. a small water-pot; தொங்கவியவேதும் உலோகத்
தால் அமைந்ததுமான குடவடிவுன்
ள. விளக்கு.
Shrivelled abdomen; smpig andy. Collog.
2,
Ligh
குடவண்டிபோடு-தல் kuta-vanti-potu-, ofa t placed on a pot in the south-east corner
marriage 3/5; . மணவறையில்
அக்கினி முலை
v. intr. <Gr-w'+. Loc. 1. To have the cart மில் குடத்தின்மேல்,
வைக்கும் விளக்கு, 7,௦௦.

967

குடவு-தல்
GLay'- Sev kutavu-, 50.intr.<Gcrooked, bent, curved; வளைவாதல்.
குடவு£

வளைவு.

kutavu,

n.

<id.

Tobe

(17.)

1. Bend, curve;

2. Cave, grotto; gms.

(W.)

குட.வுண்ணி %0(2-4-மாரப், 2, prob. gua! +.
A

large kind of tick ; ஓநவகைப்
(w.)
குடவுமுத்தர்

பெரியவுண்ணி.

kuta-v-uluntar,

n.

<id.+

agg.
A reputed poet, who in his youth
took as much time in learning a lesson by rote
as was required to fill a pot with wluntu grain,
one for every time he repeated it, as

an exam-

ple of great perseverance; ediGamt apayégid
'தவ்வோன்று வீதம் குடம்நிறையுமளவும் உழந்தையிட்.
டூப் பாடம்வரப்பண்ணிக் கல்விநீரம்பியவராகச்சோல்
லப்படூம் ஒந புலவர். (87.)

குடவெழுத்தாணி

<id.+.
top, one
தலையிடம்

oof. (W.)

kuta-v-eluttani,

Iron style with knobs or balls at the
above another, tapering to a point’;
குண்டுகுண்டாய்த்திரண்டிநக்கும் எழுத்தா

சீட்டு. குடவோலை எழுஇப் புச இவெதாகவும் (சோழவமி.
GLPBGM

A kind

of

kutar-kirumi,

worm;.

GU praia

௩. <Grot.

ggamad &gu8.

kutar-cavvu,

(கால். வி.)

n

<id.+.

Omentum, caul; வயிற்றின் உறுப்பை ழடியிநக்குஜ்.

சவ்வு.
Gt-puGaresr

kutar-patuvan,

௩. <id.t.
குழந்தையின்

குடர்நோய்வகை. திருகு குடற்படுவன் சீர்ப்பாடுக் தீரும்
kutar-pituiki,

n.

<id.+.

Blue vitriol, as causing vomiting sensation;
வாந்தியேடுக்கச்சேய்வதாகிய துரிசு. (சங். ௮௧.)

Ge prI May kutar-pirivu, ௬. <id.+.
குடல்பிறழகை.

lodgement of the bowels;

Dis-

(7.)

Gt_ptyoon kutar-purai,n.<id.+. Hollow,

tubular space

துவாரம். (94.)
Gt-ens

Gumtasa. (w.)

inside

the

intestines; g.odcir

kutar-pai, n. <id.+.

uterus; grit:

(சூடா. 12, 20).

52 குடற்

kutar-pdrvai, n. <id. +,

GL pCumianas
Womb,

பை,

குடற்போர்வைக்குள்.

குடற்றுடக்கு 12(கராம(வ100, ச. 418. 4 அடக்

@.

Consanguinity, kinship, relationship;

தக்கலப்பரான உறவு.

9, 2).

GLC@ay

kutandvu, n. <id.+@srq.

@«é

இவத்தினுடைய ரட்சணம் உன்:

A

cattle disease involving congestion of the lungs
and swelling of the belly with the respiration
௦௪௦2ம்; கோலைமட்டி என்னும் கால்நடை நோய்.

(M. Cm. D. [1887] 247.)

குடா

015,

௩. €குட ௦4, hut.

1. Bend,

curve; வளைவு. எண்டின் குடாவடிக் குருளை (மலைபடு.
601).
2. Cavity, hollow, cavern; §@Lay. (W.)

3, 565 குடாக்கடல். மன்னார்குடர். 1/8,
part of a large country or
160855 மூலை. (3)

4. 7௭௭௦௦

field; nook, corner;

@Ursere
kuta-k-katal, n. <Gert.
Bay, gulf; முன்றுபக்கம் தரைசூழ்ந்த கடல்.
GLEE

kutakku,

of tobacco,

n. <Mhr.

treacle, plantain

gudaki. cf.
2. Ball made

and sandal,

used

in a ௦௦124 புகையிலை, பாது; பழம், சந்தனம்.
இவற்றைச்சேரீத்துத்திரட்டிய உக்காமரந்து. (9.)
குடாக்கை 120811], 2. னம், குடா. மோச
௦4௨0௮4; வயலின் பூலை. (1.)

குடாகாயம் 120441 2ரகற, 8. < Ged!
+ ஆகா

uu. (Phil.) Space limited by a pot, a term
frequently used in Indian philosophy; S_garé&
அளவுபடூத்தப்பட்ட ஆகாயம். குடாகாயவாகாயச்கூத்து.

(A. Gun. 2, 3, 2).
@L0Fsid kuticakam,

n. <Gire-.

(0)

1. Fraud, duplicity, guile, dissimulation; au
டம். 2, Deception, cheating; aiomo.
3. 71]
advice, bad counsel;

An intestinal disease of children;

(பாலவா. 452),
Gt_pI@wG

பேரும்படியான குடற்றுடச்சையுடையவனே (ஈ0), 4,

a. U. gurdki. 1. Hookah; 2déam.

குடவோலை kuta-v-dlai, n. <id. + தலை.
Vote by ballot, as recorded on ola and cast into
௨0௦0; சபையோரைத் தேர்ந்தேக்கக் குடத்திலி6த்

53).

குடாரி

guftsGuapear.

@L1e-Sev kutacu-, $v. intr. To commit

நீரகம் 0) தந்திரம்பண்ணுதல். (7.)
குடாது 104210, ௬. “குடக்கு.

1. That which

is in the ௬௯௧1) மேற்கிலுள்ளது. குடாஅத தொன்று

முதிர் பெஎவத்தின் (புறசா. 6), 2. West; Cops.
குடாதுல் குணா மவற்றுட்படு கோணகான்கும் (பாரத,
பதின்மூ. 80).
குடாப்பு kutappu, ௬. றால். குட.
121163
coop for fowls, pigs, lambs, etc., shaped like a
cone; &6. (w.)

@two
kutaram, n.
நஸ்ர் 6; கோடாலி.
மழுவும்
(சூளா. சய. 72).

<kuthdra.
Axe,
தறுகட் குடாசமும்.

குடாரம்? kutéram, n. <kufara.
post

used

to keep

GLa?

kutari,

the

churning

905411௦0) தயிர்கடைவதற்கு நட்ட தறி.
ing pot; sutison gsmg. (Ba)

n.

<kuthara.

1. Fixed
stick

in

2. Churn-

1. Axe;

கோடாலி.
குடாஅரிக் கோவலர் (தொல். பொ. 399,
உரை). 2. 191௦0௨௦-50010) யானேத்தோட்டி. (பில்.)

4? kutari, n. perh. kuthdra. Long
pepper, m. cl., Piper longum; #t09. (மலை;)
குடாவடி

kuta-v-ati,

2.

<Gurt.

குடாண்
செம்முள்ளி.

kutan, n.

Thorny

nail dye.

See

(மலை),

குடி!-த்தல் 1011, 77 ௦/௪. ௦8. hud. [K. kudi,

M. kui}

1. [T. kuduct.]

a cup, from the breast;

To drink, as from

Upgs&,

சகடலைவற்றக்

குடித்திலின்ற செவ்வேற் கூற்றம் (கந்தபு. தாச, 183).
2. To inhale,

absorb,

உட்கொள்ளுதல்.

imbibe, as air, tobacco,

றான். 1,௦௦.

புசைச்சுருட்டுக்

்

Gp? kuti, n. <@w-. (M. kuti]

10; பருதகை.

பால்குடி மறக்த பின்னை.

குடிக்

1. Drink

2. Drink,

நனக;
மதுபானம்.
3. Drunkenness,
6௦50081100; மதுவுண்ட மயக்கம்.
Gy
kuti, x. cf. bhru-kuti. Eyebrow;

வம். (யில்)

Giyp-* kuti, n. cf. kuti, [M. kuti]

inus

1. Ryot;

குடியானவன். ௯0 கெழீஇய குடிவயினான் (பொருக,

162).
2. 1ளகா5; குடியிநப்போர். 3, Subjects,
௦44225; ஆட்சிக்குட்பட்ட பிரசைகள்,
மன்னவன்

கோனோக்? வாழும் குடி. (குறள், 542).
குடும்பம்.
183).

ஒருகுடி.ப்பிதக்த

5. Lineage,

mansion;

வீடு,

descent;

190).

Negligence or

குடிகளின் அக்கரையின்மை,

(சந்தபு., ஆத்து.

12).

9, (1. 1, நரச]

கட Cee! t+U.

remissness

(௦, ௦.)

of

கூ.

Madr.

2,

<idt.

17116;

.

G9-SH% SEO 5O-FHsv kuti-k-kilikketu-,
v. tr. “குடிச்கூவி4-எடு-.
To obtain for rent,
as

a

house,

for

hire,

வாங்குதல். நசன்.

as

௨ கோம்;

வாடகைக்கு

G94" Tost kuti-karan, 2. <@e?+.

வாம்; துடியன்.

Drunk-

குடிகெடு-தல் !210॥.1940-, ௦. 447. 4குடி*4.

To be utterly ruined, as a family ; கும்பம் அடி

யோடு அழிதல்.

குடிகெடினு கள்ளே னினதடியாரொ

டல்லால் (இிருவாச. 5, 2).

குடிகேடன்

kuti-kétan,

௩,

“1

4 கேட.

One who spoils the fair name of a family by his
foul 4௪௦௦5; தீயோழக்கத்தால் குலத்தையமிப்போன்..
குடிகேடி

kuti-keti, n.<id.+.

is the ruin of afamily;

“One who

குலத்தைய்மீப்பவ-ன்-ள்.

விலைமாதர்கள் இளைஞர்கள் குடிகேடிகள் (இருப்பு. 625),
GG-Ca@ kuti-kétu, n. <id.+. Ruin ofa
family; g0dust8b. GBamWer Codasg கூடிடு
மேற் குடிகேடு கண்டீர் (இருவாச. 86, 2).
குடிகை! 21162], ௩. 42728௪. 1. பிப ரகம்
of leaves, hermitage; utewrar2v, aaiv® கண்படுக்கு.

மூறையுட் குடிகையும்

(மணி.

6, 63).

2, 7801௦;

ryotsi

முதியாள் குடிகையும் (மணி. 24, 161).

தபு. காவிரி. 49).

குடிகொள்(ள)-தல்

10-80]:

0. intr.

குடி.
To occupy, take possession of the
mind, as a deity; to haunt, infest as demons,
bats, snakes;

to be deep-seated, as

a chronic

Gi Sars kuti-k-kacu, 2.<id.+. A village disease 5 நிலையாகத் தங்கியிரத்தல். குசைகழல்கள்
குறுனெம் ஈங்கோவிந்தன்.
Osnex
ல்
ய்
0658; குடிவரி. (7. 3. 2, நே. 1068.)
வாய், 10, 6, 7),
ஒர
சொன்பான்
(இல்,
இரு
G9 S5r7@ kuti-k-katu, 2. <id. +. Village ;
குடிகோள் 1௦41-86], ௩, 418.4. Ruining
ஊர். இவர்ச்கு மைந்து குடிச்சாடு ஈல்குதியோ கூறு.

(பாரதவெண். வாசுதேவன்தா, 09). (பில்.)
குடிக்காணம் kuti-k-kanam, n. cid. +. A
fee paid by tenants; Sya. (I. M. P. Cm. 22.)
GpFsTasa kuti-k-kaval, n. <id.+.

system of village watch ; ஊர்க்காவல்.

134)
+

1,

வாடகை.

குடிகை*
மபர்,
2.
prob. niskutika.
Cardamom seed; aoa. (w2%v.)
G4-s*
kutikai, n. kundika.
Ascetic’s
மம்; கமண்டலம். அரும்புனத் குடிகைமீது (கக்

மீதாரச் குடியாக்கொண்ட (இருவாச. 9, 8)..
gusir.

மடவ,

வீட்வோடகை.

(பில்.)

7. House, home,

Abode, residence; ampaSib. அடி.யாருள்ளத் sory

குடிக்கசூரி பம்,

குடிக்கூலி

110056 1601)

சொல்லைக்குப் பல்லி குடிக்குச்

கோயில்,

ஊர். குன்றகச்சிறுகுடிச் சே

யுடன் மடழ்ந்து (இருமுரு,

Pro.

(புறகா.

Gansdaib.

சிறுகுடி கலக்

8. Town, village;

4. Family;

பல்லோருள்ளும்

6. Caste, race; Sevib. (Sé.)

குடியோட்டிப்பூண்டு.
சகுனி.

Bear,

as having crooked feet; வளைந்த அடியையுடை
தாகிய கரடி. (இவா;)
GUTey kutavu, 2. <Ge.
5௦ குடா, 2.
(w.)

510016)

குடிச்செருக்கு

968

குடாரி

The

(G. Ta. D.

குடிக்குச்சகுணி kutikku-c-cakuni, a. <id,
Prickly poppy, s. sh., Argemone mexicana;

a family by deep-laid schemes; உபாயத்துழ்ந்,
குடியைக் கேடு,
. உறுப்பறை குடிகோ லை சொற

(தொல். பொ. 259).

குடிங்கு 00610, ௬. நஸ். huti-ga.
பறவை. கோட்டகம் பரிதியல்
ப

காட்டுப். 40),

Bird;

'தியல் குடிக்கு க௦மே (ாகு,

GHFOe GEG kuti-c-cerukku, n.< Ge! +.

3. Pride of birth; குடிப்பிறப்பாலுண்டான. கதவம்.

(w.)

2. Dense population; s4yaemb. Rd.

969

குடிசல்
குடி.சல் 101102], ௩. Chutika.

(c. G.)
குடிசனம்

kuti-canam,

ஏ4ழ11826; ஊனரில் செல்வாக்கு உள்ளவன்,

1101; குடிசை.

௬. “குடிர்*்.

மத்தில்

குடிசாய்தல்
family;

In-

G@pQeus-GU

SySsoruGO-gsev

v. intr,

<id.t.

(குறள், 1025).

2. To

561116) வசித்தல். மனவாரமுடையார்

dwell,

Gy ssortd

reside,

குடி.செயுர் திரு.

லூரே (தேவா. 418, 10).
Gy-enF kuticai, n. <kutika. [T. gutize.]
Small hut, cottage; Fagqed. (Se)
குடிசை.

1. See symsCuG-.
; இருப்பிடம் மாற்றுதல்.

SyenrQwG-s5ev

2. To change

kuticai-y-etu-, v. intr.

கொண்மூ வாவொத் அளதச் குடிஞை

GPG’

kutifiai, w. <kutika.

horned-owl,

Rock

2. Bird;

Bubo

பறவை.

See

bengalensis;

Gam?

(S.L.1. ii, 69).

வாடகைக்

economy,

<@asgsers+.

domestic

order;

10111க0௨-4-மரயறறம,

$4

2.

Things necessary for a family, as

chattels, furniture, dependants, servants, cattle ;

அங்கங்களான

இடம் போநள் ஏவல்

முதலியன. (1.)
Gp SOSuiaub kuti-t-teyvam, 2. குடி.
Family

deity;

குல்தேம்வம்.

கங்குடித் தெய்வம்

G7 STH kuti-taaki,n.<id.+. The mainstay of a family;
ணிருங்கவியின்

குலத்தைத்

குறும்பைத்

(பெருந்தொ. 1158).

தாங்கபவன்.

தூரத்துங்

kuti-taaki-k-kl,

<id.+. An ancient measuring-rod;
அளவுகோல். (1050.)

என்

குடிதாங்கை

க.

ஒந பழைய

குடி.திருத்_து-,தல் 011-042ய110-, v. 7௩77. 410.

1. To secure the welfare of one’s subjects;
ஆடவல்லானென்னுங் குடிஞைக்சல்லால் ஆட்சிகீதட்பட்ட
குடிகளை நன்னிலையில் நிறுத்துதல்.
அளங்குகுடி. இருத்திய (பதித்றுப், 37, 7). 2. To ad-

GyoeHLicirafl

kutifai-p-palli, n. <oe

(Dram.) A portion in green-room
ஞை.
occupied by kannuldlar; கண்ணுளாளர் தங்குதற்
குரிய நாடகவரங்கீன் பகதி. (லப். 9, 105, உசை:)

Gy AST
rate assessment

kuti-t-taram, n.<eiei +.
for each individual

Sepa-

ryot, dist.

ஐ10/4சாற்-ற்ச்மக) தனித்தனியான குடித்தீர்வை.

001/0.

குடித்தனக்காரன்

<@ggseros+.

வோன்.

2, ஸு;

Sy staGsCarevy

(மி்.)

+se. A standard weight current during Céla
ஓநவகை
வழங்கிய
sovereigaty; Gemptameszi

ம

3. Domestic

Syms,

Giyp-a@HSSev kutifiai-k-kal, n. குடி” 4௧ல்

எடைக்கல்,

உயுத். 29).

வாழ்க்கையின்: ஒழங்கு. (17,

குடிலை மிரட்டு கெடுமலை யக்கத்து (wud.

141).

1.
@&

கண்டீர் (வக. 547).

சாசச் குடிஞையும் (பெருங். இலாவாண. 12, 48).
GYy-aneh* kutifiai, 2. 1. cf. Mbr. ghudage.
டான்.

household affairs;

eco-

இத்த வீட்டில் சாது குடித்தனம் உண்டு. 1,0௦0,

குடூம்பத்திற்த

(சந்தபு. காளிக்தி, 3). (பிர்.)

domestic

kuti-t-tanam, 2. <oe'+.

domestic life;

குடித்தனவுறுப்பு

Collog.

59-GNGH* kutinai, 2. றனர். குடி-, 04. 2௨7412.

sf.

v.

வாழ்கீகை. ஓரஞ்சொன்னவன் குடி.த்தனம்போற் றேய்ச்
குடி,

<id.+.
To remove one’s hut to another
97௨௦௦; குடிசையை வேற்றிடம் மாற்றுதல், (8.),

River;

Family,

௪ (இராமா.

GY-OFGNSG-SFW kuticai-tikku-, v. intr.
௨1௨4௦௧

House-

kutittana-p-paaku, ௩.

<id.+.
Domestic propriety;
௩௦ ; இல்வாழ்க்கையோழங்கு.

1. To bring credit to one’s family, as making it;
பிறந்ததுடியை உயர்த்துதல். குற்ற மிலளாய்க் குடிசெய்து

வாழ்வானை

அச்தச் சொ
3.

kutittana-p-patu-,

நிலையை அடைதல், (].),
குடித்தனப்பாங்கு

Collog.

kuti-cey-,

பெரியகுடித்தனச்சாரர்.

intr. <id.+. To enter married life; @vampdans

1204-0892], n.<id.+. Ruin

SquSer at8aj.

அவர்

holder, landlord; A Ggs2vaedr. (w.)

habitants, subjects; Waengeacir.
ofa

குடி.நிலம்

kutittana-k-karan,

௩.

1. Cultivator, farmer; பயிரிடு

2. Man of wealth and

influence ina

+.

vance one’s family in wealth, status, reputation,
80௦.) பிறந்ததலத்தை மேம்படுத்துதல்.

Gy Ppsev
குடிஞஷைக்கல்,

kuti-nar-kal,

n. <id.+,

566

(5.1.1, 111, 142)

குடிநாட்டு-தல் 1001-0800.) v. intr. <id.

+.

To plant acolony; syGubmse.
Gy Hovrd kuti-nilam, n. <id.+. 1. House

site, house premises; SywpSgib wearPevrd.
2. Building sites, as an item in dowry; Ser
மாகக் கொடுத்த மனை. (7.)

Gy-Hitev kuti-nilai, ஐ. <id.+.

(Purap.)

Theme of extolling the greatness of a warrior's
ச்வாறபி? விரககுடியின் படிமையையும் அஞ்சாமையை
யுங் கூறும் புறத்துறை.

(பு. Ga. 2, 14.)

Gy Htousors5e
n. Cid.+.

kuti-nilai-y-uraittal,

566 குடிநிலை. (ps7. 290)

க்ஷத். 10).

2. Decoction,

tincture,

060 1010௨] நரீபக7௦ற; கஷாயமநந்து... சோய்க்குத் தாயி

றே குடிகீர் குடி.ப்பாள் (வ். பெருமாள். 5, 1, ல்யா.).

Gy.btSBr09unbd kuti-nir-t-tiraviyam, n.
<@y-éi+.

சரக்குகள்.

Ingredients of a tincture; sapTad

(பைஷு;)

Gp-itiont_kuti-p-patai,

உ.

4குடி**-

Militia, volunteer corps as opposed to a mercenஊர வார;

குடிகளாலான

சேனை.

குடிப்பழி 1/-ற-றவி,

2.<id.+.

Stigma,

84).

5௦ குடிப்பமி.

GPa

kuti-p-palutu,

a.

<id+.

kuti-p-paraiyan,

n. <id.

(9)

pues

+.
Barber who shaves
சவரஜ்சேய்யும் அம்பட்டன்.

Pariahs;
(31.3ா.)

usnpwitégé

5௦8

குடித்தனப்பாங்க.
01 உ ரோக;

குரிய ஓங்கு.

3.

or agriculturists;

2.

Orderly

குடியானவன்

family;

n. <id.+.

a distinguished

உயாகடியில்

தோன்றுகை,

குடிப்பிறப்.

birth

respectability;

பழிக்கும் (மணி. 11, 70).
குடிப்பெண் 1ய(/-ஐ-0ன, ௩. 18.4...
of

and

lawful wife; Sevswst. (wn. e-)
Gest

0௦
wedded

kuti-p-peyar, 2.<id.+. Fam-

ily name as céran, colon,

pantiyan;

GsaGamy

பாண்டியர் என்றற்போல பிறந்த குலம்பற்றி வழங்கும் .

பெயர். (பன்னிருபா. 145; சலப் 1, 33, அரும்:),
@yptiemt_ kuti-patai, n. <id.+.
௨5;

குடிசனங்கள்.

Inhabit-

Collog.

குடிபுகு-தல் 1011-றய1:0-, v. intr. 410.4. 1.

To 000பற9

௨உ௱௪௭ ௩௦௧;

செல்லுதல்.

2. To immigrate,

வேறுவிட்டிற்கு வசிக்கச்
settle and colo-

அறத்து குடி.புக்சாளென (கம்பரா. வரைக். 12).

3. To

occupy a newly-built house with appropriate

ceremonies, to
'வேசஜ் சேய்தல்.

do

house-warming;

கிநகப்பிர

குடிபோ-தல் %001-06-, ௨.8௧. “124.

1,

To remove oneself to a new home; Gaim! வீட்
டிற்கு வசிக்கச்சேல்லுதல்.
2, 85% குடிபுகு, 3. 3.

To quit, give up, abandon,

as a house;

@gu

பிடத்தைவிட்டு வெளியேறுதல். அவிகுடிபோன வவ்வடி.
வும் (சிலப். 20, வெண்பா.).

குடிப்பாங்கு %ய(1-0-றகம்12ய) ௩. <id-+.
60000௦

kuti-p-pirappu,

ize, seekafresh refuge; ysiteyGaige. srwoor

(ம.)

disgrace, slur, disrepute, on family ; Svdeid5,
ஏற்பட்ட நிந்தை, காணிற் குடிப்பழியாம் (நாலடி,

குடிப்பழுது

Gyp-cuIpcny

Noble birth, nobility, birth in

man

GGT kuti-nir, 2. <@e-+-. 1. Drinkingwater; குடித்தர்குரிய நீர். இட்ட குடிரீ ரிருசாழி
(பதினொ.

குடிமகன்

970

Gp Been

or

propér

பின்பற்றுதற்

Usage, customs of cultivators
Syaofer abuTG,

குடிப்பாழ் kuti-p-pal, x. <id. +.

4, To emigrate, flee
5. To evaporate, escape, as essential oil, camphor; amiga

1. from home; aeemaeGumtge&. (w.)

(w.)

1. Ruin

(வேனும் ஆவியாகவேனும்

குடிமக்கள்

பண்டங்கரைதல்.

1001-1212],

(19.)

௩. 4104.

Sub-castes rendering service in a

1.

village, being

18 in number, viz., aerenc, srdlscr, Guacr,

தட்டான், கன்னாண், கற்றச்சன், கொல்லன், தச்சன்,

of a village owing to depopulation, one of three எண்ணெய்வாணிகன், உப்புவாணிகன், இலைவாணிகன்,
kinds of pal, q.v.; குடிகள் விட்டுநீங்கதலால் பள்ளி, பூமாலைச்காரன், பறையன், கோவிற்குடியான்,
ஊருக்கு உண்டாகும் அழிவு. 2. A deserted village; ஒச்சன், வலையன், பாணன்; பணிசெய்தற்தரிய
பதி
குடிகளற்றுப்போன ஊர், ௮க்த ஊர் குடி.ப்பாழ். Loc. னேண்வகைக் கிராமக்தடிகள்,
(87,)
Gpaiwlertor kuti-p-pillai, n.<id.+.

1. A

division of Pariahs, generally doing the duty of

அடிமைகள்,

இக்திரியக்களுக்குக்

2. Slaves;

குடி.மக்களாய் வரத்

இக்ற லிலாவிபூதி (இவ், இருமாலை, 13, வ்யா).

“oy
barbers; Umpuger spb GareCaiuyd
Gywsscr
ores
kuti-makkal-maniகாரார். (ஐ)
2. Sects which trace their origin yam, n. <id.+.
Land
given
free of rent to
to particular castes and adopt their titles; op washermen, barbers,
etc. for the services renderகாதியில் தாங்கள் சேர்ந்துள்ளவர்களாகச் சோல்லிக்.
ed by. them to villagers; பணிசெய்யும் வண்
கொண்டு அதன் பட்டப்பேயால் தங்களை வழங்கிகீ
னான்
அம்பட்டன் முதலிய குடிமக்கட்கு
விடப்பட
கோள்ளும் இனத்தார். Loc.

-குடிப்பிறப்பாளர்

இறையிலி நிலம்,

kuti-p-pirappalar,

௩.

<id.+.
Persons of birth, of noble lineage
உயர்குடியீற்மிறந்தோர். குடி.ப்பிறப்பாளர் தல்கொள்கை ;

யித் குன்றுர் (காலடி, 141).

5

Gipwsesr kuti-makan, n. <id.+.

son of 0௦016 ர;

நங்குடிப்பிறந்தவன்..

1, Perபொரு

ளைச் குடிமசனல்லான்சை வைத்தல் (பழமொ, 909).

2.

A slave owning perpetual hereditary allegiance

குடிமதிப்பு
to a landlord under certain conditions;
பரை

யடிமை,

3.

Hired

servant,

wages are paid by grain.

um

10206 நந (1௦0.

one

whose

5௦6 படியாள்.

குடிமச

னொருவனுக்கு 8யனாசேறி வலித்து ஈலிந்தவாறே (ஈ௦,
4,6,2).

4. நீவோந்கா; அம்படீடன்.

Loc.

குடிமதிப்பு வகை! றற, ஐ. <id.+. Valuation

of property

for

கிராமவரித்திட்டம், (14.)

purposes

of taxation;

குடிமராமத்
$4 kuti-maramattu, n. <id. +.
Customary contribution of labour by zyots for
petty repairs to channels, tank-bunds, sluices,
60௦. (௩. 1); கால்வாய் குளக்கரை முதலியவற்றைச்
சீர்ப்படுத்துவதற்காக வழக்கமாய்க் குடிகள் சேய்தற்

குரிய அமஜ்சிவேலை.
1.

kuti-markkam,

2. <id.+.

Married life; @&aTgéms.

relating to a household;

Gyo

2. Duties

See

Gy.Waore kuti-miracu, n. <id-+.

Right

நிலவுரிமை.

@Gut-sev

kuti-muluki-p-po-,

To ruin utterly, asa family

completely washed away by 0௦௦0; குடும்பநிலை.
முதலாயின முடிதும் அழீதல்.

குடிமை

kutimai, . <id-

1. Magners

and customs of the higher classes, of nobility;

உயர்தலத்தாரது ஓழக்கம்.

(தொல். பொ. 278)

2.

of advancing the status of a

quality

family; Upiazqow owssGsings séromw. wy

மைகுடிமைச்கட் டங்கன் (குறள், 608).

3. 1.408826)

family, descent; குடிப்பிறப்பு. குணனுங் குடிமை
யும் (குறள், 793). 4, Allegiance, homage, as of

subjects to their sovereign;

sgargi suwmudgs

குந் தன்மை. குடிமை கூன்றுலகுஞ் செயுல் சொற்றத்த
(கம்பரா.

நிந்தனை.

குடித்தனப்பாங்கு.

97).

(4.)

5. Domestic

6.

Slavery,

feudal dependence, feudatory

economy;

servitude,

in reference to

ரர ர்ச்; அடிமை. குடிமைசெய்யுல் கொடும்புலேயன்
(ரிச். பு. சூழ்வினை, 70).

from

tenants;

7. A tax, certain dues

§ysefLisgsa1 Cupid ggams

வரி. (5.1.1. 117, 110)

Gy-aro1LTG kutimai-p-patu, n. <Se-ew
+.

7௦௦.

kuti-y-aracu, 2.<id. +. Republic-

Gyre

an government;

government

குடியழிவு

kuti-y-aliva,

Ruin ofa family;

GugiGa®.

by

the people;

நடத்தப்பேறும்

பிரசைகளால்

democracy;
கம்.

wm

§GusGa6.

அரசாங்

வுகள்.

3

2. Great evil;

(w.)
Drunkard;

€குடி-.

@p.wesr kutiyan, ௩.

குடிகாரன்.

kuti-y-aya-k-kattu,

2.

Total number of families in a village;

<@e'+.

கிராமக் குடும்பங்களின் மோத்தத்தோகை.
கம;

பண்ணையாள்.

er? kuti-y-al, 2. <id.
+ ஆள்... 821௦0

sulphuret of arsenic; stareib. (#0. 93.)
Gye

kutiyan,

x.

586

குடியானவன்.

Loc.

<id.+.

Supreme

யோகம்.

Guu

or privilege of a hereditary occupant; umbusmr

v. intr.

படுத்தற்த உதவிசெய்ய நியமிகீகப்படூம் ஒர கிசாமஉத்தி

Gy-wiren kuti-y-Al, n.<id. +. [M. kutiyal.]

குடித்தனக்கடமை.

kuti-miraci, n. <id.+.

குடிமிராசு.

தடிகள் அர

66 (0௨ ஐ;

சாங்கத்திற்கும் சேலுத்தும் வரிகளின்கணக்கை ஒழுக்கு

Sypwrwss@

TéG1b
(w.)

குடியிருப்புதத்தம்

971

Service;

eamfunb.

(8.1.1. iii, 48.)

குடியம்பலம் kuti-y-ampalam, n.<Ge'+-

Village office established with a view to assist
the ryots in keeping accounts of payments

குடியானகவுண்டர்

kutiyana-kavuntar,

n. <@e'+. Konku-vélala caste;
ளர். (G. Sm. D. i, 144.)

GambgGarera

குடியானவன் kutiyanavan, x. <id.+.
Cultivator, farmer, ryot; wu9®6Gameér.

1.
2.

Caste Sudra, opp. to paraiyan ; &#145y. Loc.

Gip-uIH- HSS kuti-y-iru-, v. intr. Cid. +.
[M. hutiyiri.] 1. To reside, settle down;
வசித்தல்,
எப்படியிணிக் குடியிருப்பது (உபதேசகா.
சூராதி. 98).

2, 17௦ 1146 10 20016 பப871215;

கூலிக்கிநத்தல். 0௦1108.
குடியிருக்கை 1041-3 -1பிவ்,
1. Living, residing;
Quarters

occupied

குடிக்:

உ. 4104.
2,

Gywras siduipams.
by

the

கீராமத்தில் குடிகள்வாழம் Ord.

ryots

in a village;

Dag asso Sy

யிருக்சையும் (8.1.1. 11, 57).

குடியிருப்பு kuti-y-iruppu, 2. <id.+.

[M.

kutiyirippu.]
1. Living, residing; $4ufgéene.
2. 111௪, ப்566006 வாழ்வு, குடியிருப்புச்சுசமில்லை.

3. 3111௨20; கீராமம். அதன் பகுதியாகிய
08/00.
குடியிருப்பும் (தொல். பொ. 113, உரை).
4, Quarters

0௦௦60 9 ௨ 506012] 04௨3, ௨5 ர:015; சில இனத்

தார்கன் தனியாக வாழ்ந்துவநம் இடம்.
குடியிருப்புதத்தம்
n. Cid. +.

1௦11-3 -4மமறறமஃ பகவ

The portion of a village site where

கிராம

villagers have their places of residence;

வாசிகள் வாழம் டுடம்.
Gy.Wovrit

kutiyilar,

யாகத் தங்குதல். (W.)
குடியிறை kuti-y-irai,
upon

(Barr)
Gpuypugsens

n. <id.t.

n

Sysir

ryots;

Tax

பிள்,

சேலுத்தும் at.

kuti-y-utampatikkai,

1. Title-deed, registry of holdings.

966 பட்டா. Loc. 2. Lease-deed; gapmad &26.

Gip-4ybSiewyjld kutiyun-tatiyum, a. <id.t-

Houses and lands; ofbib நிலமும், ஸம்ஸாசத்திலே

குடியுக்தடியுமாயிருச்ச கீனைத்தார் (இய். இயற். இிருவிருச்.

6, ஸ்வா. வ்யா. பக், 56).
GYy-Qugpior4-Fev kuti-y-elumpu-, v. intr.
<id.+.
To evacuate a house, leave a village,
commonly from disastrous events or anticipa14005)

கலகம்

போய்விடுதல்,

முதலிய

நிகழ்ச்சிகளால்

குடிநீங்கீப்

(94.).

குடியேற்றதாடு kuti-y-érra-natu, 2. <@o
யேத்றம்--.

Colony;

யேறிய தேசம்.

சனங்கள்

புதிதாகக்

தடி

Mod.

Gg-Cuppro kuti-y-érram, ௪. 4குடி! 4 ஏது-.
Colonization, newly populating a country; uf
தாக ஓநராட்டிற் குடியேறுகை.
குடியேற்று-தல் kuti-y-érru-, v. tr. Caus.
of @~Cwm-.

To

people,

populate,

colonize;

(பாரத.

என்ன மாசவஞ் செய்ததிச் றுகுடில்

குடிசை,

னைக,

ஐ 446.

1. Hut, shed;

குடில் 20411, ௪. நால். சரம.
இருட்.

9௦15; குடிகள், (7. &. 8.)
kuti-y-iraaku-, 0. intr.
குடியிறங்கு-தல்
ish permanently one’s
establ
or
<id. +. To fix
abode; to settle down, as a family; Sted54

imposed

குடி.வாரப்

972

குடியிலார்

2.

80).

conoidal’

Movable,

for

roof

sheltering beasts or stacks of straw or gate-ways
from the weather; a Gé&eu. pacSwarbenp

3. Abode, dwelling

pbsb5 asa} Sus. (W.)

01௨௦௦; வீடு, குடலுதுகாமர் பொன்னகர் (கந்தபு. கட
வன். 14). 4. A cone-shaped block of wood used

to prevent big cars from running fast and to
turn them at street-curners; தேர்ச்சக்கரங்களைத்
திநப்பிச்செலுத்தற்குக் கோடக்கும் மரக்கட்டை. 7,02௦.

Gipev? kutil, n. <Autila. Space; gsrarb.
(வொ)

குடிலச்சி 1௦1௦௦௦, ௩.

1, A black beetle;

கநவண்டுவகை, (9)
2. A
இந்திரபாஷாணம். (சங். ௮௧.)
குடிலம்'

kutilam,

prepared

n. <éutila.

(பீக்)

3. Tangled,

4. Deceit,

matted

guile,

1. Bend,

2. Space; afar

curve, flexure; aéeraj. (fan)
சம். (சூடா)

arsenic;

hair;

cunning;

சடை,

qwebaaib.

பெருல் குடிலமெல்லால் குடியிருக்கும் கருவிழியாள்
(Gacy. se. squend. 47). 5. (Mus.) A modulation of voice in singing; acramm&ci uti @enag
தொழில். குடிலமுள்வால்டப் பாடல் (€வக. 735, உரை)
6. Common bottle-flower. 526 குரா. (இவா.

Gpovwb*

kutilam,

நாகபாஷாணம்,

௯.

2. 1,686

(சம். ௮௧)
018;

1. See

ஈயமணல்.

3.

White lead; Gacrafund,

Gtp-eev kutilai, n. <Kupilg.

1. Pure Maya.

5௦6 சுத்தமாயை. (௪. போ. பா. 9, 2, பக். 183, புதுப்)
2. The mystic syllable Om; பிரணவம். குடில

யம்பொருட்கு (சந்து. கடவுள்வா. 14),
. குடிவா-தல்[குடிவருதல்] 101-78-,

௨.

குடியேறச்செய்தல், பொன்னெல சாட்டை யெல்லாம்

intr. <@a\+. To settle, take residence; 54
யேறுதல். மேவினன் குடியா (சந்தபு. கடவுள். 14).

+ea-.

1. To colonize, settle in a new country;

secure

a sure

+.
To remove, shift, abandon one’s home,
௦8086 ற1808; இநப்பிடம்விட்டுப் பெயர்தல்.

புதுக்குடி யேற்றிற் றன்றே (கம்பரா. இந்திரத், 48),
Gy Cug- sev kuti-y-zru-, v. intr. <ee!

தம்நாவிட்டு வேற்றுநாசென்று வசித்தல்,
place

100164; நீலைத்துவிதேல்.

or footing;
சர்,

௦

2. be

to be firml

மாலொழிழிம் (ஏகாம், உலர, 168), Sates seee

Gp Cur. kuti-y- ti, n. <id.+.
குடியோடீடுப்பூண்டு. (1. P.)

இன்ற

tu, 7. <id.+. Prickly poppy, s. sh., Argemone
குடிரம்

kutiram,

sharp axillary spines.

(பதார்த்ச. 298.)

2,

A low

See emanm’.

shrub
(மலே)

Gy-aurgBovee kuti-vara-nilam, n. <id.+.
Land over which tenants have a vested right to

cultivate;

See | £ லம்.

குடியோட்டுப்பூண்டு kuti-y-dttu-p-pan-

mexicana ; பூவேகை,

குடிவாங்கு-தல் kuti-vanku-, v. intr. <id.

with

Syslge

பயிர்டும்

பாத்தியதையுள்ள

_ Stpaur mb kuti-varam, n.<id.+.
varam.]

1. Occupancy

right,

opp.

[M. kuti=
to

melvdram; Sosoms eps பயிரடவதற்தக் குடிகளுக்
குரிய உரிமை. 2. The share of the produce to
which a ryot having such tight is entitled, opp.

tooemél-var
eam
am es ; குடிவாரத்தில
த் ் குடியானவன்ச் பங்தக
பங் ்

குடிவாழ்க்கை

973

Gy-oripsonse

kuti-valkkai,

n.

<id.+.

1. Domestic life; @damgdma, wnisi குடி.வாழ்க்
கை. .
. சாந்தனையுஞ் சஞ்சலமே (ஈல்வழி, 28).
2.
Domestic
economy,
house-keeping;
கும்ப
நீநவாகம். (.)
3. Life, mode or manner of

1126; வாழ்வின் ஒழங்கு..

குடிவிளங்குதல்

kuti-vilaikutal, n. <id.

+.
1. Flourishing state of a family, the
people of a town, village, etc.; குலம் ழதலியன
சேமிக்கை. 2. 1௦௦16856
04 ௦14100 ; சந்ததி வித்தி
யாதகை.

குடிவெறி 1௦11-௭௭, ௪. “குடி?

Intoxica-

tion, inebriety, drunkenness, Delirium tremens;
மதுபானமயக்கம்.

குடிவை-த்தல் 111-424-, ஐ. 28௪. “குடி.

குடுகுடெனல்
காய் முதவியவற்றலான
wooden

குவை,

2. Earthen

pitcher of an ascetic; siemeub.,

or
3. A

hand ரோமா; இடகீகையேன்னும் தோற்கநவி. (சிலப்.

3, 27, உரை)

4, விழ: ௦4 உ 1016; வீணையின்

உறுப்பு.

GOS kutuku, 2.

886 குடக்கை, 1. (34)

குடுகுடா kutukutd, 1. 0௦௦௯.

குடுகுடி. 1041012011, 8.

Onom.

58 குதேடி.

Hookah,

as

producing a gurgle, hubble-bubble; உக்கா. (43)
GOGO-S
5

kutukutu-, 17 v.intr. Onom.

1. To rumble, rattle; g9sae.
great hurry; gesmuGse. (w.)

2. To be ina

kutukutukkai,

n. <GIG9-.

குடுகுடுக்கை

குடிக்

Ripe coconut in which the kernel rattles;
கொப்பரைத்தேங்காய். (w.)

[உ௱பி19; குடியைநீலைபெறச்செய்தல். அமசர்பதியினிய

GOSSBipaiest kutukutu-kilavan, n. <id.

1. To

let

௨ ௦௦56

கூலிக்கு விடல்,

10

ஈம்;

வீட்டைக்

2 7௦ 561116 ௦2 (2112 ௨

குடிவைத்தற் குற்ற (திருப்பு. 032).
@l2# ab kuticakam, n. <kuticaka. A kind
of

asceticism,

the

lowest

of

four orders

of

canniydcam, q.v., which permits the ascetic to
get

his

though

meals

through

his sons

or relations,

living separately in a hermitage;

sev

+. Tottering, decrepit old man; sGuris_dgib
Sparsr. Collog.

GO@OS orem kutukututtan, 2. <id. One
who is always
Collog.

in

a hurry;

gasdanzetr,

வகைத்துறவுகளுள் மிகு எளிதானதும் தன் புத்திரர்

குடுகுடுப்பாண்டி kutukutuppanti, 2.<@e@

அல்லது. சுற்றத்தாரால் உண்டிமழுதலியன பேற்றுப்
பர்ணசாலையில் வசித்தற்குரியதுமான சன்னியாசம்.

குடுப்பை + ஆண்டி.
Professional beggar who
goes about rattling a kutukutuppai and telling

௦10065)

பட்டதுயர்கெடும் குடீசகம் (கைவல். சந்தே. 158).

@teeeer

kuticakan,

n. <id.

An ascetic

who lives in a hermitage and is fed by his sons
or relations, the lowest of four kinds of
canniydci,

5

நால்வகைச்

சன்னியாசிகளுள்.

கடைசியானவஷய்த் தன்: புத்திரர் அல்லது சுற்றத்
தாரால் உண்டிமுதலியன பேற்றுப் பரணசாலையில்
வசிக்தந் துறவி.
குடீரகம் விக,
n. <kutiraka.
See

குடீரம்.

குறியுதுஞ் செபத்தர்மேவுங்

குடிரசங் குலவி

(வேதாசணிய. பலபத். 21).

குடீரம்

1 ஜாகி

n.

<kufira,

1.

௦011௨25; குடிசை. படகுடீரபாவம் (௪. நி. போ.
2. Hermitage; பர்ணசாலை.

@@ kutu, n. cf. gudala,
liquor; ar.

(ss. 8.)

Hut,
115).

Toddy, fermented

குடுக்கம் kutukkam, 7. (Mus.)

A second-

ary time-beat, one of five upa-tdjam, q.v.; 2U
தாளம் ஐந்தனுள் ஒன்று, (பரத. தாள. 3;)

குடுக்கை

kutukkai, 2. cf. kundika.

[T.

gudaka, K. kudike, M. kutukka.]
1. Coconut or other hard shell used as a vessel; தேய்

குடுகுடுப்பை அடித்துக்கோண்டு குறிகூறும்

பிச்சைக்காரன்.

00/00.

குடுகுடுப்பு

1௦4ய/ல(மறறம,

Hurry, haste; பமபமப்பு.

குடுகுடுப்பை
Anything

making

1:ப4ய104பறறவ்,
a

rattling

areirms ged S5id Gumpetr.

4கு௫க9ஐ. <id.

sound;

1.

§656

2. A small tambourine;

குடுகடுப்பாண்டி

ஆட்டியோலிக்கும்

பறவையோட்டம்

மரத்தட்டை.

கை,

௯.

0௦1/0.

சிறிய

உடக்

3. Wooden clapper for scaring birds;
(].)

4, க

றக5௦0

who is always in a hurry; aGGuTypgnd asm
படபவன்,

௨02;

5. Shell

used

கஞ்சாக்குடுக்கை.

as a

receptacle

(யாழ். x6.)

வறட்சி. தலை குகடுப்பை பத்திய. (7.)

for

6. Dryness;

குடுகுடுப்பைக்காரன்
104௦-1010 றறவப்-1karan, ௩. “குடுகுடுப்பை. 566 குகடுப்பாண்டி.
(சத. பாவ. 38, உரை.)
GOGOuoorev

kutu-kutenal, n.

1. 0௦௦௯.

expr. signifying gurgling, rattling sound; g¢
ஒலிக்குறிப்பு.

2. Expr. signifying great haste;

விரைவுக்குறிப்பு.

குடுத்தா kvtutta, 2. <U. kurta.

GOS sgiooM kututtuni, n.<U. hurti. Half@@ciuitd kutuppam, n. <kudapa.
measure of capacity=4 palams;
முள்ள அளவு. (தைலவ. தைல. 59.)

A dry

piers

@Ocujsout kutuppu-k-kar, 2.
paddy; amiGpdams.

us.

A kind of

(Astrol.) Second house from the
indicating the condition of one’s

இராசிசக்கரத்தில்

குடம்பத்தின்

நிலைமை

யை உணர்த்துவதும் இலக்கினத்திற்கு இரண்டாவதும்

ஆகிய டடம்.

௬. <id.+.

kutumpa-t-tiyacci-

Renunciation

of family ties,

85 80) ௨508110; இல்லறத்தை மற்றுந் துறக்தந் துறவு.

குடும்பப்பிரதிஷ்டை 140௩0௨-ற-ற122019tai, 2, <id.+.
Maintaining or stabilising a
family by rescuing it from distress; P2vunfsp
குடும்பத்தைத் தாபிக்கை.

குடும்பு 1ப4யரறம,

தைத் தாங்கும் பொறுப்பு.
இவரொடு Os@en டங்க
னன் குடும்பபாரத்தில் (ஞானவா. இத்த. 20).

@@Odi1d

kutumpam,

2. <kutumba,

1

Household; family including husband, wife and

௦41481) சமுசாரம். குடும்பத்தைக் கு.ற்ற மறைப்பான்.
(@per, 1029). 2. Relations, kindred, connections ;

உறவினர். குடும்பச் தாங்குங் குடி.ப்பிறந்தாரினே (சம்.
பரா. சேதுப. 58).

3. 08506, (உ௱பிர;

என் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன்.

குலம்.

அவன்

4, 9717௦; மனைவி.

பாகத்தார் குடும்ப நீக் (Pas. 1437).
குடும்பன் யய,

a family; gGbuss2vaidr.
Headman

GOs

1. Head of

2, Householder;

எழைக் குடும்பனா9 (தாயு. தேசோ.
of the

Palla caste;

குடும்பாண்டி 1-4!
Professional beggar who
house 110 த1ரத ௨ 61;

begs

Cluster
.

(பிங்.)

kutumi, n, [M. kutuma.]

cf. cada.

ளது மயிர்.
mountain;

(திவா)
2. Summit or peak of a
மலையுச்சி. வடவசைச் குடுமி (கம்பரா.

8).

3. Top

of

a building; மாடத்தின்

உச்சி, புயறொடுகுமமி . . . மாடத்து (கம்பசா. ௧௧௭. 4).
4. Crown of the head; தலையுச்சி. குடுமிக்கூந்தலில்

கறுசெய்பெய்து (இறை. 1, உரை.
உச்சிக்கோண்டை.

010, ஊர;
Crown,

5. Bird's crest;

குடுமிக்கூகை (மதுரைச். 170).

துனி, குடுமிச் கூர்க்சல் (அசகா 5).
கிரீடம்.

diadem;

on which

7.

மண்ணு

குடிமிகொண்ட

8, Projecting corners

a door swings;

#paler gb.

Bihis GOduCe (Qugs@sn. 603).

உறுவது;

6.

மேழிக்குடுமி. (0.)

Csus

9. Handle of

10. Name of a

Pandya king, Mutu-kutumi-p-peru-valuti; முது

குடுமிப் பெருவழதி என்ற பாண்டியன். குடுமிக்கோ
மாற்

கண்டு

(புறகா.

04).

11.

Determination,

1650146;

முடிபு. அவன் கொண்ட குடுமித்து (றக.

32,10).

12. Victory, success; Gap.

(Smv.)

kutumi, x. <T. kudimi.

Snake-

GOH?

charmer and dealer in antidotes for snake-bite;
பாம்பாட்டி, 7.௦௦.

குடுமிக்கதவு kutumi-k-katavu, n. < eos!
+.

Door

that

turns

on

prdjecting

corners

instead of hinges, dist. fr. hir-katavu; &S oir SS

சீழம்மேலும் உள்ள மூனைகளால் ஆடி அடைக்கவும்
திறக்கவும் பெறுங் கதவு,

குடுமிக்கலியாணம்
n.<id.+.

1(யஈம்-12-111$8௦௨௱,

Tonsure or tuft-providing ceremony

of the Hindus; குடுமிவைக்குஜ் சேளளச்சடங்க..

8. <id.

4).

3.

Licramigdvasctr.

(w.)

௩. 414. 4 ஆண்டி.
from house

வீடுதோறும்

to

மணியடித்துக்

கோண்டு பரம்பரையாகவே பிச்சையெடுத்துச் சீவிப்ப
வன்.

GOI

ஐ. <kutumba.

1. Tuft of hair, especially of men; gorda

குடும்பபாரம் kutumpa-param, n. <id.+.

Burden or responsibility ofa family; s@bug

சழுசாரி,

த

மங்சலம் (தொல். பொ. 68).

GOwusGuTéPuid
yam,

(Wa.)

௦8 1£ப்105; காய்ழுதவியவற்றின் குலை.

'இருவவ.

(w.)

@GiougsT
ert kutumpa-t-tanam,2. Ckufumba+.
ascendant

Wife; waraf.

அரைக்கைச்

sleeves;

arm jacket, shirt without
சட்டை.

@ Oro? katumpi, x மயி. 80டகுறும்பி. (7)
@@Own9ef kutumpini, 2. <hutumbini.

See கடத்

துணி.

நீரி;

குடுமிகளை-தல்

974

குடுத்தா

kutumpi, x. <kutumbin.

House-

holder, head of a large family; சழசாரி, குடும்பி
Qugye GALL wish (Greran. © pu. 69).

குடுமிக்கா.ரன் kutumi-k-karan, 1. <id.+.
One who hasa luxuriant growth of hair on the
1௪௨3, ௨5 ௨௦௦75) குடுமிமயிர் மிகுதியுழள்ளவன்.

குடுமிக்குயவன்
<id.+.

kutumi-k-kuyavan,

Chief of potters;

guwartp2varctr.

42
Loc,

GOUse_ G50
kutumi-k-kintal, 2. <id.
+,
Hair on the crown of the head; 244

கூந்தல்.

உமை).

குடுமிக்கடந்தவில் ஈறுசெய்பெய்து (இறை. 1,

குடுமிகளை-தல்
<id.+.
சடங்கில்

kutumi-kalai-, v.

intr.

1. To shave, as in caulam; Gaororé
தலைமயிர் நீக்குதல். குடுமிகளைந்த mse

குடுமீகொள்(ஞ)-தல்
(yon. 17, 2).
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2, To dress and tie the kutumi;

மயிரீச்சிகையைக்

கூட்டி

முடித்தல்.

னெங்கோ ((ு. வெ. 9, 21).

1040ஈ4-1201-,
ysfGerarez

Gardguse.

மன்னசைக் குமமிகொண்டான் (வக, 2949).

. . -

to make

வண்டு

துள்ள தானியத்தை வழீத்தல்.

kutumi-p-paruntu,

cirrhatus; 26F 5% Gow

sGdcugis. (J.)

௬.

Spizachus

ggpaimad Upss). (J.)

kutumiyan,

2.

குடுமியைப்பிடி.-த்தல்

<id.+.

mutintu-vitu-,

v.

ir,

<id.+.

create

குடைந்துவிட்டது.

sacr certs Ge-Seze.

a

two persons, as by tying their

hutumi together; to set persons by the ear or at
loggerheads; scbremn_spt Ose.

துளைத்தல்.

3. To

5. To meddle, in-

Gacmingmbid

stouiGsd.

விஷயத்துழ் குடைந்துகொண் டிருக்இருய்.

oa

Bis

6. 7௦ 568101

through and through; துநவுதல். புஸ்சசமெல்லாம்
குடைக்துபார்க்றுன்.08ம். 1. To work one’s
way, penetrate; உட்புகுதல்.. குடைக்துல

உருச்காட்.

23).

கனைத்தை

2. To dive,

நீரில் முழ்குகல். குடைந்து

நீராடு மாதர் (கம்பரா. நீர்வி.

1ய4மாஷ்வ்To

2. To scoop,

holes, as beetles in ௨௦௦0;

உத்திரத்தைக்

ந்த, றய
10 மகர்

v. intr, id-+.
To quarrel, as by grappling
another’s hair 6011) கண்டையிடதல்.

quarrel between

Gorey wanGes ami துழாய்

யும் காடும் (கம்பசா.

See

kutumiyai-p-piti-,

குடுமியைமுடிந்துவிடு-தல்

1. To

ரமா; கடைதல். கெய்குடை தயிரின் (பரிபா. 16, 3).
4, To worry, harass, (700016; மிகவதத்துதல்,

terfere;

Ceylonese crested falcon,

குடுமியன்

ஓநவகைச்

hollow out; to bore with a tool; to perforate;

2. To strike off the top in measurஅளக்தம்போது மாக்காலின். தலையிடத்:

குடுமிப்பருத்து

flowers; SamGsd.

மூடியானை (இவ். இருவாய். 1, 7, 11).

GONGO-sav kutumi-tattu-, v.inir.<id.

<id.+.

விளையாடம்

work through, as bees in gathering honey from

+.
1. Lit, to stroke the tuft. To get oneself
ready for starting a fight; acre dad சித்தமா
தல்.
(w.)
ing grain;

உதவிபுரிந்து

குடை'-தல் kutai-, 4 v. cf. hutt. tr.

௨.

Lit., to hold in check by forelock-

conquer;

Towin,

றுள்ளஒர் ஆட்டக்காரன் தான் கேள்விகேளாமலிநந்து

கேட்டவற்து

குடுமிகளைந்சா

சீட்டாட்டம். 001709.

குடுமிகொள்(ளு)-தல்
tr. <id.+.

குடைக்கூத்து

19).

3. To

நஉ கோ, (46 162; ஊளைவுநோவேடத்தல்.

pain,

as

சால் குடை

இறது.
டை
kutai, n. <@e. [T. godugu,M.
kuta.] 1. Umbrella, parasol, canopy; aafos.
குடைநிழன்மரபு (தொல், பொ. 91).
2. Governகுடையுல் கோலும் பிழைத்தவோ
அரசாட்சி.
ராஹ;

(லப்.

27,

77).

குடைக்கூத்து,

3. A dance of Skanda.

See

குடைவீழ்த் சவர்மு னாடிய குடையும்

GOWaur mg -Sev kutumi-vanku-, v. <id. (லெப். 6, 53). 4, 0௦ல் 1௦ 5௨0818; பாதக்தறட்
டின் குமீழ். (சூடா) 5. Ola basket for eating
+. intr. To have a complete shave of the and drinking from; நீர் முதலியனவுண்ணும்

head in fulfilment of a vow;

பிரார்த்தனையாகச்

சிகையை எதத்தல்,-ர். To disgrace, divest one
of office and power, as causing the removal of
the kutumi; sf sae.

+.

(w.)

GOVanas-55ev kutumi-vai-, v. intr.

To perform the ceremony of providing

குடுவை! kutuvai, x. prob. @-.
பாத்திரம்.

(இவா.)

1, Vessel

2, 171608

of

an

ascetic;

3. Small pot used in collecting

palmyra ௦108 ௦0 6௦82; கள்ளிறக்கும் சீறுகலசம்.

குடுவையிற் தென்னம் சள்ளும் (குற்று. குற. 118, 9).
குடுவை* kutuvai, n. <@sn@-. A game at
cards

in which

a player

jacks is prohibited from
the option

ing passive;

of assisting

@rcrB

7.

having

two

bidding,
yor

5௦6

thorn

கவிப்பு,

babul.

(சனேகம்.
586

430.)

குடைவேல்.

குடைக்கல்
14௨11),
௩. €குடை*.
Ortholithic stone with a wide cross slab used
for covering
graves;
Sdhempufdr pOaed.
(M. M.)

Gou_Hsrioty

ஜாக்கிபேற்

kutai-k-kampu, n. <id.+.

Handle of an umbrella; குடையின் கைப்பிடி.

குடைக்காளான் kutai-k-kalan, n.<id.+.
Mushroom,

as

umbrella-shaped;

smidgsem_.

Geor_SBrpHig katai-k-kilaiku, n. Lesser
galangal.

5௨6 சிற்றரத்தை,

Gor sS_ $4)

or more

but is given

the bidder or remain-

so

6. (க்௧(ா௦1.)
Umbrella

(L.) 8. Anything hollow; acrefis gemaqucL

வாய்துறுகிய குண்டம்

கமண்டலம். குச் செங்கையினானை. (சர்தபு. அய
ஜேச்சிறைரீக், 9).

23).

id. போதள். (59.)

a child with a tuft of hair on the crown after
௩௦5016 ; சேளளச்சடங்த செய்தல்.
with asmall narrow mouth;

ஒலைப்பட்டை, வேணிருண்ட குடையோ சன்னர் (சவித்..

+.
the

(மலை.)

kutai-k-kittu,

ஐ. 4குடை

Skanda’s dance with an umbrella, when
Asuras unable to withstand His furious

onslaught threw down their weapons and beat a

குடைவு
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குடைக்கொள்(னா)-தல்
தன்னோே6போதத

retreat, one of 11 Ritttu, q.v.;

அசுரர் பின்வாங்கித் தம் ஆயுதங்களைக் சீழே போகட்ட

பகையாணைக்கொள்ளநீனேந்து

fortress;

enemy's

மேற்சென்ற வேந்தன் தன்தடையை

நல்வேளையிற்

காலத்துக் துடையைச்சாய்த்து அதனையே திரையாகக் புறவீடூவிடும் உமிஜைத்துறை. (பு. வெ. 6, 2.)
கொண்டு ஆடிய முருகனடல், (சிலப். 0, 59, உமை?)
@anr_ G2 kutai-nilai, x. <id.+. (Purap.)
குடைக்கொள்! (ளூ)-தல் 10424-6-1:0]-, ௨. Theme of a king sending the royal umbrella in
intr.

<id.+.

To

overtiow,

as

milk;

to

come to the surface, as some cakes in frying; to
be pushed up, as a cloth in water; மேலேழ

தல். (7.)

advance

Geoi_sMf kutai-kari, x. <Gor-+

Piece

of charcoal bored into a cup for melting small
nuggets of gold or silver; Gurérangégib af

குகை. படரிருட்குழால் குடைசரியா. . . என் பொன்
னே யுருக்குமாறு (பெருந்தொ. 1976).
குடைகவிழ்-தல் kutai-kavil-, v. intr.
prob. g@-a'+.

overturned;

To be upset, as a cart;

to tip over;

Go_#eev

aléry

kutaiccal, n. 4குடை-.

algia, gnawing pain; amy
சல் நோவு.

(தைலவ.

குடைச்சூல்

தைல.

Neur-

15.)

<id.t.

1.

அவ்வரிச் குடைச்சுல் (பதிற்றுப்.

2. The state of being hollow;

esr

ளிடம் குடைவுப$கை.

குடைச்சூற் சத்தரச்லெம்பின்

குடைச்செலவு

10(81-௦-௦21870, n. < Gor

(லப். 16, 118)

+@se-.

(Purdp.)

குடைப்பனை

பனை,

an advancing enemy;

agiigea

வந்தபகையைத் தடூத்துக்காக்கச் செல்லும்முன் தன்.

கோற்றக்குடையை நல்வேளையிற் புறவீடூவிடம் காஷ்
சித்திணேத்துறை. (பு. வெ. 4, 8.)

குடைச்செவி

1404-௦0-௦8,

௩.

4குடர*,

Ears pricked up and bent forward, as those of
an elephant, tiger, horse, in surprise or rage;

கோபம் முதலிய காரணங்களால் வளைவுபட்ட விலங்கு.
களின் சேவி. (௭7)

குடைந்தாடு-தல் kutaintatu-, v. intr. க
டை.
To bathe by immersion; aSibssn நீராட
தல். புனல் குடைந்தாடினோ மாயின் (சலப். 24, பாட்டு.
wen).

குடைதாட்கோள்

eu.+.

(Purap.)

he

<id.t+.

See ara

%0௨4-ற-றயி,௯. <id.+.

Trail

See மயிந்கோண்டைப்புல்.

grass.

குடைமங்கலம்

+.

n.

Talipot palm.

(Purap.)

kutai-mankalam, n. <id.

Theme of eulogizing the

state

umbrella of a king whose fame has spread far

and wide;
சனது

நான்குதிக்கம் சீரீத்திமிக விற்றிநந்த அர

குடையைப்

புகழ்ந்துகூறும்

(பூ. வெ. 9, 84)

பாடாண்டுறை.

Goor_Wer ens kutai-milakay, n. <id.+.
s.

காப்பிரிமிளகாய்.

sh.

Capsicum

grossum;

(1.)

குடைமுல்லை
(Purap.)
Theme

kutai-mullai, ௯. <id.t.
of eulogizing the state um-

brella of a king who returned from battle laden
with victory; Gunf& GabiGarém spaargi
குடையைப்புகழ்ந்து கூறும் வாகைத்துறை. (பு. வெ.

Theme of a king sending 8, 28.)

hour, before he actually sets out to defend his
from

before

(8)

குடைப்புல்

the royal umbrella in advance in an auspicious
territory

hour,

kutai-p-panai,

[M. kutappana.]

Bell-pepper,

m

auspicious

விடும் வஞ்சித்திணைத்துறை, (பு. வெ. 3, 3.)

acim tgib Sons

1021-௦0-௮1,

கீற; சிலம்பு.
68, 18).

to be

gidisahoae.

an

'சேல்லும் அரசன் தன்குடையை நல்வேளையிற் புறவீடு

குடைக்கொள்“(ளா)-தல் 1:021-1%-1:01-, ௨.
intr. prob. @-4'+.
To capsize, to be upset,
௨௨ ௨௦; குடஞ்சாய்தல், (7.)

in

actually sets out on an expedition; umaGiop

kutai-nat-ké, ௩. <6

Theme of a king sending

the royal umbrella in advance in an auspicious
hour, before he actually sets out to capture his

G@n_uwitg_-FFev kutai-y-ati-, v. intr. prob.
Gru'+.

5

குடங்கவிழ்-. 7௦௦.

Gea_uwitowh-kutai-y-ani, n.< Get.
kutay@ni.]

1. Pin

or

nail

with

round

[M.
head,

opp. to catai-y-Gni; தலையிடம் உரண்டையான
ஆணி. 2. Large pin used to keepa templeumbrella open; கோயிற் குடையீற் சேநதம் ஆண்.

Geont_Gusr%v kutai-y-dlai, n. <id. +. Ola

basket out of which low-caste people eat and
8121) இமிந்தசாதியார் உண்டற்குரிய கலமான ஓலைப்

ute.

(gar)

குடைவண்டு

kutai-vantu,

n. <Ger-+.

Perforating beetle, borer; gard gus auc

Gams.

(w.)

Gom_ay
பொந்து,

kutaivu, n. <id.

2. Cavity; gene. (w.)

1.

Hollow ;
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குடைவிருத்தி
GOLAHSH

kutai-virutti, 2. <eat.

Grant of land for holding
brella

over

the village

Geort_-FSv kuntati-, v. intr. <id.+
அடி.
1. To play with marbles, small metal

the ornamental um-

deity

during

festivals;

திநவிழாக்காலங்களில் சுவாமிக்குக் குடைபிடிப்பதற்

காக ஏற்பட்ட மானியம்.

(3. ஈ.)

குடைவேல் 1௨4-981, n. <id.+.

See ae, 1. (fam)

Buffalo thorn

s. tr.,

cutch,

நீநடைமாம்.

Acacia

Slitting, scratching; &pima.
skin

of

the

skull

and

2.

latronum;

குடோரி 2060, க. நால். சிக

(w.)

1.

2. Scarifying the

inserting

mercurial

or

other medicinal pill to revive suspended animaபடை.

பாம்புக்கடி

முதலியவற்றல்

நின்றுபோன:

உயிர்ப்பு மீளுதற்காக மண்டையைக்கிறி மரந்து ஓட
கை,

3, 1௦௨ம்

வெங்காரம்.

08;

வங்கமணல்.

5, & றாஜறகாசம் வகரம்;

SCrrAutG-sev
4குடோரி--.

GCrmAaas-F5ev

<id. +.

To

4. Borax;

வேள்ளைப்

kutori-y-atu-, v. intr.

566 குடோரிவை-.

(8)

perform the kufori operation;

மண்டையைக்கிறீ
மநந்துபதித்தல். (5.),
குண்டக்கணிகை
kunta-k-kanikai,

2.

<hkunda+. Prostitute; sdusigs Gamsurer
வன். (லப். 10, 219, உசை.)

@er1_ésd

kuntakkam, n. prob. id.

Gowr1_& ses

2. Fraud,

1.

dupli-

t_SSeld kuntakka-mantak-

kam, 1. றா௦1. குண்டலமண்டலம்.
8௦௯௩ 1 ௨ 000106. ௩௨௦௧௦3

54210 04 13/10
சுருண்டகிடக்கும்

நிலை. குண்டக்க மண்டச்சமாய்க் டெக்தறெது. 1,0௦0.

குண்டக்கிரியா kuntakkiriya, n. See sew
டக்கீரியை.

குண்டக்கிரியை 1204௨10202], ௬. (Mus.)
A

specific

melody-type;

@f

இராகம்.

(பாத.

@ans. 56.)

@GewrGib

kuntakam,

௦6), 500182;

6

n.

<T. guntaka.

மண்பறிக்குவ் கநவிவகை.

Geer_aosr kuntakan, n. <kundaka.
born

in

adultery;

bastard

of

an

சோரபுநஷனுக்தப் பிறந்தவன். (இவா.)

விளையாதேல்.
2. To take in றக;
பங்கியடித்
தல். (.)
3. To fail, as in an examination;

பரீகைஷயில் அடிக்

சடி குண்டடிச்சறான். 007709.

குண்டடியன் 12001811/௧ற, n. prob. id.+
அடியன். Male hunting leopard, Felis jubata;

ஆண்சிவிங்கி. (w.)
குண்டடுப்பு

kuntatuppu,

n.

<kunda+.

Earthen oven like a pit, with a side opening for
putting in fuel; qgamaé sifwOcny. (@sgiurs.)

குண்டணி
Slander,

kuntani,

calumny;

n.

Ger_ciucMaSeor_
n. prob. kunda+.

[M. kuntani.]

§p%aéGar&.

(w.)

kunta-p-panivitai,

~Menial service; &b$smorer

ib. Loc.
குண்டம் 100௧0, n. <kunda.

1. Hollow

in the ground for the sacred fire of the Hindus;

ஓமகுண்டம், மறையவன் குண்ட முறைமுறை வாய்ப்ப.

kutdri-vai-, v. intr.

Slander, calumny; Gamer,
மடு) வஞ்சனே. (யாழ். ௮௧.)

ந்வி15) ௭௦.) கோலி இநம்புக்கண்டு முதலியவற்றல்
பரீக்ஷைழதவியவற்றில் தவறுதல்,

1. Um-

brella thorn babul.

குண்டலகேசிவிருத்தம்

Son

adulteress;

குண்டஞ்சு 1-௦(௨8௦, ௪. 4குண்டு 47. ௭௭௨.

A kind of cloth with fine border worn by men;

கரைக்கோடூ அமைந்த ஆடவர் உடுக்கும் ஆடைவகை,

(கல்லா. 94, 12).
pit; 8. (w.)
Small hollow

2. [M. kuntam.] Deep

cavity,

3. Pool, tank; amel.
vessel with a narrow

SGea. (Ge)
chaste woman;

(Ber) 4,
mout!

5. Pot; wurde. (We)
6. Unகற்பழிந்து வேகையானவள். (லப்.

30, 219, உல.)

குண்டம்பாய்-தல் kuntam-pay-, v. intr.
குண்டம்.
70 ஏவி] 0 fire in fulfilment ofa

ஒல பிரார்த்தனேயாகத் தீக்குழியில் நடத்தல். (.)

குண்டரம் kuntaram, n. <GeeO'+ wr.
1௦00ம் 816; திரட்சியுள்ள ஆரம். (௦. G.)
GexrtwésQsser kuntala-k-katukkan,
n.

<kundala+.

A

large

ear-ring;

ocd

கடுக்கன்வகை.

குண்டலகேசி 12ர(812-126, ௬. £10.4.

1.

A Buddhistic nun who stabilised Buddhism by

vanquishing

the representatives

of other

ligions

in disputation;

Uouggsams

wipat.

(SCs)

epic poem

re-

asd

வேன்று தன் மதத்தை நீலைநாட்டிய ந பவுத்தப்பேண்
kuttanar

2. An

describing

the

life

and

by Natawork

of

Kuntala-kéci, one of pavica-kdviyam, q. v.;

பஞ்சகாவியத்துள் ஒன்றனதும் நாதகுத்தனுர் இயற்றிய

தும் குண்டலகேசியின் சரீதழணரீத்துவதுமான நால்.

(யாப். வி.)
குண்டலகேசிவிருத்தம்
viruttam,

2.

<@ew.eGs@+.

1வர(வ1க-188௦The

poem

Kuntala-kéci, as composed in viruttam metre;
விநத்தயாப்பினுல் இயன்ற குண்டலகேசி யேன்னும்

நூல். (மணி, பச். 448)

1.

ஐ. <hunda.

%படரகற,

குண்டன்

அடையாளமாகக்

Son

adultery; வியபிசாரத்திற் பிறந்த மகன்.
born
2. Strong, stout person; Ugssialguay
(Se)
ar. Collog. 3. Man low in caste or character
இழீந்தோன். சமண்குண்டர் (வ். பெரியதி. 2, 6, 5).
in

கடுக்கன் அணிந்த வேதியர்.

Gebr_ovcwyQp kuntala-p-pulu, ௩. <id. +.
5௦6 குண்டலப்பூச்சி. கோழிவிட்டெறி குழையினைச்

குண்டலப்புழுவென்று (இருவானைக், திருசாட். 122).
குண்டலப்பூச்சி kuntala-p-picci, a. 414.

குண்டா

+. A kind of worm that rolls itself up;
வளைந்து சுரண்டுகோள்ளும் புழவகை, சுண்டுவிர

kunta,

குண்டான்சட்டி. Collog.

விலே குண்டலப்பூச்ச சுருண்டு டெப்பானேன் (கற்றா.
@eart_ovid kuntalam, 2. <hundala.
Gold ear-ring ௦1௩ நர ௩2; ஆடவர்காதணிவகை.

+.

ஐ. <Mbr.

gundd.

See

1200481120, 2. றளம். குண்டு!

குண்டாக்கன்
4 ஆக்கையன்.

சமணர்ச்

168087, ௦10468; தலைவன்.

கோர் குண்டாக்கனாய் (தேவா. 963, 8).
குண்டாச்சட்டி, kunta-c-catti,n. <Geresr
1.

Gp- 123, 13).

5௦6 குண்டான்சட்டி.

குண்டாஞ்சட்டி

(Pas. 1009).

குண்டல மொருபுடை குலாவி வில்விட

(மில்)

5௦௦௨ குண்டான்சட்டி.

oT L_GULO@STL_avLD kuntala-mantalam;n.

5௦௦ தடையாணி, 1.

2. Sky, atmosphere, heavens; ஆகாயம்.
3, 0௦15) வட்டம். 4. 2௭௦; சுன்னம்.
#gaGatatns,

Coiling round;

<id.t.

(பதார்த்த. 71)

6௦௦௦௦௦4; தேன்னைவகை.

One who wears the kuntalam in

e;
token of his having performed Sma sacrific
குண்டலக்
சோமயாகம்புரிந்ததற்த

A kind of

@airt_pssA kuntarkacci, x.

௯.

kuntala-tiksitar,

GemoBahst
<kundalat+.

குண்டிக்காயெரிச்சல்

978

குண்டலதக்ஷிதர்

குண்டாணி

kuntani,

குண்டாணிக்கொடி

kuntala-v-uluvai,

குண்டலவுமுவை

1088-௦௨41, ௩. “1ம்.

0௦7709.

2. <GavG'+ goal,
kuntani-k-koti,

n.

௬. 5௦6 குந்தாணிக்கோடி, (18.)
backin
and
water
fresh
in
found
fish
A
<id.+.
குண்டாந்தடி 1:00181-1௨ர, ௩. 4 குண்டு! 4 ஆம்
waters, yellowish, Gobius straitus; நன்னீரிலும்:

கழியிலும்வாழம் மஞ்சள்நிறழள்ள மீன்வகை,
குண்டலன்
wears

12ர்க/8, ௬௯ 414.

the kuntalam;

௬1௦

0௨

குண்டலந்தரிப்போன்.

குண்டலன் (சூடா. 1, 10).
_ Gear kuntali, ௩. prob. kundalin.
Umbilical region; smffsronb.
லேயோம்மி

(9. 9. 9, 8).

2.

ஓர்

1.

குண்டலியா னன
circle situa-

Mystic

ted between the anus and the generative organ;

குதத்திற்தம்

குய்யத்திற்கும்

கததும் மூலாதாரம்.

குண்டலி?

இருப்பதாகக்

நடவில்

(ஒளவை. கு. நினைப்புறு. 2.)

kuntali,

௨.

5௦14 51௦0% 561௦6) பருத்துக்குறுகிய கைத்தடி.

+.

<kundali.

குண்டாமண்டி 120480, x.
Sor.

Mischief;

Collog.

குண்டாலரோகம்
kuntala-rokam,
௩.
[T. kundalarogamu.) Tumour in the head;

தலையிலுண்டாதம் செவ்வாப்புக்கட்டி. (பைஷுஐ:)
Georwrer

kuntan,

௬.

ஃகுண்டா.

See

குண்டான்சட்டி.

குண்டான்சட்டி kuntin-catti, n. <@eer
1, wrer+. Vessel with wide mouth; ami saerp

2,
865 சீந்தில். (தைலவ. தைல. 56.)
Gulancha.
566 சவ்கஜ்செடி. (இவா.)
Mistletoe berry-thorn.

குண்டலி3 kuntali, 2. <kundalini. Primal

பாத்திரவகை..

குண்டி மர், ௩.

1. [T. butte, K. kunde,

M. kunti.] Buttocks; posteriors; rump of an
al;
any rump-like protuberance; gears
Maya, as the presiding power in kuntali. See
பக்கம். (0௦1707.
2. The end of a fruit or nut
சுத்தமாயை. (௪. போ. பா. 9, 2, பக். 133.)
குண்டலிசக்தி kuntali-cakti, n. < Ger_ed® opposite to the stalk; bottom, as of a vessel;
அடிப்பக்கம்.
09/01.
3. [1. gunde.| Heart;
*. 585 குண்டலி”.
இசத்தாசயம். (4.) 4. 7414; முத்திராசயம்.
5.

@eart_cesfl

kuntalini,

1 Primal Maya; மகாமாயை,

2. (Yoga.)

n. <kundalini.

(௪.9.1. 57, வொக்:)

A Sakti or principle in the form of

a serpent abiding in the miladhara;
சத்திலுள்ள

umd!

வடிவமைந்;

மூலாதா

த்தி.

(பி.

6 ஒக சத்தி. (ச
Gung. 44, 20.)
Geox _asesrt_osr kunta-vantan, 8. குண்
ter+.

Short,

தடித்தவன். (1)

stumpy

person;

,

குள்ளமாய்த்

7506 மம் ரிஸ், கரலனவ); மீன்சினே, (9...
குண்டிக்காய்

ani,

1011-12-13,

௩. 4குண்டி4-

1. [M. kuntikkayi.] Kidneys; paPnrauid.

(கால். வி.)

.2. Heart;

Buttocks, posteriors;

@sgpraand.

(c.c.)

Uigcuurais..

Loc.

Geary serQumeeev
n. < Geen senis+.

3.

kuntikkay-ericcal,

Inflammation of kidneys;

முத்திராசயத்திற் காணும் ஒரநோய்,

குண்டிக்கொழுப்பு

979

குண்டிக்கொழுப்பு
குண்டி

4

116,

wantonness,
இறுமாப்பு.

1ஸ௩$ு-1-10]ெறம,

[26௩055 ௦7 5ம1:001.

arrogance,

sauciness,

x.

ர்க்க,

kunti-kay-,

v. intr. <id.

+. Lit. to be thinned in the buttocks. To
become emaciated on account of insufficient

8000, 660.3 6௦0 ஜான 1௦௨௩; உணவின்மையால் வயிறு.
காய்தல்.
குண்டிகை (வடயிகவ், ௩. 4.
1.
Ascetic’s pitcher; sidrLeub. ararqpacr குண்:
டீகைநீர் பெய்து (இவ், இயற். நான். 9). 2, Coconut
or other shell, 0560. ௨5 உ. 16௦606௧016; குடுக்கை.
குண்டிகைப் பருத்தி (தொல். பாயி, உமை). 3, Name
of an Upanisad; நூற்றெட்ட
உபநிடதங்களுள்
குண்டித் துணி

kunti-t-tuni, 2. 4குண்டி*
%பர41-ற-றவர(வ், 2. <id.

பிரும்டபாகங்கள்.

147.

@evorg wird kuntiyam, x. perh. kunda.

1.

Slander; per, (w7.8.) 2, Exposure of secrets;
இசகசியத்தை வேரிப்படூத்துகை,
3. Falsehood,

He; Gumi.

(R.)

2.

kunti-y-elumpu,

Garg Quigyicty
குண்டி.

05 580100;

ஆசன

எலும்பு,

(39.)

குண்டில் 10/1, 2. 4குண்டு' *. 1. 5ஸ2]1 8614
or plot; #yGawb. (Sar) 2, 18௧௦1; முதுகு. (W.)
kunti-varru-,

குண்டிவற்று-தல்
<eere+.

GaerDsse@

gomb.

(சல். ௮௪.)

6.

Loc.

kuntu-k-kattu, n. < Gerd"

1. Tying anything en masse;

துக்கட்டூங் கட்ட, 0௦/07.

திரளக்சேர்த்

2. Binding one’s neck

and heels and forcing him into a position like

உவ!)

ஒதவனுடைய கழுததையும் காலையும் ஒன்று,

சேர்த்துத் தீரளாகக்கட்டூங் கட்ட.

+.

GeaOset_ont_

kuntu-k-kattai, 2. <id.

Unhewn or unsplit pieces of wood; Ward

கமத உநண்டைவிறகு.

0//04...

குண்டுக்கல்

kuntu-k-kal,

ஐ.

<id.++

1. Unshaped or undressed stone, rubble ; வேலை
Goig: Gatiuefituims &&.
2. Weights of a
balance; ganFcr Sopa.

2ம்;

அரைத்துணி.

குண்டிப்பட்டை

ea&gb.

@emOseovrd kuntu-k-kalam, ஐ. 4குண்ட”
+. Astandard measure of capacity =24 marak-

ஒன்று.

மய)

5. Pool, pond;

Manure-pit;
+.

Gowryg STW-SeV

+.

வளவு.

insolence;

1722.

3/22% 01௦01டி

குண்டுச்சம்பா

v. intr.

24 மாக்கால்கோண்ட லாளவு.

(௦. ௦.)

குண்டுக்கமுதை 1:004ப-18-1210124, ர. 4குண்
G+.
886-௧85) ஆண்கழதை. (பஞ்சதம்;)
@GerOssTuid kuntu-k-kayam, n. <id.+Gunshot

wound;

உண்டான புண்.

@GeaOserrer

துப்பாகீகிக்குண்டூ

பட்டதனுல்.

kuntu-k-kalai,

௯. <id.+.

Covering buli; Gunes Gugas. Loc.

@xar OSB oncord kuntu-k-kiramam,
n. <id.
+.
Villages, 11 in
the ‘randome shott’

number, included within
of a brass gun fired from

Ft.St. Davidat Cuddalore in 1690, and forming
the territory

sold

to the East

India Company

by the Mahrattas; 1690-ஆம் வருஷத்தில் கூடலூரி

506 குண்டிகாய்-..

GowG kuntu, 2. 1. [T. kunda, K. Mhr. லுள்ள கேண்ட் டேவிட் கோட்டையிலிருந்து சுடப்
guia.)
Ball; anything globular and heavy; பேற்ற குண்டு விழந்ததாரத்தீற்கு உட்பட்டவையும்,
பந்துபோல் உருண்டு கனப்பது.. 2. A standard மகாராட்டிரர்களால் கும்பேனியாநக்கு வீற்கப்பட்ட
weight; Bmpadame. (é.) 3. Scales; gevté வையுமான 11 கீராமங்கள். (6. 5.&.ற. [, 48).
கோல், (பிங்) 4. Round vessel of medium size;
Ge@GéGReos kuntu-k-kutirai, உ. <id.
உண்டை வடிவான ஒநவகைப்பாத்தீரம். 0௦1௦9. 5. +. Stallion. adult male horse; qyeirg gems.
Cannon ball, bullet; Psm&S5er6. 6. Globular
@erOsGrpsv kuntu-k-kulal, ஈ. <id.+.
ஐ௦13 %௦ம; உநண்டையான போன்மணி. பொன்
னின்பட்டைமேத் குண்ணெவத்த (8.1.1, 11, 189). 7. 866 குண்டுக்குழாய். (w.)
GemOSGipTus kuntu-k-kulay, ௩. <id.+.
Bolus of bhang or other narcotic drug; sé’
முதலிய லகிரியுநண்டை,
8. Testicle of beasts; Small cannon, blunderbuss; ஓநவகைத துப்
விலங்குகளின் alms. 9. Stallion, adult male பாக்கி. (9)
horse; acing #emr. (GU.) 10. Akidney-shaped
GarGs@avbry kuntu-k-kempu, 2. 414. 4.
graft mango;

érgiiusbgi என்னும் மாவகை.

[M. kuntu.]
GorrG" kuntu, 2. cf. dunda.
1. நஸ்; ஆழம். வண்ணெ மலர்ந்த குண்டுநி ரிலஞ்சி
(மணி. 8, 8), 2. Sinking in, hollow, lowness;

தாழ்வு.

(சூடா)

(S.1. Lili, 105.)

A

small

field;

FoGaw.

4, A land measure= 1089 sq. ft.

றி 300௨ (௩. 8);

நல. மட 3

3.

1089 சதும அடியுள்ள ஒரு நீல

5௨௦ குக்சுக்கெம்பு. (௦. ௦)
குண்டுங்குழியுமாய் 100 ம0-18ப]4-)-பர-8$ட,

adv. <id.+.

பயல?

OF e ouT
Gan

மேடம்பளளழமாய்.

kuntu-c-campa, n. Cid. +.

A kind of campd paddy that matures in six
months; qponong
ss ob வளையும் சம்பாநேல் வகை

குண்டூசி

980

குண்டுச்சுழி

To fail, to be unsuccessful, as inan undertaking,

Gear @#arf) kuntu-c-culi, 2. <id. +. The
circular portion of kompw which forms part of

examination, 8௦; தோழீல், பரீட்மைழுதலியவற்றில்
தோல்வியடைதல்.

பில் வளைக்தஜ் சுமி.

மணி.

the symbols of certain vowel-consonants, as in
செ, கோ, ௦(௦.; உயிர் மேய்யேழத்துக்களின் கோம்
குண்டுச்சூளை

n.

<id.+.

அமைக்கப்படூங் காள

வட்டமாக

Circular லி)
amis.

kuntu-c-cijai,

Loc.

@GoarGe tsp kuntu-catti,n.<id.+.
earthen vessel;

உநண்டையான

Round

சட்டிவகை,

கூனை

Ye குடமும் குண்செட்டியும் (சணிப்பா, 1, 109, 20).

குண்டுணி kuntuni, 2. cf. குண்டணி.
1,
Inciting, instigating to a quarrel; suai Gms.

சோளும் குண்டுணிப்பேச்சும் (இராமகா, உயுத். 81). 2,

Slander, calumny; Gan’Gara. (R.)

3. Tale-

நககா6; கோட்சோல்லுவோன். யாரோடும் குண்டுணி

யாய்த் திரியவேண்டாம் (உலக.),
குண்டுணிதாரதர்
<GerGexit.

Lit.

kuntuni-naratar,
Narada,

the

2.

talebearer.

Talebearer, instigator of quarrels; Gan’Gana
விக் கலகழட்டேபவன்.

(0௦1/0.

குண்டுதலையணை

kuntu-talai-y-anai,

குண்டு?4. 80௦117000கி.ற!1100; வட்டத்தலையணை..
@Gexr@engAusd

kuntu-tairiyam, n. <id.
முரட்டத்தைரி

குண்டுநீர் kuntu-nir, ஐ. <GewG'+.

sea,

as

being

deep;

(சாலடி, 94).

குண்டுதூல்

SL.

1040-00],

The

Gan@fioauss

௩.

ஃகுண்டு4.

21 யற் 11௦௨ 5௦ம் 09 025005; துனியில் ஈயக்குண்டு.
கட்டப்பட்டிருக்கும் அளவுநூற்கயிறு,

குண்டுப்பிணையல்
prob. id.+.

kuntu-p-pinaiyal,

A kind of hinge;

@eGuG-ge

(01/௦7.
Same.

n.

(J.)

kuntu-patu-, v. intr. <id.

+. Tobe shot, to be wounded with bullet; Gang

குண்டால் தாக்கப்படூதல். குண்டுபட்டுச் செத்தான்.
குண்டுபாய்-தல் 1:0010-0£3-, v. intr.
< Gear
6+.

7௦ 060006 00110; ஆழம்படுதல், முள்ளுக்

குத்திய இடம் குண்டுபாய்க்துவிட்டஅ. Collog.

குண்டுபோடு-தல்
ஃகுண்டு4.
honor

1%00(0-ற6(ம-,

உ, intr.

1. To fire a salute as a sign of

to distinguished

persons,

etc.;

அரசாங்

கத்தில். உயர்ந்தபதவியில் இருப்போர்கள் வநங்காலங்
களிலும்

Bp

விகேஷகாலங்களிலும் மரியாதையின்

wee வடிபோதேேல்,
ot

day

by gun-fre;

வேடிபோக்தல்.

2. To mark the time

stages comisgaspara

3. 7௦ 616; இறத்தல், tae

kuntu-marakkal,

@aGwséerev

A grain

<@es@?+.

of capacity=

measure

(௦.7௩...

எட்டூபப்படிகோண்ட ஓரளவு.

8 pati;

938)

gr @Oiogipskuntu-maram,
Lower

(Weav.)

௩. 4குண்டு 4.

batten,

half of the

the heavy

round bottom piece of the batten of which the
upper part is the palakai, which gives it its
10:௦6; தெசவுத்தறியின் ஓர் உறுப்பு.

ஈ. <id.

1£00(0-ஐ௨ரய௰(ய,

குண்டுமருந்_து

+. Bullet and powder, gunpowder; Gamugigiகுண்டுமல்லிகை kuntu-mallikai, . <id.
Tuscan jasmine.

+.

See §LtwdaS ens.

(ep. H.)

<id.+.

om.

kuntu-malai,

GerGwr%v
Necklace of 2௩35)
வகை. Loc.

கழத்தணி

மணியாலமைந்த

kuntu-marru-

குண்டுமோற்றுக்குழிமாற்று

௬.

Loc.
+. Rash courage, foolhardiness;
யம். 1,௦0௦.

குண்டுமணி பட்டகம், ௩. மோ. 01 குன்றி

[T. kundamarpu.]

k-kuli-marra, 7. <@erO"+.

1. Exchange
Lit., exchange of lands.
Loc.
between families, of daughters in marriage;
2, Deபேண்ணைக்கொடுத்துப் பேண்வாங்குகை.
மோசடியான

ceitful action;

காரியம்.

GearGard kunturam, n. <id.+.
of cow-dung

kulai-y-uram;

Manure

etc., as stored in a pit, dist. fr.

லிய உம்.

குழியிற்சேர்த்துவைக்கும்

குண்டுருட்டாய்க்கட்டு-தல்

சாணமுத

1:04ம௦(-

tay-k-kattu-, v. fr, <@aerG'+.- 1. To tie any1 ஹ ௭. ௩2596) திரளச்சேர்த்துக்கட்டதல். 2, 7௦
tie up head to heel, as rolling one into a ball;

ஓரவனுடைய
கட்டூதல்.

தலைகால்களை ஒன்றுசேர்த்துத் திரளக்

(௦1/09.

@erOCrreter kuntu-rocanai, n. prob.
id.+rocand. An odoriferous root growing in

circular masses;

aira2anujib 2geiren_ang.ajipsirar

ஒருவகை மநந்துக்கிழங்கு, (மலை;)

குண்டுவட்டில் 1010-1241, 1. 4 குண்டு.
A hollow dish;

ac gas aye.

(w.)

@GenGersod kuntu-lakaram, n. < Ge"
+. The Tamil letter or, as beginning with a

109)

oc.

*

சுழித்துத்தொடங்குவதாகிய

போது

குண்டூசி kuntaci, ௨. 414-4௮௮.

தலைதிரண்டூள்ள ஊசி.

எகரம்.

Pin;

குண்டெழுத்தாணி kunteluttani, n. <id.
+agpésneni,

Style with knob at the top, dist.

fr. matakkeluttani;
எழத்தாணிவகை.

s%vcusdah

திரண்டுள்ள

குண்டெழுத்து

லார்பியய,

. <id.+.

Bold round hand; திரண்டு தடித்த எழத்து..
kantéru, ௩. perk. id.ten-.
ini
Akind of fish; Betrasns. (w.)
@Gexreor. kuntai, n. prob. id. 1. Bull,
௦௦) எந்து. வையம் பூண்கல்லா றுகுண்டை (காலடி,
350).

ராசி.

2. Taurus,

(பிங்)

குறுகித்தடித்தது.
1).

4.

a sign

zodiac;

@tu

குண்டைச் குறட்பூசம் (தேவா. 944,

குழுமுட்சள்ளி
mimosa.

of the

3. That which is short and stout;

(அசசா.

56

184)

ஈகை”

கோட்ட

குண்டைக்

Soe.

Shortness;

குணங்கு

981

குண்டெழுத்தாணி

5. A

species

kuntai-c-campa,

person;

lll-natured

2. <id-+.

kuna-k-kétan,

@oréCetoor

இசம்சாக்

நற்துணமற்றவன்.

குணக்கேடன் (சைவச. ஆசா, 17).
@emsCe@ kuna-k-ketu,

1.

<id-t.

௩.

2.
Bad disposition, ill-nature; Gas gam.
ayng
Garis
disease;
in
Unfavourable symptom
நீலை.

தியமாக மாறும்

குணகண்டி. 1200ல், ». Indian jalap.
9௦௦ சிவதை, (மலை)
குணகாங்கு 1416, n. See குணகாங்கி
wb, Gers யென்னும் சருகாடகச் சந்தமும் (யாப்.
வி.96, பக். 490).

௩.

Guna-gatiga.
in Kanarese;

stbut

of campa paddy;

noble character; shgcmb Wéaadr.

of

1 (௩

குண்டைச்சம்பா

குணக்குன்று %002-12-1॥றரம, ௩. “தரகர்.
Lit., a mountain of good qualities. Person of

குணகாங்கியம்

kuna-kankiyam, n- prob.

An ancient treatise on prosody
usmpuGsrg ectran wrist.

குணகால்பெமென்னும் சருகாடகச்சக்கமேபோல மக6௨
மூன்னிலைத்தாய் (காரிசை, பாயீரவுமை)..
குண்டோசனை 1-0(60றவ், ௩. 5௦% குண்ட
குணகாரம் 10௨-82௨, 2. <guna-kara.
Akind

<@swen_+.
நேல்வகை,
ரோசனை.

(1)

(.)

குண்டோதரன் 10046(கா2ற, n. <kunda
1. A short gluttonous goblin in the
+udara,

host of Siva, having a capacious round belly;

சிலகணத்த

பெநவயிறும் துறுவடிவும் உடையனுன

வரன் ஒருவண், குண்டோதானெனு ஈமம் பூண்ட (திரு
வாலவா. 4, 92).

பெநந்தீனீக்காரன்.

2. A stout big-bellied glutton;

குணக்கு.

குண்ணவாடை

7. prob.

kunna-vitai,

Gerasrament_
North-east

கூட்டினாலும்

wind;

வடசீழ்க்காற்று,

கூட்டும், கலேத்தாதும்.

சலைக்கும். 1௦2.
குண்ணியம் 12ம் வா, n. <gunya. (Arith.)

Multiplicand; GugésuGs eri,

குணக்காய்ப்பேசு-தல் 110429 -ஐ-06௦0-,

v.intr.<.5e74@ +. To talk perversely, advance
captious argument; விதண்டாவாதஞ்செய்தல்.

குணக்ொடு
grahin.”

One

who

kuna-k-kiraki, n. <gunat

recognises and appreciates

the good points only ; சந்தணத்தையே கொள்பவன்.

1. East;

&@' kunakku, n. prob. G--

கீடிக்த. சசைபொரு தொகெடற் குணக்கும் (புறா. 0,
கோணல்.
curvature;
2. Crookedness,
3).
3. Crossness,
சாயின்வாலைக் குணக்கெடுக்கலாமா?

opposition ; எதிரிடை. குணக்குப்பண்ண.

4. Com-

முற்றுகை.
plication in sickness; வியாதி சிக்கலாய்

அவலுக்கு உடம்பு குணச்சாயிருக்கெது.

100.

குணக்கு”-தல் kunakku-, Fv. tr. Cans, of

குணகு-,

7௦ ௯)

வைத்தல். (94.)

(Arith.)

Gugéee.

Multiplication;

(67)

Ger @'-Gev kunaku-, 5 v. intr. perk. Se.
(W.)

cf. Gam@-.

1. To become bent or crook-

2. To sink, faint, fade, droop;
6௦; வளைதல்.
dejected; wonksmige. 4.
Tobe
3.
சோர்தல்.
To feel uneasy, to 56 ரகம்; மனந்தடமாறுதல்.
kunaku,

Gog’

».

See

kunapa.

cf

குணங்க.

kuna-kuni-pavam, ௯.
meus
<gunat guni-bhava. State of inseparableness

as an object

and its attributes;

பண்பும் பண்பி

யும்போலப் பிரியாமலிருக்கும் நிலை. அனல் வெம்மை
யும்போல்

. . , குணகுணிபாவமா

குணகோளார்த்தம்

<@eée+gola+ardha.

(௫, 9. 40).

100௨-1147,

Eastern

பூமியின் கிழிக்தப்பாதிக்கோளம்.

௩.

hemisphere;

குணங்கர் பர்கா, ஈ. “குணக்கு-. Devil,
goblin, evil spirit; yates. திரண்டன குணவ்

சரீட்டம் (கந்தபு. முதனாட்பாலு. 912).
குணங்காட்டு-தல் kunan-kattu-,

v. intr.

true colours,
in one’s out
1. Tocome
<guna+.
reveal one’s true character; Q@uimadgansas
2. To show signs of cure,
வேளிப்படத்துதல்.
as diseases; afumguld Camsrpagpan’ Gs.
குணங்கு!-தல் kunanku-, 5. intr.
See

குணத-,

குணங்கு?

kunanku,

௩. 4குணகு.

Devil,

ச௦ம்14௦; பூதபிசாசம். குணங்னெம்கானம்பாடி (கல்லா.

34, 4). (coer)

982

குணங்குறி
குணங்குறி

kunan-kuri, 2. <gura+.

and attribute;

வும். குணங்குறியற் நின்பரிட்டை கூடவன்றோ (தாயு.
்

குணசந்தி 00௨-௦௨1, 8. “ரிம். 4.

(Gram.)

Sandhi or euphonic combination in Sanskrit of
‘a’

or

‘a’

with

‘i’

and

‘u’

short

or

long,

resulting respectively in ‘2’ and ‘3,’ as @a@aus

திரன், ஞானோதயம்;
விரண்டுங்கேட

ஓகமாமூந்

௮ ஆ மன், ட ஈ வந்தால்

ஏகாரழம்,

தோன்றும்

௨ ஊ

வடமொழிச்

அவ்

வந்தால் அவ்வாறே.

சந்தி,

(ஈன். 299,

eens.)

@emreresi

kuna-cdkarar,

2.

<Guna-

sdgara. Commentatorof Yapparuikala-k-kari-

1:81; யாப்பநங்கலக்காரிகையின் உரையாதிரியர்.
GemreFre) kuna-cali, x. <gunat.’ Good

and virtuous person, one of noble

character;

நந்தணழள்ளவன்.

குணூலன்

1002-0112, க. 814. 4.

A man

of noble character and actions; sige நற்சேய

லுடையவன்.

GearanFeutd

குணத்துக்குவா -தல்[குணத் அக்குவரு

Form

sérentoujts
ang. SO]

characteristics;

ரின்றகிலை. 3).

குணப்படுத்து-தல்

kuna-caivam,

n.

<id.t.

kunattukku-va-, v. intr. <id.+.

grow better, reform; S#iuGse.

health, as from illness;
தல். 3. Toyield, ௨5௭)

குணத்தொகை

1. To

2.. To recoyer

GamGaforg
இணங்குதல்.

1:00௨-0-10%௧ர்,

சுகப்பட

2.

<id.+.

An appositional compound in which the first
member

stands

in adjectival

56௦௦03 ; பண்புத்தோகை.

குணத்தொணி

relation

to

the

(ஈன். 365.)

kuna-t-toni,

Twang of a bowstring;

n.

alder

<id.+.

s1Gggma.

Geass Hiard kuna-tattuvam, n. <id.+.
1. Condition

in which

manifests

itself

in

the Primordial

the

three-fold

Matter

division

of

primary qualities, satua, rajas, tamas, in equal
Proportion;

விளங்காமல்

குணமாய்ப் பதப்படைந்து

நீன்ற

மூலப்பகுதி

விளங்கிச்

tps

சமமாய் நின்ற

நிலை. (ச. போ. பா. 9, 9, பக், 101).

2. The world

in which the above condition prevails; குண
தத்துவத்திற்குரிய உலகம்.

குணதரன்

kuna-taran,

ஐ.

<id.+.

1.

Person of noble character; pbsamperorasctr.

(Saiva.) A Saiva sect which holds that salvation குணதானாயே குசனும் (இரகு. வாகு.1). 2. 5௨௨௦) 5/;

is for those who contemplate Siva as having
eight attributes and worship Him as His devoted
slaves, one of 16 caivam, q. v.; ug sppiamad

முனிவன்.

குணதாசே முனிமங்சையசே (இருதாற். 59).

குணதிசை 1002-1௦84.
4 குணக்கு --. 926)

சைவசமயங்களுள் சிவபிரானை எண்குணங்களுடையவ

கிழக்கு, குணதிசை பாதரீட்டி (இவ். திருமாலை, 19).

னுங் கோள்கையுள்ள சைவசமயம். (௪. கி. போ. வாதி

Virtue and vice;

ராகத் தியானித்து, அடிமைசெய்பவர்கீகே வீடு என்

GeaGsragtn

kuna-tosam,

n. <gunat.

merits and demerits;

séranio

கன்சமயம், 900.)

தீமைகள்.

குணஞ்ஞான் 1/0240௧ற, -n. <guna-gana.
1. One who understands and appreciates the

An ancient poem of 40 stanzas,

not extant;

Geer HG) kuna-niti, n. <id.+.

Lit., store-

good qualities of others; பிறர்தணங்களை அறிந்து:
மகிழ்பவன்.
2. Pleasant, good-natured, agreeable person; one of sweet disposition; @efu

குணழள்ளவன்.

(௦1/07.

Gaeri_G'- sev
nasta. tr.

kunattu-,

§ v. perh. ku-

children; GsdveubiGamisarse. (J.) 2. To caper
2௦% குதித்து விளையாடுதல். (j.) 3. To fascinate,

attract by fine dress, etc.;
Loc.

Gamr_G?

பகட்டுப்பண்ணுதல்.

kunattu, 1. cf. @e0.

bunch in a spike of

கதிர் முதலியவற்றின்

Small

grainor a cluster of grapes;

சிறுகொத்து. ().)

Ger
sB rund kuna-t-ticayam, n.<guna+.
three-fold

fundamental

சாத்துவிகம், இசாசசம், தாமதம்;

qualities,

viz.,

மூவகையாகிய முல

குணவ்கள். குணத்தெயல் குலஞ்சு (மருசா. 59).

kuna-narpatu,

n.

<id.+.

நாற்பது பாடலாலாகிய டுறந்துபடீட ஒந பழைய நூஸ்,
(தொல். பொ. 240, உசை.)

house of
௦வால௦122;

To coax, wheedle, speak amorously,

asa courtesan; womd&iGuage. (J.)—intr. 1.
To whine in jest; to speak saucily, as petted

The

குணதாற்பது

good qualities.
Person
நற்குணம் நிறைந்தவன்.

குணதூல்
ancient

kuna-nil, 8.

treatise

on

the

(GoorsG-sev

noble

நாம். 44.4.
art

நாடகத்தமிழ்நால்களுள் sory.

of

of

An

dancing;

(Rev. 3, 12, eens.)

kuna-p-patu-,

ஐ,

intr.

<id.+.
1. To change for the better;
reform; சீர்ப்பதேல்,
2. To recover health,
from 0156856; வியாதியினின்று சுகமடைதல்.

To

improve, grow,

படைதல்.

4201)

(3)

thrive,

,*,

To

crops;
to

கழீவிசக்கங்கோள்ளுதல். 042.

குணப்படுத்து-தல்
Caus.

as

repent,

௦1குணப்படு-,

சீர்ப்ப்துதல்.

to
as
3.

Gags
become

kuna-p-patuttu-, v. tr.

1, 11% make better, reform;

2, 0

௨7%

4158256; வியாதியை செனக்கியப்படுத்துதல்.. ofa

983

குணப்பண்பு

Ger csLiesorLy kuna-p-panpu, n. <guna+.
(Gram.)

Attributes,

as

qualities

of

Gard.

1 ஊபக0160655 ; அனுகூலம். காரியம் குணமாயித்து.

objects,

dist. fr. tolir-panpu; sdrooghégh

udryd

(Fas, 11, 262).
(w.)

@oarcsG@swst kuna-p-peyar, n. <id.+.
(Gram.)

3௦008, 85 சரியன், அழகன் ; பண்பினடியாகப் பிறந்த

பேயர்ச்சோல்.
3. Names given by poets to
persons on account of their special qualities;
சிறப்பியல்புபற்றி மக்கட்குப் புலவரால்
கோடூக்கப்
பட்டூ வழங்தம் பேயர். (பன்னிருபா, 147.)
குணபம்
kunapam,
n. <kunapa.
1
'ொழ56; பிணம், கோழைய சவசே யல்லாத் குணபம்

hunapasin. Spirit supposed to haunt burninggrounds; சுகோட்டிலுள்ள பிசாசு. (பிக்.)

குணபாகம்
bhaga.

1.

Favourable

அனுகூலமான நிலை.

௩. Atees.
௬.

turn, as of a disease;

குணபாகமாகச்

செய்க.

GearuaF kunapaci, 2. <kunapasin.
spirit, demon,

as

devouring

corpses;

Evil
amp

தின்னும் பிசாசு. குணபாசி . . , கடித்து நின்றயின்
(றன புறணி (அரிசமய. பரகா. 97).
குணபாடல் 1008-0218], n. <gunat.
குணவாகடம்.

See

(14.)

@eerGugei

kuna-pétam, ௩. 4.

குணங்கருஇ (தொல், சொல். 410).

2. Character;

மாண்ட குணத்தொடு மச்சட்பே நில்

லெனினும் (காலடி, 50).

3. 100 8கரஊர்வ] ரப வி073

சாத்துவிக இராசத தாமதமாகீய மலகுணங்கள். 4.
5. (Rhet.)
டெர்ம், எனி; கொள்கை. (இவா)

Inherent excellence

of style in a poetic composi-

1/௦). காப்பியத்தைச் சிறப்பிக்கும் சேறிவு தேனிவு
முதலிய தன்மை. அவற்றுள் சொற்சுவை குணம் அலம்
சாமமென

இருவகைத்து

(குறன்,

420,

Water-pot,

Gearioees! kuna-mani,n.<gunat.

GearLot-Fev

Person

sh5ertpsronaicir.

kunam-A-,

To become cured,

healed,

v. intr.

restored

<id.+.

to health;

செளக்கீயமாதல்.

நவம்,
amend,

உரை).

கொஸ்தப்படுத்துதல்.

correct;

6.

2.

StS pdeiae.

குணமுள்ளவன்

@GarpSHot

(Saiva.)

To reform,

(w.)

1:00௨-0]1842, n. <id.
pigenid eeo_w

Person of noble character;

kuna-ruttirar,

mn. <id.+.

The Lord of Relative Destruction

who functions in the region of kuna-tattuva;
குணதத்துவ நிலையராய் அவாந்தர சங்காரத்தோழீலைச்
'சேய்யும்-உரத்திரர், (சதாசிவ. 77).
Gulancha.
‘68 kunali, n. cf. Rundali.
565 சீந்தில், (மலை)

குணலை!

120318, ௩. 4828.

04: குணாலம்'.

1.

A dance attended with shouting ; ஆரவாரத்துடன்.

நடிகீகங் கூத்து. அத்தணர் குணலை கொள்ள (இருவால:
em. 4, 22).
2, Warrior's shout of triumph,
valour, 01 068806; வீராவேசத்தாற் கோக்கரிக்கை.

1. (w.)
@ewrkv?

Change of disposition for the worse, degeneracy; gomb
Gabgims.
2. Unfavourable
symptom ௦4 ௨ 015858) வியாதி அசாத்தியமாக
மாறும் நீலை. (w.)
குணம்! kunam, ௬. <guna. 1. Attribute,
அசன்
property, quality; Gungefdér gran,

ஒழக்கத்தன்மை.

குணதூத்றுக்கோடியும்.

௩. cf. kufa.

of excellent character;

வன்.

<gunet

வியாதி குணபாசமாயிருக்றெத.

மருந்தைக்

குணவிரதம்.

குணம்? 1,
pitcher; guts. (Sa)

See

2. Suitableness of preparation, as in medicine;

ஏற்றபக்தவம்.
Colloq.

13, 56

(@as. 2818).

+.

kuna-pakam,

12, 13௦7-1112; வில்லீன் நாண். தன்ிலை

குணமாக்கு-தல் 100௨-1060.) 9. ir, Caus.
2. cf. ௦8 குணமா...
1, To cure, heal, restore to

வேறுவகத் துண்டோ (பிசபோத. 31, 28).
120ர8-றவிகர,

Collog.

yagSGsaTay. (w.)

10. 001௦02; நீறம். (பில்) 11. 15005, ௦௦10; கயிறு.

(Ger)

1. 44),

கருமை, அழகு; பண்பு குறிக்கும் பேயர்ச்சோஷ்
(சன். 182.) 2. Nouns derived from abstract

குணபலம்

8. Excellence, merit, virtue; Gusirents.

. . . குணத்தினிசை சாட்டினன். (சத்தபு. அமரர்.

Nouns of qualities, abstract nouns, as

அதிவிடையம், (மல.]

7. 0௦071௦500௦6; சொஸ்தம், வியாதி குணமாயித்று.
9. Soundness of intellect;

@arsIonrp kuna-p-pilai, n. <id.+. Bad
temper; §oSGaG.

குணவதன்

of

the

body

உடல்வளைகை,

kunalai,
through

(பணவிடு, 310).

x. cf. hin.
bashfulness;

Bending
sox ste

கூச்சமுமாய்ச் சற்றே குணலையுமாய்,

GeurkuIG-gev kunalai-y-itu-,
ஐ. intr.
<Gerte'+. (w.) 1. To shout; Cardatose.
2. To dance ஊக

8௦01;

இரைந்து கூத்தா$தல்.

Geareugseid kuna-vatam,

n.<gunat vrata.

1. See துணவிரதம்... 2. Good qualities, nobility;

நற்குணம். களியுணர் வினாசைக் குணவதல் கொளுத்த
லாமோ

(2வச. 378),

@ewraisosr
Person of noble

kunavatan,
character;

n.

<id.+.

1.

நற்குண மடையவன்.

பசமன் குணவசன் பாத் லொளியோன் (லெப். 10,

குணவதி

984

குணி

181). 2. One who observes kuna-viratam; Som |

விரதத்தை qaoniqiuaisr. (Per. 10, 181, aes.)
auf kunavati, 2. <guna-vati. Woman

of noble character; sisenrpsirerascir.
குணவத்தன்

kunavantan,

vantah nom. pl.

of guna-vat.

குணவாக்கு

nm.

<guna-

See

goamauncir.

2.

<gunat.

kuna-vakku,

Peculiar character; விசேஷமாயுமைந்த குணம்.
Gemraurs1_

kuna-vakatam,

n. <id.+.

A medical treatise on the symptoms of diseases;

நோய்க்குறிகளைப்பற்றிக்

கூறும்

ஒர

<id.+.

(Gram.)

Noun

kuna-v-aku-peyar,

ஞான்; பண்புப்பெயர் பண்பிக்கு ஆகிவநவது.

Gewrauresr kunavan, n. <guna-vén
Man

நற்குணழள்ளவன்.

GeeraSwgi

of noble

nom.

character;

kunaviyatu, n. <guna.

which is superior; Gudrenowrargs.
ஒன்று உட்பட நிறை

kuna-viratam,

குணவீரபண்டிதர்

13-வது நூற்றுண்டிலிருந்த நேமிநாத

குணன் %யர2ற, ௯. <id.

Person possessing

attributes, qualities, used usually in compounds,
8 எண்குணன்; குணழள்ளவன்.
குணனம் 1மரகர௨௱, 2. 4தரசாக.
(Math.)
Multiplication,

one

of

atta-kanitam,

அட்டகணிதத்துள் ஒன்றகிய பெநக்கல்.

GemoPuid

kunaniyam,

n.

(வொ

q.

v.;

<gunaniya.

(Arith.) Multiplicand; Gugéstui8iGprans,

Genés7 Ausiund kunakkara-niyayam, ௩.

<ghuna + aksara + nydya.

letters

formed

by

1௨

௩௨

௪௨௨6)

chance

Illustration
by

worm-mark

of
on

wood, leaf ofa book, etc., to denote any fortuitous

குணா௮து

குணாம்பி kunimpi, n. <Gepwby-.
ous, comical, droll fellow;

(w.)
G@uwly'-ssv

speak insultingly;
irony, sarcasm;

kundmpu-,
to taunt;

§ v. intr.
(w.)

(தண்பொருண்மாலை.)

GeoSourrd kundkunam, n. <id. +a-guna.

Good and evil;

தீமையும்.

merit and defect;

Merry

kunalankirutan,

<gunatalai-krta.

One

adorned

நண்மையுந்

க.

with

good

அலங்காரமாகவுடையவன்.

குணாலம்! 1:0081௨௱,
2. ௦4. Geert’.

௦௦5 4௨௦108)

To

to use invective,

UsyGuage.

நந்தணமே

sar

கோமாளி.

Ge@owLy’ kunampu, n. 4குணாம்பு-.

௨141௪5;

as

Ludier-

buffoon;

1, Riot-

ஒருவகை மகிழ்ச்சிக்கூத்து.

(இவ், பெரியாழ்.

குணாலமா

4, 6, 9).

2,

Warrior's shout of triumph;
விராவேசத்தாற்
கொக்கரிக்கை. குணாலமிடு சூரன் '(இருப்பு. 185).

Ge@xyevrb’ kunalam, n.

& 14;

ஓநபறவை.

காகல் குணாலஞ் சலம்புமே (கம்பரா. ஊர்தேடு, 151).
One

who

avuiest kundlayan, n. <gunat @-laya.
is the

abode

களுக்த ஓதப்பிடமானவன்.
குணாலை 100212, ௬.

13, உசை, பச். 89.)

of all virtues;

See gown!

குணங்

(கலப். 8,

குணாளன்
kundjan, ௩. 4 சமரசம் ஆள்...
Person of noble character; நற்குணமிக்கவன்.,

சட்டிச்குல் குணாணனே (சவிகுஞ். 10).
குணி!

ம்,

Possessing

<gunin.

attributes;

wsini9.

1. Object,

as

Gow éerQuui

9 6௬2௧௦௧ 0௦00176006; மரம் புஸ்தகம் மூதலியவத்.
குணிமேல் கின்றது. (குறள், 58, உமை).
நில் புழவின் அரிப்பு எழத்தாதல்போலத் தற்சேயலாக endowed

நேர்வதைக்கறிக்தம். Gok

That

That which

கிழக்கிலுள்ளது.

பொரு தொகெடல் (புறகா, 6, 3).

kuna-vira-pantitar, n. டிச் இரிமினோ

The author of Némi-natam, who lived

896 130௦;

குணா_து kunatu, n. <Gersq.

குணாலங்கிருகன்
<id.+.

wardSasggiés oSSpuqutsd
கொள்ளும் ஒரு சைனநோன்பு. (2வச... 2818, உரை),

நூலாசிரியர்.

குணாதீதம் kunatitam, 2. <id.+atita.

That

Jaina.) Vow of secondary importance, dist. fr.
makd-viratam;

<id.+.

குணவிசேடம்.

குணவியது talk, drollery, idle joke; way. (w.)

n.

ல.

which
is absolute, above ail attributes,
referring to மேம்; குணங்கடந்தது.

(5.1.1, 11, 431).

@eralrgsto

e7ams

Excellence of character, qualities; pre-

dominant characteristics;

literally signifying

abstract quality used figuratively to denote the
concrete object having that quality, ௨5 கீலஞ்சூடி.
sing. of guya-vat.

Saya.

15

n.

kunattam, ஐ. perh. kunapat

நீ 1:10 of masquerade dance;

வரிக்கூத்து. (லெப். 9, 19, உரை, பக். 89,)
குணாதிசயம் 1:008(1/௦ஷ௨௱, ௩. 4 சச

வைத்தியநால்,

பேர்பெறுவ் குணவாகடஞ் சோதித்து (அறப்... சத. 51).

குணவாகுபெயர்

G@pt_rib
ஆட்டம்.

2. One

with good qualities; தற்குணழடையவன்.

Goh kuni, n. Chuni. 1. That which
is
lame; முடமானது. (சூடா)
2. Person with a
withered hand,
useless arm;

கஞ்சன் குணி கூனன்

சோத்தைக்கையன்.

(சைவ. ஆசா. 10).

குணி:-த்தல்

104,

77 v. tr. <gun.

தல்.

4. (Arith.) To multiply;

@GaAFid kunitam, n. <gunita.

2.
the nose; péarGuage.
mur, grumble; pemipaase.

Gugag

1. (Arith.)

Gugé&ass Carma.

(கம்பரா. பிணிவி. 93),
sideration; qyembd&.

2. Investigation, conகுணிப்பின்றி . . . பணித்த

3. 158462, ££8௨ா0; மதிப்பு.

GoAIDLWT

kuni-p-peyar, n. 4குணி*.

குணகு-.

2௦ suffer; to be in distress;

1பரயற்80,

3. 81/0; கவண். (பில்)

9).

Gam

Worm,

kunu, 8. <ghuna.

maggot;

புழ. (௮௪. நி.)
4குணுங்கு-..
௯.
(யாழ். ௮௧)

வயகரா,
குணுக்கம்
Suffering, distress; sumSpie.

குணுக்கன் kunukkan, 2. <@s onom.
One who talks through his nose; pésmb Guar
வோன். (யாழ். ௮௧.)
குணுக்கு!-தல்

1. Tobend;
8.)
நுணுக்குதல்.
GeMss*

kunukku-,

5 உ. fr. (wap.

ange.

2. To powder;

kunukku, ௩. நால். குணுக்கு-.

1.

An ear-ornament. See sigcaS2eur. (Se.) 2. Ring

of lead or brass suspended in the lobe of the
ear to stretch it; செவி வடித்தற்கு இடும் குதம்பை.
3. Lead for a fish-net;
(சனேக். 109, eas.)
மீன்வலையின் ஈயக்குண்டு. (3.) 4. 541221; வேள்ளி.
பணியாரவகை,
(w.) 5. A kind of sweet-meat;
Loc.

குணுக்குத்தடி kugukku-t-tati, n. <Gaws

கும்.

Club

or

heavy

gonugu.

kunuku-,

cf. ome,

To

4குணுக்கு-.

cattle, butter, etc.; கோச்

A kind of

௯.

Loc.

குத்தகை பலம், vn. <U. gutta.
gutta, K. guttige,

(இவ்.

ும்
ந்த
. குணுங்க
யளை

kunai-vantu,

beetle; acirGame.

1.

2. [M. kunuk-

M. kuttaka.)

[T. Tu.

1, Contract of

16256) கவுலோப்பந்தம். பொழில் குத்தசையாத்தக்தீர்

2, 1,856 ௨௭௦௦௦0) குத்த

(குமா. பிர. இருவாரூர். 27).
கைத்தோகை.

குத்தகைக்கடை-த்தல் kuttakaikkatai-, v.
To let out,
ger?-.
77... 4குத்தசைக்கு
lease out, as land; sajuts& கொடுத்தல்.

kuttakai-k-karen,

குத்தகைக்காரன்

Contractor, lessee;

குத்தகை
வன்.

GSSOSFFTSQ

<id.+.

farm,

௩.

Sajed வாங்குப

kuttakai-c-carakku,

௩,

Goods secured by contract; qtmsises

'சேய்த சரக்கு.

GSs5FF@O
4.

156

kuttakai-c-cittu, » <id.

0260) கவுல் பத்திரம்.

@sSsoesrtt kuttakai-tar, a. <id.+.

See

குத்தகைக்காரன்.

ToH kuttakai-taran, n. <id.+.
GsSeossT

an

iron

5௦௦ குத்தகைக்காரன்.

5 v. intr.

<T.

<id. +. Money payable by a lessee for the lease ;
குத்தகைக்கு ஓப்பந்தப்படிக் கட்டவேண்டிய போதன்.

stick

with

ferrule; @gcytnporCr sorss ef. (w.)

GBAGSH

Gewraucir®

ummugégse

கடிப்பு. குணில்பாய் ரச னிரங்கு மருவி (புறகா. 143,

1.

Devil, goblin; Guu. (of. &)

௦ கரியன்; பண்மியைக்காட்டும் CumtsGare.
ku-manam.] Smell of
நாற்றம், வெண்ணெ
சை
Geshe kunil,
cf. kus. 1, Short stick, பெரியாழ்
. 2, 4, 1)வர்க; குறுந்தடி, சரும்பு குணிலா மால்சணி யுதர்ச்
2. Drum-stick;

agigised-

(யாழ். ௮௧.)

குணுங்கு”

Concrete noun, dist. fr. kuna-p-peyar,

cf.

v. intr.

1வரயம்2-,

குணுங்கு'-தல்

குணிப்பான மனிதன். 1,00.

கும் (இங்குது. 87).

'தோற்கநவி

Drummers;

3.

(காலடி, 392). (இவா)

யானரீ. (இவா.) 4. 1,ப15-ற1ஷுூசா5; குயிலுவர்.. (சூடா)

பிசான் (இருதூத். 93),
(Gram.)

புலையர். கவ்வித்தோ நின்னுங் குணுங்கர்சாய்

ஸஹ?

குணிப்பிலாமையும்

2. 1௦8 08506

ஒழீந்தோர்.

vile 0௦5௦05;

Base,

குணிப்பு வாழ்ற, ௬. 4குணி-.. 13 8501416,
சேனையின்

Oawresr sv kunu-kunenal, n.Onom.

Gea

குணிதஞ் செய்திடு (சைவச. பொது. 10).

sora.

To whine, mur-

expr. signifying whimpering, whining; முணு
முணுத்தற்தறிப்பு.. (8.
குணுங்கர் 1மரமம்கா, ௩. றால். குணுக்கு-. 1.

2, 6610, ௨ 1௨ 6080-1010; _ மடங்கு. இவந்றி af
reckoning;

1. To speak through

(W.)

onom.

<G@s9@a

தல்.
Product of multiplication;

பொருள்.

பறித்த (திருப்பு. 070).
GGG 21° SSO kunu-kunu-, 77 v. intr.

அவர்குழுக் குணிக்கின (கந்தப். அசுரர்தோ. 25).
151501, 6015102; ஆலோசித்தல். கொணரும்.
யாவதெனக் குணிக்கும் வேலை (கம்பரா. இருவவ.
3. To determine, define, limit; ammums

(இவா)

குணுகியிட்டே

கோத்சுதல்.

1, pleasantly;

To estimate, calculate, compute, 160100; சுணித்
தல்.
2. 1௦
வகை
38).

குத்தகைப்பொருள்

985

குணி-த்தல்

caress, prattle, talk

குத்தகைப்பொருள்

kuttakai-p-porul, n.

986

குத்தகைமாறுதல்
GisensutTpse
<id.+.

kuttakai-marutal,

Expiry of the period of lease;

கைக் காலம் ழடிவுபேறுகை,

1.
53%

குத்தியள-த்தல்

GS;Setter kuttalai, 7.a”
only with the help of rain;
யும் நேல்வகை,

Loc.

GFF asOuG-SHev kuttakai-y-etu-, v.
tr. <id.+. To obtain a contract of lease; 585
கைக்த

வாங்ததல்..

GSS

Bull;

எருது. (பில்.)

குத்தரசம் 1ய10வரக௦க௱,
பெநங்காயம். (மூ. ௮.)

n.

Asafoetida;

(0. ஈர. D. i, 95)

kutti, n. €குத்தி.

52 குற்றி.

GSH" kutti, n. <@as-.
test the

@FStb kuttam, n. cf. kakud-vat.

A paddy growing
wreramfure afer

600;

7௦௨.

1. Iron probe to

contents of a Sack, as of grain, sugar,

கோணிழட்டையினின்றும்

அரிசிழுதலியவற்:

றைக் குத்தியேடுக்தங் கநவி.
2. Coulter
மிலன்; கலப்பைக்கூர். (செக். 4, 212.)

GSH

kutti, n. <gupti.

thought,

speech

or

deed;

of

a

Restraint, as in
#fParemr og Sad.

குத்தல் 10:02], %. 4குத்த-. 1, Internal pain,
8௦1, (12௦010 ஐ; உடம்பின் உள்நோவு. உடம்பிற்

குத்றம்விட்டார் குத்தி மூன்றுடையார் (இருநாற். 75).

குத்தலுக்

லரக்கும் கள்ளும் (குற்று, குத. 118, 3). 2. Cruet, vial

குடைச்சலும்

பொறுக்கறூடியவில்லை.

2.

குத்தி*

மடம், உ.

1. Bottle; gi.

esau

Hitting, wounding
; wemb GpradGakins. sari
எண்ணேய் வைத்தற்கதவுக்
பேச்சு எப்பொழுதும் குத்தல்தான், 3. 1௨05101005 for oil or 0/0)
'றுதுடுவை. 7௦௦.
position, as of a house opposite to a street, a
GSS kutti, n. prob. gotra. Earth, ground,
well opposite to a doorway; @pgefig afmra
86 அமைந்திநப்பது முதலிய குற்றம். 4. 1, ௨ும் ௦ 5011) மண். (சூடா)
site exposed to the dash of water-currents; £3
GSD kutti, n. <U. hushti.
Wrangle;
குத்தலர்ன டம், 5, 565 குத்தலரிசி. (இக்தபாச. 54.) மாறுபாடு,
குத்திபடும் வாதுபொரு சொத்த மருங்இனொள்

GS5uHA kuttal-arici, n. <id. +. Husked
1108) குற்றித்தீட்டிய அரிசி. குத்லரிச இருகாழியும்.

(6.11 1, 96.

குத்தன் 1:ப11கற, 1. <gupta.

குத்தா க,

௩.

GSSTHES

kutti-kal,

(கலில். 319, பு.ஜப்.)

கநாத.

825 குத்துல்.

a. 4குத்த- 4ம்

Stone or brick laid upright on edge; Gat

குத்தாக வைக்தங் கல்-அல்லது

kuttani,

wound

one's

உ tr.

feelings

by

'சய்தல்.

uli iGuut.

க்காயிழ; குப்தவமிசத்து அரசன்.

GSsrewh

To

1. Protector;

அரதன
குத்த னென்னும் . . . பெருங்குடி வணிகன் (செய்வர்.
திப்பு. தாயான. 8)... 3, King of the Gupta

needle with a wooden
யமைந்து நீண்ட ஊசிவகை.

குத்திக்காட்டுதல் 1200-12-82,

<@#s-+.

bluntly
pointing out his weakness;
ggaseér
(சேதபு. சேதயாத். 13). தற்றத்தைச்சட்டிக்காட்டி அவன் மனத்தைப் புண்படச்

காப்பவன்.
விசுவ குத்தனா9
2. A Vaigya title; mafut

+,

(கானத். உலா, 427).

சேங்கல்,

௯. <idt.

A long

handle; மரக்கைப்பிடி

குத்திச்கொல்லன். kutti-k-kollan,

n. prob.

guptitT. golla. A person with the citikani
bow employed to carry treasure; ஆயுதபாணி
யாய்ப் போக்கிஷங்கோண்டு சேல்பவன். (0

குத்திச்செருப்பு 120 111-0-06பறறம, 4. 4குத.

+-

Shoes with thick 50107

செநப்பு,

A

(37.)

குதியிற் கனழள்ள.

குத்திடி kuttiti, n. perh. o457-+ Qe".
genus

வகை.

of

sea-fish,

Trachynotus;

1.

a_&8eér

2, A sea-fish, more or less golden, at-

taining 20 in. in length,

GEST OHGSSI-S

ynotus ovatus;
kuttimar-kuttu-, v. போன்னீறங் கோண்ட கடல்மTrach
ீன்வகை..
To make a covert, sarcastic hit at
குத்திப்பிடுங்குதல் kutti-p-pitunku-, ஏ.
a person; §PGuTad குற்றத்தைச் சொல்லிக் காட்டு.
intr.
<id.+.
To havea tendency to vomit;
8h. Colloq.
வாந்திசேய்யவரதல், சோற்றைச்சண்டால்
 அவனுக்குக்
GéSTIEG kuttarkku, a. 414
4 ஆர்க்கு.
.
குத்திப்பிடுல்குறத. (0௦770.
Palmyra withe or cord used for stitching with
குத்திப்பேசு-தல் kutti-p-pécu-,v. tr. Cid.
24424) குத்தாசியால் வாங்கித் தைக்கும்

tr. Cid.+.

பனை

மடீடைநார்.

குத்தாலம் 1:0681௨0, ௩. <kuddala.

mountain ebony:

குத்தாலா
See

கடரோகிணி.

See #gangP.

kuttala,
(மல)

௯.

Holy

(மலை)

Christmas

rose.

+.

To make a cutting remark;

ஒருவசைச்சுட்டிப்பேசுதல்..

Coliog.

நோவும்படி

்

குத்தியள-த்தல் 1:0/14-7-2]16-, ௨, 25, 418.1,

To measure by diving the measure
deep into

the grain;
த்
மணத்தல்,
தெரிது, உட." ியத்தி்
mids

குத்தியோட்டம்

987

@SHCum 1x kutti-y-ottam, n. <id. +.

குத்துக்கரற்தை

010, ௧5 1௦ உ ஜா;

துப்பாக்கி பூதவியன கேட்டித்

தல்.

pick

Fulfilment ofa vow by going round a temple
with sharp spikes thrust on the sides; @acar®
விலாப்பக்கங்களிலும் கூரான கம்பிகளைக் குத்திக்

(8.)

10. To

coconuts;

Upsse.

Loc.

கொத்துதல்.

கொண்டு கோயிலை

வலம்வநம்

@SRriéer767
dra+.

ஒரு பிரார்த்தனை.

kuttira-k-karan, n. <ksu-

Deceitful, crafty fellow; agsactr.

+.

Sarcastic language, cutting speech; @sibs

துரைக்குஜ் சுசோல்.

குத்திரம் ! யமம், 8, 4தவசீக,
guile,

craftiness;

ness, baseness;

agsaab.

இழிவு.

1. Deceit,

(இவா.)

2. Vile-

குத்தமெய்ப் புற்றகத்து

(தாயு. எக்காட். அன்புகிலை. 4). , 3. $க௩௦௨87,

1009,

cutting speech or allusion, insinuation; ஏளனச்
Gar&.

(W.)

4.

(w.)

Cruelty,

inhumanity;

§gmb.

Hill,

@SHmb*

kuttiram,

உ. <ku-dhra.

GSBrb*

kuttiram,

n. cf. katu-tiktaka.

mountain; wo. (Se)
Sunn-hemp.

+.

See சணல்.

குத்திரவித்தை

kuttira-vittai, n. <keudra

1. Craftiness, subtlety; knavery; smb.
௨810);

2. Sorcery, black

cough,

Whooping

னீதமல்.

சூனியவித்தை.

kuttirumal, ஈ. 4குத்த-* இரு

GSAGuoed
மல்.

(மலை;)

s&gai

Pertussis;

(2. 1.)

kuttilai,

GSR

௩. <id.+@%e-.

Cup

made of leaf; Ggireir2ar. Loc.

kuttivi, உ. <U. khutni.

குத்தினி
khutani.|

A kind

uriGs&eeo.

(w.)

குத்திட்டி

of striped

silk;

[Mbr.

ஒருவகைப்

pluck,

2௦ 120016;
களைதல், (பிங்)
strike with beak, as a stork,

மமம்;
222).

as

young

13. To

feed on, pick

up,

15. To

பூந்தலைக்

set_on

terracing;

குந்தம் குத்தி

edge, as

Poniard; ஈட்டி விசேடம்.

௩.

4குத்து- -( ஈட்டி.

(34:

குத்து! -தல் %ப(:0-, 9௨. ௦4 குத்த-. 2. 1. 7௦
puncture, pierce, bore, perforate; eaF முதவிய

வற்றல் துளையிடுதல். உன்னைச் சாதுகுத்த (இவ். பெரி

as a

செங்கல்

(முல்லைப். 41).

bricks

in arching,

முதலியவற்றைச்

வைத்தல், கல்லைக் குத்திக்கட்டு,

up, hollow ௦6; கிண்டுதல்.

கரசை குத்தி (திருவிளை. விடை,

கேங்குத்தாத

16. To dig, break

வையை கொதித்தசன்
10).

17. To

cutting remarks; to use wounding words;
கோற்சோல்லுதல். அவனை அடிச்சடி குத்தாதே.

make

#6
18.

‘To pour out, as a liquid, in’small quantities;
சிறுக வார்த்தல்.

0912௦7.

19. To afflict, injure;

20. To thwart,

defeat, as a design;

வருத்துதல், அவன் செய்தபாவம் அவனைக் குத்துற.
as a measure or scheme;
intr.

to oppose,

sarGaised.

1. To pain, ache, as the head;

யன

குத்துநோவேடத்தல்.

2. To

(W.)—

seopse9

puke,

vomit,

belch up; oP#&GaOSnh. ear Cony OsGep
குத்தற.

குத்த?

1வயு,

2.

<ess-

[T. guddu,

K. M. Tu. kuttu.]
1. Blow with the fist,
cuff, buffet, 5௯;
கைழட்டியால் தாக்தம் ஒடி.

கைக்குத்தது

படலும் (சம்பசா, முதற்போ.

176).

2.

Thrust, stab, puncture, prick, incision, goading;

ஈட்டி முதலியவற்றல் தாக்தகை,
3. Pounding, as
ட ௨ ௱00ல) உரலிற் துத்துகை,
4, Dot, point,
stop, punctuation mark; புள்ளி. 5. Acute pain,

twinge, ache; நோவு, தலைகுத்துத் இர்வு சாத்தற்கு.
(வள்ளுவமா. 11),
6. 11கரபிர்ப]; பிடி, ஒருகுத்துச்
சோறு.
7. Perpendicularity, steepness; Gat

குத்து,

8. Inauspicious position, as of a house

opposite to a street, or a well opposite

kuttitti,

11.

12. To peck,
a crow; Upenar

தின்னுதல். கானக்சோழி கதிர்குத்த (பொருக.
14. To plant, set, fix in the ground;

ஊன்றுதல்,

குத்திரப்பேச்சு kuttira-p-péccu, n. <id.

off,

GGieu GsHe@oer. (J.)

8௦௦வஷ/3 தெருமுதவியவற்றின் பாய்ச்சல்.
GSME5t_om_

kuttu-k-kattai, 2. <id.+.

Log of wood planted, asa prop;

வதற்கு நட்ட நிறுத்தப்படும் கட்டை.
குத்துக்கம்பி

to a

மயம்,

seérenpsamiig,

௩. “12.4.

யாழ். 5, 8, 1). 2. 1௦ ஜஸ், ௬௦௦௦4; ஆயுதங்களாற் Wire used to pierce the ear or nose; amguippe
3. 1௦ 56௭; தைத்தல், பூம்புன லுரையும் யன குத்துங் கம்பி.
குத்துதல்.
GsgaSsby kuttu-k-kampu, n. <id.+.
புசையக் குத்தி (பெரும். வத்தவ. 12, 48). 4. To
8௦16; கொம்பினால் முட்தேல். மாடு குத்திற்று. 5, Stick with a sharp end; நுனி கூர்மையான கமி.
To strike with the fist, cuff, buffet, box; முஷ்டியி
GSMs Temrtd kuttu-k-karanam, n. perk
ன் குத்துதல், குத்து மோதை (கம்பரா. வாலிவ, 43), குட்டி.
8ஊகககய4; குட்டிக்கணம். (.)
6. To insert punctuation marks, to draw a line

of dots; புள்ளி குத்துதல். (ஸ.)
impress; psPeos 58H.

a mortar;

7. To stamp,

8. To pound, as in

உலக்கையால் டுடித்தல்,

9. To

ram

குத்.துக்கரந்தை 1:000-1-12ாலாய்கட், 2. prob.

@4e+-.
quum;

A species of fleabane, Brigeron obdli-

Gayains.

(W.)

1

<idt.

க.

kuttu-k-kal,

@GSgSEV

Stone standing on edge; சேங்குத்தான கல்... 2s
Bricks placed on edge, as in arching, terracing;
சேங்குத்தாகவைத்துக்கட்டூஜ் சேங்கல்,
3. Stone

marking the depth of water in a tank; af Petr
ஆழத்தைக்காட்டும் அளவுகல்.

Gisb5f kuttu-k-kali, 2. <id.+. Short

stout stakes planted on either side of a topless
cart;

குத் அுப்புரை
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குத்துக்கல்

கட்டைவண்டியின்

நடூம் கமி.

பாரில்

இநபக்கத்திலும்

kuttu-k-kayam, n. <id.+-

GF HST.

Incised wound, stab;
னால் உண்டாகிய புண்.

குத்துக்காரி

gwsaGancr

குத்துக்கொம்பு 1-0100-1-1800)றம, 1. குத்தா
3. 5ம், ௭௨௦0 1௦௨ விலங்கின் நேர்கோம்பு.
GSMSCSTanT kuttu-k-korai, 1. <id.+.

(லப். 10, 142,

முனையிற் கூரிய இரம்புள்ள கோல்.
அரும்.)

GS. Zit Fein er

kuttu-c-cantai,

n. 410.

8குத்துப்போர், 2.

Gs sFOeFy. kuttu-c-ceti, n. prob. GAs

<id.+.

Woman
whose work is to pound paddy,
1்ர& ௭௦; கூலிக்கு நெல்முதலியன குற்றுபவள்,
Collog.

Ganong

2. Elephanthook; பாக்
தாற்றுக்கோல்.
3. Pike-staff;
(திருக்கோ. 131) உரை)

0௦௦8ம்;
கோல்.

segs

உ

compressus;

(W.)

4. 1.
குத்தூக்கோல் 1:0:10-1%-161, 2. குத்த

4.

10-12,

sedge, Cyperus

Wet-land
aime.

+.

Low

shrub; #y:Gayy.

குத். துண்(ணு)-தல் 11100-, v. intr. cid.

+. To stand upright; செங்குத்தாக நிற்றல். இறு:
n. <id.+ || வரைபோலக்
குத்துண்டு நிற்கும் இருகரை (பரிபா. 7,
& small species of kérai shrub; amensé உமை.

குத்துக்காரை'

காசை!

செடிவகை.

kuttu-k-karai,

(94.)

@smME5te07?

காரை”. Mortar

kuttu-k-karai,

mixed

2.

௭10.

and pounded;

g/Su

கலவைச் சுண்ணும்பு.

குத்துக்கால்

10-1௨-1871,

2. 440.4.

1.

Upright stand of a frame, as of a car; side post;
support,

as of ௨

2. Upright
உறுப்பு.

௩௦௦7;

தாங்கு

post of a loom;

(நர.3ர,41.)

hindrance;

go.

am.

(C. E. M.)

Gpreassiudcr
git

3. Obstruction, impediment,

ued

6sséeriuisg செய்

விப்பது (2. &, 5. 1, 6).
குத் துக்காலிடு-தல்

%0110-1-181-00-,

9.

intr. Cid.+.
To sit upright with folded legs;
காலைக் குத்திட்ட உட்காரீதல்.
GEMEGOLFeOV

<id.+.

kuttu-k-kutaiccal,

kuttukku-nil-,

v. intr.

and

to

oppose;

stricta;

கீரைவகை.

edible

@Sgiswuseer

kuttu-p-pacalai, n. <id.+.

யசளை.

amare உண்டாம். நோவு.
1. To

buffet

hotly;

SeeGanggn

(ம)

kuttu-p-pali,

to contest

<id.+.
Mollugo

Heart-leaved Malabarnightshade.

Guggactrem_.

<id.t.

௩.
herb,

குத் துப்பகண்றை
140110-ஐ-றவ௨ற1ாம், பி
<id.+. A species of pinweed, Lechea verticillata; Gayaims. (W.)

குத்துப்பழி

contend;

1.

(18. 34. 902).

Violent quarrel;

குத்துக்குநில்-தல்[குத்
அக்கு நிற்றல்]

உண்... (௭)

குத் துத்திராய் 1:0110-4-பா8,
Wild Indian chickweed,

2.

Pinching or shooting moving pain,

as from rheumatism;

குத்துணி 101100, 2. 414.

00௨ வுந௦ மக ௪௭. உரஹ்ுகம்; குத்துப்பட்டவன்.
2. A scorn to persons, despised றனாக௦௦; இழிவு
பட்டவன்.

@sgaciu7@
Loc.

<id.+.

kuttu-p-patu, n. 410.4.

Insinuation, covert insult;

புறுத்துகை,

on.
Coliog.

1.

Spit wersmag

guctr

2. Fault, defect; Spb.

அந்த

வேலைக்குக் குத்துப்பாடு சொல்லுறான்.
2. To haggle, as in
குத் துப்பாறை 1:0110-ற-ரதரவ4், n. <id.+.

எதிர்த்து நீற்றல். உண்பான் உடுப்பான் வெப்பிசாமணன்
குத்துக்கு கிற்பான் வீரமுஷ்டி..
purchases;

atan®ge.

Collog.

குத்துக்குளம்பு kuttu-k-kulampu, #. <id,
+. Hoof of a horse or an ox, slightly vertical,
as indicative of its high speed in running;
குதிரைழுதலிய விலங்கின் நேட்டான குளம்பு. (.)

குத். தூக்கூலி . kuttu-k-kili,
+.

n.

ஃகுத்து-

Wages for husking paddy; GsaypseSwoma

குற்றுவதற்தக் கொடுக்தங்

கூலி,

1. Steep 1001) சேங்குத்தான பாறை.

rock where
urtenp. Loc.

2. Shelf of

paddy is pounded; Grigio
3. Small perpendicular heap of

stones in the vicinity of a rock;

வுள்ள செங்குத்தான கற்தவியல். (9.)
குத் துப்புரை

10000-ற-றமாவ்,

மலைப்பக்கத்தி

».

<id.+.

A shed where paddy is ற௦யர 320) நெற்தற்றும்

இடம்.
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குத்அப்புள்
குத் அுப்புள் 1:0110-ற-றயி, &. 44.4.

The

குதபகாலம்
குத்துவெட்டு 1௦10-2400, ச.

&குத்த-்.

place where the pul in the game of tip-cat 88115.

1. Stabs and cuts, as in fighting with deadly
௪௨0005; சண்டையிற்படூங் காயங்கள். 2. Violent

விழம் Ord. (j.)
@ssuiGunt

வேம்பு;

தீராப்பகை.

அவனுக்கும் இவனுக்கும் குத்து

வெட்டா

யிருக்கறது.

3. Dots

on edge when struck; &tycusr

Catigéamis

kuttu-p-pr, 2. <id.+,

1.

The first layer of sheaves in a stack, placed
with ears uppermost ; Gaiiggpramadgin apis
68. (w.) 2. Boxing, fisticuffs; ségidaceron..
3. Violent enmity; தீராப்பகை. அவ்விரு குடும்பத்

@sgioh

இக்கும் எப்பொழுதும் குத்துப்போர்தான்.
GS gio Hess
<id.+.

Approximately; suomi.

குத்தூசி

@sguHs

Long

+.

Spur.

kuttu-vallayam,

n. <id.
கை

CseQudemd

(0)

1. 7௦

kuttu-valai,

௬.

<id-+.

kuttuva,».

1,

12000202-011௦-, v. intr.
1811

யச;

இக்காளனம்.

Vomiting

தலை

pain in stomach;
வாந்தி. 0௦1107.

kuttokkalam, ஐ. <id.+
attended

an#bp

with

ym

@Surt kutpa, n.< U. khutba.

A

A herring, golden,

twisting

Ger®

apis

1, Sermon at

a mosque after prayers on Fridays, on the feast
day after Ramzan or Bakrid; neu gw

fisbing-net; SénSydgib a®vaad. Parav.
@SigiuT

“குத்து வ,

used for thatching or hedging;

@SCsréarorid

குத்துவலியாயிருக்கறது.. 0௦11௦4.

௨.

கீழாய் விழதல்.
2. To fall on edge or in a perpendicular position; Gamigaara al pad.

யிற்கொண்ட குத்துதற்கு உதவும் ஈட்டி. (44.),
குதிதுவலி kuttu-vali, n. <id.+. Shootகுத்துவலை

kuttici,

needle

குத்து.

2. <id.+.

pain; @#aGana.

(0. 33.0. 118)

குத்தெனவிழு-தல்

sa76

Hand javelin, opp. to eri-vallayam;

ing, pinching

A

ing into a sack of grain and bringing out a few
grains as a specimen; GamesPipion_aofd Cred
முதலியவற்றைக் குத்தியேடக்தும் கநவி. 1௦௦.

(34.)

@SHiaevevusid

khutani.

கூரைவேயும் ஊசி. 3. Testing needle for thrust-

Husk with

bran, separated from rice by pounding;
சலிக்கப்பேறத உமி.

kuttu-mul,

as

கறார், கக்க]; குத்தித்தைக்கும் ஊசிவகை, 2,

n. <id.+.

வைக்கும் செங்கல் வேலை.
குத் துமி மயமாய், 2. <id.+.
@Ssiaper

kuttuni, ௩. <Mbr.

பட்டூக்கலந்த தூணிவகை,

adv.

Brick-work just above an arch with bricks
ற1&௦௦4 ௦. 8428; கட்டடக் கமானுக்குமேல் குத்தாக

5௦6 குதிரைழள்.

strokes,

cloth woven with a silk warp and cotton woof;

kuttu-matippay,

பாய் அதன் விலையைச் சொல். Collog.
@SGiotod kuttu-manam,

and

6ரக50653; எழத்துக்கிறுக்த. Loc.
4. Blemishes,
as in coins from wear வம் (கோ? நாணயம் முத
வியவற்றில் vGb upg. Collog.

பள்வியிற்

சில. விசேடநாட்களில் நீகழம் மதப்பிரசங்கம்.
2,
The day of such 567௦05; மகமதியமதப் பிரசங்
கம் நிகழம் நாள்.

குதக்கு-தல் 10(21:20-, ச உ. 77...

585 குதப்பு...

glossed with purple, Pellona brachysoma;
குதம்
kuta-kilam, 1. <guda+kila.
கடல்மீன்வகை.
Piles, hemorrhoids; pevGamis, (exvage7. 181.)
GSMAAUTAS kuttu-vatai, n. <Chsud-badha.
Got_O-swv kutattu-, 5 ௨.7௪... 1, 5௯ குதப்
பசிவருத்தம். குத்துவாதை மிக
Pain ௦4 நமதா;

Ue.

கவித்து (உத்தரா. இசாவணன்பிறப். 18).
குத் துவாமீன்
+.

kuttuva-min,

1. <@sser

See séguut,
குத்தூவான் kuttu-val, 1.<@sH-+-

காப், வதனா)

the

குத்துவாண் 110180, n. <id.
word

Poni-

உடைவாள்.

being

used

only

a superstitious fear; un
இரவில்வழங்கும் பேயர். 1.௦௦.

குத். தூவிளக்கு

Needle,

at nights

காரணமாக

from

ஊசிக்கு

1:0160-ர1]வ1:10, ஐ. “குத்த4

Standing brass lamp; Pours நிறுத்தும் விளக்கு.
குத்துவிஎக்கெரிய (இவ். இருப்பா. 19),

குமுதலாய் குதட்டி.ப் பழல்கொ டத்தை (கல்லா.

49). 2. To babble, prattle;

gupiGuase.

1201௨ 205; அண்டுதள்ளுகை.

(பைஷஜ. 999.)

Le

சொல் . . . குதட்டியே (பெரியபு. கண்ணப், 22),
குததெ௫ழ்ச்சி %ய0-௦611௦௦1, ௩. <gudat.
@senIawseto

*்..

kuta-p-piramcam,

5௦ குதநெகிழ்ச்சி.

குதப்பு-தல்

n. <id.

(பைஷஜ. 935.)

%ப(கறறம-,

5 ௨. ௪. 4. உதப்பு-.

To turn about food in the mouth, munch; Gow
guider.

GSUSTovio kutapa-kalam, n.<ku-tapat.
5௦6 குதபம், 1.

குதனைக்கேடு

990

குதபம்
குதபம் 1 கறக, 8. <ku-tapa.

1. Midday,

@StSSb
Fallacious,

kutarkkam,
captious

2. <ku-tarka.

argument,

1.

sophistry;

the eighth of the 15 divisions of the daytime;
பதினேந்தாகப் பதுக்கப்பட்ட பகற்காலத்தின் எட்டாம்

விதண்டா வாதம். கோதுறவ் குதர்ச்சமென்ற கோசவீச

பாகம்.

வாளி

(சங். ys.)

2, Darbha

grass;

(மூ. ௮3)

@Stb' kutam, n. <huta.

தநப்பை.

Homa, oblation;

வேறாமம். குதஞ் செய்யு மல் (இருமச். 423).
@sw*

kutam,

566 தரப்பை.

n. <kutha.

Darbha grass.

(மலை.)

tb? kutam, n. <guda,
யும் வாயில்.

Anus;

இலிங்கத் சொருகா

மலங்கம்

லக்காற் குதத்தில்:

(காசிக. இல்லொழுக். 19).

குதம்' ஸாகர, 8. 490/௪.

500626)

தும்மல்.

(பிரபோத.

34,

22).

business, embarrassment;

2.

Impediment

5&4.

in

Loc.

@STS@ kutarkki, 2. <ku-tarkin. Frivolous
disputant, sophist;

afgeirem. Gusiiascir.

@SiIOeer(gy)-Sev

prob. ku-+.isi+.

course,

kutar-cel-,

v. intr.

To deviate from the right

miss the way;

Gadgadé

Cadguse.

குதர்சென்று கொள்ளாத கூர்மை (இனி. காழ். 18).
@Se%

kutalai, n. perh. Gyw-.

1. Lisps,

கோவின் குதமது சாசம் (செகசாச. யாத்திரை, 22: றாகம016 ௦4 செயினை; மழலைச்சொல். இசழ்குவித்தப்
சல், ௮௪).
பணித்த குதலையுர் தெரியாது (கல்லா. 5). 2. 5011 (௨11,
குதம்* பர்கா, n. cf. su-kandaka. Onion; pleasant speech, as of young girls; @efw
வெங்காயம். (மலை)
மோழி. குதலைச் செவ்வாய்க் குறுந்தொடி மகளிர் (சிலப்.
குதம்* லகர, n. <U. gudam.
1. See
Samo. (j.) 2. Plenty, abundance; 858. (w.)
@SbL]- Sw kutampu-, 5 v. (J.) tr. 1. To

wash cloth gently in water, causing splash;

துணியை நீரீல் அலசுதல்,
2. To wash the fibre,
skin or other parts of palmyra fruit in order
to get at the pulp; பனம்பழத்தின்தோலை
அலசு
#&.—%intr.
1. To boil up; to bubble up, as
boiling water; Garfis0.
2. To get angry,

furious; கோபமாதல்.

குதம்பை

£

காக இடம் ஒலை 8லை முதலியவற்றின் சூன். Stns

குதம்பை யொருகாது (இவ். பெரியாழ். 3, 3,,1).

of

கோ-ப்பத; காதணிவகை.

2.

&

தஇிருக்குசம்பை.

யொன்று பொன் இருகழஞ்சே எட்மெஞ்சாடி.

(8.4.1.

ii, 143).

@StbausFhSS5t
<@sbeu+.

kutampai-c-cittar,

giCummed

றிய ஓந சித்தர்,
குதர்!-தல் 1227-, 4௮.47.

511016;

n.

A cittar, author of a small work

named after him;

கோதியெடுத்தல்.

சேவல்

குதர்செம்மலூரன் (இருக்கோ, 369).

ஓத சிறுநூல் இயற்

1. To peck at,
. . . மென்பூக்

2, To lift up,

as a stone; to throw up, as clods in a furrow;

@Setvento kutalaimai, n.

குதற்று kutarru, 8. <esa-.
way,

deviating from

(இனி, சாற். 18.)

Separation; பிரிவு.

S5H5a0 Ton kutarkka-k-karan, n.< kuFrivolous disputaot, sopbist; disputa-

14௦05 02500

விதண்டாவாதி,

Missing the

the right

course;

Gap

குதறு-தல் 1201கரம-, ச ௮. ௦4. குதச்-. tr. (J.) 1.
To dig up and scatter; to tear up; to scratch
up and scatter, as fowls; to spill out; fam
gx. 2. To stir up, loosen, grub up, as earth
about plants;

&ar6g0.— intr.

1. To deviate

from the right course, to go astray, to miss the
ஷு) நெறிதவறுதல், (இவ். தருவாய். 10, 1,6, அரும்.)
2. To be blistered, covered with sores; @scar

மிகுதல், உடம்பெல்லாம் குதறிக்டெக்்றது.

3, 10

become loose, rough, deranged, dishevelled, as

the hair; to be disturbed, inflamed, as the eyes;
GOEL. (W.)

@sFerld kutanam, n. cf. kutsana. . See 58

6 கனை

GS

1. In-

10, 1, 6).

குதர்க்து (இருக்கோ. 346). 3. To argue perversely;

tarka +.

<@s%.

29

குதலைமை தர்சைக்கட் டோன்றின் (காலடி, 197).

அடியோடு எடுத்தல். இண்சோட்டின் வண்ணப்புற்றல்
Git? kutar, n. <@si-.
(w.)

ignorant fellow;

distinctness as in child’s prattle; Gungstra¥orts
காமை.: (இருக்கோ. 104, உசை.)
2. Failure of
strength; straitened circumstances; தளர்ச்சி.

னேக்கேட,

குதர்க்கவாதம் பண்ணுதல்.

3, Simpleton,

வில்லான். (இவா.),

1, தவறுகை. குதற்று வல்லசசர்கள் «ppd (Be. Beans.

%ப(காறவ், %. perh. Gswy-.

Roll of palmyra leaves or cloth worn in the earlobe to widen the perforation; argiGugégaisb
Kind

30, 114).

(.)

kutanai, 2. cf. id.

GStorsCGO
*. (2
855)

1.

ness;

kutanai-k-kétu, n. Cesar

Negligence, carelessness, slovenli-

அசட்டை.

3. Want

See sp2earéGa6.

2. Filthiness;

of dexterity;

மாதுரியமின்மை,...

gitnysaSctrenio,

clumsine:

Ss awkward

-

991

குதாங்குரம்

G@STHGrt
kura.

Piles;

GST

kutankuram, n. <guda+anமுலழூளை.

பண்டசாலை.

dislocation

in

காரியம் GardenwmS@Ga@ng.
srevsmogip.

(W.)

kutanan,

௬.

குதிர்! மண்) க.

2. Delay;

weed, [ற்காக ; தாளிக்கோடிவகை, (மலை)

for storing தாகம்ற; நேல்முதலிய தானியம் வைகீதங்

கூடு, சாப்பதற்கோர் குதிர்பண்ணி (ஞானவா. மித்தை.

bind- hh).

@Bi?- sev kutir-, 4 v. intr. [T. K.kuduru.]

GB -S5H kuti-, 17 v. (K. gudi, M. kuti.]

intr.

1. To jump, leap, spring, bound; பாய்

தல். (இவா.)
௦;

2. To splash, as water; to spurt

நீர்ழதவியன

1. A low shrub with sharp

ஒருவகை மரம். சரிகுதிர் மசத்த கானவாழ்க்கை (அககா.
79. 2. [K. kudir.] Large earthen receptacle

அலங்கோலம்.

American

To be settled, determined, fixed up; #furerts
படூதல். வீட்டின்விலை குதிர்க்தது. Loc.

குதிர்ப்பாடு %௦0்-ற-ற£10, ௩. 4குதிச்- 4. [1.

எழம்பிவிழதல். மலர் தேன்குதிக்ச

(சஞ்சைவா, 07). 3. To dance with joy, frolic; னப்ப்€கை. 7௦௦.Settlement,
kudurupatu.]

கூத்தாடதல்.
4, To be haughty, arrogant;
செநக்குக்கோள்ளுதல். அதிகமாகச் குஇிக்கருன்.-/ர..
To leap over; overcome, 650806 1700; கடந்து

விடுதல். கூற்றங் குஇித்தலுங் கைகூடும் (குன், 269).
குதி”

மப்,

n. <G@-

குதிப்பு. ஒருகுதி குதித்தான்.

1. Jump,

See

axillary spines, m. sh., Canthium parviflorum;

Loc,

@Steret

$றமா.

GBurash kuti-y-ani, n. <id.+. Corn on
ப்ச்; குதில்காலில் உண்டாதம் புண்ணாணி, (9.)

1. Embarrass-

business;

argndty

குதிரைழள். (34.)

5௦6 குதாவிடை,

@sralenr_ kutavitai, ஐ.

3. Milk-fish;

குதிமுள் 1௦4-ஈய], ௬. 4குதி-.

Godown;

See gamd. Loc.

GSTaseor_ kutavatai, x.

கநவங்கோள்கை.

என்னும் மீன்..

7௦௦.

@sTbty kutampu, n.

ment;

8௨006)

(பைஷு.)

kutam, n. <U. guddm.

குதிரைக்காரன்

leap;

arrangement;

தீரீமா

GGimb kutiram, n. 35 kalafieu of camphor;
35 கழஞ்சளவுள்ள கர்ப்பூரம். (கணச்சதி.)
GEM kuti, ௩. prob. ku-stri. Unruly,
குதிரி

அடங்காதவள்.

refractory woman, virago;

2, [T. K. gudi.] யாய் மடலூர்துமே (இல், இரவாய். 5, 3, 9).

5௯ குதிங்கால். குதி பக்தி னிரம்பு பேசெழில் வாய்க்
@Seos kutirai, n. prob. @@-. 1. [T. kudi'இடில் (காக. மகளிர், 10).
ra, K. Tu. kudure, M. kutira.] Horse; uf.
குதிக்கள்ளன்

Boil

or

abscess

kuti-k-kallan, n. <GO+. குதஇிசையு சாணினை

on

the

heel;

குதிப்பிளவை.

(M. L.)

@HSare

kuti-k-kal,

குதிங்கால்.

௩. <id.+.

See

குதிகள்ளம் kuti-kallam, n. <id.+.

See

@Gacroner kuti-kallan, ௩. 414.4.

See

குதிக்கள்ளன். (௦, 0.)
குதிக்கள்ளன். 1,௦0௦.

குதிகால் 100-131, உ. “44.4.
ere.

8

குதிங்

Loc.

@Hwisre kuti-n-kal, n. <id.+. Heel of
106 1001; உள்ளங்காலின் பின்பாகம்.

GStierav@oity.
குதிங்கால்
4.
Tinn.

0681,

kuti-n-kal-vetti,
deceiver;

௩.

Gursdanscir.

GAwsT HACKS kuti-n-kar-cippi, கூ <id.
+.

172810006;

குதிங்காலேலும்பு. (1.)

குதிப்பு kutippu,
jumping; g#4ms.

க, 4குதி-.
1. Leaping,
2. Haughtiness,
arro-

(தொல். பெர். 698),

2. Twisting-

stick for making rope, timber-frame for twisting
02016;

கயிறுழறுக்கங்

கநவி,

(W.)

3.

(Mus.)

mountain

which

Bridge of a stringed instrument; wmfér ait
egy.
4. [K. Rkudure.] Cock of a gun;
hammer in the lock ofa fire-arm; துப்பாக்கியின்
உறுப்பு, 5, 566 குதிரைத்தறி, 6. Crate for casks;
பீப்பாய் முதலிய தாங்கம் சட்டம்.
7. Gymnastic
586 குதிரைமாம், 1. 8. Sparrow;
horse-bar.
ஊர்க்குருவி.

belonged

(மூ.

௮.)

9,

to the ancient

A

chieftain

Atiyaman;

அதியமானுக்குரிய குதிரைமலை. (புறகா. 1083,
GBeoré5u9p kutirai-k-kayira, 1.4 குச
+.

(Se)

Halter of a 1௦56;

குதிரையின் வாய்வடம்.

GBenr&sovlser kotirai-k-kalanai, n. cid,
+.

Horse-saddle;

GGeréera

g#emsdGaemb.

kutirai-k-kicu, உ. <id.+.

1. Coin bearing the impression of
குதிரையுருப் பதிக்கப்பேற்ற நாணயவகை,
566 குதிரைப்பவுன்.

[K.

(Wa)
a horse;
(ஸு
2.

res kutirai-k-karan, n.<id.+.
@Seorséam
kuduregara.]

1. Horse-keeper,

groom;

992

குதிரைக்குளம்படி
குதிரையைப் பாதுகாப்போன்,

2. Mounted

காலத்தில் கொள்ளையடித்துவந்த குதிரைவீரன். (7. 34.
P, Tj. 579.)

n.<id.+.

Arrow-head.

288.)

குதிரைக்குளம்பு
<id.+.

1, 17585

kutirai-k-kulampati,
See BiéGaby. (usmigs.

kutirai-k-kulampu,
௦௦4;

666 குதிரைகீதளம்படி. (197.)

௩.

குதிரையின்குரம்.

2.

@Rensé@)Sridy kutirai-k-kompu, 2.< id.
+.

Anything

non-existent

or impossible

attainment, as a horse’s horn;

of

@SenréCarciy kutirai-k-koppu, n.<id.

Horse-trappings; Gsomb. Loc.

GGienréG)s
on oor kutirai-k-kaucanai, n

<id.+. E. caparison. Horse-cloth, caparison;
குதிரைக்கு மேலிடம் அலங்காரப்போரீவை.

குதிரைகொல்லி
id.+.

%ப்்ா21-80114)

Purple-wreath.

568 குதிரைவாலி, 2. (w.)

Horse-whip;

gfasésaiS3,.
குதிரைக்கு வநம்

ராகம்.

குதிரைச்சவரன் kutirai-c-cavaran, n.<id.
*.

5

kutirai-c-cani, n. <id.+

E. johnnie. (W.)
1. Horse-keeper; 5#ensé
காரன். 2, Horse-doctor, farrier; SF atmase
யன்.

Trianthema

@Bensrvivs
oor
gen.

Loc.

the edge

gS ena

crystallina;

kutirai-p-pattai, n. 410.

2. Thick construction of lime at

of a tiled roof to prevent tiles from

சிறந்த; கூரையின் ஒடூ நழவாமலிநக்கும்படி ௮0க்

கீய ஓட்டின்முகப்பில் பட்டையாகப்

பூசப்படும் சாந்து.

குதிரைப்படை. kutirai-p-patai, 2. <id.+.
Cavalry, as one of the four-fold division of an

கந;

குதிரைச்சேனே,

(சூடா)

GSLonsws§5uwitd
<id.+.

பந்தயம்.

@Seor46@
1. 566

kutirai-p-pantayam, n-

Horse-race;

குதிரைகளை

ஐடவிடம்

katirai-p-panti, n. <id. +.

குதிரைநீலை.

(இிவா.)

குதிரைநிரை.

GSleom uA

2.

Row

of

horses;

kutirai-p-payiri, n. <id.+.
(9.)

குதிரைப்பரிட்சை

kutirai-p-paritcai, n.

குதிரைப்பல்லன்

kutirai-p-pallan,

<id.+ pariksa. 1. Horsemanship; 5PanaGusé
றம்.
2, Science dealing with horse and its
8(0₹௪; குதிரையியல்பையறியும் வித்தை.
<id.+.

Garlic.

56 வெள்ளைப்பூண்டூ,

Geom nsoyssr
+.

Poyereige

on one side,

குதிரைச்சாரி

stable;

+.
1. Beam placed underneath the roof of a
house to support the tiles; Gufiaens smiigib

குதிரைப்பவுன்.

குதிரைச்சாணி

<id.+.

(1.)

886 குதிரைப்பசிரி.

GPeoréFusnd kuticai-c-cayam, n. <id.+.
Glanders, a disease of ௩௦1585;

are kept,

milk-greens,

சாரணைவகை.

GPeoréetbuot_y. kutirai-c-cammatti, 1.
<id.+.

nm.

குதிரைப்பசிரி kutirai-p-paciri, n. Cid. +.

Dog

(9.)

&. நால்.

kutirai-nilai,

Place where horses
லாயம். (சனேர். 174)

&edsbsfugi.

ஆபத்துக்கு உசவும்ஈண்பர்கள் குதிரைக்கொம்பானார்கள்.

+.

@Henr hv

war-

11௦0; குதிரைவீரன். 3. Plundering trooper, cavalier of the time of Tippu Sultan; #Guyscksmetr

குதிரைக்குளம்படி

குதிசைமசாலை

1.

(மூ. ௮).

kutirai-p-pavun, n. <id.

bearing the stamp

dist. fr. kottai-p-pavun;

ofa horse
‘cos

Ips

%ய0021-௦-௦/, nm. <id ta திரைகோண்ட போன்னுணயம். (0௦17௦4. ofp
Circuitous course of a horse; SPaomnGer afi
குதிரைப்பற்பாவஷாணம் keutirai-p-par-

Curbs =f.

@GeréCrauset
<id.+.

kutirai-c-cévakan,

வேவிர்சா; குதிரைவீரன்.

n.

குரைச் சேவச

னாய கொள்கையும் (இருவாச. 2, வரி, 45).

குதிரைத்தறி

utirai-t-tari,

கூ.

<id.t.

‘Wooden contrivance stuffed with grass and
straw to close up a breach in an embankment;

நீநடைப்பை . அடைத்தற்கு வைக்கோல் முதலியவற்
'றேட நிறுத்தும் மாச்சட்டம். படுக்குருகிக் சடும்புனலை.

யடைக்கப் பாய்ந்த பலகுஇிரைத்தறி போன்ற
புதுப். 403),

குதிரைநைடை
Pace of a horse.

யவ

வரக்,

866 அசுவகதி,

n.

(சவில்,

pasanam, n. <id.tue+pdasdna.
A mineral
poison, one of 32; பிறவிப்பாஷாணவகை. (மூ. ௮.)

GBeonsimiséeay

<id.+.

Gallop of

குதிசையின் கதி.
GBenn
<id.+.

IGS seir
Fetid tree.

குதிரைமசாலி
id.+.

kutirai-p-payccal, n. *

a horse;

umissg,

weet

Gadayti

See

kutirai-p-pitukkan, 1.

See Spm.

(மூ. ௮)

%யப்௨/- ௬2௦311,

A kind of tree; மரவகை,

n.

prob.

(w.)

குதிரைமசாலை kutirai-macalai, ஐ. <id.+.

<id.+. Mash, a mixture of certain
ingredients used
as a tonic or medicine for horses; குதிரைமநந்
து,
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குதிரைமட்டம்
@Boosor tw
+.

kutirai-mattam, n. <id.

A fleet-footed

ஐ௦ர;

வேகழள்ள

@Peosyovem

குட்டைக்

1. Gymnastic
தாண்டூமாம்.

kutirai-maram,

horse-bar;

n.

போலும் உடலுள்ள

<id.+.

GsatuuiePégus

2. 566 குதிரைத்தறி. (0௦47௦. 3. Sluice

8816; மதகுக்கதவு. (யாழ். ௮௪.) 4. (1/7 8ம.) 47௦0௦0en frame, shaped like the letter ‘X’ and fixed to

the ground to support the warp stretched out;
kutirai-maram,

(Purap.) Theme describing the prowess of a
war-horse; Guntég SenmGeir Pptum2em Saou

புறத்துறை, (பு. வெ. 7, 7.)

குதிரைமறி kutirai-mari, 2. <id.+.

1. றிட)

குதிரைக்குட்டி,

2,

38கா8$;

+. Horsemanship; குதிரையேறி நடத்தும் வித்தை,

kutirai-mal, n,

ஐ.

intr. <id.+.
To relieve -horses by relays;
கேடிதோறும் குதிரைகளை மாற்றிக்கோள்ளுதல்..

GMeorvonA kutirai-mari,n. <id.+. (w.)
1. Petty horse-dealer; Sfes
afpuadr.
2.
One who works in an underhand manner;
வஜ்சகவேலைசேய்பவன்..

@Soorapsib

kutirai-mukam, உ. “சமர்.

3, Tibia, shin bone; pwigrGarguiby.

குதிரை

௩.

நடத்துவோர்.

sive labour pains; பேண்களுக்குப் பிரசவகாலத்தில்
உண்டாதம் பேருவலி..

குதிரைவலிப்பு

ரைலாயம்..

kutirai-marru-,

kutirai-vatippor,

Horse-drivers;

GBenszaiel kutirai-vali, 2. <id. +. Exces-

<id.+U.

சக்கி], 80வி ௭216 ; அரண்மனையைச் சார்ந்த குதி
@Gomorpp-gsev

2. 7௦ றிஷ: 12௨2-1102; சிறுவர்கள்.

யாளுதல், அவனைக் குிரையேறஇருன். 0௦1704.
<id.+.
(இவா.),

பெட்டைக்

v. tr.

பச்சைக்குதிரை விளையாடதல். 0௦2/௦4.
3. To ride
roughshod, domineer; Gnenr& &piu65s அடக்கி

குதிரை.

குதிரைமால்

kutirai-y-éru-,

1. To mount a horse; sfesGuGass

@SeoorangsGuri

(w.)

(1.)

kutirai-y-érram, ஐ. <id.

(பதார்த்த. 1452.)
@SerCupi-gev
சேலுத்துதல்.

ந. <id.+.

காளைமாட,

@GBeorBupprd

<id.+.

'நேசவிற் பாவு தாங்கதற்குரிய மாச்சட்டம்.

@Benrupid

kutirai-y-utalan, n. <id.

+.
Bull that has its belly pulled up straight
and narrow, as that of a horse; @#emyp&

குதிரை. (ம)

@Beoqiogib

குதிரைவிடு-தல்

2. Prop

of an embankment; garage smrdaryds aed

+.

1.,586

%மப்வப்-விழறறயு, ௩. <id.

குதிரைவலி,.

2.

A

horse-disease

attended with quivering 10 60௨ 1885; குதிசையின்
காற்சுண்வோதம்,

(18. மே.ற.

[1897] 249.)

குதிரைவாய்க்கருவி kutirai-vay-k-karuvi,
n. 410.4.

நிப்ப்15 ௦4௨ ௦௧௧௦; கடிவாளம்.

@Heorairel
Poor man’s

சர்ப
wreath.

kutirai-vali, n. <id.+.

horse-tail millet, Panicum

ஒருவகைப் புன்சேய்ப்பயிர்,

5௦₹ குதிரைவாலிப்பூ.

1,
verti-

2, 0101௨

(3,)

குதிரைவாலிச்சம்பா

kutirai-vali-c-cam-

குதிரைவாலிச்சாமை

— kutirai-vali-c-

ற&, ௬. குதிரைவாலி. & 12ம் ௦4 கம்மி, 1115
@GearapsCamtt — kutirai-muka-v- horse tail millet; stu Gra&aime. (w.)

யுதவும் முட்டக்கட்டடம்.

(34)

Stam, n. <id.+.
Boat with a horse-shaped
prow; SPenmGeir 2gona pac
pC srein Ggron?.

(கலப். 13, 176, உமை:)

@Beoraparr kutirai-mul, n. <id.+.

“Spur

used by a horseman; 5fenrenu விரைவுபடூத்தந்கு

ஏறுவோர் காலில் ஒட்டுக்கொள்ளும் மட்கருவி..
குதிரையடி

kutirai-y-ati,

க.

Knight's move in the game of chess;

விளையாட்டில் குதிரையின் கதி.
குதிரையாளி

See §PensaiteS, 1. (w.)

@GesairoMcnjev

sams

1,

kutirai-vali-p-pul, n.

<id.+.
A species of grass,
des; yams.
(W.)

குதிரைவாலிப்பூ

4,

4ம்ரல்ர-£][, க. பகிர்.

camai, n. <id-+.

Panicum

brizoi-

kutirai-vali-p-pa,

௩.

kutirai-vici-kayiru,

உ.

<id.+. Purple wreath, |. cl., Petrea volubilis ;
கோடிவகை.

(௩)

குதிரைவிசிகயிறு

குதிரை

IA-+.

(Weav.)

Rope for fixing

Horseman; §farap p_SgiGaeir. 2. Bhairava;

the kutirai-maram in position; $fer wrsens

வைரவன்.

நிலைப்பட நிறுத்துதற்குக் கட்டூங் கயிறு.

(௩.)

குதிசையிராவுத்தன் 1:02. 181002, ஈ.
410.4.

ஜேவிர்ச, 6000௦0) 60022101௨௩;

குதிரை

குதிரைவிடு-தல்

102-௮10)

வீரன். கொன்றைமாலைச் குிரையிராவுச்தன். (இருவா

<id.+.
ரையைச்

லவா. 46, 28).

௦756-1௨௦6; குதிரைப்பந்தயம் விடூதல்.

7௦௦.

9. intr.

3, 7056 ௦910 உ தவிற ௦௩௦;
சாரியாகவி€தல்.
2. 7௦ ௦௦088

(14.).

1

குதி
௨
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குதிரைவீரர்

GMenre8at
Cavalry,

ளர்.

troopers,

cavaliers;

<id-+.

ஐ.

kutirai-virar,

குதிரைப்படையா

குதிரைவையாளிவீதி kutirai-vaiyali-viti,

n. Cid. +. The place where horses are trained
in different kinds of exercise;

குரிய சேண்டுவேளி.

(சூடா)

5#os Gaguésb

குதிவாதம் 1ப104-481கர, n. <GHB+.

Neur-

algia in the ௦௧15; குதிங்கால்வாதம்.
குதூகலம் 12001வி௨ற) 1. <hutithala.

குதூகலம். குதுகலம் பொல்க

(தணிகைப்பு.

See

பிசமன்

சிருட். 88).
கு தூகலி-த்தல் 120001:21-, 77 ௦. intr. <id5௯6 குதூகலி-. குதுகவித் தாவியை யாகுலஞ்செய்யும்
(இவ். காய்ச், 5, 7).
GMs
kutukalippu, 2. 4குதுகலிEcstasy, joyfulness, rapture; w&ibde.

GAMFBA-SSev: kutukutu-, 17 v. tr. To
desire eagerly; ஆசைப்படதல். சாத்றங் குதுகுஜப்ப
(uur. 20, 18)—intr. To shiver from cold;
குளிரால் நடங்குதல்.

SMEs
1, Desire,

kutukutuppu,

eagerness;

ஆவல்.

ஈ. “குதுகுது-.
குதூகுதுப்பின்றி

கின்று (இருவாச. 6, 34). 2. Shivering with cold;
குளிரால் நடங்தகை.
Loc.

GMEOSerev

kutu-kutenal,

ஐ.

GsMEorb kutukulam, n. <kutshala. See
குதாகலம். குதுகுலத் அளவின் Gnd (அரிசமய. பது.
மை. 103).
கு.தும்பகர் %மாயாவ$கா, n. Bitter toomSee தும்பை.

(மலை.)

@senas kutuvai, 2. <T. kuduva.
Mortgage. See Gargima. Loc.
GSI sovrd kutikalam, n. <kutahala. Joy,

delight, rapture; sjséeoftny.

GSM EN-FSov kutikali-, 17 v. intr. <id.

To rejoice, to delight in; saws.

Gah

மூழ்கச் குதாகவித் இடுதலோடும் (கந்தபு. வீரவாகு, 51),

Gens’ kutai,n. cf. guda.[M. kuta.] 1. Notch
at the end of a bow to secure the loop of a bow50102; விற்துதை. குதைவரிச் 9லேதல் (கம்பசா. ௬௧7.

49). 2, 39910] 84 the feather end of an arrow;

அம்பினடி. (சங். ௮௪.) 3. Arrow; andy. Garg
யொன்றினைத் துரர்தே (சர்தபு. அக்னி. 85). 4, Bow,

loop, running knot, button

ண்ட குதை மாறுசே (ஈட, 6, 10, 2).
குதை”-த்தல் ப். 77 ௨௬௭௪. “கதை,
fasten the

or clasp of abracelet ;

௦௦40;

at the

bow-string

7௦

விற்குதை:

யில் நாணைப்பூட்டூதல். குசைக்சன்றன நிமிர்வெஞ்சிலை
(கம்பரா, இராவணன்வ. 46).

@eng'-sov

kutai-, 4 v. intr. prob.
propel;

To discharge,

ees-.

Geostzani

Gegussige.

பகழிவேடன் (பிரமோத். 37, 12).
குதை'-தல் 1ம(ம-, 4 v. intr. prob. ksud.
To

cause

bewilderment,

மாறச்சேய்தல்.

குதையும்

embarrassment;

வினையாவிதீர்ச்சேன்

இயத். சான்மு. 81).

36

(இவ்.

Gens’ kutai, n. <ksudhd. Hunger ; பசி.
(அக, கி.)
குதைபோடு-தல்
kutai-pstu-, ஐ. intr.
<@@s'+.

To

button,

to

fasten

as

button; pysaciGurGse. (w.)

Geng wcsl kutai-mani, n. <id.+.
of hook, button ; Gaté&armae,

Gensapyéa
Button

with

a

A kind

(w.)

kutai-muticcu, nm. <id.+.

of a running

knot or noose;

#545

முடிச்சு. (8)
Gensurosh kutai-y-ani,n.<id.+. Fasten-

ing pin or bolt in jewelry;

சுமையாணி. (17)

@PSSESid kuntakkam,

Expr.

signifying feverishness attended with shivering;
குளிர்சுரக் குறிப்பு. Loc. _

bay.

குந்தம்
ஆபாணத்தின் பூட்டு, (14. 3. 158011) முயற்சி. கொ

n. See S55.

Vul,

@#SStb kuntakam, n. prob. Mhr. kunda.
(T. kundakamu, K. kundaka.]
obstacle ; gem. Collog.
விலை. 100.

1. Obstruction,

2. Low

price; Sepae
p

GHstoor kuntanai, n. prob. Gig!- + our.

Special iron cauldron holding the vessel in
which medicinal oil is prepared and serving as

receptacle

if the

vessel gives

way;

#midaub

போது பாத்திரம் சிதையுமாயின் அதிலுள்ள தைலம்

விணுகாமற் காத்தற்போரட்டூ அப்பாத்திரத்துக்கு. ஆதார

மாய் வைகீகப்படம் இரம்பண்டா.

G@5S555N
46'+.

கை.

(தைலவ. பாயி. 19.)

Hens kuntan-tallukai, ௩. 4குக்

Staphyloma;

0/௦.

கண்ணிற்

குந்தநோய்

குந்தம்! 0௦௧0, ௩. perh. kuntala.

விழ.

Worse;

குதிரை. வெற்றிசேர் குந்தம் (இருவிளை. கரிபரி. 100).

, குதீதம்*
கற்பாஷாணம்..

kuntam,

.

perh.

kunta.

1. See

2. See தாலம்பபாஷாணம்.

3. 566

கோளகபாஷாணம்.

(மூ. அ

4. A standard

வத -4 நசரக நான்கு பலங்கொண்ட ஒரு நிறை.
(தைலவ. தைல. 100.)

Gps"

kuntam, ஐ. perh. kuaja.

56௨01) வைக்கோற்படப்பு, 1,0௦..

Hay-

குந்தம்!

பர்கா,

௬. <kunth:

1. Tubercle

on the cornea of the eye, protrusion of any
part of the globe of the eye, staphyloma;
கண்ணோய்வகை. (மூ. 9.) 2. That which gives
distress;

4,79).
@psw*

துக்கந்தநவது,

for throwing;

kuntam,

மெய்குக்தமாக

(இவ். இயற்.

<kunta.

1. Javelin

x.

barbed dart; afGsra. eae

ஸிருஞ்ிலை Gis

(Pas. 1678).

2. Spear, lance;

வேல். குந்தமலியும் புசவி யான்
219)

5ரவ1:6;

குத்துக்கோல்...

(பு. வெ. 4, 7).

3.

பூக்தலைக் குக்தங் குத்தி.

(முல்லைப். 41).

குந்தம்*

பரக,

n. <kunda.

1. Wild

lime.
566 குருந்து, (இவா.)
2, One of the nine
treasures of Kubera; குபேோனது
நவநிதிகளில்

germ.

3. Konkany resin. See sbaugSaid. (w.)

@sshléard kuntarikkam, n. <kunduruka.
58 குந்துநக்கம்.

@ssvourtaf kuntala-varali, n. <kuntala

+.A musical mode; ஒர் இராகம். (பசத. இசாக.

55.)

@S5eGSatd
duruka.

குத்திதில்-தல்[குத்திதிற்றல்]
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குத்தம்

kuntalikkam, n. prob.

kun-

Myrrh-resin, Gummi resina myrrha;

வேள்ளைப்போளமாத்தின் பிசின். (யாழ். ௮௧.)

குத்தலிங்கம்

kuntalitkam,

Benzoin tree. See ambiSarew?.

குத்தளம்

Woman's

kuntalam,

(w.)

n.

<kuntala.

தலைமயிர்,

பெண்டிர்

நகர)

x. prob. id.
1,

சக்தமலி

வ்யா. பச். 175),
4s)

2. 004, 8௦௨ ஐ௦10;

தங்கம். (சல்.

குத்தா 1௦௦18, ௩. <U. kunda. (w.)
௦8 ௨

ஜயாடி

துப்பாக்கியின் அடி.

1. Stock

2. Stern

of

GSSTWEEA kuntan-kucci, n. <ess"-+.

Game

in which a player

hops on

one

foot in

order to touch or catch any of the other players
within வறக; சிறுவர்கள் நொண்டியாடித் தொடும்
விளையாட்ட,

01.

@bsrG-gev

kuntatu-, v. intr. <id.+ 40-.

To play hopping on one 80௦; நோண்டிக்கோண்ட

விளையாகேல். ௦.
குந்தாணி!

மாகம்

1.கஐ௨ வரகா;

பேநால்,

@er. Collog.

2.

௯.

1. [M. kuntdpi.]

குந்தாணிபோல் இருக்க.

Protective

ring

placed

over

a mortar to prevent the grain from scattering ;

உரலின் வாய்கீகூடு. (இந்துபாக. 44)
குந்தாணி? 1200(கறர், ௬. 4 குக்தம்/ 4 ஆணி. &௱
ஞூ 0152௦56)

கண்ணோேய்வகை.

குந்தாணிக்கொடி
<@tsrexi'+.

(18.)

kuntani-k-koti,

Mortar-flower

Ipomaea bracteata ; கொடிவகை,

குந்தாணிப்பீரங்இ

<id.+.

Mortar

௭72125;

bindweed,

௯.
s. cl.,

kuntini-p-piraaki, n-

for throwing

வேடிகுண்டுகளை

வடிவான பீரங்கி, (94.)

குத்தாலம் 1௩51௨௯,

shells at high

மேலெறிந்துவீசும்

உல்

ஈ. ௨4427௪.

See

குந்தளசன் மாதினொடு (தேவா. 107, 1). 2. Hair crin-

குந்தாலி, 1. (8)
GPS kuntali, n. Cid. [M. kuntali]

1௦௦5;

Pick-axe

kles, curls; wuS#d5ipb.
குழற்கோத்து,

(Se.)

(மிக்)

3. Woman's

4. Country of the

Chalukyas; segéasarga Goad. (Insc.)

@psont

kuntalar,

௩.

<id.

Chaluk-

yas, as rulers of Kuntalam; குந்தளதேகத்தில்
ஆட்சிபுரிந்த களுக்கியவேந்தர், குந்தளசைச் கூடற் சங்க

மத்த வென்ற (சவில். 193, புதப்.).
1. Visnu;
@eser kuntan, n. <Kunda.
திநமால். வல்வினை மாய்ந்தறச்செய் குக்தன் றன்னை (இவ்.

தோண்டுங்

with

one

9, 38, உசை.)
@ssrot
0 )

2. 132(1௦-௨:;

kuntali, ௩. <id.

kunti,n.

(பாரத),
GSS p._-S5eH

precious stones;

@r8famb

குந்தனம் kuntanam,
1. Interspace for enchasing

enchases

or

sets

uscGurer. Loc.

2. <T. kundanamu.
or setting gems in

a jewel; இரத்தினம் பதிக்கும் இடம், குந்தனத்தி
லழுத்தின. , , , சத்னெங்கன் (இவ். இருசெடும், 21,
37௦1. 11.24

கணிச்சி.

1.

5S¢8

வவிதூ

(பு. வெ.

See sages, 1.

0௦ 188 7௦11௦3) களித்துக் கூத்தாடல். (1.),

GS

kundanamu+.

whe

pick-axe;

குந்தாளி”-த்தல் 1௦1811-, 77 ௨. 47. 4 கொச்

,சளி-,

கள். (இவா).

One

prong,

கநவிவகை, குக்தாவிக்கும் பாமை

(இரும௫். 2909).

'இருவாய். 7, 9, 7). 2. 11௦19: person; தூயதன்மை
யுடையவன். ' வண்டில் சவிசெய்குந்தன் (திவ். இரு
வாய். 7, 9, 7).
குந்தனக்காரண் kuntana-k-karan, n. <T.

a

465561 ; கப்பலின் பின்பக்கம்.

Toddy, fermented liquor;

கூத்தி? 1௨41, ௩. 42847012. நயாப1, மட நோக்
wife ௦8 080௦) பாண்டுவின் மன்வியதள் மத்தாள்.,
kunti-nata-, v. intr. <@s

wit. {M. kundinata.) To walk on tiptoe;
முன்னங்காலை மாத்திரம் ஊன்றி நடத்தல். 7௦௦.

Gea av -S0[GEEHppH]
v. intr.<id.+.

kunti-nil-,

1. To stand on one 182; ஒற்றைக்

Stick with several prongs or forks to extract

முன்னங்காலால் நீற்றல்.

GH Sysvaueir kunti-putalvan, 2.<KunLit. son of Kunti. Yudhisthira;

கருவி. 0.)

[@%SWer

62௦6)

000004

boy’s game

+.

of hopping

(4,).

நடத்தல்,

செட்டடி குந்திவைத்து

1,௦00.

மணி.
GSS
துக்கம்.

<kunduru.

kunturu, n.

௩. <hunduruகுத் தருக்கம் %யஈர்பாய/பகா,
சாம்பிராணி.
பறங்கிச்
80.
௦௨...
ka. 1. Salai

(மலை)

(பிரபோத.

5௦6 குந்

(1)

2. Konkany resin.

To walk on tiptoe; முன்னங்காலைமாத்திரம் கிலியம். (1)

நே ற.

leg; ஒற்றைக்

one

Gb gins! kuntu-mani, n. Corr. of ears

மாலைத்தீவார் தேன்னே

குந்திவை-த்தல் kunti-vai-, v. tr. Cees:

ஊன்றி

A

410.4 உம்பு:

௬.
on

காலால் நடந்தாடூம் சிறுவர் விளையாட்டு.

GSSMisib kuntirikam, ». 52 குந்துநக்கம்.
(@uase.)
GSAwsasrd kuntirvkkam, ௩. 566 குந்
துநக்கம்.

உ. £குக்த".
0. 4.
110௦-0

kuntuppu,

குத் துப்பு

Canoe in the Maldives constructed wholly

(௪

முட்

A small platform or pial adjoining a verandah
0560 85 ௨ 9௦௧4; ஒட்டுத்திண்ணை. (1.)

@SBsr1SCorooh kantira-t-toni, ௯. <id.

மரத்தாற்செய்யும் படகு. (3.)

பனைதாநூரக்கம்

palmyra;

குத் துதிண்ணை

Maldive Islands; wrogSay. (w.)
100.

the

from

fibre

புதல்வன்.] தநமன். (கூடா.)
குத்திரா cuntira, n. 586 குந்திராத்தீவு.
குத்திராத்இவு kuntira-t-tiva, n.<@eBor+.
+.

“குந்து.

2.

kuntut-tati,

குத்,துத்தடி

2. To stand on tiptoe;

காலால் நிற்றல். (பிங்.).

17+.

குப்பம்

996

குந்திபுதல்வன்

GPsGsd

566 வென்ளைக்குங்

kunturukam,

௩.

410.

5865

குந்துநக்கம், (1. P.)

குறித! -தல் %0(0-, 5 உக்க. 1, To sit
kunaki, x. <ku-nakhin. One whose
on the heels with legs folded upright; @gan&0 nailsகுதடி
சோத்தை நகழள்ளவன். சக்திய
are
யும் ஊண்றவைத்து உட்காநதல், 2, [%. சீமார்ம.] Gs@urancs rotten;
s Agr@ges Ruse.
Aei@urtea
7௦ 510) 59020; உட்காநதல். 3, [38. கய]
To
stand on tiptoe; முன்னங்கால்களைமட்டும் ஊன்றி
நிற்றல். குந்தி யுறித்தயி ருண்டவர் (பாரத. இருட். 199).

4. To hop on one leg;

நோண்டிநடத்தல்.

அடி.

சுவர்க்கசரகசேட. 10).
GUB kupti, ம. <gupti.

யொன்று கடி.சோட்டிச் குந்திவந்தனன் (கம்பசா. கும்பக. குத்தி”,
348).

5. To

bend,

as a bow;

வளைதல்,

குந்து

GUis_gJChF@Q

Restraint.

kuppa-aficana,

௩.

See
41.

வன்னெடுஞ் சிலைமுதற். படைகளும் (கம்பரா. பிரமாத். ந்மற்ற்ச-மரிசம1ம,
Estimate of the produce of a
50).
field after the crop is gathered in, but before
குற்து* 10௭6௨, ௩. €குந்து!-.. (ம) 1. Sitting it is measured; நேற்போலியின் மதிப்பு. (C. G.)
on the heels, squatting ; eCargems. 2. Pial or
raised Hoor of a verandah used as a seat;

திண்ணையோட்ட,
GPG

3. Hopping; GardéxGma.

-SH

kuntu-,

To fail, to miss; samgsd.

5 ற. intr. <eaw-.
GisragGe தீமை (இவ்.

திருவாய். 2, 6, 1).

Gg

kuntu,

௩. றா௦0. கூந்தல்.

ர்ரய்6 ௦௭ 10015) பழத்தின் சிம்பு. (1.]
GFSSistwv

Fibre

kuntu-kal, n. <Gig'-+.

in

Rustic, 5௦௦;

நாட்டூப்புறத்தான்.

1.

குப்பக்காடு 1:0ழறக-%-128(0, ஐ. <id+. Rural
parts; village with straggling huts; ucyéamrb.

GuumgGyCupprgsev
érru-, v. intr. <id.+.

kuppa-kuti-y-

To establisha kuppam

or petty 5111286 ; குக்கிராமம் உண்டாக்கதல். (1.)

GtsFStd kuppattam, n. <T. kuppa1, attamu. Mirasdar’s share of the produce or

Tiptoe; perjpungPnbd omerSur cngio.
2.
Squatting, sitting on the heels; 5a¢ulpamna.
(w.)

குநீதுகாலண்

kuppa-k-kattan,

Guudsertoer

<Guuw'+.

kuntu-kalan, n. <Gegraers,

நுந்கி1ம்) மீராசுதாரர்க்தரிய துண்டூவாரம்.

(௦. G.)

"குப்பம்! kuppam, . <T. kuppamu.
1.
Village ; ean. (Sla.) 2. Small village of fisher-

men and other low caste 060016; சேம்படவர்
1. One who walks with raised heels; முன்கால் முதலியோர் வாழஜ் சிற்தூர். 3, ௦4, நரா. மர்ம.
Serre pitiuasdr. Collog. 2. One who hobbles
ர் 2 காட. (மிக்.)
4. & coin from Acheen;

01 1105 ; காலை டுழத்துநடப்பவன்.

அச்சிதேசத்து நாணயம்.

(14.)

998

குப்புறக்கெ-த்தல்

குப்புறக்டெ-த்தல் ப 2றய02-1-1412-, உ.ம்.
<@iyw-+.

SAPs Hsp.

To lie prone or face downwards;

Collog-

To throw

or push

down;

கீழாக விழம்படி தள்ளுதல். 0௦1209.
to

oe

and

fall forward,

GUjpr Sev kuppuru-, v. tr.
கடத்தல்.

சாசல்வைஓ

குப்புறத்

(கம்பரா, ans.

5றாம்பத ௦0 16௨ ௨௦௦55;

விழதல்.
@e.

To

hang

Gear
83).

(சம்பசா.

00675 1806 4௦௭ ;

#eGrare&. Collog.

kuppai, n. cf. gumpha. [T. M.

K. kuppe.|

1. Collection,

peel

heap

;

§aTud.

கிபடிமி ணில்லாகும் (Aad.

2, Clump, சா௦யற ; கூட்டம். ஆம்பலல் குப்பை

யை (சல்லா. 58, 29).
குவியல்.

3. Stack of grain; stafud

குன்றெனக்

(பொருக. 244).

குவைஇய

குன்றாச்

குப்பை

4. Sweepings, rubbish, refuse;

செத்தை. 5. Mound, high ground; Gu. (er)
6. யத,

இறவன்.

60௧௧௦0, 00078; மலம். குப்பை எடுக்

குப்பை?

kuppai, ௩. 4சதகுப்பை. 011, 5

சதகுப்பை, (தைலவ. தைல. 24)

GLicusést_A

@u'+.
putting

kuppai-k-katci, n. < Ge

Ground-rent
up

huts

on

திற்துரிய நிலவரி, 74௩௩.
Giessen

payable by Pariahs for
the

lands;

<id.+.

பறையர்நத்தத்

kuppai-k-karan, ௩. <id.

+. Street-sweeper, scavenger; குப்பை வாத
வோன்.
GUesusetever kuppai-k-kalan, ௬. <id,
+. Auspicious person, one who brings good
fortune,evenashe comes; அதிர்ஷ்டக்காலுடைய
வன். ஒருவன்செய்தது வாய்த்துவசப் புக்கவாறே அவன்

1. To scratch up a heap of refuse, as

குப்பையைக் கிண்தேல், குப்பை சேப்
கை
Cunard CanyGune (sev, 341). 2. To enquire
into for exposing unsavoury details; spb

வெளியாகத் துநவி விசாரித்தல்.
GLieus orld

Gtiessé@eng

kuppai-k-kirai, n. <id.+.

1. A weed of cotton soils, Amarantus

viridis;

குள்ளத் தண்டுக்கீரை, (1, 8.) 2. ,& 51த07௦05 ற௦1herb much esteemed, Amarantus tristis; அறைக்
Bong. (M.M. 492.)

௩. <id.+-

GlUieouc11GSH kuppai-p-parutti, n.<id.
+.A

species of cotton; ugs same,

GLieawGw@
Dung

hill;

heap

RoMsFaTiuh.

(M.

(w.)

kuppai-métu,

2.

of sweepings,

of rubbish;

kuppameni.]

kuppai-méni,

2. <id.+.

Indian

Acalypha indica;

acalypha,

ஒருவகைப்பூடு.

GLieauuiedt kuppaiyan, 2. <id.
குப்பைவாரி
1.

made

Slovenly
igaicr

kuppai-vari,

Scavenger;

செத்தைகூட்டுங் கருவி.

withes

குப்பைவை-த்தல்

or

(w.)

on. <id.+-

குப்பைவாநவோன்.
of

s. sh.,

(M.M. 217)

person, used in contempt; agsam

broom

<id.+-

(Se.)

குப்பைமேனி

2.

bamboo,

kuppai-vai-,

Stiff
rake;

v. intr.

<id,+.
To manure with sweepings, rubbish,
161056 ; உரம்போதேல். 7௦0.
குபசுபா 10௨௦08, 1. Strychnine
tree.
566 எட்டி. (ம$ல;),

@usen kupatan, n. <ku-patha. One who
625 006 11 றவர்; தீநேறியிற்சேல்வோன். குணக்.

கோடிய குபதச் கொடுச்சேவர் (இருழாற். 00).

குபலம்' 1ழவ/௨0, *. 424-0௪7௪. 372810௦857
வலவியின்மை.

@tevib®

(18.)

kupalam,

2. <ku-phala.

Loss,

detriment; Sapi1b. (w.)

Gum

kupar,n. <U.

complaint;

குப்பைச்சாலன் சாண் . . , என்னச்சடவது (ஈ0), 7, Gus’. Loc.

8, 9).

kuppai-kilam,

Sweepings, rubbish ; Cages paeSuar.

தலைகுனி

kuppenal, ௬. Expr. signify-

ing suddenness;

nek

குறுமுனி

(இவ். தருவாய், 3, 9, 5).

குப்பைகளறு-தல் kuppai-kilaru-, v. intr.
418.4. 5௯ குப்பைகிளை., (ஈடு,8, 9, 5).
குப்பைகிளை-த்தல் %யறறவம்-1ப/]2ம- 0. intr.

1. To

பாய்ந்துகடத்தல்.

2. [௦ 8௨11 16௨1௦௦2; தலைகவிழ

GU@ esa
kuppa,

35).—intr.

குலவசைச்

கதிரவனும் , . . குடபாற் கடவிற் குப்புற்

3.

தல்.

inér.

To traverse,

கருமையாலக்

குப்புறுல். கொள்கைத்தாதல்

குடித்தவேலை

கடனு. 36). (இவொ.)

செலவத்தை

ga

to fall flat.

‘on the face ; தலேகவிழ விழதல்.
07௦55)

v.

kuppura-vilu-,

ப்புறவிழு-தல்
eiper

GuienuBent-$Hev kuppai-kilar-, v. intr.
<id.+. See துப்பைகிளை-. குப்பைளெர்த்சன்ன

kuppurart-tallu-, v.

குப்புறத்தள்ளு-தல்
intr. <id.+.

குபீரெனல்

கூச்சலிடுகை.

gubar.
2.

1. Outcry,

0௦180௨;

வாந்தி

குபாரா

1088,

@U seer

kupitan, n. <kupita. Angry man;

கோபன்

கோண்டவண்.

௩. 586 குபார்.

(உத்தரரா. வசையெடு. 67).

இசழ்ச்திட

வவன் குபிதனாய்

குபீரெனல் kupir-enal, n. Onom. expr.
signifying burning fiercely, rushing suddenly,

flowing forcibly, gushing out in streams; வேக
மாதற் குறிப்பு. ஆலயத்துளிருந்து குபீர் குபீரென

(இருப்பு. 296).

குபீலெனல்

குபீரேனல்.
@Gusao

Onom.

2.

kupil-enal,

See

kupérakam, ௩. perth. kuberaka.
50 சின்னீ. (மலை)

Indian shrubby copper 1681.

குபேரசம்பத்து 1:1082-0௨௩ழ௨((ம௩. 4782-

berat+.

wealth, as that of Kubéra;

Immense

குபேரனுக்க உரியதூபோன்ற பேநஜ்சேல்வம்..

@@usesr kupéran, n.<Ku-bera. 1. Kubéra,

the god of wealth, lord of Yaksas, regent of
the North, one of asta-tikku-p-pdlakar, q.v.5
வடதிசைக்கு. உரியவனும்:
அஷ்டதிக்தப்பாலகநன்
நிதிக்கீடிவனும் இயக்கர்களுக்கு அதிபதியுமான தே

வன். ஒருவனோ குபேச னின்னோ டென்பிறந்தவர்சன்
(கம்பரா, சூர்ப்.

கும்பதீபம்

999

குபீலெனல்

2. Rich man; பணக்காரன்.

53).

3.
வாக்னொல் குபோனாக்கொன் (சமிழ்கா. 200).
குலத்
குபேசன்
குலத்தோர்
சூரன்
34௦௦; சந்திரன்.

தோர் (பாரத. இசாச. 110).

கும்பகாமாலை 11௭௨-1808141, n. <kum-

A kind of jaundice; sman%&o Gsmiams.

bhat+.

Glouetges
Potter; guaer.

1. <id.+.

kompa-karan,
(Maa)

@tbuGarearid kumpa-konam, n. <KumKumbakonam,

bha-ghona.

a place of pilgrim-

age in Tanjore District; தஞ்சாவூர்
லுள்ள திநக்குடந்தை என்னும் ஸ்தலம்.

ஜில்லாவி'

kumpaa-kottu-,

கும்பங்கொட்டு-தல்

v.

intr. <kumbha+ 1. To perform a ceremony to
Durga on recovery from small-pox or in fulfilment of a vow; தூர்க்கைக்குப் பிரார்த்தனை

செலுத்துதல், (w.) 2. To feed a glutton; Gugs
தீனி கொடூத்தல். 1௦௦.

@lbussrang kumpa-c-curai, n. <id. +.
round gourd; arentaims.

A

(W.)

@GbusLoiasest kumpa-campavan, 2. <id.
+sam-bhava.

1. Lit., pitcher-born.

Agastya;

(குடத்திணின்று பிறந்தவன்..] அகஸ்தியன். கும்பசம்ப
குபேரிகை kupérikai, n. prob. kuberaka. வனுச்குபதேச நிகழ்த்தினானால் (குற்று. தல. புசாணவர,
886 வடீடத்திநப்பி. (தைலவ. தைல. 4.)

91616 124.

குபையம் 10றவஷ்வ, ௬. A species of tick-

trefoil.

8 சிறுபுள்ளடி. (மலை)

கும்பகம்!
(Yoga.)

Retention,

<humbhaka.

.

kumpakam,
holding

in

of

breath,

_ suspension of breath, a part of pirdndyamam,

9-5.) பூரித்த வாயுவை உல்ளே நிறுத்தும் பிராண
யாம வகை, ஆறுதல் கும்பகம் (தருமர். 568).

. கும்பகம்? வழக்கற,

உ. (8)

1. & pre-

pared arsenic ; தொட்டிப்பாஷாணம். 2, & ராம்றகாக!
ற௦45௦௦; சாலாங்கபாஷாணம்..
7
kumpa-karunan,
கும்பகருணன்
<Kumbha-karna.

1. Kumbhakarna, younger

brother of Ravana, as pot-eared; @uraaxreirே

18).

2. றாவ;

துசோணன்.

@iusere

kumpa-calam,

பெரந்தாக்கழூள்ளவன்.

(0௦1708.

bL1&6veLD kumpa-kalacam, n. <kumbha

“12.4.

or sipped by them, believed to possess mystic

virtues; wiPPSs sess.

See

ipLieest kumpacan, n. <kumbha-ja.
Srbuabuassér. (We)

kumpaii-cari-,

கும்பஞ்சரி-தல்

<humbhat+.

intr.

உ

See gbussamis-.

கும்பஞ்சாய்-தல் kumpaii-cay-, உ, intr.
<id.+. To droop, as the head just at the point

of death; wrenrancusgis sevarbs aT yes. (J.)

kumpaican,

Glbuig5eies
தங்பியநன் ஒருவன். கும்பகருணனுக் தோற்று முனச்க 2, Indian jalap. 586 சிவதை. (மலை)
பெருந்துயில்தான் தந்தானோ (2ல். திருப்பா. 10).
Sound sleeper;

௩.

Water in the sacred pot, sprinkled on people

கும்பஞ்செய் “ge

<kumbhat.

(w.)

x. cf. கும்பம்".

kumpai-cey-,

v. intr.

1, To make a mound over

+. Pot of water used on ceremonial occasions,
usually wound round with thread, placed ona
டங்
heap of grain and purified by mantras;

To inter the dead, especially such as have died
டம் ஸ்வ) சவத்தைப் புதைத்தல்.

குவியலின்மீது வைக்கும் மந்திரகலசம்.
கும்பகவிம்பம் kumpakavimpam, 1. A
௪.)
prepared arsenic; தொட்டிப்பாஷாணம், (யாழ்.௮

கும்பத்தில் ௫6ம் நாணயம்.

களில், நால்சுற்றி மந்திரத்தாற் சுத்திசெய்து தானியக்

Guar H kumpakampoti, ». perh.

humbha-kamboji.

(w.)

A musical mode; ஓர் டூராகம்.

a grave;

சமாதியின்மேல் மண்ணைக்தவித்தல்.

Gus
Coin

Gt

2.

Aéssr kumpa-tatcinai, ஐ. <id.+.

put into the sacred

pot of water; மந்திர

Bud kumpa-tipam, n. <id.+.

shaped temple lamp used in worship;
வாண ஆராதனைத்தீபம். (பாத. ஒழிபி. 42.)

PotSLa

கும்பாளை
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Gu BSH FV

Glu H.ySG1-GH kumpa-niruttu-,v. intr,

§) gb kumpa-vastiram,n.<humGovan
the sacred

pot

Guat gFrd kumpa-vatam, n. <id.+.

A

The cloth tied round

<id. +. Toset up, with mantras, a pot of water,

௦1 லகரசார மந்திரதம்பத்திற்கட்டும் புதிய ஆடை.

+. Carbuncle on the upper part of the back;
மேன்முதுகில் தோன்றும் Yormas. (*V.)

disorder from flatulence;

on ceremonial occasions; wkgsgiburd amGsae.
GwouciJareno kumpa-p-pilavai, x. <id.
கும்பம்! மரக,

n.<kumbha.

1. Earth-

en pot, pitcher, jar; gib. (Bam)
2. See
Bbuses.
3, Frontal globe of an elephant’s

forehead; witarndgab. கும்பத்தின் கரியைச்
கோண்மா கொன்றென (கம்பரா. இரணியன்வ. 195).
(பில்) 4. Aquarius, a constellation of the
2௦0/௦; கும்பராசி. (பிங்) 5. The 11th Indian
month; wrongs. 6. Forehead; Gap. (w.)
7.

Upper

part

of

the

back

between

the

shoulders; @guywHs
St @emcuGguetron tpgaSesr

மேற்பக்கம். (].)

கும்பம்? மறகற, n. <gumpha.

1. Heap;

(Gan)

G@tbunb? kumpam, ௩.

கும்பஞ்சான்.
turpethum;

1, 586 பலண்றுக

2. 866 தாலம்பபாஷாணம்.

1௧௨

jalap, 1. விட

சிவதை,

கும்பம்பாலை
tree.

3. cf.

Ipomaca

(1)

@lbuientd kumpalam, n. prob. kumbhala.

[K. M. Tu. kumbala.] Wax-gourd. See 509
யாணப்பூசணி.

(18. 1. 1021)

0/0]8-1600, 3. 4கும்பளா

கும்பளமோசு

+. Tunny-fish cut and dried, brought
the Maldives; gpamad gam. (j.)

kumpala,

கும்பளா

from

n. prob.

kumbhald.

மீன்வகை,

(94)

Black rock-cod, silvery-grey, attaining 30 in.
in length, Sparus berda;

@Gloujbar@ kumpar-katu, ». <gumphat.

௬.

Ivory

566 கும்பங்கோட்டூ-,

kumpa-muni,

Sage Agastya, as pitcher-born;

host; சிவகணத் தலைவநள் ஒருவன். பிதல்யெ கிகும்
பன் கும்பன் (சக்தபு. ஏமகூ. 15).
Gloue@p7 Hod

sepoe

kampanarram, 2. 4கும்பல்4

Smell of charred rice, duc to insufficient

கும் நாற்றம், 0௦1701.

Glouawsruerth

(1.),

கும்பம்போடு-தல் 1:ய௩ற௨௱-ற6(0-, v. intr.

G@louapesfl

@lousesr kumpan, 2.<kumbha. 1. Agastya;
அகத்தியண். (கல்வனை. 74)
2. A chief of Siva’s

water for 9௦1102: தீய்ந்துபோன உணவிலுண்டா

1ய௩ழக௩ ற£பவ்,

586 வேட்பாலை.

நீமாமர்சா்...

Gamiams.

Thick forest; otis ar®. Loc.

gawd. (w.) 2. A thousand million; grpGary.
பாஷாணம்.

bha-+.

(.)

ஐ.

ஏரகம்:

அகத்தியழனிவர்.

கும்பமுனி கும்பிடுக் சம்பிசானே (இருப்பு. 57).

<kumbha+.

kumpa-stapanam,

2.

Setting up a pot of water for

௦15010; மந்திரதம்பம் நிறுவுகை.

கும்பா

மாறக,

௩

வம்.

Urn-shaped

silver or brass vessel; உண்கலவிசேடம்.
சை டாரகத் கும்பா (பிரபோத. 11, 31).

கொப்ப

கும்பாதிரி! kumpititi, n. Lac tree, 1. tr.,
v. intr. Schleichera
trijuga; Gu wraims. (L.)
<id.+. To carry in procession sacred waterpot for a village deity; கிராமதேவதைக்காக
கும்பாஇரி” kumpitiri, ». < Port. compa-

கும்பமெடு-த்தல் kumpam-etu-,

நீர்க்காகமேடத்தல்.

@GtbuGuirrasfl kumpa-yoni, ௩. 416.4.

See

கும்பசம்பவன். கும்பயோனி இருவருள் கூர்த்து (உப
சேசகா. விபூதி, 145).
Gbu7TSGesttd
*.

kumpa-rattinam, 2. <id.

565 கும்பதட்சிணே,

Gtouav'
Heap;

kumpal,

குவியல். (34.)

God-father,

sponsor;

GouTICazar

gtarépsesuimi.

kumpapisékam,

௩.

<kumbha
+ abhi-seka. Ceremony of consecration or purification in a temple;

பீரதிஷ்டைசெய்வதற்கும்

GamufdaaPd

சுத்திசேம்வதற்தம்

உரிய

சடங்த.
n. prob. gumpha.

1.

2. Clump, cluster, tuft;

திரன். (8.) 3. Company, crowd, collection,
த£௦ய), ௧35 ; கூட்டம். கும்பலா வொருமிக்கக் கூட்டி.

(இசாமகா. உயுத். 93).

a

dre.
R.C.

kumpal, n. <@ay-.

5 கும்பனுற்

GiuTySH

kumpilatti, 2. 414.4 ஆசத்தி.

Light placed on a pot used in temple worship;

சுலாமிக்குழன் எடுக்கும் கும்பதிபம். கும்பாலத்திக்குத்

'இரி பரிமாறி (கோயிலொ. 60).

@tbumear kumpalai, x.

A paddy growing

solely with the help of rain; மானவாரியாக விளை
யும் நேல்வகை. (௦. 13. 0, 95)

GIG YFA kumpitu-pacci, 2. 4கும்பி9+. Praying insect, as holding its anterior

கும்பி! ஊர், ஐ. <@sy- 1. [T. gummi.]
Mud, mire or slough emitting stinking smell;
Gags. (e.)°
2. [T. kummu.] Hot ashes;
aGambud.
Gio? kumpi, ». prob. kumbhi. Belly;
வயிறு, ஒருசாண் கும்பி தூர்க்க்ற கொடியரால் (பிர
போத.

legs in a manner suggesting hands clasped in
prayer,

Gto.9* kumpi, . <humbhin.

மறை, ஈ. <kumbhi-paka.

Heap; Safwe.

சட <hunbhiகும்பிபாகம் மறை,
are baked
wicked
the
paka. Abell in which
as if in potter's kiln, one of elu-narakam, 9.v.;

(w.)

suppress the breath, suspend resa Yogi; யோகழறையில் ழச்சடக்குதல்.
வாங்கவே (இருமர், 572).
kumpi, ௩. Carey's myrtle bloom,

1. tr., Careya arborea ; மரவகை.

1வழைய் கர்,

பாசக கரகத்திடைக் குளிப்ப

(காக. சவெசன்மாவை.

31).
See

கும்பிணி 1ல், ௩. 418. மாற்று.
(1, 34. 2. மே. 352)

GiolesAust kumpiniyar, n.<id. The East

as the Government; @séu

India Company,

அரசியலை நடத்தீவந்த ஆங்கீல வியாபாரக்கூட்டத்தார்.

Worship.

GSO kumpitu, ஈ. €கும்மிட-.
5௦ தம்பி,

அரி.

கும்பி

பாவஜ்சேய்தவசைக் குயச்

கும்பினீயார்.

(1)

உ

எழநாகத்துள் ஒன்றனதும்

சூளையிற் சுவேதுபோல் வாட்6வதுமாகிய நரகம். கும்பி

Gt onH kumpikai, n. prob. kumbika. A
kind of மமஸ; வாத்திய வகை. (சம்பசா. பிசமாத். 6.)
கும்பிடரி

hands;

joined

with

5௦6 கும்பனுற்றம்.

கும்பி*-த்தல் 1௦1, 77 ௨1௧௧௪. <kumbha.

To hold or
piration, as
உட்கும்பித்து
Gor?

worship

கும்பிதசம் kumpinacam, ஐ. <kumbhinasa. Snake; umby. (Sa)
Hord kumpi-narram, n. < Ge" +
GlpTo

1. See

[K. gummi-]

கும்பி* பவழ, ச. <gumpha.

முன்னங்கால்களைக்

religiosa;

கைகுவித்து வணங்குதல்.

(வ். திருவாய். 3,7, 8)

கும்பிபாகம். கும்பிகரகர்கள்
2. 1௪1; நரகம். (இவா)

To

<GeS8+.

Elephant;

(திவா)

கும்பி*

Mantis

கூட்டிக் தம்பிடுவதுபோல் தோன்றும் ஐநவகை இலைப்
பூச்சி. (7.)
kumpitu-potw-, ஐ. tr.
C
LT @-Gev
GUIG

11, 18).

யானை.

கும்மட்டம்
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கும்பி

Bundle of sheaves presented by the ryot to the

chicf of a village or to the temple, as a mark of

கும்பு!-தல் kumpu-, 5 v.inér,

To become

when
திற்கேனும் சமர்ப்பிக்தம் கதிர்க்கட்ட. 7௦௦.
boiled with insufficient water; சமைத்த உணவு
GUIG'-Ga kumpitu-, v. tr. 4கூம்பு-ர் தீய்ந்துபோதல்.
கும்பு” ஸம, ௨ 47. தன்ம ௦4. தாத்த.
இரு. [M. kumbitu.] 1. To join hands in
hands
the
with
obeisance
Crowd, collection, தாமர; திரள்.
Worship; to make
joined and raised; magadaga aombisgcs, stud
கும்பை! kumpai, 2. 1. White emeticaragnatdsGagnd

ஆலயத்

னாஜ் கும்பிட்டுக் கூத்துமாடி (தேவா. 727, 3).

2. To

respect; uuG*OGamt

beg, solicit, entreat; கேஜ்சுதல்.

10௦.

Worship,

கும்பிடு” யம், ஈ. 4கும்பில-.

obeisance with hands joined; வணக்கம். கான்

கும்பிடும்போ தரைக்கும்பிடாதலால் (சாயு. கருணா. 6).

GioIOseiraresr

overburnt,

charred, smoked,

nut, s. tr,

Gardenia lucida;

as

food

Fynombd.

Gardenia gummifera;

PS8n0vSams,

Gloenus® kumpai, n.[T. kompa.]

ment, especially of Paficamas; Gat.

kumpitu-kallan, n. <Ge

9@-+. Servile hypocrite, cringing dissembler;
வணக்கங்காட்டும் வஞ்சகன்.

(j.)

2.

Broad gardenia m. tr., Gardenia /atifolia;
GugéisisucPtons. 3. Dikmali gum-plant, s. tr.,

கும்பை. 1.00.
Glooou®

kumpai,

2.

|J.)

Settle-

vena

<Kumbha-ghoua.

See கும்பகோணம். யாழ் 2
kumpitu-kilifcil, 7. Kumbakonam.
கும்பிடுகளிஞ்சில்
G
GtowS
kummakku, ம. <U. kumak. Sce
<id.+. A-species of cockle, a bivalve shell;
Spas”.
கிளிஞ்சில்வகை. (38.)
GIG.
இஃ (சட்டி.

kampitu-catti,

[T. kumpati,

K.

1.

Gloecevb! kummattam, n. [T. gummeta.)

கும்பி
1,

kumpate.]

Chafing-dish or portable furnace; கணப்புச்
ட்டி, 2. Potsherd in which fire is kept by

goldsmiths;

stunt Gagtuimadgis acy.

1

(w.)

A small drum; egamad Pousemp, Ww.)
கும்மட்டம்”

mat,

1பரைவாவ,

உ. 4 0. தமா:

1. Globe lights made of paper, Chinese

12௦6; காகிதத்தாலான கூட்டுவிளக்கு, 2. Cupola,
24

குமண்டையீடு-தல்
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கும்மட்டி

dome; aftoraréecir6.
3, Arch, vault, arch601001; கடீடடவளைவு. (₹.)

கும்மட்டி! மவுத்

Romping,

jumping;

உ ம. கும்மாளம்.

g£éms.

1.

கும்மிருட்டு 1ய௱ரப்ரப((ய,
இருட்டு. பேரமைப்ள, 4408

2. 4கும் 0௦௦௧.
கொக;
காரி

கள்.

2. A rustic

@loap-Sev kummu-, 5 v. tr. [M. kumnu.]

84008; கும்மாளமடித்து ஆடங் கூத்து. (J.)
கும்மட்டி* பரவப், ௩. 56 கும்மடீடம்'.

tar

(w.)

knead; maump பிசைந்து மேல்லிதாக்குதல்.

1, 80 குழக்து-, 007/0.

(இவ். இருக்குறுக். 5, வ்யா.)
கும்மட்டி!

நய௱வ((],

nv. [M. kummatti.]

amedd

2. To pound ina
மேல்லக்குற்றுதல்.

GbOwssrev kummenal, x.

Geowoi_1g.? kummatti, n. [T. kumpati, K.

kumpate.} Chafing-dish;-Gagcuyamagss
ary.

gently;

mor3. To

Onom.

expr.

signifying being overwhelmed, as by excessive

darkness, or being confused, as by a sound in
the ears when partly filled with water;

காதடைப்பு முதலியவற்றைக் கூறுமிடத்து
A small water-melon. See Gambutty. (usrigs. இநனடர்ச்சி
வநம் குறிப்பு. சாத கும்மென அடைத்துக்கொண்டது.

700.)

Gui»

@FgI-Sev

intr, <@au-~'+,

kummatti-kurtu-, v.

To jump and romp about;

குதித்து விளையாடல். (34.)
.
Goins’ kummal, ௩. “கும்மு:
cloth by plunging

Washing

it into water and pressing

it with hands; gem.cw s2ergg1 Gmibtyms.
Gtbiowy? kummal, n.

Sickle; aif

(.)

Glow) '-§5ey kummali-, 17 v. intr. <kumala.

To

revel,

sport,

1018;

விளையாதேல்.

குருனெல் கூடியாங்கே கும்மவித் இறகுலர்த்தி (தேலா.
511, 8).

:

கும்மலி”
கா;

ரவி,

பதத்தவள்,

௩.

Corpulent, stout

(7)

கெடாது

கும்மாய மியற்றி

(மணி.

1. Well-boiled
பயத்துத்தன்மை.
27, 185).

2. [M.

Lime, mortar; asérgpiby. Loc.

கும்மாளங்கொட்டு-தல்

600.)

குதித்து

விளையாடுகை,

71050௦ 880௦6; குதித்தாடும் ஒர் அதாகரீகக்கூத்து.

Gti kummi, n, <@anéaow.

1. Dance
Singing,
கொட்டிப்
Posed in

2, A

(2

[M. kummi.]

with clapping of hands to time and
especially among girls; wac?t oma
பாடியாடூம் விளையாட்டு. 2. Poem coma metre adapted to kumi dance;

கும்மிப்பாட்டு,

கும்மியடிடத்தல்
“கும்மி.

Toplay

gruamt&aib.

(w.)

retch

from

over-eating;

நிறையவுண்டு.

தேவிட்தேல். பொழிர்ச மாகிலம் புத்தக் குட்டிய
புனிற்றா (கம்பசா. கார்கா. 47).--2,

eject;

கக்குதல்.

வடவை

1. To

குமட்டி

vornit,

யெதிசெடுத்து

வயக்குஞ் சூலப்படை (காச. வயிர, 22), 2, 77௦ 1௦௨01௧,
detest; to feel repugnant about ; அதுவருத்தல். (2)

Gio1_G? kumattu, n. <@we@-.

[K. kumu-

tu.]
Vomiting with loathing, kecking; op
வநப்பினுல் உண்டாகும் வாந்தி. அசை
உண்டதும்.

kummi-y-ati-,v.
the

குமட்டூர்க்கண்ணனார். kumattiir-k-kannanar, n. The a
of the second ten of
irru-p-pattu;
பதிற்றுப்பத்தின்
இரண்டாம்

பத்தீனே டயற்றிய புலவர்.

GO kumatu, n. Cheek; astramb. (w.)
Go_Sauwesr kumaterivan, 2. A kind

kummialan-

kottu-, 0. intr. <@uwrerd+.
To jump and
move sportively; 5San alZorunbse.
Gwbwrert
kummalam,
1». <kumdla.
1. Jumping, romping, moving sportively, as chil-

dren, வ,

2. Frankincense;

Gueeperaesr kumafican, n.
58 குமத்சம்.
Guw@ -gov kumattu-, 5 v. intr.
1. To
have vomiting sensation, keck; amps dgagge.

ஒருகுமட்டுக் குமட்டியது.

@lbioruitd kummayam, n.
8௨; குழையச்சமைத்த பநப்பு.
kummayam.]

ராணி.

2. To

565 கும்பல்". 1௦2.

கும்மல்3 003), ௬. 08. குமல்,
வாள்,

GWHEHFLd kumaiicam, 2. 1. Salai tree,
1, tr., Boswellia serrata typica; பறங்கிச்சாம்பி'

dance;
கொண்டு கைகோட்டியாதேல்.kummi
Colloq.

intr.
umgd

of camphor; Sg§Cyysalme.

Glewreot_

டை.

(ordi. 14, 109, உசை.)

kumantai, 2. perh. ku-+ war

1. A dance of delight, merry dance;

வகை மகிழ்ச்சிக்கூத்து, இட்டகுமண்டைய பெய்.

உகளித்தனவே

(பாரத. பதினாறும். 51),

2, 12௨3.

strong haughty deed; சேரக்குமேலிட்டுச செய்யும்

செயல்.

தச்சனார் கொண்ட வேள்விக் குமண்டையது

கெட (சேவா. 441, 5).
குமண்டையிடு-தல்

intr. <Guewen+.

kumantai-y-itu-,

9,

1. To cut capers; to leay

for joy; மகிழ்ச்சியாற் குதித்தல். கட முயிரும். தமண்

டையிடக் குனித்து (இருவாச. 40, 1).
2. 75 (ர்
from
over-eating; நிறையவுண்டூ. தேவிட்டூதல்.

(யாழ். ௮௧)
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குமணன்

@wewrast kumanan, n. An ancient chief,
who was so liberal as to give away his sword
toa needy poet for cutting his head off and
taking it over to his brother who had set a price

௦16) தன்தலையை வெட்டி அதனை விநம்பிய தம்பி

கையிற் கோடூத்து

வேண்டியபோநளைப்

பேறுமாறு,

குமரிச்சேர்ப்பன்

நஊர்ஸ்சம்; பூரீவத்திவிரந்ததாகச் சிலர் கநதுகின்ற ஓர்
தமிழ் இலக்கண

நால்.

குமரகூமக்கன் kumara-mikkan,
560 கோம்பேறீழக்கன்.

குமரவேள் 1:01௨1 valu.

512800௨)

முதகக்கடவு:்,

<Ku-mérat.
குமாவேள்

வலவனை . .

தன்னிடம் இரந்த புலவனுக்தத் தன் வாளைமிந்த ஒர முன்னருய்த்தான் (சத்தபு ஏமகூட. 6)
(பூறகா. 164.)

பேதவள்ளால்.

குமதி பரவப், n. <hu-mati.

A perverse

G@uesemH kumaran, n. <ku-mara.
9௦01ம்; இளைஞன்.

intellect, evil-minded person; அறிவுகேடன். குமதி

man,

சம்பு,

புதல்வன்,

யாயினும்..... . போர்சுமநி யென்பரால்

(சேதபு.

சவி

18).

குமர் மோகா, nx. <kuma@ri.
1. Virginity;
கன்னீமை. குமரிருக்குஞ் சசபோல்வாள் (குற்றா. தல

தருமசாமி.

47).

2. Virgin;

grown-up

unmar-

ried girl; sere. Loc. 3. Impregnability, unsullied condition; oxfundsdrow.
குமருறப்
பிணித்த பைம்பொத்கொடி. (பாரத. இந்திரப். 82).
GiwisFF Tonio

kumara-gadiya@naka.
வரிவகை.

(5. 1.1,

kumara-kaccinam,

n. cf.

An ancient tax; wsmgu

1 4, 115).

குமரகண்டம் 10௨௨-1௮10, ச. Epileptic

fits

attended

with

violent

convulsions;

ஒருவகை வலிப்பு. குமசகண்ட வலிப்புவருஞ் சலகேரம்
(சனிப்பா. 1, 204, 2).

குமரகண்டன் kumara-kantan, n.
See
குமரகண்டம். குமசசண்டன் முதலியன விடும்பையி

னேப் பெருக்கும் (சேதுபு. அராசாச. 35).
@wséip
Garlic pear.

kumarakam,

2».

<kumdraka.

GorGchws7T kumara-kuru-parar, n. <huThe author of Niti-neri-

viJakkam

poems,

other

17th c.; நீதிநெறி

விளக்கம் முதலிய பிரபந்தங்களியற்றியவநம் பதினே
மாம் நூற்றண்டில் விளங்கியவநமான ஆசிரியர்.

Surana
+.

1b

kumara-kottam, ». <id.

A,shrine in Conjeevaram sacred to Skanda;

கச்சியீலுள்ள முநகக்கடவுள் கோயில், குமாசோட்
டம்வா ழாறுமாமுகப்பிரான் (சந்தபு. கடவுள் 18).
குமரதண்டம்

kumara-tantam, 8. <id.+.

Army of gods under Skanda'’s command; குமரக்

கடவுளைச் சேபைதியாகக்கோண்ட தேவர்படை. குமச

தண்டம் புகு்சண்டிய வெள்ளம் (இவ். திருப்பள்ளி. 6)
GorswuT 697 kumarapparai, 2. Horse

mackerel, glossy green, attaining 5 ft. in length,
Caranx

rottleri;

668.)
Glos!

Gutw

kumaram,

seroma,

».

perh.

(M. M.

kumdra-

Hornless animal; GambSdoours ovis. (G7)

@uosd* kumaram, ». <Gwse. A
work on Tamil grammar believed

இருந்த

1. Young

குலக்குமரர்தமை

க நோக (சம்பசா மிதிலைச். 157).

யு

வாசவற்காகய

குமரன்

2. Son;

(பாரத. பதின் மூன்.

முருகன்.

3. Skanda, as son of Siva;

191).

குமரற் போற்றுவாம் (கந்தபு. கடவுள்.

குன்ததோருடிய

16).

4. நீர்வோகாக; வைரவன். (சூடா.)
Gut kumaci, n. <kumari. 1. Virgin,
ராவ்; கன்னி.
குமரிமணஞ் செய்துகொண்டு (இவ்.

பெரியாழ். 3, 8, 3).
2. Grown-up
unmarried
ஜிபி; பருவமடைந்த பேண். 3. 19௨௦021182; புதல்வி.
,தக்கனீன்ற. . . குமரியான (சந்தபு. பாயி. 57).
4.

ுமாஜ8;
5. A

விழிஅதற் குமரி (சிலப். 11, 210.

துர்க்கை.

river.

வடவேங்கடச்

566 குமரியாறு,

6. Cape

குமரி (தொல். பாயி.).

Comorin;

தென்

gif

ipear. 7, Sacred waters at Cape Comorin; ar
னியாதமரி தீர்த்தம். தென்றிசைக்குமரி யாடியவருவோள்
(மணி. 18, 7) 8. 19620640௨1 youthhood; un-

corrupt, unspoilt condition; ofGaisiran. Gufs

கூட்டிற் கொழும் பல்லுணவு
41௦6; கற்றழை. (இலா)

குமரி?

kumari,

2.

(Bars.

10,

123).

Cultivation

9,

in hills;

மலைநிலத்துச் சேய்யும் விவசாயம்.

See wrafeS trans. (w%v.)

mara+guru+ para.
and

2. Krait.

fictitious
to have

குமரிக்கடல் 1200௮11112], ௩. < quit +.
Sea near Kumari; 3uPwpSoucror 6d. (Rood.
8, 1, உரை)
GwNsCarD kuman-k-kotu, 2. <id.+. A
mountain or banks of a river said to have exist-

ed near Kumari: sw. fuses gb3 op w2.

குமரிக் கோடும் கொடுங்கடல். கொள்ள

(வப்.

மரிகண்டம் 1:பலவ1- ஊவா,

khanda.

11, 20).

உ. <id.+

India, one of nava-kantam, qwv., as

bearing the name of Kumari, Bbarata’s daugh-

1; பரதசக்சரவர்த்தியால் தன்பேண்ணான தமரியின்
பாரதவருடத்தின்

பேயரிடப்பேற்றதும்

ஒர

பகுதியும்

ஆகிய பூபாகம். மெய்ச்செறி சேர்வது குமரிகண்டம்
(கந்தபு. ௮ண்டகோ.

17)

Gwohé scp kumari-c-cura, 1. Zebra shark,

tawny, attaining
figrinum;
(M.M. 851.)

15

15 ft. in length, Stegostoma

அடி

நீளழூன்ள

குமரிச்சேர்ப்பன்

குமரி.

00௦00;

தாங்கன்சுறமீன்..

kumari-c-cérppan,

8.

“மட்டி ஹரே king, as lord of Cape

குமர்த்துறைக்குரிய பாண்டியன். (இவா.)

namon.

Jasminum;

waosCma.

See sma.

Gils gieoy

2, Cin-

kumari-t-turai,

௩. <id. +.

The bathing-ghat at_Cape Comorin; கன்னியா
குமரி

தீர்ததததுறை,

பொருசைத்துறையொடு. குமரித்

துறையவள் புதுரீசாகேவே (மீனாட். பிள்ளைத். நீசாடம்.
10).

குமரித்தெய்வம் kumari-t-teyvam, 2. <id.
+.

The goddess Kumari at Cape Comorin;

கன்னியாகுமாத்தேவதை.

GwAcwieeuH) kumari-p-pakavati, உ. <id.
+.

1௦401௨

kumari-p-patai, 2. <id.+.

காடு;

அழியாச்சேனே.

இய (புறகா. 991).
குமரிப்போர்
First military

கன்னிப்போர்.

குமரிப்படைதழி'

வளகம்- 2060)

engagement

௩. “1.4.

of a prince.

See

குமரிப்போருள் . . . கொன்றசன்றே

(வச. 806).

GwAwHev kumari-matil, n. cid. +.

Im-

pregnable fortress ; afutéGamlen_. (Pas. 336.)

குமரிழூத்தல் kumari-ma-, v. intr. Cid. +.
1. To live and die as a virgin; to live one's
days in virginity; scirafmauraGauigig முப்.

படைதல். குமரிமூத்தவக் கொடுங்குழை ஈல்லாள் (மணி,

22,

143).

பயனின்றிக்

2. To

be

கழ்தல்.

(மணி. 14, 77).

வீணே

To

pass

கழிதல்.

wasted,

குமரி

to

lie

மூத்தவென்

fruitléss;

பாத்திரம்

be wasted;

to

unused;

away

தனை (09, 2, 6, 1.

ஆச்மகுணங்கள் குமரிருந்துபோமித்

GwAGeG

kumar-irutty,

Colloq.

Gioflarenp

2. <id.+.

566 கண்னீயிநட்டு.

Darkness just before dawn.

kumari-valai,

2.

குமரிர்.

Young plantain that has not yet yielded; wep
(இளவாழை. குமரிவாழையின் குருத்தகம் விரித்து (சலப்.

16, 42).

.

Ethical poem

of 100 stanzas

Kumarécan,
by Kuru-pata-tacar;
குநபாததாசர்

குமரேசனை முன்னீலைப்படூத்திக்
றிய சதகநால்.
குமல் kumal,
வாள். (௮௧. கி.)

Gwed

1.

kumaréca-catavam,

குமசேசசதகம்
<Kumaresa+.

addressing

526 குமரீததேய்வம்.

Gwe

+.

v. intr, < Gut

பரகாய,

குமரிரு-த்தல்

குமரிஞாழல் kumari-Aalal, ௩. 418.4. (0)
1. Jasmine,

குமாரப்பல்லக்கு

1004

குமரிஞாழல்

1.

cf.

Gwe.

Sickle;

kumali, ௩. 04. குமிலி, குமுலி.

இயற்
அரி

Basil.

566 துளசி. (மலை;)

குமளம்பாசு

kumalampacu,

n. Tawny-

fish, bluish, attaining 2 ft. in length, Thynanus

thunnina; @scr_y, நீளழள்ள கடல்மீன்வகை.
குமஸ்தா
<U. gumashtakumasta,
2.
5௦6 குமாஸ்தா.

GwrtrSsSd

ku-markkam,

n. <ku-marga.

Wrong course, evil ways; Gap.
Guwrseoitu8 kumara-cuvami, x. ¢Kumara +. Skanda, as the son of Siva; ypged

கடவுள்,

ககசேனாரால்

உரைகண்டு

குமாசசுவாமியாஜ்.

குமரியாடு-தல் kumari-y-atu-, v. intr. <id, கேட்கப்பட்டசென்ச (இறை. 1, உரை, பச் 8).
+.
1. To perform sacred ablutions at Cape
மாம) கன்னீயாகுமர்நீரில் ஸ்நானம் தீர்ததசிராத்
தம் முதலயவை

வருவோள்

சேய்தல்,

(wef 13,7).

சென்றிசைச் குமரியாடிய

Gut seer

kumata-cuvamiyam, ம.

<Kumdrasvamiya,
A treatise in astrology by
Nallir-k-kumaracuvami-técikar; sdgnté got

2. To copulate with
virgin; scrafGurl pase. சிக்தை கவீடின்ற திருa சுவாமிதேசிசர் இயற்றிய ஓர சோதிடநூல்.

குமாரத்தி

கீர்ச் குமரியாட (2வக. 9090). '

குமரியாறு kumari-yaru, a. <id.+.
The
Kumari civer mentioned in Tamil literature

as having

been

once

the

southern

boundary

of the Tamil land, and afterwards submerged
in

the

Indian

ocean;

தமிழகததுக்குத்

தேற்கெல்

kumaratti,

oo.

<kumart.

Daughter; மகள்,
Gwt 7568 sb kumara-tantiram, 2. <Kumara +. An Agama in Sanskrit dealing with

Skanda and His worship;

pgadeajifer ant

பாட்டுநெறியைத் தெரிவிக்கும் ஆகமம். குமாசதர்திச

லையாய்க் கடலாற் கோள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படுங் நெறிப்படி . . . பூசனைபுரிக்தனர் (சந்தபு. மிட்டி, 20.
கன்னீயாறு, குமரியாறும்

முன்னைய

(தொல்.

பனேகாட்டோடு கெவெதற்கு

பொ.

6219) உரை),

குமரியிருட்டு %௦ஸய்-9-1016ய, க ௨12.4.

anne
Ww.

just before dawn.

566 கன்னியிநட்ட்.

Got
FO) Susourd kumara-teyvam, n.<id. +.

5௦௦ குமாரசுவாமி, அவன் குமாசதெய்வம் (இறை. 1,
உசை, பச். 7).
GUI TIRES
kumira-p-pallakku, 1.
ஒரக்.

Small

palankeen;

Foide0rds.

(w.)

குமாரபோசனம்

1005

GwrsGur Ferd

kumara-pocanam,

1.

<id.+.
Feast given toa Brahman boy along
with some bachelors just before his initiation

to Brahmanhood; உபநயனச்உங்கில் காயத்திரி உப

தேசஞ்செய்வதற்கழன்

அசீசடங்கபேறும்

மாணவ

னுக்கு உடனோத்த சில பிரமசார்களோடூ அளிக்தம்
உணவு.
Gor gt

kumaram,

x.

Gold melted and

161௭௦0; உருக்கி ஒடவிட்ட போன். (யாழ். ௮௪.)
Guwtsweowviueref
kumara-matai-ppalli, n.<hu-mdra+. A sub-caste of matai-ppalli
who got their name from their ancestors

having been cooks of princes; @ata juts
d 5s
சமையல்செய்சோரது

+.

perpetual

kumara-varkkam,

kumaran,12. <ku-mdra.

kumaci,n. <kumari.

2, 188]7; காளி.

8018;

ever

பிள்ளைத்.

சுவர்ணபேதி.

in the

prime

of life;

காப்பு. 4).

+. Solvent of

kumani-napar,

Suspicion;
<u.

506 குமானியாசாமி.

GwrefuremA kumani-y-acami, n. <id.
+. Suspected character, suspect ; #6Gsdéeats
(௦. ௦)

G@wtansr
1. Agent,

kumasta,

steward;

n.

<U.

amfwswgeir.

gwndashta.
2. Writer,

clerk ; எழத்துழுதலிய வேலைபார்க்கும் கீழ் உத்தியோ
கஸ்தன்..

குமி!-தல்

gumi, M.

ம்,

4 உரச,

திரரூதல்.

01/09.

“குலி. (2.

kumi.] To accumulate; to be heaped

up; to crowd;

குமி*-த்தல் பரம், 77 ௦ 8௩ கோக. ௦1 gull"
To accumulate, heap up, gather ; SswéGaise-

Gog5ev

kumi-,

17 v. tr

<@eu"..

To over-pound, as rice; ytFypsSwahon
oi SS SPHSH.

(W.)

o5'5

intr.
5g

(ம)

GWerrAAciy kumin-cirippu, n.< sagt.
வேபி௦ வாப!2; புன்சிர்ப்பு. குனித்ச புருவமுக்
குமிண்சிரிப்பும் (சேவா.

GWasrg

11, 1).

kuminti,n.

A kind of greens;

kumitam,

குமிதிகம்

n.

<kumudi.

kumitikam,

உ.

See

<hkumudika.

566 தேக்கு, (மலை)

@Wevtd kumilam,

2. prob. twnula. Up-

roar, tumult, great noise,
shout ; GuGareS, (9e.)

குமிலவோதை
oo +.

melon
SE oro

i, 142, 38).

GUS

Tremendous

roar,

acclamation,

kumila-v-otai, n. கமி
noise, uproar;

சாப காணு குமில வோதை

Gusrratmb.

(இரகு. யாக. 87),

குமிலி 120114, ஐ. ௦8. குமலி, குமுவி.
basil.

58 துளசி.
into

501௦ம்.

(மலை)

குமிழ்!-த்தல் 80௩],
grow

௩.

v.

Guw_SHsv kumita-k-kal, ம. Iron dross}
கீட்டம்,

1. Son;

3. Woman of

77

form,asa tumour:

(ம)

1௨௨.

(w.)

Gwtofgut

பட்டவன்.

போலாதல்,

குமிதிகம். (மூ. ௮,

1. Daughter;

(ஸூ)

@oresr kuman, n.< U. guman.
சந்தேகம். (௦. G.)
gumani+.

kumitti-,

To swell,

2. <id.

அழியா இளமையினள். அமர்செய் கயற்கட் குமாரியைச்
காக்க (மீனாட்.

குமிட்டி-த்தல்
<@wy-.

(சணிப்பா

2, Young man ; @%wgpeir. 3. Skanda,

youth,

(மலை,

814.4.

ர.

as son of 5192; முருகக்கடவுள். கோயில்செல்லுபு
குமார ணிருக்தான் (ஃத்தபு. குமாச. 16.)

Gtr

வேள்ளேள்ளு.

%யாகரக-8]8,

Lineage, progeny; Set. (w.)

புதல்வி.

1. Immature sesa-

கீரைவகை. குமிண்டியும் vain

@wtsouréased

குமாரன்

kumikai, 2.

(.)

ஒராசபுத்திரன்.

ysdasir.

குமிகை

யர ; ழதிராத எள்ளு. (பீங்.) 2. \VWhite seaamum;

மரபில்வந்த சாதியார்.

குமாரராஜா
2௩௦6;

குமிழ்

77 v. intr.

a conical shape;

to

1, To

be spherical,

globular; to form into bubble; guise.
செழுஙகுரு கொழித்திழிக்து குமிழ்த்தெறிய (இல். பெ
ரியாழ்.3, 8) 7).

2. To stand on end, as hair; to

horripilate; wuStFeSigse. (Se )—tr.

1. To

வலம்புரி குமிழ்த்து (இவ். பெரியாழ். 4, 7, 3).

2. To

cause to 8000; ஒலிக்கச்சேய்தல். அதிர்முகமுடைய
கர்ம?

கொழித்தல்.

(தைலவ. வைத்திய, 19.)

குமிழ்? %யஈரி, ஈ. <edy-.

1. Water bub-

ble; Brag. (Sm) 2. [M. Rumil.] Knob, as
of wooden sandals; stud; pommel; anything
round or convex, as the head of a nail; agemtt
திரண்ட வடிவம். (1.) 3. Hump of an ox; ogg

தின் திமில், (94,)

4. Swelling in the sole of the

foot; asremmsréd afdeib.
Small Cashmere tree.

{T. gumudu.]

(w.) 5. [M. kumil.]
586 நீலக்தமிழ்.
6,

Coomb teak.

(தொல். எழுத். 380.)

866

பெரங்குமிழ்.

7. Mucilaginous shrub that

yields water, Gruelina parviflora; Barsangdaid
சேடிவகை,

8. Kaus, a large and coarse grass.

586

(ம$ல;)

நாணல்,

Guwiipesr_ant_ kumil-k-kattai, 2. குமிழ்
+. Knobbed or studded wooden sandals;

பாதக்குறட,

kumil-k-koti,

குமிழ்க்கொடி

nm. <id-+-

506 நிலக்குமிழ்.

Small Cashmere tree.

kumil-kumil-,

குமிழ்குமிழ்-த்தல்

v. ¢r.

d
Cid. +. To hide from others, hush; ptda
குமிழ்

முற்றல்
மின்
சோட்ட
தோன்றமல் மறைத்தல்.
குமிழ்த்தரைப்ப (பெரும். உஞ்சைச், 34, 184).
kumil-p-piti, a. வலர்,
GAypnNg

கதவுமுதலியவற்றில்

1ல்;

நகரம்,

Rounded

தைத்த குமிழ்க்கைப்பிடி. Collog.
SMipeny kvmilppu, 2. <Gd#-.

1. Bub-

bling up; $8Gpyms. 2. Hairs standing on3.
end, horripilation; wuttéPolftny. (உரி. v.ரி.) 12.)
(soa. wagSi

GamgSma.

Winnowing;

kumil-rdkam, 1. <edet-

GM pCarerd

Tubercle in the cornea of the eye; குமிழ்போற்

படலந்தைப் புடைப்பிக்குங் cia Cgpis. (Pam. 270.)
@AparsirD kumil-vantu, 2. விமர்.
alas.

(W.)

acir®

654 G1 kumilai-cujuntu, 1. Cid.

GOipe5
4*.

tenisocapa;

Xylocopa

bee,

Carpenter

குமுததாதன்
Ger Gao ost ev kumin-kumin-enal,1.
of
Onom. expr. signifying tinkling sound, as
ஒலிக்
ன்
ன்களி
அணிகல
anklets; Ferbypsaou

1006

குமிழ்க்கட்டை

52% குமிழஞ்சூழ். 01/01.

௩.

1வாய்ஷ-வி,

குமிழஞ்சூழ்

<id.+.

Torches made of kumi 50/௦1) குமிழங்கழியில்
ஏற்றும் தீப்பந்தம். (சங், ௮௧.)

குமிழாணி kumil-ani, ௬. <id-+.

1. Stud-

குறிப்பு... மின்னனார் குமின் குமின் னவக்காரம் பெற
டஞ்செய் (சம்பார், 6).
1
GapsG" kumukku, ௩. 1. Whole, total,

lump, gross, wholesale; Guonggib. uair_ den
யெல்லாம் குமுக்காய் வாங்கினான். (194.) 2. Lion's

share; large number; considerable quantity;
GugiGgrens.
party; #11.

kumukku,

குமுக்கு”

Band,

3.

(w.)
Loc.

2. <U.

crowd,

clan,

Aid,

kumak.

help, assistance; 2aa%. குமுக்குப்பண்ண. (W.)
Gps’

kumukku,n. Secrecy. See கழிக்கம்.

குமுக்கு -தல் kumukku-, 5 v. tr. Caus.
of 6HHG-. 1.{T. gumuku.] To beat with fists,
௦௯1௦1; ஊமைக்காயம்படக் கையாற் குத்தல். 2.
To wash cloth by wetting and gently pressing
it with hands; gym கும்முதல். அணியைச் சற்றுச்

குமுக்கு.

kumu-kumu-,

GepGap-SHe
swsw-.

cf,

spread

To

of odour;

whiffs

குமுகுமுக்க

womb

send

to

பசுமஞ்சள்:

BDadklasd.

(அழகர்கல. 30).

kumu-kumenal,

குமுகுமெனல்
expr.

Onom.

77 v. intr.

fragrance,

signifying

uproar;

2.

1.

GuGaresé

குறிப்பு, குடமுழ வாண ஸீராயிரங் கரங்கொண்டு குழு.
குமெனவே முழக்க (இருப்போ. சர். பிள்ளைத். சிறுபறை.
2. Expr. signifying sending out

2).

மணம்

௦0௦01;

whiffs of

வீசுதற்குறிப்பு, மணந்தான் குமுகு

மென் றடிக்கவில்லை (தனிப்பா.

1, 389, 44).

nail; தலையிற் குமீழ்கோண்ட ஆணி. (௦. 8. 1.) 2.
GIpHgG Sev kumunku-, 5 v. intr. 1. To
5௯ குமிழ்ப்பிடி. (48.)
ரவு? மசிதல். உரலிற் குருங்க விடித்து (தைலவ.
குமிழி! லாப் உ. ஃகுமிழ்-. 1. Bubble; தைல. 49). 2. To sink, as a building; உள்ளாக
நீர்ழுதலியவற்றிலேழவ் குமிழி. குமிழிவிட் மிழ் ௬௬௫ இறங்குதல். கட்டடம் குமுக்கவிட்டது. (004701..
(8௨.௪.

2239).

2. Boss:

as

knob,

of

wooden

குமூசியார்

580 0219; பாதக்தறட்டின் குமிழ். (1.) 3. Spring,
ண்ண.
as the 5001௦6 ௦8 ௩ 56080) ஊற்றுவாய்.

saire.

To bubble; to rise in bubbles, in pustules; 5u§
'கோள்ளுதல். (18.)

வகை.

kumuciyar,

n.

<Fr.

commis-

French Commissioner of Police; Ss

கத்தில் குமிழிக்சழே சாவிபோமாபோலே (௬9), 6, 8, 7). @ovran Curd asp2vat. Pond.
x. மம். குழுதம்'.
kumutakam,
@apssib
GUY? -S5e kumili-, 17 v. intr. குமிழி, (Arch.) A kind of moulding; கட்டடத்தின் எழதக
GO PYG Gem aoe

v. intr. Cid. +.
bubbles.

To

kumili-nic-unnu-,

Lit, to dive deep causing

dive

deep

(எ)

kumuta-c-cilanti, n. <ku-

GYSFAovgH

mudat.

A kind

சீவடியும் புண்வகை.

of ulcer; Gam&uyortamod

(சிவாட். 359.)

1:0ரப018-0விகர, ௬ <id.

குமுதசகாயன்

into a subject; ஒரு

விஷயத்தீல் கநத்து மழ்கிநீற்றல், டொம்பியாச்சானோடு

+.

60.
GWpr- Gv kumiru-, 5 v. 4847. 4குமுறு-.. 76

+.

resound, roar; gS ppd.

Lit. lord of the water-lily.

கனாக்

வாடியறக்

குமிழ்சீருண்டது

(@L-,)

(FO,

10,

566 குழுதநாதன். (பிங்)

kumuta-nanpan,

Gipspemues
566 குழுதநாதன்.

,தநாதன்

n. <id.

(சூடா;)

kumuta-natan, n.
Moon;

<id.+.
[eis
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குமுதப்படை
பூவுக்கு காசன்.] சந்திரன்,

காமக்கருத்தாக் குமுதகாதன்:

கங்குல்வசச்சண்டும் (தணிப்பா.

GIpSiiem__
1.

Decorated

|, 334, 40),

bottom of the wall of

temple; sft

பக்கிநுகத்து வெளிப்புற மதிலில் வேலைப்பாடமைந்த

அடிப்பகுதி. குமூசப்படையிலே சல்வெட்டிச் கொடுத்த
2. 566 தழுதம்), 7.

(8.11. 1, 188).

குழுதப்பிரியா
+priyd.
Esculent

(Gar)

kumuta-p-piriya,

௩. <id.

A musical 0௩௦06) ஒர் இராகம்.

குமுதம்!

மணக,

white

GGow

2.

water-lily.

<kumuda.

1,

5௦6 வேள்ளாம்பல்.

2. Red Indian water-lily. See Gada

27

horses

and

45

infantry;

9 யானையும்,

தேநம், 27 ததிரையும், 45 காலாட்களும் கொண்ட
படை,

(பிங்)

8. An army consisting of several

thousands of akkuroni;

பல்லாயிரம் அக்குரோணி:

கொண்ட கேனைத்தோகை. (பில்.)
as of
(ர
gor
pupil
தோய்.

9

produce; largeness, as
10. (Arch.) A kind of
arpsaaims. (w.)
11.
of the eye; agalfuled

9. Abundance,

௦4 1௦௦௦௬6; மிகுதி.
moulding; aug
A disease of the
ecg agama

குமுதம்” kumutam, n. [T. kumpati,
Oven, stove; அடுப்பு. (இவா.)
kumpate.}

K.

GepSs’ kumutam, n. cf. tumula. Uproar,
601708100)

சதறிமிகு குழுதமிடு

பேரோலி.

யம் (இருப்பு, 948).
Gepsu*
மிலாடி ஜக

kumutam,
; தப்பை.

2.

prob.

பாசம்

ku-muda.

(பிங்)

“@apHcwsor kumnuti-p-panai, ஐ. Malayan
sago palm.

586 கிச்சிலிப்பனே.

(1)

குழூந்தம் kumuntam, n. A mineral poison;
க்றிபாஷாணம். (மூ. ௮.)

GApod kumuli,
basil.

See gin.

ஈ. cf. Gal, Gel.
(w.)

Gippsarid-Ss
&குழுறு- 4.

Sacred

kumura-k-kay-,

‘Lo be boiling

hot,

as

v. intr.
oil heated

to a high degree; to boil up; நன்றகக் காய்தல்.
Loc.

GaponIf-sev kumura-p-pili-, v. tr. <id.
+. To press out hard, as juice;
Log.

@pacudfse.

sim_amgasme.

(Pao.

112.)

SGEpwasy-F5ov kumura-v-iti-, v. tr. Cid.
+. To pound, comminute forcibly in a mortar,
85 சாவ/ம; நேல் முதலியவற்றை நன்கு டடித்தல்.
குழூறு-தல் kumuru-, 5 v. intr. [M. kumuru.]
1. To resound; to trumpet, as an elephant; to
bellow; to rumble, crash, as thunder; 9#Gared

செய்தல். குத்திடச் குமுறிப் பாயும் (கம்பரா, வரைச்,
34).

2. To have confused uproar; #euSGurms

குமுறு

மோசை

விழவு

(தில் தஇிருலாய்,

6, 5, 2). 3. To burst with distress; மனத்தினுள்
ளேயே வநந்துதல். கண்கணீர் மல்க கின்று£ன்று Sop

மே

(திவ். திருவாய்.

6, 5, 1).

4. To gush out, as

milk 1700) (0௨ நா௦291) பீரிதேல். வெம்முலை குமுது

பாலுக

(கம்பரா.

பள்ளி.

118).

5, To

effervesce,

bubble up, as in boiling; Garde. (w.)
குமேரு 1௮7௬20), n. <ku-meru.
as

the

region

of Demons;

Ganw'-Fev kumai-, 4 v. intr.
over-boiled;

to be boiled

South Pole

GuinSstHaa5d3,

இருப்பிடமான தேன் துநவம்.

1. To be

soft to a mash,

as

816605; குழையவேகுதஃ. சோறுகுமையச் சமைச்சாள்,

2. To be in a state of confusion; to be mixed
பற; குழம்புதல்.

per. (W.)

(17.)

Roaring, rumbl-

குழுறலண்டம் kumural-antam, n. <id.+.
Rupture, hernia;

பல். தவரித ழலர்வன குழுதம் (சம்பசா. காட்டுப், 43). யேழதல்.

3. Elephant at the south-west quarter, one of
asta-tik-kacam, q.v.; GxerGibBeng wre. (WIe.)
4. A mineral poison. See au&é&ansgutaptamd.
5. 56 வெள்ளைப்பாஷாணம். 6. 886 கற்பாஷாணம்...
7. An army consisting of 9 16ற்கற (5) 9 ஸ்வர்க,

kumural, n.<id.

ing, resounding; GuGaweS. (#e.)

kumuta-p-patai, n. <id.+.

part at the

the inner sanctuary of a Hindu

படி

குமை

எல்லாம் ஒன்றாய்ச் குமைந்தட2ன்

3. 1௦

6௨ ௦0%,

5ய115:;

வேப்பத்தாற்

புழங்கதல்.
4, 7௦ 01056 (06660) ௨ 66 eyelids
from heat in the system; scerpseSuer @msS
கொள்ளுதல். (34.)
5. To faint, droop, as one

in a swoon;
அழீதல். (38.)

Gamige.
6. To be destroyed;
7. To be distressed, worried:

வரந்ததல். கொசகுகடியாலுவ் குமைக்சோம். (தமிழ்கா,
259)

Genw?-SHev
குமை!-.
mash;

kumai-,

77 v. tr. Caus. of

1. To tread down, tread out into a
துவைத்தல். கூற்றைக் குசைகழலா வன்று

குமைத்தார் போலும் (தேவா. 34, 6).

2, [34. £07௦௪.]

To beat or pound ina mortar; ame madgy
இடித்தல். (w.) 3. To over-boil, boil soft, reduce

to a mash by boiling; Seuw CasdGawee.
(w.)

இசைக்க

4. To annoy, afflict, vex;

வநத்துதல்.

வைவர் குமைச்குஞ் இழ்றின்பம்

வாய். 0, 9, 9).

ஆவி

(ல். இரு

5, 7௦ 05201; அமித்தல். வெளித்

தறி விரண்டுல் குமைப்ப ( தணிசைப்பு; விகா சாப்பு, 9),
Gen’
ruin;

(கம்பரா,

kumai, 2. < Geox".

அழிவு.

பிரமாத்.

குமைத்சொழில்

23).

1. Destruction,
புரிந்த
வீரர்

2. Trouble,

distress;

துன்பம். 89வராற் குமை£ற்றி (இல். இருவாய் 7, 1, 1)

3. 81/0, 501016) 12%;

அடி. குமை இன்பர்சள் (இவ்.

இருலாய்

4, 1,2)

குயில்(லு)-தல்
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குமைதின்(னு)-தல்
4. Clothes-basket;

GusgGear@

அழக்குத்

sink prSwar @Os Gury. Loc.

குண்டு”

Geo Desr(99!)-Hev kumaictin-, v. intr.
To suffer thrashing; அடியுண்ணுதல்.

kuya-k-kuntu,

x. ஒகுயம்!4

Pit wherefrom clay is taken by potters

to make pots ; Swart மண்ணேடூக்குங் கும். 0௦1/௦4.

GusGH kuyatti, 1. <@ws'

&குமை,
கானகம்போய்ச் குமை இன்பர்கள் (இல். இருவாய், 4, குசத்தி,

சக்கரக்தான்
Baus. பிஷாடன. 0),

Female potter;

சுழற்றத்தகுங்

குயத்தி

(சிவப்.

1, 2)
1. Seasoning
Gir kay,
prob, onom.
with spices; arsftry. கமழ்கும் யடிசில் (புறகா. 10)

velly 50௭௨.

குய்யும் வறைகளு கிவந்த வாசம் (லச. 2071). 3. Burnt

reaping-book, curved knife, ojfaiteir. கொடுவாய்ச்

2. Spicy. seasoned curry; தாளித்த கறி. பொரியும்

Gus Berwene
குயம்!

kuyam,

n. perh.

நறும்புகை.
odours, incense, odorous 80012)
(மிங்)
4, Frankincense; மாம்பிராணி. (தைலவ.

குயத்த (லெப். 16, 30)

தைல, 94)
குய்மனத்தாளர்

020500; குயச்சாதி.

<guhya-+.

kuy-manattilar,

2.

Deceitful persons: agaat. Giwars

குயம்?

kuyvakar,

1. <guhyaka.

A class

of demigods in the service of Kubéra

to whose
நபேரன்

custody his treasures are committed;

நிதியைக் சாவல்புரியும் தேவணைத்தார்.
குய்யதராட்டகபுவனம்

puvanam,

ம. <guhya-tarat+.

(Saiva.)

The

world situate in the aerial regions of pratittd-

kalai, being eight in number, viz., seow, G4

கேத்திரம், காசலம், ஈகலம், விமலம், அட்டகாசம், மசேக்

தரம், பீமேசம்; பிரதிட்டாகலையின்பகுதியாய் வாயு
வண்டத்திலுள்ள புவனம். (௪9 போ. பா 9, 9, 214),

குய்யபீசகம்

guhya
+ bijaka.
(மலை)
குய்யம்
which

kuyya-picakam,

Strychnine

%யருகா,

is secret,

2.

nut.

See eniy.,

1. <guhya.

mystical,

perh.

1.

hidden.

That

private;

1. Sickle,

டகர,

2500)

3. Potter

2. நமல். குழ

Juvenility,

youth; @aranw. (Siar.)

குயம்* 120௧, v.<kuca. \Voman’s breast;

முலை, குச்சிலியமாதர் குயமும் (சஸிப்பா. நட 75, 190).
குயம்*் படவா, ௩. ௭8/8௭.
Barcha grass.
56௦ தநப்பை..

@wwwWse,

%ய௫௨(2((212-

@snd-.

2. 150200) நாவிதன் கத்தி.

அருங்குயம் ான்களைக்து. (வேச

'சாளர் குதைப்பிணக் சாட்டி (பெருங். இலாவண. 19, 57)

Guwst

kuyattinalakai, ம. 1௩௭

566 நிலவாகை. (மலை;)

Disorder,

kuya-mayakku,

lack of method;

Gwoaver

kuyalan,

great skill, dexterity;
கென்றுங் கரலனாம்

Gua

x. <aanst+

sryomm.

2. <kusala.

(w.}

Man

of

Gatisastr. ages Guid

(தேலா. 406, 4).

kuya-vari, ௩. 4குயம்
4,

Tiger, as

having sickle-shaped stripes; [.yPencr@unairp

வரிகளுடைய௪.] புவி. வேழங் குயவரி கோட்பிழைத்து:
(திணைமாலை. 25).
.

@weussr' kuyavan, . <id. [M. Aupavan.]
2௦122;

குசவன். இருரீலசண்டத்துக்

யேன் (தேவா. 736, 1).

குயவனார்க்

கடி.

Gweussr? kuyavan, n. <guhya. God, the
மறைவானது. (குடா) 2. Generative organ
Invisible;
wiGeni Guacr
especially of women; ausviib. மென்றகித் (Gad, Saud. wepGCurgorreracr,
Dagmar. 6).
குய்யத் சடம்படிந்து (குளா. சய. 49).
3. Anus;

gquTeramdé. (9%.) 4. Dissimulation, deceit.

fulness, hypocrisy; agua.

வைத்தான் (2வக, 253),

@GwwCyreid

கட்பிடைச் சுய்யம்

kuyya-rdkam,

nv. <id.+.

Venereai disease peculiar to women, as chancre;
பேண்தறியில் வநம் ரோகம். (வோட். 31),

குய்யோமுறையோவெனல்

10/6-௯:௦.

raiyd-v-enal, ». Onom. expr. signifying loud

complaint; கூச்சலோடூ முறையிற் குறிப்பு.
@GwsHsovrb kuya-k-kalam, n.

கலம்.

@Gwussrovrd
shrub.

1. See gad

2. A treatise; 25 BIS. (weir, 274, மயிலை)
kuyakkélam,

See Pudsridyy.

(w%.)

nm.

A

small

Gweussruoteer

aex'+.
கரத்தின்

kuyavan-manai,

Foot of a potter’s wheel;
அடிக்கட்டை,

2. <@w

gwaiorgi sé

@Gussy kuyavu, 2. prob. 2way. Car, chariot;
Gat.

(Se.)

Gur

kuya,

கோங்த.

n.

False

tragacanth.

See

(பிங்)

குயில்'(லு)-தல் ரரி. 9 v. tr. perh. ki.

1. To utter, tell; சோல்லுதல். பொய் குயிலினுஞ்
சோம்பினும் (ஏவப். பிரபர். நிரஞ்ச. 18). 2. To call,
0௦௦, ௦11௦௦ ; கூவுதல். (சூடா)

குமில்*(லு)-தல் --, 3 v. tr. [1-4 ef.

5௭௨]

1.

To make, execute, shape, construct;

Gasser. (Se) 2, To weave; Caisse, an @Oun@

குயில்
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குயின்ற தூசும் பட்டும் (தொல். சொல், 74, உமை).

3,

To plait, braid, உர;
பின்னுதல். (ம) 4.
ci. kuth. To bore, perforate, tunnel; gim3zev.

(பில்.) குன்று குயின்றன்ன வோங்குகிலைவாயில் (கெடு
கல். 88). 5. cf. kuth. To enchase, set, as

17601015 580065; இரத்தீனம முதலியவை பதித்தல்.

சுடர்மணியின் பத்திகுயின்றிட்ட பமுப்பேணியில் (கநதபு.
acrefl. 50).—intr. 1, 77௦ (8162 01௧௦6; நடைபேறு.

தல். தெய்வ ஈடன மெஜிர்குயில (சணிகைப்பு, அகத்திய.
83).

2, 17௦6

(இவா.)

(64௦1, 01௦56, 0௦௦0௨0;

சேறிதல்.

3. 7௦ 5000, ற£ஷு; வாத்தியமோலித்தல்.

வீணை குழலொடு குயில (வக. 1955).

குயில்? 0,
(இவா.)

ஈ. 4குயில்!-, 1, 1/0; சோல்.

2, ௦4, kokila. [T. kukhil, K. kukil,

kuyil,
Mhr.
koila.]
Eudynamis honorata;

Guia!

M.

Koel,
Indian cuckoo,
Gan8oub. (Ba7.)

kuyil, n. < gular.

Hole, perfora-

குயில்? kuyil, ௬. €குயின்!.
(குடா.

01௦யம்; மேகம்.

ஸூ; தளை. (பிஸ்)

குயில்கூவு-தல்
“குயில்*--,
aspect,

as

To

kuyil-kivu-,

present

a field

உ.

intr.
thriving

a pleasing,

with

luxuriant

ணுக்கினிதாய்த் தோற்றுதல். (7)

crop;

கண்

குயிலாயம்! 1033௨௯,

௩. <kulaye. (w.)
2. Niche in a wall;

சுவநள் அறை..

ஷின,

n,

prob. kuldla

+4-laya. Pottery, potter’s workshop; to sev
வனையுங் கூடம். (14.)

குயிலுவக்கருவி

kuyiluva-k-karuvi,

௩.

4குயிலுவம்
4, Musical instruments with accompaniments; @madéapalacr. au GUase

கருவி கண்டுயின்று (மணி. 7, 43).
குயிலுவத்தொழில்

kuyiluva-t-tolil,

4184, 5 குயிலுவம். (பில்)
@Mguand kuyiluvam, n. குயில்.
ing on
tabrets,

(வொ.)

stringed

musical

clarionets,

horns;

instruments,

ர.

drums,

Players on

tabrets,

1. To tell, say, utter; to lay down,
சோல்லுதல். , சுமார்த்தத்திற் குயிற்றுபல
127

construct,

form,

perform;

1,

Gages.

அருகடல் குயிற்று மாதி வானவனே (பதினொ. பட்டினத்,
கோலினான். 32). 2. To enchase, set, as gems;
இரத்தினம்

பதித்தல்.

மணியொடு

(லெப். 5, 147).
குயின்". &ஞர்ர,

n.

வயிரங்

மமம்;

குயித்றிய

மேகம்.

குயி

னென் செவி யியற்கை யாகும் (தொல். எழுத். 335).
குயின்?
சேயல்.

ரூம, ௯. 4குயில்?-.

Ger upsQaguidty
n. குயில்”4

beak;

Deed, work;

(இலக். வி. 1296, உரை;

kuyin-mikkelumpu,

Coccyx, as resembling the koel’s

tpaiéeir og

Gugnidty.

GwWien@oryf)

(@e. வை. 4.)

kuyin-moli, n.<id.+.

Soft, sweet words, like the notes of the

1.
koel;

இன்மொமி. (17.) 2. 1100071௦௦; அதிமதுமம். (மலை.)
குயினர் kuyinar, க. குயில். 1, 709௦

who polish and perforate ஐர5; இரத்தினக் துளை

யி$வோர். இருமணி குயினரும் (மதுரைக். 511). 2,
Tailors; தையற்காமர். (பிக்.)
GYSH kuyukti, n. <ku-yukti. Perverted
fallacious reasoning;

Gatenwdp

யுக்தி.
Gece.

cow காசம்
4.
530.)

566

kurna-p-pattai, ௩. <ea-

குருநாப்பட்டை.

(விதலிவி௫ு.

@tSserl kurttanam, n. (Natya.) A kind
apfer அங்கக்
of gesticulation in dancing;
FPammagysr qgérg. (Ret. 81, SpeqBby.)

@7ésef-gsev kurakkali-, v. intr. See
குரக்குவலீ-, 7,௦0௦.
குரக்கன் kurakkan, n, <Sinh. kurrakan.

Ragi.

See Gaigasg. (ue)

<@aéser+.

lightly

after

1. To

sowing;

hoe

in kurakkan

Gathama

grain

aSmpsat?ér

வாத்தியம் வாசிக்கை.. வயலைக் கிளறிக்கொடூத்தல். (].) 2. To sow kurak21) கேழ்வரத விதைத்தல். (18.)
clario-

nets, horns; angPuub am&OGurt. பயிறொழித்
குயிலுவர் நிற்ப (லெப். 5, 59. அரும்.).
@8op-gev kuyirru-, 5 v. tr. 4குயில்!..

(விகாயகபு. 79, 924).

make,

Greer F1M- Fo kurakkan-caru-,v. intr.
21ஷ.-

instruments, drums,

குயிலுவர் kuyiluvar, 2. <id.
stringed

@8pp-gev kuyirru-,5 v.tr.< qe.
To

intelligence;

1, Bird’s nest; upmaidés.G.

குயிலாயம்”

குரக்குவலி

as rules;
கருமத்தும்

GIS GSES"

kurakku-k-kai, ௨. 4குசக்கு 4.

Arms affected by cramps due
cold, etc.; குரக்குவாதம் பிடித்த
கைகொடு கூழ் துழாவி (ஈ9), 9, 2, 4.

GISGaseN"

to weakness,
குசக்குச்
கை.

kurakku-vali, ௬. 12.4.

1,

A disease with which monkeys are commonly
said to be afflicted; smagagagid aeStny Gord.
(w.)
2 Pain in the limbs attended with

shivering;

spasmodic

வரம் ஒருவகை

affection;

வலிப்பு.

கைகால்களில்

2

GIS GaASM’-FHev

kurakku-vali-, v. intr.

<id.+. To suffer from kurakkuvali;
உண்டாதல், 001700.

@GIéGasT Sl

§TSgased

kurakku-vatam, n. <id.+-

586 குரக்துவலி. குசச்குவாதம் பிடித்த வலித்து (sea.

188, புதுப்...

குரக்கொளி kurakkoli, x, 58 குரக்குவலி..
கைகால்

குசக்கொளி வாங்குறது.

17217..

@ISSlLd kurakatam, 2.
11056;

உட

குதிரை.

வாழை

குரகத

<thura-gata.

முகம்புரை

(சந்தபு. உரைபுனை.

myna,

புன்,

மாவ,

starling,

n.

Ges

9).

poison ; குதிரைப்பற்பாஷாணம்.

குரகம்

2. A mineral

(மூ. ௮:),

(சத)

Acridotheres

ம

CaHBu

1. Common

tristis;

mugyd

2. Aquatic birds; SfampupmarsGurgs.

@GIGweHFon kuraku-maiical, 7.
See aminfstafear,

குரங்கம்!

(M.M.

Arnotto.

776.)

kuraikam,

»,

றா௦%.

குசங்கு-.

See enti. (ap. ௮.)

. Strychnine tree.

GMesld* kurahkam, n. <kuraviga. (e.)
1. Deer, antelope; மான்.
2. Quadruped,

நு;

குரங்குப்பிடி.

1010

குரக்குவலி-த்தல்

விலங்கு.

பொழில்

குரங்செ

(Pas.

அச் குரங்க (வக.

202).

5. To

பாசப். 5).

kurankan-cura,

7. 4 குசங்கு*

1. Zebra shark, tawny with spots, attaining

15 ft. in length, Stegostoma tigrinum; சுறமீன்.
aime, 2, Fawn-coloured shark, grey, Chiloscyllium

indicum;

850.)
@GIHaeret1)

go

guamadé

கடல்மீன்.

kuraakattam,

n.

(3.

<id.+

Apish tricks; antics; grader agg.

அவனைக் குரக்காட்டம் ஆட்டி வைக்ொன்.
குரங்காட்டி
kurankatti,
உ.

<id.+.

One who lives by exhibiting monkeys; குரங்கை

ஆடச்செய்துகாட்டி சீவிப்போன்..
GIHG

kurahki, n. <kuraigin.

Lit. one

having antelope-spot. Moon. [மான்போன்ற கறை
'யையுடையவன்.]
சந்திரண். (பிங்).

GIG'-Ge
bend,

incline;

kurahku-,
வளைதல்,

5 v. intr.
பாடினாள் . ,

1. To
, இலைப்

diminish;

gmp

இரங்

@THIG*

kuranku,

2.

4குசல்கு-.

1. Bend-

ing,g, inclining; வளைவு.

குசங்கமை யுடுத்த மாம்பயி
10, 157), 2. [K. kuraigi, M.

லடுக்கத்து (லப்.
huraisiu.]

Monkey,

செய்கடற் குமரியம்

3. Bristly

bryony.

வறக;

பெருக்துறை

வானம்.

குரங்கு

(மணி,

5,

See முசுமுசுக்கை.

4. Hook, clasp, link, in jewelry; கொக்கி.
Gomig? kuranky,

n.

37).

(மலை)

Loc.

<kuraviga. Quadru-

060, 5௦௨50; விலங்கு. (சூடா.)
GraGsywost
குடி.

kuranku-katiyaa, 1. <G@rw

A coconut injured at the top, as by

a monkey

or squirrel;

gmbarGugne

sent

லாலேனும் முனேயில் தீண்டப்பட்டுப் பழதுந்ற தேவ்
காய். (.)
GIHESGEHooM

kuradku-c-cini, க. <id.+.

Smell of monkeys; SmiSeir smbmb. (3.)
<id.+.

Mean,

kuranku-c-céttai,

monkeyish

GIHGLACY

tricks,

from

apish

kurahku-tappu,

Projection over a window

protection

Grhiseraap

4. To

6. To relent, grieve, feel 500;

E. top.

குரங்கம்'.

26)

SBS. (€H-)

குரங்கண்?
(w%v.)

525

droop,

தல், சங்கா வாந்த லெம்பியோ தேய்க்தான் (சம்பசா.

ஸ்; குறும்புச்சேய்கை.

n.

To

நிகள கூதழ்சிச் கோட்டச்

160056), 085(, 11௦; தங்குதல்.

குரங்குச்சேட்டை

kurankan,

2.

குசங்குளைப் பரிமா (இருவிளை. மெய்க்கா

குரங்கன்* kurahkan, n. <g@eage’.
Mischievous fellow, as a monkey; குரங்குபோலகீ
குறும்புத்தனம் செய்பவன்.

+.

657).

ஏர் ஊடி தாழ்தல். சுடப்பட்டு குசல்வெக்தது (வச,
719). 3. To hang down, dangle; தோங்குதல்.

sun

and

rain;

2.
mis-

2. <id.+
or door for
கதவுசாளரங்

களின்மேல் மழைவெயில்களைத் த6ஃக அமைகீதம்
மறைவு. 70௦.
Srag@sst pews
n.<id.+.

—kuranku-t-talppal,

Door hook ; கோகீகித்தாழ்ப்பாள். 1௦௦.

Gag Fiesref kuranku-tinni, 2. <id.+.
An aboriginal tribe in the hills of

Coimbatore,

as eaters of the black monkey; spuigmmgatorg

தின்பவராகிய கோயம்புத்தாரீஜில்லாவின் மலைகளில்
amps quargs.
GIGI
_eot_ kuranku-p;pattai, n.
<id.+.

Long

running

narrow

parallel from

construction

of

lime

the top to the base of

the roof to prevent the tiles from being dislodg-

ed;

are

கூரையோடகள்

அடிவரையிற்

GIG
Lit.

grasp

ANG
of

கலைந்துபோகாதபடி

கட்டும்

kuravku-p-piti,
a

monkey.

முகடீடி

சுண்ணாம்புப்பட்டை.

2. <id.+.

1, Firm grasp,

1012

குரங்குப்புத்தி
தர்ற; [குசங்கினத பிடி] விடாப்பிடி,
ness,

stubbornness,

2. 19௦8860-

pertinacity,

obstinacy;

பிடிவாதம்.

curahku-p-putti, x. id. +.

Roving tendency, unsteadiness; S2owbp Yee.
குரங்குமச்்௬
Loft under the

kuranku-maccu, ». <id.+.
thatched roof of a house;

கூரையின்சீழ் அமைக்கும் மச்சு, Loc.
SIHGweHF
em

kuradku-maficanari, n.

<id.+.
Kamela, s. tr., Mallotus
5557 ஒருவகைச் சிறுமாம். (1.)

குரங்குமார்க்கம்

philippinen-

kurahku-markkam,

7.

<id.+. A particular pace of the ௦756) குதிரை

நடையுள் ஜன்றண வானாகதி. கூறரு மல்லமார்க்க
மயின்மார்ச்சங் குசட்குமார்ச்சம் (இிருவாலவா. 26, 58)

GIHAGFapehA kuranku-midci, n. <id.+.
1. Monkey

8௧௦௧,

பட

8805; விகாரமான மகம்.

2. 5௦௨ குரங்குமஞ்சணுறி. (1.)
x. <id.+.

kuranku-miiici-k-

Red-cheeked

mango

முகப்பிற்சிவந்த மாங்காய். 7,௦2.
குரங்குவலி kuradku-vali, 2. <id-+.

குரக்துவலி.

fruit;

See

(w.)

@7Fene

n.

<khura.

See Soe.

(Sa)

Gre kuracu, n. <id. [T. gorijja.]

hoof; s#esézamby. (e.)
586 மருதோன்றி,

Horse's

n.
(w.)

<kuraptaka.
2. A species

of conchead, 5௦6 பெருங்குறிஞ்சி. (பிக்)
கூரண்டம்!

See

kurantam, a. <kuranta.

குமண்டகம், 1. (0)
குசண்டம்” kurantam, a. perh. kérandava.
Indian

crane,

(இவா)

GISSib
clamour,

@15H

Ardea

kurattam,

uproar;

sibirica;

Gandgzama.

n. cf. husratha.

gprammb.

Noise,

(#5.)

kuratti,n. <guru.

Fem. of @raer.

1. Wife of a preceptor or priest; spuds.
குசத்தியை நினைத்த கெஞ்சை (திருவிளை. அங்கம். 19)..
2. Preceptress, priestess; gpamfunaga? atu
air. (Insc.) 3. Mistress, lady of the house;
தலைவி.

(இவா)

குரதாரம் kurataram,
eight

makd-narakam,

n.

A hell, one

of

q.v.; wenpremuast எட்ட

னுள் ஒன்று. (சி. போ, பா. 2, 8)
Vol. I-25

See aptionu.

L. cf. Reura-patra.
2, Balsam pear.

Gm? kuram,n. <khura.

1. Horse’s hoof;

Darbha grass.
566 பாகல்.

குதிரைக்குளம்பு. குரக்கரு விசையினீர் மொண்டு (இசகு:
இசகுவுற். 56). 2. Cow; us. (Baum)
@tbty kurampy, ». 1. Artificial

dam, causeway,

sand,

bund;

brushwood,

aeerdacG.

loose stones,

2.

etc.,

bank,
Dam

of

running

out from the banks of ariver diagonally fora
distance upstream, to turn the
aodetdro
irrigation channel;

water into an
பாசனக்கால்க

ளுக்கு நீரைத்திநப்பும் அணை. (௦.0.) 3. Ridge in
a rice field or garden; amtiy, undies குசம்
4. Bounபெலாம் செம்பொன் (கம்பரா. காட்டுப். 2).
கேர, மறம்). எல்லை. குரம்பெழுக்து குற்தல்கொண்
kurampai, ௬. 1. Smail hut, hovel,

@ Mews

shed; €m54&.

(wperse. 310).

Qt Cad Grau

2. [M. kurambu.] Bird’s nest; Upmadas.
(கேது) 3. Body; 28. பொருத்திய குரம்பை தன்

னேப்பொருளெனக்

கருதவேண்டா

(தேவா.

488, 1).

தானீயக்கூட,

for grain;

கெற்குவை குரம்பையி ஸிரப்புவித்தணர் (சந்தபு, சாட்
டுப். 26).
@Mpt_td kuramatam, n. prob. ramatha.
See Gugtiamuub.

Asafoetida.

@rsirt_sib kurantakam,
க,

(1)

கூரம்! பாகர, 8. (மலை),

4, Granary, storehouse

kuraccai,

x. [T. korapamu,
Currycomb; குதிரை

டேறார் (காலடி, 158).

Gragapeppseris

1,

குசப்பம் மீமாகறறவஊ,
K. korapa, M. kurappa.]
தேய்க்குங் கநல.

GI Hi GIYSH

kay,

குரல்

குரல்!

கா, ஒழ!)

மாவி,

௩.

(w.)

1. (Tu. Roralu.]

Corn-

கதிர். வச னிருக்குரல் (மதுரைக், 279),

2. Flower-cluster; பூங்கோத்து. கமழ்குசத் துழாய்:
(பதிற்றுப் 31) 8).
3, 1101, படி உவமம்; ஒன்றே.

டொன்றற்குள்ள

சேர்க்கை.

(கலித்.

4. Stalk,

54, ரூ.

குரலமை

sheath

யொருசாழ்

of millet

or

(மலை)

6.

plantain; தீனே வாழை முதலியவற்றின் தோகை.
பரூஉக்குசற் றுதினை (புறகா. 199, 6). 5.' [77, &௭ஈ௪,
K. korale.]
5௦6 பாதிரி.

Italian
(மலை;)

millet;

#@0r.

சூரல் kural, ௩. 08. kuraia.
1௦42; பெண்டிர் தலைமயிர்,

1. Woman's

(மில்.) சல்லார் குசனாத்தம்

(கவித். 89. 2. One of the five modes in which
gio
a woman dresses her hair; waeft sudipyd
வகையுள் ஒன்று. (பு.வெ.9,35, உமரை.)

plumage;

பறவையின் இறத.

(திவா?)

3, 12,

@Ie* kural, 2, cf kura. 1. (T. kuru, Ke
koral, M. Rural.) Voice; பேச்சோலி. சேவல்
மயித்பெடைச்குப் பேசும் நுகுரல்கேட்டு (ளவெண்,
சுயம்வ 4). 2, "8/ம£ம்; மோழி, யாவரும் தண்குசல்.
கேட்ப (கலித். 142, 9). 3. Tone in singing;

1012

குரல்காட்டு-தல்

சாரீரம். க:மன் காமுதப்படுல் குரதருமிஐ (வேக. 1218).
4. (Mus.) First note of the Indian gamut;
ஏழிசையுள் முதலாவது. (திவா.)
5. Throat, wind-

pipe; Lp). wechdgs angs (Gas. 263). 6,
50ல்; ஒசை. இடிகுரன் முசு (சம்பரா. எழுச்சி, 1).

7. String of jingling bells.

See ScirBonf onto,

(பிங்,

குரல்காட்டு-தல்

kural-kattu-,

v.

intr.

<@ré+ 1. To call a petson by hemming and
ந்லாீரெத; அழைத்தற்போநட்டுக் தறிப்போலிகாட்ட
தல்.

2. To crow, as a cock; to screech, as an

குராசானியோமம்
@Jauoumeneat

@6+.
8806ம்

kuravam-pavai,

உ.

<er

Common
bottle-flower blossom,
1162 ௨ 0௦11; பாவையின் வடிவுடைய

as
தர

வம்பூ. குரவம்பாவை கொப்புளித்து (2௨௪. 2090)
@7eugl kuravaram, n. prob. kuravaka.
7௩41௧௦ 1060௧௦0௨௩௨. 506 குறிஞ்சா, (மலை)
குூரவண்

of guru.

kuravan,

2. <guravah

nom.

pl.

1. Elderly person qualified by age,

family connection, respectability, know ledge or
authority, to give advice and exercise control;

௦1? பறவை யொலித்தல், 3. 19 09 ௨1௦00,
1௦02, 1087, 6௪11௦௦; பெரஜ்சத்தமிடதல்,
குரல்குளிறு-தல் kural-kuliru-, v. intr.<id.
+. To jar, to be in disharmony, as instruments

any one of airi-huravar; gaedr, உபாத்தியாயன்
அல்லது க, தாய், தந்த, தமையன் என்ற ஐங்குர
வநன் ஒருவர், கீகரில் குரவரிவர் (ஆசாசச், 17). 2,
ஷூ

பட

(w.)

குரா. குரவுவார் குழன்மடவாள் (இிருவாச, 5, 17),

See

out

of

600௨;

யாழ்ழுதலியவற்றில்

GIvuTwss-Sev

சுருதிகலைதல்.

kural-payccu-,

v. intr.

<id.+.
To prolong the voice unrestrainedly
in wailing; sjpmaufd gr&$°2G5H. Loc.
குரல்வளை

kural-valai,

n.

<id.+.

Adam’s

apple; projection of the thyroid cartilage of the

ரகர மிடற்றின் உறுப்பு, மணிக்காற் குரல்வளைச்
கழுத்தில் (பெரும். மகத, 14, 55).
குரல்வளைத்தாபனம் kural-valai-t-tapa-

pam, x. <id.+. Laryngitis; semi aP&
டாகும் ஒநநோய், (இல். வை. 231.)

குரல்வாங்கு-தல்
“10.4.

886 குரல்விட,

GIWVaIO-gev
ர்.

566 குரலேட-.

%0:21-4க7120.,

v. intr.

௦2.

kural-vitu-,

v. intr.

குரல்.விட்டுப் பாடு,

குரலடைப்பு

ache

kural-ataippu,

1. Hoarseness; “gre கம்ழகை,
506601) ; பேசழடியாமற்போகை.

௭14.

on”. <id.+,
2. Loss

of

GIG evO-S Hv kural-etu-, v. intr. <id.+.
To lift up the voice, ascend the musical scale
maintain a high pitch in singing; ga%0 doamg
GH FUSES.

குரவகம்
1, A

Plant

குசலெடுத்ஐப்
 பாடகிருன்.

kuravakam,
whose

dower

un.

<kuravaka.

does

not change

colour in withering.
See amn& BEF,
2. 112௨; மததோன்றி, (மலை), 5

Gould

kuravam,

ர. Sear,

(Se,
(=)

1. cf. kurava. Common bottle-flower. 566 குரா.
பலகுரவ
மழனகுவன
(களா. தூது. 2).
2. Date palm. See
பேரீந்து. (மலை)
3. Putchock, fragrant root of
the costum plant; கோடீடம், (Gun)

Minister;

wig.

(w.)

மகம,

௩.

3. ஸுக,

father ௦411; பிரமன். (இவா;)
குரவு!

குசா. cf. kurava.

@sJey’ kuravu, n.
சாம; ஆசிரியத்தன்மை.

<guru. - Office of 2
அருக்தமிழ்க் குசவுபூண்ட

(காஞ்சிப்பு, சடவுள்வா. 9),
குரவை

kuravai,

2.

perh.

Dance in a circle prevalent among

of sylvan or hill tracts;

நிலமகளிர்

தம்ழட்

ஆய்ச்யொகுரவை,

ku-rava.

முல்லை அல்லது

கைகோத்தாடுட்

குன்றக்குரவை,

1,

the women
குறிஞ்சி

கூத்துவகை.

(லெப்)

2. cf.

geee, [M. kurava.]
Chorus of shrill sound
made by women by wagging the tongue, uttered
00 365116 000851005; மகளிர் விசேடகாலங்களில்,

நாவாற் குழறி டூம் மகீழ்ச்சியோலி. 3. Sea; ard.
பவத்தனிப்

பாவைக்
(வைராச். Bu. 18).

குரவையை , .

-

, சடப்பரிதால்

குரவைக்கூத்
த kuravai-k-kittu, n.
வைர. 5௦6 குரவை, 1. (சிலப். 8, 12, உசை:)

குரவைப்பறை

குச

kuravai-p-parai,.u. Cid. +.

A drum of the hilly tracts; ஒருவகைக் குறிஜ்சிப்.

பறை. (இறை, 1, 17, ௨சை.)

GreauwIG-se

kuravai-y-itu-,

<id.+. To utter in chorus a
rae
wagging the
he tongue
tong
as done
estive

and

religious

GIT kura, mw. cf, kurava.
Weberd

corymbosa ;

செழும்போது கொண்டு

(இவ். இயழ்.

நா

குராசானியோமம்
நடி

henbane,

on

santero

D

Bottle-flower,
குராமரம்,

2, 31)

குராசாணி 10150), அ
58 குரோசானியோமம், (மூ. ௮௮) <U.
<id.+.

intr,

by women

occasions;

மகிழ்ச்சியோலிசெய்தல்.. 1:00,
S tr,

v.

shrill sound by

குசாகத்

Rhurasani,

% uracdni-y-6mam,
Hyoscyamus

ஈ.

niger ;

குராதர்

1013

குருக்கள்

குராசானி என்னும் ஒஓமழண்டாகும் ஒருவகைப் பூ. + Sigs. 48). 3. 2/0] 1௦61; வேர்க்குந. (பில்) 4,
(MLM. 15)
Horripilation; புளகம். மயிர்க்கண் குருக்கொண்டு
குராதர் டமாக,

உ. (Saiva.)

One of the

eight ruling chiefs of kuna-tattuvam; குணதத்துவ

அதிபர் எண்மரில் ஒநவர்.
குசால்

லாகி,

௩.

1. Dim,

tawny

colour;

புகர்நீறம். (இிவா.)

2. 0௦5; பசு, குஞ்சச Quang

owl;

பலவூண்

குரலும் (மணி. 6, 76).

608)

கபிலைநீறப்பசு.

குராற்பசுவைக்

பாவத்தை (5.1.7. 11

SGNGBigpoh

Tawny

கொன்றான்

kurikirrali, n. prob. eGSe+
nv. <U. bursi.

kuricci,

சோட்டை.

பலா

effulgence; ga?. G@uwentis gno9 (Qarev. Qendv, 303,
உரை).
2, A flaw in pearls; psaidginstiaat

Philosopher’s powder, a compound of various

A kind of root; ggaumed Siig. (w.)

GAFA

1801;

3, & 110 ௦8 லோன்று. குருவும் சுப்பிசமூம் உட்பட முத்த (5.1.1. 11,
குசாவின் 81). 3. Blue vitriol; aifa. (gp) 4. (Alch.)

பொருந்திய

kurr-pacu, n.< Gane +

GING

5.

GG@' kuru, n. cf. ghr- 1. Brilliancy, lustre,

(௪, ச. 8, 9, மறைஞா.)

Gores யேனம் (சேதுபு. மங்கல. 97).
கோட்டான்.

(அரிச். பூ. விவாக. 283).
வின் குரு. Loc.

Chair;

நாற்காலி.

metals; உலோசங்களைப்பேதிக்தம் சித்தம். (ல)
5. Mercury; @ssib. (w.) 6. A mineral poison;
பலண்டுறுகம்.

(ம)

kuru,

குரு”
preceptor;

on.

ஞானசார்யன்.-

<guru.

1, Spiritual

பீதசவாடைப் பீரானார்

பிரமகுருவாகி வந்து (இவ். பெரியாழ்.

5, 9, 8).

2,

Teacher; உபாத்தியாயன், (குடா)
3. Family
01125) புரோகிதன். குருவின் வாசசங் கொண்டு கொத்ற
வன் (கம்பரா. கையடை 16)
4, Father; sacwetr,

குரிசில் டயல், ஈ. நசஸ். ௪௧௮. 1. 7௭50௩ ௦4 குருமொழி சிரத்திற் மூங்னொன்
(காஞ்சப்ப. துமேணு,
GugenouSién’
illustrious person;

dignity,

தோன், (இவா)

2. Philanthropist, benefactor;

11).

5. மத;

அரசன்.

(பில்.)

6. The planet

[Csagq@_]
௨பகாரி, குரிசினீ சல்கயால் சொள்ளும் பரிசில் (பு. வியாழன். (இவா) 7. The Sth naksatra;
பூச
வெ. 9, 5). 3, Lord, ஞ்ர்சம்; தலைவன். போர்மிகு sre, (aSgnn. ugsenis.

பொருக குரிஏிலென (திருமுரு. 276).
குரிசு

kuricu,

Bomb.

See 55a.

2, <Span. cruz.

Chr.

குரித்தை 10/4௨], ஈ. prob. kunda.

Com-

mon delight of the woods. See 5gSa52. (மலை.),

GMaSutever
A common

@*®.

kurivi-y-alan, ௩. 4குருவி4having

avenue-tig

roots, m. (£., 172287 ஆலமரவகை.

stout air-

(5. 91.)

குரீஇ பப், ௩. 4குருவி. 1. Small bird; sg.
குன்றத் இறுத்த குரீஇயினம் (புறநா. 19). 2, Bird;
பறவை. (பிங்.)
குரீஇப்பூளை kurii-p-palai, ஐ. 4குரீஇ4,
68...

787001)

கறுங்கண்ணி (குறிஞ்பப். 72).
குரு'-த்தல்
appear;

To

3.

மாப,

77

குறு

குரீஇப்பூளை

566 சிறுபூளை.

v. intr. ch. உரு!

தோன்றுதல்.

அதினின்று

புருடன் குருத்சான் (விகாயசபு. 79, 4).

மொரு

2, To break

௦ெர், ௨9 றயியிற 1௦௨0) வேர்க்குந உண்டாதல்.

G@G’-S5wH kuru-, 11 v. intr. prob. krudh.

To be indignant, enraged; கோபங்கொள்ளுதல்.
(w-)

குரு

பாம,

2. €குரு!-. [1 603 T. kurupu,

K.

1. Pustule, blister, any eruptive
M. kuru.]
disease, as small-pox, measles; ag PipsaTw
கோப்புளஙகாணும் நோய். வெப்புகோயுங் குருவும்

சொடா (லப். உரைபெறுகட்டிரை).

புண்.

Jupiter, as the priest of the gods;

2, Boil, sore;

இருமி குருவின் மினிர்தக்து. (இவ். இயற். இரு

18.) 8. Heaviness, weight ;
Gea gH2er Cure (yper. 32)
9.

usu

Largeness;

ugueir.

(w.)

10.

Eminence,

ex-

யாப்.

13,

cellence, exaltedness; Gugee. (24. 8.)
11,
(Gram.) Long vowel; Gage.
12. (Pros.) A
syllabic instant; Gryguid GsyGariond 59
லோற்றுமாகீய

அசைகள்.

(வீசசோ.

2.)

(Mus.) Quantity of a long note; @scrGund
PoomGer geray. (46. 5.) 14. (Mus.) A variety

of ankam, q.v., which consists of eight aksaraகலி/காடு.

வகை.

எட்ட அக்ஷரகாலங்கொண்ட

(பசத. தாள. 35.)

GF kuru,
lunar

race

ர. “சீமா

after

hurt-kulam;

whom

1. A
his

தாள அங்க

prince

family

குரதுவத் தலைவன்.

was

of the
called

குருவுமச் குலத்இி

லங்குரித்தான் (பாரத. குருகுல 31).
2. S certain
continent.
52 குருவரடம்,
3. The county of
the Kurus, one of 56 tecam, 94. குருவமிகத்தார்

ஆண்ட தேசம். (குடா.)
குருக்கண்
Woman's

1மம-8-12ர,

breast;

GGHEGSH

ர. நாம். குரு!- 4.

sigan.

(@e.)

kurukkatti,

n.

Common

de-

light of the woods, m.cl., Hiptage madabloia;

மாதவிக்கொடி, குடந்தைக் டந்த கோவே கருக்
குத்திப்பூச்குட்டவாசாய் (இல். பெரியாழ், 2, 7, 7),
குருக்கள்! பாவ],

ஈ. வத.

1. Priests;

ஆசாரியர். (லச கடவுள்வா 1) உரை) 2. Officiat.
ing Brahman pricsts in Siva
ட

சிவன்

022709:

கோயிலிற்

3. Saiva

பூசனைபுரியும்
Vélala

சிவப்பிராமணர்,

priests who

minister

1014

குருக்கள்
to

Non-Brahmans;

umtGuermiets

குக் கீரியை சேய்விக்கும் சைவவேளாளர்,

GHseor®

kurukkal, n.< kuru.

௨9 0050603௨௦5௦( 18பாப) கேளரவர்.

msaité

7,0௦.

Kauravas,

குருக்கள் தமச்

குப் படைத்தலைவரை வகுத்தது (சொல். பொ. 72, உரை,
யச், 931).
@@seer
kurukkan, #
A prepared
௨510.

886

காகபாஷாணம்.

(சங், ௮௧.)

GHS@ kurokki, n. A disease of the horse
in which there is swelling just above the knees;

முழங்காற்தமேல் வீக்கங்காணுங்
(இசுவசா.

குதிரைநோய்வகை.

வீட்டிலே எருக்குல் குருக்கும் முளைச்ச,

குருக்கு? kurukku, 2. நவம், குதுகு-. Plantation thick with young palm trees; @entbuter
முதலியவை நேநங்கிய தோப்பு.

GHEGSH
$53".

(மணி

7௦௦.

kurukkutti,

n. (w.)

GGHECsSB
od kuru-k-kattiram, nv. <hu1. 5௦6 குநக்ஷேத்திரம்.

2, (Saiva.)

A world in the aerial regions, one

of kuyyatardttakapuvanam, 0. 1.3. வாயுமண்ட
லத்திலுள்ள குய்யதராட்டகபுவனத்தில் ஒன்று,
(9.

ழலநாள்.

CGE

See 5%

savaged (ors. 13,155).

13. White

fig; S&eurdaims. (L.) 14. Name of a country;
ஒர தேசம், (ஸூ)
15. A poem of the Middle

8௨௦ 2௨௱ ; டுடைச்சங்க நால்களுள் ஒன்று, (தறை. 1,

உரை.)

.

GHGSSipHG

kuruku-k-kilatku, 2. <ys

@GS+. Very young yains or other edible roots;
கண்ணுதற்குரீய இளங்கீழங்கு. (W.)

குருகுபெயர்க்குன்றம்
%ப2ப120-ழஷல-16kunram, ௩. <id.+. Kraufica, a mountain.

5௦6 கிரவுஞ்சகிரி, குருகுபெயர்க்குண்றல் கொன்றோன்
5, 19).

GG@wair kuruku-man, 2. <id.+.
கோம்; வேள்ளைமண். (1.)
GHEGwoorevy kuruku-manal,
Fine white sand;

குளியீருஎங்

குருச்கேத்செங் கோதாவிரி குமரி (தேயா. 1154, 6).

The 19th naksatra;

12. Common delight of the woods.

B55.

1. See

ஜு) பயிரில்விழம் நோய்வகை.

9.

னர் (லெப் 1, 59)
11. Bracelet, armlet; maar2ar.
கைருவிபிடித்தச் குருகணி செறித்த (கல்லா. 144) 99),

(மணி.

2. A disease causing blight to growing

rutksetra.

5,13)

(திவா
10. Hole in the centre of the smith’s
forge for the nozzle of the bellows; sap orais
தூதும் கோல்லுலைழக்கு. ஊ.துலேக் குருகி ஸுயிர்த்த

111.)

குருக்கு? 80:01:60, 2. Prickly poppy, s. sh.,
Argemone mexicana;
பிரமதண்டுச்சேடி,
உன்

குறாகூரார்

+6@"-.

n. <id. +.

GatsirGuryinesre.

GGG@'-S5eH

White

(W.)

kuru-kuru-, v. intr. <so*

To break out, as prickly heat; Gasté

குர உண்டாதல்.

GGSG?-SSV

kvrukuru-,

17

5. intr.

<GGSG.__1. To itch and tingle; நமைத்தல்.
போ. பா. 2, 3)
2. Torankle in one’s mind; நேஜ்சை உறுத்துதல்..
குருக்கொடு-த்தல் %00-%-1%01ய-, v. intr. . அவன்பேயெ.௫ கெஞ்் குருகுருக்தெழ.
<guru+.

1. To offer ஐயர்க 1௦ 68௩௩ஐ185; கோயிற்

பூசைபுரீதல். குருக்கொடுக்கும் ஈம்பிமா சென்றிருர்

தோம் (தமிழ்சா, 216).
evil deeds;

2, To incite, commonly to

GatBmuGainsgs groirGse.

குருக்கொள்(ளூ)-தல்
<id.+.

(w.)

kuru-k-kol-, v. intr.

To arrogate the function ofa teacher;

குநவின்தன்மையை

மேற்கொள்ளுதல்.

இராசநீதி

குருக்கொண்டு முதிர்க்கனையோ (பாசத, கு. போர். 9:11),
G@HE

kuruku, 2. €குரு!-,

1. [T. M. Tu.

kuru.) Young, as of an animal; oSexdigipseous

வற்றின் இளமை,

குட்டி,
Pith,

குருகு

(சூடா.)

சிக்கக்குருகு (இவ்.

2. Young of a beast;

இருப்பா, 1, வ்யா).

as of tree or elephant’s

பறியா

நீனிரும் பனைமிசை

ஆளிசன்மான் .. , வேழத்து

குருத்தருக்தும் (அசகா. 381).

tusk;

3,

spési.

(பரிபா. 2, 43).

4. Whiteness; வெண்

வே110201006 1061; கோழி, (பில்) 8. cf. kraufica.
சஜ

மமம்)

அன்றில்.

Kuru

dynasty;

குருகுபெயர்ச் குன்றம்

Sgadabd.

கன்று (பாசத. கிருட்டிண. 118)

௬. <kurut.
@Geagsa

The
fuses

குருகுலம்” 1மப-12ய]௨௯, 2. “தசம.

8௭

$102106 ௦2 170706 04 ௨ தமாப; குதவின் வாழ்விடம்.

குருகுலவாசம் 1200-16 ய18-4&௦வர, 2. <id.

+.

Residence or life of a pupil in the

guru's

௦௭௦௨; கல்வியின்பொருட்டூ மாணுக்கன் ஆசிரியன்.

மனையில் வசிக்கை.

GH
tironagari,

0]

kurukir, ம. <e@e+eni.
the

birth-place

ஆழ்வார்திநநகர்.

Alwar-

Catakdpar

குருகூர்ச் உடகோபன்

GRAF Go
*., 5

of

in

151௦) சடகோபர் அவதரித்த தலமாகிய

வெண்கோடு வால்செ இருவாய், 1, 1, 11).

மை. (இவா.) 5. 13124; பறவை. (சூடா. 6. Heron,
stork, crane; phat.
வான்பதைக் குருனெவெரி.
பொற்ப
(பற்றுப். 83, ஓ.
7. 04. கமய.

216

குருகுலம்' %மம-1ய/௨ஸ,

(Ba.

kurukir-nampi, உ. ஃகுருகூர்

சடகோபர்.

(இவ். கண்ணிறுண், 9),

குருகூரார்

சொல்.

குருகூர் ஈம்பி பாவி னின்னிசை

மய,

கோபர். (இலச். வி. 900, உரை.)

க. <id.

See

a

1015

குருகை

குருகை %பாயிர், ௩. “14.

866 குருகூர், குரு )squint-eyed, Ardeola leucoptera; Gpretr2en we

கைச்கோன் சடகோபன்சொல் (இவ், இருவாய், 8, 6, 11).
GBF! kurucci, n.<U. kursi. See ரிச்சி.
குருச்சி? 400௦01, n. Alum; Soréannb. (w.)
GF
6B sCusr aed kuru-cantira-yokam,n.
<gurut.

குருட்டுயோகம்

(Astrol.) Conjunction of Jupiter and

யான் orctrm Cards.

+.

G@GUOSsSerrvd
+.

566 வேண்டோன்றி.

Malabar

glory lily.

முடித்தனம். Collog.

ட

GGeFTMkaru-cami,n.<id.+. 1. The most
of

masters,

சிரேட்டன்.

2. 5

chief

of preceptors;

குநநாதன், 9.

குருசில் பவி], 8. நாமல். 14.

56

52 குரிசில்.

போர்மிகு குரு9ல் (பதிற்றுப். 81, 86).

G@@# kurucu, ௩. <Spt. cruz <Lat. crux.
Cross;

fama.

Chr.

GCF

kuru-cétam,

௩.

<gurut.

Leavings ௦4 & தயாம5 10௦0) கு அதந்தியபின் கலத்
தில் எஜ்சியபிரசாதம்.

குருசேவை

(1).

1400-௦068) ௯, ஏமம் 4.

Ser-

vice to a guru, of four kinds, viz, gs,
அங்கம், தானம்,

சற்பாவம்;: ஆசாரியனை

வழீபடகை.

அதொரிசெயும் குருசேவையினை (வேதா. சூ. 11).
1) 00௨௦௦; தநிசேயலாய்.

குருட்டாட்டம்
ஆட்டம்,
leading

kuruttattam,

n. <id.+

Blind, ineffective act, as the blind
the 1100) கண்ழடித்தனமான சேய்கை.

குரு9ங் குருடும் குருட்டாட்ட மாடி (இருமம். 1080),

Gare
horsefly,

kurutti,

Tabanus

judgment;

அவிவேசமான

தீரீமானம்..

௩. <id.+*

bovinus;

மேல் தங்கம் ஓநவகை ஈ. (9)

day and Saturday, as being considered blind;
செவ்வாயும் சனியும். (சோதிட. ச், பச். 36.)

GGCO Pur wd kuruttu-niyayam, n. <id.
+.

Blind, thoughtless argument;

மான நியாயம்.

aeéripy ser

G@GLOCnsS
Std kuruttu-p-pakkam, n. <id.
+, Reverse side of a printed cloth, as the blind
5148; அச்சடிச்சீலையின் மங்கலான பக்கம். 70௦.

+.

GGOcisered

kurutta-p-panam, n. <id.

Worn out coin; Gauss premunb. Collog.

GHOLIISH

kuruttu-p-patti, n. <id. +.

Blind faith, superstition + puss.

குருட்டுப்பலகை
<id.+.
Loc.

மடி

kuruttu-p-palakai, ர.
5௨16; அழக்கடைந்த எழதுபலகை.

SG Oiuetmsris

— kuruttu-p-panaa-

kay, உ. <id.+. Pulpless palmyra fruit; esiraf

GF_L1g- wus kuruttati-y-ay, adv.< Gq"
+29.

kuruttu-t-tirppu, x. <id.

Undiscerning

குருட்டுநாள் kuruttu-nal, n.<id.+. Tues-

kuru-campavanai,

<guru+.
Honor or present offered to the
preceptor ;"g,arfugiésé Caiupd மரியாதை.
revered

GGLGSEBiciwy

(மலை.)

குருசம்பாவனை

kuruttu-t-tanam, n. <id.

Blindness, foolishness, recklessness; கண்

+.

|FLo kurucam, n.

kuruttu-c-cayam, n. <id.

Faint colours in dyeing; towsevnew amunb,

மலாடு வியாழனுஜ் சந்திரனும் ஓர் இராசியிற் கூடவது..
(சங். ௮௪.)

(M.M. 640.)

GGUOFerusnd

Gad-fly,

wiGyps0Smenbsor

டநீற பனங்காய், 7.௦௦.

GH-OvsuiT tb kuruttu-p-patam, n.<id.
+.
Lesson blindly committed to memory
without regard to the meaning; anything learnt
௫: 1006) போதளுணர்ச்சியில்லாமற்
சேய்யும் மனப்

பாடம்,

குருட்டுப்பாவலி
<G@@@?+.

2. A kind of fly ஒநவகைகீ காதணி.

that cannot see in the night; @gc yi aeanGat

யாத ஓர் ஈவகை.

%பாம(₹0-ஐ-றகவி[,

ஐ.

Ear ornament worn in the tragus 5

குருட்டுப்போக்காய்

kurottu-p-pokkay,

சரீ, 4குரு' 4: 1. Aimlessly, blindly; கண்
குருட்டுக்கண்ணாடி 160201(ம-1%-1220241, ௩. முடித்தனமாய். 2. By chance; தற்செயலாய்.

<id.+.
Unserviceable looking-glass; mirror
that has lost its reflective power; முகந்தேரியாத

கண்ணடி.

குருட்டுக்கல்

1ம£௦(1ப-1-1:81, ௩.

Turbid or dim ஜரா ஒளிமங்கின மணி.

குருட்டுக்கொக்கு

<id.+.

<id.+.
(w.)

kuruttu-k-kokku,

[T. guddikoiga.]

Blind

GGEOQPES

GHUL-Benr kuruttu-mai, 2. <id.+.

heron,

Pale

1௨: ; எழத்துத்தேரியாத மசி. (1)

குருட்டுயோகம்
௩.

kurvttu-muttu, x. <id.+.

Dim lustreless நகா்; மங்கலான மூத்து. (w.)

kuruttu-yokam,

2. <id.

+.
Fluke, stroke of fortune; முயற்சியின்றிச்
செல்வழண்டாதற்தக் காரணமான யோகம்,

குருதிப்பலி

1016

குருட்டுவவ்வால்

GGSSNLNGFA kucuttu-p-picci, n.<id. +.

குருட்டுவவ்வால் kuruttu-vavval, 1. <id.
Noctilionide,

Bat,

+.

as blind at daytime;

பகலிற் கண்தேரியாத வாவல்வகை,

(38.31. 150.)

குருட்டுவழி யயர,
மான முறை.

கண்ழடித்தன.

procedure;

Blind

kuruffuvali.]

௨. <id.+.[M.

குருட்டுவாக்கில்1:004(ம-1810ப, எஸ். “14.
+:

By chance; shGaweumis.

GHC

YES!

kuruttelutty, x. 414.4
மங்கலான

Indistinct script or letter;
எழுத்து.
omposs. (W.)

குருடன் 10208, 8. <id. 1. [K. kurudu,
Blind man; acres? dovrgaicr. 05)

‘M. kurutan.]

லா ரித்கட் குருடனாய் (நாலடி, 158).

2. Cukkiran,

as squint-eyed or with oblique vision ; a&&acir.
(ga. 8.) 3. Dhrtarastea, as congenitally blind;

பிறவிக்குநுடனுகிய திநதராட்டிரன்..

kuroti, w. <id.

GH

karutu, 2. (T.

Blind woman; Sdmonf

1. Blindness,

பாரீவையின்மை.
Dimness

guddi,

KM.

absence

of

Tu.

vision;

கூனுங் குருடும் (சமிழ்கா. 58).

in தனத?

௦றல௦1௫.;

ஒளியின்மை.

3. The wrong side of a cloth;

2.

(.).

unfinished,

unpolished, undressed side of a thing; em.

முதலியவற்றின் குருட்டூப்பக்கம், (.) +. Blindignorant fellow, used in contempt; ypteér. (W.)

G@HG*

kurutu,

ஐ.

1.

Tragus;

anPeir

வெளிப்புறத்துள்ள சேவின், 2. 5௦6 குநட்டுப்பாவலி.
GHSSo_-FS5ev

kuruttatai-,

v. intr.

4குருதது--அடை3.-. 1. To be stunted, as grain,
putting forth no சல 18௧௦௦௧; நேல்முதலிய பயிர்

கள் குருத்து விடாதிநத்தல்,
with 5றா௦005;

(4.)

kurattiraku, n.

யு

நின் கரத்து, குருக்இத் கரும்புதின் ந்தே (காலடி, 211)
2. Tender part of the internal ear, tympa3.

1149, as of elephant’s

tusk, brain matter; sid yw Wasier saan.
Whiteness;

655;

இளமை.

Garsdrano.

<G@4H+.

perish,

as

(Sa.)

5. Tender-

(38)

GOS MESEG-SOH
intr.

tender

body;

nobility;

(ஞானவா.

gravity;

Gugm.

இத்.

3).

Serb.

குருத்துவம் கெட்டவன். 7,0௦.

3.

4.

Gratitude;

of

1௦ 510௦

12166 ஊஊ;

வி௫தல், பயிர் குருத்து வாங்குறது.

a

நன்றி.

kuruttu-vanku-,

குருத் துவாங்கு-தல்
ய்ம்:, குருத்து.

6@sseurer

Heaviness

v.

குருத்து

To part

shoots

kuruttu-k-kakku-,
from

(HSC5r%v

(M.

kuruttolai,

kuruttola.}

Young,

n. <id.
+ ge.

tender,

unexpanded

palm 1௦௨4; பனை முதலியவற்றின் குருத்தாயுள்ள ஒலை.
குருத்தோலைஞாயிறு 1:0:௦016121-88$“1ரம, 2.
<GGsCgn%
+. Palm Sunday, the Sunday next
before Easter, in commemoration of Christ’s

triumphal entry into Jerusalem; ஞாயிறன்று.
கிறிஸ்துநாதர் எநகேலேம் நகர்க்குள் ஐயகோஷத்தொடு
பிரவேசித்ததைக்

கோண்டாடூம்

கிறிஸ்தவத்தீகநாள்.

Chr.

குருத்தோலைப்பெருதாள்
kuruttdlai-p],4... 8௦6 குருத்தோலை ஞாயிறு. 082,
றனம-8
உ. 414.

G@SLAtsar

kuru-tatcinai, ௩. <gurut.

Cais pusaidr Sidr sor gPPugdsé sti

7,௦0௦.

GHSESB kuruttu, 1. 4குரு!... 1. (38.

4.

2. Honor,

மனத்தின்

<id.+ Bow.

Sprout; white tender leaves of a tree; shoots
of grain and leguminous plants; wmpseCwash
காதுத்தருந்து,

kuru-t-turdkam, 2. < gure

SHS
iC rst

+. Treachery towards one’s guru; ஆசிரியனுக்
குச் சேய்யுந் துரோசம்.
குருத்துவம் kuruttuvam, n. <guru-tva.
1, State of a guru, priesthood; a,amfuspeirenw.

Present to a guru by his pupil after completing

Soft feathers, down; GudeSw astafng.

num;

Gs Giwsarev kuruttu-manal, 8. <id.+.
Fine sand; Gurgiwema.

2. To be big

கதிர்போதி நீரம்புதல்.

GHSHOG

யழிக்தம் பூச்சிவகை. 1௦௦.

G@HFOS.Qu0r4 kuruttelumpu, 2. <id.+
[K. M. kurudiJ எலும்பு.
Cartilage; @nGaugnby.
Seungascr.

GHG

kurudi.]

சோளப்யயிரை

0618ஸடி

damages

that

pest

A

the

of grain

roots

by

ரி௦௦0102; தானியக்குநத்துப் பிரிந்து, அழிவுறுதல்,

v.
and

early
(.)

his Védic studies under him;

Gagréfumerss

பிக்குந் தட்சிணை.

குருதி வாமம்,௪. ற். குரு!-.

1, 68, சாரிக்கா.

[34. காலச்] 131௦௦4) இரத்தம். (இவா)
2. Red
0010; சிவப்பு. குருதித்துகலின் னுறையை (வக.
926).
3, Mars; Gadiamis. (இவா) 4. 6ம், குருத்து.
Brain;

wpe.

(w.)

GOPRSa0 Gon

kucuti-k-kantal, n.< eGo

+. Malabar glory lily.

1051, உசை))

குருதிப்பலி

See Gadaniscr.

kuruti-p-pali,

(Gas.

2° Cid. +.

Oblation in which a warrior makes an offering
of

his own blood to மியா28; வீரன் தன் டூரத்தத்
தைக் கோற்றவைக்குக் கொடக்தம் பலி, (தொல், பொ,

59, உசை))

kuruti-p-punal, ௬. <id.+.7 யும்வகையை

GGHALjoorev
{M.

kurutippunal.]

Blood;

2#saft. விழுந்து.

கொழுங்குரு இப்புனலென்று (சவிம். புதுப், 150).
GOGH YLD-Bw kuruti-y-attu-, 0. intr.
<id.+.
Lit., to feed with blocd.
animal sacrifice; BgRauslGarGssd.

@@HBouwgto

kuruti-varam,

To offer
Loc.

nv. <id.+.

Tuesday
; சேவ்வாய்க்கீழிமை. புதிய£லை . .

. குருதி

வாசத்தனக்குக் கொஞ்சசாளித் இழியும் (அறப். சத. 01).
குருது! 102010, 70. 4 சூதர். Receptacle
grain, granary; தானியக்குதிர். 2.)

GG’

for

kurutu, x. <ghrta. Clarified but-

ter, ghee; Guus. (மூ. ௮.)

GHPSSEM

kurunta-k-kal, x. <huruvin-

da+.
1. Corundum emery, adamantine spar;
மாணிக்கவகையுள் ஒன்று. (19.) 2. 566 குநவீந்தக்.
BH,

3.

Ges

kuruntam,

ஈ. 41ம். 50 குநந்தக்

கல்.

@@sFSo* kuruntam, n. prob. kunda.

See

பெரியாழ். 4, 4, 72).

குருத்தம்பொடி kuruntam-poti,
Emery ற௦ல மம)

குருத்து"

2. <Goe

குருந்தக்கற் போடி. (w.)

%மாமற(ய, ௩. 4குருத்து, (பில்)

1.

White tender leaf; tender 8௫௦௦5; வேண்குநத்து.
2. Infant; Sipbang.
G@@SSF kuruntu, n. prob. kunda. 1. Wild
lime, Afalantia; YorCugySéme. (Sm) 2. A
species of wild lime, s.tr., Atalantia racemosa;

காட்டேலுமிச்சைவகை. (1.) 3. A species of wild

lime, s. tr., Afalantia missionis; ஒருவகைச் சிறு
womb. (L.)
+4. Common delight of the woods,

m. cl, Hiptage madablota;
குருத்து?

kuruntu,

௩.

prob.

kuruvinda.
4.

01. குறு

கக. $ரபி16; புன்சிரிப்பு. குருககையி னக மூழ்

GHSTHSSO

ooo +ndga+,

kuru-na-t-takatu, 1. <Gae-

Foliated tinsel; ஒளியுள்ள ஒரு

வகை மேல்லிய வர்ணத்தகட.
குருநாதன் kuru-natan, n. <guru+.
Exalted guru, great master;
பரமகுரு,
Skanda,

Siva
ஒப

as having

once

initiated

His

1,
2.

father

into the mystic explanation of Prayaதம் தந்தையாசிய சீவபேநமானுக்தப் பிரண

வத்தின் தன்மையை ஓாவசரத்தில் உணர்த்திய முருகக்
கடவுள். முகமாதுடைச் குருசதன் (கந்தசலல். 71).

குருநாப்பட்டை
லோம-08-ற-றவ(வ்,
ஈ.
<Ga-wotndgat,
566 குநநாத்தகடூ,
குருதாள் kuru-nal,2. <guru+. 1. Thursஷே 85 ]யற1(எ"5 பஷ; [தேவகுருவுக்குரியது.] வியா
முக்கிழிமை, 2. 146 801 naksatra. See yar. (We)

G@P Geos

korv-nintai, n. <id.+.

Dis-

respect towards or speaking ill of, one’s guru,
one of aim-perum-patakam, q.v.; ஐம்பேநம்
பாதகங்களுளோன்றகிய குநவைப் பமிக்கை.

GGPovrokurv-nilam,n. <huru+. Country
of the Kurus;

gg0vdeggrrg

GGSasD5

a1.

பாதியினிச் கொடாதிருந்தால் (பாரத, ரட்டிண. 7),
GHC pris kuru-ndy, n.<GGit. Eruptive
disease, as small pox;

agf paedw கோப்புளங்

காணும் நோய், (லெப். உரைபெறு. 1.)

குருப்பட்டம் 1ய0ற-0வ௨௱, n.<gurut.
minister;
of an ordained Christian
Title
கிறிஸ்தவ குநவுக்குக் கொடூத்தற்கரிய படீடம். 0/7.

GHeuI-F5v
oy.

kuruppi-, 17 v.intr.

(M. kuruppu.]

பரவுண்டாதல்.

<gurut+.

(14.)

1. Favour, grace,

guru;

Sealer

oper.

G@hswFAamut kuru-namaccivayar, ௩.
<gurut+. A saint and poet, the author of

Pimple, pustule;

2.

kuruppu, 2. 4குரு'-.
Ug.

blessing

n
of the

Leavings of a guru's

food; 5g ecm. acrafeirGarth.

GUY

<6G

To break out, as pimples;

@@uuIsergib — kuru-p-piracatam,

கொள்ள (சணிசைப்பு. ஈந்தியு. 7).

Annamalai-venpa, 16th c.; 16-q,ag1 grbyery.d

2,

by Brhaspati;
Gsaggaieér signi இயற்றப்
பேற்றதாககீ கூறும் ஐநடநால்..
G@HSTO
kurv-natu, ௩. <kurut.
The
௦000: ௦1 696 18மா05; குருவமிசத்தார் ஆண்டதேசம்.

554462. (We)

566 குருந்தக்கல். (3)
குருநகை 1220-0௨12, 2. குரு!

யுணர்த்தும் ஓர வைத்திய நால்.

A treatise on augury believed to be inspired

குருந்து". குரு$தமொன் ரொடத்தானொடுஞ்சென்று (இவ்.
ai'+.

குருபத்த்

1017

குருதிப்புனல்

(w.)

(T. kurupu.]

(W.)

வாழ்ந்தவரும் அண்ணுமலைவேண்பானவ டயற்றியவந
மாகிய ஒரு ஞானி.

குருப்பூச்சி kura-p-picci, 2. <@Git.
A
sora
yw
CuO
Usrof
wasp;
spotted
of
kind

GHSTy. kuru-nati, n.<id.+. 1. A treatise
dealing with the diagnosis of diseases by

ams.

feeling the pulse; sryGandr® நோமியல்பு அறி

(W.)

GGUSH

kurv-patti, 1.<guru+.

Reve-

rence towards guru; SgVor_mGarcrem erly.

1018

குருபரம்பரை

குருவருடம்

குருபரம்பரை %020-0௨௨ைகவ், ௪. 16.4 , சம;
3. 8௪6 குநபாரம்பரியம்,

2. & hagiology of Alwars

and Acaryas; apbarsmanfutaePer aseurp api
நூல்.

குருபரன்

kuru-paran, 2. <id-+.

supreme guru;

Great,

GGwtesr kurumap, 419.
586 குநமன்.
குருமி-த்தல் மாப்: 77 v. intr. To make

தாய குருபரன் (இராகு. இந்துமதி, 87).

குருபன்ணி

kuru-panni, n..<id.tpatni.

@Gurgssred

kuru-pata-tacar,

+. The author of Kumaréca-catakam;

சதகம் டுயற்றிய ஆசிரியர்.
<id.+.

பரம்பரை.

acrash, as a ship dashing against a rock; Gu
GCanSGaiseo. GGAZH ust Qurh@ (as. 312).

n. <id.

குருமிளகு

குமரேச

Superior pepper;

Gur gowsAusd kuru-parampariyam, ௬.
குருபீடம் 10-1௨,
குருபூசை

n.<id.+.

Seat or

குநவினது ஸ்தானம்.
kuru-picai,

n,<id.+.

Annual

worship of a deceased guru on the day of his
death, often accompanied with the feeding of
devotees, chiefly in Saiva ௫௰((5; சமாதியடைந்த

குநவின் வருஷத்திருநக்ஷத்திரந்தோறும்

சைவமடங்க

வில் மகேகாபூசையுடன் அக்குநவிற்தச்செய்யும் ஆரா
தனை.
குரும்பட்டி

kurumpatti,

க. குரும்பை.

Immature coconuts or palmyra nuts;

பனைகளின் குரம்பை. (94)

Ggetr2ar

குரும்பி பாமா], ௩.

0௦ம் of white ants’

குரும்பை! ௦௩),

௬. ௦. குற-மை. (kK.

kuru-milaku,

2

GGY-SS5H
குரு.

€குரு£4.

Beeuserg.

GHEpsper kuru-mukaran,
mukha. See S5péé. (w.)

Regular succession of gurus; ஆசாரிய

office of a ஜபா;

முள்வாழ்க (இரு.

குருமன் kuruman, 1. <@#-#, The young
of certain animals காம் நரச;
ஒநசார் விலங்கு
பறவைகளின் இளமைப்பேயரீ. (w.)

SgFGaivdr. Quigsa நிலேமைத்

Wife of a guru; gaSer w2araf.

குநசிரேட்டன், குருமணிசன்

வாச. 1, 3).

kuru-muti-,

2.

<Gor+

v. intr. prob.

1. To make a preparation helpful for

௦81041த ராம்டசாவி5;

உலோகங்களை

நீற்றுதற்ததவும்

மநந்து செய்தல். (யாழ். ௮௧.)
2. 1௦ ரல1:6 a
mercurial preparation for purposes of alchemy;
இசசவாதத்திற் போன்னாக்குதற்க மரத்துசேய்தல்.
GHEPsoM

(w.)

1. Soap;

kuru-murai, 2. cf. T. gurumulu.

சவர்க்காரம்.

2. A

arsenic ; கோடாசோர்...

GHPEHA

prepared

<GqG"+. One

kuru-miifici, n.

whose face is pockpitted; அம்மைவடவுள்ள மகத்
தவ-ன்-ள்.

(ர)

G@ept ss

kuru-mirttam, ௩. <gurut.

Manifestation of God in the form of a guru
to His devotees; Spas auGsPésais sa;

௦௨5; புற்ற்சோறு. பாம்புறை பத்தித் குரும்பி யேய்ச் ளின் திநமேனி. (தணிப்பா. 14. 246, 581.)
கும் (பெரும்பாண், 977),
GGeptsS kuru-martti, ஐ. 4184,
kurumbe,

M.

kurumba.]

1. Immature

coco-

Guru; $5.
Gero

kurumai, n.< ghr.

Lustre, bright-

nuts or palmyra nuts; fruit buds; Gaiig, u20r

ness; pid. (தொல், சொல், 303.)

(புறா. 24, 2). 2. Young coconut; @erfit.
குன்
அவ்

GHew’ kurumai, n. <guru.
superiority; Gugm. GGeuwQuifu

களின் இளங்காய்.

இரும்பனேயின் குரும்பை ரும்

குரும்பையும் வெறுத்தநின் ணினருலை (கவ்லா. 52,
ஓ. 3. See spit. (w.) 4, Bow-string
hemp.
5௦6 பேருங்குரம்பை.

Genus"
மகா ௭லபு

(தைலவ. தைல, 24)

kurumpai,

௯. 4குறு-மை* பீ,

காதினுள் தீரளுங் குறும்பி, 70௦.

(2௧௧. 2749).

GG

1,

2, 8௦6 தக்ஷிணாபூரீத்த..

dee tsb

Dignity,
குணநிலை.

kuru-linka-cankamam,

n. Cid. +lisiga+ sari-gama. (Saiva.) Aggregate
of the spiritual guru,
Siva’s emblem and the

82700௦65 ௦1 819௨; குநவும் சிவழம் திநக்கூட்டழம்.
குரும்பைகுத்து-தல் kurumpai-kuttu-,
v, . குருவண்டு kuru-vantu,
intr. <@Gomu'+.
உ. <eGit. A
To
pluck young coc
;

தென்னங்குநம்பையைப் பறித்தல். Looe
GG@Guwser

Priest;

16, 64).

55.

kuru-makan,

fra

வாட

௩. “தமர்,

1.

78 S Gos ணிருந்தோ னவன்பால். (மணி.

2. Priest’s son; குநவின்புத்திரன்.

குருமணி kuru-mani, n. <id.+.

guru, highly esteemed guru, as
a gem

Exalted
among

(4.

௦4 500164 ௭௧5;

புள்ளியுள்ள குனவிவகை.

Games
kuru-varan, n. <gurut vara.
peg Soe. குருவரனிடத் துரைத்தான் (இருவாலலா.

1» 2).

G@Gaught kuru-varutam, n. <kurut
varsa.
A division of the earth situate between

குருவன்

1019

Srigavan and

the

nava-varutam, Q.v.;

Northern

Ocean, one of

Baap megyr ஒன்று,

கடல் நதலாச் சருங்கங்காறும் குருவருடம்
அண்டசோ. 30),
Goer

kuruvan,

௩.

<guru.

வட

(sésy.

Priest ;

குர. வாஜோர் குருவனே போற்றி (இிருவாச. 5, 68).
GGu4rs@

kuru-vakku, ஐ. <id.+. Word

or command of guru; §gGumé.
GHUr
I
kuru-varam,n. <id.+.
day, as Jupiter's day; afumpSSpemo,

குருவிவாலான்

வில்லாளிகட்கப்
பாதுகாவலாயனம்யும்
ஞாயில்
என்னும் மதிலுறுப்பு, (இப். 15, 917, உமை.)

குருவித்தலைப்பாக்கு
pakku, 2. <id.+.
வகை, (.)

குருவித்தலைப்பாகல்
pakal, 2. <id.+.
மிதிபாகல். (7.)

௩. எம் 4,

குருவி யாமம், ௩. நனம், குழுமை. 1, [M.
kuruvi.] Small bird; பறவைவகை,
குருவிசேர்

Seem.

Loc.

naksatra; முலநாள்.
5௦6 குன்றி. (மலை),

weak-headed
Loc.

2237).

GGMSsoer
Loc.

2. cf. GGG. The 19th

(௮௧. நி.)

kuruvi-k-kan,

1. Small eyes;

6161;

3. Crabs eye.

fmiacir,

சிறுதுவாரம்.

குருவிக்கல் kuruvi-k-kal, n. <id.+.
5041; ஒநவகைச் சேம்மண்.
Loc.

குருவிக்கார்

%மாமர்--18ட

Red

n. <idt+.

A

small kind of black paddy; #mtGseama. (w.)

G@Gwsargor kuruvi-k-karan, n. <id.+.
1. Bird-catcher, bird-fancier; §gaTtSyoGurer.
2. A

by

class

of

concealing

imitating

போலச்

சாதியான்.

bird-catchers,

themselves

who

decoy

and

successfully

birds

6062. ரஷ; மறைந்திநந்து குநவிகளைப்

“சத்தஜ்செய்து

SGGHVSSH

குநவிபிடிக்தம்

ஓநவகைச்

kuravi-k-kutal, n. <id.+.

Frequent craving for food as the result of
eating too little at a time; 94a ectritgib
உணவு விநப்பம். (.).

SGM

kuruvi-k-kotu,

Small bird's nest; sgafacGb a6,

ஐ.

<id.+.

GHMFA kurvvicci, n. See SySsma.
GwHBM¢onF kuruviccai, n. 1. See 55
விஞ்சி,

(18.31. 2.)

2. Ovate-lerved ivory wood,

குருவிஞ்சுி

866 புல்லுநவி.

10ம்,

(47).

9. 1. Box-leaved

ivory wood, m.sh., Bhretia buxifolia; am2@
Gasbfte. (D.) 2. Box-leaved satin | ebony,
1. sh., Maba buxifolia;

GQ

Sse

tyGame.

(M.M.)

kuruvi-t-talai, n. <egat.

1, Small head; #fwg%o.
2. Inner mound of
a fortification, as a protection for bowmen;

kuruvi-t-talai-p-

ரவி] வர்கா;

சிறிய தலைக்

GGUS S2aviwOusBuUsETIOT kuruvior

m.

hare-brained

குருவித்திருக்கை

<id.+.

Idiot,

person;

tier.

kuruvi-t-tirukkai,

௬.

<id.+. Ray, greenish-brown, disk about twice
as wide as long, tail three times as long as disk,
Rhinoptera

adspersa;

a&8eérama.

891.)
GOGMSC stems

(M. M.

kuruvi-t-teakay,

அ.

Akind of tree, Phyllanthus; sgams wad.

(w.)

<id.+.

1. Small coconut; faGadents.

GGMFSSoe

2,

kuruvinta-k-kal, n. <kuru-

vindat+.
1. See sgaitigzb, 1. 2, Grey flint,
emery; சாணைக்கல் சேய்வதற்குதவும் ஒநவகைக் கல்,
(M.M. 247.)
3. 7604௦01176) காவிக்கல், இசத்தெ

மதியாதா னொருவன் குருவிந்தக்கல்லோ டொக்கும் இது
என்றால் (ஈட, 3, 1, 2.

GHGS
1. Inferior
வகை,

kuruvintam, n. <kuruvinda.

kind

of ruby;

“தாழ்ந்ததார

(லப். 14, 186, உ௨சை.)

மாணிக்க

2. Crab’s eye, m.

cl., Abrus precatorius; g&rB.
3. A corn of
barley; aTpGarguao weet. (W.) 4. Vermilion;
சாதிலிங்கம், (w.) 5. Straight sedge, Cyperus

bertennis;

முத்தக்காசு.

(மலை),

GHaMCwITSG kuruvi-p-pakku, n. 4 குருவி
ரு...

58 குநவித்தலைப்பாக்கு.

GBOSCITSYV
586

m. tr., Ehretia laevis; ஒருவகை மரம்... (31, 223.)
3. A semi-parasite.

balsam pear.

t-talai-p-paittiya-k-karan,

2. <GGI+.
2. Small hole,

kuruvi-t-talai-pSee

Small

குருவித்தலைப்பாகை

Thurs-

pakai,

oar Gas,

%மம௭॥-(.(வ]கர-ற-

A kind of arecanut; பாக்கு.

+.

(.)

kuravi-p-pakal, n. <id.+.

குரவித்தலைப்பாகல்,

குருவிப்பேத்தை 1௦:051-ற-ற6112ப், ௩. 414.
A

sea-fish, greenish,

attaining

1

ft. in

length, Tetrodon immaculatus; a d8eéramas.

GHolre

Ehretia;

9000.

kuraviracy, m1.

gpavfiomb.

526 பமீடைவிரசு.

S@GVMamrevretr

Ivory wood,

2. Ovate-leaved

(1.)

kuruvi-valan,

+. A large kind of bearded paddy;
(வகை. 7௦௦.

2.

ivory

குருவி
GugGse

குருவுக்காதி
ஒக்க வதம்
(மூ. ௮)

Sa

1020
ர

kuruvukkati,

கோறங்மா?

ஐ.

நா்.

குரு

பச்சைக்கற்பூரம்.

S@Oapuby kuru-v-erumpy, ௩. 4குரு” 4.
Large red ant, Formica smaragdina; yp&o.
(w.)
குருள்! 1020], ௬. prob. kurula.

1, Woman's

குரோதன
Gens?

shout;
240).

பரப்பு. (#@, 4, 3, 6.)
குரை*

of hair, especially on the
நேற்றியில் மயிர்ச்சுரன். (w.)

syllable

1. Young

குருளை kurulai, 2. prob. ga-ew.

of certain animals, viz., oni, பன்றி, புலி, முயல்,
சரி) ஓநசாரீவிலங்கீன் இளமை. (தொல். பொ. 5042. Young ௦1 ௨ 50௨165; பாம்பின்குஜ்சு.
565.)

இறுவெள் எசவி னவ்வரிச் குருளை (குதுக். 119).
பாயிரம். 4).

4. Tortoise;

ஆமை.

3.

(9 9. பசபக்.

01416) குழந்தை. அருட்குருவால்குருளை

(மூ. ௮.)

GC 403 SGHarb kuru-kséttiram, 2. <kuru
+.

A

plain near

Delhi,

scene

of

the

great

battle between the Kauravas and the Pandavas

mentioned
in the Mahabharata;
தீரகிலுள்ள பாரதப்போர்நடந்த. பூமி.

GH2LIYSS

medcS pans

kurdu-p-pukai, 2. <eg'+.

Savoury smoke; weamypsirer புகை,

குரூபதேசம்

(இவா),

kurai, part.

added

குரை”

70086;

47).

வம்.
GEE

ill-shaped,

ளவ-ன்.ஸ்.

kurapi,

ஒ.

<hu-rapin.

deformed person;

குரூரம் யாக,
8278800086) கொடுமை.
GRHTUOS

Ugly,
விகார் நபழள்

உ. <hrira.
(உரி. நி)

kurira-vatai,n.

butchery, inhuman murder; சித்திரவதை,

Cruel

குரூரன் 1பாப£௨, ௬. 45747௪. Cruel pers
on;

1. To

jubilate,

shou

௩.

prob.

வட kur.

.
குவவுச்
குசையிருச்சை (பதிற்றுப்.t; a4, 0.£வாரித்தல்
2.
To
Sark
,
ue 808; குலைத்தல்,

ஞானி குசைதருமே (இருக்கோ.

of

metre;

@Meos.

@ma

cf.

khura.

(உரி. சி.)
kuraippu,

n.

<@e@r-.

Noise;

Gsalye.

Lit.,

part. “குரை.
An exகெடலருங் குசைய கொத்தம்

1. Indian
தண்டம்;

23

மைல் கொண்ட தூரம்.
(சந்தபு. ௮ண்டகோ. 6,)
ம15(௧006 ௦8 ௨ ௦௨1) கூப்பிடுதூரம். (இிவா.)

2.

குரோசாணியோமம்
Rhurdsdnit+.

1௦ம்] -கரக0),

Black

henbane.

See

குரோட்டம் 12075(1௬, 2. <krostr. Jackal;
70917...

kurdtta,

586 குரோட்டம்.

குரோடம்

பன்றி. (பில்)

126080,

குரோடீகரி-த்தல்
To

n. <krostd nom. of

(சூடா.),
n.

<kroda.

Hog;

0250-1807 ௦, 2௪.

systematise

Cruelty, முறைப்படத்துத் தொகுத்தல்.

கொடியவன்.

குரை'-த்தல் யல்: 77 உ 8

sake

ஓர்

2. Additional

168206) 105
- ௨௦௦௦4 2% 1165-2000

<krodikr.

Cid. +.

expletive;

(வச. 1914).
குரோசம் 116௦௧௭, ௬. 45768௪.

நரி. (பிக்.)
குரோட்டா

efammoreor 25

the

குரைய kuraiya,
ற121146; ஒர் அகைநிலை,

by his guru; & @égé seCaimys Gursear.
குரூபம் 1பஈபற௨௱, n. <ku-rapa. Ugliness,

deformity in features, in limbs;

1. An

Georgpsost kurai-mukan, n.<id.+.
barking-mouthed dog; smi. (cSa.)

n. <U.

Religious instructions to a disciple

2. Expanse;

உங்காசச் குரைப்பினால் (Grpy.

<gurut+

upa-desa.

for

%பா2ம்,

குதிரை.

குறைப்பு

ஒசை,

roar,

1. Augustness,

(தொல். சொல். 974)

குராசானீயோமம்.

%பாம்றக180வ௯, ௩,

Noise,

(#0, 4, 9,9)

நிறை. (தொல், சொல், 974)

குருள்” (ளா)-தல் %0:0]-, 2 5. 2௦௪. 4குருள்.

3௦ பயி; சுநளாதல். குருண்ட வார்குழல் (இருவிசை.
இருவாவி. 1, 3.)

€குரை..

@ens* kurai, n. perh. guru.

அசைநிலை,

lovelock;

௩.

இுரைத்தலைக் குசைப்புனல் (பொருஈ,

majesty; Guge.

நவ்; பெண்டிர் தலைமயிர், (பில்) 2 Curl, lock
forehead,

kurai,

90S.

and

குரோதம் 1060௨0, n.<krodha.

summarise;

1. Anger,

மாலா) கோபம். குசோதமே குணமாயிருக்தவர் (9.
9. பச. லோகா. மறு. 29). 2, Malice, rancour;
சேற்றம். Collog.

குரோதன் 1பா5(2ஐ, ௬. <id.

Virabhadra,

851௦௧ வாக்ய]; [கோபமுள்ளவன்.] வீரபத்திரன்.
(குடா)

@G@angosr kurdtana, n.<Krodhana.

59th ககா of the Indian
&ம்பத்தோன்பதாம் வநஷம்.

cycle of 60

The
years;

குரோதி-த்தல்

1021

குலகாலன்

குரோதி!-த்தல் மகம், 77 v. intr.<hkrodha.

To bear rancour; GabpitGancrapse.

Grr
person;

kurdti, n. <krodhin.

GapmiiGareir_auctr-cir.

Rancorous

தேட்டாம் வரஷம்.

&11, ம!)

மொத்தம்.

(c. G.)

G@vsGH
Canserve

kulkantu,

2.

<U. gul-qand.

of roses, prepared in honey;

சேர்த்துப் பக்குவஞ்செய்த ரோசாப்பூ.
GHCuPBQ kul-perij, ௯. <U.
Total revenue;

தேன்

kul-bariz.

மோத்தத்தீர்வை.

Gevwwld kulmam, a. <gulma.

1, 23).

Gevevtb kullam, n. <kvlya.

Winnowing-

fan for sifting or winnowing;

fanner;

முறம். (w.)
evel kullari, n. prob. kuvali. cf. eval.

Jujube tree.
குல்லா!
plain,

not

586 இலந்தை. (மலை.)
10118, சவ். 40. 62.
hidden;

வேளியான.

குல்லா? 10118, ௩. 40. 4௧%.
cap, skull-cap, nightcap, fez;

1. & படக் ௦

தலைக்தல்லா.

குல்

யிலொ. 30.) 2. Out-rigger of a boat; uLaler
பாய்மாத்தைக் கடீடுங் கயிறு, (1.) 3. 15௦௧ம் ௦1 dhony
with an out-rigger; §evarsGanon?, (w.)
Govt soon
kulla-k-kattai, n.<id.+.
Post set up in shallow water to indicate the
existence of channel.
See Gam’nS Salen. (j.)

GdavréAumds
one

who

kulla-c-cipay, n. <id. +.

wears

போலிசுக்காரன். 1௦௦.

@earéCraiser
<id.+.

a

kulld.

Policeman;

kulla-c-cévakan,

58 குல்லாச்சிபாய்.

௩.

To cajole,

௩. <id.

coax;

See sedan’.

Sharp pointed stake
கூர்மையான

02

பூளை.

குல்லி %ய111, x. A kind of நஸ்; ஒருவகைப்,

பூ. 0)

குல்லை 101144, க.
துளசி.

1. Wild basil. See yar

(பில்.) 2. 520160 6௨511,

3. 808116( 10௧.
றை.

566 துளசி. (இவா.)

566 வேட்சி.

886 கஜ்சா,

Gael

(பில்)

4. Indian

(௮௧. கி)

kulvali, n. <kuvali.

Jujube tree.

(w%ev.)

G@eveurit kulvar, n.<U. kulwar. Individual
settlement with (10௦ ௫:05)

குடியானவநடன் தனித்

தனீயே செய்யும் ஒப்பந்தம். (௦. 6. 119.)
குலக்காய் kula-k-kay, x. <kulat.
1068); சாதிக்காய்,

குலக்கு
Ge@.

Nut-

(தைலவ. தைல. 35.)

120181460,

8. prob. guluccha.

cf.

Small cluster, bunch, as fruits, flowers,

leaves; @2%, yy, up முதலியவற்றின் சிறுகோத்து.

02

குலக்கொடி

Woman

kula-k-koti,

of noble

waau@uerp
170).

birth;

Guniund

8.

<kulat.

edsogesaniGueir.

குலக்கொடி

(லப். 13,

குலக்கொழுத்து kula-k-koluntu, 2. <id.
One who brings glory to one’s family;

+.

குலத்தை விளங்கச்சேய்பவ-ன்-ள்.

இசாமானுசனெட்:

குலக்கொழுக்தே (இவ். இராமானுச. 00).

Gweoear kula-kalakan, n. <id.+. One
who

லாவும் தொங்கற்பரியட்டமாகப் பட்டும் பருத்தியும் (கோ

Lit.,

%ய115,

குல்லான் 1:18, ௩.

Open,

(௦. 6.)

one.

ரீ௦ா பரதத1ரத; தோண்டூதந்தரிய

1. Chronic

Gea kullakam, n.< ksullaka. Poverty;
வறுமை. குல்லச வேடன் கொண்ட வள்ளல் (பசோதச.

to cap

குல்லாய்

See @evgengz.

enlarge nent of the spleen; glandular enlargement in the abdomen, as of the mesentric
land;
மண்ணீரல் மலக்குடல்
முதலியவற்றின்.
'பநக்கத்தால் உண்டாகும்: வயிற்றுநோய்வகை,
2.
A division of an army consisting of 45 foot,
27 horses, 9 chariots and 9 elephants; 45
காலாட்களும், 27 குதிரைகளும்,9 தேர்களும், 9 யானை
களும் அடங்கிய படைப்பிரிவு, (சூடா:

basket;

Lit.,

ஏமாற்றுதல்.

Collog.

GCorB kurdti, n. <Krodha. The 38th
year of the Indian cycle of 60 years; முப்பத்
GH kul, ௩. 407, ௨8.

குல்லாப்போடு-தல் 12௦118-0-ஐ610-, 5. 82.
<id.+.

fights and

overthrows

a family or sect;

குலம் மதலியவற்றே€ கலகஷ்சேய்து தோலைப்பவன்...

பசசமய குலசலக சமய குலஇிலக (இருச்செச். பிள்,
தாலப். 9).

@everusnb'

kula-kayam,

Wild snake-gourd.

n. prob. kulaka.

566 பேய்ப்புடல். (மலை.),

குலகாயம்” 1015-1-8லா, ௪. €சசசர prob.
U. qdim.

Rules or custom

குலவோழக்கம்.

இச்செயல்

of

caste or tribe;

உனக்குக்

குலசாயமா?

(w.)
குலகாலம் kulakalam, 8. A plant.
நிலக்கடம்பு. (மலை.)
Gwvsrovor kula-kalan, 2. <kula+.
who

ruins a family

செய்பவன்,

or

tribe;

குலத்தை

அசுரர் குலகாலா (இருப்பு. 034).

See
One
நாசஜ்

e@uSh kula-kiri, 2. <id.+Chief mountain ranges in Jambi-dvipa.
See HPL GO

பரீவதம், (பில்.)
GNGH
kula-kuru,
மாம)

வமிசகுரு.

குலங்கூறு-தல்

n.

kolan-kiru-,

v. <id.+-

parentage; பிறன்குலத்தை டமித்துக் கூறுதல்.
குலங்கெட்டவன்
<id.+.

One

who

kulad-kettavan,

has

disgraced

சாதியோழக்கந் தவறியவன்.
Svs Poop sriu@yt

his

௩.
birth;

kula-c-cirai-nayanar,

A canonized Saiva saint, minister of Kin

Pandya, and
contemporary of Tiru-fanacampanta-mirtti-ndyanar, one of 63; கூன்

பாண்டியனது மந்திரியும் சம்பந்தழரீத்தியின் காலத்

தவநம்

நாயன்மார்

அறுபத்துழுவநள்

ஓரவநமாகிய

அடியார். (பெரியபு?)
குலச்சுமார்
wore.

120180௦0-.£ட,

nx.

5௨6 குலச்சு

Loc.

குலச்சுமால்

1018000-8],

ஐ.

றால்.

T.

holucu+ U. mal. Grain sold on the threshing8௦௦1) களத்தில் விற்குந் proud. Loc,
்
குலசன் %0180௨0, 1. <hula-ja. Man of
6506012112 காபி) நற்துலத்தோன்.

GwAC raptor
+.

kula-ciréstan, n. <kula

Illustrious son of a family;

வநட் கீரீத்தி மிக்கவன்.

@yuip பிறந்த

குலசுவேதகன் %௦12-0௦76216௧0, ௬. யிற ௦4
the bitter ௧0௨1:6-ஐ0020.

566 கவரிலோத்திரம்: (8),

குலசேகரப்பெருமாள்

19014-௦887க-ற-

perumal, n. <kuld-3ekhara+-.
A canonized
Vaisnava saint, author of Perumal-tiru-moli, a

Chera king, one of 12 dlvar, q.v.; Gasodrargb

பெருமாள் திருமோமீ இயற்றியவரம் ஆழ்வார் பன்னீந
age ஒரவதமாகிய அடியார்.

GwCsarer

kula-cékaran, n. <id.t.

Illustrious person of a family;

2. 506 குலசேகரப்பெநமாள்,

1,

குலசிரேஷ்டன்..

சேன் குலசேகரன்.

முடிவேக்தர் சகொமணியே (இவ். பெருமாள். சனியன்)...

ருலசேகரன்படி. kula-cékaran-pati, n.<id.

+.

ube stone Step

sanctuary

of

a

Visnu

at the entrance to
Temple;

லின் கர்ப்பக்தகவாயிற்படி, Vann

af

the

ஷ்ஷ்கோயி

குலசேகராழ்வார் kulacékaralvar, n. <id.

+.

586 குலசேகரப்பேநமாள்.

குலஞ்செப்பு-தல்

குலஞ்செய்-தல் kulaf-cey-, v. intr. Cid.

160128-௦ஈறறப.,

v. intr.

<4ula+.கலப்பே To boast of one’sone’ family
தன்
i
irth
;
or birth;

To

+.

ஸ்தாபித்தல்.

40ம் க ரீவாப்]ு; குலத்தை

குலஞ்செய்த குமரர் (௪ வக. 2915).

குலட்டு

Family

<id.+.

intr. To boast of high birth; ewfrgyd பிறப்பைப்
பாராட்டூதல்..--/7. To belittle, twit one, as of low

n.

குலப்பன்'

1022

Gua

@é@.

101610,

prob.

Bunch, as of berries;

guluecha. cf.
F%.

(wp. ௮௧.)

Gay. kuiati, x. A kind of red mineral
poison; ggamad Gabutapteanb. (wry. ௮௧.)
குலடை

kulatai,

n.

<kulata. Unchaste,

கற்போழக்கங்கேட்டவள். (யாழ். ௮௧.)

73/18 ௫௦;

குலத்தம் %ப1க0(௨0, 2. <kuluttha. Horse
நாவா. 8 கொள்ளு. (சூடா)
GwsS Gold kula-tarumam, n. <hulat+.

Time-honoured custom observed by a family
௦1 ௦8506)

குலவோழக்கம்.

குலதஇிலகன் kula-tilakan, ௩. 414.4.

0௨

0௦ ௨௦௦0ரக உர்காபிட குலத்திற் சிறந்து விளங்குப

வன். சவெ௫மய குலதிலக தாலோ தாலேலோ (இருச்செச்.
பிள். தாலப். 9).

GeO siiand

kvla-teyvam,

6௦௨ குலதேவதை,

௬.

<id.+.

௩.

“ம்.

அவசெங்கள் குலதெய்வமே (இவ்,

பெரியதி. 2, 6, 4).

குலதேவதை
Family

kula-tévatai,

deity;

@5

வழிபடீடு வரங்கடவுள்.

தேவதையாய்

வழிபட்டு

குலத்தார்.

பரம்பரையாக

கினையார் தொழத்சச்க
(வெப்.

பிரபம்.

குல

பிள். இற்.

தித்: 6).

GwsOaN-Sse
+.

To

dwell

on

monly in ridicule;

kulan-teri-, v. intr. <id.
another’s parentage, com-

@y Guth grpmsd.

(w.)

GWeiLIES kula-p-pakai, n. <id. +.
1. Inbred malice or hatred,

as between

(w.)
tribes,

perpetuated from
generation to generation;
பரம்பரையாயுள்ள சாதிவிரோதம்.
2. Natural enmity between different species, as cats and
rats; பூனையெலிகளுக்கு உள்ளதுபோன்ற இயற்கை
விரோதம்.

Guy’

kulappam,

6௦008; சேம்புமணல்.

௬. Sand containing

(w.)

குலப்பம்? 1ய]3றறக௱, ௬. 4குலை!.. 6, குலைப்

ues. Whooping cough;

Gwuussseos

s&gaier.

(w.)

kvla-p-parattai,

n. <hula

+. ம. Woman of the courtesan class, who
remains faithful to a single 0௭5௦௦; ஒநவற்கே
உரீமை பூண்டோழகும் பரத்தையர் துலத்தவள். (கம்பி

யசப், 113.)

2. Courtesan by birth; senPenaust

குலத்தவள். (18.)

@Gwuiuieit kulappan, n. cf. kuléla. Potter;

குயவன், (5.7.)

1024

குலவிச்சை

See

2. <id-+.

kula-viccai,

Gwaéane

குலவித்தை. குலவிச்சை சல்லாமற் பாகம் படும் (பழமோ.

6).

GwvalSong kula-vittai, n. <id.+. Knowledge, learning, art, handed down in a family;
குலத்திற் பரம்பரையாய் வரம் வித்தை.

குலாயனம்
Gow

kula, n. <Gegq-.

tion; w&bdF.

Joy, delight, exulta-

சிலாவிரி முத்தத்தக் குவாவோ டேறி

(பெருங். வத்தவ. 12, 14).

குலாங்குலி !ல18ம்1ல!11, ௩.

Citronella grass.

586 காவட்டம்புல். (மலை),
குலாசலம் 12018081௧௭,

n. <kula+a-cala.

1. Chief mountain ranges of Jambi-dvipa. See
Title, insignia peculiar to a familys குலத்திற் அஷ்டகுலபரீவதம்..
கோடிழுதலிய
குரிய பட்டம். 2, 50௨0ம், குச;
குலாசா kulaca, adj. <U. khulasa. Spaciafggs. 3. Peculiarity or propensity in an in2. <id-t.

kula-virotu,

குலவிருது

dividual which is a family trait; govenSpGur&
தோன்றும் விசேடதுணம். (94):
-

ous, roomy, wide; uses. Loc.

GawMasG
kula-vilakku, ௩. <id.+.
Shining light of a family; குலத்தை விளங்கச்சேய்

Established or time-honoured custom

கொம்பனார்க்கெல்லாங்

பவ-ன்-்.
விளக்கே

கொழுந்தே

குல

(வ். திருப்பா. 17).

Gvoy'-Gev kulavu-, 5v.intr.

1. cf. gual.

To shine, gleam, be conspicuous;

aformggc.

குலவு கோலத்த கொடிகெடு மாடங்கள் (தேவா, 794, 7).

2. ௦1. எ. 1௦ 87௦1௦8; மகீழ்ச்சிகோள்ளுதல். பாரி.

டங் குலவிச்செல்ல (கந்தபு. தாரக. 19).

3, ௦1. உலவு-.

To walk, ௩௦௩௨ ௨6௦௦0;

எமதன்னையை

உலாவுதல்.

நினைத்தே குலவினனோ (வரக. விசயை. 14).

kul. To be on very
uparbsd.
gaSe@O

remain;

தங்குதல்.

intimate terms;
Gaa@wyor.
5.

பாற்கடலிற்

பொருளெலாம் (சந்தபு. குமார. 4).

4, cf.

Gagné
To lie,

குலவுன்றதோர்

6, 64, ௪7.

7௦

bend, curve; வளைதல். குலவ்ச்சனேப் பூக்கொய்து
(புறகா. 11, 4). 7. cf. kul. To lie heaped, <s
ஊற 0; குவிதல். குலவுமணல் (௫ங்குறு. 158).
Gway*

kulavu,-n.

<Gevray-.

Bend,

curve;

வளைவு. குலவுச் கொடுஞ்சிலை (பு. வெ. 1, 10).

@waysr eed kulavu-kacam, n.<id.+ prob.

G@wtEr
7

kulacdram, n. <hkulat a-cara.

of a family or caste;

குலாசாரியன்
a-cdrya.

kulacdriyan,

உற்சாகம்.

Gon soo kulatani,
n. <sakulddani. Christmas rose.

585 கட$ரோகிணி.

GarGHseon

2.

<kulat
gufGrep

GorPeol

kulatikkap;

kulatini, n. <sakulddani. See

குலாதனி, (தைலவ, தைல. 1.)

Gard kulapi, n. <U. gulaba, See gevmy.
குலாபிமானம் 120141௯3௨0, n. <kulat.
abhi-mdna.

Love

of one’s

Garter. (gover, anger. 100.)
@Gwemas

kulavai,

n.

<@r@e.

Chorus

of shrill sounds made by women by wagging the
tongue, uttered on festive occasions; afGa

family

or caste;

பிறந்த குடியிடத்துகீகோள்ளும் பற்று,

menial servant; அடிமை.

A

(மலை.)

adhika.
Chief man of the family;
Leir. (W.)

sticky plant growing in waste places. See pov

2. <kulat+.

<id.+
Sug.

குலாட்டு 101870, 2. prob. U. gul+prob.
ஆட்டு. 1. Joy; சந்தோஷம்.
2. Enthusiasm;

water; பன்னீர்,

kula-vélai,

a.

Family preceptor or priest;

hasa. Kaus. See நாணல். (மலை)
Gwayf kula-vuri, ௩. ௦4. குலவரி. 86 geval.
(w.)
்
.

GwGCaiter

or usage

SouCampdard.

குலாபு

%ய18ம, ஈ. 410. ௪746௪.

1. Damask

1056, 75052 8211250212) சிவப்புரோஜா.

குலாம் 118௬,

௩. <U.

குலாமாயிருக்கறான்.

2. Rose-

gulama.

Slave,

அந்தப் பிரபுவுக்கு அவன்

குலாமர் kulamar, n. <id.
Misers, as
slaves to ௩௦0வ; [பணத்திற்கு அடிமையானவர்.]

இச்செல்வம் . , , கொடுச்சறியா இறக்
காலங்களில் மகளிர் நாவாற் குழறிமிடூம் மகிழ்ச்சி உலோபிகள்.
குங் குலாமருக்கு (பட்டினத். இருப்பா. தருவே. மா. 7).
யோலி. (௦.1௩. ற, 135)

குலஸ்தன் 1015-54, n. <kula+.

Man of

good family or birth; sg08Gandr.
Goan
GH kula-stiri, n.<id.+. 1. Chaste
woman; டல்பதிவிரதை,
மணன்
தை,

2,

The e

| lawful

wife;
ife ;

Gwrund kulayam, ௩. <kuldya.

1. Bird’s

065() பறவைகட்டுங் கூட. சேனர் தனத. குலாயந்தனில்

(கைவல்ய,

சர். 124).

2, Bird’s

செய்யப்படும் பறவைக்கூட், (பில்.
குலாயனம் 1:18) ௨,
குலாயம், 2. (இவொ;)

cage;

wéaenmd

%.4 $ய/சாச.

506

1025

குலாரி
குலாரி பகர, n. prob. Mhr. khuld +.
[K. kolldru, M, kulal.]

ஒருவகை வண்டி,

குலால்!

(33.)

குலிசபாணி

Chariot, Indian coach;

%0141, prob. U. guldba.

n.

See

get}.

Loc.—adj, Fine, nice, pleasant; Gata?

witer.

(R.)

@avrev? kulal, n. <U. gulal.

1. Redness;

Faxiny. 2. Red powder thrown about at the
Holi festival; Gaprafuchqemauld 2uGut&S
கும் ஒருவகைச் சேந்நீறப்போடி.

7,0௦௦.

50

குலாலன்

குலாரி. (1.) -

%(18122,

n.

<kuldla.

Potter;

வத்தவ. 9, 48),

Gwrey'-Sev

kulavu-,

GF

kulicam,

5 v. cf. hval. intr.

தெல்வடு இறந்

n. <kuliga.

1, Indra’s

thunderbolt; aéfrmpb, goles goriGaner (a
பரா. sea. 4). 2. Diamond; auGmb. Gawéai@
குலீச கேயூரங்கள் (இருப்போ சர், இருப்பள். 9).

குலிசம் kulicam, n. 1. A mineral poison;
Shurutaprems,

(W.)

2, ௦0. குலிகம்”.

South

See @gtimnu. (w%.) 3. Indian

566 வன்னீ.

@eeev

குயவன். குலாலந் கேற்பப் பெருய்குய மருளி (பெரும்.

n. <hulisat.

சைச் கையிலுடையவண்.] இந்திரன்.
குலிசபாணி (இருக்காளத், பு. 33, 25).

mesquit.

ட்

kulica-pani,

Indra, as armed with thunderbolt; [ee@anuaé

Indian mahua.

குலால்வண்டி. 1:0181-4ஷர1, ௨. 414. 4௪7
ணர்...

குலுக்கு

(மலை.)

kulical, 2. A mineral poison. See

நாகபாஷாணம்.

(ep.

@MeFCaip

4)

kulica-v-éru,

8. <hulisat

@p*. Indra’s thunderbolt; adfamygid.
வேற்றா appRap Qufuy. BEI. 1015).

Gale

Goer" kulican, ஐ. “ரமி. Indra, as armed
with kulicam; [eSesemsyoo.wodr] Oa Prcir.
intimate terms; to be friends; s®utGs&. sa
@oOeesr® kulican, n. cf, @ales*. A mineral
னோ அதிகமாகக் GomaBarex. 3. cf. jval. To
poison. 5௦௦ கற்பரிபாஷாணம். (சல். ௮௪)
shine, to 06 ௦005100015; விளங்குதல்.
4. To
1. 64. உலாவு-.

s&atish.

To walk or move about, haunt;

2. cf. kul. [M. kulavu.] To beon

rejoice, exult, delight; w&hsh. wen@waigenad
யேத்துல் குடவாயில் (தேவா. 763, 2). 5. To settle,

1650;

நீலைபேறுதல்.

பூந்துகில் .

. . புசைகூடி .

Gow OsrcreosgCs (Fas. 1007)—tr.
01௨15, ௦2101; கோண்டாகேேல். (பிம்.)

. .

To admire,

குலாவு”-தல் 101840, சீ ஐ. ௦4. நச. 6௨4.
To be bent, curved; வளைதல்.

குலாவணங்கு

வில்.

@AVA kulici, n. <kuliéin.

ed with kuiicam;

வசப்படுத்த.

Oss

ரன். கேமியோ குலிசியோ (கம்பரா, பிணிவீ, 70).
குலிஞ்சன் 101808, ௬. 586 குலீனன்.

குலிஞன் 10118௨, ஈ. 86 குலீனன். (பில்)

G00 55rd kulintam, ௩.

லெயினர்கோன் (யாப். வி. 29).-77, 1. 7௦ ஸம், 85 குளிந்தம். (௪௫.)
Gee kulili, 2. றர.
௨௦௦4 வளைத்தல். குலாவுஞ் சிலையார் (பு. வெ.-4, 9).
2. 1௦ 0ே/௦16, 0௦8) ௭௦6016, ஈக;

Indra, as arm-

[@Sesepsyoor_wacs.]

A country.

See

கொல் ௦௦௦.4 ஒலி.

Shout of triumph, etc., as ona battlefield ; afar

வேசவொலி. குவிவியிட்ட களத்தில் (திருப்பு. 271).
@Sesresr kulinan, . <kulina, Man of
குலிகச்செப்பு kulika-c-ceppu, ஐ. prob.
hitigula+. Vermilion box; சாதிலிங்கச்செப்பு. noble birth; eutgosGaretr. (Bar)
குலுக்கு %ய1ப1பப், 2. 4குலுக்கு-. [T. hulukuகுலிகச் செப்பன கொம்மை வரிமுலை (வேக. 041).
ladi.}
குலிகம்! 101180, 2. <hisigula. 1. Vermi- வள். Gay, dressy, mincing woman; Sgiégu
lion; சாதிலீங்கம், பொரும்குலிக மப்பியன (கம்பரா.

தல். பாண்குலாய்ப் படுச்ச வேண்டா (2வச. 2515).

வசைக். 95).

GMSG-SH

2, 1₹600855; சிவப்பு. (இவா.)

GoOsd® kulikam, n. cf. Glee” cf. guda.
South Indian mahur. See @gtiau. (We)
@Omeiy

kuliakam,

n.

<Kuliiga.

1.

Name of a country; <5 Gsab. Caug ames
குலிங்கரில் (பாரத. பத்தாம். 27). 2, 50௨1௦௦; ஊர்கீ.

குருவி. (சூடா.) 3. & fabulous bird which preaches good behaviour, but itself persists in evil0௦102; தீங்குசேய்யலாகாது என்று

மற்ற உயிர்கட்தப்

kulukku-, 5 v. கே. ௦ம் குலுவ்

G-. [T. kuluku.] tr. 1. To shake, as a vessel, a
palanquin;

to shake up and down;

to shake together in a mass;

to agitate;

gmadach.

கெடு

வரை குலுக்யெ குலத்தோளை (கம்பரா. ஊர்தேடு, 209).

2. To mix by shaking together, as in a bottle;
குலுங்கச்சேய்து கலத்தல்.--1ஈ9௪.
To put on airs,
to mince, to walk with affected gestures; Sqiég,
தல்.

குலுக்கு”

kulukku,

௩.

&குலுக்கு-.

[7.

போதித்துத் தான் தீங்கிழைக்கும் ஒரு பறவை. (வேதா huluku, M. kulukku.) 1. Shake, jolt; அசைப்பு,
சணிய. கக்வே. 40.)

2. Affected gestures, foppish airs; Squég,

kulukku-k-kari, 1 <Gors

குலுக்குக்காரி

See srb&. Loc.
G+.
1ய1ய%6021,
குலுக்கெனல்
expr. signifying laughter;

சென்று ஈகைத்தான்.

@gisane

Onom.

௬.

குலுச்

சிரித்தற்குறிப்பு.

[M. kulukka.]

kulukkai, n.

5##-

Circular earthen bin for storing grain;
Loc.

intr.

ஐ.

17

kulu-kulu-,

GPIGHI-SSV

Onom. 1. To creep or crawl noisily, as vermin
3 உ ௨8:60; குறுகுறுவேன்று கேல்லுதல். பாம்பு.
பெட்டிக்குள்ளே குலுகுலுக்ன்றது. 2. To makea
anything

as

sound,

buzzing

குலைத்துக்காட்டு-தல்
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குலுக்குக்காரி

ear; குட

the

in

குடென்றெலித்தல். காதுக்குள் எதோ குறூகுறுச்சன்
கத: (92)

குலுங்கு-தல்

kulunku-,

ச உ. 4௪. [18,

குலை”-த்தல் kulai-, 17 v. tr. Caus. of Gta!
2.
1. To untie, loosen, dishevel; safes.
To take down, as a scaffolding; to remove, as
the decorations of a car after festival;

Stipe.

3. To derange, disturb, disorganize, scatter,
4. To
throw into disorder; gmpnompdgpe.
destroy, ruin; to violate, as chastity; அழித்தல்.
5. To dishearten, discourage, disconcert; qmpf

யப்படூத்தூதல்,

அசைத்தல், (11)

shake,

To

6.

(4.)

agitate;

@%** kulai, n. cf. bula. [T. gola, K. gole,
1. Cluster, bunch, as of fruits,
M. kula.]
flowers; கொத்து. சீட குலைக்காக்கள் (பெரும்பாண்.

371). 2. Viscera in the abdomen, intestines;
ஈரற்குலை முதலியன. வீரர் குலக எற்றிட (ரிச். பு.

வேட்டஞ். 48).

“குலை”.

v. intr.

kulai-, 17

Seo

Gt

kuluririz.] 1. To be shaken, agitated; synapes.
கொக்கை குலுங்ககின் நுச்திபற (இருவாச. 14, 11). 2.

To shoot forth in a bunch, as a plantain;

தல். (பில்)

112).
குலை?

To tremble, shudder, quake with fear; BOs,

3, To abound, to be full; Banpge.

அக்த மரம் குலுங்கச் காய்த்திருக்றெத. 1,௦0௦.

Ggiago—Ssev
குலுக்க
against

உடை?-.

To

kuludkutai-,

ஐ. ச.

conspire

the rise ofprices atan

together

auction;

ges

தோகையை ஏறவோட்டாமல் தடுத்தல், 1,௦௦..

குலுத்தம் 1:0101020, 8. “யம.
gram. 866 கொள்ளு, (இவா.)
குலுப்பை
kuluppai, n.

See

Horse
spidms.

குலுமம் kulumam, n. <gulma. Division
ofanarmy.

58

குல்மம். (14.).

குலுமதூலம் 10௯2-0180,

2. 4247௬௪-

mila. Jamaica ginger. 566 இஞ்சி. (மலை.)
குலுமை %யயாக!, ஈ. 526 குலுக்கை. 7௦௦.

குலை!-தல் kulai-, 40. intr. 1. To become

loose;

அவிழ்தல்.

to

be

dishevelled,

unravelled;

கொண்டைகுலலத்து போயிற்று,

disperse, 85 & 0010)
டம் குலைந்தது.
3, To

2. To

(0 508718; கலைதல், கூட்
be deranged, disordered,

upset, thrown into confusion; S%&Gabsd.
கோளிபம்கய மூழ்கச் குலேக்தவால் (கம்பசா. வச். 62),
4. To lose one’s heart, become melted, softened;

யாக ஈனுதல்,

%யவ், ௬, <hila. 1. Artificial bank,

dam;

வ்யா.).

2. Bridge, 0௨05௨;

குலைசெய்து தகையவொண்ணாதபடி. (இவ். இருமா$ல, 24,
Ge"

put an end

குலையிழி பறியாச் சாபத்து (பதிற்றுப். 24, 12).
@ev"- seen

kulai-,

17 9. intr.

தல், 098107.

குலைக்கல் 1124-18-12], ௩. < 6% +. Bezoar;
GarGmrater.

(w.)

G*wEGv-se

kulai-kulai-, v. intr.

கோபக்தறி

Re-

dupl. of @%'.. To tremble; to be agitated
greatly, as at sad news; to be in a state of
trepidation; பதறுதல், உள்ளல் குலகு$லச்த (கானத்.

பு. சன்னி. 194).
குலைச்சல் 1ப121௦௦௨], ஐ.

4குல!-. 19251700-

Loc.

குலைத் தூக்காட்டு-தல்

1ய124:0-1-12110-)

1. To give

notice, warn,

point

out

demons

in times

of

especially

keen; ysifera:

குறிப்பிதேல். (83)

2. To

epidemics,

as

to

be
ரம்.

அழிதல். உலகெலாக் கு$லக்தலன்று (கக்தபு. இகுசசசப், black dogs whose sight ட்ட supposed

3).
7. To show signs of anger;
காட்தேல், (பில்.),

<@eor--

1. To bark, as a dog; sm குலைத்தல். 2. To
talk incoherently and confusedly; gyStiGue

6, as dogs by barking; gpg அறிவித்தல்.

to;

1.

(14. %௭/௪.]

€குதை.

a.

kulai,

v. intr, <@w!-+.

destroyed,

பாலம். கு£லசட்டி.

Notch in a bow to keep the string in check;
2, Bowstring; நாணி.
வில்லின் குதை, (யில்.)

5. To tremble, shudder, quiver, shiver;

To be annihilated,

-

மறுகசை யனா வேறி (ய். பெருமாள். 10, 7).

மனங்குழைதல். முளரிமொட்டென்று குலையும் சாமக்
குருடர்க்கு (பட்டினத். இருப்பா, சச்சித்திரு. அடி. 98),

தல், வேழமெதிரக்கு$லவசால் (இரகு. sar. 56).

நீசைச்கொலேர்து . .

சேய்கரை.

ridge,

tion, ruin; ofa.

நடுக்கு.

குலை

முல்லை கு$லத்தன சாண் (திணைமாலை.

'ன் வரவைக்

ர

குலைதள்ளு-தல்
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Geo
Foit @h -Sev kulai-tallu-, v. intr. “குல?
+.
To shoot forth in clusters, bunches, as
fruits, flowers, etc.; §%ouTs wgis&. Collog.

GSH kulai-tari, n. <id.+sa-. Cutting offa bunch of fruits at one stroke ; §2vanw
ஒரேவெட்டாக வெட்டுகை. (1,)
குலைதெரியற்றேங்காய்

kay,n. <id.+.

kulai-neriyarréa-

Coconut not developed to its

full size on account of pressure in the bunch;
குலைநேநக்கத்தால் சிறுகிய தேங்காய். (7.)

குலைநோய்

%ப1வ/-ற0$, n. <id. +. See 5%

Guay.

@evciwiesr

kuiaippan,

௩.

(மா)

<Goe*.

Shivering fits;

முயலசன் குலைப்பொடு (இருப்பு. 252).

குலைப்பு*

%யிவ்றறபு, ஈ. 4குலை!-.

50௨1102; குரைக்கை,

Barking,

kulai-patuvan, n. <G%e*+

Tumours, ulcers,

in liver

or lungs;

colan-ula,

n. <kulottuiga+.

Chola king Kulottunga
பண்னீரண்டாம்

நூற்றண்டில்

A poem

ஆண்ட

2. 11218 01 501006 Chola kings;

சோழவரசநட்சிலர் தரித்த பெயர். (1௦5௦)
குலோமி

1௦1601,

n.

<golomi.

GCarWene
Sweet flag.

kulémicai,

5௦6 வசம்பு.

௬.

Gary HHSCsras7

ch. GalOgr%wéA.

kuvattil-utittdn, 2.

A mineral-sol-

(w.)

Gari ptjohSro kuvattir-pulitam, n.

*.

of antimony; நீலாஞ்சனக்கல்.

586 இடலை,

குலைமுட்டி

2.

<id.
+ qe.

Insatiable

kulai-y-attiram,
appetite,

௯. <id.+

craving for

food;

தீராப்பசி..

குலையெரிவு
Heartburn,

ear.)

kulai-y-erivu,

Cardialgia;

குலையோடே
Wholly

without

n.

<id.+.

wmiGuPésd.

kulai-y-3f8,
exception,

(Qe.

adv.

<id.+.

root and

branch;

முழதூம். சொத்தோடே குலையோடே. 0௦17௦7.
குலைவட்டம் kulai-vattam, 2. “குலை.
Notch

at the 600. ௦4 ௨௩ வா)

அம்புக்குதை.

கு$லவட்டச் குருதி யம்பு (வச. 2184).

குலைவாயு

1ஃப184-98ரட, ௩. “குலர்.

carditis; amyGamians.
குலைவாழை

Peri-

(M.L.)

kulai-valai,

n.

<id.t+.

San Osean

(வச. 1191).

kuvattuek-kirmai, 2. A

mineral poison; Gprciqtistagmomrib.

குவட்டு நுண்;

சசி

(w.)

kuvattu-nun-mu-

1௨4௦61, ௩. 4குவ௫ 4... 866 குவட்டுழலைச்சி.

குவட்டுமூலைச்சி டயர௨(ரப௯ய21௦௦, ௩. 414.
4 முளை-. ௦0. குவட்டிலுஇித்தோன். & ரப்பசாவ]-501-

9206 01 த010; சுவரீணபேதி, (யாழ். ௮௪)
Gau@

kuvatu, n- cf. Gee.

ness, rotundity, anything round;

2. [M. kuvatu.}
3.

14111௦)

குன்று.

(மில்)

மரக்கப்பு. (பில்)
6. A
பாஷாணம். (சல். ௮௧.)

குவரிகுண்டல்
tree,

s.

cl.,

mineral

of

poison;

Water-lily.

0வரியா(வ],

Celastrus

ஞூவை. (1.) (மலை.),

4. Top

(பில்.)

(Ba)

a hill,

5. Branch ofa tree;

குவம் 10/௨௭, x. <kuve.
ஆம்பல். (மலை)
oil

1. Roundedதிரட்சி.

Mountain, hill; w20.

peak; மலையுச்சி, (இவா)

A

species of plantain; GUMS aMenp. Gtwarery
பழுத்த

(4)

kuvattuk-kal, 1. <Ga@+.

மலையில்மேயும் ஆட்களின் ரோசளை. (44.)

(.)

GturSHad
Gtura.

Gau_Déaw

Bezoar found in sheep feeding in mountains;

kulai-mutti,

5௦6 குலையேரிவு.

A

(W.)

Gaur
tg oPurrd kuvattiniyam, . Sulphuret

Wild

1௦௦.

<golomika.

(5)

mineral poison; sma@utagmosb.

olive.

Small

chiretta. 8௦௪ வெள்ளறுகு. (மலை.)

mabgeor

குலைமாம் kulai-maram, n. <id.+.

பாடிய

kuldttudkan, n. <hule

eter. (J.)

82 குலைதள்ளு..

டூரண்டாங்

1. Eminent person of a family;

vent of gold; aastomGug.

குலைபோடு-தல் %£ய24-ற௦(0-, v. intr. <id.

on the

12th c.;

ஒட்டக்கூத்தர்

உலாப்பிரபந்தம்.

குலோத்துங்கன்

([.)
1-16(100122-

II by Kattar,

குலோத்துங்கசோழன்மேல்

<Gad+.

001709.

GetvuBaissr

palmyra fruits while on the tree; usd Po9 pS 5b

போதே பனங்காய்க்குலையை விறகை.
குலோத் துங்கசோழனுலா

1, வமிசசிரேட்டன்.

Loc.

குலைப்பு* kulaippu, ௩. <id.

நடுக்குவாதம்.

SraSurG kulai-viyati, n. <id.+. Liver
complaint ; கரல்நோய். (௦.௦)
Gevaldv kulai-vilai, ௬. “14.4. Sale of

+ut-tuiga.

Shivering fits in fever, rigor; gofitamidads.
G) 2. cf. Geduwe Whooping cough; #45
வான்.

குவரிகுண்டல்

௩.

paniculata;

sme

See

Black
amg

(யாழ். ௮௧.)

அவுபலபாஷாணம்.

ரம்பகாவி ற௦4200;

A

aupala.

n. perh.

kuvalam,

@arevib

jevuitd' ku-valayam, n.<ku-valaya. The
greudass

earth, world; Wis.

தாரக. 51).
Gass?

குப்புத்து (கர்தபு.

kuvalayam, n. <kuvalaya. cf.
5௦ நேம்

1, White Indian water-lily.

குவளை”.

தல். (இவா) 2, Blue nelumbo. See spuigaldu.
Gaus SGwori (G".). 3. Purple Indian waterlily. 8௦6 செங்குவளை. (8)

Gaawr1 Std kuvalayapitam, n. <kuvalayadpida. The elephant which Kamsa despatch-

ed against Krsna;
படி ஏவின

siacir acirem an

Gancogutd

கூற்றமென்னமேற்

நாண்டினன்

யானை.

குவலயாபீடம் (பாகவத. 11, சஞ்சனைச். 14).
Gael

kuvali, a. <kuvalt.

Jujube tree.

See @evims. (G7)
குவலிடம்

kuval-itam,

Village; suit. (௪௪)
குவலை

kuvalai,

Indian hemp.

௬.
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n. prob. Geq-+-

மோ.

கஞ்சா“,

௦4

குல்லை.

(மலை.)

1.

2. Sacred

basil. See துளசி. (மலை),
@artevusesr kuvalaiyan, n. perh. kuvalaya.
Blue vitriol; gita.

Gaiay’-Gev
piled

up;

(w.)

kuvavu-, 5, v. intr.

Safge.

gather; குவித்தல்...
குலவி (வேச. 2110).

(சூடா)

tr.

To

To be
heap

up,

காட்டகத் தமிர்துல் சாண்வரக்

Gasay’ kuvavu, ௪, <Geq-. [T. kuova.]
Roundness, fullness, plumpness;

மணற் குவவுத் சாழை (பூறகா. 24).

#rcf.

1.

ஓங்கு:

2, Heap, pile;

குவியல். (பில்.) 3. &557001௨26, collection, clump,

group, army; aiid. de குவவுக்சரை
(ufpou. 84, 20).
4, Intertwining;
டோன்று பிணைகை. குவவுச்குச லேனல்
108. 5. Greatness, largeness; Gugsmw.
6. Earth; yw. (¢9.)
7. Mound,

மே.

Gare

1028

குவலம்

(1.)

Gans

kuvalacci, n. perh. kuvalaya,

Comb of white ants’ nest;

௮௪;

Geer’

UpoeGanp.

kuvalai, n. cf. kuvala.

nelumbo.
சண்போன்

யிருக்கை
ஒன்றே
(மலைபடு,
(@U1,)
hillock;

(wap.

1. Blue

See sgmiga%n, Ga
. . . கொடிச்சி
weviggud (Bagg. 299).
2, Purple

~ Indian water-lily. See Gatiep$t.
விளச்சிட்
டன்ன சடிசமழ் குவளை (Pas. 256). 3. A large

number;

96 GuGrer.

- 2S weeane
,
12.

Osiisere குவளையு மாம்ப

- .- இதலிய செய்குதியீட்டம் (பரிபா.

Gastar? kavalai, 2. cf. gola.
1. Socket or
worhugs
aenPaat&
jewel;
ina
gem
a
for
bed

துங் கும்.

2. Socket in an ear-ring for insetting

rudraksa or other bead; agséumispsSuer
பதிக்குங் கடுக்கன்குவளை,
3. A neck ornament
worn by women; மகளிர் கழத்தணிகளில் ஒன்று,

5.
SemraS. (w.)
(w.)
6. Inner

4. Socket of the eye;
Loc.
விம்)
கண்ணின்மேவிமை,

பொக 6ம் 60௨ ௫6; சண்ணின் ழக்கடிழலை. Loc.
7. Wide-mouthed* vessel,

திரம். 0௦4704.
விளிம்பு.

cup;

@gaimad

ums

8. 19. ௦4௨ 165561; பர்தீதிரத்தின்

(௩.)

GarterssOSsosr kavalai-k-katukkan, 2.
<qeter’+.
Ear-ring with a bead or gem enஞ்ஷம் 10 16) மணியழத்தின கடக்கன்வகை.

Gartasersier
வளை! (தார்,

garland.

144,

kuvalai-t-tarin, 2. 4கு

one

who

Yudhisthira;

wears

kuvalai

[Ge%runweahésacr.]

யுதீட்டிரன். (சூடா)

@aerioneevinit kuvalai-malaiyar, n. <id.
+.

Lit,

those

who

wear

kuvalai

garlands.

Vélalas; [Ge%erontavwenhsCani.] Gaxernent. (w.)
Gator wiéa kuvalai-y-accu, n. <Gare*+.
Mould

for making the kuva/ai of an ear-ring;

கடக்கனீல் குவளை அமைத்தற்குரிய அச்சு.
குவா 1048, ௩. 4கூலை. East Indian arrow1௦௦.
586 ஆரோட்டி, (57)

Gam SGast@ascore

kuva-k-kuva-v-enal,

n. Onom. expr. signifying squalling, crying, as
a new-born infant; அறைக்குழந்தையின்.அழகைக்

குறிட்பு.
குவாகம்! 1098௫, n. <guvaka.
palm.
566 கீழகு, (மலை,)

Gams

kuvakam, a.

Areca-

Lignum-vitae, m.

tr., Guaiacum officinale; ogame
Loc.

SF rom.

குவாட்டி 101811, ௩. Oyster, Ostrea edulis;
ஒருவகைச் சிப்பி, (4.)

குவாதம்!

100௧-௬,

2. <kvdtha.

Decoc-

14௦0, 207௨௦0) கஷாயம். (தைலவ. தைல. 114.)

Gauge" kuvatam, n. <ku-vada. Captious
argument, perverse 1816; குதர்க்கம்.
குவா_து

08810,

%. 414. 566 குவாதம்?. ௮௪0

மாதர் குவாதுசொல் கேடிகள் (இருப்பு. 479).
குவால் 1008], n. <Gaey-.
குவியல்,

(பில்)

1: Heap, pile;

2, Collection, group;

slr,

மாகசச் குவா௮ன் மாமணிப் பிறச்சம் (இருவாச. 8, 194).
3. Mound, hillock; GG.

6%0055)

அதிகம்.

(Ban)

இத்தையே

4. Abundance,

இருவுள்ளத்திலே

குவா

1. Infant,

ஈ. €குழ.

1பிகாமல்,

குழந்தை

கைப்பிள்ளை. குழச்தையை யுயிர்த்த

ந்ஹ்சு, 200102)

2, Childhood,

65),

மலடிக்கு (சம்பசா. உருக்கா.

(கம்பரா. ஊர்தேடு, 209).
GipFaoSGCHH kulantai-kuiicu, ஈ... 4குழர்
தைட... 52 குழந்தைகுட்டி, 0௦7707.
குழந்தைகுட்டி, kulantai-kutti, ௬. 41.4.
varying in age; ueamPorarar

Swi

தைகள், அவனுக்குக் குழக்தைகுட்டி அதிகம். Collog.
குழந்தைகுட்டிக்காரன் kulantai-kutti-kkaran,

Gypseaséerif

family;

a large

with

Man

n. <id-+.

பெரிய குடம்பழடையவன்.

0௦7709.

kulantai-c-cami, n. <id.

Lit., child-god.
3.
வம்.] முநகக்கடவுள்,

Skanda;

[@psenssQsir

kulantai-nir, 1. <id.+.

குழத்தைநீர்

Milk

GpsongySS kulantai-p-putti, n. <id.

+. Childishness, puerility, youthful indiscreமாடி சிறுபிள்ளையறிவு.

௩. “குழம்பு-* அடி.

%]கறறவழ,

குழப்படி,

giptsnb. Colog.

—kulappati-karan,

Gplisnpsiroesr

௩.

<@ycuy+. (J.) 1, Quarrelsome person; seer
டைசேய்வோன்.
2. Rioter; கலகஜ்சேய்வோன்.
3. Mischievous fellow; §mibudr.

குழப்பம்
kulappam]

kulappam,

2.

tion, bewilderment,
3. Disturbance,

powders with liquids; திராவகங்கள் முதலியவை
ing
ண்
; கலக்கழ
Suda5me. 2. Agitating, confus
டாக்குகை.

Giptbus kulampal,

மூம்பு "தல் kulampu-, 5 v. intr. 1. [M.
kulampu.] To become mixed; to be stirred up,
mingled,

as liquids of

different

as powders with liquids; setige&.

consistency,

2, To

be

disconcerted, troubled, confused; மனங்கலங்கு
BX. gar GyHIsLA@er.
3. To be disturbed,
agitated; to be boisterous, as the sea; P2vg20

Gypwy? kulampu, 2. <@woy1, []8.
kulampu.] Mixture; liquid of thick consistency,
as

sandal

ட

குழம்பான

macerated earth; SmyGam).

போதன்.

சந்தனச்

(w.)

Gypwysstedr kulampu-t-tin, n. 4ஒகுழம்பு
+. Vegetables cut up and boiled soft in curry
2011; குழம்பில் வேந்தகாய் கறித்துண்ட6,

Gployensrev

werésesaud.
tumult;

paste;

குழம்பும் (இவ், இயற். 9, 70), 2. Thickened curry
broth; smispéguidry. (Wie) 3. Mud, slime,

[M.

கலகம்,
4. Sedition, insurrection, rebellion;
இராசகலகம்.
5. Squall, storm, hurricane,
boisterousness of the weather or sea; Gams

களிப்பு. (34)

ஈ. 4குழம்பு-. 1, 2௨0

turbation; setiges.
2. Anything of a thick
consistency; Sumer Gurgeir.

பால்.

commotion,

1.

Mixing liquids of different consistency; mixing

disorder,

indecision;

quarrél,

evade

shuffle,

2. வகுப்பு: (w.)

குழப்பு” வகறட,

2. Perturbation, agita-

muddle,

காரியகீகே

business;

a

as

prevaricate,

4065110௦05; குழப்பிப்பேசுதல்.

Milk

1. Confusion,

embroilment; srpiorg!.

<@ydy-

spoil,

6. To

தல்.

of the tender coconut; இளநீர். (தைலவ.)

Confusion, disturbance;

to

hinder;

ur&5e0.

வெண்மதி

குழர்தை

tender age; இளமைப்பருவம்,

Children

குழமகன்

1080

குழந்தை

thickened

kulampu-p-pal, n. <id.+.
by

boiling;

apps

amish

Gptetjaut_sd kulampu-vatakam, n. <id.
Curry condiments

+.

dried in cakes;

sara.

Gyplbyje9a-$SFV
<id.+.

ground together

and

kulampu-vai-, v. intr.

1. To make thick curry;

Spbysmidar

குழப்பன் kulappan, n. <@poy. Quarrelsome fellow; seusd&enncr. (wap. ss.)

தல். 2, 1௦ make liquid medicine of a thick

Gpriyy'-gev kulappu-, 5 v. tr. Caus. of
குழம்பு-.
(M. kulappu.]
1. To mix, stir;

(w.)

கலக்குதல். சேறெலாக் குழப்பி (சாஞ்சிப்பு. நாட்டுப்.
14). 2. To confuse, disturb, derange; imp

6005151605;

Gplwser

குழம்புவடிவானமநந்து

kula-makan,

n.

To bewilder,

perplex;

பிர

மிக்கச்சேய்தல். கடிமனைதொறுல் குழப்பி (இருவாலவா.
13, 9). 4. To disconcert, trouble, vex, annoy ;
to cause doubt, hesitation; wargmpssws spe.
5. To frustrate, as a design;

to interrupt;

to

&குழர்.

1.

Youthful hero, as of a poem; @enbuganpsrar

கலைவன்.

குழமகனைக்

கலிவெண்பாக்கொண்டு . . .
2, & poetic

வித்தல், சடுக்குழப்பிய கா (குற்றா.. சல. சவுற்சன. 58), வினங்சவுரைத்தாங்கு (இலக். வி. 856).
3. [M. kujakku.]

காய்ச்சுதல்.

composition in which women extol the worth
௦4௨ 70௦104ப1 %௭௦; மாதர்கள் குழமகனைப்புகழ்ந்து
கூறும் ஒர பிரபந்தம், (தொன். 283)
3. Wooden
doll; மரப்பாவை. உத்தரியப்பட்டும் குழமசன்றனக்கு

சல்” (யாத. கிலாமி. 136).

1031

குழமணம்
@Gtpwenrtd kula-manam,n. <id.+.
௨26

௦4 0௦115;

பாவைக்குச்

சேய்யும்

(பில்),
Glptossrest
Wooden

n. 4குழமணம்,
எல்கள் குழமணன்.

kula-manan,

doll;

Marri-

கலியாணம்.

மரப்பாவை.

கொண்டு (இவ். திருவாய், 6, 2, 6).
GLposel
gar 71d kulamanitdram,n. Adance

by the vanquished, accompanied with singing,
to

excite

தம்மீது,

the

pity

இரங்தமாறு

of

ஆடூம் ஒருவகைக்கூத்து.

the

victors;

வேன்றவர்

பாடிக்கொண்டு

தோற்றவர்

(இல். பெரியதி. 10, 3.)

குழல்'(லு)-தல் 14]181-, 3 v. intr.

வயி;

௩, €குழல்...

(14. kulal.)

1.

Curling hair; wiStSauh?. Gpgres Raflons
(சீவக.

1092).

2. Woman's

hair

லோன் றானும் (சிலப். 8, 09).

dressed

by

114.

2. Young of certain animals, 11௪, யானை,

Us, எருமை, சடமை, wes, GIES, Gow, ஊகம்);

ஒருசார். விலங்கின் பிள்ளைப்பெயர்...
575-579).

Gpas? kulavi, n. prob. Gey’. [M. kulavi.]
புசையறு குழவியின்

10, 88).

குழவி”.

Q)emarvieutt kulavi-kolpavar, n. <@

5).

2. Flute, pipe; @msdguad. (GU) 3. Music
of 0௨ ரர்; குழலிசை. குழலினித யாழினிதென்ப

. . . அசைக்குகர் (பரிபா.

குழவிக்கல் kulavi-k-kal, ௬. 4குழவி?--. See

aim-pdl, q.v.; உம்பாலுள் சுநட்டி மடிக்கப்படுவது..
(இவா.) 3. Human hair; wut, (Weé.)

tube-shaped thing; g®myecGurger. (Bar)

பொ. 579, உன).

The roller of ammi and kallural, grinding
ற85(18; அம்மி கல்லுரல்களின் அரைக்குங் கல்.

yei'+.

1. Any

(தொல், பொ,

3. Young of the vegetable kingdom;

புல்மாழதலீய வாறிவுயிரீன் இளமைப்பெயர். வீழில்

coiling and tying up behind ina roll, one of
GpH* kulal,n. [K. kolal, M. kujal.]

வழுவின் திசைக்கும் குழ

Gypal' kulavi, n. <q@y. 1. Infant, babe;
கைக்குழந்தை. ஈன்ற குழவி முகங்கண் டி. ரங் (மணி. 11,

1. To

164).
2. To be folded back into a roll or tied
in a lock, as the hair of women in kulal; #piy
முடிக்கப்படதல். (1).

1/8,

குழலோன் 101௨160, ௩. <id. Flute-player;

வேய்ங்குழல் வாசிப்பவன்,

காழைக்குழவி (தொல்

சுநளுதல். சடைகுழன்ற கருக்குழல்கள் (வக.

குழல்£

குழற்பிட்டு

Those who bring up a child;

ந்.

யை வளர்ப்பவர். குழவிகொள்பவரி இப்பம் பதன
குழவிஞாயிறு

kulavi-fayiru,

. <id.+.

Rising sun; egwasfustr. (Ogre. Qun. 579, உசை;)

குழவித். தங்கள் 1:041-(-பர்12], ௩. 418.4,
Crescent

0000)

பாலசந்திரன்,

(தொல். .பொ. 759,

(Ger, 66). 4. Tubularity, hollowness; 20 Gdar.
்
Sysen vrSssi xu (sdper. 63). 5. A kind உரை.)
குழவிப்
பாம்பு
kulavi-p-pampu, n. Conger
of neck ornament; ggaimad wighsen?. Loc. 6.
Milk-fish, brilliant glossy blue, attaining 3 or
4 ft,
length, Chanos salmoneus; மீன்வகை.

வதற்குழற் சூட்டின் (இிறுபாண். 103).

7. A sea-fish,

bluish, attaining several feet in length, Seriola

bipinnulata; aco8drams.

GpwsGO-sov kulal-cutu-, v. intr.< Gyo"

3. ௫௦ 8௨ ௨ தய) துப்பாக்கிசுதேல். (7)
GpHroalGsH

kulal-virutti,

௪.

<id.+.

Rent-free lands assigned to pipers of a village;

குழலூதுவோர்க்குக் கொடுக்தம் மானீயம். Loc.

குழல்விமு-தல் 1:0181-4410-, v. intr.<id.+.
To form a hollow, as within a horn;
டாதல். 10௦.

குழலாதொண்டை
+.

Common

snmycér

1£ய121-8600121, ௩. 4034.

caper, m. sh., Capparis aphylla;

ஆதொண்டைவகை.
GpgTF

kulal-ici, ௩. “மர்,

needle at the end of a syringe;

முனேயூசி. (கால். வி. 00.)

Injecting

cor
P8ambgsipsS

குழலூஇி1யவ1-பப், உ. 440-424,
திடம்ச-றிஷுஎ; குழல்வாசிப்பவன்.

661, 566 குழீமீன்,

Gpeaempcirjefl
@Geayae+.

kula-v-ilaippuli, n. prob.

A kind of smoothing plane;

புளிவகை. (17).
Gpa

kulavu, n. <@y.

படல்

ப்

Young, tender age,

ரமன; இளமை. (தொல். சொல். 319)
SyppOarS$i kular-kottu, n.<eys?+. 1,
Tuft of a woman’s நகர்; கூந்தற்கற்றை. (பில்)
2. False hair for dressing the head; saj?,

GyppR

kularci, n. <@wpe-. 1. Curling, as

of a woman's

உமை)

hair; agsérypéans,

2. Roll or lock

சுநட்டிமுடிக்கும் கொண்டை.

Cas.

1092,

of hair tied behind;
(44)

GyppFans kular-cikai,n. <ey+s"
sikna.
112: ௦4 0௨ ௦௧0; தலைமயிர், குழத்சிசைக் கோதை

குட்டி (வச. 952).

GyppNHG

kular-pittu, n. <eyo%+.

A

kind of soft pastry steamed in the hollow of a

bamboo-piece; ங்கிற்குழலில் வைத்து, அவிக்கும்
பிட்ட, (.)

Key

குழித்தல்

1-/]8ும-, ச ஐ. 681. 1௦ ௧௮1௦

80%) 620௨௨6;

GypHSoviy kularricappo, 2. <id.+.

(8. ௧4/3]

நம்பக 1௦16; துளையுள்ள சாவி. (7.).

குழற்று-தல்

குழற்றுவாரும் (கம்பரா. ஊர்தேடு. 188).

[T. goyyi,

குழறு-தல் 1ஸ1820-, சீ ௦. 247. 1. 1௦ 6016,

(Bar.)

(கோ

4. To cause ruin, destruction;

கேடூதநதல். குழறிய கொடுவினை யிலசே (தேவா. 249,7).
2.

5. அய, “குழாம்.

Con-

%150,

2. <id.

குழாம்பல்

Any

liquid of a thick consistency, a8 curry,
குழிம்பியிறுகிய போதள். (ர.)

mud;

1018), ௨. <g@eoy.

searuyjo_OGurger,
hollow;

(Se.)

துளை.

1. Tube, pipe;

2. Tubular cavity,

குழாய்க்ணெறு 1:18) -1:-14நகரம, 2. <@ymis
+. Artesian well, tube-well;
டாக்கிய கிணறு.

Gyprwapw@d
Common

bamboo,

குழாயிறக்கி உண்.

kulay-minkil, ௩. 414.4.
|.

tr,

Bambusa

arundi-

%018)-6(ய க. வர்,

Akind

குழி'-தல் வர், ௪௨/௪. [10 8]

2௦௩௦

௬2௦2௪, உள்ளே தோளையுள்ள ழங்கில்.
குழாயோடு

of tubular tile; ax’ gupeumysiror ஒருவகை ஒட. (7)

hollowed out, as a hole, a pit, a cavity; to
sink (கவட
hollow; ஓ. குதிவாதல்,
au’,
ச்சாட்ம் கண்ண
ன்
வாய்
குழிந்தாழ்க்த

3. Well;
(x6. 8.)

5.

10. Twelve feet square in land

sq.

ft.;

குழிக்கண்ணி

144 sau

omipsd

576 agus

(0. 1௨. 0. 239)

kuli-k-kanni,

with sunken eyes;

௩. €குழிர்.

gifamenr scirgmctror

வள். பெருகு குழிக்கண்ணி செய்கண்ணி (பசத. ஒழிபி.

1. Herd,

2. குழம்பு.

குழாய்

kulampal,

(Se)

ain.

தச்சுக்கோலின் சதும நிலவளவை.
Woman

அத்து (குறள், 840).

Stomach;

ment
for building sites=the
square of a
tacca-k-kol ௦7 33 1௩௦௯5;
33 அங்குலங்கோண்ட

kulaikontatu-,

cf. hud.

Loc.

ft. to 576

timate terms; Gaga உறவாடல். 7௦௦.
குழாம்

4.

அடிவரை பற்பல விடங்களில் வேவ்வேறய் வழங்கம்
ஒரு நிலவளவு.
12, A unit of square measure-

1௦ 0096 0105619 or on in-

ரி௦௦1,, சகா, 51௦௨0 ; கூட்டம். மயிற் குழாத்தொடும்
போகுமன்னம் (கத்தபு. இருசகரப். 31), 2, 50016037,
00110௨], 885001௧1௦0; சபை. சான்றோர் குழா

hollow,

885016; பன்னீடடிச் சதூரக்குழி, (.) 11. த் 1803
measure varying in different places from 144 sq.

Gyr mw kulaal, ௩. “குழுவு-. Gathering,
flocking together; ®Gma. srona ... w7é@sr

அங் குழாஅலின் (பதிற்றுப். 99).
குழாங்கொண்டாடு-தல்

2. Tank, pond; ftB%v.

sera.

kularu-patai, 1. 4 குழத4 பட...

1. Incoherent talk; சோற்றடமோற்றம்.
fusion, as in business; sTpiumg).

Pit, hole,

Cavity at the bottom of a well.
566 பட்டைக்
கிடங்த. (1.) 6, Garden bed, irrigated portion of
a garden; unas. Qa @ens G PwWer (srarweshi. 16).
7. 500876 ௦1௨ ஈயம்? ஓர் எண்ணின் வநக்கம்,
8. Square foot; sgutay. Loc> 9. Cubic foot;

3. To mingle, to ௪ ஈ/&சம் பற; கலத்தல், இருடா

குழறுபடை

K. M. Rudi]

Scorg. (a.)

வாச. 21, 10) 2. To cry, as a bird; to crow, asa
௦௦௦1) கூவுதல். கூகை ஈன்பகற் குழற (பட்டினப். 208).
13),

குழியாகீகுதல். குழித்தழி கிற்பது நீர்

cavity, dimple, depression, excavation; பள்ளம்;

as an infant; to talk indistinctly; to gabble;
பேச்சுத்தெளிவின்றித் தடமாறுதல். வாய்குழரு (இரு

குழறிற்றென்ன . , .. மலர்மயிர்சொருட

1. To form pits, hollows, cavities; to

தல். குழித்தமோதிரம் (கலித். 34, உரை.)
பதி வட், ௩. “குறிய 1. cf. Mhr. bhudi.

with strong emotion; SySGurSspv. GrenauS

யிற்பு. பதஞ்

kuli-, 77 v. intr, Caus. of Gf.

(கான்மணி. 30). 2. To inscribe, engrave; Gagidg

incoherent or indistinct sounds,as when affected

சகை

குழிசீலை

1082

குழற்றிறப்பு

39).

GPssoMrs@
்

Square

GPSav

unbS.

kuli-k-kanakku, a. <id-+.

measure of land; ggams Sacra.

kuli-k-kal, n. <id+.

See 6

(w.)

GPsGeg

kuli-k-kitti, n. <id.t.

game of tip-cat; &Cof%rune’G.

குழிக்குத்
த 1011-1110, க. 412.4.

made

for transplantation;

BGue 568 36)

ns

குழிச்சட்டி

eRe wo

cavities for frying

GPA kulici, n. <ey-.
பானை,

Palm of

kuli-c-catti, n. <id.+. Earth-

hollow

பணியாரல்சுடூங் குழியுள்ள மண்சட்டி.
9௦856];

Pig

செடிழுதலியவத்றைப்

குழிங்கை kuli-n-kai, ஐ. <id.+.
16 1௨ம்; உள்ளங்கை. 700.
en pan with

The

(w.)

சோறடு

குழி

cakes;

1. Pot, cooking(பெரும்பாண். 366).

2. Large pot; Wer. (Sam)
3. Hub of a
wheel; சக்கரத்தின் குடம், கூருளி முகம்பொரச்
குழிசி மாண்டன (வக. 9999),

குழிசலை kuli-cilai, n. <id.+. Loin-cloth ;

கோவணம்.

7,௦௦,

குழிசோதனை
குழிசோதனை
Estimation

kuli-cotanai,

௩. குழி.

குழிப்பன்னா 1:0]1-ற-0வ008, 1.

of the total produce of a field from

that of a single kudi harvested; oS@empgzauscd
குழியளவுள்ள இடத்தில்வளரீந்த கதிரை அறுத்தளந்து,

விளைவுமோத்தத்தை மதிப்பிடுகை. 7.௦௦.
குழித்தருப்பணம்
<id.+.-+

kuli-t-taruppanam,

x.

is placed a stone representing the deceased;

இறந்தது முதல் பத்துநாள மடிய, இறந்தவர்போநட்டூ
kuli-t-tamarai,

2. <id.+.

Rootless nelumbo, floating in tanks and ditches,
Pistia stratiotes; Garren cunt. (w%.)

GPSonHovrd kuli-t-tailam, n.<id.+. Lit,
pit oul. Oilextracted by burying and heating the
pot containing medicinal herbs; gL as'& po ong

களை நிரப்பி எரித்துவடிக்குந் தைலம். ends Oya
சைச் குழித்தைலமாச இறக் (இசாசவைச். 90, உரை).
GPBp-Sswv kuli-tira:, v. intr. <id.+.

Sciena aneus;

as

in

Muharram

feast;

of

kuli-p-pati, 2.
Kuli-p-pati;

Cloth made in
gfcuTq

ஊரில் நேய்யப்பெறும் ஒநவகை

(4.).

kulintetu-, v. tr. குழி!

orrgnd

ஆடை.

kuli-p-pampu,

(தொல்.

a.

566 குழி

மீன்.

GPtusrerp

kuli-p-parai,

௩.

€குழிர்.

Ledge with hollow cavities for pounding grain;

தானியங் குற்றுதற்கரீய குடீயுள்ள பாறை. 1,௦0௦.

குழிப்பிள்ளை 1:011-ஐ-ற1184, ௩. 14. * 8௦0௦8
௦00004 67௦௨ ற1ஸ£ம் 4௦80;

ஆழத்தில் ந$ந் தேன்

(4)

மயழறறய,

8.

€குதிஃ.

(8)

Forming pits, ௦11௦௭5) கும்சேய்கை.

மோகாம்

சேன்று பிராரீத்தனை நிறைவேற்றுவதற்காகக் குமிகளில்

GPsOsG-s5ev

town

குழிப்பு

முதலிய சில விழாக்களின் முடிவில் தீயில் நடந்து

தழல்பரப்பிவைத்தல்.

கடல்மீன்வகைகள்.

G Puy
the

னங்கன்று.

the sacred fire-pit with appropriate

ceremonies,

16 in. in length, Otolithus macula-

சொல். 110, உசை.),
GPurery

நட்ட கல்லுள்ள குழியிற் செய்யும் நீர்க்கடன்.

+.

attaining

Libation offered to the deceased, for

குழித்தாமரை

Species of

sea-fish, (a) brownish-red, attaining more than
2k ft. in length, Ofolithus ruber; (b) greyish,

tus; (c) silvery-grey, attaining 9 in. in length,

ten days from the day of death, in a pit in which

To open

குழிமி

1033

1

2. 11010,

depression; தாழ்வு. 3. க peculiar
rhythm in verse, as அணியுடன்றபரி

harmonic
பரியுடன்ற.

are formed;

S¥al pis

சரி கரியுடன்றகொடி.; செய்யுட் சந்தவகை.
ழிப்புண் kuli-p-pun, ௩. 4குழிர்.
in which

Ulcer

holes

1,

புண், சானாவாழைக்கு முஃலச்சண்குழிப்பு ளாறிவடும்
To scrutinize, dive deep; to be very in- (பதார்த்த.
805).
2. Inflammation in the mouth;
about; gpamipgusmigse. (J.)
வாய்ப்புண். 1௦௦.

quisitive

GYPoeA kuli-nari,n.< G+. [M. kulinari.|
1, 586 குள்ளநரி. காயுஞ் சர்தைச் குழிகரிக் கள்
எத்தான் (குற்றா. தல. வேடன்வலம். 13). 2, &01-11௦௦,
neuropterous insect the larva of which makes in
the sand a pitfall to capture ants, Myrmeleon
formicarius; மனாவிற் குழ்சேய்துகொண்டு அதனுள்
விழம் எறும்புழுதவியவற்றை உணவாகக்கொள்ளும்

சிறுபூக்சி..

SPpraiv

kuli-naval, n. <id.+.

Com-

mon myrtle, m. sh., Myrtus communis ; prac
மரவகை,

(மி்)

GyPestewrtb kuli-p-panam, n. <id.+.

A

Madura coin, current in the 18th c; 18-g)5 orb

ஐண்டில்
வகை

மதுரைப்பிரதேகத்தில்

நாணயம்.

SPcuwmGSssrws
n. <id.+.

வழங்கிவந்த

ஒந.

(1.38,2. 3ம். 8-௧

kuli-p-paraiki-k-kay,

A species of pumpkin; Ganonits

பூசனி, (பதரர்த்த. 6993)
குழிப்பறை 111-2-றஜவ்,

௩. “ல்ல.

Pariah caste; usnpwt anfaims.

(w.)

130

க்

GPUOUGsSLd
*.

குழிபறி-த்தல்
+.

kuli-p-perukkam, n. <id.

5௦ குழ்மாற்று.

வழக்,

1. Todiga pit;

உ.

8௧.

3¥GararGsa.

414.

oPups

2,

'தரக்கரோடு மல்லரை யிருத்தி (பாசத. இருட். 179).
To

try

to

ruin,

சதியாலோசனை

undermine;

செய்து பிறரீக்குத் தீங்குசெய்ய முயலுதல்.
GPuwrpSid

kvli-mantam,

a.

<id+.

A child’s disease in which the fontanel of the

16௨3 510185; உச்சியில் குழீவிழமாறு தோன்றும் மாந்த:

நோய் வகை, (ேசட்.)
GPtor pp kuli-marru, n. <id.+.

(Arit

1. Table of squares; agéa amiust®. ‘2. Multiplication table; Gugéac ambunG.

GPorgi-ger

kuli-maru-, ஐ. tr. <id.t.

1, 1௦ 590270) வநகீகித்தல்.

Baga.

2. To multiply; Gu

(w.)

குழிமி kulimi, n.

(w.)

1. Sluice; wpe.

2. Spout of a vessel; UIs Pas Petr pds.

26

1. Bristly

குழிமிட்டான் kulimittan, n.
button

climber

with

2. Aj

(மலை)

நத்தைச்சூரி,

586

weed.

common

குழுரு-தல்

1084

குழிமிட்டான்

many

thick

fleshy

1. Hollowness,

குழிவு kulivu, n. <eg!-

2. A flaw in ruby;

க்கை,

8

depression;

மாணிக்கக்குற்றங்களுள்

ஒன்று... மாணிக்கம் குழிவும்

roots. 506 தண்ணிர்விட்டான்.
3. Rough basil,
m. sh., Ocimum sanctum hirsutum; Gsqaims.

பிரஹாமும்

(L.)

பிரமனை; பிசேதக்குமி தோண்பேவன்.

குழிமீட்டான் kulimittan, n.
டான். (பதார்த்த, 295.)

GPSeir

kuli-min, உ.

See sgse

Conger eel, olive,

attaining more than 10 ft. in length, Murcnesox

talabon; பாம்புவடிவான மீன்வகை.

GPapurer kuli-muyal, x. <@P+Lepus cuniculus
; ipuscvarms.

Guia

ஐ014 6௨35;

Mould

போன்மணி யுநவாக்கும்

paddy

kuli-y-aticcin, x. <id.+.
sown

in

maturing in four ர0௦0105;
தங்களில் விதைக்கப்பேற்று
யும் நேல்வகை, 7,0௦..

Guid

kuliyam,

Avani-Purattaci,

ஆவணி புரட்டாசி மா
நான்குமாதத்தில் விளை

௩. 4குழுவு-. ௦

Globular, round shape;

திரள்வடிவு.

தர.

1.

(இவா.)

2.

Perfume 5211; வாசனையுண்டை, (சிலப். 14, 171,
அரும்.) 3, & 18404 01௦00160 010026௦0$ வளைதடி.
(w.)

GPluudf kuli-y-ammi, 2. €குழி*.
5006 807 1040812110த 10001010௦5)

கலுவம்.
குழியல் kuliyal, n. <@ygl-+
hollow

metallic

vessel;

GPwalG-sev
To form

kuliya-v-itu-,

Oval

மருந்தசைக்கும்

செய்யப்

Loc.

v. tr. <id.

the halves of hollow gold beads

பொன்னைக் குழியுண்டாம்படி அச்சிலிதேல். (7.)
குழியானை

11-3௨,

குழிநரி, 2
© GPWevrSiap-sev

௩. €குழிர்.

kuliyil-vilu-,

Lit., to fall into

a pit. To

evil ways, vice; SGsSUuGse.

GPs

intr. Sid. +.

%01.96(ய,

Gioro-FGv

505

v. intr.
fall into

kuli-vittu-vai-,

v.

To sow grain in small quantities

as the land is furrowed, and cover it with dust;

(G. Tj.
97.)
GY" kulu, 7. 4குழுவு-, ௦. நரச,
1, 01485)

டம், Wen)

Dig-

5004607,

நகர0்,

2.

[1ம் kul.)

கல5ரற்ட:?

மக்கட்கூட்

Assembly or gathering of

லார; - மாதர்கூட்டம். (பிஸ்) 3, Flock, herd,
ஹயா, ஸ௦வ) ஆடுமுதவியவற்றின் கூட்டம். (8)
4, Bundle, 6௦; தொகுதி.

இந்தனக்குழுவை (ஞானா.

Sy’

kulu, n. cf. ghus.

(w.)

1. Ingenuity;

தந்திரம்.

2.

Shrewd

atigms.
சோல்."

3.

Wit, witty expression;

GUssro9

utterance;

kulu-k-kali,

தந்திரமான.

2.

argifwd

<@angp-+.

Well-shaped, intractable bull in a herd;

கடங்காமற் கோழத்திநக்தம் மந்தைமாடூ,

GH)

kulu-kali,

க.

a&G&

7,௦௦.

prob.

கொள்-4,

Share of money paid to the village watchman
for acting as intermediary and restoring the
stolen property to the owner; களவுபோனதை
மீட்டுக்கொடுப்பதற்காகப் போநட்குரியவர் கொடக்தம்

இடைநீன்று

அக்காரியத்துக்கு

உதவிய

குழுதாடி. 1010-1811, 1. 526 குழதாழ். 177.
குழுதாழி kolu-tali, 2. <@Mt-[M. kuli#-tali.] Cattle trough, made of clay and burnt;

மாட்டுத்தொட்டி. 7.௦௦.

குழும்பு! kulumpu, n. prob. GZ.

Loc.

Pit; 5b.

ஆழ்ந்த குழும்பிழ் நிருமணி ளெச (மதுரைக். 973)..
குழும்பு?

ய],

flock, ஐரல20, 07௦10;

(மதுரைக், 94)

8. <ew@ey-.

Herd,

திரள். கனித்துச் குழும்பின்

குழூமல் 1ஃப]யரவி], ச. 4184.

1, Assembling,

61090102; கூடுகை, விண்ணவர் யாவரும் குழுமலுத்து
(சந்தபு.

தேவ௫ரி,

கூட்டம், (பிஸ்),

உழவுசாலில்" கொத்சங்கொத்சமாக விதையையிட்டுப்,
புழதிமண்ணைக்கோண்டூ ழடிவைத்தல்.

௩. “164.

ging in a field for the purpose of levelling it;
வயல்நிலத்தைச் அமப்படுத்த மேட்டைவேட்டும்வெட்ட.

போநளில்

to be afterwards soldered together, in jewelry;

<id.+.

குழிவெட்டு

சேவ

A kind of கீராமக்காவற்காரனுக்குரிய பங்த. (G.Tp D.i, 287.)

உலோகத்தாற்

uc. egamaed Sater uTgPmb.
+.

குழிவெட்டி. 1:ப14-96((ம, ௩. “குழி.

63, 11).

Guy serosr
coarse

(W.)

kuli-y-accu, n. <id.+.

1௦2 102112
அச்சு. (8.)
A

Rabbit,

(5.11. 11, 81).

-SM
1. To

51),

2,

kulumu-,

Assembly,

crowd;

5 v. intr.cf. kul

collect in large numbers,

as men, ani-

1036

குழைச்சல்
GOIpFEFSY kulaiccal, n.<id.
ness, servility; acrdéai are Gens.

behave in a

servile

or

1. To effect a magic cure by passing a handful

Collog.

9. intr. <id.+.

obsequious

To

manner;

அடிமைபோல் வணக்கவோடூக்கமாய் நடத்தல்,
குழைச்சி!

குழையடித்தல் kulai-y-ati-, v. tr. Cid.+.

Obsequious-

குழைச்சான்கொட்டுக்கொட்டு-தல்

kulaiccan-kottu-k-kottu-,

குள்ளத்தாரா

kulaicci, ». prob. id.

Comb of

of neem

குழைச்சு? kulaicci, ௩... 5௯ குழைச்சு. (J.)

a sel-

3. To

to paddy

fields;

fish interest; வசப்படுத்தத் தந்திரத் சேய்தல். 1:0௦.
apply

தழையை

green

manure

உரமாக இ௫ூதல்.

Geipwe kulaiyal, 2.< @eoy!-. That which
is

mashed

or

sdftened,

as

overboiled

துழைந்தபோநள். குழையற் சோறு.

the socket joint of the shoulder or thigh; உடம்

Gags

3. Joint of the body, especially

யிலுள்ள எலும்பின் சந்து, (8,) 4. Eye or socket
௦4 ௨௫௦6), ௨௫26, 600.) ஆயுதக்குளசு.

குழைச்சுப்படு-தல்
நம். குழைச்சு.
௨

1006;

1:0184௦௦0-ற-ற840-, ௦.

1. To be coiled, looped, as

சுநக்கீடப்படூதல்,

2. To

be

knotted,

ந ௦2166; சிக்தப்படதல். 7௦0.
Goupsé arora" 1g kulaiccu-man-vetti,

n.<id.+.

Hoe

with

மண்வெட்டிவகை. (94.)

a socket for the’handle;

குழைச்சுவிடு-தல் 10181௦00-91005, v, intr.
<id.+.(w.)

1. To be disjointed, dislocated;

வேடல் ழட்டுவிடூதல்,
2. To be broken, as the
500166 04 ௨௦௦; மண்வெட்டியின் காது மறிதல்.

kovlai-cintu, n. <Gey-+.

குழைசாத்து

Softened mortar, as used in rough plastering;
கட்டடம் பூசுதற்கு உதவுங் கலவைச்சாந்து,

குழைசேறு

1021-00, 2. 4குழை!-.

mire, slime; swhabGaps. (இவா?)
குழைதாற்றம்

kulai-nacram,

Soft

n. <id.+.

Unpleasant smell of rotten leaf or grass;
கிய இலைராற்றம்.
ப்பு

Ganpelyg.-SHev

kulai-piti-, v. intr. <id.

+. Lit. to hold a bough.
To obstruct an
ஊர்) காரியத்தைத் தடைசேய்தல், (7.),
குழைமறைவு kulai-maraivu, 2. <id.+.
_ (W.) 1. Dense foliage, shrubbery or trees,
as intercepting vision; umrteamu மேற்செல்ல
விடாது தடுக்கும் தழையின்சேறிவு.
2. Skulking,
895010ஐ) மறைந்து ஓதங்குகை.

Ganpepsciy fang kulai-muka-p-puricai,

a. <id.+.

Lit.,

the apartment guarded

by

women. Women’s apartment in a palace,
26202௨; அந்தப்புரம், குழைமுசப் புரிசையுட் குரிசறு:

கப்பட (6௧௪. 275).

2,

to secure

குழைச்சு %ய]21௦ய) ஈ. <gGey'-.
1. Loop,
ருக்கு.
noose in a string or ௦௦10; கயிற்றுச்சு
2, 116,

knot; tpqéa%.

Gain92oure

To wheedle, use artful means

UdnssGarnl, (#0. ௮௧.)

white ant’s nest;

twigs over the body;

உடம்பில் அடித்து! மந்திரித்து நோய்தீர்த்தல். Loc.

குழையற்க றி
+.

(j.)

#8.

kulaiyar-kari,

1. Mashy

2 Curry

or

pulpy

rice;

2. 4 குழையல்
curry;

overboiled;

Smpuw

j#sure

வேந்த கறி.

குழையற்பனாட்டு1]-1/87-0௨03110), ஈ.
+.

414.

Juice of palmyra fruits, dried into a jelly;

பணம்பழச்சாற்றின் இறுகல், (7.)

குழையாணி

kulai-y-ani,

இய்ஸ்-௨௨11; கோண்டையாணி.

௩. 4குழைஎ்.

(௦...)

குழையுசம் kulai-y-uram, 2.<id. +. Green
manure;

மரக்குழையாகீய உரம்,

குழைவு

விக்ரம,

க. குழை...

condition; Gr&ibms. (Git)

1, Mashy

2. Tenderness of

ஈமம், றட; இரக்கம், கொடம் தலைச்சொண்டு சற்றும்
குழைவிலாமல் (வரச. சித்திரகேது. 1). 3. Fading,

languishing; arOms. கொடிபோ ஓருவாள் குழைவுற்

னோ

(9வ_ரச. சணபதிவர். 4).

குழைவுளி
chisel ; 20Pame,

%யுஷ்யி!, n. <id.+.

Socket-

(C.E.M.)

குள்ளக்குடை-தல் kulJa-k-kutai-, v. intr.
Redupl.of g@-. To dive deep, plunge; Syst
மிகவும் குடைந்து முழ்குதல். (அசரா. 63, உசை:)

குள்ளக்குளிர்-தல்

10114-%-120]12., v. intr.

Redupl. of gafi-. To be intensely cool and refreshing;
மிகக் குளிர்ந்திநத்தல். குள்ளச்குளிசச்

குடைக்துநீ ராடாதே (இவ். இருப்பா. 1).

-குள்ளக்குறுகவிரு-த்தல் 12011௨-1-107012-

நம்மு v. intr. <@ererh+. To be very
dwarfish; Ded 5Xomunsalpise, Loo.

short,

குள்ளக்கெண்டை 1:ய12-1-120121, ௬. Cid,

+.
ம, கோர, 5௯ குறுங்கேண்டை.
2, Carp,
silvery, small, Barbus dorsalis; தறுங்கெண்டை
'ன்வகை.

-குள்ளத்தண்டுக்ை

10116-1-12ஐ1ய-1௨-12.

tai, #.<id. +. A weed of cotton soils, Amarantus viridis; SCemudkenx. (M.M.)

குள்ளத்தா.ரா kalla-t-tara, m. <id.t+.

species of short ௦௦%; ஓநவகைச் சிறுவாத்து,

A

குள்ளதரி

1087

குள்ளதரி kulla-nari, nm. <id.+.

Vulpes bengalensis;

Geiramtd
khullaka,

Jackal,|

pPasme,

kullam,

n.

1. Shortness

prob.

Gw-ew.

cf.

in stature, dwarfish-

௦௦85; குறள். 2. Wickedness, cruelty; GanGeno,

(ம)

3. Craft, cunning;

a @mb,

Garé@leaps@

v. intr.

<@eranb+. 1. To become shorter and shorter;
குறுகிக்கோண்டுவநதல்.
2, 70 5௨ crafty and cunning beyond detection; பிறர் அறியழடியரதபடி தந்.

kula-k-kelutti, n. <id.+

கெளித.
1. Large river-fish, silvery, attaining
more than 4 ft. in length, Pemilodus bucha-

nani; apbor8ebrams. (M.M. 389.)

Macrones;

(w.)

18011க௩-ற89,

குள்ளம்பாய்-தல்

குளகுளெனல்

2. Cat-fish,

Schama,

GaMsOsre19. kula-k-kotti, n. <id.+.
tank-plant,

Aponogeton

monostachyum ;

வகை ரீரீப்பூ6. (4)

A
ஒர

குளக்கொட்டு 1:012-%-160(1ய) ௬. prob. களைச்
கொட்டு. & 1:10 ௦4 கை! 106 ௦1 spade for cutதிரமாயிநத்தல். சள்ளனுச்குள் குள்ளம்பாய்தல், Loc.
குள்ளல் kullal, n. <id. Shortness in ting weeds; s%réGan26. Loc.
stature, dwarfishness; gsiremb. Loc.
GarsCaranrg kula-k-kérai, க. < gard! +.
குள்ளவண்டு 10]12-4வற$௰, n. <id.+. Loc.
1. Small black bee; fy) sgascker6. 2. Prompt

கோரை.

and diligent person, one who is swift and
ந்ய5106551168) காரியங்களில் விரைவுள்ளவன்.

hulija,

குள்ளன் kullan, 2. <id.[M. kullan.]
Short, undersized man; dwarf; gmerér.
Artful, cunning fellow; _தந்திரகாரன்.

குள்ளன்கம்பு

A short species of kambu.

$m. D. I, i, 219.)
@orerrare

குள்ளி
900௧)

kullaral,

kulli, n. <id.

குள்ளமானவள்.

குள்ளிருமல்
00௦
* 0.
இருமல்.

(M. L.)

<id. + gare.

A short-statured

௩. prob. eer

*87%000102-0௦ய21;

கக்கிருமல்.

Garssi_y Quicsrev kula-k-katti-y-enal,n.
Expr. signifying the falling of anything infirm
or loosely set, as the

head

of an infant;

ame

யற்றுத் தளர்தலையுணர்த்தும் குறிப்பு. 7,௦2.

Grs5@

kula-k-kattu, n.< Gerd! +. (w.)

1. Constructing the bund of a tank; seréSetr
senreus Gms.
2. Artificial bund of a tank;
குளத்திற்குக் கட்டப்பட்ட கரை.

குளக்கால் 120]௨-1-181, ௩. 444.4. Feeding
channel ofa tank; §73g185 Blagb anisard.

(w.)

குளக்£ழ் kula-k-kil, ஐ. <id.+.

Field

front of the sluice-gate of a tank;

in

Soffer

மதகையடூத்துள்ள வயல். 7௦0.

GMSSGSSV

kula-k-kuttal,

nv.

12/21,

நகரி. கொள்
|- அகம்.
- cf.

886

பெட்டிக்

குளகம்!

(T. kola, K. kolaga, M. kolaka.]

Dry or liquid- measure = 3 ndli; o41&3.

097700.

120]-]-/மவை,

sedge.

2,

566 அரிசிக்கம்பு. (௦.

௩.

rush-like

(.)

Standard

585 சேற்றாால்.

5௨௩0 681.

glabrous

1.

n. <id.+.

kujlan-kampu,

A

<id.+.

Insecurity to a house from its proximity to
atank; குளத்தை அடூத்திரப்பதால் மனைகட்த உண்
umd Gab. Loo.

grain

@ersib*?

measure;

kulakam,

organ.

(Se)

n. <kulaka.

1.

2,

(W.)

Combi-

nation of three or more stanzas having a single
finite verb, dist. fr. muttakam; uscurd Sadr
ஒருவினை கேர்ள்ளும் அமைதி. (சண்டி. 8.)
@ereb* kulakam, n. perh. ksullaka. A
poem consisting only of short sounds; 5bCpyps
துத் தோடரீந்த செய்யுள்.

Gore’

(பிக்.)

kulakam,

n. <gula.

See sand’.

Loc.

@Gereest

kulakan,

n.

<@yeer.

cf.

@@wy.

வாலிபன். குளகன் வக்துழி (சச்தபு. குமா. 1).
@GMG

kulaku,

«.

1.

Youth;
Herbs,

grass, anything that serves as food for herbivor-

ous animals; விலங்கின் இலையுணவு. வாசணமுன்
குனகருக்தி (கலித். 42). 2. Foliage, serving as
clothes for women of the hill 678௦6)

குறிஞ்சிநில

மகளிரீஉடையாகக்கொள்ளும் தழை. குளகசைச்சுற்கிய

குறமடச்தையர்

(காசிச.

44, 16).

herbs; @2»a8. (w.)

3.

Greens,

pot-

குளகுள-த்தல் 1014-120]2-, 77 0. intr. < weer
@# onom. To grow soft, as jaggery; to become pulpy; to be loosely set; GadoaPasse.

குளகுளவெனல்

kuja-kula-v-enal,

x.

0௦௩.

5 குளதளெனல், குளகுளவென்று கொ

B48.

(w.)

GaAE@@arerev kula-kujenal, n. 1. Onom.
expr. signifying gurgling

ஏற்ற

நவிசம்;

sound,

ஓர் ஒலிக்குறிப்பு,

as

water

2. Growing

1088

குளங்கரை
soft,

as jaggery; becoming

திநக்கை.

pulpy;

நேகிழ்ந்

வாழைப்பழம் குளகுளென்று போயிற்று.

Garweoor kulai-karai,n.< gerd’ +. Bank
or bund ofa tank; தடாகத்தின் கரை,

(சிவச. 1486,

eer.)

குளங்கோவை
Cultivation

018௩-126௦

ஈ. <id.+.

in the bed of உரகா!6)

நீர்ப்பிடியில்

உண்டாதம் குளநெல் சாதபடி. 7,0௦.

குளச்சு 1:018௦௦0, 1. குழைச்சு.

GMOs
GO Gov
+.

506 தளநேல்.
Gare kulacu,

5௦6 குழைச்சு.

kula-c-cennel, n. 4குளம்!
(14).
ம. “குழைச்சு.

08020.

565 குழைச்சு.

101௨9௦, ௩. 4கொழுஞ்சி.

89102

566 கிச்சிலி, (ம).

குளத்தங்கரை 1:ய/௨((2ந்-1:வ21, 1. குளம்! 4.
கர:

௦ற்யாம் ௦4 ௨ (8016; தளத்தின் கரை.

GusstHisens kulattan-karai, n. <id.+.
586 தளத்தங்கரை.

Gs MEGICUT-Fev kulattukku-p-po-,
v. intr. <id.+.

Lit. togotoatank,

To goto

5000], 670046 ; மலங்கழித்தல். (9௦17௦7..

Gus HSS Ha9 kulattu-k-kuruvi, n. <id.
*.

88

Gareisy.SC
GT ens kula-p-pati-k-kdrai, 2.
குளம்". A sedge growing on the banks of a
80%, ஜேற்சர15) குளக்கரையில் உண்டாதுங் கோரை

வகை,
GerisGons

குளத் துள்வாய்

1018401185,

௩. <id.+

1. 360௦4 ௨ 6௨௨1; குளத்தின் உள்ளிடம்.
part of a tank near the flood-gate;

kula-nantu, 2. <id.+.

Pond

crab, Potamon; paaGaima.
Oryza
bed

Wild rice,

mutica, growing spontaneously
of

௨

(கா;

குளத்தின்

விளையும் நெல்.

நீர்ப்பிடியில்

தானக

மெல்விரன் மெலியச் கொய்த Gor

குளப்பச்சை
on

the

kula-p-paceai,

arm

in the

shape

of a

tank;

3. 11௦04௧;

%ப]8றறவ்1,

ஈ.

4குளம்பு4- அடி.

குளம்புபடிந்த சுவட. குளப்படிசீரு:

மளப்பருச் தன்மைப் பிரளய சலதியும் (Use, Bee

டைம. 9).

2. Puddles in hoof-marks; gombyd

சுவட்டில் தேங்கிய நீர், அவர்கள் வியசனம் குளப்படி.

யென்னும்படி. (அஷ்டாதச. த்வத். Fe. 11).

%ப18-ஐ-றவ்றறம,

வெட்டுக் கிடங்கு.

n. <id.+.

bed of a tank;

afuGcir

குளமுஸ் குளப்பறிப்பும் உட்பட்ட

நிலத்தில் (1௩5௦).

குளப்பாகல்
Balsam pear.

kula-p-pakal,

See B#SuTHA.

குளப்பாடு

குளப்பாலை
+.

Conessi

<id.+.

2.

<id.+.

See

1:012-ற-ற£18, n. prob. kutaja

bark.

566 குடசப்பாலை.

236.)
Gar a.oreer1d'

<qari'+.

xn.

(W.)

112-ஐ-ஐ8$ய,

குளப்பகை. (].)

(பதார்த்ச.

kula-p-piramanam, n.

Area of cultivation irtigable by a

வா்; எரிநீரால் சாதபடியாதம் மோத்தநீலம். 702.

குளப்பிரமாணம்”

1:]8-ற-றம்வஙகரகள, n.

prob. guda+.
An ancient standard weight for
8010;
முற்காலத்து வடிங்கிய ஓநவகைப் பொன்
ீறை.

(1.

1 81)

குளப்புக்கூறுகொள்(ள)-தல்
k-kiru-kol-,

௮, 77. “குளம்பு 1.

14180ாா-

110, 6 trample

with hoofs. To cause great misery ; Gugigncru

இருமாலாற்

குளப்புக்கறுகொளப்பட்டு

(இவ். காய்ச், 13, 0).
குளப்புரவு

kula-p-puravu,

a. < gerd! +.

The whole extent of land irrigable under a
tank;
குளத்தின் நீர்பாய்ந்து சாகுபடியாகத்ததந்த
ob. Loc.

GUMLIOUT GSE

n. <id. +.

குளத்தின்வடிவாகக் கையில் ஊசியால் குத்தியேழதும்
பச்சைக்குத்து, 1,0௦௦.

குளப்படி,

Loc.

Hollow dug out in the

in the

நெல்லும் (வேச. 355)
Tattoo

566 குளநேல்.

முறுத்துதல்.

GMO sev kula-nel, ௩. <id.+.

<id.+

குளப்பற்றுதெல் 1:018-ஐ-ற௨1£ப-௩௦], ௩. 418.
+.

தளத்தின் மடையருகில் ஆழ்ந்துள்ள உள்ளிடம். (1)
@Garpam@

n.

1/0 ௦4 றயி56; பயறுவகை.

குளநண்டூ,

உன்வாய்.
2. Deep

kula-p-patukai,

u@ens.
Lands adjacent to tanks; Suggidagd
லுள்ள நிலம். (1.)
குளப்பயறு %ப]௨-ஐ-றஷஷூ, ௬. 4144,
த

குளப்பறிப்பு

(w.)

குளஞ்சி

குளம்

+.

kula-p-porukku, n. <id,

Chapped mud ina tank, used for manure;

ஏரிக்குள் உண்டாகும் கரம்பைமண்...
குளபாகம்

kula-pakam,

Lit., sugar-like
composition;

style.

Eas;

ச. <gula-paka.
flowing

@eve?g.orer

style

சய்யுள் நடை.

(3.)

of

குளம்' 8௦1௨௩, n. prob, @sner-. cf. kala. [T.

holanu, K. hola, M. kulam.]

reservoir;

தடாகம்,

(பிங்.)

1. Tank, pond,

2. Lake;

£ழ் விளைத்த . . . வெண்ணெல் (புகா. 83,af. 5), Gare3,

குளம்
The

உரை.)

1039

month

Mérkali;

4, Forehead;

கட்டாமரை (சல்லா. 31, 9).
குளம்?

%ய]க௱,

vowias§.

Cris.

(பரிபா.

11, 76,

இருக்கு முளைத்த
1. Sugar; af

Foot-rot, ulcer in the feet of sheep

ஊம் 2025; கால்நடையின் தளம்புநோய்வகை. (கால்.

வி, 192)

குளம்பாசி kulam-paci, n.< Gerd!+. Fish-

ing right in a tank;
afemo.

விதைக்கப்பேற்று ஆறுமாதத்திற் பயிராதம் கனநேல்
(வகை.

01/01.

குளவி kulavi, n. perh. @sner-.

vn. <gula.

ams, (Sat) 2. Jaggery; Gaiderb. (U7)
குளம்பமுகல் kulampalukal, n. <@erdy
+¢@G-.

குளறுபடை

M.

kulavi.]

1.

Sphegidae;

Wasp,

[K. kolavi,

clay-building

GanlGBudusin

ame.

fly,
«p06

கருங்குளவிச் சூசைத்தூறு (சணிப்பா. 1, 107, 44).
Carpenter bee, Xylocopa
aims.
3. Wild jasmine.

2.

tenisocapa; aca®
See em bidel ms.

சரக்தை குளவி syaup selon (6PGAL. 76).
Indian cork.
குளவி (புறகா.

4.

866 மலைமல்லிகை. கூதளங்கவினிய
168, 12).
5. Mysore gamboge.

குளத்தில் மீன்பிடிக்கும். 585 பச்சிலைமரம். (1)

Loc,

@aribyy kulampu, n. cf. khura. [K. kolaga,
M. kulambu.] Hoof of an animal
; ggsnt a¥evns,

களின் பாதம், வெள்ளுளைச் சலிமான் சவிகுளம் புகள
(புறகா. 15).

குளம்புக்களிம்பு kulampu-k-kalimpu, 7.
010204 402 9௦௦4; குளம்பிலிடம்
குளம்பு.
பூச்சுமரந்து. (கால். வி. 132.)

குளவிதைப்பு kula-vitaippu, x. 4குஎம்! 4.
Sowing in a tank 666;

குளநேற் காதபடி.

குளவித்தம் 1:ய1௨/1ஈ௧௱, ஈ.
meric, used medicinally;

வகை.

(34.),

A kind of tur-

மருந்தாக உதவும் மஞ்சள்

(17)

குளவிமண் 1:01௨11-௬௨0, 8. 4 குளவி.
1௦ உலஷற'5

ஐ௦54)

குளவிக்கூட்டமண்,

நயம்

(8.).

குளவெட்டு 1212-9611) ௩. 4குஎமி4.. 1,
Gori. yBen @H-5H kulampu-killu-,
v. intr. Tank repair; afiosmosgi.
2, A cess paid by

<id.+. To clip off the edge of a calf’s hoof as
soon as it is 6௦0௦; கன்றின் குளம்புழனையைச் சீவு
தல். 01/07.

GaryséFovsGH
<id.+.

kulampu-c-cilanti,

Foul, a hoof disease;

உ.

a1evpan_acil
cr

துளம்பிலுண்டாதம் புண்வகை, (கால். வி. 132.)

Garerp)-Sov kulam-ali-, v. intr. < Gara! +.
To have

the water

in a tank considerably re-

duced to allow easy 8ீஸ்ப்ரத$ மீன்பிடிக்கும்படி
குளம் நீர்வற்றுதல்.

குளவட்டை
டை.

(39,)

kula-v-attai,

௩. 816௮ம்

Small kind of leech; Sm°em_.

(w.)

(143)

247.)

குளவரகு kula-varaku, n. <id.+.
adams.

Tank

(w.)

Gareurit kujavar, n. CU. kulwar.

560௨

ment made with ryots individually; $y4wrer
வர்களோடூ தனீத்தனியாகச் சேய்துகோள்ளும் தீர்வைத்
திட்டம்.

GarGanGtorefuud
yam, x, <G@@ac.6+.

kula-vettu-mani-

Inam granted for the

service of procuring workmen for tank repair;
ஏரிவெட்டுக்த ஆள் அமர்த்த விடப்படம் மானியநீலம்.
(c. G.)

குளவெள்ளரி

kula-vellari, n. <geu'+.

யில் உண்டாகும் வேள்ளரி.

குளறியடி -த்தல்

Gers
kula-v-atai, n.<id.+
sy
An
ancient tax on tanks; பழைய ஏரிவரி. (5.1.1. 1,

millet;

af. Rd.

Cucumbers raised in tank beds;

Garou} kuja-v-atampu, n. <id. +H
டம்பு. & 09£றமா 1) (௧015; குளத்திலுண்டாதங்
(கொடிவகை.

the ryots to the land-holders on account of
tank repair; afummopgiagé yah Cagudgub

(௦. ௦)

குளவாழை kula-valai, 2. 4 குளம்! - வாழ்...
A coarse tank-paddy, sown in Ani-Avani,
maturing in six months; qo? guacnPunsaiact

afuSer ache

(w.)

kulari-y-ati-,

உ.

ஒகுளறு-4.
To wail and beat the
ர்ர ரமப த; மார்பில் அடித்தழதல். (7.)

intr.
breasts

குளறு-தல் 1-/87ப-, 3 ௦. €குழது-. சச், 1.
To stammer through fear, anger, confusion of
mind;
2. To

பயம்
howl,

முதலியவற்றுல் மோழீ தடமாறுதல்.
yell, make a hideous noise, as

jackals; BfippoSwor ememGbge.

(w.)—fr.

1.

To falter, to stumble in one’s speech; aGorpcs

பேசுதல், பயனின்மொழிகள் குளறாமுன் (வெப். பிரபர்,
வெங்கைச்சலம். 90).

யத்தைக் குளறாதே.

2, 1௦ 50011; கேடூத்தல்.

காரி

001701.

Garprusy. kujaru-pati, ௨. <@erw-+.

See

துழறுபடை.
குளறுபடை

1:01820-ற௨421, 8. <id.+.

குழறுபடை. சானானெனக் குனறுபடை

இடவும் (சாயு. மெளன. 5).

See

புடைபெயர்த்

குளிப்பச்சை

1041

குளிப்பச்சை 1201/-0-ற௨௦௦௧1, ௩. நார், இளி
*

& 81060. 50௦0;

ஆற்றுப்பச்சை,

(4.)

குளிப்பாட்டு-தல் 1011008110, ஐ. 8: 4௫

ளிப்பு-|-ஆட்டு-.

To bathe or wash; fsmiGae.

பொருகைகீர் குளிப்பாட்டி (காஞ்சிப்பு, தமூவ, 283).

GaficuScisTg1 kulippita-p-paru, ௩, 410.

4 இடம் 4பார். 16௨ நவா of a pearl or chank
fishery; pigiS5oP 25% gieom. (j.)
குளிப்பு
bathing;

kulippu,

n.

<@ef-.

Washing,

Br1Bma.

@afud' kuliyam, 2. Man-eater; Gautioa’s
புலி. (அக. நி.)
Gaus? kuliyam, n. prob. gulika. 1. Ball,
ஐ1ஸ்6; உநண்டை. (௮௧. நி.) 2. Medicine;

(பிங்)

weign.

@aflusy kuliyal, n. <@e#-. Bathing; farG
கை, காலைமாலைக் குளியல் (பதார்த்த. 1307, தலைப்பு),

குளியாமலிரு-த்தல்

குளிர்சுரம்
குளி. 5-தல் வ]: 4 v. சச். 41. $யிச 7௦

seat, rest ; தங்குதல். குளிரு மரப்பலகை (2வச, 1782).
குளிர்*

%0]1(ட) n. <Gefli®-. Seating, resting;

தங்துகை. (குடா),

குளிர்* ௦100, ௩. 4குளித-. 1, Kettle-drum;

குடடிழவு.

(இவா.)

2. Contrivance to scare away

றவாா௦15;

கிளிகடிகநவி. சட்டையும் குளிரும் (குறிஞ்

இப். 43),

3,

Gahi*

51408;

Battle-axe;
(w.)

(wtvu.

கவண்.

(பில்.)

kulir, n. cf. kuliga or Sula.
wy.

(சூடா)

3. Sickle;

110).

2. Trident;

sfamcr.

Gafiyeor கொடுக்சாய்:

4. Knife for cutting the stems

௦81-௦௪௧; இலைழக்கரிகத்தி, (இவா.)

Gait? kulir, x. 42472௪. 1. Crab, lobster;
sein ®. (Se.)
atéscaar&.

2. Cancer, a sign of the zodiac;
(San) 3, The month Ati; ay

மாதம். (தைலவ. பாயி.)

குளிர்காணல்

kulir-kanal,

1. Being affected with cold;

kuliyamal-iru-,

1.

சூலம்.

ஈ. ஃகுனிரி4.

குளிரீச்சி தாக்ககை.

ஐ. 2. Becoming cold, as the body in serious
111985); உடம்பு நோயாற்சில்வீ$கை, (8)
Goh srdi-gsev kulir-kay-, v. intr.<id.+.
குளியாள் 1211-37-81, ஐ. 418. 4 ger. Pearl or To bask in the sun, to warm oneself; goft

intr. <id.+. Lit, to be without menstrual
bath. To be pregnant; egcunomS gasses. Collog.
ர்வ! பல)

வரத்தாதபடி வேப்பம் பிடித்தல். (0௦11௦.

முத்துக்தளிப்போன்,

குளியோடு-தல் 1-0]1-3-(ம-,ஐ. intr. <id. +.
To dive 100 ஐசலா1$ ௦0 பலா;

முத்துச்சிப்பி முதலி

யவை எடூத்தற்காகக் குளித்தல். (w.)

குளிர்'-தல் %யர்-, 4 ஐ. 488௪. [18. 38. 2/௪]
1. To feel cold, chilly, as breeze; பனிக்காற்று
உறைத்தல், குளிர்வாடை. 2, 77௦ 06௦௦0], 16472514௦2;

குளிர்ச்சியுறுதல். எல் குளிர்க்துங் கொலும். (நீத்கெறி,
59).

3. To get numbed, as in death; arth.

சில்லிடதல்.

4. To be pleasant to the sense of

touch, sight
or hearing; acdrpaw Cur papas,

இனியதாதல். என்புறச் குளிரு கெஜ்சுருகதம் (சம்பசா.

விமீடண.

21).

5.

To

be

benignant,

as

the

countenance; கருணையால் முகங்கனீதல்,
6. To
be consoled, comforted; to be satistied; Bos

லடைதல்.

இப்போதுதான் என்மனம் குளிர்ந்தது.

குழந்தை அம்மைவார்த்துச்.

குளிர்? 180112, 8. “குளிரி-. [1
1. Coldness, chilliness;
Ague, cold fits; #7&5e?%.
பனிக்காற்று,

(இவா.)

34. 814]

குளிர்ச்சி. (திவா)
2,
3, Dewy chill blast;

4. Shivering,

trembling,

shuddering, as with fear; p@4a1b, cos taréscir
டால் அவனுக்குச் குளிர்தான். 5. White umbrella;
வேண்துடை. (சூடா.)
6. Shoal, school of fish;

மீனொழங்கு. (சடா) 131

fever attended

with

௬. <id.+.

chill; குளிரோட

தோன்றும் சுரநோய். (பதார்த்த. 842.)

குளிர்காலம்

kulir-kalam,

௬. குளிர்...

0614 588500; பனிக்காலம்.

Gahiterpm
wind;
வில்லை.

kolir-karru, n. <id.+. Cold

aphanby.

Geafisnpeps

Gelli Gahitg gCuT-gs@

Ourpéscopw

kolic-kolirntu-

po-, v.intr. <@efi? +. (J.) 1. To be benumbed
௦1 ௦௦18; குளிர்ச்சியால் உடல்விரைத்துப் போதல்.
2. To become cold, as a dying person; exsby
சில்லீடகல்..

குளிர்ச்சி 011௦01, ஈ. 4குளிரி-. 1, 0௦010௦,

7. cold, coldness} &senb.

To die, as of an epidemic like small-pox; ag,f

முதவியவற்றல் மரித்தல்.
குளிர்ச்துபோயிற்று.

குளிர்காய்ச்சல் 11-8௦,

Ague,

2. The act of cooling,
refreshing with cordials, fans, etc.; mesg Gwms
annb. (as. 1810, a.007.) 3, That whichis sweet,
gratifying or pleasing;
@efenounerg!.
(w.)
4, Numbness, frigidity, as in death; uwsggu

Cums

PdSGms,

2d

குளிர்ச்சி கண்டு

விட்டது.
குளிர்ச்சிமருதீது 120117004-ஸகாமா(ம,
<@efnsA+.

(300110 1060101067

௩.

உஷ்ணகாந்தி

சேய்யும் மரந்து,

குளிர்சுரம் 111-0௯௯, ௬. 4குளிர்*.
குளிர்காய்ச்சல்.

5

குளுந்தை

1042

குளிர்த்தி

Gorli enrnsHt_1p. kulirmai-k-katti, n. <@

Gaht SD kulirtti, n. <Gehi-. 8௦௨ குளிர்ச்சி.
சாற்றங்குளிர்த்தி
ஐ.

(ஈடு, 1, 2, efi-coo +. Mumps; போன்னுக்தவீங்கி. (.)

மென்மைகளைச் கொண்டு

குளிர்தேசம் 10]14-160கர), ௩, <id.+. Cold
country;

SaPtsF OSES

குளிர்ந்தகுரல்

oO.

1:ப112002-1மாவி, ச: <id.t.

Pleasant or delectable
இனிய சாரீரம்,

+.

குளிர்த்தகொள்ளி

Lit.,

extinguished

voice,

as

in singing;

1:011-02-160]11, ஈ. 416.

fire-brand.

Honey-

tongued villain, person with a fair exterior but

௨8௦01 11௨21௦; நயவஞ்சகன். Loc.

குளிர்விடு-தல் 1201/0-414ப-, 5. 24.
+.

sérgmd&afus

be

freed

from

Colloq.
GohrG5réG-Sev
<@af.+.

fear;

“குளிர்!

பயம்நீங்குதல்.

kulira-ndkku-, v. intr,

To cast a gracious look ௦௦ ; அநளோட

பார்த்தல். இருச்கண்கசாலே

குளிரசோக்கி (ஈடு, 1,

10, 10).

குளிரம் 1வ1௨௱, ௩. 42வசம.

மெம். நண்டு,

(சூடா.)

Gah? kuliri, n. <GaAi'-.

Gehi6s Gord kulirnta-niram, ௬. <id.+.

Agrecable, pleasant, fine colour;

‘To

1. Fan made of

peacock’s-feathers;

பீலிக்குஞ்சம்.

Arrowhead,

plant,

aquatic

(பிங்)

Sagittaria

2.

obtusi-

1. 7974௪, நீரீச்சேம்பு,. (w.)
Cold water; udmagsschrenff. 2. Water cooled
குளிரி? 120101, 2. 4குளிறு-. 866 குளிர்”, 2.
after boiling; simagsrfer ff. (w.)
3. Fine
குளிரிப் புடைப்பொவி (கஞ்சைவா. 73).
water, ௨௨ 10 தாக; இரத்தினங்களிலுள்ள நீரோடீ
Geflenas kulivai,n. 586 குளஞுவை. குளிவை.
டம். (5.1. 1/, 421)
யும் புதாவும் (பெருங். உஞ்சைச். 51, 70).
Gehlt
65 uM werd kulirnta-parimalam, n.
Gorlpr'-sev kuliru-, 5 v. intr. cf. ghus. To
<id.+. 1. Cool sweet scent; @afu வாசனை..
Ganhitbs57

kulirnta-nir,

n.<id.+.

2. Animal poison; Ssriaurapremib.

(W.)

sound,

Gehl s5uTt aay kulirnta-parvai, n. <id.
+.

Benignant

look,

(இனிய நோக்கம்.

குளிர்ந்தபூமி

look full

of sweetness;

kulirnta-pimi,

n. ‘<id.+.

5௦ குளிர்தேசம்.

Gohigs@use kulirnta-péccu, n.<id. +.
Sweet

words;

pleasant,

words; @afw Guda.

comforting,

soothing

Gat
6 Siwesrcd kujirnta-manam, n.<id. +.
Kind,

benevolent

heart;

கநணையுள்ள

Cogs

ச்ம்,

குளிர்த்தநுகம் யமக,

Benignant

countenance;

_ Goh g giGi-so

ஈ.௭10. 4,

அதள் விளங்தம் முகம்,

kulirntu-kita-,v.

intr.<id.+. 1. To become-cool, as water after

நவி;

சூடாறியிநத்தல். Loc. 2. To become cold,

as a dying

person; maard FdoSGg0.

die, used euphemistically; iP 3sé.
+.

3. To

குளிர்ந் துகொல்லீ kulirntu-kolli, n. <id.

5௯ குளிர்ந்தகொள்ளி.

GAY
586 குளிர்மை.

kulieppu, n. <id. (M. kulirppu.]

குளிர்மை] ஈவ், ௬. 614. மட்க அ]

1, Coolness; குளிர்ச்சி,
2. Kindness, benevo120௦6; அன்பு. அவர்கள் குளிர்மையில்லாதவர்கள். (w.)

rattle;

@odgae.

(@ar.)

Goflp? kulira, n.<@efa-.
10186;

ஒலி.

Sound, rattling

(சூடா.),

குளுகுளு-த்தல் 1௦]ய0]௦-, 77 ௨.௬௯.

1,

7௦ தா 1மூவா/கா(19; சேமித்து வளரீதல். பயிர்கள்
குஞ்குளுத்திருக்கன்றன.
2, 7௦ ௦௦௦0௨ றவ6)
sallow,

wan,

bloated,

come weak through
சோகைபற்றுதல்.

Vul.

as in

jaundice; to

be-

morbid state of the body;
3. To

become rotten,

putrid, as fruits; og&iGutge. (J.)
குளுகுஞப்பை
குளூ-.

kulukujuppai,

௬.

4குளு

The state of being pale and bloated in

countenance, a kind of jaundice;

(w.)

GOGSH kulutti, n. 4குளிர்-.

smor2vGpmis.

5௦6 குளிஃத்தி.

Vul.

குளுத்திமருந்து kulutti-maruntu, 2. <6

ஸிர்த்தி--.

5௦6 குளிர்ச்சிமநந்து.

குளுத்தியெண்ணெய்

<id.+.

kulutti-y-enney, 1.

A cooling medicine in the form of oil;

சூதேணிக்கம் மநந்தெண்ணெய்..

GEHGens kuluntai, x. <kulattha. Musk
that resembles horse gram, one of 5 kinds of
kastiri,

04.)

கொள்ளுப்போலிநக்கும்

வகை. (பதார்த்த. 1081.)

கஸ்தூரி.

குளுப்பை

குளுப்பை 12ப]பறறகர், 2. perh. @@ewa. Being

bloated, as the face in jaundice; Gpmume tpard அ-..."
2atgims.

குற்றவாளி
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Collog.

குளுப்பைதட்டு-தல்
ங்ப்ச, “குளுப்பை-.

kuluppai-tattu-,

ஐ.

To becomie bloated, as the

face in jaundice; Gatura pa

en gsGarctrm

தல், அவன் முகம் குளுப்பைசட்டியிருக்கறத.

Colloq.

G@pvsen Sal kurra-c-cattu, n, Cid.
+ சார்ச்.

8௦5 குற்றப்பத்திரிகை. 1௦௦.

குற்றஞ்சாட்டு-தல்

kurraii-cattu-, v. tr

& intr. id. +prob. id.

See gbpihawsgs-.

G@ppehawS g-Fev

tr. & intr. <id.+.

kurrafi-cumattu-,

ஐ,

To accuse, charge with a

குளும்பாறை 10]யய8£வ், x. Horse-mack-

fault or crime, incriminate; ggucrign gppsmnp
ஏற்றுதல்.

Caranx gymnostethoides; g5ams&e கடல்மீன்..
குளுமை 101002], 7. £குளிர்-மை. Coldness,

வவிடு ; செய்த குற்றத்திற்குரிய தண்டனை. (1302.

erel, greenish,
ஸ்பி1 0௦5)

attaining

28

in. in

length,

குளிர்ச்சி. 0௦7700.

குளுவண் 101௧,௩. perh. Gey.
வம ப்கர(;

குறவணுடைய

பாங்கன்.

A fowler’s
குளுவ௫ிங்கன்

வந்தான் (குத்றா. குற. 79).
குளுவை

பறவை.

kuluvai,#.

A water-bird;

(லைப்.,10, 117, உசை:),

Gtr
FF SSD

eau

kulai-c-cakkaram, n. perh.

குளைச்சக்சரம். Tile; @G. (ee. we)
குூளைச்சு kulaiccu,
லோன்று. (7.)

8.

One-fourth;

நாலி

@Gormwit kuléppar, n.< E. globe. Globelamp; 2pdrmayanng Cpmiigh ggamad
கண்ணடி விளக்கு,
குளோப்பு 1ல]5றறப, ௬. 414.
GHESOy

586 குளோப்

kurkulu, 2. <guggulu.

Konkany

8 குங்கிலியம். குற்குலுத்தாவ முத்தெழுந்த
ச.
குய் (சேதுபு. கந்தமா. 67).
GPASid kurcitam, n.<kutsita. That which
is deformed, disgusting, loathing; sgagdut
னது. (இவா),
Gene kurcai, n. <kutsa.

loathing, disgust; apap.

1. Abborrence,

2. (Rhet.) Senti-

ment of disgust, one of nava-racam,

ரசத்துளொன்றகிய இளிவரலேன்னும்
சுவை. (இவா.

@Huetb kurpakam, n.
coarse grass.

566 நாணல்.

குற்றங்காட்டு-தல்

q.v.;

sal

G@pvssSoont_etb kurra-t-tantam, #. <id+.

NA. 341, 2.)
GPocs@-sov kurra-p-patu-, v. intr. <id.

+.

Tobe in fault, be guilty;

குற்றத்திற்குள்ளா

தல். குடிக்குற்றப்பட்டாரை (சிலப். 14, 136, உரை).

@ppruSS
1d kurta-p-pattiram, n. <id.
+.

5௦ குற்றப்பத்திரிகை.

£ற்றப்பத் திரிகை

kurra-p-pattirikai,

௯.

<id. +. Charge sheet; PumumsenuSa ஒநவன்மீது
குற்றத்தின் விவாங்காட்டிப் படிக்கப்படும் பத்திரம்.

குற்றப்பாடு

10778-ற-ற8(0, ௩. 4184.

Being in fault, being accused;

படுகை.

2. Fault, crime; spmd.

@ppiw
korata, K.

1,

sppasps 2

kurram, 2. நால். குறுமை.
[T.
korate, M. kurram.)
1. Fault,

moral or physical blemish, defect, flaw, error;
பிழை.

லார் குற்றம்போற் றங்குத்றல் சாண்இற்பின்.

(குறள், 190).

2. Reproach, stigma, blame; us.

குற்றமின் முனிவரும் (சந்தபு. வரைபுனை.

218).

3,

நிவ, ப1512௦85; துன்பம். குடும்பத்தைக் குற்றமறைப்.

பான் (குறள், 1029). 4, Bodily deformity;
sad
குறை, உறுப்புக்குற்ற முன்ளவன். 5. 01116, ௦86006;

தீங்கு. கோடாதவேதனுக் யொன்செய்த குற்தமென் (கர்

sro. 76).
6. Impurity, ceremonial or mora
defilement, as cause of offence to the deity, o

blight to

plants;

காரணமான

தீட்டு. (8)

தெய்வகோபமுதலியவற்றிற்குக்
7. Penalty, mulct, fine;

அருவநநப்புச் அபராதம். குத்றமிறுத்தல். (9.

Kaus, a large and
(மலை;)

kurran-kattu-, v. intr.

குற்றம்பாராட்டு-தல் %௦ரஈக௱-றகா3(10-, ov.
intr. <@ppb+
To exaggerate one’s faults,

dwell too much upon one’s faults, magnify

ஏபப்16) பிறர் குற்றத்தை மிகுதிப்படூத்துதல்.

குற்றம். 1௦ 60056 120165, குற்றத்தை எடத்துச்
குற்றம்போடு-தல் %௦ர௨ல-ற60-, v. inte.
சொல்லுதல்.
<id.+.
To impose a fine, mulct; spumpib
Ghpwarex(om)-Sev kurrah-kan-, v. விதித்தல். (1.)
intr. <id+. To find fault, pick holes; gam
G@PpauteA kurra-v-ali, n.<id.t+ge-. 1.
கண்டுபிடித்தல்.
Delinquent, offender, culprit, criminal; gong
குற்றச்சாட்டு %0006-0-08((ய, n.<id.+. See சேய்தோன். 2. (Legal.) Accused person; sb
றஜ்சாட்டப்பட்டவன், (௦.0.),
குற்றப்பத்திர்கை.
Vol. 127
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குற்றவீடு
குற்றவீடு kurra-vitu, n. 81ம்.
4 விடு.
lessness,

sinlessness,

suppression

Fault-

of

human

ற2551005; காமம்வேதுளிமுதலிய குற்றங்கள்
கை, குத்றவீடெய்தி (மணி. 2௦, 51).

நீங்கு

kurra-k-kuravaiyar, 10.

Sr@PsgQronoust

<GAa-+.g neg. +prob.gse7. A sect of Tamilspeaking Brahmins who postpone theear-boring
ceremony of their boys till upanayanam; ayom

குழந்தைகளுக்குக் காதுகுத்துஞ் சடங்கை உபநயனம்

வரை செய்யாதிநக்கும் ஒருசார் பிராமணவதுப்பினர்.
Loc.

GHqp avid! kurralam, ஈ. றால். ku-tala. | A
village

in Tionevelly

district,

sacred

to

Siva

and famous for its waterfall, a sanatorium;

அருவியால் GuniGuings oGrrdduses Cady

இல்கமூ. 139),
(w.)

(தேவா. 1181, உறறு.),

குற்றாலம்” kurralam, 2.

A kind of paddy,

sown between Ani and Purattdci, maturing
in five months; ஆனிழதல் புரட்டாசிவரையுள்ள
மாதங்களில் விதைக்கப்பேற்று ஐந்து மாதத்தில் விளை

யும் ஓநவகை நேல். Loc.
குற்றி
58125,

மர்,

0100,

௩. 4குது-மை.

1௦த;

Stump, stub,

மரக்கட்டை,

கொல்லை

புனத்துச் குற்றி யடைந்த புல் (காலடி, 178).

குற்றிசை

kurricai,

n.

யிரும்

416.4 இசை.

1,

Short metre in viruttam verse, opp. to nefticai;

goSu azz. (W.) 2. (Purap.) Theme describing the impropriety

3621600102 115 6176;

of the

hero

of

a poem

in

தலைவன் மனைவியைப் புறக்

கணித்து அறநெறிபிறழ்ந்தோழதவதைக் கூறும் புறத்
துறை. (பு. வெ. 12, இருபாற். 17.)
GHSosd
kurri-maram, ௩, “குற்றி,

3. To

crush,

4. To puncture,

குத்துதல். (1)
சம்.

11௦6

நெரித்தல்.

prick, pierce;

as

ஊடநவக்

குற்றுகரம் 1:பரப1காகா), 1. 4குற-மை
4 ௨௧
585 குற்றியலுகரம். (தொல். எழுத். 45, eens.)
GpHont_ouren
kurrutai-val, n. <id.+

உடைவாள்.

$ராவி!

ற௦ஈர்காம்;

சுரிகை.

குத்துடை

வாள் ஆசுங் சண்டமும் பொன்சட்டிற்து (S11. ii,
185).

குற்றுநெல் 1070-௦௦], ௩. &குத்று-4.
paid for pounding paddy; Gsigineig
ஒரு பழையவரி. (1.3.2. 0. 1000.)

கசுற்றுமி

kurrumi,

0516; குற்றி நீக்கிய உமி.

தும் திநநேல்வேலி ஜில்லாவிலுள்ளதுமான ஒரு சீவ
தலம். குற்றாலத்துறை கூத்தன்

குறக்கெஞ்சு

குற்றுயிர் பரட்,
[T. &uttusuru.]

யுயிர்.

Cess
afucu

க. “144 உமி.

19701௩

(௫7)

ச. ஃகுறு-மை- உயிர். 1.

State of being half-dead; Sp

2, 5002040961. 566 குற்றெழத்து. குத்றுயி

சளபி னீறாம் (ஈன். 108).

@Ppiaumds kurruvay, n. A herring, golden,
glossed with purple.

குற்றுழிஞை
oq

(Purap.)

586 குத்துவா.

kurruliiai, n.<Go-ew +o
Theme of a

warrior

standing

on the enemy’s fortification all alone and displaying his valour and prowess;
umsargi
கோட்டைமதிலின்மேல் வீரனோரவன் தனீயணைகைவே.
நின்று தன் வீரப்பேரமையைக் காட்டுவதுகூறும் புறத்.

துறை. (பு. வெ, 6, 19.)
குற்றெழுத்து 1:00761016ப, n. <id.+. Short

vowel;

ஒத மாத்திசையுள்ள உமிரெழத்து,

(தொல்,

எழுத். 3.)

குற்றேல் 18, ௩. 566 குற்றேவல். குலம்
Cece
குமாசைச் குற்றே லருளி (பெரும். உஞ்சைச், 39,
Plank placed in a house parallel to a wall as a
3).

support for utensils; GandareStosb.

GHSucMsmbd
e+ Bus+.

Tinn.

குற்றேவல் 107671, n. <@p-eow+.

kurriyal-ikaram, n. <ev-

(Gram.)

Shortened ‘@’ having

al

service;

பணிவிடை,

குற்றேவ

only half a mdttrai as in words கேண்மியா, wae கொள்ளாமற் போகாது (ய். இருப்பா. 29).
wagi,

one

of carpeluttu;

antCupsaiar ஒன்றய்

அமைமாத்திரையாகக் குறுகீய இகரம்.

2)
GP Pw geod

id.+.

(தொல். எழுத்.

kurriyal-ukaram, க. cid. +

(Gram.) Shortened ‘e.” having only half

a mdattrai found generally at the end of words,

குற்றொற்று

(Gram.)

kurroru,

௩. “ர (ஒத்து:

Consonant succeeding a short vowel;

SiCnge Ser Gerad CoidGwyssi.

Gp sow kura-, 129. tr. cf. ¢p-. To emit,
Bive ௦01; வேளிப்படுத்துதல்,
கொக்தச் குழலைச்

one of ஊசற்2/ய//ம7 சாரிபேழுத்துள் ஐண்றுய்ப் பெரும்

குறந்த புழுகட்டி (இவ். பெரியாழ், 9, 5, 8).

குறுகீவரம் உகரம். (தொல். எழுத். 9.)
G@Pp-BH kurru-, Sv. tr.
1. To pound;

Dance of Kuravar;

பாலும் மோழ்களின்

ஈற்றில் அரைமாத்திரையாய்க்

Meni-

லெல்களைச்

குறக்கூத்து

kura-k-kittu,

n.

குறவராடங் கூத்து.

<@pbt.
(3)

குறக்கெஞ்சு %ப7௨.1-128௦ய, n. <id.t.
இடித்தல். (சூடா.) 2. To strike, hit, butt; தாக்கு. Cring
inge attitude els
wo
of a Ky;12720; குற்ற
குற்றஜ்சேம
ஞ்சேய்;்த குற
சல். மூசத் பகுவாயிற் குற்றா கிற்குஞ் சலவசை (சக்தபு.
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குறுங்கலித்தொகை
Gnms0sOQ5t
ene
n. <id.+.

கவித்தோகை,

An

kuru-n-kali-t-tokai,

ancient

(புறநா.

GMwsppe

Tamil

See

முகவுரை, பக். 5.)

kuru-n-karralai, 2.<id.+. A

sea-fish, silvery-grey, attaining
Sciena

classic.

maculata;

adoSer

1 ft. in length,

aims,

(W.)

குறுந்துளசி

குறுஞ்சீர்வண்ணம் 1ஃ02ப-ங்-௦17-4வரட
வா, ௩.
<id.+. (Pros.) A rhythm effected by using

only short syllables; 5iGrgdens UuSermapgs

கந்தம். (தொல். பொ. 598.)
குறுஞ்சுருட்டை kuru-fi-curuttai, n.<id.
+. Variety of Echis carinata, short carpetsnake, as being the smallest;

சுநட்டைப்பாம்பிற்,

Gmeen@
kuru-n-katu, ௩. <id.+. (M.
kurunkatu.] Thicket, small forest or jungle,

சிறிய சாதி, (நா. 30. 154)

மனையோள் (ஐங்குறு. 410)

ஒருவகைப் பூடூ. (ஈன். 259, மயிலை.)

copse, underwood;

குறுவ்காலெலி
A rat; areSaims,

%0ப-ந்-18]-வ4,

2. மக். 4.
@s

(wW.)

Gpm@exraxsh kurudkinni, 2, Bell-metal;
வேண்கலம். (யாழ். ௮௧)

குறுங்குடி யான் 1%02ம-ம்-16ப1143-க], 2. prob.

மயிலை)

kuru-n-kentai, ௩. <ep

மை.
1. A fresh-water
Sin. in 1202ம், இகரம்

fish, silvery, attaining
௦4012) நன்னீரில்வாழம்

மீன்வகை. 2. A small river-fish, silvery, Barbus
dorsalis; gom8drams.

GM BIENS kurunkai, n. (L.)
1. Conehead.
See 3868.
2. Square-branched conehead,

m. sh., Strobilanthes kunthianus;
வகை.

குறுங்கொள்ளி
கொள்ளி.

Firebrand

குறிஞ்சிச்செடி

1:ப£ப-ந்-120]])

௩. &குது-

partially consumed;

குறுங்கோல் %ப0-ப்-10], ௬. “184.

genpd

1, த

ட 204, தறவ!1 51101) சிறிய கோல். குறங்கோ
லெறிச்ச மெடுஞ்செவிச் குறுமுயல் (புறசா. 339). 2,
A yard-measure;

@&Gare.

Loc.

GMeHF coum kuru-f-campa, n. <id.t. A
sub-species of campd paddy; siburt Grdams.

கு௮ஞ்சம்பா பித்தம் குடியிருச்சச் செய்யும் (பதார்த்த,
812.)
குறுஞ்சிரிப்பு
Smile; yérF fay.

kuru-i-cirippu, n. <id.+.

Gwig5Ftv|
sev kuru-A-cilai-k-kal, n.<id.
ரு...

86ம் 81008) ஈரக்கல். (சல். ௮௧.)

”

குறுஞ்ட்டு %070-6-௭((ம, n.<id.+.
cast into a

குறுணி kuruni, n. prob. id. A grain
measure
=1 marakkal or 8 measures; [a] orc.

குறுணிப்பாடு

நேல்முதலியன குற்றுங் கூலி. (சன். 400,

GpmQscerent_

மைர.

(w.)

(மூ. ௮).

குறுங்கூலி 1110-ந்-1£01, ௩. 4குற- 4. 11051றத ௧௪85;

GPearev kurunal, ௩. &குறு-மை* நாம்.
Broken rice, 101560 ஜகம், ச:11) குறுநொம்..

Yellow sulphuret of டூப்படிகொண்ட தானீயவளவு.

குறஃமை 4 குடி 4 yer.
arsenic; gerald.

குறுஞ்சூலி 1பாய6௦பி1ழ, n. A kind of shrub;

Faar6. G@pwen. pareras

pot and taken at random;

ஓட்டக் குலுக்கியேக்கம் சீட்டு,

Chits

கடத்தி

£ல்

+.

Land

kuruni-p-patu, 1. குறுணி

requiring

one

kuruni of paddy

509 16) குறுணிவிதைப்பாடூள்ள நீலம்.

குறுணை

to

(2.,4,5. 1, 8)

101003, ௩. 4கு௮-மை

சொய்.

See

Sopris,

குறுத்தடி kuru-n-tati,

௯. <id-+.

1. Short

5006; சிறிய கழ். (வொ.) கோழிவெண் முட்டைச்
கென்செய்வ தெக்தாய் குறுக்கடி. (இவ், பெரியதி. 10, 9,
7).

2

Dram

50/06; பறையடிக்குங்

கோல்.

சன்

றைச் குறுக்தடியாகக்கொண்டு (லெப். 17, பாட்டு, 1,
உசை.) 3. 5௦6 குறுந்தறி, 8, (௮௪. கி.)
குறுந்தறி koru-n-tari, n. <id.t.

1. Orna-

mental capital of a column or pillar; Gunes.

an)

a wall

படி ன

2. Stake; சிறுமை,

to support timbers;

3. Blocks built in

agPagangs smigid

க ஒட்டித் தாண்போல் எழப்பிய கட்டடம்.

Ww.

GM PST ar kuru-n-ta], n. <id.+.

51825;

Narrow

குறுகிய படிக்கட்டு, குறுக்சாண் ஞாயில்: (பதித்

அப். 71, 12).
குறுத்தானி kuru-n-taji, n. 412.4. Hairyleaved creamy-white bindweed.
(மலை.),

GHGH-@
வல்லா

edanta,

dist.

by

fr.

See சிறுதாளி.

kuru-n-tirattu,

n.

ponkuvacrayar,

treating

peru-n-tirattu;

தொகுத்த ஒர வேதாந்தநூல்.

்

<id.+.

குறுத் துழாய் %0ா0-0-0]53, %. 414.4.

குறுந்துளசி,

(மலை;)

குறுத் துளசி

of

தத்துவராயர்
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kugu-n-tulaci, n. <id.+. A

small species of basil; Fpgua.

(ute)

குதுமா
குறுமா

kuruma, 2. <U.

korma.

A kind of

Sytbyeralér

slew seasoned with condiments;
abst.

Loc.

n. <Ga-ewt+.

kuru-makkal,

GSpot SHOT

56௦ நறுமக்கள். ஊர்க்குதுமாக்கள் வெண்கோடு சழா௮
லின் (புறகா.

94)

(இல். வை.)

Croup, Trachitis; குழந்தைநோய்வகை.

2. €குறுமுட்டு.

காகவுடைய கீழ்மக்கள் கூட்டம். குசமொழிக்கோட்டி.

'கெடுககைபுக்கு (சலப். 16, 03).

Gppt_rerCaste

kuru-muttana-velai,

Work on a very small scale with

n. id.+.

Gasmqw

materials;

insufficient

சுநக்கததிற் கேய்யப்படும் வேலை.

(4.)

௩.

மரவ,

குறுமுட்டு

agaaor rid

<ep-@et.

1. Gross 1%5016006) 100010௪௭௦6; அளவு
(w.)
2. Great urgency, as for busiகடந்த செநக்கு.

ness put off until the last moment; sg Gamftod
சேய்யாமலே தாமதித்திநந்து கடைசியில் முடிததற்கு

விரையும் அவம்.

gGsab.

3, Narrowness, closeness;

4. Coercion, compulsion; பலாற்காரம்,

5. Sudden encounter, as at a corner; sieGueir

எதிர்ப்படகை..

Wg kuru-muti-kuti,

his kingdom by paying tribute to an invading
சிறு

30, உரை)

1வரய-ஸஷலி,

Smile;

See

n. வில்.

குதிழயல்,

x.

kuru-muruval,

குறுமுறுவல்

படையேடூத்துவந்த பேருவேந்தனுக்குச்

பணிந்து

திறைகோடூத்துத் தன் குடிகளைப்

புரக்தம் புறத்துறை. (பு வெ. 8, 17)

0042

வட்டம் 1020 -௮ஷவா, ச. “மர்.
துறுக்களவு.

sea-fish,

greenish,

குறுவா

kuruva,

A sea-fish.

கற்றலைமன்.

Gprura

kuru-v-al,

A

கடல்மீன்:

indica;

Pellona
83.

id.t.

prob.

7.

1200-4924,

குறுவளை

வகை.

(கணக்கதி.)

See ad

<6p-ant ge.

a

Jointed ovate-leaved fig. See @4#.

குறுவாழ்க்கை kuru-vajkkai, 2, <id.+
2. Short-lived
1.’Poverty; at'séind. (Ban)
enjoyment; ophuames @eérub. (w.)

குறுவிசனம்

kuru-vicanam,

௬.

<id.+,

Gloomy state of mind, melancholy; s@udu

m <id.+. மான கவலை மிததி.

Pinas Pemoumw gv.
Family of pettychiefs;
முதவியோருமாய் (தொல்.
பிறந்தோர்.
குதுமுடிகுடிப்
குறுமுயல்

(Purap.)

குறுவஞ்சி kuru-vanci, n. <id.+.

Theme of a petty king securing the welfare of

உ;

(w.)

Band of riff-raffs who spend

their time in mocking and reviling others;
பிறரை ஒசழ்ந்து நசையாடேதலையே போழதுபோக்

வேந்தன்

One daringly insolent, brute, savages முரடன்.

kuru-moli-k-kotti,

குறுமொழிக்கோட்டி

n. <Ga-cw+

A kind of கவ;

குறுமின் (சபற்ற, 2. <id.+.
fish; Webrarms. (W.)
kuru-muttan,
Sopa

<id.+.

உ.

kuru-mantam,

குறுமாந்தம்

பொ.

குறுவீற்று
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Yard Poy.

<id.+.

See 6D!

குறுமுணி kuru-muni, உ. <id. +.

குறுவிசாரம் kugu-vicdram, n. <id.+.

See

குறுவசனம்.

GpaSut

kuru-viyar,

௩. வியர்,

Slight

குறுவியர் பொடித்த

perspiration.

See §p:Gartmal.

Short viper;

விரியன்பாம்பிற் சிறியவகை,

கோலவாண் முகத்தன் (மணி. 18, 40)
GopiaMAuscsr kugu-viriyan,

குறுவிலை 1ஷா-னிஷ் ௩. <id.+.

m

விமர்,
(31, 38).

Scarcity,

முனிவன். அகப்பொரு எமுதினைச் குறுமுனி தேறவும் வம்; விலைக்குப் பண்டங்கள் அருமையாகக் கிடைக்

(கல்லா 62, 20).
GHidpeflasest

kuru-munivan,

2. <id.+.

கை.

(4)

-தல்
கொள்
குமுவிழிக்(ஞூ)

ரபர்]:

kol-, உட வம் வக், To close, as eye-lids,
யவன்] அகத்தியன், படிகேர் கிறுவவரு குறுமூனிவன் 10:85; இதம்துவிதல். குவளையஞ்சிச் குற விழிச்கொள்
Lit., dwarfish sage.

(சேதபு.

காட்டுப்

சூறுமை

ruppu.]

Agastya; [(கு௮ுகிய வடிவுடை

ஞூம் வாட்கண் (2லச. 2998).

1)

kurumai,

1. Shortness,

குறுகிய தன்மை,

». [K. durucu,

brevity,

M.

kts-

conciseness;

குறுமையாய் செமிமையாகி (கர்சக

ஒங்காசவிலிங். 29). 2. Dwarfishness, low stature;
குள்ளம். 3. Defectiveness, imperfection; Sanmay.
4.
ஒருதான் மணடிய குதுமையும் (தொல். பொ 07).
(uit
syaremun,
Nearness, closeness, proximity;

ஓனப். 29.)

kuru-vili-vili-, v. intr.
GRAS PaIp-65
through anger
intently
look
<id.+. To stare,

எ மவ) கோபம் பயம் முதலியவற்றஸ் வேறித்துப்

பார்த்தல்.

GHcSHp kurv-v-irra,
that calves frequently;
Loc.

+ re. Cow
n. Cid.
sG8eGfei ஈனும் பசு.
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குறைவேண்டுதர்

80; காரியபலன்., மாறாஎன் சவசாத மணிமாமை குறை
விலமே

(இவ். திருவாய். 4, 8, 1).

குறைவேண்டுதர்
@p+.

kurai-ventunar, ௩. 4கு

-Persons petitioning for their wants;

கர்க்கும் குறைவேண்டுசர்க்கும் (பெரும்பாண். 443).
குறோூக்கை kurdkkai, ௩... [1. guraka.]

ஓற௦1௦2; குறட்டை. குறல்கு குத்திக்கொண்டு குறோச்
சை கத்தி (ஒழிவி. யோக, 10).
GCapt_aor_ kurdttai, n.
குன்மக்கட்டி
+.

Glandular

100௦?

(we)

1. Mus-

2. 5௦ பிச்சு

566 காக்கணம்.

விளாத்தி..

kunma-k-katti, 2. <gulmae
enlargement in the abdomen,

வயிற்றில் உண்டாகும் ஒருவகைக் கட்டி.

குன்மக்குடோரி kunma-k-kufori, n. <id.

+kuthara,

chronic

ஒருவகை

A water-plant

capable

of curing

போக்கவல்ல:

குன்மத்தைப்

dyspepsia;

நீர்ப்பூ.

(பதார்த்த. 244.)

ச்மசூலை 1200௯௨-௦01வம, 2. “14.4.

See

குன்மம், 1. (இங். வை.)

kunma-p-purattu,a. <id.

@erwwviy7@
+.

Chronic

the kunmam

dyspepsia, acute pain attending
§riné

disease causing vomiting;

தால் வாந்தியுண்டாக்கும் வயிற்றுநோய்வகை.

(7.)

1. Chronic

Stupid kunmam, n.<gulma.

dyspepsia; glandular enlargement in the abdomen, as of the mesenteric gland, causing
indigestion,

and

colic

வயிற்றுவலி முதலியன

குன்றம் kunram,
K. Tu. gutta,

அனுகூல காரியங்களை விநம்புவோர். முறை வேண்டு

sell-shell creeper.

குன்றிவேர்

அச்ணம்.

0111௦௩ ;

நோம்.

வயிற்று

காணும்

2. €குன்று.

M. kunnam.]

குன்றர் முழவ்குங் குசவை

(திருக்கோ. 127).

Gerpev kunral, n.< GoraH-. 1. Diminishing,
decreasing; g@pms.

2. (Gram.) Elision, omis-

குன்றலென்று (தொல். எழுத். 109).
Gerpaut kunravar, ௬. 4குன்று.

வாணர். (இவா),
Ger paws
Mountaineers,

Colic

pains or gripes consequent on chronic dyspepsia;

குன்மத்தால்வநம் வயிற்றுளைவு.

(14.)

குன்மவாயு kunma-vayu, n. Cid. +. Flatu-

குன்றவில்லி 120078-511111, ஈ. <id.+. Siva,

வில்லாகக்கொண்டவன்] சீவன். (இவா.)
குன்றாவாடை 1001858420], ௩. ளர். குன்று

+ got. North-east wind, dist.fr. kunru-vatai;

வடசிழ்காற்று. 7,0௦.
Gar kunti,n. prob. gerw-.

மணி, 3. குன்றுவ குன்றியனைய செயின் (குறள், 965).
4. A mineral poison; wGayP2n. (w.)}

குன்றிநிறக்கண்ணன்
1. One

red as

குன்றிமணிபோற்

the kunri;

ணுடையவன்.

(8.)

tion, one

நூற்குற்றல்களுள்

கூறவேண்டியதைக்

சொல்லுகையாகிய குற்றம்,

USEIMS

குறைவுபடச்

(தொல். பொ. 604)

௩.
kuprattu-c-citti,
குன்றத்.துச்சித்தி
குன்றம், A mineral poison; தாலம்பபாஷா

ணம், (1)

whose

குன்றிமணி

eyes are as
சிவந்த சண்

2. Indian wild hog, Sus
[@aégsainatenujon

யது] காட்டுப்பன்றி. (4.3)

1ம்,

2. <id.+.

1.

of crab’s 6;
தன்றிச்சேடியின்
2. Crab's eye. See geirH, 1. 3.

A standard weight for gold=4 paddy grains=

2.gr. troy =4 mancati =
pagoda; 4 Caw
அல்லது $ மஞ்சாடி யேடையுள்ள போன்றிறுக்கும்

நிறைவகை. (கணக்கதி)

n.C@eBuci+.

q.V.j

kunri-nica-k-kan-

nan, 1. <@e@H+.

குன்றக்கூறல் kunra-k-kiral, ௨. 4குன்றுa defect incomposi+. Incomplete statement,
nir-kurram,

[M. hunni}

1. Crab’s eye, m.cl., Abrus precatorius; குன்
நிச்சேடி. 2. 566 குன்றிமணி, 1. 3, 586 குன்றி

அதிமதமம். (34)

of ten

tract;

as having Mt. Méru for His bow; [@ugwtesou

lency connected with chronic dyspepsia; குன்

மத்தோக்டிய வாயு.

of the hilly

துறிஞ்சிநிலமாக்கள். இருங்குன்றவாண ரிஎங்கொடியே
(இருக்கோ. 15).

The red seed
சிவப்பு விதை.

@arinasa9 kuoma-vali, n. <id.+.

8௦6 குன்ற

kunra-vanar, ௩.4 குன்றம்...
inhabitants

thicket, bush; opis தூறு, (சூடா)

3, 19205௨

மிகுதல்.

மெய்பிதிதாசன்

கேதேல்விகாரம்.

sion;

indicus, as having red eyes;

(சூடா)

mountain;

மலை. பொதயிற் குன்றத்துக் spine Qsraa® (Mer.
25, 122).
@erpit kunrar, n.<id. 566 குன்றவாணர்.

(வேசம்)
2, A division of an army consisting
of 9 elephants, 9 chariots, 27 horses and 45
8001 90141675) 9 யானை, 9 தேர், 27 குதிரை, 45

பதாதி கொண்ட படைவதப்பு.

[1. 8௦௭2௭,

Hill,

4. Liquorice plant. See

Ger Pewee
eu

kunri-mani-c-campa,

A kind of reddish campa

நகம்ஞ்1) கெந்நிறழள்ள

சம்பாநேல்வகை,

(பதார்த்த.

319.)
Ger Dwi gy6 01

kunryal-ukaram, n.< Ger

p-+Qud+.

siPdugianr. குடுதுற வென்

See

னும் குன்றிய லுகரமொடு (ஈன். 331.
குன்றிவேர்

%பரப்ே,

1440௦1106 10017 அதிமதுரம்.

a

குன்றின்.

(தைலல. தைல. 4.)
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குன்று-தல்
குன்று!-தல்
{K. kundw.]

100,

5 v. intr. cf. ksud.

1. To decrease, diminish, become

reduced; §mmB&.

to contract limbs and look small;
உடம்பு கூனிப்போதல், (நெல். 9, உரை.)

2. To be ruined; sefaen_

தல், குன்றா முதுகுன்றுடையான் (சிவப், பீரபக், பிஷாட

2). 3. To fall from high position; நீலைகெடூதல்,

குன்றினனையாரும் குன்றுவர் (குறள், 905). 4.(Gram.)

1௦ 6

குனிப்பு

ரரி(ச0, 86 ௨1612)

எழத்துக்கேடதல்.

(சொல். எழுத். 109)
5. [T. kundu.] To droop,
languish; to be dispirited; arte&. gas surg
சால் மனங்குன்றினான். 6, 7௦ become stunted; to
be arrested in growth; amtsifuysa. Arsen

குனகு-தல் kunaku-, 5 v. intr. To prattle
sweetly; CargFUGuasd.
(திருப்பு. 20).

(w.)

Deficiency;

genpay.

hunista,

18. சரம]

பப்டி

(புதகா.

17).

2, [T. K. konda,

சிறுமலை.

குன்றுமலை சாடு சாடு

3. Mountain;

wae.

(fem)

711102; சிறு தவ. (இருக்கோ. 95, உரை.)
24th naksatra; spund. (WSn.)

குன்றுகூப்பிடு-தல்
intr.

<@erg+.

To

hill by shouting

4,

the

echoes

v.

of the

in play; seryergi எதீரோலி

செய்யுமாறு கூவி விளையாடுதல்.

(87)

Ger piswesr kupru-payan, n. prob. Gera:
+.

Clandestine union, as of lovers; களவோழக்

சம். கொள்ளாரிச் குன்றுபயன் (பரிபா, 9, 26).
குன்றுவர் %பரரபாகா, ஈ. “குன்று...

1. People

of the hilly tract; mountaineers; 59¢#Pe
மக்கள். (தொல். பொ. 20, உரை.)
2. Name of the
principal cultivating caste on the Palni hills;
பழனிமலையிற் பயிரிட்டு வாழம் ஒரு சாதியார், (௦, 3.
ற. 1, 108)

Gar peut oor
cf. Gewewaren.

kunru-vatai, n. prob. id.+.

North-west

wind,

hunrd-vdtai; an God endp,

குன்றெறித்தோன்
*எதி-.

dist.

Naut.

kunrerintén,

fr.

5810௨;

[குன்றத்தைத் சனது

எறிர்தவன்] முருகக்கடவுள், (பில்)

குன்றைவில்லாக்கனோன்
ksunna.

kunnam,

n.

1. Disgrace, dishonour;

Gerg-.

cf.

அவமானம்,

(இராமா. உயுத். 82),

குன்னல் 1:00081, ஈ. 416.
with cold and fever;

A cattle disease

acPaagGar® wor

(kK.

1. Mischief,

pranks; §pbLy.
2. Unfavourable turn, as of
௨ 0150856; வியாதி கோடியதாக மாறுகை..
Ge

kuna,

n. <U.

gunah.

Fault,

crime;

Shmd. (w.)
G@EFSLd
kunacakam,
n. <kunasaka.
Small climbing nettle. See wargGang. (மலை),
குனாசம் 10080௨௱, n. <kunasa. Crab's eye.

5௯ குன்றி, (மலை),
Geom -gsev kuni-, 4 v. intr. (T. kurign, K.
M. huni] 1, To bend, as a bow; ans.

Gehaci

௦85௨0௦5)

A

(Pas.

வணங்குதல்,

486).

to descend low; gabs&.

2. To

(சூடா)

(gu.7)

கொடிச்சி (சம்பசா, சத்திர. 24).
0௨018;
5. To

bow,

make

3. To stoop;

குணிக்ச

வசலிற்

4. To fall, as in

வீழ்தல். குஞ்சசக் குனிய தறி (Pas. 2293).
pity, commiserate, relent; டூரங்கதல்.

(சது;

குனி"-த்தல் 100!) 77 9, Caus, of குனி...

87. 1௦ 00, ௦0:௭6)
(தேவா.

n,

4).—intr.

வளைத்தல்,

குனித்த புருவமும்

1. To dance;

in singing; §5& நடங்கதல், (8)

இல்சே யொருத்தகொனிருந்சதே பெருங்குன்னம் (இராம
wn). 2, 5கோப1; பழி, சன்னிமேலே. யெறிந்தாற்

குன்னஞ் சொல்லாசோ

Collog.

வேலால்.

%மாவ்-ட11.]-

perh.

kunistam.]

ஆல்,
அன்பசென்பூடருசச் குனிக்கும் . . , பான் (இருக்கோ,

akkindn, #.<id.+. Blue vitriol; gia. (8. 9.)

Geert

M.

1. <id.

Lit. one who clove a mountain with

his 1௨௱௦6.

@eragzcnt kunastai, 2. cf. ku-nasta.

5. 10௨

kanru-kippitu-,

rouse

GarBue ருடனிருக்து.

குனட்டம் 10௨1௨0, ஈ. Atces. 506 அதி.
விடையம். (மலை.)
Gart@ kunattu, ௩. See sarapan.. (w.)
@Gatt_e_ kunattai, n. See garapen.

சளின் முதற் சையைவைத்தாற் குன்றிவிடும்.
Gary" kunru, ௩. <eerw-.
1. [M. hupu.]
(G7)

குளிரால்

CS 501d

Gsmbs. Loc.
குன்னா-த்தல் kunna-, 77 ௨4 prob.
ae
+ .gé@-. To shrink and crouch with cold,

1).

2. 17௦ quaver, quiver, shake, as the voice

Ge?

Curvature;

kuni, n. 4குனி!... (K. M. kuni.]

(லச. 704).

aes.

2. 8௦5;

Gerfl@srer

வில். (கத)

une

1,

வெண்மதி

குனிப்பாய்ப்பார்-த்தல் kunippay-p-par-,

௦.88 “குளிப்பு.

110, to stoop and

look. To
look narrowly into a matter, Pay
special attention 10; கவனமாக உற்றுப்பார்த்தல்,

குனிப்பு" 001,

வளைகை..

குனிப்பு"
ஆடல்.

து

க்]

௩. 4குனிட, Bending;

kunippu, n. <@erf®.. 1. Dance;

ஆகந்தத் தேன்சொரியும். குனிப்புடை யாலுக்சே

19, 8) 2. & 1804 ௦4 ௨௦௨;

கூத்துவகை,

குனிப்பு/3 மற்றம,

௩. €குழிப்பு 4குளிப்பு.

A peculiar rhythm in verse.

GBAG-GO

kupuku-,

Ski,
ing,

566 தழீப்பு. (4.)

5 v. intr.

குனகு-, (34.)

@eom kunai, 1. cf. கொனை.

See

8.

A cotton

kujili-k-katai, n. 4குஜிவி

Ge o9 127
LD kujili-p-pottu, n. <id.+.
தகட்டுப்

போட்டு.

or unirrigated land,
மான நீலம். (௦. 6)

opp.

Dry

to tari; amunmbu

குஷ்டம் kustam, n. <kustha.

Leprosy;

பெருவியாதி.
Gapy. kusti, 2. Throw of number one in
a game played with cowries, etc. 586 குட்சி, 2.

Gagrav kusal, 2. <U.kusal.

GaP
801;

kusi, n.<U. khusi.

குழந்தைகள் கத்துவது

566 குஷி.

Gaiety, merri-

சந்தோஷம்.

காடொருவழித்தாய்க்

serving; dad Gatos.
கேட்ப (பு. வெ. 6, 31).

&_&Llb kikam, n. prob. gidha.

of being

Small round piece of thin glass stuck on the
forehead by young girls; பேண்கள் நெற்றியில்

GaZG kuski, n. <U. khushi <Suska.

onom+.

a. <s

ka-k-kural,

tesponding to a call. Waiting one’s command,

Evening bazaar; 2f4deenr. Loc.

கண்ணாடித்

[28. ச28clamour;

கூக்கேட்டல் 14-1-%8(வ], ௩. 4கூ“4. 100,

கடை.

ஓதவகைக்

sp.

குரல் கேட்டு (மண். 19, 17).

kujili, n. <U. gusri. See seeds

இட்டுக்கோள்ளும்

Porridge;

Cry, as of children or koel;

1வர்தாக்(, adv. <U. guzdra.

குஜிலிக்கடை

Corr. of ay.

போன்ற கூவென்னுத் சத்தம். குழவி யேங்கிய கூச்

Through a person; கைவழி.

GRel

ka, n

&EGIG"

pest; Ugssufcval
yp 14dFams. Loc.
@*Bor kujan, ௩. <ku-ja. The planet Mars;
சேவ்வாய்.

குஜாரத்து

கூச்

பேரோலி, ம்மேங்கு கூக்குசல் சேட்டுமே (இவ் திரு
2. 116005 cry, as in seeking re42௦55). குறைதீர்க்கவேண்டி முறையிடம் தவி.

510097; மேலேழந்தவாறகப் படித்தல்.

kunai-vantu,

கோலங்கள்

வாய். 9, 5, 3).

To have a cursory or superficial

@eorcusin®

Coo-

கூவுகை.

கூக்குரல்! %0-1-1மாவி, ௩4௯74.
ural.)
1. Shout, outcry, uproar,

@eoortovG wows - ev kunai-pul-méy-,v.intr.
<@%1 +ye+.

n. Cae. cf. ka. [K. M. hii.]

of a 0016;

&
Loc.

Seiden

குனைபடலால் (அஷ்டப். இருவசல். மா. 88).

as

கொண்டு சேரும் குளிர்பிண்டியானே (இருத். 1).

1௨ ஸ்காற ௦4

or tip ofathing; sfenouter udsib.

+.

கூகைக்கட்டு

1068

குனிப்பு

கூக்:

The state

hidden, disguised, secret; wmmaj.

கூகமாய்ச் சொன்னான். 1,௦0.

& Sold kikanam, ».<gihana.

1. A term

of hidden significance; wepis Gutgg5mus

Gare.

(w.)

& ST St) ki-kakam, n.
palm.

அசப்பியமோழி.
Areca<givaka.

2. Indecent term;

586 கழகு.

(மலை;)

& GT @aicrev ki-ka-v-enal, v.intr. Onom.

expr. signifying (a)_ bawling, screeching; பே
சொலிக்குறிப்பு.. கூசாவென வெண்டளை கூடியழ (கத்த
agp. 11): (b) complaining, lamenting;

தற்குற்ப்பு.
கூகூ 10-19, ௩. 0௦.
gt

ஒலிக்குறிப்பு,

ஏத்தெழுந்த

முறையீடு

01௦00, ௦0109

கூகலொவித்திரன்

(காஞ்சிப்பு. ௮ரிசாப. 4).

&& Gauerev

ki-ki-v-enal,

mn.

Onom.

GainH kusti, n. <U. husti. Wrestling; we
யுத்தம்.

வென்று (வெல்சைக்கோ. 210).

குஸ்தூர் 1540, 8. Seam between the
ந12015 ௦4 ௨ ௦௧0; கப்பற்பலகைகள் சேருமிடத்

owl, Bubo bengalensis; Gata. ser. Cam) aos

துள்ள ஓட்டு, Naut.
குஹ்யம்
which

%ஸ்$௨ற, n. <guhya.

‘needs to be hidden;

veandsigtugi.

Secret, mystery; @saFutb.
கூ

&' ka.

1. That

Compound of 4 and ex.

2.

See manGalard. sions scrunsrsa@Qrerd க
கூகை!

1100) ௩, ௦4. 28௪.

யாயிரண் டல்லவை

Rock horned-

(தொல். பொ. 610).

& 006’ kikai,n.

East Indian arrowroot.

566 கூவை, கூகையுகங் கோட்டமும் . .

. uség (Gas.

1905).
கூகைக்கட்டு kikai-k-kattu, ௩. கூகை.
Mumps,

as making

கூவு உ <ku. Earth; ys. ater ponds கூகையோல
னுக்த வீங்கி
குதளென்ப (வள்ளுவமா. 14).

முகத்தை

the face look like an owl;

விங்கக்சேய்வததான

என்னும் அம்மைக்கட்டு,

பொன்

1064

கூகைகுழறு-தல்

கூகைகுழறு-தல்
<id.+.

7௦40௦6,

10122/-1ப]8ப-, உ. 2/௪. 1

88 ௧௦ ௦1;

FCG
HH SH.
+.

கூவைமா.

கூகைவீக்கம் kdkai-vikkam, 1. 4 கூகை! 4.
566 கூகைக்கட்டு,

(w.)

கூச்சக்காரண் 1 0௦௦8-%-18௨ற, ௩. 4 கூச்சம்!
+.

1. Shy, bashful, person; Gan’
an iGuassir.

2. Ticklish person;

evprdatpsrenascir.

கூச்சங்காட்டு-தல் 10௦௦8ம்-188(10-, உ. 2/௩.
<id.+.
To
டாக்ததல்.

கூச்சம்!
1.

5௨6;

tickle, titillate;

erpadab actr

10௦0௧0), 2. <ae#-.

Shyness,

bashfulness,

நாணுகை,

[M. kaccal.]

modesty,

கைதொழுூஉல்

delicacy,

கூச்சம்

சளைந்து.

(சைவச. ஆசாரிய. 68). 2, 1010/1510255; உடல் கூசு
கை,
3, Delicacy, as of an eye; unpleasant
tingling, as of a tooth;

கை.

adr ud முதல்யன

4, Hesitating, shrinking;

கூசு

werGuyrtew.

அக்தச்கொடியவனதுவீட்டிற் புகச் கூச்சம் உண்டாயிற்று..
5. Tremulousness, timidity, fear;

Ung

நடுக்கம்.

Qwbs@ps.

105, உ. 40. கரகம்.

A kind of goglet.

;Hev kici-p-par-, ற. 1௪. 4கூசு+. 566 கூசிவிம்

கூசைகீற்றால் . . , மார்புநோ

(பதார்த்த. 1013).

Mumps.

கூசா

(w.)

KH
HDI kakai-niru, n.< ees? +. Arrow1001 ॥௦ம;

கூசல்” 1008], 1. 4கூவு-. 5௦6 கூச்சல்.

ஆந்தை ஒலித்தல்.

kdkai-nir-k-katti, 2. 4110.

See mmadac6.

யண்டுமோ

கூட்டதாட்டம்

அவனைப்

Collog.

s¢egairaycior

பார்க்கும்போதே

HAaNf-bHv

kaci-vili-,

v. tr. <id.+.

1. To look with dazzled eyes; adrads gut
நோக்குதல்.
2. To look with eyes of grace; a6

ஞூடன் பார்த்தல், (11)
கூசு-தல் %ப்௦ப-, 5 v. intr. cf. kuc. [M.

kiicu.] 1. To be shy, bashful, coy; srapise.
அச்சமுக கொண் கூச (இருவ்ளை. திருமாட். 31).

1௦௪ பயன்; கடல் கூச்சக்கோளஞதல்.

2.

3. To

be tender, weak, sensitive, as an eye, a limb; to
be set on edge,as a tooth
; கண் பல் முதலீயன கூசு

தல். காணக்கண் கூசுதே (சனிப்பா.),

+. To recoil,

shrink back, as from fear; oF
OS erased.

கூடினவல்ல பேச காணின (சம்பசா. பூக்சொய், 6). 5.
17௦ 6 200160, ௨5 கட வாடு; நீலேதுலைதல். (மிங்)
&_&Se8" kicu-kan, n. <#aae-+. A kind
of nearsightedness, causing one to keep the
eyes nearly shut; @bwdcumtagioy Caunyio
கண்ணோய்வகை.

(58.).

கூசுமாண்டர் வய

கூச்ச

(2ா, 2, 4 824௨22.

(Saiva.) Lord of heils; நாகலோகவகளுக்குத்
&_FE1b" kiccam, n. [T. gutjju, K. kacu.])\ தி லைவர். Rewari Gooupsred® சசகஙகளுக்கும

Small-sized post, used in building; கட்டடத்திற்கு.
உதவும் சிறு மரகீகட்டை. 1,௦0௦.

கூச்சல் kiccal, ௩, 4 கூவு-. 07. hija.
[T. kiita.]

Collog. 1.
gad ௦0)

[K, kitkalu.] Outcry, clamour, hue
பேசோலி.
2, 01௦128; வாந்திபேதி.

&FA kicci, n. Pulp of wood-apple; fend
பழத்தின் சதை, (14.)
கூச்சிதம் 10௦040, ஈ. 566 கூச்சிரம். (9.)
கூச்சிரம் 0௦01௨௧, ௬. Seaside Indian oak,

Barringtonia racemosa;

வெண்கடம்பு, (மலை.)

& FS" kaccu, n. prob. mi. cf. kiroa. [T.

ici.) Sharp point; afw war.
S&F kiccu, n. <ae-. [M. kiecu.]

Hor-

ripilation, bristling of the hair; புளகம், மயிர்க்

கூச்சமரு (இல், பெரியாழ், 5, 3, 5).
கூசம்

kacam,

அதிபதியாய் (௪. போ, பா. 2, 8, பக். 204)..

HALL

GGG

kitta-k-kattu, n. Cacuw!

+.
Ties of blood, the bond of union among
2681811005; ஓற்றுமையோம் உதவக்கூடிய சற்றததார்ன்.
கட்டப்பாடூ.

S&L SEVED
*.

kitta-k-kalakam, n. <id.

1300) சனங்கள் கூட்டமிட்டூ விளைக்கும் கலகம்.

SLL
SC aM orter kitta-k-kollai, <id. +.

12௦04; கூட்டமாகச்சேர்ந்து புரியுங்கோள்ளை.
கூட்டச்சாலை

1%0112-0-0க1-),

n.

<id.+.

Public road shaded with thickly grown trees on

its sides,

Bass
BI

avenue;

@guéameet yipsrar

BYLGOPis UTEms. (w.)

wosGe

Hig kittati, n. <id-+.
Place in a
salt-pan where salt is heaped up; அளத்தில்
உப்பைக் குவியலாக டுட்டிரக்கும். இடம்.

கூச்சம்.

கூட்டத்தார் ஈ021020) x. cid. 1. Members

மனங்குலைகை,

of
Possibility
sao:
சணங்கள்sce.
கூதேற்குய
தவம்ofட் people gathering;

2. <id. Shyness;

பெசுமின் கூசமின்றி (இவ். இருவாய், 10, 9, 4).
௦4 ௨ 6010௨) ஒருவதப்பினர். 2. Members of a
&ev" kical, n. <id. [M. kidal.] 1. Shy- 500450; ஒந சழகத்தின் அங்கத்தினர்.
௦௦5; கூச்சம். பேரிடர் கசவின்றி (இருவாலலா. 27,
கூட்டதாட்டம் %0012-02(1க0, n. Redupl.
72).

(பில்.)

2.

னற 1வம்டு, 0007405100;

3. 2;

அச்சம். (௫௮)

Gt_1_ib'

kittam, n. <#@-.

K. Tu. kata, M. biitfam.]

(சூடா)

6. Class,
ams.

1. Union, combina-

kind,

(w.)

series,

தைக் கூறுவதாகவேனும் தனித்தனீயேதோழீலை விளைத்.
தற்குரிய பல காரணங்கள் ஒன்று கூடியதால் ஓர தோழில்
பிறப்பதாகக் கூறுவதாகவேனும் வரும் ஓரலவ்காசம்.

(அணியி. 55.)

(இவா.)

563002] 10167௦0056; மெய்யுறு புணர்ச்சி. எல்வளை
யாள் கூட்டம் புணசாமல் (பு. வெ. 11, ஆண்பாற். 8).

10. Abundance, numerousness; gs". (w.) 11.

Oil-cake; Gerendg. (aj. &.)

n. <kata.

a mountain, peak; woyjsd.

கூட்டமை!-தல்
0-+ g@00'-.

Summit of

(Se)

kittamai-,

in order, as the
instrument; uso
ஸ். கூட்டமை

வனப்பிழ் கோடபுதிக்குரல் (பெருங். வத்தவ, 3, 123).
கூட்டமை?

1ம(வாமர், 2. 416. *.

0௦0120

vegetable 1000; கறிவரீக்கம். (பிங்:)

கூட்டமைத

kittamai-ti,

».

<id.+.

Sacrifical fire at the wedding ceremony; மண
வேன்வித்தி, கூட்டமை இழுதற் குறையா கெறிமையின்
(பெரும். வத்தவ. 17, 118).

14((லலண்ரயு, 8. 4கூட்ொ௮

கூட்டமைவு

மை!... 785/010 2108611007) கூடியீரக்கை. அவனொடு

பின்கூட்டமைவும் (பெருங். இலாவாண.

17, 16).

கூட்டர் யலா, 1. 4கூடு-. [18 2817௪.]
(115௦)

உன் கூட்டசா மரக்கர்

இனத்தார்.

form made
we. A kind of curry in semiliquidிகள்
தயிர் ps
காய்கற
etc.;
curd,
of vegetables,
லியவற்றல் செய்யப்படூம் ஒநவகைக் கூட்டுக்கறி.
கூடு. 4

2.

kittarravan,

கூட்டற்றவன்

; Gasdgar
ap'-. (W.) -1, Oneunfit forcompany
dgib egaitgoics.

3. Outcaste, excommunicated person}; சாதிவிலக்
குண்டவன்.

௪.

கூட்டாக்குழப்பம் 1208-12-20] வவ,
neg.+.

<acO-+%

disorder;

prpLoTp!.

UL
+.go+.

(W.)

TeHCF IQ
Loc.

1. <«O-

katai-cdru,
meal,

Common

1,

things,

of

Confusion

as

at

a

2. Rice boiled
நம்மாம்௦) கூடியுண்ணும் உணவு.
தங்கள் சேர்த்
தார்த்
கறிப்ப
etc.;
bles,
with vegeta
துப் போய்கய

சோறு.

கூட்டாணி
Nail

kittani,

4 ஆணி:
ு௩. 4கூட்ட

for joining two or more pieces of wood5

மரப்பலகை முதலியவற்றை இணைக்கம் ஆணி.

கூட்டாளன் 101 வி௨, ௩. 4கூட்டுர.
See கூட்டாளி, 1, 2 கூட்டானா
hittdlan.)

(14.
Ra

1. காமச்கொடிக்செந்த சொழுகா (அருட்பா, 41, அருள்வி.

Companions; தோழர். 2. Members of the same
ெடன

kittaviyal, n. 4கூட்டு* அவி

கூட்டவியல்

gaidr, 2. Useless person; garmi

v. intr. Ce

To be mixed, as the ingredients

of sandal paste; to be set
different parts of a musical
வகை
உறுப்புக்களும் சேர்ந்

in

consists

which

enumerating together various actions or causes
associated with some common object or result;
ஓருகாலத்திலுண்டாதம் பலதோமில்களின் கூட்டத்

8. Battle, fighting; Gurt. (@az.) 9. Copulation,

கூட்டம்” 000,

A figure of speech

(Rhet.)

set, species,

7. 5௦6 கூட்டவணி.

மீயந்க-ர-வம் ௩. €கூட்டம்4

கூட்டவணி

[T. kdtamu,

tion, meeting; Gms.
2. Crowd, flock, berd,
3. Asclump, swarm, group; #usir. (#7)
sociation, society,
assembly, confederation;
சபை,
(பில்)
4. Kindred,
relations,
tribe;
இனத்தார்.
5. Friends, companions; ptwSeort.
genus;

கூட்டிக்கொடு-த்தல்
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கூட்டம்

(கம்பசா. சடாயுவு. 84).
4 H08
FCLTSG kittarakku, ௪. “கூட்டு

14).

கூட்டாளி யுத், உ <id.+.

[M. haipealé.]

1. Associate, companion; #Gp&geir.

2. Part-

கு. 1560 1௨௦; செவ்வரக்கு. கூட்டசச் கெறிக்த பஞ்

of
ner in trade, coparcener; பங்காளி. 3. Agent
0. 24.
nger.
amPwo
ss;
busine
ing
-lend
a money

2. Association,
1. Uniting, joining; #& Gana.
கூட்டாவு
போதமிச்சவர்
சகவாசம்.
௮00021௦4௧0௦6;
(ஞானவா. முமுட். 25). 3. Collection, aggregate,

(w.)
கூட்டிக்கட்டு-தல்

னி
4. 03], 2௦0௦) உடனோத்தவன்.. என்5. கூட்டா
Fellow,
மூடியும்

எளிதில்
யம்
அக்காரி
யானால்
கூட்டரவு kittaravu, n. <%0-+ soa sufi. one of a pair, as oxen, horses; ஜதையில் ஒன்று.

(Gas. 1366).

5601௦5;

(54.)

போநட்கூட்டம்.

union; Gatdmas.

4. Combination,

இவற்றின் கூட்டரவின் ஒருணர்

வண்டாம் (9, போ. பா. அவையடச். பக். 36).

கூட்டல் 1ம0வி, ஐ. கட்டு.
joining;

aGma.

powerful kings;

2. Seeking

aTu

the

1. Uniting,
alliance of

spergs துணையைத் தேட

கை. -கூடினரைப் பிரித்தல் கூட்டல் (பு. வெ, 9, 37,
உறை.

3. (Arith.)

Addition;

டொன்று கூட்டேதலாகிய கணிதவகை,
134

எண்களை ஒன்றே.

<ec@-+.

katti-k-kattu-,

tie together; சேர்த்துக் கட்டல்.

on another's land;
சேர்த்துக்கோள்ளுதல்.

pt

கூட்டிக்கொடு-த்தல்

<id.+.

v. fr

1. (M. kappibkette.] To gather and

[M. alfikkotu.]

2. 1௦ encroach

நிலத்தைத் தன்னதாகச்

katti-k-kotu-, v. ér.

1. To give more,

டத்
1௦006856) ௨04 60; முன்னீநந்ததோடூ சேர்த்துக்கோ
களை
பெண்
;
pander
pimp,
the
play
g&. 2. To
வியபிசாரத்திற்குக் கூட்டிவி௫தல்.
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கூட்டுக்குடும்பம்
டிக் கட்டேதல்.

2. To set up an additional prop

as a support toa weak pillar; வலியற்ற தாணிற்கு

முட்டுக்கொடுத்தல். Loc.

kittu-k-kutumpam,

n.

Joint family; WPoStarunang a50c

paste;

To mix

scents

in preparing sandal

sigarg Pa amatar aide.

கூட்டுண்(ணு)-தல் 1400.)
tr,

1. To dine

together,

kittu-vanti,

GuopaOsrer airy.

Loc.

@+.

5௦6 கூட்டூவியாபாரம்.

கூட்டுவாய் 1011-4823, ₹. 4 கூட்டு- 4. 1௨
tail joint

v. <id.+.

முதலியவற்றின் போதநத்தூ. Loc.

as at a feast;

ay

<a@+.

&U Oars Saeb kittu-varttakam, ஈ. 4 கூட்

Loc.

யுண்ணுதல், வரிவண்டு பண்ணலங் கூட்டுண்ணும் (பு.

n.

Cart with hood or curved top, opp. to moftaivanti;

பம். 7௦௦.
கூட்டுக்கூட்டு-தல் 100(0-12-10(10-, v. intr.
<id.+.

மீ63சக0, 0005017௨0௫) சதியாலோசனைக்கூட்டம்..
3. Slander, aspersion, calumny; utftiyens.

கூட்டுவண்டி

RLOSGOvorLD

<id.+.

கூடகாரம்

in a metal vessel, etc. ; செம்புபாத்திரம்

&UGaurest kattuvin, n. <id. [M. hittu-

@a. 9, 49). 2. To enjoy to the full; pond soi

ஐ. 12௦. 1. 000010௧015; கறியிற் கூட்டப்படும்
பதார்த்த வகைகள்.
2. போரா?
கறி,

49).—intr.

1. To accept tribute; FenpCamergy

<#@+.

(பழ. 266).

2. 0௦ ௨16 560081 16௦7௦௦0056; கலவி

வித்தல். என்னுண்ணலங் கூட்டுண்டான் (பு. வெ. 9,
தல். கொடித்திண்டேர் மன்னராற் கட்டுண்டு வாழ்வார்

செய்தல், கட்டுண்டு நீல்யெ . . . சண்ணன் (இவ்.இரு
வாய். 9, 5, 79.
கூட்டுத்தட்டு %0010-1801ய, ௩, <id.+.
Tray with a set of compartments for holding
curry powders ; 682g fw sibursiGumzser nad
கும் பல அறைகளையுடைய தட்ட,

&UGLiswe

(.)

kittu-p-panku, n. <id.+.

Share in a partnership concern; aTwruna
சேர்ந்துகொள்ளும் பங்கு. 7௦௦. :

கூட்டுப்பட்கு 1100-0 -0வ௨%ய

ged

௩. <id.+.

Boats provided with movable tops, to carry
about 16 passengers or cargo varying from 3 to

&_@alururgs

லது 3 முதல் 7 டன்வரை

சாமான்கள் ஏற்றுதற்கோ

மேற்கூடள்ளதுமான

தோணிவகை.

M. 915.)

&U@BLwieot_
(M. kattuppata.]

(#@, 10, 3, 5.)
SLOW

kittu-p-patai,

௩. <id.+.

Auxiliary force; gitemrtiuen.

kattu-p-payir,

Joint cultivation; Spar
uy.

Loc.

கூட்டுப்பல்லக்கு

n.

kittu-p-pallakku,

கூட்டுமா 1600-௯8) ஐ. 4கூட்டு*.
0598ம் 1௦ பொரு; கறியிற் சேர்க்கும்மா. 1௦௦.
1:00;

kittu-maru,

2

௬.

Gamgg

Flour

€கூட்டு-4.

விளக்குமாறு. Loc.

கூட்டுமூட்டு

«0.

<id.+.

சேர்ந்துசேய்யும் சாகு

<a@+. Palankeen with sliding doors;
கதவுள்ள பல்லக்கு.

Gury

(3.

(w.)

kattu-mattu, ». Redupl. of

1. Combination and co-operation

of persons for effecting an object; 8 காரியத்தை:

முடிப்பதற்குப் பலநங் கூட்கை,

2, League, con-

௩.

பலர்கூடிச்செய்யும் வரீத்தகம்..

கூட்டுறவு 1010 0கரய, ௩, 410.4.
1, 7௦10௧6 ௦0006௦11௦0) நேருங்கிய சம்பந்தம், கொள்ளை

வீனேச் கடட்டுறவால் (அருட்பா, 5], அருள்விள. 84).
2, பஸக்ற்ர்ற, 411௧௦8);

கூட்டுறவுச்சங்கம்
n. Cid. +.

சிநேகம்.

kitturavu-c-cahkam,

Co-operative society; &&w

prrewras

சங்கம். 74௦8.

கூட்டெழுத்து 148லியரயு, ௩. “பகர்.

1.

Cursive writing, running hand;
aensamaé
கூட்டியேழதும் எழத்து. 2. 74௦ ௦1 10076 161875
ஏார்ர1ளே. ௦00/௦4009) பல எழத்துக்களைச் சேர்த்தேடி
தும் எழத்து. 3. 0௦/00 600500205, ௨ க் (155);
இரண்டூழதலாகிய மேய்கள் இணைந்த வடவேழத்து.

7 0௯; 16 பிரயாணிகள் வரை செல்லுதற்கோ அல் (ஈன். 146, மயிலை.)
உதவுவதும்

kittu-viyaparam,

Joint concern, partnership in trade;

கூட்டை

1௨), ௪.

வகைக் கூத்து, (௮௪. கி.)

கூட்டோடு

050,

pletely, root and branch;

A kind of dance;

சம.

₹கூ.

s4Gu6.

96

ளே

Qarerger

சாண் புசமூன்றுல் கட்டோடே சாழலோ (இிருவாச. 12,
16).

&t_ kita, <#@-. [T. K. Tu. hada, M.
hata.] adv. 1. With, together with; arér. கூட
நின்று (குற்றா. தல. கவுற்சன. 65).
2. More than
due, more than enough, in addition to; Gud

பட, கான்கேட்டதற்குக் கடடக்கொதேதான்..... நமார்,

article having the force of also, even; eidanots

'பாதள்தநம் இடைச்சோல்.

பிரியமொடு பகையாளி

கூட வுறவாகுவன் (குமசேச. சத. 67).

கூடகம் 142120, ஈ. 422/௪.

0200, 060011)

வஞ்சகம். கடகத்சொழில் செய்யும் சொடியனை (குற்று.

தல. சவுற்சன. 05).
&Legis kitakaram, n. <hutagdra,

1.

Hall in the topmost floor of a house; மேன்மா
டம். (இறை. 91, 112.) 2. 9௨1௦௦௨; மாளிகையின்

நேற்றிக்கூட. (வச. 9838, உமை.)

AA kata-c-cittiri,n. prob. gidha
&_LFAS

+chidra. Square spurge. See #gurdaciro?. (#6.
௮௧)
8௩ <id.

kita-catukkam,

&LFZISED

+catuska.

See கூடசதூர்த்தம்.

caturtha.

Stanza

(இவா.),

gui sSld kita-caturttam, n. பியர்.
SF
of four

lines in which

the

letters constituting the last line are all found
among those of the first three lines; நான்காமடி
மீலுள்ள எழத்துக்கள் யாவும் ஏனை முன்றடிகளுள்ளும்
மறைந்து நீற்குமாறு பாடப்பேறுஜ் சீத்திரகவி. (சண்டி.

95.)

& Lom kitacan,
secretly of a2 woman
absent, the real father
twelve puttiran, q.v.;
ரநள்

n.<gidha-ja. Son born
when her husband is
being unknown, one of
பன்னீரண்டேவகைப் புத்தி

வீட்டிலில்லாத

கணவன்

கூடற்கோமான்
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கூடச்சித்திரி

காலத்தில் இன்னு.

னேன் றறியப்படாத ஒருவனுக்கு ஒருத்தியிடம் தோன்
றிய மகன்.
& towed kita-canmali, n. <kita-3almali, A hell abounding in thorny red-silk6௦100; முள்ளீலவு நீரம்பிய நரகவகை. கூடசன்மலிச்

போதன்.

கூடம்

3. 1ரஃப0, 4௪௦5ற1101ட வஞ்சகம்,

மடியோம்பு மாற்றலுடைமை (ஏலா. 17). 4, 17215610௦0,
untruth; பொய். கூடசாட்சியார் (வேதாரணி, கிரை
5. Dullness of tone in lute-strings;
யவ. 18).

யார்ப்பே

செம்பகை

ஒசைமழங்கல்.

இசைவாராது

கூட மதிர்வே (சலப். 8, 29).
&t_wp® Kitam, n. 1. A mineral poison;

எள். (W.)
Calabash.

tumbika.

cf.

2.

xkitampil,

கூடம்பில்

See

2. Sesame.

.
ம்௮௪.)
கோளகபாஷாண(சங்.

5௦6 சுரை. (மலை)

1 அரணம்.
&_L_soorth kitaranam, 1. 4கூடு-

52௦ திரிபுரம். அழலுணச் சதிய கூடா

Tiripuram.

ணம் (பு. வெ. 5, 1).

1. Joining, unit2, Sexual union;

kital, ௬. “1ல்.
Lo
(உரி. சி.)
பொருந்துகை.
ing;

ysrtsh. mips. Orerp@ser னெஞ்சு (குறள்,
3. Mouth of a river; sSuebr சங்கழகம்.
1284).
மலியோதத் தொலிகூடல் (பட்டினப். 98). 4, Confluence of rivers;

நதிகள் ஓன்றேடோன்று கூடும்

இடம், 5. Seeking; தேககை. (பில்) 6. (Akap.)
lady

love-lorn

Loops drawn on sand by a

for

கும்பியிற் ஐள்ளி (கற்றா. தல. சவுற்சன. 05).

divining the safe arrivalof her lord;

கூடசாலம் 1012-081௨, n. prob. id. A hell,
எழகரகத்தொன்று..
one of elu-narakam, q.v.;

சுழிக்க சுமிகீதறி, வசுதேவர்தம் கோமசன் வரிற்கூடி.

(குடா)

.

.

நீமித்தமறியத்

அவன்வநம்

பிரீந்தமகளிர்

pavaiarcs

கூடலே (இவ். நாய்ச். 3),
கூடனெடுங்சொடி. யெழவே

தரையில்

7, நிரீகம்பா௨; மதுரை.
(கவித், 81).
8. Thick

See
HL pser kitattan, 1. <kita-stha
of palmyras; அடர்த்தியான
கூடஸ்தன். ம்முடைய கூடத்தர் கூறிய வாக்குக்கனே' go £ப்பு. commonly
செயலைக் கூடலே (இசகு. தேனுவர். 70).
(9). மாபுகண். 19).
SLL pity kita-p-pirappu, ௬. <au.t.
Brother or sister; sGargmib.

kita-pakalam,

S&LLIMTsevld

<hita-

n.

pakala. Bilious fever which elephants are subject 03 யானைக்கு வநம் ஒருவகைக் கடுஜ்சாநோய்.

கூடபாகலக்தெனிக்து மெல்லக் கயம் தெளிவுற்றதென்ன.
(பாச. பதின்மூ. 169).

&11b' kitam, 2. 49௪.

1. 110056) வீட.

(Se.) 2. Drawing-room, hall; ft ydracid. 3.
Verandah; smpamd. Loc. 4. Elephant-stall;

&Lcveumus

trees, considered as a shrine;

தேவகோட்டம்.

warns

sass

கூடஞ்செய் சாரல் (இருக்கோ. 129).

8. 5140101045 5186, நவ எ; சம்மட்டி. (பில்.),
10. Shell
9, Mountain peak; woud. (Se.)

supposed to envelop 1௦ ௭௦014; அண்டகோளகை.

(பிக்.

11, Heap,

multitude;

திரள்.

கூடம்? katam, n. <gudha.

(உரி. கி.)

1. Conceal-

ment, privacy, secrecy; மறைவு. (பிக்.) 2. Secret;
anything hidden, concealed, mysterious;

wep

Hip of

கூடல்வாயோடு 1:0(2]-123-640, n. <id.+.
Gutter tiles;
(C:B.M.)

கூடல்வாய்மூலையைழட உதவும் ஒ6.

HK Lovi kitalar, n. <id. +H

kitalar.]

See ami,

neg. +.

[M.

கூடலர் குடர்மாலை சூட்டி. (பு.

வெ. 9, 9, கொளு).

கூடலி-த்தல் 111,

overhang, as the eyebrows;

யாணேச்சாலை. மதலைசட் டமைத்த தன்பழங்கடடம் (சல். gaat
ரி
5, 1௦; மேலிடம். கூடச் கூம்பு (பெ
லா, 60, 22).

GS. eqs. 40, 72). 6. Temple tower, palace
7. Open space under
௩௦; கோபுரம். (பில்)

kital-vay, 2. <id.+.

௨100௦4) கூரையின் சேரீக்கை பூலை. 1௦௦.

77 ௮. 84௪. “14. 7௦.
Somisgu

arpa.

புருவன் கூடலிப்ப. (இவ், பெரியாழ். 3,

கூடலிழை-த்தல்

19(21-]வ்.,

v.

intr.

To draw 87௪7 00. 5௨03; கூடற்சுமி
கூடல்.
வரைதல். நீடலச் துறையிற் கூட 'விழைத்தது (இருக்

கோ. 186).
Si get @iprit kitalor-kilar, n. 4 கூடஓரர்
+. The poet who composed Mutumoli-k-kaici

and compiled Aif-kuru-néru; முதூமோமிக்காத்சி'

இயற்றியவதம் ஐங்குறுநூறு தோகுத்தவருமான புலவர்.
+.

கூடற்கோமான் 1£0187-1%6௩8ற, ௩. £கூடல்
நஇதரரேக, 606 19றத ௦7 நரீவமமல) [மதுசைச்கு

இறைவன்]

பாண்டியன்,

(இவொ.)
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கூடற்சங்கமம்

KL pFmsioid kitar-cankamam, n. <id.

&Lrgub* kitiram, n. <katagara.
See
கூடகாரம், கூடாச மாட மயில்போல (வக. 2328).
S&L 7ip* kitaram, n. cf. 3alari. Asafoetida. See Guppiemand. (w.)

+. Confluence or junction of the Tungabhadra
துங்கபத்திரை கீநஷ்ரைதி
the Krishna;
and

யுடன் கூடம் இடம்.
வென்றே
Thicket;

Wat.

kitar-parrai,

௩.

கூடாரம்போடு-தல் kiitéram-potu-, v.
1, To pitch a tent; mwé
intr. Cavsi'+.

<id.+.

கிரகம் அமைதல். 2. To puta covering or hooded top
னா ௨ கோம்; வண்டிக்கு மேற்கூடு டுதேல்.

(j.)

FA_pPo\pusautd
The deity

குந்தளரைச் கூடற்சங்கமத்து

(கவிக். புதுப். 193).

கூடற்பற்றை

katarreyvam,

n. <id.+.
kital;

contemplated while drawing

படந்கழிக்கரிய தேவதை, (இருக்கோ. 186, உரை)
&Lor kitan, n. <gidha. See muadr.
சானீனன் கூடன் (ஏலா. 30).

kitasta-caitan-

கூடஸ்தசைதன்னியம்

கூடு-தல்

The immutable
n. <kita-sthe+.
niyam,
Brahman, as the embodiment of Supreme
Pia Ggrerguomysirar PiaFsmns
Knowledge;

mid,

Loc.

SLIT Toucerg kitara-vanti, n.<id. +. Cart

with a hooded top; Guba Gerer aderg. Loc.

wLoGaurapssid

‘ita-v-olukkam,

n.

<a @-+.g neg.+. Improper or immoral conduct, as inappropriate to one’s drama;

தகாத ஒழக்கம். (குறள், அதி. 28.)

Kip prigSSi-sev

intr. <id.+.

kiti-nati-t-tiri-,

உ.

To be always in the company of;

SLangsci9 riod kitasta-p-piramam, n. பீறநடன் விடாது சேர்ந்திநத்தல்.
<id.+.

நீர்விகாரப்

The immutable Brahman;

பிரமம்.

கூடஸ்தன்

10(25120, ௩. <hifa-stha.

1.

Supreme soul, eternal and unchangeable; ums
2. The founder
பிரமம். (வேதா, சூ. 79, உமை.)

மீக ரவாயி; குலத்தின் ழலபுருஷன்.

To

- Sv kata-, v. intr. <aO+g-.
SAT

become

lifeless, as

body;

to

HELTEG kitakku, n.<U.

of tobacco,

etc. used

(w.)
SLM STH

Ball

gurakd.

in hookah.

katatar, 1.

See குடாக்த.

<a9-+

neg. +.

556 கூடார், கூடாதார் சேனை (ஏனேர். 379).
கூடாநட்பு 1ல(8- வர்ம, . <id.+id.+Insincere and unreal friendship; 3sserba.g1

புறத்தாற் கூடியோழதம் நட்பு. (குறள், அச. 83.)

Enemies,
கூடார் யத ௬. “மம் 41ம் 4.
. 161)(இருக்கோ
கூட
8௦௯; பகைவர், கூடா சசணெரி

கூடாரக்கட்டில் 124௨-2,

சம்ப.

2. கூடா

ஆசம் with tester and curtains; ழுடுகட்

டில். (J-)
aLgtiiesmg.
3, 9௦6 கூடாரவண்டி.

5

கூடியவரை.

கூடியவரை

kitiya-varai, adv. <id.+.

.
.
katara-p-panti, #. <id.
(சிலப். 6, 120, அரும்.)

As

far as possible, as much as one is able; to the
@uweirmaiens. Collog.

utmost;

17.68
4;

<id.+

2.

kitiyar-peyar,

கூடியற்பெயர்

கூட்டத்தைக் குறிக்கும்.

@ue+. Collective 0௦0;
die; உயிர்நீங்கி.
பெயர். (கேமி. சொல். 31.)

வெற்றுடலாதல், கூடலான் கூடாமினான் (ரிலப். 20,
வெண்பா. 2).

wtguiot
@Oid kitiya-mattum, adv. <id.
4,

katili, n. prob. kautilika.

புலால்தின்போன். (மில்).

Flesh-

120-18-,

v.

intr.<#®-+.
1. To accompany, move
2. To succeed,
company ; 'சேர்ந்துவநதல்.

in
be

கூடிவா-தல்[கூடிவருதல்]

as in an undertaking; many ag
prosperous,
3. 7௦ 10௦856; மிகுதியாதல்: அவனுக்கு
தல்,

சாளுக்குமாள் பொருள் கூடிவருறது. Collog.

Kipereor uIhs sev katinarai-p-pirittal,
Separating enemy-kings by
n. Caigereor+.
creating dissensions between them; uméuset

களைத் தம்முட் பிளவுண்டாக்கிப் பிரிக்கை, (பு. வெ. 9,
31, eer)

we Ose

kitu-,5 v. [T. K. Tu. kid, M.

hitu.] intr. 1. To come together, join, meet; to

1600006 006), கே 119௦75) ஒன்றுசேரீதல். ௮ல்சைமலர்
2. To collect, crowd

கூடத் தலைமேற் குவித்தருளி.

வம் ௪. together, assemble, congregate, muster; திரளு
'கூடாரப்பண்டிகை 1:0(472-0-றஹரி
் தல்... கூடிய வண்டினம்சாள் (இல். இருவாய். 6, 8, 3).
கிறிஸ்தவத
ஒத
acles;
of tabern

414.4.

Feast

திததான். 047.
. LT. geகூடாரம்! kataram, ௬. cf. kutaru
1.

kitaram.
ddramu, K. Tu gudara, M.
awning, testh,
boot
pavilion, tabernacle,
Tent,
2.
கிநகம்.
படகி
;
உகம்
80
ng
er; conical coveri
1௦௦.
ூட,
ிக்க
Hood or covering of a cart; வண்ட

3. To

combine,

coalesce,

(fo)

bones; Gurgsase.

reunite,

as broken

4. To be avail-

2416; கிடைத்தல். உவமை Waqo®s «OC
சா. உருச்சா.

able,

44).

attainable;

(ste. Gog

20),

5. 1௦

௨

@wausd.

6.

To

possible,

Fast

(கம்ப

practic-

ல்லை.

come to pass, to
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கூடு
நேரி$தல்.

“happen;

கூடுக்சொலோ

இருவாறன்விளை

(இவ். இருவாய். 7, 10, 3).

கைதொழக்

7, 7௦

become reconciled, pacified, conciliated; @awti
குதல்.
8. To be fit, suitable, appropriate,
proper, decent, expedient; sg§sunpd.
9.
To accumulate; to be hoarded, stored up;
தொகைசேரீதல்.

10, To abound, swell, increase;

மிகுதியாதல். உள்ளல் கடின அயசம் (கந்தபு. காமத. 97).

11. To commence, begin; தொடங்குதல். ம.) 12.
To be achieved; maanGz&.
13. To agree, con521; உடன்படுதல். கொன்றிடச் கூடாதுள்ளம் (திரு.

mea. 1, 15).—tr. 1. To associate or befriend;
சிநேகித்தல். கூடிப்பிரியேல்
(ஆத்திகுடி).
2. To
புணர்தல், கொம்மைத்துணை

௦1;

மென்முலை யண்.

ணலைக்கூட (சந்தபு. மகாசாத். 17).
3. To reach,
arrive at; அடைதல், ஈகரம் கூடினான் (பிரமோத். 18,

64).

&G@" katu, 1. <aO-.

[T.K. Tu. gidu, M.

kadu.]
1. Nest, bird-cage, coop, hive, cocoon,
shell of a testaceous animal; upma: paSuad

நின் கூடு. (Ger)
2. Pen, sty, kennel, cage for
ஊோம்றவ/5; விலங்கக்கூட். கூடார் புவியும் (2வக. 9328).
(பொருச, 192).

4.

5. (Arch.)

Dome,

௦0௦1௨;

கட்டடத்தின்

receptacle, as an inkstand; moda.
8,
Covering or top of a cart; aldwydn6.
9,
Top of the drill for boring holes; gumn’usonr&
௯6.
10, [K. gide, M. kiada.] Basket for
catching fish;
Uru.
11. Witness-box;
சாட்சிக்கூ6.
12. Mortise, groove, in carpentry;

13.

Body,

as

the

sheath

encasing (106 5001: உடம்பு. கூட்டைவிட்டுயிர் போவ.

சன் முன்னமே (தேவா. 876, 2).
& O@amidueit kitu-kompan, n. <id.+.
Ox

whose

horns almost

meet

at the

points;

இது பாகம் தம்முட் கூடிய கொம்புகளுள்ள மாட.
4.)
& Ose kitutal, n.<id. 1. Excess; அதிகம்.

அவனுச்குக்

கூதேலாகவே

5000885; அனுகூலம்.

யிருக்றெலு.

கொடுத்திருக்றெது.

அவனுக்கு

kitu-vay-milai,

ச.
4 கூடு-

AOMO-wv

kitu-vitu-,

Lit., to leave (16 6௦0.

1. <RO+.

விட்டிங் காவிதான் போயினபின்பு (கல்வழி, 99),
கூவெட்டிருக்கெது.
& ont

kitai,

n. <id.

[T. gada, K. Tu.

guide, M. kita.] 1. Basket made of rattan, ola or

bamboo:

Usby

பேட்டி.

2. Palm-leaf

முதலியலற்றத்
cover

பின்ணப்படூம்

worn

over the

person, as a protection from rain; toonpfifurags

படி உடல்மேல் இடீடுக்கொள்ளும் சம்பைக் கொங்

காணி.
கூடை” யவ, ௩. 0௦ல். கூடு...
1. (Natya.)
Akind of hand-pose; g%sudmsams.
(Revd.
3, 20.) 2. (Mus.) See gam Gumidd. (Aen. 3, 67
உரை.)

2,

எல்லாம் கூதெலா

யிற் சாமான் எடூத்துவநங் கூலிகீகாரன்.

F_Dl_SGFSFONS kiitai-k-kuttakai, n.<id.
+.

Lit., lease by the basket. Rental fixed on a

rough estimate; மதிப்பாகத் தீர்மானிக்கும் தத்தகை.

(௦.8)
கூடைச்சாதம் kitai-c-citam, n. <id.+.
Basketfuls of food and dainties presented by

the bride’s people to the bridegroom's party
when

the latter depart homeward;

கவியாணத்

திற் சம்பந்திகள் தம்வீட் சேல்லும்போழத;) அவர்களுக்

குப் பெண்விடீடார் அனுப்பும் சித்திரான்னம். 1.௦௦.
கூடைப்பணியாரம்

10(2/-ஐ-றஷடகாகற,

n, Cid. +. Basketfuls of confections presented to the bridegroom by the bride’s people
at the time of marriage; கலியாணத்தில் மணையி

லுள்ள மாப்பிள்ளைக்குழன் கூடைகளில் வைகீதம்
பக்ஷணம். 7,0௦௦.
F_CM_LILITL_G

kitai-p-patal, ௩. 2 கூடை

+. (Mus.)

A song which combines wealth of

words

richness of melody;

with

GarfGahap

இசைச்சேறிவுமடைய பாடல், (சலப். 3, 67, உசை.)

&Og%0?

ப்பு.

asylum;

Collog.

katu-talai,

தநமசாலை.

7௦0.

n. Cid.+s%.

An

கூடுபூரி-த்தல் %0யறய்:, 9. 2. 4௯04.

2௦ நி11 பற, எச;

நீரப்புதல்.

2,

To become emaciated, to be reduced to a skele5௦௦ எலும்பு தோன்ற இளைத்தல். அவனுடைய மார்பு

& Ost’ katutalai, n. <id. [K. hududale.]

See %65%.

1,

7௦ 016; இறத்தல். கூடு

& OL GST ION kitai-k-karan, n. 4 கூடை!

கொமெதனை (9வப். பிர. வெங்கைக்கலம். 93). 7, 3211

(w.)

கூடுவாய்கூலை

+. The ridge of a roof; Guobarenmu2emrupte p20,

+. 1, One who sells vegetables, carrying them
in a basket; Recut காய்கறி விற்போன்.
2.
Coolie with a basket for carrying goods; gent

swgmG. 6. Quiver, sheath, case, envelope; ou)
தம் முதலியவற்றின் உறை. கோறுவக்குங் கூடு குறைத்த

கழந்துக்கூட.

வ்யா. 38).

கூடு கெழீஇய

or prismatical case, as a balloon, as the lamp
of a light-house; கரண்டு திரண்டு கூடுபோலுள்
ளது.

,தாரிதீரயத்தைச் கூடுபூரித்த இத்தனை (ய். இருமாலை, 6,

Hollow, globular

3. 1360204016 101 சாவக; நேற்கூடு.

குடிவயினான்

கூண்டா-தல்

கூண்டடுப்பு 140810 றறம, %. 4 கண்டெ-௮
01860.

(இந்தபாக. 67.)

1௦%

கூண்டா-தல்

To get matted
அதிருஷ்டத்தக்குத் மயிர் சிக்ப்பதேல், or

061.

586

அனலடப்பு.

kinta-, v. intr. <id.+ginterlock
he hair;
hair;
locked, as the

1071

கூண்டு

கூண்டு 10040, ௩. கூடு. 566 கூட.
கூண்டுப்புழு 1:0910-ஐ-றய], ௬. 4 கூண்டு.
Chrysalis;

கூத்து
௩, ௭கூத்துர் ஆடு.
%ப:8010,
Dancing, acting on the stages

கூத்தாட்டு
(M. kattattu.]

நடிப்பு. கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே (குறள், 332).
berg
we
kattati, n. <id.+. [M. kaeedti.]

புழவகை.

கூத்தச்சாக்கையன்
kitta-c-cakkaiyan,
n. (#4 +. A person of Cakkaiya caste whose 1. Dancer, player, ௨௦௦) நடன். கூத்தாடிப் பைய
2. Pole-dancer,
profession is dancing and acting; aga Pads லுக்கோ (சனிப்பா. 11, 7, 14),
3. Reckless,
5611கழைக்கூத்தன்.
BH சாக்கையர்குலத்தான்.
கொட்டிச் சேதம் . . 1800௦௨;
பறையூர்ச் கடத்தச் சாக்கைய னாடலின் (லைப். 98, 77), willed, unprincipled person; மனம்போனபடி
நடப்பவன்.
கூத்த நூல் kitta-nil, n. 414.4.
Treaகூத்தாடிச்சி 2011201௦௦, n.<id.+. [M. hat1456 00. ஐ65110018110௩ 1. 880108) அபிநயத்தைப்
1. 19௧௦௦0 2-ஐ10ி) கூத்துநடிப்பவள். 2.
பற்றிய நூல். (வக. 124, உரை.)
taticci.]
Boisterous, unruly ௭௦0௨௦) அடங்காது சத்தமிட்

கூத்தப்பள்ளி

1801௨2-ற-றவி%,

n. <id.t+.

டுத் திரிபவள். 7,0௦.

Theatre hall attached to a palace; seiro2er
யைச்சார்ந்த நாடகவரங்கு, (இறை. 81, பக். 112.)

+. [M.
&S5TO-gsev kattatu-, v.inér.<id.
hittdtu.} 1. To dance, act on the stage;

& SS oLsjovib kittampalam, n. <id.+ sou
லம். Theatre hall in temple; அபிநயித்தாடதற்குரிய
கோயிலாங்கு.

&Sf

நடித்தல். (சிலப். 12. பச். 819, ரும்.)
2. To
be elated with success, etc.; w&bsFulgged.

(ஐ. &. 5. 14, 143.)

kittar, n.<id.

கூத்தரும் பாணரும்

கூத்துநடிப்போர்.

91).

& SSIT
Hp iseo.

(w.)

Actors, dancers;
(தொல். பொ.

(வேண்டுதல்.

Oger.

kittar-arruppatai, 1.

a recipient of unstinted favours at the hands of
a king or chieftain, directing and exhorting his
the royal bounty; ufF&Gupd somoip a Ss2ers
பரிசில்பேற்றவன் ஒர தலைவனிடம் ஆற்றுப்படூக்கும்
புறத்துறை, (பூ. வெ. 9, 29.)
2, The tenth poem
கிய மலைப6கடாம்.

பத்தாவதா.

&_S5NA

kattarici, n. <ess-+.

Rice

cleaned from the husk by pounding, usually for
sale; goPP#. (w.)

&s5NASHMA kiattarici-k-kari, 2, “கூத்
sf@+. Woman who pounds and sells rice;

:

PPE GP aliprsascr. (W.)

&_S5er kittan, n. <aég. 1.[M. kuttan.]
2௦0, ௨௦0௦09 நடன். குழியும்ப சேத்துமெல் கூத்தன்.

(இருக்கோ. 135). 2. Lit., the stage-manager who
enacts the great drama of life. Soul, spirit;

[வாழ்வாயெ பெருமடகத்தை கடத்துவிப்பவன்] சவான்.
மா. கூத்தன் புறப்பட்டக்கால் (நாலடி, 96). 3, Siva;
Sadr, இற்றம்பலத்து மாணிக்கக் கடத்தன் (இருக்கோ.
4. Ottakkittar,

23).

the famous

poet.

See

அது

வேண்டுமென்று

village deity; ¢5 SsmoGzamps.

&SD
actor,

(தொல். சொல். 402, சேனா;)

தனக்கு

4. To

im-

பிடிவாதமாய்

request;

கூத்தாட.

& SSTSAL
aut kattantavar, n. <id.+. A

brother in the profession to avail himself of

gen
of the Pattu-p-pattu; UsaicuTi

prosper, thrive; GalSsaase.

persistently

portune,

Theme ofa dancer, himself

<a#gsi+.(Purap.)

3. To

அவ்வீட்டில் செல்வம் கூத்தாடறெது.

Loc.

katti, n. <id. [M. atti]
dancer,
2.

(இவா)
Collog.

dancing-girl;

Courtesan,
3. Concubine,

1, Female

sm edeenfans.

வேசை.
prostitute;
kept mistress; mas

பாட்டி, கட்டணை சேர் கூத்திமாரோடு (பணவிடு, 225).
&SHssoraran kitti-k-kallan, 2. 4கூத்தி
+.

33/2?

வாடபவன்.

&_

கூத்திகளோட

மிகவும்

op

7௦௦.

Suri kattiyar, n.<id. Concubine, kept

mistress; matnum2g.

Collog.

SGI kittu, 2. cf. kirdda. (K. katu, M.
1. Dance, dancing; sLemb. g@ga
மப]

கூத்தே (இய். இருவாய். 10, 1, 5). 2. Divinedances,

கிஸ்ஸ 1 உபராற்சா, 912., அல்லியம், கொட்டி, குடை,

குடம், பாண்டரங்கம், மல், தடி, கடையம், பேடு, மரச்
கால், பாவை; பதினொரவகைக் கூத்து. கடையம் . .

கம். பிறவி மாமாயச் கூத்தனேயே (2ல். இருவாய். 8,

ஒட்டக்கூத்தர், கூத்தன் சவிச்சக்ரலர்த்தி வாழியே (க்க

4, 11).
4, Strange event
சமச் சேயல். ௮ல்சே ஏதாவது

தரிசு.

Droll or ludicrous action, as a pantomime;
Gad Sassi. 6. Confusion; Situ. 7. A treatise of the last Sangam, on the art of dancing;

யாகப்பசணி,

முடிவு).

5. Sulphate

of copper;

(சங். ௮௧.)

கூத்தன்குதம்பை
Pointed-leaved hogweed.
வா. 508.)

kittan-kutampai,

1.

See p&Ganpp. (ure

.

கொட்டியிவை காண் பதினோர் கூத்து (சிலப். 3, 14,
உசை.)
3. Dramatic performance, action; நாட

or incident; ap
5,
கூத்து நடக்கும்.

நாடகம்பற்றியமைந்த ஒத கடைச்சங்க நூல். (இறை. 1,

பக். 5)

1072

கூத் தூக்களரி

கூத்தல்கொள்(ஞ)-தல்
கூகாளம் 10(8]௨௭, 2. 566 கூதாளி. (இவா)

கூத் துக்களரி 1:0110-1-1விவர், க.4கூத்த 4.
Play-house, theatre; #1 sand.

கூதாளி

RS HESTON kattu-k-karan, n. <id. +2. Dancing1. Actor, dancer; &ggrOGaer,

master;

கூத்தாட்்வோன்.

(ய)

3.

Buffoon,

(w.)

aréenacir.

mimic, comical person;

S_SGILIIGHT GOY-Fev

kattu-p-pangu-, v.

1. Tomake fun; to sport; todoa
intr. <id.t.
2.
droll or funny action; 'வேடிக்கைபண்ணுதல்.

&S girs

@

(W.)

§ptugGslgd.

To confound, derange;

kittu-p-pattu, a. <id.+.

Songs sung in dancing and dramatic perform௨௦௯5;

நாடகப்பாடல்,

(4.).

12000-0-0௦(1வி)

கூத் துப்பொட்டல்

2.

<id.+. Maidan or the open space for dramatic
performances; sm.aGaiat’.

&_ 5. GINO -gav kittu-vitu-, v. intr. <id.
1. To introduce the actors in a play; BTL&

+.

பாத்திரங்களை

say

அவைக்கு

something

or

humorous

அறிவித்தல்.

odd

or

thing;

வேடிக்கைசேய்தல்.

to

droll;

(14.)

2. To

to do a funny

amuse

an

audience;

(].).

Gayama.

katali, 2. 1. Convolvulus, [pomea;

(Baa)

See grgutr.

2, Three-lobed nightshade.

(w.)

&_B kati, n. cf. guda (M. kati, Tu. hadi.)

Pudendum muliebre; Gusirgs.

& Hi katir,n. 1. கேவி] ஒம்ம) பனிக்காற்று,
(பில்) 2. cf. ati. "நீழல்; காற்று, (பிங்) 3,

Autumn, the months of Aippaci and Karttikai,
one

of

six

paruvam,

q.v.;

ampere

படூம் ஐப்பசிகார்த்திகைமாதங்கள்.

ctor

(தொல். பொ. 6.)

4. Sensation of cold; gafi. (w.)

&HttwsTeeoo

kitir-p-pacarai, n. <id.

+. Winter encampment of
war; போர்மேற்சேன்ற அரசன்

தங்கும் படைவீட். (தொல். பொ. 76.)
கூதை

%ம(௨1, 7. 04.

(இவா)

கூதைசெய்-தல்

mutilate the ear;

a king waging
கூதிர்க்காலத்தில்

ஊதை.

7100;

kitai-cey-, v. tr.

atoms pafuraage.

kintal, n. <kuntala.

To

sng செய்

வான் கூதைசெய்து (இவ். திருவாய். 9, 1, 9).
F_ HS

காற்று,

1. [K. hadal,

M. kuntal.] Long, flowing tresses of a woman;
ஈ. பேண்டிர்
தலைமயிர். (பிக்.)
2. Peacock’s tail;
<id.+20ru@-. 00௨
௦ (880119த கொ௦ம்ப2; ஆட
மயிற்றேகை. கூக்தன் மென்மயில் (கம்பரா, சத்ரகூட.
லாசிரீயன், கூத்துள்படுவோன் சாட்டிய முறைமையின் 91). 3. 80565 ௩௨06) குதிரைப் பிடர்மயிர். கூக்த்
. . , இருங்கலால்9 (வெப். 26, 125).
குதிரை (சலித். 109, 58). 4. 174/2 03 an elephant’s

கூத்துள்படுவோன்

kittul-patuvdn,

கூதல் kital, n. <x Pi.
1. Sensation of
cold, chillness; gaff. sttwaypCurpuaiéa
sa
(இவ். பெருமாள.
- 2. Chills before intermittent fever; am
Sari. (W.)

&_Somtb kitalam,n. 1. Three-lobed nightshade. 566 தூதுளை. (மலை)
2, Convolvulus.

5௨௦ கூதாளி. கூதளங் கவிணிய குளவிமுன்றில் (பு.றகா.
168,

12).

3. cf.

Garden. (cot)

«sf.

Mottled

melon.

See

F_SPSTUISV kitar-kay-, v. intr. Capo

20%;

டத.

யானைக்கழத்துமயிர்,

அன். அது.

28).

லென்னும் பெயரொடு

slain by Krsna;
சனங்கொன்றோய்

கூக்தலம்

5, 110058;

பிடியின்

(பரிபா. 3, 31).

கூத்த

6. An Asura

Gaersirgus அசுரன். கூக்தலெரி
(பரிபா. 9, 31).
7. Head, as-of

ற1கா(5; தலையிடம், கூந்த லேக்திய கமுகல் சாய்க்குலே
(சீவக.

2403).

8. Jaggery-palm.

veer. (W.)
9. Leaves of palmyra
palms; spgu2er @apidr geo.

5௦6

கூந்தற்.

and areca
(w.)
10.

Tender coconut leaves formed into festoonsand
used

to

decorate

arched

portals

000251008; விசேடகாலங்களில் வாசலை

+. Yo warm ௦௦5014; துளிர்காய்தல். 100.

(கை

குதிரை.

on

festive

அலங்கரிக்

கும் குருத்தோலைத்தோரணம். (7,)
11. Spathe of
Sob ny kitarai, a. prob. kidara. 1. That 820க1௩ப( (1665) கழகங்குலைக் கூந்தல்,
(ம..) 12.
which is :nean, baSe, vulgar; @isgi. Loc. Filaments, threads, fibres, fringes; பூழூதலிய
2. Base, vulgar, disreputable person; இழிந்த apper CudeSuGert agnny.
13. Horse-tail

துணழடையவ-ன்-ள்.

மாண்ட

மனமுடைய

சாகாத:

millet, Panicum verticillatum; குதிரைவாற்சாமை.

கூதறைகள் (பழ. 106). 3. Mutilation; Sifwd.
(சல். ௮௧.)
&pod kitapam, 1. prob. gihana. In-

attaining

decent, obscene terms;

. கூத்தல்கொள்(ள)-தல்

&gi

melon.

kutari,

@r-éatéGanw.

n. cf.

See Gaicrar®. (tw.)

urvdru.

(Gan)

Mottled

(தைலவ. தைல. 17.)

14, Sea-tish, pale, dull-red,

1 ft. in length, Scolopsis

காரைகீகுட்டிமீன்,

we வடக்க

tesses.

நடப்ப

vosmeri;

kantal-ko]-,

ஐ.

to lay hold of a woman's

To embrace 4 woman; wacfensé

தல். யாரிவனெல் கூச்சல்கொள்வான். (சவீத். 89).
7

5120)

கூம்தல்தொடு-தல்

1073

கூந்தல்தொடு-தல்

1:0௦(]-1010-,

v. intr.
வேண்

பூங்கோதை

கூந்தல்கொள்-.

566

<id.+.

டேங் கூக்தல் தொடேல் (வேச. 1299).
& psu aed kintal-val, n, <id.+.

Ele-

phant thorn, s. tr., Acacia tomentosa; Gaiw wa
ame.

(L.)

(w.,

கூத்தலாற்று-தல்
To

kintal-arru-,

v.

intr.

loosen and dry one’s hair after

bathing; ஈசமயிரைக் கோதி உலரீத்துதல்,

&_5 BOR LOLIT@NGY kintalam-pavai,n. Convolvulus

4௦௯)

பூவகை,

சாந்தமணி

பாவை நீண்டு (Pas. 1671).

கூந்தளம்.

கூந்தற்கணவாய் 1:40122- 12023, ௩. 4 கூச்
தல் *.

& 506015 ௦4 cuttlefish, Octapis vulgaris;

மீன்வகை.

(4)

_PHSPEEPEG
1. Areca palm,

ams.

(Ie.)

kintar-kamuku,
m.

tr.,

Areca

2. Talipot palm.

n. <id.+.

catechu;

&Ipg

See prefcniter.

(R.)
கூந்தற்பனை
Talipot palm.

788860) றவீரா.

utter loud

sounds;

&1LUIG?- Fev kappitu-, v.tr.cacy- +. To
செங்கைதனை

251).

முறையீடு,

கூப்பிடால்

(உத்தசரா. வரையெடு,

'0150க௩௦௨;

கூப்பிடுதூரம்.

58 திப்பிலிப்பனே,

(1.2.)

BityyGams.

(யாழ். ௮௧.)

566 கூத்தற்கமகு, 1. (சூடா.
கூத்தன்மா %0௦1௨ற-ர௩8, 72. <id. +. Horse;
கூக்தன்மாவென்று

கண்டார்

சொல்லும்படி.

(பரிபா, 8, 81) உரை.
கூத்தாலம் 1:00181௨0, ௬. 566 கூத்தாலி.

188],

x. <kudddla,

bar, pick-axe; @.GumTens.

Crow-

(W.)

& FSI kintu, ௩. 5௦6 கூந்தல், 9, 4, கூக்திம்

பிடி (சூனா. சாட்ட, 19).
கூப்பாடு kippatu, 2. <534u0!.. 1. Call,
summoning; @cnSGma.
2. cf. T.
Clamour, great noise; GuGsreS.

& Lum@grod

Riipettu.

kippatu-tiram, 1. Cad

58 கூப்பிடுதூரம். (C.c.)

கூப்பிடு!-தல் 100.

௪, 4கூவு-4 இ$-. ர்.

1, To call, call by name, summon;
கல்.
2. To invite; asaanpipe.—intr.

call out, cry out, halloo,
for help;
ம் srr

அழைத்
1. To

shriek, whoop, cry
wary
Be.

11, 28,

எழுந்தன னமசர்

77).

கூப்பிடு

2. Calling

கடக்குல்

கூர்சல்.

லம்பின் (மலபடு. 421).
கூப்பிடுதூரம் koppitu-taram, 2. <id.+.
Lit.,

the

heard.

distance

Indian

at which

1882ப8;

a

shout

[ஒருவன்

can

be

கூப்பிட்டாத்.

பிதன் கேட்குக்சாசம்] ஒர குரோசவளவு, (இவா;),
கூப்பிடுவான்
kind of lung

kippituvan,

disease, especially

௩.

“மம்.

among

A

goats,

causing continuous bleating and sudden death;
கதறிக்கோண்டே திடீரேன்று இறக்கச் சேய்வதாகிய

ஆட்ட்நோம். (1.)
கூப்பீடு

மிய,

௨.

கூப்பிடுதூரம்.

<id.

1.

Cail,

வருக்திச் கூப்பிடும் கூப்பீட்டைச்

1. கேட்சவும் (புறகா. 44, உரை).

(மில்)

(சணிப்பா.

&14199! kappitu, 1. <ac9@!-. 1, Calling
for aid, supplication;

2,

தாளிப்பனை,

2.
Gu

join hands in worship; Ggrppbgé mageSé

kintar-panai, #7, <idt+.

&_ HSM LSD kintar-pikam, n. 4கூச்தல் -.

கூத்தாலி

to shout together;

சொலி செய்தல், (பில்)

whoop; கூப்பாடு.

&_65ouTA kéntar-paci,n. Trailing moss,

பாடு.

To

See

Zannichellia indica;

குதிரை.

கூப்பிடுமே யச்தச் குயில் (சனிப்பா, 1], 73, 183).

தல். கூப்பிட்டேன்

n. <id-+.
kintal-aruku,
&_SSVMG
Gairy-erass, Agrostis bifaria; அறுகம்புல்வகை..
<id.+.

கூம்பல்

2. Calling distance;

ருழசான்குகோல் அச்கோலைஞ்தூறு

கூப்பீடு (வீரசோ, யாப். 33, உரை).

கூப்பு!-தல் %0றறம-, ச 5. 77. லே, ௦4 கூம்பு...

[M. kappu.]
கைகுவித்தல்;
430).

1. To join hands as in worship;
வாளொடுல் கோலொடுக்கூப்பு (2வக.

2. To heap up, as sand or grain; gap

தல், கூப்பிய கனகமாழையால்
close, contract, shut in,
withdraw, draw
in, as

சுநக்குதல்,

(2வக, 913),

குரியஸ் ரெணங்களைச்

அஸ்தமித்தான். (19.)
கூப்பு* kappu,

3. To

as an umbrella; to
the sun his rays;

௬. <acy-.

கூப்பிக்கொண்டு
[M.

hippu]

Joining hands as in worship; gewéGawiens.

என்கைகூப்புச் செய்சையே (இவ். தருவாய். 4, 9, 2).
கூபகம்
1௭௭49;

kipakam,

n. prob.

kiipaka.

1,

இடப்பிலுள்ள எலும்புக்கூட்டின் குழீவிடம்.

(இல். வை.

13.)

2. Name

capital was Quilon;

of a country whose

wivsm'ns Gardasags

'தலைநகராகக்கோண்ட ஒத தேசம். கூபச மிரட்டமொட்.

டம் (பாரத. படை. 19). (7, க, 5, ப) 163)
கூபம்

(er)

kipam,

n. <kipa..

Well;

Sarg.

&Ui7lo

kiparam,

#. <kirpara.

Elbow;

கூம்பல்

1ழைவ,

௩. perh. my-.

Coomb

முழங்கை,

teak, I. tr., Gmelina arborea; $Bipwmd.

(Ber.)

கூர்சட்டு
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கூம்பு-தல்

கூம்பு!-தல் பறம, ச உ. 484௪. 0ம். சயாம்.
[M. kimpu.] 1. To close; to shut, as a lower;

as of the neem; @vuSeir sGpo1y. (J.) 6. Awn,
beard of grain; sfiéeur. (w.)
7. Projecting
pivots on which a door swings; #BqjéHGS.
8.

குவிதல், செய்ய கமல மலர்கூம்ப (சைடத, சந்திரோ 8),
2. To contract, shrink; gGugsd.
(GUT) 3. Pungency; tm. (w.) 9. Cutting or sarcastic
To lose courage, zeal, or enthusiasm; 2éew | speech; sgaiCuum ver Gusa.--adj. 1. Intense,
குறைதல், வடவர் வாடக் குடவர் கூம்ப (பட்டினப். 1] %0655146; மிக்க, கூரிருட் பிழம்பே (கைட.த. மாலை.

1).

276).

கூம்பு

நம்மறய,

8. “கூம்பு.

[28

882௭

மரம். கூம்பு மூதன்முதிய விங்குபிணி யவிழ்க்து (மணி.

4,30).

2. Cone-shaped pinnacle of a chariot;

தேர்மொட்ட். (இவா) 3. 1900; பூமோடீடு. தாழைக்
கூம்பவிழ்ந்த வொண்பூ (Be Bo. 49). 4. Mud;
சேறு, கூம்பிணிற் புதைத்த சல். (1.)
கூமரை வமாக
566 காட்டிலவு. (மலை.)
கூமா

மாக,

மூ.

False

1. 566 கூவமா.

tragacanth.

கூர்ஞ்செச்சசே (இருக்கோ.

கூர்க்கறுப்பண் 102-1-1ஊய்றறவ,

பாய்

9௦5561)

௦ம் ௨

3124

1. [ரிய சரச]

pu.)

2, 110௦; சிறந்த.

940),

௩.

“கூர்

+. A kind of bearded paddy of superior quali3

ஊயர்ந்த நேல்வகை,

கூர்கெடு-தல்
1. To

become

blunt,

1௦௦1; நூனிமழங்குதல்.
to lose

one’s

(1.)

142-16(0-) v. intr. <id.+.
dull, to

lose

point, as a

2. 7௦ become dull-witted;

sharpness

of intellect,

as in old

age; அறிவுமழங்குதல்.
FH Casey kir-kevu, 2. White mustard. See

(7)

'வேண்கடுகு, (மலை.).
FM MESH kir-a-kan, 2. <si+.
Sharp,
piercing eyes; snOgalt: uid gti கண்.
கூர்ச்சம்! 18௦௦௧௯, n. Small-sized,
post
1. cf. ised in building; ac... 48)5 esas Fmard.

கூமுட்டாள் kG-mutta], 2. prob. ay+.
Stupid fool, a term of abuse; Gugiprsir. Loc,
கூமுட்டை ka-muttai, n. 566 கூழ்ழுட்டை.
Vul.

கூர்'-தல் 10, சீ ஐ, ஈச்ச. கூர்மை.
gir. To be abundant,

excessive;

வறவ் கூர்க்த சானம் (பெரும்பாண். 23).

"To

covet,

hanker

after;

பெ

Base.

oSgcutiGarcranped.

எல்சையர்தோன் கூடினான்பின் பெரிது கூர்ந்து (இணை

மாலை. 124),
3, 1௦ ௦0; வளைதல். மெய்கூர்ந்த
பனியொடு (கலித், 31, 6). 4, 1௦ ௦04720 ஈம்
0௦14
குன்னுத்தல். (கெடுகல். 9, உரை.) 5. ௦4. 892.

5௦ கூர், 2) & (83)

St -S5ev kir-, 11 v. intr. <id.
abundant,

excessive;

Wgse.

முள்ள சிறக்கும் (தொல். சொல். 314).

To

be

sharp,

as

the

edge

or

1. To be

aidye

sya

2. cf. keur.

point

of

an

1051010201) கூர்மையாதல். கூர்க்குசன் மூவிலைவேல்
(தேவா. 367, 8). 3. ௦4. ksur. To be keen, acute,

penetrating, as the intellect;

&MFFLD* kirccam, n. <kirea. 1. Darbha

2, [14. 827.]

அறிவுநுட்பமாதல்.

கூர்த்த விவு, 4. cf. ani-. To be saltish, brackish ;
உவரீத்தல். மென்றுறைப்புனல் கூர்ப்புறச் + Cop
(சணிசைப்பு. இருகாட். 164). 5. cf. jar. To be
enraged, become furious; fargge. sigma

கெளவிச் கொளக்கண்டும் (நாலடி, 70).

கூர்? 100) “0ம். க. 1. Exuberance, abun8௨1௦6; மிகுதி. கூரி லாண்மைச் சறியேன் (புறசா.
75, 4). 2.(T. K. M. kar.) Sharpness, as
of a point or 8088; கூர்மை. கூர்வேத்கோன் (இவ்.

பெரியாழ். 4, 2) 7). 3. Pointed 686; கூர்மையுள்ள.

grass; தநப்பை. (பில்)
2. Bundle of darbha
grass used in ceremonies and sacrifices; mugs

கநமங்களில் உபயோகிக்கும் தரப்பைக்கோத்து, சோ
லும் புல்லு மொருகையிற் கூர்ச்சமும் (தேவா. 497, 8).

கூர்ச்சரம்

நீமா௦காவா,

n.

Gujarat, one of 56 técam, q.v.;
ஒன்று. (இருவேய். சத. 97.)

<Gurjara.
56 தேகங்களுள்

கூடர்ச்சரி யமகம், 2. “தயரா.
56014௦

161003/-0706;

(0௨)

A

ஓர் இராகம். (பசத. இசாக.

56.)

கூர்ச்சி! 0௦ல் n. <U. மால. Chair.
குச்சி", (M. M.)

கூர்ச்சி? 00௦௦1, n. Cai.
ness, pointedness ;

, கூர்மை,

வீழ்த்தி (குற்று. தல. கவுற். 10).
கூர்ச்சு 19௦௦0) ncaa.

Collog.

See

Sharpness, keenகூர்ச்சிவா.

யரவம்.

1, 5௦5 கூர்ச்சி?.

2. Pointed stick, stake; கூரிய முளை.

கூர்ச்சுச் கட்டையாய்ப் போயித்று, 7,0௦0.

கூர்ச்சுக்குல்லா 14:௦௦௦-1-1ப115, 2. 4 கூர்ச்ச
+.

Conical shaped cap; Ga@aigeveur. (w.)

கூர்ச்சேகரம் kir-c-cékaram, n. <hirca-

potter's wheel; குயவன் சக்கரத்தைத் தாங்கும் ஓர்

pa. Loc. 4. The stand or support of a
உறுப்பு. கூரினே யிழக்துபோய்ச் குலாலன் சச்கச கீர்

Sekhara.

மையதானது (சத்தபு. தாசக. 136). 5, 71076) 16௨ர் 21,

deed. See amSc6.

Coconut palm.

KHFL@

See Ggeir2er.

kar-cittu, n.<ap+.

(w%v.)

Partition

கூர்சே-தல்
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kir-civu-, v. Cait.

To sharpen, make pointed;

tr,

autég5p&.

1.

2. To

scrape, slice off, as areca nut; Fase. mi@ afer
unas

Loc.—intr.

பகைழட்டூதல்.

To

incite,

as

to

a

quarrel;

/.௦௦.

#15 Sans karttikai, n. perh. a7?-. (Bam)

1. A weapon shaped, like a sledge-hammer;
மடீடிப்படைக்கலம்.

. Arms,

தப்போது.

weapons;

ay

கூர்த்தபஞ்சமம்
kiirnta-paficamam, ௬.
ர். 4. An ancient secondary melody-type

of marutam class; wEsuMsSp atone. (Si)

கூர்ப்பகழி kar-p-pakali, ச. நால். கூர்.
மப்பு சக1 ௦15௦0) சரகாண்டபாஷாணம். (சங். ௮௪.)
&_T CLIT
kirpparam, 8.4 kiirpara. Elbow;

முடிங்கை. (பிஸ்.

கூர்ப்பிடு-தல் %றற1$ப-, ஏ. 222, “கூர்ப்பு

+@9%-.

To sharpen, as & (௦017 தீட்டிக் கூர்மை

யாக்குதல். படையைக் கூர்ப்பிதெலோடும் (வக. 9308).
கூர்ப்பு மமாறறம, க. 4கூர்£. 1, Abundance,

excess;_improvement; astergs சிறந்து மிகுகை.
(தொல். சொல். 314.)
2. [K. kiirpu, M. karppu.]
Sharpness, pointedness; கூரீமை, கூர்ப்புச் கொண்ட

கட் கொடிச்சியர் (சத்து. இருசாட்டு, 45). 3. 126 00௦55
of perception,

acuteness of intellect;

பம். கூர்ப்பில்லா மணுடனும்

(சூடா.

11,

Brackishness, saltness; உவர்ப்பு.
Gt LoSon&
kirma-k-kai, 2.

புத்திநுட்.

199),

4,

<kirmat.

கூர்மைபார்-த்தல்

See கூர்மபுசாணம். (இவா).
4, A mineral poison ;
அஜ்சனபாஷாணம். (சல். ௮௧.) 5. A mineral poi-

5௦1; சாலாங்க பாஷாணம்.
கூர்மயோகம் 1மாக3கா,
(Astrol.)

the time of one’s birth indicative of sreat
50௦0895 111 1116; ஒருவன் பிறகீகுங்காலத்து அவனுக்க

உயர்ந்த நிலையைக்கொடூக்குமாறு,
ஒர யோகம். (சல். ௮௧.)

கூரீமாவதாரத்தைக்

கூர்மாண்டர்

One of Siva’s host.

qv

பதினேண்புராணங்களுள்

ரம் எடுத்தபொழுது
metrical

உபதேசித்த

translation

திநமால் கூர்மாவதா

புராணம்,

2. &

of the above in Tamil by

Ativirarama-pantiyan; an Guomguded 551

அதி

வீரராமபாண்டியன் செய்யுளுநவமாகத் தமிழீலியற்றிய

நூல்.
&_Miowd kirmam, n. <kirma.

gym.

(@a.)

Visnu,

one

Tortoise-incarnation

of tacdvatdram,

pauaigrseGCarero,

Vol. H—29

2,

1. Tortoise;

(Se)

q.v.;

3. A

chief

of

திநமாவின்

Purana.

திர

மாறக (கா, n. <kismanda.

5௦5 கூசுமாண்டர், பாரிடப்

படையுடைச் கூர்மாண்டர் (திருவிளை. திருமணப். 82),
கூர்மாதனம்
G-sana.

1.

10 ர(கறவர,

Squatting

on

n. <kirma+
the

floor

with

(0௨ 1525 07௦956ம்; கால்மடித்து உட்காநகை,
2.
Wooden seat in the form of a tortoise or with

the figure of tortoise on it, used for meditation;

அனுஷ்டானுதிகளுக்கு

உபயோகப்பதும்

வடிவம். அமைந்ததுமான

செலுத்துங்

incarnation as tortoise, one of patinen-pburanam,

கொண்டாடூதற்குரிய

நாள்.

நயக்கை, (பரத. பாவ, 89.)
FftipsgiouTSA
kirma-t-tuvataci,

STL
TT eer td kirma-puranam, n.<id.+.
1. A chief Purana narrated by Visnu, in His

௬. “ர்க.
incarnated

Himself as tortoise, a day of festivity; @gur&

எடுத்த

124௩0 ௦4 1016;

டிக்கும் ஒுவிரதம்..

The vital air of

causes closing and opening of

கூர்மஜயத்தி பரவக்,
The sacred day on which Visnu

thumb is held straight and the other fingers are
bent and pointed downwards; Gugafsvbcq

<id.+.
A fast on the 12th lunar day of the
month Ani; ஆனிமாதத்துத் துவாதசியில் அனுஷ்.

சேர்ந்த

eyelids, one ௨7 7௪௦௪-௦௨, 0.4.) தசவாயுக்களுள்
இமைத்தல் விமித்தல்களைச். செய்யும். வாயு. (மில்.)

செய்க

௨

கிரகங்கள்

கூர்மன் 12மங்கற, n. <id.
the body which

(Natya.) Gesticulation in dancing in which the

மற்றைவிரல்களை வளைத்துக் கீழ்நோக்கீப்பிடிக்கும் அபி

க. “12.4.

A peculiar conjunction of planets at

ஆசனவகை.

. . . கூர்மாதனம்

கூர்மிகை

(சைவச. பொது, 57).

மார்,

௩. ௭சசாரக$ச.

வீணைவகை.

(பசத. ஒழிபி. 15.)

Ft apen kor-muj, .<s4+.
திசைமுகன்

ஆமையின்.

வில்வாதியினாத்.

கநவி.

A

Spurs; gfenr

கூர்மூட்பிடித்தம்

சேர்முனின்ற.

(லப். 6, 44, உமை).

F_itenip kirmai, n. <id. [M. kurmma.]

Sharpness, pointedness;

1.

ஆயுதம்முதலியவற்றின்.

கூர். கூர்மையின் மல்லை ய$லச்கு மெயிற்றாய் (காலடி,
287). 2. Keenness of sight; acuteness of intellect; penetration; subtlety; நுண்மை. (இவா)

3. Excellence,
346, woos.)

4.

superiority;

7₹001%-5816;

fmt.

(இருக்கோ.

கல்லுப்பு.

(சல். ௮௪)

5. Saltpetre; Gangay’ny. (om. ௮௧3)
FSeowssheurer
Soap;

sayéanmin.

kirmaikkarival,

n

(W.)

கூர்மைபார்-த்தல்

%மாலை/-றகாஃ

உ, intr.

கூர்-மை. 77௦ (07 the sharpness of an instrument; ஆயுதக்கூரைச் சோதித்தல்.
7. 70 (0௩

one’s acuteness of intellect or ability;
திறமையைச் சோதித்தல்.

ஒதவன்
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கூர்மையில்லோன்
கூர்மையில்லோன் . %மலஸ்ஆ-1116ஐ)

2.

நியிபிலாம், எயரர்ம் னக

மந்தன். (மில்),

+. To sharpen the edge, whet;

ஆயுதம் முதலிய

18-4,

கூர்வாங்கு-தல் kir-vanku-, v. tr. Cat

வற்றைக் கூர்மையாக்கதல்.

கூலம்

சை யல்லாசை (இவதரு. பாயிர. 6).
Mercury;
புதன்.
சுக்ல uss
(சேபு. இசாமனரு. 87).

& Aevesserth

s_famulgpebyy kar-vay-irumpu, n. <id.+.
Knife blade fastened to a piece of wood
cutting vegetables; sPareirinzenr. (WIe.)

for

கூர்வை karvai, n. perh. id. Transom,
beam across the stern post of a ship; #iueS sr

godgéscam.

Naut.

S&J@2ILD kiranam, n. perh. id. + sonra.
Coromandel gendarussa. See Gam_aantsv, (w%v.)

கூரம்! %மாஉள, ம. perh. id.

சாலை. (மலை)
நவிவாட றகோ.

1, 5௦6 கோடக

2, ௦1. கூலம்!.
cf. kara-valli.
566 பாகல். (தைலவ. பாயி. 59.)

S&tb* kiram,
கபட; கோடுமை.

2. <krira.
1. Cruelty,
கூசமிக்கவன் (தேவா. 893. 5).

2. Envy, jealousy; Gutgew. (Ga)
&7tb® kiiram, x. perh. kirmikd.
of stringed musical instrument; wm.

குசல் (பரிபா, 19. 44.)
&7tbLy kir-ampu, no <ait+.
பெண்களது தலைமமிர்.

A hell; ef

2, Feathers;

@ps-

1.

&7e* kiral, n.
intestines

is

made

Bdraims.

(w.)

பண்ணையேன்னும்

A large fish from whose
a

பசை

glue

called

செய்தற்கு

pannai;

உதவும்

பேத

கூரறுக்கும்வாள் kir-arukkum-val,n.< கூர்
+.

Dovetail 5௨௭; இரம்பலகை. (௦. ௩, நாட)
கூரண்! kiran, n.<ai. cf. kira. A bearded
kind of paddy ; நேல்வகை, (எ).
கூரண்* 1பகற, ௩. றகர். சூசன். ௦4, kukkura,
Dog; smi. (Sa)
.

&Iowll kir-ani, n.< a+.
pin;

acwPams.

Sharp nail or

(w.)

SITDUTUEA

kairim-paycci,

கூராம்பிளாக£சு.

n.

See

கூராம்பிளாச்சு 1:3:8-ற314000, ௬. 4 கூர்4,

A kind of pointed wooden shovel for grubbing
முற 66 கோடு மண்கொத்தும் மாக்ககுவி. (7.)

& fu

kiriyam, n. 4 கூர்மை.

கூர்மை, (யாழ். ௮௧.)

Sharpness;

jusaucstasfl kGriya-vanni, n. <id.+.
Ceylon leadwort. See GamgGaeS. (#0. 95.)
யன்
kariyan, n. <id.
1. Sharp,

Glever person; sutemousroradr,

FUN

«Auge x fw

n.

syoPupiny.

kir-umi, n.<at+.

& Goon
sesame,

kir-el,

s. sh.,

n.

Sharp tip of

<id.t+.

Sesamum

<id.+.

(W.)

the husk; ew wag. (w.)

A variety of

indicum;

எள்வகை.

கூரை kirai, n. [M. kara.]
1. Sloping
roof, commonly thatched with grass or palm
124)
இறப்பு.
குறுக்கூரைச் குடிகாப்பண்
(பட்
டினப். 81). 2. Small hut, shed, cottage; #m
குடில்.

(பு. வெ. 10, முல்லைப். 9, உரை;)

கூரைக்கட்டு

%ம24-1-1௨0ய, ௯. 4 கூரை.

Thatched building; menrafB.

F_OTSO)SMTL
19.
+.

A kind
«zereir

நரகம். கூரம்பு வெம்மணல் (ஏலா. 67).
கூரல்" யாவ, ௬. “குசல், (பில்) 1. Woman's
ப்

kir-ilavanam,

Salt taken from urine;

7.௦௦.

2. The planet
Cog
கூரியன்

(w.)

kirai-k-kottil,.n. <id.

Thatched cattle-shed; wm’ G&Gam2y &.

&_eo75L@O-gev kirai-tattu-, v. intr. Cid.
+.
To tap the roof for joy, as the uncle or
other relations do when a boy is born; ayer
பிள்ளை பிறந்தமைபந்றி மாமனே அல்லது மற்றை உற்
றுரோ மகிழ்ச்சிக்குறியாகக் கூரையைத்தட்தேல். (7.),

&eore$® kirai-vitu, n.<id.+. Thatched
building ; ஒலையாலேனும்
வீட.

கூலச்கடை

Grain

bazaar;

புல்லாலேனும்

kiila-k-katai,

வேய்ந்த

n. 4கூலமி..

பலதானியக்கடை.

(சிலப். 14, 211,

eens.)

கூலங்கஷமாய்
<hilan-kasa+.

kilaakasam-ay,

Lit.

நக.
ளே 1௪84;
கொண்டு] முழதும்...

கூலபித்
து

n. cf.

5௦6 எட்டி.

110,

n.

<kula.
viz.,

கொள்ளு,

அவரை,

சாமை,

இறங்கு, தவரை,

பயறு,

உழுக்து,

the

உராய்ந்து

kdlatindu.

(சங். ௮௪.)

especially of 18 kinds,

தினை,

adv.

off both

[இசண்டுகசையும்

18]வறர்மய,

Strychnine tree.

கூலம்!

washing

1. Grains,

@s0,

yo, arg,

இரா,

எள்ளு,

கடலை,

அவரை,

மொச்சை; நேல்முதலிய பதினெண்வகைப் பண்டம்.

கூலங்குவித்த
Asparagus

கூலவிதியும்

bean.

See

(சலப்.

14,

காராமணி,

21).

2,

(இவா.)

3.

Street having shops and stalls on either side,
bazaar 51726; கடைத்தேரு.
விளக்கொளி பசந்த

வெறிசமழ் கூலத்து (பெருங், உஞ்சைச், 38, 82).
வேரு;

kathilla.

பண்ணிகாரம்.

Balsam pear.

or

tank,

seashore;

5.

See uted. (Sa)

& eth? kilam, n. <kila.
river

(பிக்)

4.

cf.

1. Bank of a

fitdeons.

(Mar)

2.
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கூலம்

Ridge in a றலம்ரே: 8614) வசம்பு. (பில்.) 3. 1582யlation, rule;

lpmm.

கூல

(கம்பசா. பிரமாத், 164).
கூலம்?

யகர,

நீங்க

விராக்கதப்

<ldigala.

1. Tail ofa

2, Monkey;

(பிங்)

&o1b*
பசு.

kilam,

(மிக்.)

2. prob, kula.

2. Elk; wens.

The

wrote Mani-mékalai;

1. Cow;

(w.)

kila-vanikantrader-poet

who

kali, n. (T.

K.

M.

To.

kali}

1,

Wages, pay; Gata gs Gupid er Suid. qu sh

கூலி தரும் (குதள், 619).

hire, freight ; amma,
Collog.

we OSeErT67

(W.)

2. Fare,

3. See moS Sanncir.

kili-k-kéran,

௩.

<aod+

(K. hilikara, M. hilikkaran.]
Cooly,
labourer; acSéare CatoGadiarcir.

day-

& SEGLoT
19 _-SHov kulikku-mar-ati-, v.
intr. 410, மார்பு.
Lit., to beat the breasts
for hire, at a funeral.
To work insincerely;
மனமீின்றித் தோழீல் செய்தல். 001700.

கூலிப்படை
Mercenary

%ய1-ஜ-றஷஷக், ஐ. ௭1.4.

force,

one

of

2. Company of hired
கூட்டம். (9௦7100.

aru-vakai-p-patai,

labourers;

%ய1-ஐ-ற24ய,

aco éansfeir

௩. <id.+.

See

கூலிப்பிழைப்பு.

கூலிப்பிழைப்பு

%ய1-ற-றரிவர்றறய, n. <id.

+.
Life of a hired labourer, making a living
நூ ஷே-18லா; அற்றைக்கூலிபேற்றுச் சேய்யுஜ் சீவ
னம்.

(15).

Fuse

kili-y-al, n.<id. +. [M. kaliyal.]

Hired labourer,
cooly; acéanser.
a odwr
ளாய் வன்சசை யடைப்பா ரில்லை (இருவாத. பு. மண்சு
மந்த. 98)...

சாவகர் (கலில். புதுப், 316).
கூவநாூல்

kiva-nil,

<kipaka.
Inhabit®uasriimt, aast
n. <kipat+.

See

(சங். ௮௧)

Fauld

kivam,

n. <kiipa.

17௪1; கிணறு.

சா. விபீடண. 103).
Se Gulor
(J.)

1. Well; Scary.
366).

kivanil,

nn.

2.

Hollow,

4கூவல் தால்.
for sink-

ing wells; crm வேட்டூதந்துரிய இடழதலியவற்றை
யுணர்த்தும் நூல்.
கூவனூலோர்

194௨ற01௦0,

Persons skilled in
கூவனுலில் வல்லவர்.

the science
(இவா.),

7. 4 கூவனூல்.
of

கூவியர் 11/௨0, 1. ஜனம். கூவு-.

kavanil;

1, Cooks;

உணவு சமைப்போர். (இிவா.)
2. Pancake sellers;
அப்பவாணிகர். தீஞ்சேற்றுச் கூவியர் தூங்குவன ௬றங்க

(மதுரைச். 627).
கூவிரம்! 01௨௭, ஈ. 68. கூவிளம். 1, 8௦1,
ர. ர. 4௪812 ௭௭77081057 வில்வம். (மிங்) 2. A
mountain tree; Wavwosams. (GAEL. 66.)
& 08 gb? kiviram, n. <kitvara. 1. Ornamental stake in the form of a lotus-bud fixed in

front
hand

of the seat in a chariot and held by the
for support; Gsfa& gsersads agmae

நடப்பேற்றுக் கையாற்பற்றிக்கோள்ளுதற்கு உதவுவதும்

கூவிசஞ் செறி

. , தேரொடும் (கம்பரா. இராவ 176).

2. Chariot, car: Gat.
banners of a car;

(9%)
3. Streamers or
GgféGarg.
(Gur)
4,

Decorated pinnacle of a chariot; Gsfdér தலை

woeomarnd.

»IZ9OA

பூர்வோன் (ஞானா. 7, 17).

& 9A) kaviri, n. prob. kitvarin.

Lit., one

having kaviram.
Chariot, car; [கூவிசத்தை
யுடையது] தேர், (இிவா.)
கூவிளங்கனி kivilan-kani, 1.< 5 Serb+.
Mnemonic

for the metrical

foot of nér-nirai-

nirai (- vu பய); நேர் நீரை நீரை குறிக்கும் வாய்பாடூ,
(காரிகை, உறுப், 7, eens.)

கூவிளங்காய்

kivilan-kay,

nm <id.+.

(பப -)) நேரீநிரை நேர் குறிக்கும்வாய்பாட. (காரிகை,

உறுப். 7, உரை;)

& Sor gsoxrelipa kuvilan-tannilal, n,
<id.+.

kivama,

கூவிளத்தண்பூ
+.

n.

Akind of tree;

wm

Mnemonic

for

the metrical

foot

of

ner-nirai-ner-nirai (-vv-vv); Gat Sens Gat
நிரை குறிக்கும் வாய்பாடு, (காரிகை, உற.ப் 8, உரை.)

கூவத்தின் ஹுபுனலைக் சடலயிர்த்த தொவ்வாதோ (சம்ப
aims.

சடாயுவுயிர். 31).

கூவலன்ன விடரகம் (மலைபடு,
hole, pit; 5. (w.)

கூவனூல்

aloud,

Mnemonic for the metrical foot of nér-nirai-ner

Set
kivakar, 2.
ants of Kipaka country;

கூவனுல்.

Crying

தேவிமாரோடுல் கூவல்

1. தாமரைமோட்டூ வடிவில் அமைந்ததுமான ஓர் உறுப்பு.

ப.) கூலிக்கு அமர்த்தும் சேனை. (குறள்,703, உசை.)
கூலிப்பாடு

%. 4கூவு-.
கூவுகை.

S_Ouav" kiival, n. <kipa.

கூலவியாபாரஜ்செய்தவநம்

மணிமேகலையை இயற்றியவருமான சங்கப்புலவர்.

மெய்வருத்தக்

பவ],

Science of determining sites suitable

கூலவாணிகன்சாத்தனார்
cattanar, 2. <aew'+.

ao

கூவல்!

ம்கக!10க, ௦௯7102;

செய் தொழிவினர் (கம்பரா.
x.

quadruped; afeviiSerr ata. (Ban.)
குரங்த.

பூசுரர்

கூவிளத்தண்பூ

Mnemonic

kivilan-tan-po,

for the metrical

n. <id.

foot of

ner-

nirai-nér-ner (-vv--); Gat நிரை நேர் நேர் குறிக்
கும் வாய்பாடு,

(காரிகை, உறுப். 8, உரை)
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கூவிளதறு நிழல்
கூவிளதறுநிழல்
<id.+.

kivila-naru-nilal,

Mnemonicforthe

௩.

metrical
foot of ner-

nirai-nirai-nirai (-usvevy); Gat நிரை நிரை
நிரை குறிக்கும் வாய்பா$,

1:041]4-௩க0௫-ற0, ௩. <id-

கூவிளதறும்பூ
+.

Mnemonic

(காரிகை, உறப். 8, உசை.)

for the metrical foot of nér-

nirai-nirai-nér (-usve-);

kivilam, n. perh.ku+vil.

kavalam.]

1. Bael.

கூழ்! 120], n. 4குழை!-.

<hira.

[T. kitdu,

K. M. hail, Tu. kalu.] 1, Thick gruel, porridge,

semiliquid food; மா முதலியவற்றற் குழையச்
(இவா.)
2. 17௦௦0; பலவகை
யுணவு. கொளச்சொனக் குறைபடாக் கூழுடை வியனகர்
சமைத்த உணவுவகை,

(புறா. 30, 7).

3. cf. Rud. Growing 000;

Gold;

(Bai.)

பயிர்,

(இவா) 4. cf. ko8a. Wealth; போநள். கூழும்
Gat Boor Boor நேர். குடியு
Cuonge@ypsgis (ener, 554). 5. cf. hud.

குறிக்கும் வாய்பாடூ. (காரிகை, உறுப். 8, உரை.)

& Mario

கூழன

[M.

586 வில்வம். (குதிஞ்சப்.

65.) 2. A species of garlic pear. See Gutw
wotaTevtiaib. (L.) 3. Mnemonic for the metrical
1௦௦4 ௦4 2-ம். (-பய); நேர் நிரை குறிக்கும் வாய்

Gurreir.

கூழ்”-த்தல் 10]-, 77 v. tr. prob. x~.
doubt,

suspect;

சந்தேகித்தல்.

கூழேன்மின் (இவ், இருவாய், 3, 6, 9).
கூழ்ப்பசை

To

அவணிவனென்று

10]-ற-றக௦வ், ௩. <agt.

பாட. (காரிகை, உறுப். 7, உரை.)
4, 566 கற்பாஷா
ணம். (சங். ௮௧.) 5. 56 கோளகபாஷாணம். (சங்.

Rice gruel for starching clothes; sues.
2. 1856; மாப்பசை.

௮௪)
கூவிளி 19-ஏ]3, ௩. 4கூவு4 வினி-. 1. Long
continuous roar or trumpet, as of an elephant;

௦4௦1

கூப்பிடும் ஒசை. கிறையழி யானை செடுக்கூவினியும்

கூழ்ப்பு kilppu, ௩. 4கூழ்-.
சந்தேகம்.

1,

Doubt, suspi-

எல்லையிலாதன கூழ்ப்புச் செய்யு மத்

இற கிற்க (இவ். திருவாய். 8, 2, 6).
கூழ்படு-தல்

(மணி. 7, 67). 2. வே!]108 615(௨0௦6; கூப்பிடூதாரம்.

%ய]-ஐக4ப-,

v. intr. cag.

அஞ்சு கூவிளிச் சேய்த்தென்ன (இருவிளை. யானை. 99), To be confused; swdsypam age. Ordueor.
யின்றிக் கழ்படவறுப்ப (பெருங். மகத. 97, 81).
கூவிளை 1:071]124,
௩. 1. 586 கூவிளம், 1. (இவொ.)

2. 56 கூவினம், 5. (யாழ். ௮௧.)

கூவு-தல் 1:870-, 5 v. cf. ba. [T. hityu, K.
hugu, M. kavu.] intr. 1. To crow, as a cock; to
scream, as a peacock; to cry,as a cuckoo or birds
ரய 6௩221; பறவைகூவுதல். கூவின பூங்குயில் (இரு
வாச. 20, 3).
2. To call out, whoop, halloo;

சுந்தமிடதல்.

3. To trumpet,

as

an

கூழ்முட்டை

kil-muttai,

உ.

Addled egg; கெட்ட்ப்போன மட்டை.
கூழ்முண்னை
Ovate-leaved

<id.+.

1401-ரமறற௨ர், ௬. ௦4. கூழாமணி,

firebrand

teak

of

the Dekhan,

s. tr., Premna corymbosa; தென்னாட்டிலுள்ள ஒத

'சிறுமரவகை.

(மலை.

&_Lpait_Slb kil-vatakam, n. <a +.

elephant;

See

யானை முதலியன பிளிறுதல். கூடல்கைமதமா (பரிபா, கூழ்வடாம்.
10, 49). 4. To cry ௦0ம் 101 6];

tr. To call, summon;

கூழ்வடாம் 101-718, n. <id.+.

ஒலமிடூதல். வந்த

வீரன் கூவிய சசியைகோகள (கந்தப். மகாகாளர். 8)...
gmpssv.

wipe முற்றாத

விஎஞ்சொல்லா தூன்னைக் கடவுன்றுன் (இல். பெரி

cakes

அரிசிமாக்கூழால்

யாழ். 1, 4, 5).

கூவுதாரம் 1040-10௨0, ஈ. 4 கூவு-4-,

ing distance;

acufOgrmb.

Loc.

kivuvan,

2. <id.

கூவுவான்
we
(Ww.

02]1-

Lit. that

crows. Cock; [sapd@riGancr] Gaad.

& ear kavai, n. (Tu. kave.]

arrowroot,

Curcuma

angustifolia;

புலவுவிற் பொலிகவை (மதுரைச். 142),
Fea’

kivai,n.< Gee.

East Indian
செடிவகை,

gathering; S16,
வித்கூளியர் கவைசாணின்
(மலைபடு. 422),
கூவைநீறு
மாக்,
௩, மகவை! 3,

Arrowroot

flour.

586.

கூகைநீறு.

Fe Lpau7®
566 கேழ்வரகு,

ft.in length,
மீன்வகை,

கூவைநிறுவ்

௨. prob.

118-181,

buchanani;

௩.

கெளுத்தி

கூழை சம்

]ரீ21ர௪0 வப்; முடமான கை. கூழங்கைத் சம்

எள். (மலை)
கூழன்!
பலா.

1012-1801,

A riverfish, silvery, attaining 4

Pangasius

கூழங்கை
Sone.

Ragi.

(மலை.)

கூழக்கெளுத்தி

சை:

Wafer

and dried in the sun;

சேய்யப்படும் வடகவற்றல்.
kil-varaku, . <id.+.

கூழை-கெளிஐ.

Spld

Crowd, horde,

சொழுல்சொடிச் சலலயும் (சலப். 95, 42),

of flour, seasoned

kilam,

௩. 4கூலம்!.

141கற, ௬. “குழை-.

Sesame.

See

1. See கூழன்.

2. 566 கூழான். (சங். ௮௧.)
+ er? kilan, n. <ag-.
One who is
devoid
of clear understanding; Gsofis அறி

வில்லாதவன், (பெரும், பக். 792, சீலசேரியுமை))

கூழன்பலா

1079

கூழன்பலா

கூழைக்குறும்பு 120121-1-1பாபாறறம, n. <id.

1%01கற-றக18, ௩. 4கூழன் 4.

kind of jack tree;

Usvtaime.

(j.)

+.

கூழா'-தல் 14]-8-, v. intr. Cat.

1. To

be over-boiled, as rice; Garpigempge. Collog. 2.

To become ௨041௨0, ௨5 6285; முட்டை பதனமிதல்.
&_ipT’ kila, n. Sebesten.

Fipr meer

ach op) சல்

586 நறுவிலி.

kil-an-kal,

n. perh.

(.)

ag+-

Secret

mischief;

சேஷ்டை.

FELPSENS
Maimed

mit

sfumos

kilai-k-kai,

&_anipSG)S0touicst
<id.+.

as.

kilai-k-kompan,

Ox with blunt horns;

மழங்கீன

Shingles, loose pebbles, especially those on the புள்ள wor,
sea-shore;

வழவழப்பான

கூழாம்பாணி
Treacle,

சீறு கல்வகை.

kal-am-pani, n. <id.+.

molasses;

diéamr

லுள்ள நீர். (1.)

கரைந்து

கூழ்போ

கூழாமட்டி யய,
௩. வள். றய)
0௦9017 ஈக); மந்தபுத்தியும் ௮ச்சழூழள்ளவன். (1.),
கூழாம
kilamani, n.
56 கூழ்ழுன்னை.

(மலை.)
F_emip' kilai, ௩. 4குழை-.
1. Woman’s
hair; பெண்டிர் தலைமயிர். கூழை விரித்தல் (தொல்.
பொ. 262).

மயிற்றேகை.

18/1)

3, 0680001275

வால். புன்கூழையங் குறுகரி
Middle, centre; a6. (Sez.)

கூழை?
js

which

இறகு.

2, 172169) ற1யாாலத6;

short;

(பில்) 4. Tail;

(கல்லா. 89, 16).

». prob. khulla.

யவ,

(இவா.)
5,

1. That

காய் கூழைவா

§¢@Uwrerg.

F_OpS SoD

(சங். ௮௧),

கூழை? விவ், ௩. 4குழை!-.

1, Mud, mire;

சேறு. கூழை பாய்வயல் (தேவா. 473, 8).
௦15; போன். (௮௧. கி.)
கூழை:

மயில்,

௦4.

௩.

சிக.

2, ௦4. 585.

,... பித்கூழையிலே கிற்குமாய்த்து (ஈடு, 9, 9, os).
526

௩. 4கூழைர்.
கூழைக்கடா வய,
கூழைக்கிடா, கொக்கு சோழி கூழைக்கடாமுகம்.

(பரத. பாவ, 36).

SonpsHi_om kilai-k-kiga, n. <id.+. 1.

Pelican, as tailless, Pelecanus onocrotalus; Bi
aTpupema aims. 2, Tailless he-buffalo; areS&
வாத

எரமைக்கடா.

கூழைக்கும்பீடு
e@y-+.

kolai-k-kumpitu, 2. <@

Hypocritical,

போலி வணக்கம்.

insincere

obeisance;

n. <aey!

+. (Pros.) Versification which requires ménai,
etc., to occur in the first three
feet of a
four-footed line of ௨ 167567 அளவடியுள் இறு

திச்சீர்க்கணின்றி மீந்த முன்று சர்க்கண்ணும் மோனை
முதலாயின வரத் தொடுப்பது,

கூழைதரி

(இலக். வி. 723, உசை.)

kilai-nari, 1. <id.+.

tailed fox; at&

Short-

gsm _umer pi.

Se eopLiLiTibty kilai-p-pampu, n. <id.+.
Dwarf snake,

from

the

whose

body

கழத்தின்றி

head

by

is not

marked

constriction

தலைக்கும்

or

உடலுக்கம்

ஒன்றுபோல்

off

neck,

இடையில்

தடித்துள்ள

குள்ளமான

பாம்புவகை, (38. 3. 224).

கூழைப்பார்வை

ay'+.

Sly

%ய௨4-ஐ-ற8ரவ், ௧. <=

1௦01) வஜ்சகப்பார்வை,

இன்றுணே

காரைக்சைதேடிக் கூழைப் பார்வைக் கார்வயல் மெயும்
(இவ். பெரிய, 9, 6, 8).
கூறை

Leo.

kilai-muttai, 2. <agt.

Rotten egg; onp8er ipo.

(R.)

kilaimai, n. <id.

0 ப5108557 கடமை,

caressing;

1. Duties,

கூத்தனுக் சாட்பட் டிருப்பசன்றோ

ஊடி; படையின் பின்னணி. கடழைசார் கொண்டி. கந்தம் கஉழைமையே (தேவா. 11, 5).
யாம் பொருதும் (புகா. 88, 1). 2. Hindmost row,
அவன்றான்
கடைவரிசை.
as of a herd of cows;

கோம்

காட்டுகை. நீங்கள் கோயிற்கழைத்தனம் அடி.ச்றெபடி.
இதுவோ (இருவிருத். 99, வ்யா. 408).
F_@OIpSOSToOL kilai-t-totai, n.< ey?

SaMLpeMlp

1. Rear of an

kilai-t-tanam,

n-

+. [T. kilatanamu, K. kilutana.]
False
humility, dissimulation; போலியாகக் குழைந்து

லாத் குழைக்கன்றதுபோல (இவ். இருவாய், 9, 4, 3). 2. Calamanide;

(ம. நரகு K. kule, Mhr. khula.J Dullness of intellect, stupidity; UsPSgmpay. seopundsisg
செல்.கஇ (தேவா. 402, 9). 3. A mode of versifi0211௦, 566 கூழைத்தோடை. ஈறிலி கூழை (காரிகை,
உறுப். 19). 4, Dwarf snake. See senptnimiry.

கழை.

n.

hand; g@péatiucy

GCartaygs

Seopigurdms,

2. Fondling,

கொலவ்வைக்கனிவாய்

கொடுத்துச் கழைமைசெய்யாமே

(இவ். பெரியாழ். 3,

2, 5).

்

கூழையன்

kilaiyan,

Short,

stunted

person;

௨௦3;

மழ மடையன்.

கூழைவாலன்

n.

<amy’

குள்ளன்.

2.

1,
Dolt,

்

1] 4-1,

௩.

4164.

Short-tailed snake which lives underground
belonging to the family of uropeltide; குட்டை
யான

பாம்புவகை. (34. 34. 224.)

கூள்(ளு)-தல் %ய-, 2 v. intr. <kul. To
crowd

together,

assemble,

muster;

கண்டன சரிகள் (இரகு. மீட்டி, 42).

#rempe.

FONLILIGH kila-p-patai, 1. ₹கூளம் ர.
Army constituted of various classes of persons;
பலவகையினர் கலந்த கூட்டுப்படை.

AGE)

கூளம்

(ஈ9,

kilam, 1. <so-.

6, 6,

[M. kilam.]

1.

Gg)

2. Sediment, lees, dregs, chips; Stu.

கூளன்

kalan,

2. “கூளம்.

Worthless,

useless person ; uweripastr. உனடிபேணாச் கூஎன்.

(திருப்பு. 109).

கூளி: 10], 1. <aer-.

1. Company, multi-

1006; கூட்டம், (பில்.) 2, வாரி

குடும்பம். (மிங்.)

3. Commander

of an army;

usmggavaictr.

(குடா)

kali]

Devil,

demon;

race

of goblins

4. [M.

சணங்கொள் கூளியொடு (பட்டினப். 259).
ish,

malformed

the army of

Gui.

5. Dwart-

constituting

Siva; சிவகணங்களாகிய பூதம்.

Large species of eagle; Gugmaps.

6.

(w.)

& afl? kali, 2. prob. Pkt. khulla. 1. Dwarfishness, shortness; geiremb. (ys. @.) 2. Fault;
குற்றம். (சூடா.) 3. 1700112506 ௦௭௧௦ ; கற்பில்லாத

வன், (சூடா.

கூளி? 10], 2. [K. gali.] 1. 02, எருது. (பிக்)

2. Covering bull; GumeS Guggr. (Se.)

கூளிப்பனை
ர105;

படைவீரர்,

கடுக்சட்

கூளியர்

robbers,

(Se)

Hurters,

(மதுரைக். 691).

those

3. Highway

வழிப்பறி

சேய்யுங் கள்வர்,

(Se)

5. Attendants;

புன்குறுங் கூனிய௰ர் (புறரா, 180, 13).

Mountaineers;

gmat.

4.

ஏவல் செய்வோர். வேறுபல் லுருவிற் குறும்பல் கியர்

(திருமுரு. 282). 6. 1*012௩05) சிநேகிதர். (சூடா)

& ppt
class;

Be

kirram,

பகுதி.

(Pas. 1143).

soul

from

n.

கூற்றங்கள்

<%o.

2. Lit, one

body.

Yama;

பிரிப்பவன்] யமன்.

1. Species,

பலவுக் தொச்ச

who

[ewer

apps

separates
ardefarp

மாத்தருங் கடற்றம் (தொல். பொ.

19). 3. That which ruins, destroys; opajoir
டாக்குவது.

மணி,

84).

அல்லவை

4.

times; தேசத்தின்

உ.

உரை).

முத்தூற்றுக்

warn

ord;

செய்வார்க்.

கறங்கூற்றம் (கான்.

ஒருபகுதி. மிழலைக்கூ்றத்துடனே

kirram, n, <aw-.

anifpengs.

sapGearp

(தருவ்ளே. பழியஞ். 97).

xp

(புறகா.

ne

லெட்கெ கடா

kirran-kolaiyon,

கூற்றன்கொலையோன்

vitriol;

Blue

pert.

n, prob.
௮௧.)

(சம்.

துரீசு.

, ஈ. 4 கூறு? 4. 112
கூற்றன்வாய் 1:070கற-4நு
n

கூற்றன்வாய்மீதே உவன்றிசெய்து

sluice; swags.

நீர்கொண்டு போந்து

(5.1.1. 11, 522).

கூற்று! மாய, மூ. கூறு:
1. Utterance,
46018720௦0, ௦௦120௨1100) கூறுகை.
2. Word,

5ஐ௦601டி “மொழி. கூத்துக் ியே (ஞானா. பாயி. 1, 8)
3. That which is fit (௦ 06 500160) கூறத்தக்கது.
இருகாமல் கூறுவதே யாவர்க்குங் கூற்று (இவ். இயற்.
சான். 40),
pyr

kar,

806 ௦4 வர்;
(குதள், 765).
Yama;

1.

<a,

of

(Sab.)
Lit.

8௦04.

the

மேல்வரினும்.

2. Kala, the chief attendant

கூற்றுதைத்தோன்
முர

1. Yama;

யமண். கூற்றுடன்று

srevcr.

து உதை-.

நவ)

100ம1௨10(00, ஈ. 4கூற்

one

who

[யமனைக்

HMMUBSTWUGHT

+.

trampled

Yama

காலால் உதைத்தவன்]]

94,

யூ

kirrava-nayanar, 8. 410.

Acanonized Saiva saint, one ௦ர் 63) அறு

பதீதுழவர் நாயன்மாநள் ஒருவர். (பெரியயு.)

& ppylaist kirruvan, n.<#m*
Yama,
the god of death; wusdr, Geer Gata ppacr

(கைடத. ஈளன்தூது. 16).
& PMU
n.

SAMSEFA

Amaranth.

kirruvan-tahkaicci,

See fpideng.

F_MOL_-FS
ger*-.

(40h. 96.)

kiratai-,

To divide into lots;

v. tr. <aw*t+
பகுதியாகப் பிரித்

தல். கூறடைத்த பரிசே (5.1.1. 1, 05).

கூறி kari,

2.

Black rock-cod, silvery-grey,

attaining 30 in. in length, Chrysophrys

கறுப்புமட்டிவாய் மீன்.

கூறிட்டுமொழிதல்
<#g’+.

Answering

berda;

kirittu-molital,
questions

ஐ.

scriatim;

வினுக்களுக்கு ஏற்பப் பகுத்துக்கூறும் விடை. மிகச்

, கூறிட்டு மொழிதலென விளம்புவர் (மணி. 80, 943).

(M. karram.]

மொன்

[M. hazran.]

n. <id.

மிசைத் தோன்றும் வெஙகூற்றன் (கந்தரலங். 65).

ision of a country, in ancient

கூற்றச்தைக்கொண்ட

kurran,

யபு. திருஞான. 880).

GaniGart, sni@ar முன்பிற்

plunderers;

குரல்கன்ன

2.

& poet

Pounded

2. <ao"+.

Yama, the god of death; wiodr,

(#3. gs.)

கூளியர் 120]்லா, ௬. <id. 1. Soldiers, war-

who live by chase;

kurrarici,

சிவன். கூற்றுதைத்தாா நெல்வேவி குறுகினொசே (பெரி

kili-p-panai, ௩. prob. ef!

+. Talipot palm. See atafiiustar,

& Pom

7106; குத்தலரீசி. எற்சோறு கூத்றரிசி (Insc.).

7,

Broken
pieces of straw, of hemp; chaff;
சண்ட. கூஎம்பிடித் செள்ளின் கோதுவைப்பான் (மிழ்.

na. 83).

கூறிடு-தல்

1080

கூளப்படை

&OG-gev
To

cut

into

துண்டாக்குதல்.

kiritu,
pieces

v. tr. <idt.

or slices,

bisect,

1,

divide;

2, To distribute in portions or

1081

கூறிய துகூறல்
small

quantities;

Gis

Um&Ogd.

wtvsgnisG Curd

துரைத்தார்க்கும் , , , புலவர்க்கும் . . . கூதிட்

டார் கொண்டநிரை

(பு. வெ. 7, 14).

+. Tautology, a defect in literary composition,
of ten nir-kurram,

q.v.; முன்மொழிந்ததனே

யே பயனின்றிப் பின்னும்மோழீவதாகிய நாற்தற்றம்.
கூறியதுகடறன் மாறுகொளக்கூறல் (தொல், பொ. 604).

& Purest kiriyan, ௩. <id.

Headman of

the crviyar or palanquin bearers proclaiming the titles of the person seated in it; #a¥
கையில் ஏறிசீசேல்லும்

சேல்வனது விநதுகளை யெடூத்

துக்கூறுவேர்னுகிய சிவியார் வதப்பினரின் தலைவன்.

02

கூறு!-தல்

kiiru-, 5 utr.

(M. karu.]

1.

To speak, say, declare, assert; சோல்லுதல்..
கூறிய முறையின் (தொல். சொல், 70).
2. To cry
out the price, as an auctioneer; Fewapse.

(Sm.)
3. To cry aloud, promulgate, proclaim;
பீரசித்தத்சேய்தல். (W.)
கூறு? ரம, n. prob. Gep*-. [K. M. kiru.]
1.

Section,

division,

classification;

கூறுபாடு.

கூறிட்டு மொழிதல் (wen. 30, 236). 2, Part, portion,
1௦4, காச; பங்கு. காத்கூறு காய்நீசால் (பதார்த்த. 78).
3. Broken pieces of anything;

orapii gic.

கெஞ்சம் கடருயோடாத இத்துணையே (கம்பசா. ஈகர்நீங்.
304).

4, பிவிர்) பாதி.

(பிங்)

5. Properties, as

of hear; effects; characteristic symptoms, as of

disease;

தன்மை.

வியாதியின்கூறு

அறிந்து

மருந்து:

காடு.

கூறு?

மரம,

1.

நள்,

குறு-மை.

526 எள். (மலை)
F_ME0G kiru-kacu, n. <ap*+.
௦ ஷ; பங்குத்தோகை.

8658706,

Share-

1௦௦.

கூறுகொள்(ளு)-தல் 121ப-1201-, v. tr.<id.
மக். To stuff, மெலாடி வாயில்.
+. [T.
திணித்துக்கோள்ளுதல். குழந்தை மண்ணைச் கூறுகொன்

Gene. (wW.)
& MFP
@ kiru-c-cittu, a. <id.+. Deed
of partition;

uTsugginb.

Loc.

kiru-cittu, n. <id.+. See amd

FEL
சீட்ட,

கூறுசெய்-தல்
1. To

cut

in

kiru-cey-,

pieces,

divide;

v.

<id.+.

tr.

துண்டாக்குதல்.

2. To distribute in portions or small quanti-

ties; UB&Bse.—intr. To exercise authority, as
in the assessment of (865, 60௦) மணியம் பண்ணு

தல். கூறுசெய்த ஊரிலே குறும்புசெய்து

n).

(அஷ்டாதச.

கூறுசெய்வான் 100-008, ஈ. விர்.
Lit, one who apportions. Village revenue-

சாஜாச்சன்

ஊர்தோறுங் கூறு

1420-றக$ய-,

v. intr. <id.+.

மணியகாரன்.

௦8%௦6;

செய்வார்களை வைக்குமாபோலே (ஈ6, 5, 2, 8).
கூறுபடு-தல்

& Pui
Gi
ev kiriyatu-kiral, x, 4கூ௮one

கூறையுடுத்தல்

To be divided; GRauGse.
&

IOS g-Hov

Caus. of xpu9-.

kiru-patuttu-,

v.

tr.

To divide, analyse, classify;

பிரிவுசேய்தல்.
கூறுபாடல் 1280-0812], ஈ. 4கூறு4. 7௦௦

குழலின் பாட

கூதுபாடலுங்

music; amour.

லும் (கம்பரா. நாட்டுப், 50).

Division, sub-division, classification;

2. Portion, section;

ug#.

(#e7.)

uTgur®.

3. Quality,

கூறுபாடு

வியாதியின்

தன்மை.

nature;

1.

கூறுப.

n

kiru-patu,

&piur@

தெரிக்து

மருந்து கொக்க.
Sv koravikkuru-,v. 1௪.4 கூறு
&MOSISSH
eés-+eg-.
To make another speak on one’s
கோல்வித்தல். கொத்த
behalf; பிறரைக்கோண்டு
(திருக்கோ. 263,
கூறுவிக்குற்றது.
விழ் கோதையாற்

கொளு.

கூறை

பரல்,

௩. குறை.

[1ம் ச8௪.]

1,

அத்திட்ட கூறை:

Cloth, clothes, garment; ajar.

2. 566 கூறைப்புடைவை.

யசைச்சுற்றி (காலடி, 281).

கூறைகோட்படு-தல் korai-kot-patu-, v.
ச்ச் கூறை.

To be robbed of one’s clothes;

ஆடையைப் பறிகொடுத்தல். இச்சாட்டிற்போடுத்கதை

கோட்பட்டான் (கன். 383, மயிலை.)

கூறைதாடு
village

kirai-natu,

௩. <idt.

A

noted for the manu-

near Mayavaram

மாயவரத்திற்கு அநகில் சேலைகள்

8௨060௨ 04 5௧௭௦65)

மிகுதியாக நெய்யப்படம் ஓர் ஊர்,

S_G@Npuimus kirai-p-pay, m.<id. +.
vas sail; GprowPiumis.

கூறைப்புடைவை
<id.+.

Cloth

Cau-

(w.)

presented

kirai-p-putaivai,

n-

to the bride by the

bridegroom’s parents and worn by her before the
7? 15 (4௪ம்; தாலிகட்டும் சமயத்திற்குழன் மணமக
ஞூக்கு மணமகன் வீட்டார் கொடுக்கும் சேலை. ரச£..

kirai-p-pai,

&_cOpLienLs

n. <idst.

1

Money-purse, made of cloth; துணியாற்சேய்த
2. Bag for keeping sarees;
பணப்பை. சாரா.

சேலைகன்

வைக்கும்

பை,

தானே

கூறைப்பையும்

சுமந்து கொண்டுபோய் (ஈடு, 4, 1, 9).
கூறையுடுத்தல் kirai-y-ututtal, n. <id.+,

Dressing the bride with the wedding cloth by
the bridegroom's sister; நாத்தாணார் மணமகட்தக்
கூறைப்புடைவை

உடத்துகை.

Brah,

கூன்ட

1082

Son kin, ௨. 4கூலு... [1 றய, சர்வ, 8. 11.

kin.)

1. Bend, curve; ateray,

குறைத்து (கைடச. காட்டுப். 10).

கூனிரும்பிணிற்

2.

Hump

கூனன்.

சிறகுறுல் கூனுங். Grae

(சிலப், 97, 214).

ஆந்தை. (உரி. கி.)

FOF? kini, n. £பங்குணி. Parikuni, the
12th Tamil month, March-April 9 பங்குனி, ஆணி

on the

அடிகோலாசே கூனி குடிபோசாதே. Pro.

சென்று

கொலை.

back of the body; ar dserd. (Mar) 3. Hump௨௦%)

கெக்கரி-த்தல்

4, 56/1; நத்தை, (இவா.) 5. 0௦%];

6. Cauldron; Gugts undead.

கூணி?

மாட்

61) கொலையாளி.

செய்யுளில் அளவுக்குமேல்வரும் அசையுகு சீதம், 97
கூனாச

566

7.

Extra detached foot of a verse;

னோடிச் குறித்தே (தொல், பொ. 361).

கூன்கிடை 14.46, ௩. “கூன் 4. Lying

with the body disposed in a crooked

one of five mey-k-kurram,

94.)

posture,

ஐவகை

மேய்கீ

குற்றங்களுள் ஒன்றகிய உடல் கூனிக்கிடக்கை. (பில்)

கூன்பாண்டியன் 10௦-81௨,
814. 4.

The hunch-backed Pandya king, who was a

contemporary of Tiru-fiana-campantar;
ஞானசம்பந்தர்காலத்து அரசுசெய்த பாண்டியன்.

#5

FOTEPSIG kiin-mutuku, n. <id.+. Lit.,

back with a hunch.

Tortoise 51611;

முதகு] ஆமையோட, (மூ. ௮.)
கூன்வாள் 110-48], n. <id.+.

510116) வளைவானவாள்.

Te

(பில்)

kinal, n. <id.

கூனல் வான்கோடு

[கூனலான

Scimitar,

See ocr, 1, 2, 3,

நீட்டி. (கம்பசா, வசைச், 34),

கூனலங்காய் kinal-ai-kay, 1. 4 கூனல்,
Green tamarind; yarwtiemis. serevarsniy Bren
யவசை (திருவிளை. காட்டு, 42),
erpRipase#

kinar-kilavan, a. 414.4

னம் ௦10 கா; உடல்வளைந்த முதியோன்..
இழவன் சொடுக்கும் பணயமதில் (விறலிவிடு).

கூனன்

kinan,

aiinan.)

n. <r.

{K.

kina,

erp

M.

Humpback; a.ergycirerasctr. (Se)
கூனன்முஅகு kanan-mutuku, n. கூனல்

ர்...

566 கூன்ழுதுகு,

S&@per
woman; dP.

&eof!

(பாலவா. 896.)

kunal, n. <me
(ஈன். 276, மயிலை.)

kani, ௩. 1

Hunch-backed woman; கூனல

(K.

Hunch-backed
kani]

1.

வள். கூனி தன்
னொ மணமலை புச்கு (லப், 3, ுள்ள
171). 2. Mantarai,

aslave of Kaikéyi, who intrigued
mistress on. oe eve of Rama’s coro with her
nation and
revented
it;
@amofanér
pus Ostud
hat
'சய்து தடத்த மந்தரை,
3, Rainbow 3 வானவில்,
இழக்கில் ,னிமாசம்
மழையில்லை.

(J.)

கூனிபோட்டால்

4. See கூனியிறல்.

அறுபதுகான்

++ + சொச்சருக்கும் பண்ணை (குற்று, குற,கூணிகொத்தி
94),

Murder;

7,௦௦0.

கூனிப்பொடி

kani-p-poti, n. <nef +.

கூனியிறல்.

கூனிப்போ-தல்
<a@-+.

%ே(.ற-ற5-,

உ ௬௭.

Tobe bent with age; to stoop irom

infirmity;

முப்பு

முதவியவற்றல்

உடல்

வளைதல்.

கூணியிறுல் 01-18], 2. < soo! +. Com-

mon shrimp, Crangon vulgaris, as hunch-back60; இறல்மீன்வகை, (3. 31, 373.)

கூனிரும்பு 10ஐ-12மழயு ஈ. கூன் 4.

curved iron.

510116

[வளைத்த

இரும்பு]

1,

அரிவாள்.

கூணிரும்பினிற் குறைத்த (கடச. சாட்டும். 10),

கூனு-தல் kiinu-, 5 v. intr. <id.
1. To
curve; to become crooked; to bend down; alr

தல். கூனிக்குயத்தின் வாய்செல் லரிக்து (பொருஈ, 242).
2. To become hunch-backed; முதுகு வளைதல்.
& ler kiinai, n. prob. g-. (T. gina, K.

huni]

1. Large

earthen

boiler;

wou. கரும்.

பேக்கிரத் தொழுகு சாறசன் கூனையின் (சம்பரா, தற

செல். 49). 2. Baling bucket; நீரச்சால், விழுக்ச
பேசைக் கூனைகொண் டமிழ்த்துவார்போல் (குற்று. கு.
28).

கூஜா

kaja, n. <U.

monkey;

kaze.

Goglet, water-

கழத்து நீண்டு வயிறுபநத்த நீர்கீகலம்.

&_alpiotatr_stesrth kismanta-tanam, n.

<hismanda+.
A propitiatory gift generally
to avert premature death, the main item being
the presentation of a melon; அவமிரத்தியுவைப்

போக்கச்செய்யுந்
காய்

தானம்.

தானங்களுள் முதலதான

கூஷ்மாண்டம்
manda.
(மலை.)

M.

bhani.

கூனிதாரண் kini-taran, 2. <id. +. Murder-

குரு, சாறெனப் பாய்வது குரைகடற் கூணில் (கம்பரா.
@esr. 40).

ஐ, 40.

7,௦0௦.

kismantam,

பூசனிக்
n.

White gourd, Cucurbita depo;

<hasபூசனி.

F_APLOT
oor Lt kigmantar, n. <&igmanda.

566 கூசுமாண்டர்.

கெ
@e

ke.

The compound of4 and a.

கெக்கட்டம் மடய,

atta.

Loud

or open

உ prob. gaggh+

laughter;

செச்சட்டமிட்டுச் சிரிக்கிறான்.

(ம.)

கெக்கரி!-த்தல் ௩2.

WaddPdens.

ரர உங்க

taste very ௨௭௦00) மிக ஒனித்தல்.. 02.

To

செக்கரி-த்தல்

1083

Qaeda) *- Sev kekkari-,71 v. intr. Onom.
cf. @snéadi-.
கரித்தல்..

To cackle, cluck, as a hen;

கோக்

v.

intr.

கெக்கலி!-த்தல்
<T. geggalincu.

77

யவ],

To laugh

violently

51216 00675 51025) குலுங்கச்சிரத்தல்..

so as to

Qsaa00* kekkali, n. <T- geggili. [M. kikRili.] Loud laughter;

தலுங்கச்சிர்க்கை.

(யாழ்.

கெஞ்சிக்கேள்-தல்
கெச்சிதம் 12௦012, ௩. 4 *சரச...

ing noise; முழக்கம், (மாழ். ௮௧.)

1. 13௦க-

2, Majestic

air; smb. Loc. 3 .Improvement in health;

சேளக்கியமடைந்து வநகை.

இறத. 1௦0.

QetPpont

kecci-natai, n. <Oséeu*+.

8௦6 கெச்சைநடை.

Qaéa

உடம்பு கெச்சிதமாய் வரு

(யாழ். ௮௧.)

keccu,

n. <E.

Sketch,

as of a

௮௧)

building; கோ$களால் வரைந்து காடீடப்பேற்ற
மனேழுதலியவற்றின் உரவம். அமீன்செச்சு. Loc.

செச்கலி கொட்டவே (இசாமசா. சுந்தர. 4).

(w.) 1. Onom, expr. signifying chirping, as of

கெக்கலிகொட்டு-தல் 1111110110.) v.
747, 4 கெக்சலி 4, 6௦6 கெக்கலி-, கண்டவ ரெவரும்
120வ]1-ற கம,

கெக்கலிப்படு-தல்

5௦6 கேக்கலி-,

2722. 410.4.

சலிப்பட (சர்வச. தத் 180).
@Qeéeorld kekkalam, n.
(யாழ். ௮௧.)

a lizard; &&f6s குறிப்பு.

அச்களிப்போடு கெக்

8566 கெக்கடீடம்.

2. To be pushed out, to
distorted; Gpa?ge.
3. To be defeated or
protrude; sigégse.
vanquished; GardafamiGan.

Qaast® kekaraci, n.

பூலா. (மலை)
QamaerGob

A large shrub. See

kenka-tiram, n. <Gaiga+.

Banks of the Ganges;

கங்கைக்கரை.

செங்காதீசத்

அத் தேசம் (பெரும். உஞ்சைக், 20, 220).
Qaehieos kenkai,n.< Gaga. The Ganges;

கங்கை.

ளெர்சே ணிமயமுவ் கெங்சையுஞ் இந்துவும்.

(பெருங். ஈசவாண.

கெச்சை

1௦0024, 1.

4, 122).

QaéonreQ args

<id.+.
சுவகை.

kaya.

கழற்சிகீகாய்.

1. Molucca-beans;

கெச்சங்கெட்டவன்

keccai-kettavan, n.

n.

tinkling

keccai-k-kolucu,

82

(1.)

கெச்சைநடை

keccai-natai, n. <id.+2

Pompous or affected gait;

Gugissen.

(w.)

QaeéanewG keccai-miti, x. <id.+.

(w.)

1. A quick or hurried step in dancing; aa@er
விரைந்த நடை.

2. 17818 ற௨௦6 ௦4 ௨ 1௦186; குதிரை

விரைந்துசேல்லும் நடைவகை.

கெச்சைமிதியிலே போ.

3. Pompous or affected gait; Gugis pac.

Qsraéaoref

keca-k-kanni,

கெசகன்னம்

karna.

160௨-800௨,

566 கசகரீணம்.

QsF557H
Pipal.

herb.

(யாழ். ௮௧.)

n.

<gaja-

See

Gagg.

n.

<gaja-+

kecantati, n. prob. gajadana.

586 அரசு.

(சல். ௮௧.)

@aeeb' kecam, n.<gaja.

Elephant; wear,

Shameless man, person void of கெசதுரச முதலான சதுரங்சம் (தாயு. சித்தர். 6).

prob. lajja+.
$614-165060()

2.

bonducella;

Molucca-bean, 1. cl., Ce@salpina
கழற்கோடி. 7,௦0௦.

of

Anklet of tinkling silver bells; Gargu

harni. A tuberous-rooted

kecca-k-kay, n. <T. gatcca-

அடியிடச்

(கவித். 96,

keccai-k-kutirai,

<@séme+.
Horse with anklet
bells; Caimamm qoufigs gs ons.

கெச்ச 15008) 4௩த். ஐ, 6/8. <gaccha imp. of (மலை.
,சச௯. 0; போ. செச்சகெறி (வதர. கோபு. 129).
QaéFsamus

8௦6 கச்சம்",

தே சமைத்தச்கட்டின . . . செச்சையும்
உரை.

QstonréG Gent

1. 7௦ bend, writhe; to be twisted,

(1,)

2. Expr. signifying

ஐ. teasing, harassing; GamisonuGaisp oft.

கெக்களி-த்தல் 1414]. 77 v. intr. prob.
செக்சலி-

கெச்சுக்கெச்செனல் 1:௦௦00-%-1௦002021, ௬.

நாணமில்லாதவன்.

கெசம்” %60௨௧, n.< U. gaz. Yard-measure.

7,௦0௦.

கெச்சம்! 16௦௦௧௦, ௩. 1, Wild jasmine. See
முல்லை. (௮௧. கி.)
அரசு. (சக். ௮௧.)

2. cf. gajadanu.

Pipal.

See

கெச்சம்” 1௦௦௦௧0, n. [T. K. gajje, M. kecca.] Tinkling anklet; காலணிவகை. பெண்க
எணிமணிச் கெச்சமடா (குற்றா. குற. 123, ம).

5௦ கஜம்".
கெசமாமுட்டி keca-ma-mutti, ௩. prob.
hea-musti. Strychnine tree. See ony. (மலை)
கெசாசைநா
1608084108, ». prob. kéaraijana. A plant found in moist places. See
கையாந்தகரை.

(மலை.),

Bitter water-

கெஞ்சிக்கேள்-தல்[கெஞ்சிக்கேட்டல்]

melon, Cucumis trigonus; Gubpgudwcqains.

kefici-k-kél-, v. tr. <@s@e-+.
To beg, en(மகர) 0௦5601; தாழ்ந்த குரலுடன் வேண்தேல்.

Qaeh kecci, n. cf. gavaksi.
(சங். ௮௪),

1084

கெஞ்சு-தல்

கெஞ்சு-தல் 168005, 5 ஐ. 8௪, ௦4, ச்சரீற். 70௦
beg humbly, to entreat, crave, beseech with
பற ற1(0க01௦8 ஐ65015; இசந்து குறையுறுதல். செஞ்சு

மாதங்சமுகம் பார்த்திரங்கும் (சனிப்பா. 1, 339, 50).
கெட்ட 1615, சம். கெடு... [1 cedda, K.
M. ketta.}

Bad, spoiled, ruined; sf5s. (GU)

கெட்டகுடியே கெடும். Pro.

@e1_CaG@ ketta-kétu, ௩. Cid. +. A term
of contempt

implying

utter

degradation

or

0-5(10001௦௨; தாழ்நிலையைக் குறிக்கும் ஒர் இழீசோல்.

சீசெட்டகேட்டுக்கு உனக்கு எண்ணெயும் வேண்டுமா?
கெட்டணை
Ramming,
ne.

kettanai, n. prob. ghattand.

beating

(W.)

கெட்டதனம்

5௦

down;

@ps buy

Garyé

1௦0௨-௦௨௨1.

n.

<id.

அலே!-. 12௦ go astray, lead the life of a vagabond;

நிலைகெட்டுத்தீரீதல்.

Bad,

@atteaucir
kettaval, ௩. <id.
immoral woman; SGurpSaipsironascr,

Bad,

QareoalurB ketta-viyati, க. <id.+.

QatGCaier

ketta-vélai, n. ௭104,

time;

அசுபகாலம்.

2.

Gurdeumiisren stand.

opportune time; சமயமல்லாத சமயம்,

கெட்டாடகெட்டி

ketta-ketti,

1.

1,

Adverse

3. In-

n. See Gar’.

டாரகேட்டி,

கெட்டாரகெட்டி kettara-ketti,n. Redupl.

0௦% செட்டி. (ர)

1. Great

Wass

ability,

smoigPund.

2.

Great ability ௦2 4111; அதிசமர்த்தன்.

கெட்டி! 1,

sorser
active

Qe

man;

ketti-k-karan, n. <id.+.
sof$sebr.

Qergue

Collog.

ketti-kolucu, ௩. <id.+.

ஊட்குழலில்லாத கோலுசு. 01/00.

Qaiyéemund

ketti-c-cayam, n. <id.+.

கெட்டிசாவி

10-௦8,

௩. ௭4ம்...

59ம்

consumPerson

of

(ர. K. gatti, Mhr. சா] ௩.

strength,

hardness,

கெட்டித்தனம் ketti-t-tanam, 2.<id.+. 1.
Cleverness, dexterity, capability;
2. Economy, thrift; Gace,

சாமர்த்தியம்.

Qaiptnscsrch ketti-p-panam, n. <id.+.

Malignant, dangerous disease; Gamyw Gamis. 2.
Venereal disease; qeinGucir sBacr ad acing
துர்வியாதி.

1. Firmness,

ketti-k-kappu, க. 418.4.

169) உட்குழலில்லாத சாவி. 07/07.

கெட்டவன்
4,
உ. <id.
immoral person; SGumpaatpsroraicér.

skill;

2.
ap

Qa SErciy

ட்ட

Fast colour; அழத்தமான சாயம். ௦1709.

Qars_tov-gev kettalai-, v. intr. <@s@'. +

mate

கட்டடம்,

வலக,

Building made of brick or stone;

Chain bracelet or anklet of solid gold or silver;

damu, K. Tu. gadda.] Beard; omy. (w.)

times;

77 ம. 2, “செட்டி.

கெட்டிக்கட்டடம்
<id.+.

Oar

kettam, n. cf. ganda. [T. gad-

Inauspicious

கெட்டி -த்தல் ஷம,

1. To harden, strengthen, make firm; நிலம்முத
வியவற்றைக் கெட்டிப்படூத்துதல். (௦1/07.
2. To
charge or load a fire-arm; giudurédute wes
திட்டக் கேட்டிப்படுத்துதல்..

Clever,

Bad, immoral conduct; #Gumpdaud,

time or

(பணவிடு, 19).

லில்லாது டுறுகிய காப்பு என்னுங் கையணி. 0௦/07.

16(12-(20க0), ௩. 4செட்ட-.

கெட்டதடத்தை
கெட்டம்

1௦55; அழத்தம். செட்டிப்படிப்பு.
சரம். 97611 done,
bravo; Wa perp. செட்டியையா ஈல்லசென்பார்

Bracelet or anklet of solid gold or silver; 2° gw

கெட்டநடத்தை.

+.

கெட்டுப்போ -தல்

durability,

A kind of fanam, a coin; pramrwaiens. Loc.

Qe

List Ga-Sev

ketti-pannu-, v. tr.

<id.+. 1. To make firm, harden; Beubypgefus
வற்றை உறுதியாக்குதல்,
2. To solidify, as liquid
medicines;

wgigyppSwuahep

O@psdGaiiged.

Qacygapm&e

ketti-maakil, x. <id.+.

கெட்டிமேளம்

ketti-méjam,

A variety of நகா$௦௦. 8௦6 கல்ழங்கில்.

2. <id.+.

Simultaneous and rapid play of musical
instruments at special moments, as when the
tali is tied at a marriage; greSaGans psSu
விசேடங்கள் நீகழம்போது முழிக்கும் சகலவாத்தியம்.
Collog.

Qaetig arraeir

ketti-varakan, n. <id.+.

A coin. 866 கட்டிவராகன்..

Qaripors Hurd ketti-vattiyam, n.<id.
3. 96௦ கெட்டிமேளம்.

solidity ; 2m. 2. Denseness, as of a liquid ;
@oSe.
3. Cleverness, ability, skill; சாமர்த்

கெட்டு kettu, n. cf. T. ceftu.
1066௦1 ௦021; பக்கக்கிளை. (ர.)

சமர்த்தன்.

“ஒகெட!.4.
1. To perish; to be ruined; to
wear out; siifpd. 2. To be rotten, spoiled; to

Fund,

4. Man of ability or skill; clever person;

5. Loudness, as of tone; உரத்த குரல்.
செட்டியாய்ப் படிச்சருன்.
6, Profundity,
sound-

கெட்டுப்போ-தல்

Branch of a

16100-0-06-,

ம. intr.

கெட்டுப்போனவள்

1085

820வ) அழகிப்போதல், 3. To become bad, immoral; egsaniGeGge. 4. To fall on evil days;
to

be

reduced

to

straitened

circumstances;

வறுமை யுறுதல், அந்தக் குடும்பம் செட்டுப்போயிற்று,
5. To be lost, as goods; காணுமற்போதல்.. Collog.

கெட்டுப்போனவள்
“14.4.

Fallen, unchaste

kettu-p-ponaval, ௩.
woman; கற்பழ்ந்தத

Op சாதீயினீன்று விலக்கப்பட்டவள்.
கெட்டுவிடு!-தல் kettu-vitu-, v. intr. 474.
+.

See GalG&Gun-1,

2.

கெட்டுவிடு-தல்
14ம்,
<@aO+. See GatGma-. (j.)
Qar_Genar-See
kettu-vai-,

<id.+.

To

v.

intr.

உட intr.

send out branches; to ramify,

branch out; S2%ra¥Ggev. (J.)

கெட்டேன் 180, சம. 4கெடு.. Expr.
meaning 1706 15 06 ! இசக்கக்குறிப்பு. அருளிதுவா
மயிற் கெட்டேன் பிழைப்பரோ வரச்சராயோர (கம்பரா.
விபீடண. 127).
Qe_awoariG ketal-anaaku, n. <id.+.
The goddess of misfortune; pGgaf. (é.)

கெடலூழ் 1921-0], n. <id.+. Evil fate;
தீவினே. கெடலூ ழாதலின் கேட்டபொழுதே . . . ஆரு
ணி தெளிந்து (பெருங். மகத. 25, 108).

@etaurev ketavaral, n. perh, Os@'- +a.

3. & 009 தவா) மகளிர்விளையாட்டு. Oscar
லாயமொடு (தொல். சொல். 319).
2. Gathering of
௦௦6 ; மகளிர்கூட்டம். (சூடா.)

Qa.’

plished;

keti, n. <5",

work

finished;

Business accom-

SmpGapaga

யம். செடியாயினவுல் கெட்மே (சினேர். 451).
கெடி:

keti, n. <U. gadi. Stage for relays

in travelling. See 54°.

கெடி?

கார்

keti,

n. <T. gadi.

1. Hill-fort;

கெடு-த்தல்
Quod’

ketilam, n. cf. garuda. 1. A river

மகா மேம0௨10௦781 கடலூரையதேத்ச் சேல்லும் ஓத
நதி. நிரம்பு கெடிலப் புனலுமுடையார் (தேவா. 949, 1).
2.

மிர

ஜாவா;

ஆழமான

கெடிலம்* 2180,
கேபி.

2, 8௨7௦67

(w.)
Qe!

fish;

ஓடை.

(14.)

n. cf. kalila.

றக55௨26;

ketiru, ௩. ௦4. கெளிஐ.

மீன்வகை,

பாண்மக

வகன்பெரு வட்டி (8ங்குறு. 47).
கெடிஸ்தலம்

1. Den;

ஓங்கிய

பாதை.

A kind of

ஸின்கெடிறு

%%0-எ வி,

௩.

சொரிச்த

4கெடி?4.

1. Jurisdiction, region under authority; அதிகா
சத்துக்கு உட்பட்ட இடம்.
2. Notorious place, as
a haunt

or rendezvous

of robbers;

கள்ளர் ps

Sw CamyGurt abb @rid. (w.)

கெடு!-தல் ketu-, 6 v. intr. [T. cedu, K.
kedu,

M. ketu.]

1. To perish; to be destroyed,

annihilated ; aif ge. s1a@sp we sésniGsQ_ew
ணற்க (நாலடி, 80).
2. To decay, rot; to become tarnished, damaged, spoiled; tobe marred,
blighted, worn ௦0%) பழதாதல். அந்தப் பட்டு சை

பட்டால் கெடும்.

3. To

in

circumstances;

straitened

fall on evil days, to be
apimwypise.

கெட்டார்ச்கு உற்றார் ளெயிலுமில்லை. 970,

4. To

degenerate, deteriorate, change for the worse
morally
; ஒழக்கங்கேடூதல். கெட்டுப்போனவள்.
5,
To be emaciated,
ed;

2gapse.

To

run

reduced; deformed, disfigur-

#654

away

இத்திரங் கெட்டுவிட்டது,

defeated;

6,

GarpGpbs0.

7,

(Gram.) To be elided, dropped; விகாரத்தால்
கெடுதல். இறுதியிசச மெய்யொலே செமமே (தொல்,
எழுத், 240).

கெடு”-த்தல் 10, 77 ௪. 8. 0௦௦. ௦4 கெடு...
1. To
wealth;

destroy,

annihilate;

to extinguish;

to

ofsge0.

squander,
Dose

as

Sore

3. Jurisdic-

கொளிகெடுத்து வெய்யவன். . . தோன்றினான் (ஸுடத,

tion, province, region under authority; s#ar
1% சேல்லுமிடம், (4.)
4. Authority, power;

]ப16) பழதாக்குதல். கெடுத்தொழிந்தனை. . . புதல்வனை

தருக்கம்.

வல்லமை,
30).

2. Village; emu. (e.)

கெடிமன்னர் வணங்கும் காளான் (சூடா. 9,

5. 17௨, ஐ1௦ர; கீர்த்தி, மூன்று லோகல் கெடி.

பெற்றராவணா (இசாமகா. யுத். 32).

alarm; 941d.

6. Terror, fright,

(R.)

Qaipiver@-gev

keti-mantu-,

v.

intr.

<@sy'+. To be frightened out of one’s wits;
to be terrified, overwhelmed with fear; அச்சம்

Wese.

(w.)

@)atp_oT@ keti-matu, n.<@sy*+. Bullocks

stationed as relays in a journey;

Sem பிரயா

ணத்தின் இடையிடையே வண்டியில் மாற்றிப் பூட்
டூம் எநது.

இக்திச. 1). 2. 1௦ 810826), 5004], tarnish, blast, in-

(கம்பரா, மந்தரை, 70). 3, To corrupt, demoralize,
seduce, violate; @gdaiCabase. 4. To render
nugatory, as religious rites, austerities; அவமாக்

குதல். விரதல்களையெல்லாம் இச்செயலால் கெடுத்துச்
Qsnetne.

5. To

தல். என் வேலையைச்

frustrate; காரியத்தடைசேய்

கெடுக்காசே.

%, 1௦ 180096;

To neutralize;

to counteract,

நீக்குதல்... ௮சக்தை கெடுத்து வரக்கருமிவளென

உரைபெறு.),

7.

as poison in the system;
முறியச்சேய்தல்.

(லப்.

afasib pseSwardenp

இக்தவேர் விஷத்தைச் கெுக்கும்.

8,

“1௦ 424280) 00௭௦௦6; தோற்மித்தல். 9. 7௦ 1௦89
drop, as an ௦0601 3: ௦221122006; காணப்பேறது.

போதல், எத்கெடுத் இரம்9 (மணி. 5, 36),

௩. 4கெடு..

௩ீலயி,

கெடு:

மறங்கெழு

கெடுவின்று

6௧6.

2. Poverty;

117).

af$Pnb.

Peril, risk;

1.

(புறசா, 39, 7)-

சோழர்

GsGans

(குறள்,

maung

Term,

@a@‘ ketu, ». [K.M.Tu. gadu.]
fixed time, instalment; gsaidear.

@ae@arevin

ketu-kalam,

2.

<@s'-+-

Bad times, time of ruin, drought; spfajseob.

@eOGG-sa

ketukitu-, v. intr.

<id.+

perh..@9-. To be utterly ruined, to perish;
கெட்டோமீதல். வெந்துயர் செடட (தேலா, 1077, 11).

QeO@—P ketu-kuri, ஐ. <id.+.
evil omen, portents;

efpuTpib.

Bad sign,

destruction; a8),

2. Damage,

injury; upg.

Qs@s%yjenw

danger; Sugg.

Calamity,

மாக்கள் (பெரும்பாண். 482, உரை).
4. Degeneracy, vileness,
வி;
தீங்கு.
5,
(Gram.)
Elision, omission; porn! efanmagysr ecrp.

தோன்ற ிரிதல் கெதெல் (சன். 154).
கெதெலை ketutalai, n. <id.

தல், 1௨.

See

Gab

கெடுதி ketuti, 1.<id. (T. cegugu,K. ketuha,
M. ketuti.] 1. Ruin, destruction; afay. @feoud
லரைமலவ்

கெடுதி

ஆணவ. வி. 2).

யுற்றிடும் (வன்ன.

பதிபசுபாச. பாச.

2., 1,055, waste, damage; saad.

காணாதபோழ்இிற் கெடுஜ்களுல் காணாது (Garé. 157).
3.

ty 1௦54; இழந்தபோதள்.
Proper
or (ம்றத

,திவினதல் (சஞ்சைவா. 79, சப்பு).
றள!!;

ஆபத்து.

வேடசாற்

கெடு

4. Danger,

கெடுதிவந்துறுவன

காணா.

(டேபதேசகா. சிவவிரத, 256). 5. Affliction, suffering; giérnd. 6.-Evil, mischief; Sano. aaron

டையே கெதி யிருக்சதெனினும் (அருட்பா, 111, இரல்
சன்மா, 28).
OaO Hooray ketu-ninaivu, n. Sid. +. Evil
intention, malice;

௩.

Lead

ore;

கெடுபடு-தல் ketu-patu-, v. intr. <@s0+.
To be caught in danger; to be overtaken
by calamity; விபத்தடைதல். செபெட்டுப்போவார்

உ.

விசைத்து போதலைச்சருதுவர் (பெரும்பாண், 439,

உரை).

கெடுபிடி 100-ற்ர், ௬. <U. garbar.
galibili, Mhr. gadabadi.]
bub; grt. Collog.

[T. K.

Bustle, tumult, hub-

QaO1yeO ketu-putti, n.<Qs0'-+.

கேநேனைவு.

%யழைய,

1. <M. kefumbu.

1. See

QsOwG ketu-mati, n.<@sG'-+.
கெடநினைவு.

துமாலோசனை.

௦௦0561;

2. 13411

1.

2. 586 கெநீனைவு.

(#2. gs.)

Ruin, evil; GaG.
Loc.

அரும்பொருள் கவர்வ தாகச் செடுமதி யுரைப்பார் (இரு

வாத. பு. இருப்பெருர், 90).
@sQ@eourws ketuvay, int. <id. A term of
reproach; gf @ahsFGuiif. OsGam வகுத்த:
விஷயத்திலன்றோ சாங்கள் QegGAyssg

(FO, 2,1,7).

கெடுவான் %ஷயய, ௩. 41ம்.
reproach; ஓர் இகழ்ச்சிமோம்.
கெடை

wee. Loc.

ketai,

n

A term

of

See

<T.

gada.

கெடைகட்டியாடு-தல்

Bamboo;

60௨4-14-40,

v. intr. <@se.+. To perform acrobatic feats
on a bamboo pole; saydapprbse. Loc.

Qaeobrtth kentam, n.<ganda.

See sew

Lib, 2. (wag. ws.)

கெண்டன்

ஊக,

bust, stout man;

Weiner.

கெண்டி! %௦0(1, ௩. 626

௩.

குண்டன்.

1₹0-

Loc.

கெண்டிகை.

காளதி

(னாலே கொடுத்த பொன்னின் செண்டி. ஒன்று (9.1.1.
ii, 3).

Qacirig?-gev
5௦௦ கண்டி”-.

kenti-, 17 v. tr. <khand.

(யாழ். ௮௧.)

Qaairigane

kentikai, n. prob. kundika.

Pot with a spout, pitcher;

கமண்டலம்.

(Sar.)

Qaciriy &Q)FtbLy kenti-c-cempu,n. < @sair
#+.
(w.)

A pot witha spout;

Qaeerripasmus

midges.

@s@cuIer
ketuppinai,
வங்கமணல். (சங், ௮௧.)

கெடும்பு

DsGey ketuvu, n. <T. gaduvu. See Cab.

Collog.

QaGsed ketuttam, n. See Gab‘. Madu.
Qa@Ogev ketutal, ௬. 4கெடு!...
1, Ruin,
3.

கெண்டு

1086

கெடு

முக்கள்ள சேம்புவகை,

kenti-vay,

Spout of a pot; Gaciny tpg.
gash in which
கோடாலிவேட்டூ.

nm <idt.

1.

2. Incision or

the axe works in cutting a tree;
(1.)

QacerG'-gav kentu-, 5 v. tr. cf, இண்டு... (r.

cendu.] 1. To dig; Cprdx Op. சவலை செண்டி௰

சல்வாம் (குறுச், 983). 2. To cut and eat; ss
Bb தின்னுதல். மன்றத்து மசவிடை செண்டி. (பெரும்
யாண். 142), 3. To work in, asa bee gathering honey in 8௦௭815; கிண்டேல். வண்டு கெண்டி.
மருவும் பொழில் (தேவா. 626, 10)

கெண்டு
௮௪.

kentu, n. 826 கெண்டை", 1, (யாழ்.
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கெண்டூரம்
கெண்டூரம்
(யாழ். ௮௧.)
கெண்டை!
da.)

1௦0,

௩.

866

கெத்து”-தல் %6100-, சீ ௦, 414௪. நா், கத்த...

கண்டூரம்",

To cackle, ௧5 உர)
8601௨), ௩. கெண்டு...

தல். ()
Os gi'-SwH

[M. ken-

1. A fresh-water fish, Barbus; sérafite

வாழம் சேல் மீன், செண்டைபோ அயனத்தி (தேலா.
91,3).

கெந்தசாலி

2. 5;

புயத்தின்

586 கேண்டைக்

ஏமாற்றுதல்.
கெத்து! 20,

கட்டி.
4.cf. ghunta.
Ankle, as carp-shaped;
[Osean SarCuncrng| கணைக்கால். கெண்டைச்

(T. gattu.]

தலனியச்கர் (சணிசைப்பு, அகத். 488).

கெண்டை 1812ம், ௩. வெம் ௦ விர8ா 1௨௦௦.

கெத்திற்

2௨,

Qseson

Gy

uffaraib.

n. (W.)

ர.

<Qasciren..1+. Enlargement of spleen; aufpms
கட்டி. (வேட். 120),

கெண்டைக்கால் 104௨-1181, ௪. ஏர்டேர்
566 கேண்டை,

4.

கெண்டைப்பீலி kentai-p-pili, 2. <id.+.

Women’s toe ring with face designed like carp;

கால்வீரலில்

முகப்பில் கேண்டைவடிவமைந்ததாம்க்

இடம் அணிவகை. (௩)

கெண்டைபுரட்டு-தல் 1:2421-ஐ யக.

பத்றி (திருப்பு. 1074).

v-

Qasang kettai, ௩. 4கற்றை. 1120; மயிர்.
(சக். ௮௪),
கெதங்கெதமெனல் 1(2ம்-120௨௭-60
வ], ௬.
Onom. expr. signifying palpitation
through fright; og Ptny. Loc.

(சமிழ்கா.

kentai-vatam, 2. <id.

pains

or spasm

in the limbs;

வலிப்புநோய்வகை.

Qascmren._aluT®
+.

Hypochondria,

spleen;

kentai-viyati, n. <id.

as

aufppidarqumd

caused

enlarged
(1)

வரம் நோய்வகை.

கெணசங்கியாபாகம்

190௨-௦௧ற்ப808-

kam, 1. 886 கணகங்கியாபாகம்.

கெணனை

by

(Astron.)

The number of synodic revolu-

tions of a planet deducted as the first step in
the use of the parivirutti tables; சோதிட வாய்.

7௦௦.

Compu-

tation, reckoning; erabren Sena. அத்துவா சோதனை
செண்னையில்
பண்ணுமிடத்துக்
(9). மாபுகண். 11).

அடங்காதாகையால்

Qassuoii kettamar, n.
5௦6 கத்தாமார்.

A graft mango.

1.௦௦.

கெத்து!-தல் %00:, 5 ௨. ச. (0)
split asunder

hatchet;
4
ஊர

by

driving

கீறிப்பிளத்தல்.

in

and

2. To

௦8; நறுக்குதல்,
3. 7௦ make
8ன், மீன் முதலியவை அறுத்தல்.

(W.)

@aeStb ketam, n. <id.

1. 7௦

turning

chop,
an

the

mince,
incision,

See spb” Loc.

Qagsry ketayu, x. <gatdyus.

One whose

ஆயுள் முடிந்தவன்.

சமர்புரிக்தவன்

Gee Gagny வாயினன் (பாரத. பதினான்காம். 87).
கெதானுகெதிகதியாயம் 1280ய1114-

niyayam, n. <gatdnugatika+.

Ilustration of

blind adherence to precedent or custom.
(ஏிவசம. 33.)

கதானுக்திக நியாயம்.

See

50 கதி.

கெதி டப், ஈ. £ரமரம்..

கெந்தகம்! kentakam, n. <gandhaka,
566 கந்தகம்.

160௨௨, n.<ganand.

of heart

QasuiMol HSH keta-parivirutti, n.<gata
+.

390).

Rheumatic

(a) chirping,

அச்சக்குறிப்பு.

life is extinct;

+.

kettu-k-kettenal,

pitapat, palpitation of heart through fright;

ume Gans.

QachrontouTgid

(Ww.)

Onom. expr. signifying

intr. Cid.+. To have convulsions due to ex treme hunger, thirst, etc.; uF grab psSweap
றல் கைகால்கள் வலித்திழத்தல். இண்ணையுங் கெண்

டைபுசட்டுங் கல்யாணத்திற் சென்றவர்ச்கே

2. Evasion, equi-

cackling sound as of a hen; @f ஒலிக்குறிப்பு: (5),

Loc.

kentai-k-katti,

ஐ. “1ம். cf. Mhr. gataka.

Oss S05S5O5era

2. perh. khandana.

Ridicule, mockery, banter;

Loc.

1. “371, 010௦); தந்திரம். பொருளைக்

vocation; gsSsuoreramisens.

5௦6 கண்டை?.

கெண்டை?

kettu-, v. tr. <ass-.

1. To strike the stick in the game of tip-cat;
கிட்டிப்புள்ளே எற்றிவிடதல். 2, 17௦ 0808196, 0824)

முன்பக்கத்துச்சதை.

3. $$விகாதசா
ளம் ௦4 (1௦ 801௦00.

சோழி முதலியன கோக்காத்

2. 141௦8;

1.

(சங். ௮௧.)

அப்பிரகம்,

கெந்தகம்” 180:21௧0, 4. ௦4. ajagandhika.

A sticky plant that generally grows in sandy
places.

See நாய்வேளை.

(மலை.)

கெந்தகவெடி. kentaka-veti, x. <gandhaha+.

Fire crackers; utime.

Loc.

QspsapuNd kentakarpam, n. prob. gandha-garbha.

கெந்தசாலி

Bael.

See வில்வம்.

%2(௨௦31,

ஈ.

(சங். ௮௧.)

<gandha-kali.

& 18டக் ௦4 றகம்ரீ.. 586 கந்தசாலி. பெரிய செக்கெத்
பிசம்புரி செந்தசாலி (தேவா. 700, 7).
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கெந்ததாளி
Qageetef kenta-tali, n. perh. granthi+
alu.
௮௧)

Mouth

sores,

aphthe; வாய்ப்புண்.

(சங். ௮௧),

Q455uUHStd
+.

kenta-pantam, n. <gandha

A prepared arsenic;

Sajfuumagirenrib, (wimp.

௮௧.)
கெந்தபீசகம் 1௦:12-ற1௦2180, ௬. நால். gandha+.
௮௧.)

Cuddapah almond.

See am2Gior.

கெத்தபொடி. 1-(&-ற௦[1, 2. <id.+.
matic powder used inbath;

(சல்.

Aro-

கிக்கும் ஒநவகை வாசனேப்பொடி,

See கந்தம்",

(சங். ௮௧.)

kenta-vati,

கெத்தனம்
gendarussa.

n.

41ம்
4 வடி-

unguent; ama2emy Star

kentanam,

n. Coromandel

566 கோடகசாலை.

(மலை.),

QaparofiGarrstd kentali-rokam, n. perh.

kandali+.

Qa

gentu.]

Gastritis; குன்மநோயம். (3. 1.)

'-S5e kenti-, 11 v. intr. [T. K.

QapH" kenti, n. 1. Sulphur. 565 கந்தகம்.

2. _Gold-coloured

(சங். ௮௪)
கெந்திகம்

Common

caper,

antimony;

10௫,
m.

ஒருவகைப் பூ; (மலை;)

sh.,

GumeraPuf2er,

n. cf. granthika.
Cepparis

aphylla;

Qa5 Agtd kenti-param, n. perh. granthi

thara,

Worm-killer,

(மலை.)

See ஆடூதின்னுப்பாளை.

கெத்திபாடாணம் %-ப-ற2(க0௨௱, n. prob.

gandha+.
Mineral poison.
ணம். (சம். ௮௪.)

QapBupry

ர்.

kenti-y-uppu,

586 கந்தகவுப்பு. (யாழ். ௮௧.)

QaesBamcpjanf

dravéruni.

(மலை),
n.

See Sissutapr

Colocynth.

prob. gendha-orksaka.
(சல். ௮௪.)

prob. id.

kentivaruni, n. cf. in.

கெந்திவிருட்சோகம்

முன்னே,

n.

See பேய்த்தும்மட்டி.

kenti-virutcokam,
Firebrand teak.

2,

in the game

of tip-cat;

&qcuyecrorg ape,

Collog.

65 Gi’ kentu, ௬. 4கெக்து-.

1. A game of

children, in which each member of a
put out any number of the other side
ing and touching them as Jong as he
continuously on one leg; ehepsaretp
டூம் பிள்ளைவிளையாட்டு.
2. The game of
கிட்டிப்புள் வீளையாட்ட.

side can
by chascan hop
Gag Pur
tip-cat;

Qa! kepi, n. <gabhira, 866 கேவி.
கெம்பட்டிகை
kempattikai, n. <Qsdy
+ அட்டிகை,
Ruby necklace
with patakkam in the middle; usésbmasgid கல்லிழைத்த
அட்டிகையணி.

கெம்பத்து kempattu, n. <Pkt. gammata.
Pomp, splendour; @vibuib.

Qatbuieng
gampe.]
௮௧.)

(w.)

kemparai, n. [T. gampa,

Basket,

grain

basket; me.

K.
(wm.

கெம்பளி-த்தல் %றவு[-, 77 உக

Pkt.

gamati.

To

கெம்பளிப்பு

ல்

exult, to 6

மர;

kempalippu,

n. 4கெம்பனி-.

வுறுதல். (யாழ். ௮௧.)

To hop, skip; séasb. OséGur sepa

£ண்டை (;இருவிசை. கருவூர். பதி, 3, 10).

To hop, skip; séaupe.

Tocrawl or creep, as worms in a sore; to writhe,
wriggle; Garage. (j.)
3. To strike the stick

மடவா யுன்றனுச்

கெந்தம் kentam, n. <gandha.
Odoriferous essential
*தைலப்போதள். (14.).

1. [T. K. gantu.]

swstaraé& 2uGur

குக் கெக்சபொடியேன் (சனிப்பா, ட, 89, 178).
Qapsang.

கெந்தூ!-தல் ஊம், 2 ௨. 484௪. ம். கெக்த...

(சல்.

Qa 65ugG
51 kentapattiram, n. cf. gandha-patra.
Firebrand teak.
See மன்னை.

கெம்புமல்லிகை

Exultation, mirth; w&é.

மகிழ்

(w.)

கெம்பீரம் kempiram, ௩. <gambhira. See

கம்பீரம்.

கெம்பீரி-த்தல் kempiri-, 11 v. intr.
< abt

சம்.

1. 58 கம்பிரி-,

2, To display manliness,

majesty of spirit; fmiam’ Ose. (ung. ௮௧)
'கம்பு-தல்

1. To
wind;

kempu-,

5 v. intr. Champ.

rise, as waves; to be violent as the
to swell, heave, as the sea; கோந்த

ளித்தல், (9.)

2. To rise up, boil, as blood in

1௨86; டரத்தங்கோதித்தல். (w.) 3. To speak loud,
cry out,

clamour;

enggniGuagsa.

டையே (கத்ரு. குற. 97).

செம்பாத

4. To create tumult

to rise with indignation; asanésh.

(w.)

Qaubty’ kempu, n. [T. K. kempu, M. kem-

bu.} Ruby; ugnosraid.
கெம்புநீலம் kempu-nilam, ௬. “செம்பு.
Superior sapphire, opp. to pusparaka-nilam;
கயர்ந்த நீலம்.

Qatorpncve9ens

kempu-mallikai,

See <id.+ mallika. Cypress 110௨,

கம்,

ஐ.

826 மயிர்மாணிக்

1089

கெமி-த்தல்
Qa8-S5e

kemi-,

கெவ்வியம் %ஷுஞ்வ,

717 v. intr. <gam. 1.

that grows
(wre.)

To go; போதல். அயல் கெமித்த (இசகு. சேனுவ. 8).

2. To copulate; ysmrtige. Loc.

கெமிளி-த்தல்

10,
1௨௦௦,

77 உ. எப. €தவர்.

கொட்டுக்கெரட்டெனல்

kerattu-k-ker-

கப்பலறைக்தச்

tr. <adgy-.

1. See sdgi-, ணெ

செல்ல (சனிப்.

நலப்.

charm;

n. prob. gaurd. Sacred

1னயா&,

525 துளசி. (மஃல.)

Qaajfediaid

kevuri-cahkam, n. <geurt
5௦6 கவுரி

Double rudraksa bead.

+Sasikara.
சங்கரம். (1.)

keli-, 17 v. cf. hel. tr. [T.

K. Tu. gel.) To conquer, overcome;
1. To

desire eagerly,

மஹா த 801)

ஆசைகோள்ளுதல்.

with terror;

to start ஏர்ட் ரககா)

தல்.
Gaol? keli, n. <@se9-.

QasoW keli, n. <T. gili.

feel

a

2. To be struck
அச்சங்கோள்ளு

Eagerness, greedi-

ness, insatiable desire for food; ஆசை.

(7).

Terror, extreme

கெவுளி' யு], ஐ. 52 கவுனி“. (பில்)
Qaayor* kevuli, ௩. perh. gaura. A species

of coconut-palm bearing yellowish fruit; wibedr
நிறமான காய்கள் உண்டாகும் தேன்னைவகை. (34.)

kevuli-cittiram,
கெவுளிசாத்திரம்
4செவுளி! 4-$25/7௪. 5௦6 கெளளிசாத்தீரம்.
kevuji-pattiram,
கெவுளிபாத்திரம்
<Qsqef?+.
பாத்திரம்,

Akind of tennai.

kelicu, n.

See GacPa.

(J.)

QaoWleity kelippu, n. <@se9-. [T. gelupu,
K. geluvu, Tu. gelpu.] 1. Winning,-success,
2. Joy, கறறக; மகிழ்ச்சி.
victory; Ges,

kelulan, n.< Garuda. Garuda;

கநடன். செலுழனோ ஈந்த Garcirey (Pars. 1926).

See

௯.
௬

Gaore?

(0. 5. ற. 1 814)

கெவுனம்

fear; Gugibuund.

Qaeguyper

or

உருத்திராக்கம். Loc.
கெவுரா

or corrode and

£வல்லுதல். தர்ச்சமிட் டசசரைச் செலித்து (இருப்பு.

Gaol

amulet

டிக் கையில் அல்லது) கழத்தில் அணிந்துகோள்ளும்

v.

(J.)

en-

பொன் அல்லது. வெள்ளிக்குவளைக்குள் வைத்துக்கட்

6௦5 கல்லுகொம்பு.

520).—intr.

as’ a badge,

or neck,

arm

waste the stomach, as excessive stimulus;
வயிற்றை அரித்துவிூதல். (7.)
கெல்லுகம்பு kellu-kampu, ௬. £செல்து-4.

elucu,

bead

Rudrakga

n.

closed in gold or silver case and tied on the

(திருப்பு. 132).

@asol'-S5ev

கப்பலறைக்கதவு,

door;

சேல்லும் வழி. 1/8.

Qaay@ kevutu,

067600] கரவழுடையவன். ஈடமாடு கனபத செருவிதா

irritate

%/ற-றவியிப்க, ௩. 48.

Companion-way, staircase leading to the cabin;

See 5%

கெருவிதன் 16:00112ஐ, ஈ. 4 8காம$7ச. Proud

2. To

குசோச

kevin-vacal, n. <id.+.

கெவின்வாசல்

வம்!, கெருவமுட னசக்தையுள்ளார் (சண்டலை. 92).

um. ji, 140, 356).

இரண்ட

நாலரைமைல்தாரம்.

Companion

cabin+.
Naut.

00. ௪௧:௦4] 866 கநடி, கெருடி.கட்டி யளவிலா மைக்

{T. kelaku.]

miles;

leagues=44

அல்லது.

கெவின்பலுக்கா

தீர்க் கூட்டி (இிருவாலவா. 35, 4).

%வ1ம-, 5

A dis-

மிரட்டி சேர்த்தது கெலியூதி (சணிசைப்பு. அகத். 448).

கெருடி. keruti, n. (T. garidi, K. garudi,

கெல்லு-தல்

1.

keviyati, n. <gavyati.

tance of 2 Indian
குரோசம்

See 8

n. <garva.

kevi, n. <gabhira. [T. K. gavi.]

Qaady,S

டன்.

keruvam,

_White-

See Gassir2ené

391).

சின் ஒலிக்குறிப்பு.

@aqpaub

586 நாய்வேளை.

kevari, n. prob, gauri.

கெவி

506 கநவம்'.

kerutan, n. <Garuda.

A sticky plant

Depth, deep valley; ustremd. 2. Cave, cavern;
குகை. புவிதாவுல் கெவிதாவும் (இசாமகா. உயுத். 95, பக்.

attenal, ௩. Onom. expr. signifying hoarse
sound or rattle, as in hard or difficult breath1௦8; கபம் முதலியவற்றல் வதத்தப்பட்டூவிடம் ழச்

Qacpior

n.

places.

flowered mussell-shell creeper.
காக்கணம். (மலை)

566 கர்ச்சி-.

Qatraud kervam, n. <garva.

in sandy

கெவரி

77 v. intr. See

கேம்பளி-. (யாழ். ௮௧.)

கெர்ச்சி-த்தல்

கெழி

%ஊய வ;

3410௧; அப்பிரகம், (சல். ௮௪)

.

prob.

gagana.

Qaayoofl kevuni, n.<T. gavini. City gate;

கோட்டைவாயில்.

7,0௦.

கெழி 1-9, ௩. 4கெழுவு-.

{K. keJe.] Friend-

ஷ்ப்ற; நட்பு, ஒருவன் செழிபின்மை கேட்டா வறிச
(சான்மணி. 63).

Qa SQwel
neg.

கேகம்

1090

கெழீஇயிலி
Enemy,

keli-i-y-ili, க. €கெழி 4 இல்
as one not on amicable

terms;

kelicu,

Qsorflar

Bloatedness,

cf. id.

n.

paib வயிறுகளிற் கா

as of the face or stomach;

[கட்பித்பொருந்தரதவன்] பகைவன், (தொல், சொல்.

ணும் வீக்கம். (.)

57, eens.)
கெழு

கெளிசுபற்று-தல் 161100-றகரரப-, ௨. 8௩௪.
4கெளிச--.
To be bloated, as the face or
5100௧௦1; முகம் மதவியன வீங்குதல். (யாழ். ௮௧.)

cf. ghat.

luminosity,

bril-

<@sqpa-

n.

kelu,

1.

லா) நீறம். குருவும் Osepay dog GuCw (Osnd.
சொல்.

309).

liancy;

2.

Brightness,

Grama.

(w.)

3.

An .euphonic

crement; ஓரு சாரியை. உம்முவ் கெழுவு
பிறவும் (தொல். எழுத். 4910.

in-

முளப்படப்

QaEpSons kelu-takai, n. <@sgpaj--+- See
'கேழதகைமை. இன்ளி வளவனொடு செழுசகை வேண்டி

(மணி, 25, 14.
QaQpsansantn

Intimacy;

kelu-takaimai, ௯. <id. +.

உரிமை.

கெளிழுக்கல் கேளாக் செழு

,சசைமை (குறல், 808).

Dadpap- SH kelumu-, 5 v.cf. Osyey-. intr.

1. To be full, plenteous, abundant; Pappé.

கெழுமியெல்கணுமாய்ச் இளசொளிச் சடையனை (வள்ள.
சத்தியஞான.

முதிரீதல்.

9).

2, 7௦

become

ripe;

கெழுமுதல் ஈண்டு முற்றுதலை யுணர்த்திற்று

(மலைபடு.

forth;

பதியியல்,

114, ees).

3. To

முளைத்தல்.

with lust;

spring

(௮௧. கி.)

up,

shoot

4. To be affected

காமவிகாரங்கொள்ளுதல்,

சரிகையை

கினைக்துடல்கெழுமி (பாசத. குருகு. 104)...

1, 7%

attain, join, unite; போதந்துதல், தேசோடத்துகள்:
Qsgpd (ucwerd. 47).
2, To approach; &26

தல். ஒன்னாதார் படைகெழுமி (பு லெ. 3, 12, கொளு).
3. To learn,

றாக௦(156)

கற்றல்.

aera.

Fulness,

(¢9.)

keluva, part.

<@syge-.

denoting comparison; gf உவமவுதபு.

பொ. 296, உசை.).

A

term

(சொல்.

Qa apay'-Sev keluvu-, 5 v. cf. Qsgpace. tr,
To unite ; to embrace; Gurgi gig. udersenud
கெழுவின யோனர் (தேவா. 951, 5).
1, 7

௫௪ ரீய]1;

நிறைதல்.

சைப்பு. களவு, 530).

மயங்குதல். (சூடா)
mind

to

earthly

3. To be attached, as the

things;

(குடா),

பற்றுக்கோள்ளுதல்,

கெளி-த்தல் 111-, 77 v. intr. cf. gal.

(urge aa)

crawl, as

a worm;

To

GpofigiGunse.

kelir-c-calliyam,

2.
(w.)

BGerguisy.

Fishbone;

கெளிறு keliru, n. cf. khalisa. See Gagne.
CsCar. 1184 செனிறது படுத்தும் (இருவாச. 2, 17).

கெளுத்தி 2010, ௩. 4கெளிய..

1. Fiddler-

keliru, silvery or golden, attaining 8 in. in
length, Macrones vittatus; on isiigeuts Boripdser
கெளிற்றுமீன்.
2. A fresh-water fish, brownish,
attaining considerable size, Macrones seenghala;

நன்னீரில்வாழம் மீன்வகை,
3. A fresh-water
fish-bird, bluish-brown, attaining 18 in. in

length, Macrones gulis; ugGaruigad for
முள்ள மீன் விசேடம்.
attaining

more

than

4. 5007010010,
1

ft.

in

leaden,

length,

Sacco-

branchus fossilis; தேளிமீன்...

Qe ons BL14087G kelutti-p-pintu, n.<@s
weet

A

species

of

rattlewort.

See

கெற்சி kerci, x.

Indian nightshade.

கெற்பாதானம்

12808௧,

8448௪.

௦௨௦414.

&

(4)

சிறுவழதலை. (சல். ௮௪.)

Rites performed

See

2. <garbh-

for the conception

566 கர்ப்பாதானம்.

கெற்பு றய, ௩. 4த்பு. [4 சரத்ப.] &ட்ப்ம்ரு-.
5௦ கிற்பு, (44)
@apCuretb kerpottam, n. <garbhat
gree , Southern passage of clouds.
See sf

பாட்டம்.

கெஜட்டு டீ/௨(ய, ஈ. 45.
ஜாங்க விளம்பாப் பத்திரகை.
கெஜம் 1௦/௨௩, 2. <U. gaz.
566 கஜம்".

Gazette;

@ut

Yard-measure.

கே

Qaapay’ keluvu, 2. <@sgpej-. Friendship;
தட்ப. கேளிர் மணவின் செழுவு மிதுவோ (பரிபா, 8,
wriggle,

பேநங்கல்.

prob. @sefig +.

கெழுவிய காதலை யென்று (சணி

2. To be confused, deluded;

Large

x. cf. galita.

(சத.)

Qachiteraeluid

னரிஞ்சான்.

Qadpento? kelumai, n. See Gay. (#0. ௮௪),
Qadpar

50068;

(ap. ௮.)

udemadagcuymd.

kelitam,

கெளிதம்

(இவா;)

Qadpento’ kelumai, n.<Osepqp-.
abundance;

Crude camphor;

௩.

kelittippaccai,

கெளித்திப்பச்சை

கே 1%.

0௦0௦04 ௦4௪ கரம் ௪.

Gaagealenr kekku-virai, n.<E. cake +.

Caraway.

.

கேகம்

ing; 6.

See BennéGambiy.

kékam,
(way. ws.)

n. <geha.

(M. M. 128.)

House, dwell-

கேகயப்புள்
+.
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@aauiyon

kékaya-p-pul, n. prob. kekaya

A bird believed to possess an extremely

delicate

sense of music.

கேகயம்! சவற,
மயில்.

(திலா)

596 அசுணமா,

n. <kekin.

கேகய ஈவில்வன

(பில்)

Peacock;

(சம்பசா. காட்டு, 49).

கேகயம்? 1]ஷ.௨ற, n. <Kekaya.

1. The

country bordering on Sindh, one of 56 tecam,
9...

ஐம்பத்தாறுதேசங்களுள்

ஒன்றனதும்

தேசத்துக் கருகிலுள்ளதுமான நாட.
யத்தாசன் (பெருங்,

மகக

16,

சிந்து

மணிமுடிக் கேச

9).

2. A

musical

புள். (சூடா)

கேகலண்

161/8,

emg.

Caone

kekai,

(wasp. ys.)

n. <heha.

Screech

peacock; wu%igsred. (wae 8.)
@a&ergib

kécatam,

plant found in moist
கண்ணி,

n.

places.

A

866 குரிசலாங்

(மலை;)

தலைமயிர்,

குறையிவட்

1, Human hai

குண்டேற்

குதைத்தற்கு (பெருங். வத்தவ, 14, 29),

கம்ரக]9) விலங்கின்மயிர். (பில்
Gaerapt_y kéca-mutti,
Margosa.

a

prob. kéSa-da.

கேசம் %80௨௱, ௪. 4488௯.

மக்கள்

of

See Ganbry.

Cree

2. Hair

of

n. cf. kedamusti.

(ap. 9)

கேசரஞ்சகம் kéca-raicakam, ௩. 4725௪4

ratjaka.

506 கேசரஞ்சனம், 2. (தைலவ. தைல.

134.)

Cae rGhFoord kéca-raicanam, n. <id.+.
1. Ceylon verbesina.
566 பொற்றலைக்கையாந்
தகரை. (சங். ௮௧.)
2. A kind of hair-oil; s2&o
மயிர் வளர்க்குந் தைலவகை..

கேசரம்'

18௦௨௨,

ஈ. 425௪௧.

1. Fila-

ments of a flower, stamens; ,psarg. (@az.)
2. Pointed-leaved ape-flower, 1. tr., Mimusops

சன) மகிழ்மரம். (பில்) 3. 8உளஷட, குங்குமப்பூ.
கேசரம்* 1%60கக0, n. cf. khe-cara. Beetle;
வண்டு. சேசசத்தொலி யன்னோர்கள் (கொளத்..பு. சன்னி,
149).

Carr

kécaram, ௩.

பெருங்காயம். (யாழ். ௮௧3.

Asafoetida.

kécari, n. <kesarin.

1. மரபு

மாய

574).

கேசரி

(சணிசைப்பு.

ப.

சிக்

2. See
கேசரியாசனம். (மிங்.)
3. 011௦0. 566 கோம்மட்டி
மாதுளை, (சங், ௮௧.)
4. Wheat flour boiled with

saffron

and sugar;

gms woo yas

சரீக்கரையுங்

சலந்து பகீதவத் செய்யப்பட்ட கோதுமை ரவைப்

பண்டம்.
Gaefetd kécarikam, n. cf. Saikharika. A

plant growing in hedges and thickets; yptéan®
Carfluts
gi

kesari-bhata.

kécari-pattu,

nm.

<Mhr.

Rice boiled with saffron, sugar

and other ingredients;

Stigwcy,

சர்க்கரை பூத

வியவை கலந்த சித்திரான்னவகை.
Caetlaps Sens kécari-muttirai, n.< kesa-

Rope-

n. <khe-kala.

Gael
கம்.

களில் வளரும் நாயுருவி, (மலை.)

௦4௦; பண்வகை. (சூடா.) 3, & prepared arsenic;
கவுரிபாஷாணம்.. (யாழ். ௮௪.)
4. See Gaauns

dancer;

கேசாதிபாதம்

See

@aeait kécarar, n. <khé-cara. Lit., those
who move in the aerial regions. Vidyadharas, a

rin+.

A yégic postare in which the tip of

the tongue is turned inward totouch the uvula;
உள்நாக்கைத் தோடூம்படி நாக்குநுனியைத் திநப்பிக்

கொண்டு செய்யும் யோகம்.

CaerMumeestth kécari-y-acanam, n. <id.
+. A yogic posture in which the legs are disposed in such a way that the left ankle touches

the right side and the right ankle touches the

left side of perineum, the hands are on the thigh

with stretched fingers, the mouth is kept open
and the gaze is fixed on the tip of the nose, one
of nine dcanam, q. v.; aeuréarhecr Sais
தைத்தோடவும், விரித்த கைவிரல்கள் துடையிற் பட

வும், வாய்மலரீந்தும், பார்வை முக்குநுனியை நோக்கி
யும் இரக்தம் யோகாசனவகை.

கேசரியோகம்

(Astrol.)

101,

க. “0.4.

Situation of Jupiter in the Ist, 4th,

7th or 10th house
moon at the time

from the position of the
of the birth of a child,

considered auspicious; Gadérostasea offs

னுள்ள இலக்கினத்துக்குக் கேந்திரலக்கினத்தில் வியா.

முன் இரக்கம் யோகம்.

கேசவம்

(சங். ௮௧.)

16௦௦௧௧, n. cf. khe-cara.

male beetle; பெண்வண்டு.

கேசவற்குத்தோழன்

n. <Kebavat.

கரர்யாவ,.

Lit,

Fe-

(சூடா;)

kécavacku-t-tdlan,

the friend of Krsna.

[சண்ணனுக்குத்தோழன்]

அருச்சுனன்,

(சூடா)
கேசவன் 16021௨ற, ௩. 47628ச-௮௪. 1. Visnu;
திருமால். சேசவன்தமர் (இவ். இருவாய். 9, 7, 1). 2.

Chéla ஈத;

கோடன். (பில்,

கேசாதிபாதம்

class of demigods; [gsmg@s சஞ்சரிப்பவர்] வித் pada, n.

kécati-patam,

<kesadi-

A poem in kali-venpa describing a

தியாதார். கேசச ஜெனப்போம் விசும்பிடை (பாசச.. person from head to foot; sSGacrutamd

குருகுல, 104).
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அடிவமை

apetsgsaoud

கேடிலி
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கேசாரி
ஒந பிரபந்தம்.

(இலக். வி. 571)--ஈஸ..

5௦ 1௦௦1; முடிமுதல் அடிவரை.

Horse's

<hkesara,

nn.

kecari,

Gasnf

From head

௨௭௦; குதிரைக்கழத்தின் மயிர். பலவாகிய கேசாரியை

யுடைய குதிரைகள் (செடுகல், 93, உமை).
Cserreut Serb kécavarttam, a. <kesat

A whorl or ring of hair on the leg of

@-vartta.

a horse, considered inauspicious; SF es காலி
லுள்ள தீய சுழிவகை.

(அசுவசா. 149.)

She who has a fine

kéci, n. <kesa.

Ga

tutt or lock of hair, used only in compounds ;
கீலகே?ி, குண்டலகே?.

அழகிய மயிர்ழடியுடையவள்.

@aAat kécikar, n. <keSika. A subdivision of Smarta Brahmans: swomtgsc) Samo
ணநள் ஒருவகையார். (௦. 1. 0. 78)
@Gs@um kéciya, n. cf. ketaka. Fragraa
screw-pine.

See தாழை.

(1.)

தேல்லாம்.
குற. 107).

,சண்கடற்

கேட்டொறும்

பமதிரை

See Gastra?. (யாழ்

கேட்பு 1801ம்) ஈ. 410.
௮௧)
கேட்போர்

185)

(௫3ம்.

1. The

௭1ம்.

௩.

presiding member of a learned assembly listening to a new literary work that came up for
approval; அவைக்களத்துத் தலைமைவகித்து அரங்
கேறும் நூலைக்கேட்டவர், யார்சேட்டாரொெணின
உருத்செசருமன் என்பது (இறை. 1, 4). 2. 5₹00205.

properly qualified to study a certain book ; நால்

கேட்டற்கு அதிகார்களான மாணுக்கர். (ஈன் 17.) 3.
(Akap.) Listeners, as distinct from speakers;

இன்னுர்கூற

இன்னார்

அகப்பாட்டுறுப்பு.

அதனைக்

கேட்டாரேன்னும்

(இறை. 50, உசை),

கேடகம்!
kétakam,
». <khetaka.
1.
Shield, buckler; ues. Gsrsd CawaSs (su
ரா. கடிமண, 33). 2, Village in the midst of hills;

கேசினி 158000,
7௩ cf. kesin?. Smooth
volkameria. See siisdigtn?. (மலை)
Gas kécu, n. <E. case.
Suit; com-

மலைகள் அடூத்துள்ள ஊர். (இிவா,)
3. Encamp௧6) பாசறை. (பிங்) 4. 8586 கேடயம், 2. 1௦௦.

plaint;

புறழட்டி. (மலை)
@Garibd kétam,

Puréfund.

CexLitjoortéA kécu-p-punarcei, n. <id.
*.

0082-0856;

எதிர்வியாச்சியம்.

கேட்டி 1500, ௩.

1௦௦.

50 கேட்டித்தடி. (.)

டித்தடி. (7)
keétti-t-tati,

உ.

<Gsie+.

Staff or rod for driving oxen, ox-goad; smbmis
கோல்.

(7.)

CarieGsr kéttir-é, int. <@acr-. Expression

meaning hark, inviting attention; sms S2vé
சொல்... (தொல் சொல் 425, உமை.)
கேட்டுக்கொள்(ளு)-தல் 16(:0-1:-120]-, v.
tr. <id.+.

To beg, beseech, request earnestly;

வேண்டிக்கொள்ளுஷல்.
கேட்டுமட்டு

(Jaina.)

kéttu-muttu,

<id.+,

Defilement
on hearing about heretics;

புறச்சமயத்தோரைப்பற்றிக்

கேள்விப்பட்டதனுல்

னர் மேற்கொள்ளுந் தீட்ட.
தியம்பி

om.

சை

கேட்டுமுட்டியானுமென்

(பெரியபு. திருஞான. 084).

கேட்டை!

180), x. <Jyesthad.

(Ban) 1,

The 18th naksatra, part of Scorpio; ufGar.
crags pan3h8mb.

மூதேவி.

2.

Goddess of misfortune;

Car_on? kéttai, inti <@scr-.

meaning hark, inviting attention;
நிலை.

(தொல். சொல், 426),

Parakeet bur.

Expression

@F அசை

கேட்டொறும் 16140 பர, ௪௭௦. கேள்...
தொறும். 1971960227 00௨ ௦௧5) கேட்கம்போழ

See

.
Village in the

n. <kheta.

midst of hills; w&vser gGSgxiror vont.

கேட்டிக்கம்பு kétti-k-kampu, n. See Gat
கேட்டித்தடி

கேடகம்? 1842௨௭, 1.

(@U7.)

@at_unb kétayam, n. <khetaka. 1. See
கேடகம், 1. 2. Light rectangular frame with a
solid aureole, used for carrying idols;
யோகேகூடிமீதாய் விக்கிரகத்தை எழந்தநளப்
தற்கு
Loc.

உதவும்

Gator

தோளுக்கினியான்

kétan,

என்னும்

n. <@s®.

திநவாசி'
பண்ணு
வாகனம்.

Used usvally

in compounds.
1. Ruined, miserable man;
கேடடையவன். வினைச்சேடனேன் (இருவாச. 30, 3).

2. He who ruins; அழிப்பவன், வினைக்சேடா (௫

ane.

34, 1).

கேடா

kéta, adj. <U.

khetd.

partitioned, divided; t9Pigiéver. Loc.
To

கேடாய்-த்தல்

165

Separate,

ரர் உ முட

விம்

separate, effect a partition, divide;

பங்கு

பிரித்தல். ௦௦.
கேடி.
6101) உ. மிர. ௦4 சேடன்,

ஈம்ம்றக, மப வ]]$ 1

கேடி; அழிப்பவன்,
கேடி?

160,

0000000005, ௨
உ ௭8. 760.

88407, ௦14 ௦82008; பழந்திநடன்.
கேடிலி

She

who

குடிகேடி, சர்
Known depre-

kétili, ௩. 4கே௦--இல் neg.

The

imperishable ௦௦௦; அழிவில்லாதவ-ன்-ள். சேடிவி
யை சாமெவர் சேடிலாரே (தேவா. 089, 1).
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கேடு
Ga@

kétu,

n.

ketu.]

<@s0-.
1.

[T. cetu,

kedu,

M.

Ruin,

400).

2. Loss, waste, damage; pepribd.

an-

நேராகக்

காணுமேற் கேடொருவன் கைப்படும் (எனேர், 159). 3.
Adversity, indigence, destitution; ape.
முண்டோ

மரணம்.

ருறுதி

(குறள்,

796)

பிணிபிறவி சேடென்று

+.

(சேவா.

Ca

Death;

985, 1)

5.

Evil, ரஈர்ஷ்) தீமை. இள்ளைபோன் மொழியார்க் செல்

லால் கேசூழ்சின்றே னன்றே (கம்பரா. மாரீச 77).
(Gram.)

Elision,

omission;

கேடதல்

(ஈன். 910).

Ugliness, deformity; ap&ebrano.

(w.)

கேடுகாலம்

18ய.181க0, 2. <@s9+.

7.

Bad

அழ்வுறுங்காலம்.

கேடுகெட்டவன்
+.

6.

விகாரம்.

வாத னசசம் திரிச்துழி ஈண்ணுல் கெடே

ர்க;

16(0-181(21கற, 1. <id.

Ruined, despicable 06250) நிலைமை யழ்ந்த

வன்.
கேண்மை 18௱வ், 2. 4கேள்..

1, Friend-

ship, intimacy; aly, ale Bunt Pectranw (ore,
172).

2.

Kindness,

favour,

benevolence;

கண்ணோட்டம். (இவா)
3, Relationship; apay.
பழங்சேண்மை சண்டறியாதேன்போல் (சவித், 99, 39).
4, நிரக௦1106,

15௨26;

வழக்கு.

சளைஞரி

னெய்தாக்

கேண்மையு முடைத்தே (ஈம்பியசப். 50).
கேணி kéni, ௩. 0. 888௩. [76 18. நீதம்]
1, Small
aes.)

(கா;

சிறுதளம்.

2. 14/61;

கிணறு.

(தொல்

(திவா.)

சொல்.

400,

3. [1ம. kani.]

19/00, ஈஊ௦்; அகழி. (இவா;

CaS Gré@Quemr
tra-gia.

body.

Lit.,

Soul;

Gag Gian

K. Tu.

destruction,

Portion

taken

kettu-vari, n. <U. khetwari.
as

temple-revenue

from

the

கேடில் விழுச்செல்வம். (குறள், gross produce of dry lands, before a division of

nihilation; obey.

டினு

கேதாரயோகம்

kattira-k-kiyan, n. <kse-

the conscious principle

(tea Boxster

in the

'அதிவுப்பொருள்]

the yield is effected between the ryot and

Government; werGCaiialdradd குடியானவனும்
சர்க்காநம் பாகஜ் சேய்துகோள்ளுழன் கோயில்களுக்
குக் கொடுத்தும் பாகம்.

(6. 2௨. ற,

ட, 318)

கேத்காரியம் 160௨-1800, 1. €ந்சசீமர்.
Lit.

acts of sorrow.

செயல்]

சாச்சடங்கு.

Funeral

rites; [gerue

(4)

கேததி 1610, n. <ketaki. See Gasma.
@Csgsone kétakai, 1. <hetakd. Fragrant
screw-pine, 1. sh., Pandanus odoratissimus;
தாழை. கேதகைமுனிவார் லெங்கைவாணர் (கெல்சைச்
கோ. 319).

Gagib kétam,
affliction, sorrow;

n.

<kheda.

1.

Distress,

துக்கம். கேதக்கெடுத் சென்னை
| யாண்டருளும் (இருவாச.. 43, 9). 2. Weariness,
exhaustion;

@éortny.

Cagis

(பாரத. சம். 48).
Caswolerml-S5e
<@sse+.

விசாரித்தல்.

Gage
18;

aug

semigsnor

ketam-vicari-, v. tr.

Tocondole with mourners;

kétal, n. <@sg-.

அழைக்கை.

sidéeib

Calling, invit-

(பிக்.)

கேதனம் kétanam, ௩. <ketana.
Flag,
banner; Gang. Gunga Cageriue. warerens
(gape. Siam. wr. 73).

Gasri@sorMalsgin
tam,

n.<kédara+.

kétara-kauri-vira-

Religious

vow

observed

by women on the day before the new moon in
the month of Aippaci, in honour of Parvati who

தேத்திரக்கியனேத் சொடர்க்து (வாயுசங், பஞ் dwells in Kétaram; etudé Sgohorsgiss=
சப்பி. 2).
யில் கேதாரக்ஷேத்திரத்திலுள்ள கெளரியின்பொருட்
CaSB
re s0N5 cb kattica-kanitam, 2. 4 92- டூப் பேண்பாலார் அனுட்டிக்கம் நோன்பு.
ஆன்மா.

tra+ganita.

கேதாரகெளளம்

Geometry ; @Grarascsf pis.

GaSBrurever

kéttira-palan,

2. <id.+.

1. Guardian deity of sacred places; Gaagofa3
தைக் காக்துந் தேவதை. 2, 131-242) வைரவன்.
(மில்),

heddra-gauda.

(பாத. இராச 53.)

1881௨10180, 8. prob.

A musical mode; @f @araib.

Gaeta
kétaram, n. <Kedara.
shrine in the Himalayas sacred to Siva;

1. A.
இமய

மலையில் உள்ள ஓந சிவதலம், (தேவா. 1159) 2.
கேத்திரம் 1804௨௱, n. <ksetra. 1. Sacred | Field: i விளைநிலம்.
3. A musical mode; ஓர்
place, shrine, any place of pilgrimage; yserenPus இராகம்.
ஸ்தலம். ஞானமிச்களிக்குங் கேத்தசத்தின் (திருவானைக்.
Gaga? ketaram, n. prob. kekdrava.
மூர்த். 4). 2, 1௩ம், 8614) விளைநிலம்.
Peacock; wuf&. (இலா)
Ca SGA kettiri, n. <ksetrin. Visnu; #5
Gastr@ureid kétira-yokam, n. <keமால். இப்பியகான்முகன் கேத்திரி புசாந்தசன்
சூர.

(வேதா,

கேத்து ப்ப, ௩. 40. 8௪7 482/௭. 11610)
வயல்.

Loc.

darat.

(Astrol.)

Presence of seven planets

in four consecutive houses, indicating good fortune; apdrahad @ouiydrp arcrg
களில் நிற்கவநம் யோகம். (சல், ௮௪.)

Oars

1094

கேதாரவிரதம்

@Gasraalagstb kétara-viratam, ௩. 418.4.
866 கேதாரகேளரிவிரதம்.

Gag
கேசாரி.

kétari, . prob. besa-dharin. cf.
1.

Upper

குதிரைப்பிடர்.

side

of

a horse’s

(கவித். 90, உரை.)

2.

neck;

A whorl or

ring of hair on a horse’s body; குதிரைச்சுழீவகை,

கேரு-தல்

நீச்ச மாடு ௨ உ ச்ப்மசாடு.
(இருவிளை. உகர.

Cs gi'-se

kétu-, 5 ௨. tr. <kheda.

To

25).

Capgiap Mut

sticky plant
places.

(அசுவசா. 149.)

Gagrof ketali, n. A melody-type of the
நமர் 0௨௦5; குறிஞ்சியாழ்த்திறத்துள் ஒன்று, (பில்.)

கீரகம் கேந்திரம்பேற்று.

நிற்றல். பொன்னவன் கேக்திரித்த புனிதலக்னெத்தில்
kéntumuriyam,

கூக்

that generally grows in sandy

566 நாய்வேளை.

Gatnjori

(ம$ல.).

képpu-mari,

n.

<E.

cap+

மாது... 1, 110௨1௫) 20ஜ0௦; அயோக்கியன். 2, 1120௧
of a criminal caste, speaking Telugu, in South
Arcot and Chingleput districts;

தேண்ணுர்க்காடு

ஜில்லாக்களில் திநட்டத்தோமிலாற்
cry aloud from pain or grief; கதறியழைத்தல். சேஸ்கற்பட்டூ
பிழைக்கும்
ஒரு
தேலுங்கச்சாதியார்.
(௨.௭.)
(பில்) செடுவதிம் மனிதர் வாழ்க்கை காண்டொறுல்.
கெதுன்றேன் (சேவா

கேது

Gavions

702, 1).

10, n. <Ketu.

ing node,

Cauda

1. The descend-

draconis,

one

of

nine

Gagr

kétu, n. <U. khet<hksetra.

of land especially
நிலம். Loc.

Ca giéaw

fit

Gaguore

kétumil, n. <hetumala.

See

கே.தமாலோ டிம்பா்புசழ் பத்திசம் (சக்தபு,

அண்டசோ. 37).

கே.துமால்வருடம்
<id.+.

kétumal-varutam, n.

566 கேதுமாலம்.

சந்தமாதனமேற்

புணரி

சாப்பண் கே.துமால்வருடம் (சந்சபு. அண்டசோ. 36).
Cs guoteth ketumalam, n. <ketumdla,
Western portion of Jambi-dvipa, between the
Gandhamadana

range and the sea, one of nava-

hantam, q.v.; தவகண்டங்களுள் ஒன்று. குடசடம்

குக்£ழ்ச் கேதுமாலமெனச் குறித்திலே (சிவுதரு. கோபு,
53).

Cagigy kéturu, n.<L. cedrus< Gr. kedros,
Cedar of Lebanon,
வகை. (1£.3ா.).

கேந்தகம்
gendarussa.

l. tr., Cedrus

libani;

wa

\kéntakam,

n.

Coromandel

(ம.)

Gap Rab kéntiram, n.<hendra. 1. Centre

௦1 ௨ 4016) வட்டத்தின்
The

Ist,

4th,

7th

or

மத்தியம்.
10th

house

2. (Astrol.)
from

the

505

n.

White-flowered

586 வேள்ளைக்காக்கணம்.

Gawd kévam, n. <geya.

1. That which

is fit to be sung, played on musical instruments;

இசைத்தற்குரியது.
வாய். 0, 4, 2).

கேயிகம்

சேயத்தீக்குழ தூற்றும் (இல். இரு:

2, Song,

hymn,

110,

n.

ochre; stated. (wed os.)

lyric;

@enats

<gairika.

Red

கேயூசம் kéyoram, n. <keydra.
worn

on the upper

தோளணிவகை,

arm,

a kind

Bracelet
of epaulet;

புதுலயிசச் Coys yin

உலா, 64.

கேயெனல்

ké-y-enal,

nm.

(wand,

Onom.

expr.

ஏ.

ஐம்பத்

signifying shouting; @# q094g5cny. Loc.
Garon kéralam, n. <Kerala, 1. The
Chéra kingdom, one of 56 tecam,

தாறு தேசங்களுள் ஒன்றகிய கேரதேசம்.. (இருவேங்.
*s. 97) 2. Malayalam, the language of the
Chéra country;

weownter urea,

கேரளம் %8விலர, 8. ௦4 kairdti. Common

windberry.

566

வாய்விளங்கம்.

114)

566 கோடகசாலை.

௨21.

(ம

DeLoc.

௬. 4கேழ்.

18௩௦0

mussell-shell creeper.

பாட்டு. (இவா)

kétu-k-kal, 2. <Csp+.

marcation stone; awoSeér arhtvdad.
கேதுமாலம்.

Field,

for cultivation;

képpai,

(மலை.),

கேமாச்சி

kira-

kam, 0.1. ; நவக்கிரகங்களுள் ஒன்று, (இவா)
2,
Mark, sign, symbol; அடையாளம்,
3. Banner,
மி28, 5180ம்; கோடி. (சூடா.) 4. 111௨6; சுவாலை.
(ys. 8)
5, 11214) ஒளி. (சம்பரச். 9.)
tract

கேழ்வாது.

(தைலவ. தைல.

கேரளன் kéralan, n. <herala.

1408;

சேரன்,

(இவா.)

06௧

௦௦040;

கேரள நாட்டான்.

1. Chéra

2. Inhabitant

கேசளர் (பாச. வெளிப்பா, 21).

கேரா 164, ஈ. 40. ரச்சச்..

of

the

வெத்றிச்கொடிச்

ஸ்ர

85௦03௨) சென்மலக்கினத்திலிநந்து ஒன்று நான்கு. the front part of the head and adjoinin
எழு அல்லது பத்தாம் இடம். உரைக்குமொன்று கான் the kutumi; தலையின் முன்பக்கமாக
வளைந்துவநம்.

கேழு பத்து சேர்திரமாம் (சாத. 114)
கேத்திரி-த்தல் 18/4.) 77 உ 4. 410.

(Astrol.)

To

be in one

of

the

houses

in

கை.

CaGj-se

kéru-, 5 v. intr. [T. keru]

1.

3௦ 08011) ௨ ௨ 150) கோழிழுதலியன கொக்கரித்

#&. (W.)
voice;

2. To speak in a low and tremulous

Sr

sibiiGuage.

(w.)

3. To breathe

with effort, as from phlegm inthe throat ; Ggreir

டைக்கட்டால் வநந்தி மச்சுவிடதல். Loc. 4. To be
bashful, diffident, confused; Pmadse. (w.)

கேலி

181,

2.<keli.

1. Fun, jest, joke,

pleasantry; afrun’G
Gude.
2. Ridicule,
derision, mockery; uffamai.
3. Buffoonery,
mimicry; afautb.

Jester, buffoon, mimic; afaver.

2. One

who

74101௦0165, 5௦௦882; பரிகாசத்செய்பவன்.

கேலிகம்
mast-tree.

1818,

ஐ. 44474௨

Indian

See அசோகம், 8. (மலை)

CGaeart_ootwoie
A curved file;

kévacattai-y-aram,

@gaima

ob.

n.

(C.E.M.)

கேவணம் 18;
n. <ksepana. [K.
kevana.] Bed or socket fora gem; wenPug

குங் குழி. மணியொடு வயிசல் கட்டியபத்திக் கேவணப்
பசும்பொற் குடைச்சூல் (சிலப். 16, 118).
கேவல் 18௨), ஈ. Five-leaved yam.

See

வள்ளிக்கோடி. (மலை)
கேவலக்கிடை. 1821-16-02], 2. 4௯1௪
+.

(Saiva.)

of the soul

Disembodied inactive condition
enveloped

in dnava,

ஆணவத்தால்
darkness;
மாய்ச் செயலற்றுக்கிடக்தம்
&, 4, 38.)

the

inherent

அழர்த்த
மறைப்பு
ஆன்மாவின் நீலை. (9.

கேவலக்கிழவன் kevala-k-kilavan, 1.<id.
(Jaina:)

+.
Bliss;

Arhat, as enjoying the Supreme

அநகக்கடவு்.

மூதெயில்போல் (வச. 850).

தோமறு

சேவலக்கிழவன்

கேவலசாக்கிரம் 1:87வ2-081பய௨0, ௩. 410.
(Saiva.) The cakkiram condition of the

embodied soul on its way to, and from, kevala-

h-kitai;
Gaamdior S55
சேல்லும்போழதும்
அதன்கணின்று மீளும்போழதும் ஆன்மா நீற்கும் நிலை

களுள் ஒன்றகிய சாக்கிரம்.
Gsauna dps

kévala-culutti, 1. <id.+.

(Saiva.) The culutti condition of the embodied

soul on its way to, and from, kevala-k-kitai;
'கேவலக்கிடைக்கச்சேல்லும்போழதும் அதன்கணின்

மு மீளும்போழதும் ஆன்மா நீற்கும் நீலைகளுள் ஒன்ற
கிய சுழத்தி..
Gsamaergrulbd kévala-caitanyam, n.

<id.+. (aiva.) Condition of soul when it be-

comes
ஆன்மா

one

with

the

ஞானசொரபமாக

Supreme
உள்ள

Knowledge;
நீலை.

கேவலசொப்பனம் 155௨12௦௦00 ௨0௨௧, n.
<id.+. (Saiva.) Thecoppanam condition of the
embodied soul on its way to, and from, kévalah-hitai; CaeamsSen&5é சேல்லும்போழதும் ௮
தன்கணின்று மீளும்போழிதும் ஆன்மா நீற்தம் நீலை
களுள் ஒன்றகிய சோப்பனம்.

கேவலஞானம்

(Jaina.)

kévala-hanam, n. <id.+.

Perfect knowledge, knowledge of the

past, present and future; Sfatewgrand.

1. ஞானத்துக்கு முன்காணுங் காட்சியை

CaoS sai goo kéli-k-karan, n. <id.t.

+.

கேவலன்

1095

கேலி

கேவல

சைசச்யமாகயெ ஆச்மாவினிடம் (த். சசா. 197, 2, உரை).

கேவல

3081,
உரை).
Gaon
SG sa9uitb kévala-tiraviyam, n.perh.
keralat+.

Black pepper.

Casale
ga fui

(Fas.

See மிளகு. (மலை.)

kévala-turiyam, n.< kevala

+. (Saiva.) The turiyam condition of the embodied soul on its way to, and from, kévala-k-

hitai; கேவலக்கிடைக்தச் சல்லும்போழதும் அதன்
கணின்று மீரூம்போழதும் ஆன்மா தீற்கும் நீலைகளுள்:
ஒன்றகிய துரியம்.

Caan gift GSvo kevala-turiyatitam, n.
<id.t. (Saiva.) The turiydtitam condition

of the embodied soul on its way to, and from,
kevala-k-kitai; கேவலக்கீடைக்தச் சேல்லும்போழ

தும் அதன்கணின்று மீளும்போழதும் ஆன்மா நிற்கும்
நிலைகளுள் ஒன்றகீய

துரியாதீதம்.

கேவலப்படுத்.து-தல் 187௨13-ற-ற£(0100-, ௮.
tr.<id.+.

To disgrace, dishonour; sufutang

சேய்தல்..

சேவலப்பொருள் 1:87218-ஐ-ற௦ய], 8. 4114.
+.

The

Supreme

Being, as the one without

௨5960000; பரப்பிரமம்.

கேவலப் பொருளையே

பாவித்

,சல் வேண்தெலான் (குறள், 358, உரை).
கேவலம் 1621௨0, n. <kevala.

1. Single-

ness, solitariness, isolation; gefeno.

(Gur)

Uniqueness;

pation,

5

இணையற்றது.

supreme

கேவலஜானம்.

bliss;

3, 1910௨1

மோக்ஷம்,

2.

600௨001-

(மீல்)

4,

இச்கறியப்பெத்தது. சேவலம்

(திருதாற். 88).
5. That which is insignificant,
common; அற்பமானது. கேவலமல்ல விப்போர் (பா.
சத. பதின்ஞூ... 100),
6. Low status, meanness;
தாழ்நீலை. ௮வன் மிகச் கேவலமானவன். 7, Disgrace,

dishonour;

ஞன்.

Saloternb.

அவசைச் கேவலம்பண்ணி

8. 566 கேவலாவத்தை, கேவலஞ் சகலஞ் சத்த

மென்றமூன் றவத்தை யான்மா மேவுவன் (9, 9, 4, 37).
கேவலவுணர்வு %8481௨:4-வறகடய, ௬. 41ம்,
+.
Knowledge of the Supreme Truth; பர
ஞானம். (குறள், 352, உசை.),
Gasasovesr

kévalan,

n. <id.

1. One who

attempts to obtain final emancipation; maadw
பதவியடைய முயல்பவன், கேவலன் . .- . யாவதாத்ம.

பாவி அசரீரியாய்க்சொண்டு இரிவானொகுவன் (அஷ்டா

கேள்வன்

1096

கேவலஸ்தன்

average

man,

2. Ordinary

௪௪. அர்த்தபஞ். 20).

0850 ; சாமானியன். ஆசிரியன் சேவலனல்லன் (இரு
வாலவா. 15, 11).

kévala-stan, n. <id.t.

Gsamanger

1

தாழ்ந்த

Base, mean person; man of low status;

PeouGercir. Collog. 2. Emaciated person ; one
weakened by ill-health; நோயால் வாடியவன்;
(w.)

2. cf. krada.
Hog, boar,
உலா, அரிவை, 1).
,
,
கேழல்
பாக்கும்
வெஞ்
.

செக்காய்
பன்றி.
6;
சரச்கவலை. (இங்குறு. 323), 3. Wild rice. See

குளநெல், சீர்விளை கேழலும் (வக. 1422)

8. “கேழல் 4,

kélar-panti,

கேழற்பன்றி

Boar; ஆண்பன்றி. கேழற்பன்றி என்பதனைக் களிற்றுப்:
பன்றி என்றுஞ் சொல்லுப (தொல். பொ. 589, உளை).

141-, 9௦. [%. 14.

கேள்'-தல்[கேட்டல்]

listen to;
tr.
Casamtousong kéevalavattai, n. <id. +. kel.)
சேவிக்குப்
புலனுக்குதல்.
சொல்லுகபோலவுங்
கேட்குக
2.
1, (Gaiva.) See சிழாலவத்தை, (சவப். கட்)
போலவும்
(தொல்.
பொ.
513).
2.
To
learn,
be in(Saiva.) 566 காரணகேவலம். (இருவால. கட்.)
structed
in;
unmiGatLe.
9g
Ge
CaCurer
கேவலி! 1௯1, n. <kevalin. (Jaina.) (சன். பொது. 42), 3, To ask, inquire, question,
Person possessing perfect knowledge; Gaaeo catechise; afgnae. crex%er € CalensusCa (ane
ஞானழன்ளவன். முதற்பொருள் கேட்டார்க் குசைக்கு av. 20). 4. To investigate; afatPSee. sore; Gur
மெங் சேவலியே (இருஏற். 10).
னமை எங்கனே என்றுகேட்டு (1050.) (சோழவ. 60).
4 வல்லி. 1119௦- 5. To request, solicit, crave; 'வேண்டேதல். படிச்கப்:
கேவலி? %8வி!, 1. ஜலம். கை?
1. To

(மூ. ௮)

566 வள்ளிக்கொடி.

leaved yam.

Caay'-g
OY * Biev kévu-, ச 5 v. intr. cf. ரி jeh.

To

hearken,

hear,

புத்தசம் தருமாறுகேட்டான்.

6. £1௦ 06 11011060௦4;

கேள்விப்பதேல். தருதி சீ யெனக் கேட்டேன் (பாரத,

breathe heavily; to gasp for breath, as a dying சுன்ன, 988). 7. To require, demand, claim; ef
மை கொண்டாடிக் கொடுக்கச்சொல்லுதல். 8. To
person; psag Powmise. (w.)
n.

kévu,

Gaay?
வெண்கடுகு.

See

mustard.

White

(மலை.)

Gaay' kévu, n. <U. khewa. [T. Tu. kevu.]
Charge for transporting goods by sea; freight;

ஜோணிமுதலியவற்றில் ஏற்றுதற்குரிய கூலி.
கேவேடன்

%. prob.

kévétan,

படுத்தும் (இருவாச. 2, 17).

kel, n. <@acpe-. cf. ghat. 1. Light,

lustre, brilliance; go. (Wa.) sume Qugaer
சல்கு சல்லூச (சஞ்சைவா, 892). 2, 8104 ௦௦1௦00),

106; நிறம். ஒண்கேழ் தூத்தித மலரின் (புறசா. 27). 3.
Comparison; equality;

சேழேவசையு மில்

ஒப்பு.

நோய்முதலியன நீக்குதல். செயச் செய ஷறுகேளாத

. . அரவுகான்ற வேசம் மிக்கட்டதன்றே (வக. 1274).

10. To bid, offer, inquire the price ௦4; விலைகேட்
டல்.

kevarta.

Fisherman; Udratzwudr. Cala @@s Osaflns
Gap

80086), றமாப்கற்; தண்டித்தல். தியசைத் தெய்வங்கேட்
Ge.
9, To effect a remedy, cure, as medicine;

11. 17௦௨0௦, ௨8166 10; ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

கேட்டார்ப் பிணிக்கும் சசையவாய்

(குறள், 043).

To tolerate, brook ; போறுத்தல்.

12.

கேளாராயர் குலத்

சவரிப்பழி (இவ். QuAung. 3,1, 8)—intr.
come under the control

தல்.

of;

1. To

to be cured;

வாதகோய் அக்த மருந்துக்குச் கேட்கும்.

obey, be submissive, docile; Siping ge.

omg were கேளாது.

3.

sow?

2. To

பொல்

To be heard, as 2 call;

to reach, 85 ௨500ம்;

ஓலி எட்டூதல்.

குண்டுபோட்

டால் இங்கே சேட்கும். 4. 1௦ ௧76 ற2:௦6241௦௩ நர
606 கலா; சேவிப்புலனுணர்வைப்பேறுதல். அவனுக்
குக். காது சேட்கும்.
5, To get permission; aa

லோன் (இருக்கோ. 269).
கேழ்த்த 180, சம். “சேழ். 1. Bright
1௦ நிறங்கொண்ட. கேழ்த்த வடித்தாமசை (இவ், மதி பெறுதல். கேளாதேவக்து சளகளாயிற்றோன்றி
இயற். 9, 90). 2. Abundant; Wsip. Coss Panex (சாலடி,, 30).
(இவ். இருவாய். 3, 1, 7).
கேள்? 16], ஈ. prob. @aer-.
1, Kindred, re-

கேழ்பவர்

persons;

<id.

2.

kélpavar,

நன்மையு,

| ஒருவர்

கேழ்பவருளரே (இருவிருச். 48).
கேழ்பு %8]ழய, ௩. <id.

Blessed

கம்போல்

age

Blessing; pebremo.

(இருவிருச். 45, அரும்.)

கேழ்வரகு *8-4வவிய, ௩.

Ragi, a millet,

Bleusine coracana; Gatienu. (uggs. 1394.)

ஈ. <U.
கேழ்வு kélvu,
3

தோணிக்கூலி.

1௦0.

க

கேழல் kélal, ௬. 4கெழுவு

khewd.

a

Freight;
ight ;

1. Bright colour,

hue; Pb. செல்கேழத் ருமசை (பஇினொ. தருச்சைலா.

12௦௭8)

உறவு.

தன்கே

ளலறச்

சென்றான்

(நாலடி,

29). 2. Friendship; sy. (Gen)
3. Friend,
companion; நண்பன். கேளன்திக் கொன்றாசே கே
னாக (தொல். பொ. 79, உரை).

4, 1] பஸ் ஷ்;

கண

வன். அவளுந்தன் கேட்குச் சொன்னாள் (வேச. 1052).

, Gases)

led, ns <Mbr. khelane.

ung on cradle to amuse

தொங்கவிடும் பொம்மை நீ.
கேள்வன் 15],
085187), 1௦10;

வென்னா

ஈ. கேன்.

நாயகன்.

வீனைச்தேங்க

Doll

babies; தொட்டிலில்

ட்

1. Husband,

தன் சேள்வனை

(லப். 19, 33),

யெங்சணா.

2.

panion, comrade, friend; Gpmpeir. (@av.)

Com-

கேள்வி

கேளார்

1097

கேள்வி .ஈ8191, n. <@asr-.

ascendant;

[K. kelike, M

2. Question ; aig.

இயண்ட

3. Taking lessons, as in literature; listening to
words of wisdom; gr@Gunger முதலிய கேட்கை.

<id.+.

kelvi.]

1. Hearing ; Gaans.

உபாத்தியாயர் மாணவனைக் கேள்விகேட்டார்.

(2௦7100.

கெள்வியாற் ஜோட்கப்படாத செலி

(குறள், 418).

Learning;

Sound;

aevaS.

(இவா.)

5.

4.

சத்தம்.

எழுதாக்கேள்வியுல் கேள்வி (ஞானா. பாயி, 5, 5).

6.

760௨3. வேதம்... கெயில் கேள்வியு ணவொகுதலும்.

(பரிபா.

2)

25).

7. 1772௧(156;

நால்.

கேள்வி

கடுறையோய் (வக 9886). 8, 9/0; சோல். ஏனோர்
கேள்வியுங் கேள்வி (ஞானா. பாயி. 5, 6).
9. Report,

rumour; பிரஸ்தாபம், Collog.

10. Ear, organ

of hearing; #7g!. (@e7.)
11, Hearing or trial
of a case, judicial inquiry; afsmszesr. (Insc.)
12.

ம், ௦12;

ஏலம்

Pitch

of a tune,

முதலியன

keynote;

கேட்கை.

13.

@madags.

இளை

யரய்க்து பண்ணிய கெள்வியாழ்ப்பாணனும் (பு. வெ. 7,
19). 14. Lute; wm. (9s. 8.)
CacralsaGsrA

kélvi-k-katutaci,

௩.

சாதசன்

பிறந்த

அல்லது ழூன்றமீடம்.

கேள்விப்படு-தல்
To

learn

ஒஇலகச்சினத்துக்கு

(சக். ௮௪.)

keélvi-p-patu-,

through

others;

0. fr.
to

learn

by hearsay; Unt aminpeotsd Gag Catia
கொள்ளுதல்.

கேள்விப்பத்திரம்

(8191-2 -ஹவம்கரு

௩.

<id.+. Request, application, petition in writ102; எழத்துழலமான விண்ணப்பம். (7.)

கேள்விப்பந்தர் 1:611-ற-றக(கா, ௬, <id.+.
மஹே] 8௦1 6150055100 08 5850785)

பலர்கூடி நால்.

கள் கேடீடற்தர்ய இடனும்படி அமைத்த பந்தர், சே
சாலையும் கேள்விப்பர்சரும் (பெரும். இலாவாண. 7, 131).
கேள்விமுறை

kélvi-murai,

nm.

<id.+.

56௦6 கேள்வ் கேட்பாட.

CacraluGs51USD kélvi-y-aruttapatti,
n. <id.+.

Implication from a statement heard,

dist. fr. kan-aruttapatti;

al yd @d%
ggucr

என்பதைக் கேட்டவன், வேறு டுடத்தீல் அவண் நக்
கேள்வி.
1. Written application to a court கிறன் என்று. ஊகித்துக்கோள்வதூபோலும் பிரமா
௦8 ]ம50106; கோர்ட்டில் கொடுக்கும் எழத்துழலமான: ணம். அக்த்தினிலையுறு சேவதத்தனெனி விருப்ப னவன்:
மனு. 2. Tender, proposal in writing; aGu
வேறோரிடத்)

க்ஷைப் பத்திரம்... (1.)

கேள்விக்காரர்

தெரிர்தறிதல் . . . கேள்வி

லெனத்

யருத்தாபத்தி (வேதா. சூ. 22).
kélvi-k-karar,

n. <id.+.

G.)_ 1. Bidders at an auction; weoeiGscGuni.
2. Persons who tender proposals at a purchase;

கேள்வியா -தல் 1:8141-3-8-, ௦. ௧௪. பம்.
To

be heard,

to reach the

reported;

ears, as

news; சேன்வியால் தெரியவருதல்.
விலைகேட்போர். 3. Applicants for a post; உத்தி
CGsma8um_tib kélvi-y-attam, 1. <id.
யோகத்துக்கு விண்ணப்பஞ்சேய்வோர்.
at cards ;
kélvi-ketpatu, 1. <id.

+. An adaptation of bezique, a game
சீட்டாட்டவகை. 7௦௦.

administration of justice;

ச. “1ல் 4.
கேள்விவரி1214-220,

CscralGarun@

+.

Moral control,

நியாயவிசாரணை.

ஊரில் கேள்விகேட்பாடு இல்லை.

CamalGarGemar kélvi-kotuvai, ௨. 41ம்.
கொடு.

A

game

(G. sm. D. 1. i, 11)

at

cards.

See

குவை.

கேள்விகொள்(ளு)-தல் 184-140), ௦. 2:
<id.+. To question by way of clearing doubts;
சர்வேசுவரனைக் கேள்வி
ஐயங்கொண்டு கேட்டல்,
கொள்ள

வேண்டாதபடி

(ஈடு, 1, 5, 8).

கேள்விச்சாட்சியம் 10]44-௦-கடஷ்வா, 8.

புத்தகம்.

(7. &. 5, 1, 165)

கேன்வு 18, ௩. 40. khewa.
kevu.) 52 கேவு. (7)

<id.+.

One who readily believes hearsay re-

நம்புவோன்.

கேள்விச்செவியன்

ஊசைக்கெடுத்தான்.

(w.)

Cseralssremth kelvi-t-tanam, n. <id.+.
(Astrol.)

The

2nd or
138

3rd

house

from

the

[T. M. Tu.

* ௮ல்
கேளல்கேளிர் %8)-வ-148]ம, ௬. சேல்

neg.+.

Those

who

are neither

friends

nor

enemies; neutrals; Umaupb pc ys deus Saucon.

கேளல்கேளிர் கெழீஇயின ரொழுகவும் (௮சகா. 93).

கேளலர் 18விலா, 8. 410. 410.4.

*
412.4. நகரு வா்க்க௦௦; கேள்விப்பட்டதாகக் பகைவர்,
கூறும் சாட்சியம். Loc.
Gaaredt kélan, n. <id.
கேள்விச்செவியன் kélvi-c-ceviyan, ௩. companion; Gampeir. (W.)
ports, credulous person ;கேள்வியுற்றதையேல்லாம்.

Register

௦ ஈஷலி 6௦0௯05; அரசன் கட்டளைகளைப் பதியும்

Enemies;

[K. kela.] Friend,

கேளா 188, ௪4௦. prob. @scr- +. neg.

no purpose, vainly; ggumg

கேளார்

1818,

Enemies, foes; umsait.

n.

Ward.

To

(Gur)

<id-tid-+gi

ம,

Georg Gary Gore

£165 Qe7e (Goer,
643). 2. Deaf persons; Gaatc4,

சாணார் கேளார் (மணி: 18, 111).

கைக்கட்டு-தல்

1098

கேளி
@aof!

kali,

n. <keli.

Women's

1௨4.) 77 ௦, 82. “சை. 6ம். தை.

கை'-த்தல்

sport;

மகனி8ீ விளையாட்டு. (பில்) மலர்சொய் கேளி (இசகு. To adorn, decorate; அலங்கரித்தல். மடமொழியோ
ரங் கைஇ மெல்லிதி ஜொதுங்கி (மதுரைச், 419).

இக்தும. 9).

கேளி?

kéli,

n.

cf. nd@rikela.

Brahman

coconut, |. tr., Coces nucifera coromandelina;

'தேன்னேவகை.

(பதார்த்த, 65.)

கேளிக்கை 141021, ௩. 46௪14௪.
8075 50011) கிரீடை.

2.

மகளிர் நடனம். (உரி, கி.)

1. Wo-

Dancing of women;

@aoflgib kélitam, n. perh. galita, Boulder,

1001; பெநங்கல். (பில்)
கேளிர் %6]1, ஈ. 4சேள்-.

1. Friends; peer

பர். கேளிர் போலச் கேள்சொளல் வேண்டி. (பொருக.
74).

2. 9414௦௦5; சுற்றத்தார். வன்புலச் கேளிர்க்கு

வருவிரும் தயரும் (பு.றகா. 42, 17).

கேற்று %8[ரம, ௨. 418. hedge.
used in warping;

fpsHams.

kénam, n. <hena.

கேனம்”

18ரக௱,

னம் ற்ரரர்,
Loc.

பேதை,

the

௩. prob. @(=@p66)
+

Craziness,

கேனவாயன்

Lit.,

See GaGgu

insanity;

kéna-vayan,

open-mouthed.

பைத்தியம்.

n. <@seri?
+.

Simpleton,

fool;

1௦௦.

கேனன்

képan,

பைத்தியக்காரன்.

௩.

<id.

Crazy

fellow;

1௦௦.

noépanisad.
An Upanisad,
நிடதத் தோன்று.

one

of 10; gGamu

1. Hand,

கைமுன்

வரினே

செக்சைரீட்டிச்

கிரணம்,

3, 88), 65 0106 00)

'இனகரன் றோன்றலும் (இருவினை. விடை. 20).

4,

Group, set, as in counting bricks, dry dungcakes; Gstiad முதலியவற்றை எண்ணும் லாளவு.
Collog. 5. Hand-pose in dancing; aSaudams.
(சிலப். 3, 18, eee.)
6. Side, right or left;
பக்கம். இருசையு மிசைத்து மொய்த்தார் (கம்பரா. கை
கே. 88).

7, 770(1௦ற, றவாட்ர; கட்சி,

எதர்க்கையில்:

சேச்ர்திருப்பவர் யார்? 8, ₹2408:; கைமரம். சால்.
தொடுத் திருகையேந்றி (தேவா. 838, 4). 9. Semaறப06;

ரயிலின் கைகாட்டி. 08709.

சட்டையின் கை,

10.

Sleeve

0௦/70.

11,

Handle, as ௦8 ௨௩ 8%6; கைப்பிடி, செடுங்கை ஈவியம்
unigeler (pea. 36,7). 12. Handle, as of a fan;

விசிறிக்காம்பு.

மணிக்கை யாலவட்டம் (பெருவ். உஞ்

சைச், 94, 217).

13, "8/1ச ௦4 உடம்; சிறகு. சோழி

சைத்தலத்தைச் சொட்டி
Wing of
Army;
16.

an

818௦6;

இடம்.

(sep, 37).

0.

19.

(அரிச். பு. விவா, 195).

14,

வாரு; படையுறுப்பு. (பில்)
15,
். கைவகுத்து (சணிசைப்பு. பெரி. 467),

கைப்பொதள்,
925).

CaC@puPt_gid ksndpanitatam, n.<Ke-

செவிக்குச்

(தொல். எழுத். 918). 2, 18/62%௨௦4'5 121016; யா$னத்
துதிக்கை, தங்குசையா னோங்கு சடைய (பூறசா. 22).

௦ம் உ.தமாரகா(;

Naut.

Gaottb'

நீடதம்.

Light anchor

ons’ kai, n. [T. K. M. Tu. kai}
வாரடி கரம். அகமென்

(சூடா)

அவசன்பும்

17,

Money on hand;

சையழ்ற

சண்ணே

யறும்.

18. That which is fit to be done;

£து. கையதியாமை

யுடைத்தே

(குறள்,

Decoration, 31255108; ஒப்பனை. (பில்.)

20. Strength, ‘ability ; ஆற்றல்.

oud sm_O@gGd.

efi

ecrens

21. Handful; enaweray. Loc.

22. Hands, workmen, assistants; ஆன். எத்தனை.

கை வேலை செய்தன?

23. Littleness, smallness;

கை

சிறுமை, சைஞ்ஞானம் கொண்டொழுகுல் காசறிவாளர்

கை! 14, 0000 ௦7 ச் ஹம் ௧.”
கை"-த்தல் ட், 77௨. [8 1(. ரசஃ.] ௪௭

8௦017 உலகவோழக்கம். கையொன் றதிகல்லாய் (சவித்.
95). 25. ௦9, 11௦8; ஓழங்கு. சையமை விளச்சம்.

To be bitter, astringent, unpleasant;

(சாலடி,, 810).

1.

saége.

தேனும் புளித்தறச் சைத்ததுவே (கக்தரலக். 6). 2. “05.
be deeply afflicted; opigiagigge. coaéser

ஞள்ளம் (சம்பசா. மாயாசன, 30).--/7. 1. To dislike
;
to be angry ஸர் 60 0206; கோமித்தல், மருவல

சைச் கைக்கும் (சஞ்சைவா. 428). 2. 1௦ 4, 120016,

harass, torment;

அலைத்தல். (w.)

கை”-த்தல் 1. 77௨, 78 ௦6 உசை.,

1. To

produce, as a sound; to propel, shoot, as an

சோம)

செலுத்துதல்,

சிலம்பிரல்கு மின்குரல். கைத்

தெடுத்தலின் (வச, 2989).
1௨00)

2. To feed with the

ஊட்டுதல், காழோர் கடுல்களிறு கவல். கைப்ப

(மதுசைச். 659).

(மேல்லைப்.

49).

(9e.)

கை

24. Custom,

usage, way of the

26. Younger

1ம் part.

sister;

தங்கை.

1. Suffix at the end of

verbal nouns 85 செய்கை) தொழிற்பெயர் விகுதி.
2. Auxiliary prefix to verbs, as in கையிசச்து; ஓர்
தமிழபசநக்கம்.

கைக்கட்டி

kai-k-katti,

n. <es'+.

1.

Gloves; madsoamib. (g.7.) 2. Boil or tumour
in the arm-pit; அக்தட்புண். Loc.

கைக்கட்டு!-தல்

124-180,

v.

intr.

<id.+. To fold the hands in reverence, obedience, etc.;
க்கொண்டு வணக்கங்காட்ட

1099

கைக்கட்டு

கைககுநீர்கொள்(ளு)-தல்

தல். தாம் என்முன்னே சைக்கட்டிக்கொண்டு நின்றார்
(இவ். இருகெடுக்.

21, 188, வயா.

OEEEL_D

kai-k-kattu, n. <id.t.

[M.

haikettu.]
1. Folding the hands; கைகளைக்
கட்டிக்கோள்கை.
2. [Tu. kaikattu.] Ornament
for thearm or waist of a woman; weet mawen?
aims.

(W.)

கைக்கட்டுபவளம் 1441-1210 -றவல]௨௱,
n. <id.+.
மோக! 0080616() பவளத்தாலான
ஓத
வகைக் கையணி.

சரமா.

OSESLON
(Tu. kaikada.]

kai-k-katan, n. <id.+. 1,
Temporary oral loan; maior

நுக்கடன்.

2. Obligation, duty; sucu®,

உம்

கைக்காரியம்

kai-k-kariyam,

n. <id.+.

Work on hand, immediate engagement; m&
Gai%v. Collog.
MEESETEOM kai-k-karai, n. Cid. +. Brace161, ஊட;

யொன்று

ஒருவகைக் கையணி. திருக்கைக்காதை:

(9.1.7. ii, 144).

க

கைக்கிட்டி kai-k-kitti, 2. <id.t+.
ment of torture for
இறுக்தங்கோல். (94.)

கைக்கெவன்
5

the hand;

10-11

கைக்கோளன்,

Instru-

கைகளிலிட்ூ

வல,

n. <id.+.

1௦௦.

ene
& Ron kai-k-kilai, n.<id.+. 1. (Akag.)

sexual love, as one-sided;முடைய சைச்கடன்றா ஸுயிர்காக்கக் கடவீர் (கம்பரா.
ஒநதலைக்
காமம்,
கைச்ச
முதலாப் பெருர்கிணையிறு.
கும்பகர், 355).

ObESL GMS

kai-k-katan-arral, n.<id.

+.
Rendering assistance, helping, obliging,
mentioned as a characteristic of the Véllas;
உதவிபுரிதலாகிய வேளாண்மாந்தரீயல்பு.

(சூடா.),

MSSSQWIT
ID kai-k-katiyaram,

n. ௭14.

+.

740; கையிலேடத்தாளும் சிறுகடியாரம்.
OLEEOHSEG kai-k-kanakku, 1. <id.t+.
{M. Aaikkanakku.} Memorandum of accounts;

கணக்தக்தறிப்புப் புத்தகம்.

eedeorflerd kai-k-kanicam, n. <id.+.
Estimation of weight or quantity by the hand;
கையால் மதிக்தம் மதிப்பு.

ES5SH

kai-k-katti, 2. 410.4.

Pocket-

knife, small knife; Faase.

கைக்கத்திரிகை
+.

kai-k-kattirikai, n. <id.

Shears, clipping instrument; tu@#Gan Ge

கநவி.. சைக்சத்திரிசையிட்டு கறுக்னெ தலையாட்டத்தை

Unreciprocated

வாய்

(தொல். பொ, 1).

verse.

568

மநட்பா,

<evss@%r+.
kaikkilai;

(Akap.)

DOSESETSON

oesEpe

sent, gift; arew?dons,
சாணியாச

'இடபவிலச்சனையைக்

Preகைக்

இட்டு (கலித். 82, 12, உமை).

made

kai-k-kiral,
by

an

let, 0௨௦௦16; கையிலணியுங் காப்பு.

esse

rosr kai-k-karan, n. <id.t.

of
7

n. <ea'+.

illiterate

OséGoor.
aSovtg.

See

Signature-

person;

p59

kai-k-kuttai, a. <id.+.

fogu@rG.

2. Handcuff;

1.
me

(w.)

ened Gon

kai-k-kutai, n. <id.+.
Fogo.

Para-

Gbps

குடையுல் காக்கும் (அறகெறி. 48).
OSEGSH kai-k-kuttu, ௩. <id.+.
eaikkuttu.]

Blow

with

aad

[M.

the fist, cuff in box-

கைழமட்டியால் தாக்தகை,

சைக்குத்ததபடலும்.

(கம்பரா, முதற்போ, 176).

கைக்குதவு-தல் 1211100௨70-, ௮. 8847. “1ம்.
பூ உதவு-.

கைக்காப்பு 12/-4-18றறம, 2.<id.+. Wrist-

treating
கூறும்

nesspr kai-k-kiru, n. <id.+.
mark
கீற்று,

108;

kai-k-kani, n. <id.+.

Theme

கைக்கீறு.

sol, small umbrella;

கையுறை.

பரிபாட் டல்சதச்

(தொல். பொ. 1, உசை;),

மணிக்கட்டூ.

01௬;

சைக்களே

mad&torauctuisPS

யுடைய பரிகள் (பு. வெ. 3, 10, உரை).
OSSE5I@ kai-k-karatu, n. <id.+. Wrist;
eed eEroorg kai-k-karanti, nm. <id.+.
Small spoon, tea-spoon; Fplarcioig.
கைக்கவசம் kai-k-kavacam, n. <id.+.

Poem in five viruttam

செய்யுலோடு (சொல். பொ. 480).
enséQtors Poet kai-k-kilai-t-tinai, n.

Handkerchief;

(w.)

2,

verses treating of unreciprocated love; wig
விநத்தச் செய்யுளில் ஒருதலைகீகாமத்தைப் பற்றிக்கூறும்
பிரபந்தம். (இலக். வி. 827.) 3. The third note
of the gamut, one of seven icai, q.v.; afenauysir
முன்றவதாகிய காந்தாரசுரம், (இவா.)
4. A kind of

To

be opportunely

timely help; suapads

useful,

to be of

2saysed.

கைக்குநீர்கொள்(ளூ)-தல் kaikku-nir[18. Kol-, v. intr, <id.+. Lit. to take water for

kaikkdran.] 1. Man of ability or skill; sutggetr.
2, Wealthy person; Gadadr. Loc.
Collog.

washing

hands.

To

pass urine, used

mistically; Ppt FO.

(wp. 45.)

euphe-

v.

<id.+.

intr,

கையிற்கட்டதல்.

kai-k-kulantai, we <id. +.

HOS

MESS

to hand;

come

To

Infant in வாகை; சிறுகுழந்தை.

கைச்குழவியேபோல்

eis,

madguias.

2. 5மவி!

இருவவ. ராடி.
மூதற்புரி யாடல் (கந்தபு,
macerating stone; # Su அம்மிக்குடூவி.

Arm-pits

கைக்குழி மம்] உட வமின்,

அச்சன். (யாழ். ௮௪.)

ASEGPSST LOGI

n. Cid. +,

A tumour

kai-k-kuli-t-tamarai,

in the arm-pit; a8soFO

தோன்றும் புண்வகை. (யாழ். ௮௧),

kairk-kulaiccu, n- 4184.

கைக்குழைச்சு
3715;

மணிக்கட்€.

@OsSGore

a. <id.t.

as indicating

1.

[T. kaikonu,

1. Lines

one’s career

or

குறி யாப்பை வாங்குவது (௪6, 1, 4, 6).

kai-k-kurippu,

x.

<id.+-

Written record, memorandum; gmueag Siu.

OESRAIL LD

kai-k-kattam,

1. To take

M. kaikol.)

யில் எடுத்துக்கோள்ளதல். கணவிரமாலை கைக்கொண்

2. To cbserve; to prac-

(மணி. 5, 38).

டென்ன

tise | to maintain ; GuewPdGandramsob. 2Gugansé
@sé@aenca® w_é@apisc. 3. To accept, adopt,
admit; அங்கீகரித்தல். சொன்ன வார்த்தை ஆப்த
மென்று கைக்கொள்ளவேண்டும்படி (ஈ0), 4, 7, ப்£). 4.

1௦ வசட, தால$ற1 கவர்தல். கணநிரை கைக்கொண்டு
(பூ.வெ.1,9).

வளைந்துசொள்ளு

5. 77௦ ஒ0ாமமி௨3$

தல். கண்ணுகலோ ஸிருமருங்கு மொன்றாசச்
கொண்டார் (கோயிற்பு. “பதன்... 18).
kai-k-kolavan,

கைக்கொளவன்
5

கைக்கோளன்.

வுல;

சிறுகோடாலி.

4,

கைக்கோடாலி

141-141,

mn. <id.+.

a dying tnan; nagar. (W.)
mesCaTa
kai-k-kol, n.
kaikkol.|

சன்சைச்கோ

௩. <id.

x. <id.+.

kai-k-kérani,

oaeeCar gon

2.

<id.+.
person or

<id.+.

லம்மனைச்கோ லாகிய ஞான்று

2, Goldsmith’s

+.

Watchmen,

(14.

ercrmGard.

1. Staff, walking-stick;

3.

கைக்

(18.).

Signs with the hands, as of a dumb

course of life; வாழ்வின்போக்சினேக் குறிப்பதாகக்
2. 17ய00401; கையளவு, கைச்
கநதும் கையிரேகை.

ees @eny

<id.+.

Lapse, slight,

MESSM kai-k-kuri, n. <id-+.
palms,

See

kai-k-kulacu, 1. Cid.+

Slip of the hand; maggayl.
2.
accidental mistake; FpnTonig.
the

See maGarb-.

intr,

கைக்கொடுச்

தல் சாலவு முன்னினிதே (இணி நாற். 2)
கைக்கொள்(ஸளு)-தல் 6வ/-௨1801-) ஐ. 78

10௦.

கைக்குழைச்சு, (இங். வை. 12.)
கைக்குற்றம் 124-1-1வரயர,

on

<id.+.

நத்சவையிற்

1. in hand, take up, occupy, have in charge; =

kai-k-kolavi, a. <id.t.

கைக்குழவி
See

v

Kai-k-kotu-,

கைக்கொடு-த்தல்

24

கைக்குவா-தல்[கைக்குவருதல்]
ku-va-,

கைகட-த்தல்

1100

கைக்குவா-தல்

(காலடி,

பநிறுகிகோடிறு.

pincers;

சைக்கோற் கொல்லன் (லப். 16, 108).
கைக்கோலிளையர் 1-4-1-161-(1 வலா, ர. ₹10.
guards, as

holding

a staff;

கையில் தண்டம்பிடித்துக் காவற்றேழில் புரிவோர். கா
15101௨ வாஜி; அணிவசட்புக் கூட்டம், சைக்கூட்ட வத்னொழிலோடு கைச்கோ விளையரும் (பெருங், உஞ்
மிட்டாற்போலே என்னவுமாம் (இல், பெரியாழ் 5, 9, 1, | சைச். 57, 70).
வ்யா..
கைக்கோள்முதலி kai-k-kdl-mutali, ௩.
கைக்கூட்டன் 14-20, 1. <id.+. <id.+. Chief of the Kaikkdla caste; »adGar
Watchman, warder, prisoo guard; arapeaser. எச்சாதியாரின் தலைவன். கைக்கோளர்க்கும் கைக்கோள்
சாஜபுத்சனைச் றையிலே இட்டுவைத்தால் கைச்கூட்ட மூதலிகளுக்கும் . . . உள்ள மனையும் (5.1.1. 1, 121)
னுக்குப் பாலுஞ் சோறும் இவொரைப்போவே (ஈடு, 7,
கைக்கோளன் 1ஃ௨/-1-161௨ஈ, 1. 18.4. [5.
10, 8).
, M. kaikkolan.) A caste, now mostly
OG SH_00 kai-k-kili,
mn. <id.+. 1. Daily kaikola
weavers, found in all Tamil districts; Grsas
wages; oibmpdacd. 2. [M. kaikbili.] Bribe; தோமில்சேய்யும் ஒர சாதியான். கைக்கோளன் மனைவி
லஞ்சம், சைச்கூலி தான்வாங்குங் காவறுவான் (சனிப் யொருத்தி (சாசெ. சங்கையிலெ. 4).
um. i, 108, 47). 3. Cash payment; கையிலே.
கைகட்டிறில்-தல்[கைகட்டி நிற்றல்]
கோடக்தம் விலைப்போநள்.
கைச்கூவிகொடுத்துச்
கொள்ளவேண்டும் (ஈடு, 4, 6, 1), 4, Money paid kai-katti-nil-, v. intr. <id.+. To stand subby the parents of the bride to the bridegroom;
மணமகனுக்குப் பெண்வீட்டார் கோடுக்தம் தோகை.
Muham.

(w.)

DSSEOSTL_GOL_

kai-k-kottai, a. <id.+.

Cushion for the arm; magpédor6.

(w.)

missively

with

folded

கோண்டு வணங்கிநிற்றல்.
ODSSL_-SHaV

arms;

kai-kata-,

கைகளைக்

கட்டிக்

v. intr. <id.+-

1. To pass beyond one’s control;

aetnamod

மீறுதல். நின்னைக்சைசடந்து நின்னுண்கண்களே எனச்

1101

கைகண்ட

கைகூடு-தல்

குச் சொல்ல லுறுவதொரு காரியம் (குதள், 1271, உமை).

தல். பேதையார் சைகாட்டும் பொன்னும் (நாலடி, 328).

2. To escape; to pass out of one’s hands; to
pass beyond one’s reach; maég onumofGur

2. To gesticulate with hands, as dancing
81215) அபிநயம் பிடித்தல். 3. To give a little;
சிறிது கொடுத்தல், இியழமும் பீச்சையு மாந்தளையுங் கை

தல். தோண் முயல்டொது , . . கைகடக்க விட்டிருக்க
(கம்பரா, கார்மூ. 54).
OESECRTL. kai-kanta, adj. <id.+. Effica௦4௦05)

அனுபவசித்தமான.

தீவினைச் கருக்கெடும்மிது:

சைகண்ட யோகமே (தேவா. 927, 5)

GOS SBTC11D kai-kanta-caram, n. <id.
+.

Chloride

of

ammonium;

padarmbd,

(#8.

௮௧)

கைகண்டயோகம் 124-18ர(2ர
<id.+.

Medicine

cacious,

sovereign

கம,

n.

tried and found to be effiremedy;

q@iuadé Ssurer

ஒளஷதம். கைசண்டயோசக் தடவத் தீரும் (இவ். நாய்ச்.
12, 5).
:
e@eeiion kaikayan, n. <Kekaya.

1. King

௦4 1886வு௨) கேகய நாட்டரசன். சைகயன் மகள் விழுச்.

,சீசத்ற (கம்பசா. இளைகண்டு, 40),
Kékaya;

கேகயதேசத்தான்.

பரா. எமுச். 04).

@OSEI-FHW
1௦

2, Inhabitant of

சைகயர் வேந்தன் (சம்.

kai-kara-, ௮, 7௪. ஏகை!
4 ௧7.

நம்ச6, ௦000681) ஒளித்தல்.

சான்றவர் கைசரப்ப

(பழ. 942).
கைகல-த்தல் 12௨1-1812-, ௨. ச். <id.+. 1.
௦ மாம்ச, ௭;
கூதல், ஆசையிற் கைகலந்து

(B@ey. 296).

2, To engage in a hand-to-hand

any (Be. Agu. 2). 4, To offer to God; Ga
தனஜ் சேய்தல்.

5. To exhibit one’s strength;

திறமைகாட்டதல். யாரிடத்தில் சைகாட்கெருய்? 001109.
6. To enable one to earn his livelihood; SuGgy
பாயங் காடீடதல்,

(௦1/0ர.

7. To

as in railway stations;

om

காடீடூதல்,

097709.

wave

the flag,

கோடியசைத்து

அடையா

8. To bribe;

கைகாட்டு

120-810) ௩. 410.4...

with hands; madangens.
srase®
தல் சைகாட்டு (சாய. கல்லாலின். 1).

go

beyond,

exceed

the bounds, overstep

To
the

limits; எல்லை கடத்தல். அப்சாப்தமானதிலே கைகழி

யப்போய் (ஈடு, 4, 6, 8).

கைகழுவு-தல் 1:2/-12]ய/0-, ௦. 414. *, சக.
To wash the hands, as after ரா£வ5;

#&.—tr.
abandon;

கையலம்பு

சேகம்மாக
yooisra

கைகாண்(ணு)-தல் 1வ-%80-, ௦. 27. “ரம்.
+. To find ௦௦4 ர ஷரவ/௦6;

அனுபவத்தில் aD

தல். மருந்து கைசண்டேன் (பெரியபு. சண்ணப். 181).

DOSSTUIS GI-BOV kai-kayttu-, ற. 72. 414.
+.

12ம்

. எரியச்சேய்தல்.

காடு சைசாய்த்திய

சீகொ ஸிருச்சை (பதிற்றுப். 89, 9).

Seer Tor kai-kiran, n.<id.+. See mad
காரன்.
GSEETauUCV kai-kaval, n. <id.+.
That
which is useful in emergency, as medicines,
provisions, weapons;

அமயத்திற்கு உதவுவது.

1,௦௦.

கைகாற்பிடிப்பு

121-181, ச. 416.4.

OEGAI-SHV

kai-kuvi-,

நீஜ்டி நேநங்கிப் போநதல், மதன் படையுல் சைசலக் Rheumatism ; வாதநோய்,
குர் தானே (சனிப்பா. 1, 326, 24).

கைகழி-தல் 1-1, v. intr. <id.+.

wget

கோகூத்தல். 1,௦00.

உ, 72. “மம். 4.

566 கைகூப்பு-.

@asGarlg kai-kulira,adv.<id.+. Liberally,
freely;

staterintds.

சைகுளிசச் கொடுத்தான்

கைகுறண்டு-தல்
<id. +.

(w.)

%-/-1072060-)

v.

intr.

1. To be affected by spasms in

To wash one's hands of, relinquish, the hands; to be cramped in the hands; வலிப்
பால் கை மடங்குதல். 2. To be stingy, parsimoniவிட்டூவி$தல்.

esti1y. kai-katti, n. <id-+.

1. See

கைகாட்டிமரம்.
2. A caste of accountants, so
called from their custom of prohibiting a
daughter-in-law from communicating with her

௦05, 01௦56-85650 ; உலோபஜ்செய்தல்.

OER _F-HV
To

shrink,

kai-kiicu-, v. intr. Cid. +.

1.4

draw back, shirk out of fear or re-

mother-in-law except by signs; wTSunP_ gS

5656; பயத்தால் அல்லது வேட்கத்தால் பின்னடை
ge. (W.)
2. To be stingy, parsimonious;

மருமகள் கைகாட்டியல்லது வாயாற்பேசுதல் கூடா
தென்னும் வழக்கத்தையுடைய ஓநசார் கணக்கச்சாதி
யார். 7௦௦.

OER O-gSev kai-kittu-, v. tr. 414.4.
See mamtny-. வணம்ூத் தன் சைகடட்டினளாஇ

sere igipgip kai-katti-maram,

2. <id.

+. Sign board, semaphore; sywremit 5 Basu

மரம்.

கைகாட்டு-தல் 1/-1:8010-, 9. ௩௪. 410.1.
1, To make உந்த எர்ரம் (6௪ நவம்; சைகை காட்:

உலோபத்தனங் கோள்ளுதல்.

(பெருல் வத்தவ. 13, 34-35).
கைகூடு-தல் kai-kitu-,

v. <id.+.

intr.

To succeed, prosper; #SPungse. snfwe aos
கூடிற்து--/7, 77௦ approach, draw near; & Gg.

கடுங்களிறு சண்சனலக் கைகூடி (பு. வெ, 7, 19).

கைகப்பு!-தல் 24-00, உ. tr. <id.+.
raising joined
To worship, adore, as by
௨௨௦35; கையைக்கவித்துக் கம்பில், (சூடா)

கைகூப்பு? 124-100, a. <id.+. 1. Wor-

shipping, as with joined hands; magfégu
வணங்குகை. என் சைஃப்புச் செய்கையே (;இவ். இரு
வாய். 4, 8, 2). 2, Distance from the feet to the
tip of the fingers of the hands joined and raised
உள (ம்க் 0௦ம்) அடிழதல்
கூப் ிய
கைவரையுள்ள
அளவு. (4)
-

@aC5A kaikéci, n. <Kaikeyt.

of the

Daughter
Gaew

Bharata;

mother of

வரசன்மகளும் தசரதன்மனைவியநள் ஒரத்தியும் பரதன்.

தாயுமானவன். உனைப்பயந்த கைகேரி தன்சொற்சேட்டு
(இவ். பெருமான். 9, 1).

8௦5 கைகேசி. கை

கைகேயி டீவபிஆர், ௩. 414.

செயி நினைத்த கருத்திதுலோ (சம்பசா. பிராட்டிகளம். 15).

கைகொட்டு-தல் 1ஃ2ம-180(10-, v. 447. 4கை*
Toclap

plause;

the hands, as in ridicule or ap-

கைகளைத் தட்டூதல்.

OSFELIID
kai-c-cattam, x. <id-t+.
Cross pieces for rafters; கூரையின் குறுக்குச்
acu. (w.)
OSEFL_et_kai-c-cattai, 2. <id.+.Shortsleeved shirt, bodice; gmréat2an.

OSEFIEG

+. 1. To lend a hand in aid or succour,
80
ம
8551512006) உதவிசேய்தல். உத்தூழியுல் கை
கொடுக்கும் (நீதிசெறி. 2). 2. £1௦ ஈமற ௦
66 வாறாக,
as ofa king. 566 கைலாதுகொடூ-, விடையா்குச்

சைகொகக்குர் தொழில்பூண்டான் (குற்றா ,தல. யானை
பூரித்த, 18, 40).

take another’s
Gans

arm,

to

பின்னுதல்.

another's hands,
(சிலப். 5, 70, உரை.)

be“arm
2. To

in arm;
clasp

நட்புச்சேய்நல், வஞ்சகச்சாரர்கள் சைகோவாமல் சற்.
குணத்தார்கைகோத்து சான்றிரிவது (தாயு. எச்சாட், அன்
பர்கெறி, 12).

4, To start fighting, to come to

11௦௭5) சண்டைபிடித்தல்.

00710..

ggid

2. Wanton

sport, dallying;

கைச்சரடு 121-௦-௦காஷ்ய, ௬. <id.+

T. cdtu.

5௦6 கைச்சாடு, (பதிற்றுப். 19, உரை.)

OSFEM
bracelet

kai-c-cari, mn. <id.+. A kind of

worn

by

வகை, (பில்.

SEF

women;

kaiccal,

waatsg

கையணி

n. <es*-.

Bitterness;

kai-c-cavalam,

n. <es'+.

கைப்பு.

GoSEFATID

Javelin; mauPty.

(4. Qa. 10, Ron9p.

கைச்சற்றிராய்
ஆதிசாய்.

A

mollugo;

10, eeor.)

kaiccarriray, n. Coston

kind

of

#mmbaiens.

chickweed,

as bitter;

(W.)

1௨1௦0௨00௨1, ௯. <id.+

கைச்சற்றோடை
தோடை.

8௦6 கைச்சனூத்தை.

(3.)

கைச்சனாரத்தை 1:21௦0௨081௨1(8ம், 8. 410. 4
சாசத்தை.

one

join hands; கைபிணைதல்.
3, To make friends with;

<id.+.
sm

கைச்சரசம் kai-c-caracam, n. <id.+. 1.

கைகோ-த்தல் %21-166-, v. intr. <id.+. 1.
To

nm.

exaggerations;

5௦6 கைச்சேட்டை.
சரசவிளையாட்டூ,

um, vi, 298. 9).

கைகொடு-த்தல் 124-100.) v. intr. Cid.

kai-c-carakku,

Fabricated reports,
கூறும் வார்த்தை.

சைசட்டி. வாய்பொத்தி

நிற்பாரைச் சண்டே கைகொட்டிச் சரிச்ின்றீர் (அருட்

“சை.

௩.

124-௦௦1

கைச்சங்கிலி

Manacles, fetters, handcuffs; maa eutig,. (W.)

prince of Kékaya, one of the wives

of Dagaratha and

+.

கைச்சித்தி

1102

கைகூப்பு-தல்

911020 0௧26;

கைச்சாடு
Gloves;

புனிநாசத்தை. (ம$ல.)

kai-c-catu, n. <oos'+T.

கைகீகவசம்.

தொழின்

catu.

மாட்சிமைப்பட்ட

சைச்சாட்டை இறுகச்சட்டி. (கலித், 7, உமை),
கைச்சாத்து

18/-௦-08110)

n. <id.+.

[M.

kaiccattu.] 1, Signature; maGuyseu. séaszar
தக்தைதான்வே நெழுதுசைச்சாத்து (பெரியயு. தடுத்தாட்.

கைகோலு-தல் kai-kdlu-, v.<id. +. intr. 61). 2. Invoice, list of goods with the vendor’s

1. To

make

effort;

to

attempt;

signature;

முயலுதல், tax paid;

2. To makea beginning; ambuggGawisa. Loc.
—tr. 1. To resolve, determine; shapiiigse.

கைகோலி ஞாலமனக்து

(இவ், இயற், 9, 47).

கைகூப்பு-, (இவ். இயற். 2, 47, வ்யா.),

கைகோள்

1-0),

n. <id.t.

2. See

intercourse as well as subsequent

@MEFFTo
kai-c-cal, n. <id.+.
௭௦150) நீரீறைக்குங் கைவாளி, (17.)

கைச்சி 11௦0, ௩. ஒகை*-.

(Akap.)

Conduct of lovers, comprising of clandestine

Smordérncg.
3. Receipt for land
acknowledgment of payment; sg.

கழுகு.

Areca-nut palm;

(மலை.)

கைச்சிட்டா டீப்-௦-௦15, ஐ, 44,

wedded life;

தலைவன் தலைவியரின் களவு கற்போழக்கங்கள்.
(தொல். பொ. 498, உரை)
கைங்கரியம் kainkariyam, n. <kainkarya.

கஷ௦௦1)

Service, office of a கரகர; தொண்டு,

கைராசி,

skill in

18000

தினசரிக்தறிப்புப் புத்தகம். 7.௦௦.

OG5FHSHB

or

Hand

kai-c-citti, n. <id.+. Success

medical

treatment; magsup Pd
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கைச்சத்தரம்
neFPS Bod

kai-c-cittiram,

n. <id.+.

(M. kaiccitram.]
1. Dexterity of hand;
skill in manual labour, in fine arts; Gamép
Spon. 2. Sleight of ௨௩ம்; கைலாகவம்,

கைச்சிமிட்டு kai-c-cimittu, n.<id.+. (w.)
1, Secret gesture or sign with the hand; @s@
சியமாகக் கைகாட்டங் குறிப்பு,
2 Sleight of
கறம; கைலாகவம்,

That

kai-c-citai, n. <id.+.

angéAenp

which is in one’s hand or possession, as
gi. கைச்சிறையான வேகமும்.
property; @saswror

விழுங்சப்பட்டு (இருப்பு. 579).

kai-c-cittu,

eoeeFe®

m

<id.+.

[M.

any
Written acknowledgment,
kaiciftu.]
லழதிய
short memorandum in writing; ©

குறிப்புச்சீட்ட,
ees PL

kai-c-cippu, ».<id.+. Scapula,

shoulder 1௨௨; தோட்பட்டை யெலும்பு. (57.)
கைச்சுத்தம் 14-0௦-0180, 8. <id.+. Lit.,
cleanness of hand. 1. Non-stealing; #g.T=w.
டத்தில் கைச்சுத்தம். வாய்ச்சத்தம் உண்டு. Loc.
aumeisronin.
2. Non-taking of bribes; gab

3. Fine workmanship;

@gspioTer nasGpmbe.

கைச்சுத்தி 10௭௦ம்

கைச்சுத்தியல்.

1. <id+.

See

OEFHS Busey kai-c-cuttiyal, n. <id+.

Small hammer for working in 8010; தட்டார் உப

யோகிக்குஜ் சுத்தியல்வகை. (௦. . 32)

கைசளை-த்தல்

sown by untrained hands;

கைச்சூடு!
kai-c-citu, ௩. <id.+#@-,
1.
Heat produced in the hand by friction or by
holding it to the fire; aaeus Caissd முதலிய
வற்றல் உண்டாக்குஜ் சூட. (ஸ.) 2. Bearable heat;
'போறுக்கக்கூடிய ௬6.

கைச்சூடு* 11-௦-௦0(0, ௩. “14.
4 சூடு... 50௨௨ம்
ஜர்ர்சட 6௦ 706ழ 28) வயலறுப்பவர்களுக்கக் கோக்:
கும் அசிக்கட்டு. (1.)
meeGFG
kai-c-cettu, ௩. 4124.
1.
அந], 2௦௦௦௦௩] சிக்கனம். (யாழ். we.) 2. Retail
மமக010த) சில்லறை வியாபாரம். (யாழ். ௮௪.)

OeEOFL_ooL
See madg&y.

kai-c-cettai,

n. <id.t+.

kai-c-ceykai,

n. <id.+.

(w.)

eeGFuIaNs

Manual labour in field or garden; ame paeSus
வற்றிற் சேய்யுங் கைவேலை. (8.)
கைச்செலவு
14-௦-081ஷஊய)
n. <id.+.
1. Personal எழூஸ56; சொந்தச் சேலவு.
2,

இம மரு 6%020565) சில்லறைச்சேலவு.
கைச்சேட்டை 1௨:௦2, ௩. பம்.
Mischievous acts of the hand;
குறும்புச்சேயல்.

DEFCOFOS

kai-c-caikai, n. <id.+. 1.

6026; கையோப்பம். 7௦௦.

கைச்சுருக்கு

kai-c-curukku,

௩. <id+.

Spiked garland-flower.

2. Signa-

கைச்சோரம் kai-c-coram, n. <kacchora.

dexterity of hand in any craft

fistedness; mauigidaid.

கையாற்சேய்யுவ்

Sign made by the hand; கைச்சாடை.
n. Cid.+.

or exercise; mseoTeaid.

(1.),

கைச்சுழியா-தல் kai-c-culi-y-d-, v. intr.

kai-c-curikai,

1, Expertness,

aienguutenin

410.4. 586 கைச்சுழீப்ப-, (1)

@eéehiens

Dagger; eencaitcir. (Pas. 558, 2e@r.)

sfwre

யால் பயிர் ஒரிடத்துக் குவிந்து வளர்தல்.

2, Stinginess,

close-

லவ. தைல,

526 கச்சோரம், 3. (சை

177.)

ansé@emevid kaiccdlam, n. <Mhr. kacho787. & 12௦ 01 ௩61௨] 465561) ஒருவகைப் பாத்திரம்,

கைச்சுருள் 1:2/-௦-0யாயி, #, <id-+. Loc.
1. Roll of betel leaves offered to bride and

bridegroom when going to bathe on the day of
marriage and on similar auspicious occasions;
கலியாணத்தில் நாகவல்லிக்குழன்னும் மற்றும் சில

சுபகாலவ்களிலும் மணமக்களுக்குக் கொடுக்கும் வேற்
2, A wedding gift of money
நிலைச் சுநள்.
roll of betel leaves; மணமக்க
with
presented

வெண்கலச் சைச்சோலமொன்று (5.1.1. ii, 408, 9).

DEF Hal-Se kai-caruvu-, v. tr. <ers*+.
1. To attack, assault; எதிர்த்தல், (7.) 2. To
pilfer, steal; திததேல். 3. To commit indecent
assault, ௨5 0௦ ௨ ௭௦1௨0) தூர்த்தத்தனமாய்ப் பேண்

களிடம் சேட்டைசேய்தல். 1௦௦,

கைசலி-த்தல் %34-0வ10-, 9. intr. id. +.

1.

ஞுக்கத் தாம்பூலத்தோட கோடுக்கும் பணம்.

To be tired, exhausted, wearied, as the arms in

handfuls, as seeds in sowing; Sesé5bGurg
விதைகள் ஒன்றுகூடி விழகை. (1.)

To be reduced to poverty, to be in straitened
circumstances; apiamowypig&. Collog.

ones of) kai-c-culi, ௩. <id.+. Falling in

கைச்சுழிப்படு-தல் kai-c-culi-p-patu-, v.
intr. <id. +. To

grow

in clumps,

as grain

swimming; கையோய்தல். வேதாவும் கைசவித்து
விட்டானே (பட்டினத். இருப்பா. பொது. புச். 172). 2,

OSEFIT-F5V
566 கைசலி...

kai-calai-, v. intr. Cid. +.
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OFT

கைசா

வ,

mn.

kalaicu;

weight=2

prob.

(கணக்கஇி. 7, 8.)
onshsg giatgsA

Mbr.

kaicha.

A

நிறை.

இதகழஞ்சுகொண்ட

kaicika-t-tuvataci,

2.

<kaisikat+.
The twelfth day of the bright
fortnight in the month of Karttikai, sacred
to Nampatuvan, a feast day; aipSenad wd&oo

பக்ஷத்துவதவதும் நம்பாடுவானுக்குசியதுமான

துவா

கைசிகநிஷாதம் 141௦41:2-ஈப]94(கா, n. <id.
+. (Mus.) Middle variety of the seventh note
of the gamut, one of céfaca-curam; Gama
AIDESAT STD,

கைசிகம்

kaicikam,

musical ௩௦06;

n.

ஓர் இராகம்.

கைசிகவேகாதசி

<id. (Mus.) A

(பரத. இசாக, 56.)

kaicika-v-ckataci,

கைத்தாளம்

சைஞ்ஞானங் கொண்டொழுகுல் காரறிவாளர் (காலடி,

311).

@etLasesr kaitavan, n. <Kaitabha. An
Asura slain by Visnu; திதமாலாற் கோல்லப்
பெற்ற ஓர் அசுரன். மதுகைடவரும்
டார் (இவ். இயற். 3, 00).

mag

Can tsb kaitta-kétaram, 12. 4 கை?

கைத்தடி!

1வ/-ட1ல(ம் உ. “கை? 4, 1, நில.

102-5(1௦%) ஊன்றுகோல்.

ஒரு கைத்தடி கொண்டடிச்

சவோ வவியிலேன் (அருட்பா, 4, தெய்வமணி. 31). 2,
51010 54௦;

சிறுதடி.

55519"
Loc.

௦7/09.

kai-t-tati,

n.

1. Partition deed;

௩. குறிக் கீற்று.

<id.+. The eleventh day of the bright fort-

மாண்:

+. Strychnine tree. See ony. (w%.)

of signature made

night in the month of Karttikai, sacred to
Nampatuvan who sang the musical mode
kaicikam and obtained salvation; ma&aGuerp
பண்ணைப் பாடிக்கோண்டூ
நம்பாவோனேன்பான்
திநமாலைவழீபட்டு முத்திபேற்ற நாளர்கிய கார்த்திகை:
மாதத்துச் சுக்கிலபக்ஷத்து ஏகாதசி.

வயிரு

<id.+ prob. sy-.

utaugsgéat.

by an

கைத்தண்டம் %4-டவடகர,
(Tu. 8212ச௭8௭.] 1. 52௦ கைநஷ்டம்.
கைத்தப்பு

Mark

1வ/-(ழறம,

௨

@B

௩. ௭ல்.
2, Crutch;

ஊன்றுகோல்,
haitappu.]

2.

illiterate person;

௭104.

(ம

See maé5 pps.

OSESS
IN GF kai-t-taracu, n. <id. +. Small
used for weighing precious metals

கைசிக விய, ௩. 42௪18425௦6. கைசிகி balance

விநத்தி.
MEAG
(Dram.)

GSB kaiciki-virvtti, n. <id.+.

A variety of dramatic composition in

which a libertine is the hero, one of four kinds
of nétaka-virutti, q.v.; enobCurgamad amps

மாகிய மக்கள் தலைவராக வநம் நாடக நடை. (லட். 3,

38, உரை)
கைசு

்

யல,

n. <sce.

றவிஉ௱;
காற்பலம்,
(S.L.1. ii, 70, 14).

கைசெய்-தல்

One-fourth

சர்க்கசையமுது

போது

of a
கைசாக

kai-cey-, v. <ers’+. intr.

1. To do manual labour, work with one’s
hands; Camber Gated. piQui agshs asQaiis
அய்ம்மினோ (இவ். இருவாய். 3, 9, 6), 2, 0௦ ௨4௦7,
decorate,

4210%

௦04)

அலங்கரித்தல்.

மானிட

ws

and stones; #9! gua.

கைத்தலம் kai-t-talam, n.<id.+.
of

the

hand,

metacarpus;

Palm

sagevb.

esés0

nes Sorc kai-t-talam, n.<id.+.

A kind

மொத்தா (பெருக். வத்தவ. 14, 71).
of shield; Gatwatens.

DaSST
மணக்கு!,

(as. 1561, 20s.)

kaitta, ஐ, றவர். சை*-.

86 காட்டா

(மலை.)

கைத்தாங்கல்

121-0-14ம்122)

௩.

ஏசை*4.

Supporting a person or thing by the arms; ma
யால் தாங்க் நீற்கை.

eases

kai-t-tay, n. <id.+.

Foster-

mother, one of aivekai-t-tayar, q.v.; worthy

னிர்க்கு.. . . சைசெய்து பிறப்பிக்கும் அழகு (இருமுரு, காய், (பில்.)
17,

உமை),

3. 7௦ 855150) உதவிசேய்தல்.

5, 9)--27.. 1௦ 00004ப௦4; நடத்துதல்.
செய்த

(இவ். பெரியாழ். 9, 1, 1).

கைசோர்-தல்
566

(ஈடு, 4,

பாசதங் சை

194-௦6௦,

5.

க, வம்.4,

கைசலி-. (001101.

கைசோர்த்துபோ-தல் kai-corntu-po-, v.

intr. Cid. +.

6௦ 66

1. To slip out of one’s hands;

1௦50) கைவிட்டப்போதல்.

2. To become

Mas eToverty kai-t-taralam, n.
Open-bandedness, liberality; 2gnmb.

கைத்தாள் 14-08],

n.<id.+.

<id.+.

1. Key;

திறவுகோல், கைத்தாள்சொண் டாருக் இறக்தறிவா ரில்லை.
(தருமச். 2605).

2.

கைத்தாளம்

Bolt;

maumed6p தாழ்ப்பாள்.

kai-t-talam, ௬. 48.4.

kaitalamu, M. kaitalam, Tu. kaitaja.]

[2.

1. Cym-

௨15; தாளக்கதவி. சொக்கசை கைத்தாள மொர்தை
வறுமைநீலையை அடைதல்,
MSCHEHTOMLD
kai-i-Aanam, n. <id.+. | (தேவா. 965, 7). 2. Beating time with the hand;
Shallow, superficial knowledge; அற்ப அறிவு. கையாற்போடுந் தாளம். செத்தவசெழுவா ரென்று கைத்
Poor;

,சாளம் போடு (அருட்பா, 1], சாமாவ.

161).
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கைத்திட்டம்

as G1
kai-t-tittam, கூ வக்ர, 1,
Rough estimation of the weight or measure
of a thing by the hand;

maogiy.

2. Balance

struck in accounts; balance in hand; ap guftte

கையிநப்புத்தோகை.
320௦0);

இடக்கை

என்னுந்

தோற்கநவி.

ment, deed, record ௦8 ஐ;
யூசோம் கைத்தீட்டு (1, ௩. 5.)

குழையுடற்

Docu-

பத்திரம். மணற்குடி.

கைத்தீபம் kai-t-tipam, n.<id.+.

கைத்தீவட்டி, (பிங்)
விளக்க.

kai-t-tivatti,

Food

for infants; mewWdenapga ean Gypamray. (W.)

Lit., that which

is in hand. Gold, riches, wealth ; Gadanb. oss

போழ்தே

சாவா

kaittu,

தறஞ்செய்ம்மின் (காலடி.

n. <ens*.

Abhborrence;

வேறுப்பு. (சூடா.
kai-t-tutukku, 2. <eos*+.
Oss HOSE
Bad habit of the hand, as fighting, pilfering,

4௦)

(8.),

கைத்தொண்டு
Manual service

kai-t-tontu,

in

temple;

கைத்துடுப்பு kai-t-tutuppu, 2. €16. 4. 1.

Small ladle used in stirring liquid food; ab
கைத்துடுப்பால்

260).
easOlorifev
Manual

art,

kai-t-tolil,

industries,

செய்யும் வேலை.

kai-t-tuntu, 2. 414.4.

mn. <id.t.

handicrafts;

1.

esumb

கைத்தொழி லமைத்தபின் (பெரும்.
2. Skilled accomplishments

திறங்காட்ட்் தொழில். (9.)

கைதட்டிப்பண்டாரம்

விர5$

about

mutely,

வாய்திறவாது

சைவப்பண்டாரம்.

kai-tatti-p-pan-

A Saiva mendicant who
clapping

கைதட்டிப்

for

10௦.

கைதட்டிப்போடு-தல்
v.tr. <id.+.

hands

பிக்ஷைவாங்கும்.

100

11/-0((1-ற-00(0-,

மீ0தவ1க)

ஐச

மற)

நீக்கிவி

தல். (14.

௦81). படகுவலிக்தஜ் சிறியதண்ட.

கைத்துண்டு

Gauimpb

௦1 ௭01060, 5000) ௨5 எழுதல், இலை௫ன்ளல், பூத்தொடுத்
தல், யாழ்வா௫ித்தல்; எழதுதல் முதலியனவாகக் கைத்:

, . . அழா

2, 50211

n. <id.t.

maufgyb

கோயிற் பணிவிடை, ane வாரியுடன் பெற்றூர்
சைத்தொண்டாகு மடிமையினால் (பெரியபு. இருகாவுச்.

wanders

சுபாவம்.

முதலியன துழாவுங் கநவி.

Small

1 உண்-.
கைத்தாண்* kaittin, n. ஏகைத்த
Accepting food from another's hands; pt

கையால் அடித்தல் முதலியன செய்யுத் தீய taram, n. <id.+.

வித் துழாவிக்கொள்ளீசே (கவீல். 587).

-

kai-t-tin, உ. <id-+.

'இலாவாண. 10, 91).
oes gi’

So
கையி

வரஷப்பிறப்பண்று தேங்காயை உருட்டியாடும் வீளை

given to calves, lambs, kids, etc., by hand ; food

19).

கைத்தாண்!
றய]; சிறுதூண்.

யாட்டுவகை.

kaittu, 2. <id.

kai-t-tikku, n. <id.+.

<id.+.

&y sary.

கைத்தின் kai-t-tin, n. <id.+ Ber.

அண்டாம்

கைத்தாக்கு

much weight as can be lifted by hand;

A new year’s game in which coconuts are
rolled forcibly one against another and broken;

nas Fours SB kai-t-tivartti, n.<id. +. See
கைத்தீவட்டி. (44)

eosggn

2.-<id-+.

கை

1. See

௨

kai-t-tuvakku,

கையால் உண்கை. சடவ தன்றுகின் கைத்தாண் வாழ்ச்
சை (லெப். 15, 57).
OSSCSMETU
kai-t-tenkay, n. <os'+.

2. Small, hand-lamp;

கைத்திவட்டி
Small torch;

MGS GIUSEG
5௨6 கைத்துப்பாக்கி.

னல் எடுக்கக்கூடிய ஒநதூக்களவு.

OSES HA kai-t-tiri, n. 41ம் *இரி- & வி!
'தளைவிரி கைத்திரி கறங்க (கல்லா, 8, 12).
கைத்இட்டு டீய்-டப்(ம ௬. <id.+.

கைதட்டு-தல்

DESL 19. GOAI- HSV

1.

kai-tatti-vai-, v. tr.

Handkerchief; maégtem.
2. Pair of rafters
framed
together with a joint at one end;

<id.+.

To perform the rites connected with

puberty to an immatu-e girl; @zausurans

கைமாம்.

பேண்ணை

ஆனவளாகக்கொண்டூ

கைத்துணிகரம்
*.

885

124-(-(பறரிகாகற, n. <id.

தல். மிர௭௩.

கைதட்டு-தல்

கைத்துணிச்சல்.

கைத்துணிச்சல் 1-1-(-(பரம௦௦௨1, n.<id.+.
Act of daring;

துணிகரமான செயல். 1,௦௦.

கைத்துப்பாக்கி kai-t-tuppakki, n.<id.+.
Pistol, revolver, hand-gun;
139

fo துப்பாக்கி.

+.

1. To clap

உரிய

சடங்தசேய்

kai-tattu-, v. intr,
or strike

hands

<id.

together

in

token of defiance, triumph, derision, admir௨1௦௫, 610,; வியப்பு வேறுப்பு நகைப்பு முதலியவற்
றின் குறியாகக் கைகொட்டதல். கைதட்டி வெண்ணசை

செய்வர்கண்டாய் (அருட்பா, 14, புறமொழிச். 10),

2.

1106

கைதப்பு-தல்
To

warn

off, as

an

outcaste,

a woman

ஒதுங்குவதற்குக் கையைத்தட்தேல்.
3. To
confirm a promise. See egum-. Loc.
கைதப்பு-. (4)

கைதப்பு-தல்

in

grawPPacr மூதவீயோர்

Leu

menstruation;

affirm,
4. See

124-1கறறம-, உ. ௧௪௪. 4424.

1, To slip from the hand, asa thing; to escape
or

get out of control,

கையினின்று

asa

தவறிப்போதல்,

person or

கானவர்

animal;

வலையிற் பட்

டுச் கைதப்பியோடும் (கைவல். தத்த. 13). 2. 1௦ ஈப்க5
the mark; @végapamad. Collog.

கைதல் kaital,

n. <kaitaka.

Fragrant screw-pine.

See

[M. haita.]

pep.

assed

@p

கழிக்கானல் (தேவா. 583, 2).
@aegtvenal-F5e kai-talai-vai-, v. ௭௧22
<@s*+.
To

Lit., to place the hand on the head.

mourn,

lament,

grieve;

[@wseows

வைத்தல்] பெருந்துக்கமடைதல்.

சைதலைவைப்ப (சலப், 4, 9).
@eFaubd kaitavam, n. <kaitava.
ning, craftiness; 6ULb.

யேற் கைதருக (பாசத. குருகுல, 44).

மணம்புகிதல்.

1. Cun-

eugeag seven! asset

கோதையா

குறித்த சோமசன்
increase;

Wgpe.

(பாசத.

உவகை

3. To marry;

லுரவுசொண்டு

கைதால்

131).

4. To

குருகுல.
கைத

(கம்பரா, மீட்சி,

268).
ospimBuig.S50) kai-tanki-y-ati-, உ,
intr. <id. +. Loc. 1. To beat or strike gently

மெதுவாயடித்தல்.
பலமாயடித்தல்.

2. To strike forcibly ;

கைதாங்கியுமு-தல்
intr. <id.+.

14-(கப்ஸ்ஷ-விய,

To plough

நீல். (W.)
கைதாங்கு-தல்

lightly;

Be.

காத்தல்.

2

To

save

from

ruin;

கைதி டடம, ௩. 410. gaidi.
tive, accused person;

EG

Ltd

கைலாகுகோடத்
ofGanbgmop

Prisoner, cap-

சிறைப்பட்ட குற்றவாளி...

kai-tittam,

Exquisite adornment;

n. <est+.

#gs#w sears.

2. Falsehood; திட்டமாக வருபவளே (சணிப்பா. 11, 163, 404).
போய். கைதவம் புகலேன் (சக்தபு. வசவுகேள், 4). 3, 5௦6 கைத்திடீடம்..
இருப்பா (பெருங். மகத. 15, 19).
Affliction, suffering;

துன்பம்.

கைதவமே

மதுவின்சளி (பிசமோத், வெராத்திரி, 17),
கைதவறு-தல்
+.

1. See

commit

kai-tavaru-, v. intr. Ceos*

magitny-, 1. Collog.

a mistake

கைப்பிழையாதல்,

by

the

hand;

3. '1௦ 0௨1௦5; தொலைந்துபோ

4. To die;

இறத்தல். குழந்தை கைதவறியத.
@egaiesr

kaitavan,

1.

Pandya king;

கைதவனுஞ் சொன்னான்

(பெசியபு. திரு

ஞான. 749).
mesaicr kaitavan, n. <kaitava. Deceitful,

cunning

கானவனேயோ

person;

ageadr.

(திருவிளை பழியஞ்2ு,

fe.

be reduced

%2/-(வ]2:, v. intr. Caoa*-+.

in circumstances;

apsanoujgs

கைதா-தல்[கைதருதல்] 12/-(-, 5. ௩௪.

<id.+.
1. To render help, save, rescue, as
from poverty, danger, etc.; agian இடக்கண் முத.

வியவற்றில்

உதவிபுரிதல்.

காவலனார் பெருங்கருணை

கைதக்தபடியென்று (பெரியபு இருஞான.
To give assurance;

ep# செய்தல்,

1118),

2,

எய்தவல்லே.

kai-tiruntu-,
kai-tintu-, v. tr.

838016 ௦௩௨ ௭௦௦20
வா அணுகுதல்.
கைது வவ,
சிறைக்காவல்.

v.

2,

intr.

<id.+.

2. To commit indecent

தார்த்தத்தனமாய்ப்

2. <U. gaid.

பேண்டி

Imprisonment;

கைதுசெய்-தல் kaitu-cey-, ஏ. tr. Cosg
+.

To arrest, imprison; Feapiuigesd.

OSE GIDL
- FSV
+.

310).

கைதளர்-தல்

eneSemO-gev

3. 1௦ 02௨0; அடித்தல்.

கைதவனுமிச்

கைதழுவு-தல் 14-(வ]யம-, v. intr. <eoa®
+.
To clasp hand in hand; கைகோத்தல்,
atte
கைதழீஇ கடந்து (பெருங், உஞ்சைச்.. 4,

To

osGwpg-SV

1,
சை

<id.+.
To be trained, as the hand in writing;
கையெழத்து முதலியன நேர்மையாதல்,

2. To err or

a slip of

தல். என் புஸ்தகம் கைதவறிவிட்டது.

பாண்டியன்.

செய்யு

ஐ.

Guews ay

kai-tanku-, v. tr. <id.+.

1. To support one 637 (06 வாற;

smd

கறைகெழு குடிகள்

கைதாக்கு-தல்

kai-tutai-, v. tr. coos’

To give up for guod ; to forsake, abandon;

விட்டொழ்தல்,

ச்கர்கீ. 159).

எமைக் கைதுடைத் சேசவும் (கம்பரா.

OEGHAID-SvV

kai-takki-vitu-, v. tr.

<id.+.
1. See magrég-.
2. To drag out
one by the hand, from an assembly; acwsf

யில் கையைப்பிடித்து

வெளியே

டுழத்துவிதேல்.

Collog.

DFG EG-S
kai-tikko-, v. tr. id +
1. To lend a helping hand; to save from

ruin; to rescue from sinking; aigomoumtd வநந்து.
வோர் நீரில் அழத்துவோர் முதலீயோரைக் காத்தல்,

2. To hold up the hand in veting; gGunspph
குறியாகக்.கையை உயர்த்துதல்,

Osgroutrenio

kai-tivamai,

GS GMA] '-GS

kai-tavu-, v. intr. <id. +,

Incessant, unceasing work;
(@ar.)

n.

வணங்குதீல்.

<id.+.

கையோழியாமை,

50).

leisure from

2. <id.+.

Rest or

work; Gswapigdems. sofed gs

கைதேர்-தல் 14-8௩, ற. 247. வகை.
கைதை!

screw-pine.

Fragrant

udeou (eer. 100, 18).
வயல்.

See

Paddy

Lit., oné having screw-pine for

kai-total,

1. <es*+.

09 606 ௨௦ம்;

85 (௨௦௦

ஆகாரம்.

Being

கையால் எட்டிப்பிடிக்க:

கார்மழைத் தொழுதி

கூடிய நிலை. கைதோய்வன்ன
(மலைபடு 362).

தலை 508.

3314௦9; விதவை. சைக்தலை விரைக்துசோக்குச் சச்சபே

சன்பையும் (இருவாலவா. 41, 28).
oes paSovrent kai-n-navilalar, ஐ. <eos*

phant, as having

his dagger. Kama, the god of love; [srangosw
வாளாக உடையவன்] மன்மதன். (பில்.)
கைதொடல்

kai-téyvu, n.<id.+.
reach;

கையால் தோழில் சேய்யப்.

சைக். 46, 66).
a5
50 GLb kai-n-nakam, #. id. +.

osenSéa
Aan swesr kaitai-c-curikaiyan,

Taking food, eating; ashrens, (é.)

hand’s

பழகியவர். சைச்சவிலாளர் சாடெதிந்து (பெருல், உஷ்.

சைசையம்

(பில்.).

n.<eaems't+.

within

4. Handicraftsmen;

[M. haidd.]

தாழை.

n. cf. kedara.

kaitai,

Eons?
4;

1௦.

திறமையடைதல்.

1842ம், 8. <kaitaka.

252).
e@sGsmisay

கைந்தலை kaintalai, n. 4 கைம்மை

,சயருல் சைதாவிண்மையின் (கத். 280).
become an ௨௧௫500)

கைதொழு தெடுத்து

தலைமேல் உயர்த்துதல், கைதொமுஉப்பாவி (இருமூரு.

கையோழிதல். புலவத்களியொடு . . . nsgrare (sols.
1௨0-100,

சாதலி தன்னொடு

(மணி. 19, 20). 2. To lift up the hands above the
head, as in adoration; gn iGausbarsd mamas

To have rest or leisure, as from one's activities;

கைதுரவு?

கைந்தொடி

1107

கைதாவாமை

1,

2. Food,

கைதொடல் சண்

Ele-

[eosescsen_w

a trunk;

நாகம்] யாணை சச்காகம் . . . கடல்வந்த தொர்காட்டி.
(கம்பசா. சடனுவு. 40).
ona Geranth kai-n-nitanam, #. <id.+.
[M. kainitanam.]

by the hand;
'€கை.

Estimation of weight, etc.,

கையர்ல் நிறை முதலியவற்றை மதிப்

0௦1/0.

eag Rev

kai-n-nilai,

An

<id-+.

௬.

of
ancient love-poem
படை வெய் அறு பெரும்பயம் (ஞானா. 25).
பதினேண்சீழ்க்
டல...
lkkanakku,
patinen-ki
kai-totan, m. <id-t. 1. 'கணக்த ளொன்றும் அகப்பொதள்பற்றியதும் புல்லவ்.
கைதொடன்
One who helps or serves; epaiGaiGaster. s1 96 காடர் என்ற புலவ ரியநறியதுமான நூல். சாலடி சான்:

,தலையிலவர்களே கைதொடராய்

who does

(௪0, 7, 4,1).

an act intentionally;

2.

One

ydPuytannre

ஒன்றைச் செய்வோன். ஜாகிபச்சல் அபசாதத்திற் சை
தொடனாயிருக்க (ஈட, 6, 10, 10.)
கைதொடு!-தல் 1624-1௦00-, ஐ. சகச. id.+.
1. To

touch

with

the

hand;

uP&fse.

séer

வர்த்தித் இருமசன் இத்தைக் கைதொட்டுச் ALAS
+ (#@, 4, 2,8). 2. To lift one’s hand in oath; to

by

Pullan-katar,

one

மணி . . . கைர்நிலைய வாக்ழ்க் சணக்கு (தனிப்பா;).

கைந்திறுத் து-தல்

0. tr.

kai-n-niuttu-,

<es'+. 1. To establish ; நிலைநிறுத்துதல். சாப்புச்

சைர்கிறுத்த வல்வேற் கோசர் (அசகா.
ஸூம்ப5ி, 0௦0002;

அடக்குதல்.

113).

2. To

காமல் சைச்கிறுச் கல்

லாது (அககா. 198.)
66 6c Okai-n-nittu, n.<es*+. Handle,

நவர; கைப்பிடி. சமது இசைச் சாம்புடனே சைச்
3. Toeat; ecreppe.
சபதஜ்செய்தல்.
(9a) 4. To commence, begin, enter upon; நீட்டுச் செறிச்சவும் (புறகா. 98, உரை).
தொடங்குதல். அவன் கைதொட்டகாரியம் ஈல்லதே. 5..
05 5,Baj-sev kai-n-nivu-, உ. ௬2௪. “ர்.
1௦ ஐல; மணஞ்சேய்தல். (1.)
To defy, disregard; அவமதித்தூக் கடத்தல். மத

+ swear;

கைதொடு?-த்தல் 1224-0000, ம. 88. caus. of

கைதொடு!...

To marry, join hands in marriage;

விவாகஞ்சேய்துவைத்தல். (9)
கைதொடுமானம்

<kai-totu-mapam,

௩.

கைதொடு!..
1. 1710, support; eel. ser Oop
மையைக் கைதொமோனமாகச்கொண்டு (ஈட, 6, 10, 8).

கைதொழு-தல்

kai-tolu-, v. tr. Coos +.

1. To adore, worship, as with the uands joined;

Voll 11-31

மாச் சொடுந்தோட்டி. சைச்சீவி (பரிபா. 10, 49).

OSS HT kai-n-nil, n. <id.+. Ceremonial
thread worn on the wrist; meuipeclGb eminy

நாண். சைக்தூல் யாவாம் (குறுக். 218).

ees

pry

kai-n-noti,

unit of time marked
8௦260; கையைநொடிக்கும்

n. <id-+.

A

by a snap of the
நேரவளவு. மாக்கருடைய

சண்ணிமையுய் சைச்சொடியும் (கன். 99, மயி3ல.).

கைப்பட்டை
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கைநடுக்கம்
கைநடுக்கம்

kai-natukkam,

n.

<id. +.

கைநீட்டு-தல் kai-nittu-, உ. <id.+. 88,
1. To beg, pray for gift or charity; @agse.

Tremulousness
of the hand through age,
nervousness, 600.) முப்பு ௮ச்சம் மதலியவற்றல் கை

2. To

நடங்குகை..

lift one’s

@OSEBL1IEEOS kai-nampikkai, n. <id.+.
(Tu. kainambige.]

1. Giving or striking the

hand in token of a promise or assurance;
கையடித்து உறுதிமேர்ழி கூறுகை, 0௦1707. 2. 760௦rary oral loan; கைக்கடன். கைசம்.அிக்கையாகச்
கொடு.

கைதலப்பால்

1/-வ௨-0-0&1,

௬. <id.+.

Milk drawn by the hand without the help of the
௦விர; கன்றின் உதவியின்றிக் கையாற் கறக்கும் பால்.

(யாழ். ௮௪.)
GOSH

.
kai-nalam,

n. <id.t.

1. Aus

யோங்குதல்.

aydad

another;

against

hand

1.

#g6sh.—intr.

pilfer;

steal,

2. 1௦ ௦௩4௦18)

To

mae

டழவு விசாரித்தல்,

(யாழ், ௮௧.)
கைநீளம். kai-niJam, n.<id.+.
ம்ம? தாராளம். Loc.
2. Thievish

திர௦ங்தணம். 0௦47௦0.

1. Liberaltendency;

3. [M. kainilam.] Show

of power; disposition to strike; o9g€ குணம்.
Collog.

OS GGMSSid kai-nunukkam, ௩. <id. +.
(w.)
un®,

1. Fine workmanship; spater Garteucs
2. Close-fistedness; 2Geomugpomb.

OEC)\BN-$5V

kai-neri-, 0, intr. <id.+.

piciousness of one’s hand supposed to produce
the desired end; mam.
2. 586 கைநலப்பால்.

To wring one’s hands in grief, fear, etc.; gidaib

கைதறுக்கு
கைச்சீட்.

clear

(யாழ். ௮௪.)

kai-narukku,

n. <id.+.

See

கைதனை-த்தல் 124-ஈ௨றகம்-, ற. ௪௧/௪. “ரம் 4.
Lit., to wet the hand.
800(181'5 ௦056) பிறர்

To partake of food in
வீட்டில் உணவுகோள்ளு

தல்.

emepapt_b

kai-nastam,

கைநாட்டு-தல் 124-௦8(40-, v. 244௪. “14.4.
கையெழத்திடதல்.

eer

as in a

bond;

கைதெல்லி kai-nelli, n. <id.+. Anything

kai-nirai, n. <id.+.

and

the palm.

certain,

as

the

nelli

fruit laid

566 உள்ளங்கைநேல்லிக்கனி,

on

தோத்றச

வடக்கும் சைரெல்லிபோலெனல் (மணி, 99, 83).
கைதொடி -த்தல் 11-௩௦11-, v. intr.<id.+.

1. 7௦ 222 (16 80 தனத) கைவிரலால் ஓலியுண்டாக்
2, To be reduced in circumstances; to
become poor, destitute; Gada S2vmuGabsed.

செட்டியார் கைசொடித்துப் போனார். 1:0௦.

கைதொடுதொடு-த்தல் 1:21-௩௦10-௩௦40-, ௦.
intr, Cid.+. To
touch everything

be restless
near ௨௦௦4;

வற்றையுங் கையால்:

ஐ.

@kai-nattu,n.<id.+. Signature-

mark of an illiterate person; apg S&€pe.

கைநிரசை

நோத்தல்.

1. குதல்.

n. <id-+.

Loss of anything on hand; கையிலுள்ளதை
இழக்கை.
2. Loss of capital in trade; mats
லுக்கு நேநம் நஷ்டம்.
To affix or put one’s signature,

அச்சம் ழதலீயவற்றல் கையை

Screen

of hand and
கண்டதேல்லா

(யாழ். ௮௧.)

eC pre tobkai-ndttam,n.<id.+.

[Tu.

hkainota.] Loc. 1. Sign or gesture made by
ங்கா; கையினற் குறீப்பிக்குஞ் சாடை. 2. Manual

of plaited palm leaves; நிரைச்சல். கைநிரை கட்

skill;

Soldiers’ lines, military quarters in a camp;
வீரர்கள்
தங்குதற்குப் பாசறையில் தனித்தனியே
அமைக்கப்பட்ட குடிகை. (பு. வெ. 4, 7, உசை.)

Unauthorised copy, as of a document filed in“
court:
அனுமதியின்றிப் பெற்றுக்கோண்ட நகல்.

டிக்கொண்டிருச்ற காளிலே (FD, 4,6, 6).
ane Biov kai-nilai, n. <id.+. [M. kainila.]

ae Boop kai-nirai, n. <id.+. Estimation
of the weight of a thing by lifting

கையால் தூக்கிமதிக்கும் நிறைய

கைநீட்டம் 14-1௩.

it in hand;

ம்

<id.+.

Loc,

1. Presents;

கொடை.

2. First cash-payment

for the ரஷ;

அன்றன்று

கடைதிறந்தவுடன். மரன்

for the first article sold after opening the shop

முதலாக

தாகை,

விற்தம்

பண்டத்திற்கு

வாங்தம் ரொக்கத்

௨௩4)

கைவேலைத்

திறம்.

3. Estimation

கையால் நீர்ணமிக்தம் மதிப்பு.

by

MSILIGTIY kai-p-pakarppu, n. Ces’ +.

-கைப்பக்கம்
fiat

Very

kai-p-pakkam,
close,

near

கைப்பங்கொட்டை

கைம்,
Ignatius bean,
மரவகை. (1. 3.)

@ SLL
to

adj. & adv.
hand;

gfe.

kaippan-kottai, 2.

Strychnos ignatii ;

eot_ kai-p-pattai, n. Coos’ +. 1.

Shoulder blade;

joist

at

support

தோட்பட்டை,

2,

a superstructure;

Sleeper,

கைமரம்.
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கைப்பட
தாங்கும்
peda
@S
own

சட்டம். 7,௦. 3. $ரக]] ௦1௧ 6ய௦162() நீர் | வான வங்கமுவ் கைவிட்டு (தாயு. தேசோ. 2). 2. 13:16;
லஜ்சம். 100.
சிறுபட்டை. (34.)
MSIL PSSLD kai-p-palakkam, n. <id.+.
iL
kai-p-pata, adv. <id.+. In one’s
[M.
kaippalakkam.] Manual skill acquired by
handwriting;
சொந்தக்
கையேழத்தாக.
practice; கைப்பயிற்சி.
(சனிப்பா. 1, 91, 5).

Colloq.

கைப்படு!-தல் 121-0-றகந்ப-, ற. 414. 4, 884௪.
77௦ 7211 1040 0௩65 1௨௩05;

ஜென்னர் கைப்பட்டக்கால்
ரகர,

ரம்;

பார்த்தல்,

கைவச்மாதல்.

கைப்பள்ளம்

ஒள்வாட

(snag, 129)—tr. To

%iOed

கைப்பற்றுதல்.

வக. 1058).

சடல்குழ்வையல்

கைப்பற்று!-தல் 1:21-ற-றவரப-, உ. 9. Cid.

+. [Tu. kaipattu.}
1. Tohold, grasp; mauth
கொள்ளுதல். கைப்பற்றிய விற்கொடு (கந்சபு. சாம.

(2.

35).

கைப்பண்டம்

14/-0-றஹர்கள,

kaipparru.]
ஊத;

2. One’s own money;

n. <id.+.

Gamipcuuamb.

ures.

Mason’s

2, ௦1, கைப்

smoothing-plane;

மணியாசுப்

பலகை. (].)
MSLIUSZI kaippattu, ௩. <U. kaifiyat.
586 கைமீது.

10௦.

கைப்பதட்டம் kai-p-patattam, n. <ens*
+ugp-.

1.
jaar

திநடங்தணம்.

Tremulousness
of the hand, as in
Ph msuspims.

2. Thievishness;

(8.)

கைப்பத்தம்

kai-p-pantam,

Flambeau, torch;

ene

magfan2y.

Collog.

Young

crop; @embuuit,

ensue

kai-p-payil,

n. ௭18.
* பயில்...

(w.)
1. Beckoning with the hand; hand
language, as of dumb persons;
கைச்சயிக்கினே.
2. Palmistry; @GronsarswRnd.

கைப்பரிசு
Small raft;

kai-p-paricu,

சிறுதேப்பம்.

n. <id.+.

சைப்பரிசுசாரர்போ

n. <id.+.

[M.

2. Money

received

on

(௪௦,

9, 4, 9).

4. Land

held

கைப்பற்றுநிலம்
<id.+.

Land

kai-p-parru-nilam,

acquired

by

நீண்டகாலம்

darkhast

௯.

or

b:

அனுபவத்திலீநக்தம்

கைப்பற்றுப்பாத்தியம் 1ஃ1-ற-றஉ0௰-0-08ttiyam,

2.<id.+.

Occupancy right;

Posse

சாதபடிகெய்யும் உரிமை. 72௦.

@sLiLiTsld kai-p-pakam, n. <id.+. [M.
kaipakam.]

Skill

in

cooking;

skill

in

com-

Paulie 681/௯ ; பதமறிந்து மரந்துழுதலீயன
பக்தவஜ்சேய்யும் தீறம்.

கைப்பாடு %/-ற-ற8ம), ஐ. <id.+.
kaippatu.]
கையால்

Manual
உழைத்துச்

labour,
செய்யும்

toil
வேலை.

by

1. [M.
hand;
2. Cus-

tody, charge, as of property, of a mistress by

nm. <id.+

kai-p-payir, n. <id.+.

கைத்தாங்கல்.

prescription;
நிலம். (௦. ௦.)

OSUILIGH kai-p-pani, n.<id. +. 1. Menial |
௮௧.)

kai-p-parru,

இராமத்தை அவர்களுக்குக் சைப்பற்றாக விடுவித்து (குரு
பசம் 334).

னீன்றிக் கைமேற்கொடுக்கும் பணம், (யாழ். ௮௧)
(யாழ்.

அப

rent-free; afemo மானியம். இளமண்டியம் என்றெ.

Cash-payment for purchases; FwrumssPh se
§@Gmad.

misappropriate;

1. Supporting a person by the

வந்தசொன்றல்ல

சைப்பணம்போட்டு அந்தப்புஸ்தகத்தை அச்சிட்டார். 3.

service;

or

hand; கையிற் பெற்றுக்கோண்ட
தோகை,
3,
நர்6வ5; சாதனம். சான்சோன்்.தியான கைப்பற்றடியாக

கைப்பணம் !24-0-ழஹவ, n. <id.+. [M.
kaippanam.] 1. Cash in hand; கையிலுள்ள
தோகை.

embezzle

e@oscipyi

1,

Weapons; ஆயுதம். வென்றிக் கைப்படை கவின்ற.
வெம்போர் (சூளா. சய. 198).
2. Mason's smoothing-plane; மணியாசுப்பலகை. 0௦.

Things in hand; »euSgycirer Gungeir.

2. To

sf ge. 3. To marry; மணம்புரிதல். (பில்)

98).

n. “கை£4.

2. <id.+.

உள்ளங்கைக் குமி. ௦௦.

தாங்கல். (7.)

கின்... மாயப்பரத்தைமை , . . கைப்படுத்தேன் (கவித்.
kai-p-patai,

%21-ஐ-றவி]கா,

Supporting a person or thing by the arms; mag

2, 77௦ 8ர௨ ௦௦4, 61500461; தெளிதல்.

கைப்படை

சைப்பழக்சம்

கைப்பற்றம் 141-0-றவஹாகா, 1. 414. *பத்து...

Carvatoraud

சைப்படுத்தான்.

சித்திரமூங்

1211-௯ ௦4 (6 நம்;

கைப்படுதி (2வச. 1000).
கைப்படு-த்தல் 1%௨/-ற-றக40-, v. tr. வேக.
௦4 கைப்பட... 1, To seize, take hold of, acquire;

haste;

கைப்பாணி

her paramour; ma&aiaid. (wap. 2s.)
as in 6௨௦6; கைநஷ்டம். (ம)

கைப்பாடுபடு-தல்
பப். 810.4.
labour ஈகம்;

kai-p-patu-patu-,

9.

To work with the hand, toil,
அரம்பாடூபட்டூ உழைத்தல். gar

கைப்பாடுபட்டுப் பணம் சேர்க்ுன். 001707.
கைப்பாணி %-ற-ர8ம், ௩. “14.4. (16.

நசர்த்த்ரம்பி 1. ௦4. சைப்பண்சி. 112600'5 smoothing:

1. plane;
லதி.

3. Loss,

மணியாசனப்பலசை.

சைப்பாணிய௰ிட்டு

மெழுச்குவாடியிலே பிரமிக்கும்படி. (ஈடு, 5, 1, 5).

2

Handhold for Jame persons who have to crawl;
முடவன். தவழ்வதற்குக்கோள்ளுங் கைப்பிடி. முடவ

ஞாய்ச் சைப்பாணிகொண்டு தவழ்வானொருவன்

(பழ.

kai-p-picaku, n. <id.+.

See

16, உரை).

ean @

கைக்குற்றம்.

கைப்பிடி !-த்தல் 1:24-0-ற1(-, v. tr. <id. +.

(M. kaipiti.] 1. To seize with. hand, grasp
நீராபீடி; உறுதியாகப் பிடித்தல். இம்முறை: சைப்பிடித்.
மணம்

2. 17௦ ஈகா?

தல் (தணிகைப்பு. அகத். 415).

புசிதல். கண்ணாலம் கோடித்துச் சன்னிதன்னைச் கைப்

பிடிப்பான் (இவ். காய்ச், 11, 9).

Gqunaj. 3. [M. kaipiti, Tu. kaipudi.] Handle,
gyusib paw

as of a tool; ear, as ofa pitcher;

p
வற்றிண்பிடி, 4.’ Hand rail; rail of a shi
; para௦4 ௨ 1௦08௦;

6

களில்

கையாற்

படிக்கட்டு முதலியவற்றின் பக்கங்

பிடித்துச்சேல்ல

அமைகீதம்

சுவர்

சட்டம் முதலியன. 5. 1421௧6), 1௦4010ஐ; கலியா
ணம், சைப்பிடி சாயகன் (பட்டினத். இருவே. மாலை, 3).

enstidig FFL_1_1b kai-p-piti-c-cattam, n.
<id.+.

Hand

rail on

the sides

case, banisters; ugdaryd
பட்ட சட்டம். (௦. ஐ. M.)

இணைக்கம்.

kai-p-piti-c-curul,

கைப்பிடிச்சுருள்

n.

<id.+.
Present to the bride’s brother when
he unties the silk tied by the bride’s father
uniting the fingers of the bride and bridegroom ;
விவாகத்தில் மணமகளுடைய தந்தையால் agrasi

ஆஜர்

வேண்டுங் காலங்களில் குற்றவாளி தவறமல்
ஆவதற்காகக் கோர்ட்டார் நீயமிக்கும் ஜாமீன்.

கைப்பிழை

மறவ,

ம விக்ர.

[14

kaipila.} Slight, accidental mistake, slip of the
See madgshmb.

pen.

emaiudarten kai-p-pillai, #. <id.+.

Babe

MsSHoseng-

in arms;

கைப்பிது 210350, 1. 5௦6 கைமிது. Loc.
கைப்பு! kaippu, 2. 4கை?-. [14. kaippu.] 1.
of

Bitterness,

one

காய்

110).

களுள் ஓண்றகிய
(நாலடி,

@rt-cuvai,

04.)

அறுசுவை

13111875;

கசப்புப்

பண்டம்.

கசப்பு. சைப்பறா
2.

பேய்ச்சுசையின்

(தைலவ. பாயி, 58.) 3, 19151466, aversion; Gagiiy.

4. Worm-killer.
கைப்பு”
K.

5௦௪ ஆடுதின்னுப்பாளை.

Intoxication,

Loc.
Moon-creeper.
glove,

essai

See Se.

kai-p-puttil,

19
SILL
Armoured
௮௪.)

drunkenness;

$4

kaippu-c-cintil, n. Coos

EG BH
wane
y'+.

(மலை)

kaippu, n. <U. kaif. [T. kaipu,

koiphu.]

Gag.

of a stair-

matily

or thing

Person

1.

to one’s care, trust;

பாதுகாக்கும்ப்டி கையில் ஓப்பிக்கப்பட்ட போநள்.
2. Bail, security demanded by court for the sure
appearance of the accused when summoned;

2. Handful;

gripof thehand; maumb Gydes.

entrusted

<id.-+.

n.

kai-p-pinai,

eau Neer

1. ரோக,

கைப்பிடி? வரம் உ பகல்

~~

கைப்பொட்டு

1110

கைப்பிசகு

(L.)

<es*+.

nm.

m&aTguap.

(wg.

kai-p-putai, n.<id.+.

1. See

glove;

கைப்புட்டில். (பிங்.) 2. Guards’ 1௦௦௯ வாயில்காவ

களின் விரல்களைச் சேரீத்துக்கட்டின பட்டை அவிழ்த்த

லர் தங்குமிடம்.

தற்காக

வெண்மதிச் கைப்புடை வியாழம்போல (பெருங். இலா

மணமகளின்சகோதரனுக்குச்

பாவனை,

+.

செய்யும்

சம்

(0. 7௦. ற. 136.)

கைப்பிடிச்சுவர் kai-p-piti-c-cuvar, n.<id.

Parapet wall; Uqdsl® yrSuaier Ud

கங்களிற்
கையாற்பிடித்துக்கோண்டு
அமைக்கப்பட்ட சுவர். (௦, 8. 38.)

சேல்லுமாறு.

055919 Cro Bab kai-p-piti-motiram, n.
<id.+.

Ring presented to the bridegroom by

தங்கள் கைப்புடைகளிலே இருத்தி

(#0, 10,9, 9). 3. (Tu. kaipude.| Nearness; 155-

வாண

19. 92.

கைப்புண்ணியம்12॥-ற-றயராபீரவா, ௪. 41ம்.
+.

Loc.

1. Benevolence;

யானை,

ரம். Loc.

1. Hand-grip in wrestling;

டி
கைப்பிடியாய்ப்பி
-த்தல்
12/-ற-றய்ம்-ர-

ay-p-piti-, v. tr.<id.+. To catch a thief redhanded;

to

detect

a

fraud

even

in

the

act of perpetration; @aups srapomitnty spe.
Coliog.

eoaiSgautait
1, Small

ஜா)

sword;

கைரம்பம்,

kai-p-piti-va], n. <id.+.
samen.

(9)

(@7.)

2. Hand-

kai-p-pittu,

2. Shoulder-joint;

ao eiGULt_a&td
+.

Lit. tiger

[eseuuyeocw yo]

(௮௪. நி.)

DENZED

வகை.

wend.

saswé.

கைப்புலி kai-p-puli, n.<id.+.

with a hand. Elephant;

the bride’s parents in a marriage; Sawas Ph

மாப்பிள்ளைக்தப் பெண்வீட்டார் கொடுக்கும் மோதி

liberality;

2. Luckiness of one’s hand;

([K. kaipettige.]

nm. <id.+.

(w.)

weer matty,

Gar°Gumgsgi.

kai-p-pettakam, x». <id.
5௦6 கைப்பெட்டி.

ereviG)ui_ip kai-p-petti, n.<id.+.

Small

box; #p: Guy.

கைப்பொட்டு %.4-ற-ற௦11ய, 2. <id.+.
ornament;

af

(5.1.1, 11, 80, 7),

goo?

இருக்கைப்பொட்டு

An
தன்று.
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கைப்பொருள்
கைப்பொருள்
Cash

in hand,

14/-ற-ர0ய,

property

n.

examine goods, as a trader;

<id.+.

களைச் சோதித்தல்,

in 0085655100) கையி

ள்ள பொநள். சைப்பொருள் போகூழாற் னோன்று
மடி (குறள், 371).
கைப்பொழுது

கைபூசு-தல்

கைபிசை-தல்

afumunsé

சரக்கு

kai-picai-, v. intr. <id.+.

144-ற-ற௦101ம) ௩. 414.4.

Lit., to wring the hands. To be in a fix; to be
in deep affliction; Gatappurgs Smagsen.

The time during which the rising or setting
sun is just above the horizon; 2ustevguncenbs

களில் சூரியன் பூமிக்குமேல் கைம்ழழவுயாத்திலிநப்.

To take on hand, entertain, cherish; maéGawar

பதாகத் தோன்றுஞ் சிறுநேரம். (18.)

123).

கைப்பொறுப்பாய்

<id.+.

கைபிடி !-த்தல் 12/-றரம்-, ௦ 2. <id. +.

ஸூதல், கைபிடித்து விதேற்குரியதோ (ரிச். பு. wsié.

1-1-ற-ற௦20ற8ர, ௪௭௦.

சிரத்தையாய்.

கைப்

அந்தச் காரியத்தைச்

பொறுப்பாய்ப் பார்க்கிறான்.

1. Monetary or financial responsibility; afumu
சம் முதலியவற்றில் செலவு நஷ்டங்கள் தன்போறுப்பு,
ஆதகை,
2. 1,௦08; நஷ்டம். 0௦1707.

To

acquire ease and skill in manual art; தொழிலிற்

கைதிநந்துதல். கைபடி.யத் தருமசளைப்படைத் திவளைப்
படைத்தனன் (சனிப்பா. 1, 147, 48).

SUS Fl kaipattu, 2. <U. gaibat.
86008) ஆசராகாமை,

lying

2,

Money

in

a

1. Abtreasury

unclaimed; பாத்தியம் கோண்டாடுவோரின்

மையால் கஜானுவில் பட்டூவாடாசேய்யாமல் தனியாக
வைக்கப்பட்டிநக்கும் தோகை, (00107.

@OSUSM-Sev kai-pataru-, v. intr. <eoa* +.

To bein a hurry; qusssubsa.

srfwacsfert

சன் சைபுதறல் செய்யார் (பிரபோத, 5, 94).
SOSLIAW kai-patil, ௩. <id.+. [K. baibadalu.] Temporary oral loan; ma.orppidarer.
Loc.

SLIM- Sev kai-pari-, 0. intr. <id-+. To

fall into disorder; gipdig SOBA.

சார்மழை முன்

பிற் சைபரிக்து (பதிற்னப். 93, 1).

கைபரிமாறு-தல்

kai-parimaru-, 0. <id.

+. tr.
1. To pollute or make unclean by
லம்; அசுத்தமாகும்படி
. 2, 170510121௦
the chastity of a woman; spmu wise. 3. To
misappropriate; to embezzle, suatspe.—
intr.

To

fight, exchange

blows;

oppliy.dacér

டையிடூதல்.
கைபறி-தல் kai-pari-, v. intr. <id. +. To
slip, as a hold; to slip or fall out of the hands;
MEGUIBSD.

(W.)

SUG
- SS

Sy.

யிற்பெற்றுக்கொண்ட பொநள்,

kai-par-, v.<id.+. intr. 1.

06199.

+. J.) 1. Close friendship, mutual confidence;
நெநங்கிய சிநேகம்.
2. Wealth well secured or
guarded ; GainsGungeir. 3. Confidential servant;

secret ௨2004;

அந்தரங்கமான ஆள்.

கைபியத்து %வ்றஞ்ஷப, ௬. <U.
5௦ கைமீது,

கைபியத்துநாமா
<id.t.

பழதுபார்த்தல்.

(1)

2. To

kaipiyattu-nama,

eslenptit@
56 கைப்பிழை.

kai-pilai-patu, n. <ea'+.

(1.).

eaiS.gy kaipitu, ௬. 40. kaifiyat.
ment,

ஐ.

Affidavit; Snoronugsad.

report,

detailed

account,

State-

particulars;

விவரக்தறிப்பு.
கைபுகு-தல் kai-puku-, v. intr. eos'+.
1. To come within oné’s reach or grasp;

வசப்படேதல், இருமக்ிரல் சைபுகுந்தவாறே ஈசவரன்

கைபுகுரும் (்ரீவசன. 97). 2. To-be assigned, to
be made over, as a document; ggacrGurcS
sep

பத்திரம் பிறனொரவன்பேருக்கு மாறுதல்.

இது கை

புகுத்த பத்ரம். 1,00௦.

கைபுடை-த்தல்

12-றயுவ்-, v. 882. “14.

+. To stiike 0௪5 றஹ் ௦0 கைதட்தேல். காணு

கர் சைபுடைச் இரல்ச (பற்றுப். 19).
கைபுனை!-தல்

%௨/-றமற2ப-, ஐ. 8. ஏகை*4*.

1, 1௦ க00ஐ, 06201௨06; அலங்கரித்தல்.

கைபுனைக்த

பூமலிசேச்சை (பு. வெ. 19, பெண்பாற். 4).

2, To

string, 8 1௦675) பூத்தொடத்தல். (w.)
கைபுனை?
kai-punai, ௩. ஏகைபுனை-.
1,
Adorning, decorating; qexmishEms. 2. Stringing, as flowers; ysCarGdens. (#5)

DELIV
கழவுதல்.

1.

kaifiyat.

(4),

To wash the hand

repairs;

a»

இவ்வாடு இருவுண்

Gato kai-piti-pattiram, n. <id.

3. To seek the help of; 2gef srOga.—tr.

make

1. See macs

2. Money or thing received on hand;

To feel ௨ ய/56 ௦8; கைத்தாதுவை அறிதல். 2.
To read the lines of the palm; @Grmaumigge.
To

Loc.

ஞாழிகை யுடையார் கைபிடி. (5.1.1. 111, 107).

கைப்பொறுப்பு 1௨1-0-00ரய றய, ௩. 412. *.

கைபடி-தல் %21-ற௨41-, v. intr. <id.+.

2. To marry; wembifge.

கைபிடி? வரர், ௩. <id.+.

With full responsibility, earnestly,

யதி)

1.

மறையோ

சென்புலச்,
9).

kai-picu-, v. intr.
after meals;
ரிணிதருச்திக்

<eos*+.

edu msous
கைபூரி

(கூர்மபு.

கைம்முதல்

1112

கைபோ-தல்

கைபோ-தல் 12/-06-, ௦. 4கை*4. சம. 1௦
attain thorough mastery; முற்றும் வல்லவனாதல்.

(w.)
3. Specifics administered by wives to
keep their husbands under control ; புர்ஷனைத்

ஓவியத்துறை கைபோய-வொருவனை (சைட. அன். சண். தன்வசமாக்க பெண்டிர் உபயோகிக்கும் மரந்து.
6).—tr. To overstep, pass beyond, exceed the
11௭15) கடந்து சேல்லுதல். கிறையெனுஞ் சிறையைச்

கையபோய் (வச, 710),

@paepioeev

kai-m-malai,

n.<id.+.

Lit.,

கைம்மறதஇ 1:2/-ர-ஐகாக(, ஐ. “10ல்.

For-

mountain with a hand. Elephant; [ase

யுடைய மலை] யானை. (௮௧. நி.)

@masGut@-gav kai-potu-, v. intr. Cas +.

1. To confirma promise by offering the getfulness, as of a place
நவம்; கைகொடுத்து உறுதி தரதல்.- 1௦௦. 2. 1௦. 1201; ஞாபகத்தவறு,
undertake a business; GampGopad தொடங்கு!

தல், வேலையில் இன்னுல் nsCum Arte.

(W.)

3.

To consult secretly about the price of a thing,
by making signs with hands under cover;
'ஊறியாமல் கைகளை
வஸ்திரத்தால்
மறைத்துக்
கோண்டு கைக்குறிப்பால் விலைபேசுதல். (0௦170. 4.
To commit indecent assault ona woman;
SémsGun6 GerGse0. Loc.

கைம்பெண் 1ல், ஈ..

5௦6 கைம்பேண்..

கைம்பெண்கூறு 12/00 ௯-16020, ம. 4 கைம்

Queir +. Allowance, out of family-funds, made
to a sonless widow for maintenance; aycaraaee

யில்லாத விதவைக்குக் குடும்ப்ச்சொத்திலிரந்து கோ
Loc.

கைம்பெண்டாட்டி
ண்டர்,
“கைம்மை. "10000 விதவை.

௩.

oslLbiosay kai-m-makavu,n.<eos'+. Babe
மு காக;

கைம்மடல் kai-m-matal, n. <id.+.
pula, shoulder blade; Gsm®ucesL.

Sca-

(wp. 4a.)

@aetdiwosh kai-m-mani, n. <id.-+.

Hand

bell used in worship; Yemauld anpdagud Fpiow?.

@osipiwt
animal

dation from the trunk

of an elephant

in rut;

யானையின் துதிக்கையினின்று வெளியேறு/& மதநீர்,

(வொ)

kai-m-ma,

with

a

Fascination,

kai-m-mayakkam,
infatuation;

n. 414.

Gurawwdard.

'இரிசண்ணசானவர் செய்த சைம்மயச்சமோ (குற்று. குற,
70, 26).
.
கைம்மயக்கு 1ஃ4-ஈ-றஷவியம,
5௦ கைம்மயக்கம்.
கைம்
1. Medicine

௩. <id.+.

+.

லசியமதந்து.

Lit.,

Elephant;

அவன்

2. Simple medicine prepared from
experience; அனுபவப்பட்ட மதத்து.

an

[esau

தல். சளிற்றியல் கைம்மாறுவார் (பரிபா, 9, 50).
eoaintorgi?
Substitute,

kai-m-maru,

exchange;

பசலையும்

தந்து

return;

UsPuyustob.

(Gpet,

n. <id.+.

Us#.

ersuungp

1183).

2.

Recompense,

கைம்மாறு

பாடு (குறள், 211).

1.

நோயும்

வேண்டா

கடப்

கைம்மிகு-தல் kai-m-miku-, v. intr, < eos
+.

1. To

exceed

the limit;

to be

sufferance, as love, sorrow, disease;

beyond

அளவுகடத

தல். காப்புக்கைம்மிகுதல் (தொல். பொ. 9814). 2, To
violate the caste ரய]85; சாதிதருமத்திற்கு மாறுபட்ட

ஓழகுதல். சைம்மிக னலிதல் (தொல் பொ. 260).
emai
+.

pi-gev kai-m-miru-, v. intr. <id.

(Tu. kaimiru.]

அளவுக்கு மிஞ்சுதல்.

ensibSest

To

exceed,

(௦7/04.

kai-m-min,

transgress;

௬. வகை.

10

5௦6 அத்தம்”. (இவா)

கைம்முகிழ்-த்தல்

1/-ம-ஸயிப்]-, v. intr.

<id.+. (Tu, kaimugi.] To join or unite the
palms of the hand, as in salute, prayer, etc.;

கடவுள்வழிபாடு
கூப்புதல்.

வந்தனம்

முதலியவற்றில் ௮,

001109.

@5tdIpSw kai-m-mutal, n. <id.+.

ைசம்மருச்தான் மெய்ம்மறக்து திரிடன்றாயே (சனிப்பா,
i, 823, 18).
one’s own

n. <id.+.

trunk.

கைம்மாறு!-தல் kai-m-maru-, v. tr. Cid.
To assume, partake, usurp; மேற்கோள்ளு

bg kai-m-maruntu, n. <id.+. kaimutal.]
for infatuation kept always on வியவற்றிற்கு

ங்ஹம் 402 ௩56; கையிலுள்ள

“016,

with the fore-arm;

(பரிபா. 11, 52).

13th naksatra.

கைம்மயக்கம்
+.

%2-ஈடவவர்;, உ. 8

or resist

யுடைய விலங்கு] யானை, பொலம்படைச் கைம்மாவை

சைம்மணிச் சரன்றிச் £ரறியா (சமிழ்கா. 102).

@OS Lins Ld kai-m-matam, n. <id.+. Exu-

check

கைம்மறித்த காந்த எந்தோ சகாதெனவே (2வ௪. 1927),

கைக்குழந்தை. சைம்மசவோடுங் காதலவசொ

டும் (பரிபா. 15, 47).

1. To

a thing was

கையால் தடூத்தல். 2. To wave the open hand
as a ஈர்தட ௦4 045கறறா௦1
வ]; கைகவித்து விலக்குதல்.
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டாட்டி.

டக்குஜ் சீவனும்சம்.

கைம்மறி-த்தல்

+.

where

[M.

1, Business-capital; Swrursb pg

வைத்த கைப்பொருள்.
சைம்முதற்கு
சட்டமில்லை (பணவிடு, 241). 2. Cash, valuables;

திரவியம். கைம்முதல் சொடுத்தனர் (௨பசேசகா. இவ்.

ல்சோ. 72).

3. Means;

சாதனம். ஒரு

வின்திக்கேயிருச்ச (௭0), 4, 7, 9),

சைம்குத:

TAMIL
Published

LEXICON

under the authority of the

University

VOL.

Il.

of Madras

PART

IV

UNIVERSITY OF MADRAS
1982

கை,

finished,

be

To

v. intr.

10-பட்ரயராம,

கைம்முற்று-தல்

பெறுதல்.

கைமரம்
000016)

ழடிவு

exhausted;

சைம்முற்றல கின்புகழே (புறகா. 53, 8).

wo

லொண்கலையும் . . , தோற்றவர்கள்

6.

18).

148);

யிடம் பிறந்தவன்.

+.

afgenu

of a widow;

One born

வினையினில்

வேறுவேறு

GOHLWSECY kai-makavu, ர. <id.+.

தாக்க

tid

868 கைமதிப்பு,

kai-mattam,

See mats

ரூ. <id.+.

2. Precision of hand

1.

acquired

the tips of the hanging arms; ysurcrssSpsas

சைமட்டத்துக்

குச் சுவரை உயர்த்து.
கைமட்டு [ப மவ((மு, ர. “ம்பி.
kai-matippu,

ov.

<id.+.

Cheating, duplicity; augheadé Cau, (W.)
கைமண்டை
kai-mantai,
.
<id.+.
Hands held like a bowl; SipsSwer sSusba0

பாத்திரம்போல் தவித்துக்கோள்ளுங் கை.

குப் பாலைக் சைமண்டைவைத்துப் புகட்டு.

eos

குழக்தைச்

Slit] kai-matippu, 1. 418.
4 மதப்பு.

1. Estimating weight by hand; maura gna&
wésah wHtny.
2. Rough estimation; esCae

மதிப்பு. 1௦௨.
ens

Busd

kai-matiyam,

See maw Sry. (wry. 28.)

SOUS G

preparation

kai-mayakku,

of drugs

1.

n.

for keeping

under fascination; a®unop 3s.

Loc.

qima.

Minced

LW ETT kai-mattatar, n.<os5+.

Incapable or incompetent persons; maimed, disabled or weak persons; வேலை சேய்ய இயலாதவர்.

கைமாட்டாதார், , , கரசமென்று புகல்வர் (பிசபோச.
intr,

<id.
+ 08-.
<id.+.

<id.+.

To

அகப்பட்டுக்கோள்ளுதல்.
கைமாயம்

get entangled;

kai-mayam,

sleight of hand;
2. Dexterous

<id+.

1.

mauvimiCsimyh

.

wow

stealing;

smutéfwd

S5c6. (Ww)
கைமாற்றம்
கைமாற்று..

1ம் மரவ,

௪. “124.

£கைமாத்றம்--.
Accountant in
1௦௨5; கைமாற்றுக்கடன்கணகீதப்
யோகஸ்தன். 4௦௦.
1. Torelieve, as

See

charge of callபார்கதம் உத்தி

A

a person

persons

in work,

பரிவர்த்தனை

5611, 815ற056 04; விற்றல்.

@MsioT Dp)

+.

by

relays;

சேய்தல்.

3. 1௦

ஆளை வேலையினின்று முறை மாற்றுதல். (4.)
மார்ச, 6%018028)

கைமடிப்பு

the seed;

GOST DO) '-5SV kai-marru-,v. ir.
< eas

See கை.

மதிப்பு. (8)

to cover

கைமாற்றம்பிள்ளை kai-marram-pillai, 7.

4. Height up to

தாழவிட்ட கைவரையிலுள்ள உயரம்.

afagss

sowing,

வித்தை.

by practice; oauemuanb. (W.) 3. A imason’s
implement for level-testing; Cangadr wtih

பார்ப்பதற்கு உதவுவ் கருவி. ௦௦

Plough-

Magic,

பிள்ளை.

GOS

<id.+

ing, after

<os5 k-kol-,

கறியமு

(பெரியபு. இளையான்குடி... 22).

v. tr.

MELT
19 SDE (GwH)-SV kai-matti-

kaimmai-vina, 1.

Manual skill; maura Cor vCsings Smid.

கைம்மை

1-4-ஐகம-

13, 10).

(சூடா.),

eoeirenaidst

1௦௦.

“கைம்.

To refuse to give; GanGaa umdao.
கைமறை kai-marai, 1. <a@rs°+.

OST

enairen.nais
9G apor kaimmai-perron, n.
கைம்மை.

உச்ச...

கைமா
மஊ்ம8, », <U.
meat; GangSor @annd&. Loc.

கைம்மை

போய்.

சைமலிவு பார்த்து வாங்கு.

பின் விதை உள்ளடங்க உழம் மேலுழவு. (J.)

கைம்மையினானின் சழல்பரலாது (பஇனொ.

சொல்லி (இவ். திருவாய். 5, 1, 1).

Rafter,

ay kai-malivu, 1. <es®+. Cheap-

கைமறு-த்தல்

ஓர் கைம்மையைக் கலத்த னோக்க

இருவந்,

ஆளு.

<id.+.

See கைமாறு-, 1.

(சைடச. கலிசோன்று, 9). 4. Discomfiture, degradation, ignominy; சிறுமை, கைம்மை கொள்
ளேல் சாஞ்சன (மணி, 20, 122). 5. Ignorance; aig

வின்மை.

n.

கைமறி-தல் 10-ம்,

(யதினொ. ஆளு. இருவுலா, 128), 2. Widowhood;
கணவனையிழந்த நீலைமை. கருந்தடங்கண்ணி கைம்மை
கூறின்று (பு. வெ. 10, ஜெப்பிற், 4, கொளு). 3,
Widow; விதவை.

12/-றஊகர,

வீட்டுக்கூரையின் கை,

176589 விலைநயம்.

கைம்மை 1,
1. 4கை5, 1, Lovelorn condition; காதலனைப் பிரிந்திரக்தந் தனிமை.

சைம்மையா

கைமாருப்பு
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கைம்முற்று-தல்

2. 1௦

7௦௨.

kai-marru,

n.

<id.+.

1.

Short loan without bond; maéacér
2. Swimming with alternate overarm 817016; கையை

மாற்றிமாற்றி நீரித்போகட்டு Fg

Bea. Loc.

3.

Barter, exchange; ufaitZg%ar. Loc.
4. Sale;
விற்பனை. 40௦.
கைமாருட்டம் kai-marattam, n. <id.+.

1. Slip of the hand; wsSsam.

with

hand,

decepticn

practised

2. Juggling

by sleight of

நவர கைவன்மையாற் செய்யும் எமாற்றம்.
கைமாரறுப்பு

kai-mdrappu,

».

Folding of arms cross-wise against‘the breast,

the

right

hand

touching

and the left hand the right

the

left shoulder

one; கைகளை

மார்

போடு சேர்த்து மாறித் தோள்மேல் வைக்கை. 1௦%.
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கைமாறு-தல்

GOST
pl - SW kai-maru-, v. <id.+. intr.
1, To change hands, as a thing when sold;
ஒருவர் கையினின்றும் மற்றேருவர் கைக்தச் சேல்லுதல்.
2. To be relieved in work, as by relays;
வேலையாட்கள் முறைமாறுதல். (884.) 3. To change
one’s

conduct;

ssc

sur

gipgasangd

(69%. 65).

leave one party and

(w.)—ir,

[Tu.

commodities;

kaimdru.]
kai-maru,

மே!/0ர.

பகடி

join another; aC furmgo.

To exchange,

ucirut மாற்றுதல்.

eetgp
கைம்மாறு,

கைவிடூதல்,

4. To change sides,

1.

கைழுறி ஷவர் ௪. “18.4.
02) ஓலைத்துண்டு.

ஓலைச்சீட்டு,

the

fist;

ptuugsm.

opdgtn?sCunat. Vil.

Loc.

2. To

mGanG

2. Boxing
3.

with

Self-pollution;

1. See

2. 18010118; விரற்கணு.

கைமுடக்கம்

kai-mutakkam,

nu.

கைஞுூட்டு kai-mattu, 1.<id.+,

முட்டுப்பாடு,

circumstances,

கைமுடிப்பு

severe

kai-mutippu, x.

straits;

ueer

<idt.

1.

Cash or property in possession, savings; ‘eats

Gunga.

(w.)

2, Food

for a journey.

கட்டுச்சோறு. 10௦,
கைழமுடை 4-றயர்வ் உ. <id.+.
முடக்கம், 2.

கைமுடைஞ்சல்

+. 866 கைழடக்கம், 2.
கைரமுதல்

eatin,

vn.
,

See

See ams

kai-mutaifical,

kai-mutal,

1. <id.

eeepwrd

<id+.

§

*

கைமுதிகதியாயம் kaimutika-niyayam,

ee

gigee அப்படியானால் மற்றதனைப்பற்றிக்
கூறுவ
தன். என்னும். வாதநேறி,
குழதபடை assis

Burussrer Date Series (02. மாபுசண்.
21),

கைழுதிர்-தல் 14-ம்: v.intr. வரை
)
be grown

up; இளமைப்பநவம் நீரம்புதல். 7௦௦.

கைமுதீதூ-தல் kai-muntu-, v. intr.
<id,
+.
1. 88 கைமிஜ்சு,
2. To steal,

$5630.

ace

SAS

kai-milam,

தன்மையன்.

maeGioier
intr, Cid.+.

Shoulder-

1.

<id.t.

1

pilfer;

B-gev

kai-mey-kattu-,

To make gesticulations;

௨

அபிநயங்

காட்டூதல். Loc.

soeGuoilwits kai-mey-y-ay, adv. <id.+.
In the very act of crime,
களவுமாய். Loc.

oo&C ing

kai-mécu, 1.

red-handed;

enauyé

<id.+.

Gloves;

<id.+.

See oe

கைவிரலுறை.

கைமேல்

181-௬61,

adv.

மேலே.

கைமேலே

kai-mélé,

adv.

<id.+.

In

quick return, immediately; உடன்கையில். சை
மேலே பலன் இடைத்தது.
கைமேற்பணம் kai-mér-panam, ». <id.

+.
Ready money, cash payment; விலைப்
பொருள் மதலியவற்றுக்காக உடன்கையிற் கொடுக்தம்

பணம்.

கைமோசம்

Treachery,

n,
< haimutita- +. Illustration of arguing a
fortiori;

To

of ola;

Armpit; spéac6. (We.)
2. 566 கைராசி, (44,)
3. Milch cow that has lost its calf. 566 கமலம்,

<id.+.

1, Inability to use the hand, as from paralysis;
சேய்கைக்கக் கை
உபயோகப்படாமை, 70௦,
2.
Straitened

1. Piece of

on a piece

Collog.

கைழுட்டு kai-muttu, 1. <id+.
கைழடகீகம்.

2. Note

joint; Gare Gurg gg.

emreapr_y kai-mutti, n.<id.+. 1.Clenched fist; விரல்மடக்கியுள்ள கை.

Wrist-

(₹.)

மாறி வரும் மறை.
2. Empirical method of preparing medicine; wx SgCaimps ojmuanpenn,

1. To overstep or transgress the limits, to go
beyond bounds; ashySmse.
Cure) Gorter
be disposed to fight; to be aggressive;

கைழுளி kai-muli, n. <id.+ qf.
௦116; மணிக்கட்டிலுள்ள எலும்பு,

1. See

கைமிஞ்சு-தல் kai-miiicu-, v. intr. Cid. +.

சண்டைசெய்ய ழற்படூதல், 0௦1109.

Length

கைமுறை kai-murai, u. <id.+. 1. One's
மயா, 8 10. ற1ஷு; விளையாட்டு முதலியவற்றில் மாறி.

2. 566 கைமாற்று, 2. 4௦௦

விட்டுச் சைமிஞ்சியே (னிப்பா, 14, 138, 351).

கைமுழம் kai-mulam, ». <id.+.,
of fore-arm; ழழங்கைநீளம் உள்ள அளவு.

as

(8.).

<id.+.

கையகப்படுத்து-தல்

foul

பட்ச,
play;

#@.

n.

<id.+.

1.

2, Unintentional

error, accidental loss; எதிர்பாராது நேர்ந்த கேட.
Loc.

கைமோசம்போ-தல்
intr, Ce@sGure4+.
awares by another's

kai-mécam-po-, v.

To run risk or loss undeception; pt வஜ்சகத்

துக்குட்பட்டூக் கேட அடைதல்,

கையகப்படு-தல் kai-y-akappatu-, v. intr.

<ens5+.

படுதல்.

(4par. 58),

|v.

To come under one’s 601401) வசப்

மாநிலங்

கையகப்பவெது

பொய்யாகாதே

கையகப்படுத்து-தல் kai-y-akappatuttu-,
8. கெட, ௦4 சையசப்படெ,
ப்
1. To get

கையகல்(ஓ)-தல்

1115

possession of; to inveigle, entice; sdruatuOSg:
தல்.
2. 7௦ 6௦0; காட்டிக்கோடூத்தல். (7.)

கையகல்(லு)-தல்
கை.

To

separate

விட்டூ நீங்ததல்.
கையட்சரம்

வவ
from,

உ
depart

கையலு-த்தல்
கையடைப்பு

Ir. control;
from;

esaaure

போநள்.

1.

<id.+.

கெஞ்சும்

தனக்குக் கையடைப்பாகையாலே

கையம்

வடக,

இவள்

(ஈ9), 2. 4, 3).

1. €சயம்4,

(௮௪. நி.)

1.

kai-y-atcaram,

1.

<id.+.

Water; Bt.

kai-y-atakkam,

1.

<id.+.

Lit, like an arrow in the hand. [esswWqyerer soy
போல]
1. Ready at hand, easily available;
கிடைத்தற்கு எளிதாய்.
2. Unmistakably,
most

2. Sea; are.

கையம்பாய

866 கையேழத்து, 1.

கையடக்கம்

/வஷ-வர்ம்றடி

That which is kept under one’s charge or

[M. kayyatakkam.]
1. Being handy; ws4égar
அடங்தகை.
2. Anything handy or portable;
கைக்தள் அடங்கக்கூடிய போருள்.
3. Money laid

kai-y-ampay,

adv.

<ensS+,

certainly; $8eunomis, (W.)

by, savings; Gadig) mudatuce Gunga 4.
MSuIdT
5 GI1-FeV kai-y-amarttu-, v. tr.
That which is secreted; gefig) வைக்கப்பட்ட <id.+.
1. To silence, as an audience, by
போரள்.
உள்ல
௦4 1ம்; கையாற் சைகைகாட்டிச் சத்த
கையடி
'- 5 HV kai-y-ati-, v. 4143. tr. மடங்கச் செய்தல், 2, 7௦ 001100 ௩ ற87500 0 ௨.
To sell; விலைக்க விற்றல்.
என் வண்டியை எப்படி.
யாவது கையடிக்கப் பார்க்றேன். 1,001.
1.

To make

a promise

௨௭௦5;
கையடித்து
போடூ-, 3. ரோ.
3.

or agreement

by striking

உறுதிதநதல்.
2. 586 கை
To work with the hand; to

do manual labour; »aGar%v Cates.

meu?

kai-y-ati,

on.

Grain

threshed by hand on the threshing-floor; களத்
கில் கையாலடித்த தானியம். (௦. 8. £. 1, 1, 210)

DBUIGLNID-5oV

to be seated;

osumh

சைகைகாட்டிச்

சபையோர் ழதலியவர்களை உட்காரச்சேய்தல்.
3. To
keep under proper control, as children; a 4&
யாளுதல்.
பிள்ளைகளைக் -கையமர்த்திக்சோண்டு
போவது

எளிதான காரியமல்ல,

1:0௦.

கையயர்-தல் kai-y-ayar-, v. intr.<eose+.

(W.)

<id.+.

assembly

kai-y-ati-p-patu-,

௨

1. 17௦ தர் (பாசம்; சோர்வடைதல்.

2. To

be re-

duced in circumstances; B%venn gmbse.

கையர்

ஷலா,

ஈ. <es’.

1. Mean, despicable persons;

intr. <id.+.9@u0-.
To pass through many
hands, as current coin; qgGumgar us masafed

2. Thieves;

கடந்து சேல்லுதல்.

4௦018; முடர்.

acront.

[M.

kaiyar.]

&udacir.

(இவா.),

osassar Gedy

கையர்

(இருத், 94). 3. Deceivers, cheats; ageat.
(தொல். சொல். 400, உசை.)
4. Ignorant persons,

ஒசாக் சையர்கன் தம்மைத் தாமே சாத:

கையடியுண்(ணு)-தல் 1ஃட்ர-வ1-௮-ம-, v. வித்து (வெ.தரு. பலவி௫ட், 419.
intr, <id.+.

To be absorbed, engrossed;

#6

படுதல். இங்கு இவன் நீர்மையிலே சையடியுண் டிக்
கையாலே (௪௫, 9, 9, ப்ர.).
MSEUG-SHV

kai-y-atu-,

v. tr.

<id+.

1. See கையடை-.. அடைச்சல நினச்சென வன்

வயிற் சையடித்து (பெருங், மகத. 23, 49). 2. To
take refuge in; அடைக்கலம் புகுதல். Collog.
சிற்றடூப்பு,

த்தல்

kai-y-atai-, v. tr. <id.

+.
1. To entrust, deposit;
Pptenaufd ஒப்பு
வித்தல், 0௦//04. 2. To pay off or discharge a
024) கடனைத்தீர்த்தல். 1௦௦.

கையடை*
wasting,

1ம்3.ஆஷ் உ. “மலம,

depositing;

கையடைப்படலம்.

tfmtomautad

1, En-

etnyaSdas.

2. Trust, deposit; பாதுகாக்த

wie gids Gurpar.

eswenrwr@Querp...

காட்டுங்காலே
லஜ்சம். 2௦.

வாலிவ, 151).

(கம்பரா,

ஷ்ஷ்,

௪. <id.+.

Seeking,

(as. 8.)

கையரிக்கொள்(ளு)-தல்

kai-y-ari-k-

kol-, v. tr, <id.+.
1. To séek, search for;
GsGs0. (@ar.)
2. To gather, sweep up; em?

அரித்துக்கோள்ளுதல். காடு கையரிக்சொண்டு

30).

கையடுப்பு kai-y-atuppu, 1. <id.4+. Small
portable ௦சாட கையால் எடுத்துச் சேல்லத்ததம்

கையடை

கையரி

searching; Gare.

(9௨௪.

கையரியம் 1ஷ்வர்கர, ஈம். தான்கக.
1௦௩) இரும்பு. (மூ. ௮.)
eosumeuren kai-y-ari-val, 1. கை.
Small sickle; Papfeurar.

GOSWUVH
gH] kai-y-allatu, n. <id.+.
which

is

unbecoming;

தகாதது.

கையல்லசன்கட் செயல் (குறன், 832).
OSUVG kai-y-alaku,
412.4.

கைமரம்.

உத்சரமுதலியன பயில்

That

காதன்மை

Rafter;

அவத்றின்மேலே

பளிக்குச்சையலகாலே சைபரப்பி (வச. 593, உரை).
OSU QI-F SV

3, Bri
4.

506 கையயர்-,

kai-y-alu-, v. intr, (சை?

kai-y-alai-, v. tr. <id.+.

OEULV-FSU
trouble,

To

கையர்லேபாணி-த்தல்

1116

கையலை-த்தல்

துன்புறுத்துதல்.

60)

harass,

கழிக்தோர். தேஎத் சழிபட
யமை கூறும் புறத்துறை.
ருநிஇ, ஒழிச்சோர் புலம்பிய சையது நிலையும் (தொல்.

2. A poem on kai-y-aru-nilai; கையறு
79).
சையலைத் தோடுமோர் களிமகற் காண்மின் (பெரும். பொ.
பிரபந்தம். (34.)
்பற்றிய
நிலையைப
உஞ்சைச், 40, 98).
கையறை! மம்மர் m. <id, See கை
கையளி-த்தல் 1௦13-௨], 2. 9. 4கை54,
யாறு? 1. சகலன் மாய்த்தவர் சையஜஹைபோல் (௪ணி
See mawG-. (W.)
DSWD kai-y-aram, 1. <eswn-. Elegy; கைப்பு. களவு. 104).
கையறை£ நீம்ர-ஊல், 1. See கையாறு£,
இரங்கற்பா. சம்பன்பேரித் பாடிய கையறம் (தமிழ்
(gum)
நா. 92).

கையறல் kai-y-aral, n. <id.

886 கையறவு.

GnsiLGD p* kai-y-arai, n.
as

store-room,

<ms5+.

Small

உக்கிராண

சிறிய

1௩16)

௨

in

கையறவு
kai-y-aravu,'n. <id.
1, State
of utter prostration, helplessness; Cewovhy B2v.

அறை,

20, 26). 2, 0-௯; மரணம். சையற வுரைத்துக்
கைசோர்க்தன்ு (பு. வெ, 10, இெப்பித், 14, கொளு.

கைராசி. அவன் கையாச்சமுள்ளவன். 40௦.
eeu A kai-y-atci, n. <id.+. 1. Con-

வாசாள் காயசண்டிகையெனக்

சையதவெய்தி (மணி.

3. Affliction, 507௦௭) துன்பம்.
யான்பட்ட கை
யறவு காணாயோ (சம்பரா. சூர்ப், 107).
4. Loveஏப221) ஊடல். கையறவு வட்டி,ச்து (பரிபா. 10, 33).
5. Impecuniosity, poverty; sféésb.
பிறர் சை
யறவு தானாணுதலும் (புறநா. 157, 2). 6. Immoral-

ity; qipdaWerano,

eoaur-5v
1. To

become

(W.)

kai-y-ari-, v. intr. <oad-+.
trained

or adept;

upsaumge.

2. To know how to do things; to be discreet and

4௦௦.

GOBUTESLD kai-y-Akkam,

(குற்றா. தல. மந்தமா. 90),
3. That which is
on hand or in one’s possession and enjoyசர்;

proved

ஒருவன் வசமானது.

good

1393

4. That

6081168006;

மழிதல்.

3, 89),

2. To

be

broken-hearted;

மன

கையற் நின்ன லெய்தலும் (ஞானா. 31, 22).

3. To exceed

limits; அளவு

கடத்தல்,

காப்பின்

சமை சைய வரினும் (தொல். பொ, 114),

4. To

be irremediable, overwhelming; 8 fuf'srg0.
சைய துன்பங் சாட்டினுங் காட்டும் (சிலப், 10, 71,

உரை).
5. To 016) இறத்தல். சாதி மலைந்தே கை
யற்றார் (பாசத. ப.இனாரும். 2). 6. To become im100721) ஒழுக்கம் நீங்குதல்.

கையறுத்துக்கொள்(ளஸ)-தல்
ேயர்(0-1-101-, ஐ, 972௪. “18.4.

100063) போருள்நஷ்டம் அடைதல்.

_ 26918
ing

ting

77௦ உயி 1085 07
1.0௦.

kai-y-aruti,n. <id.+.

outright;

finally;

பட.

sfurs

Ses.

relinquishing

(w.)

entirely,

1. Sell2. Quit-

as

one’s

claim or right; pphond oacteG Ragens. (w.) 3.
See maujm§, 2.

கையறு நிலை kai-y-arv-nilai, n.< eswg-+.

1. (Purap.)

Theme

describing the utter help-

which

has

அனுபவத்தால்

நன்மையெனத் தெளிந்தது. (34.)
கையாடல்
kai-y-Atal, ம... ௭12, 4ஆள்-.
Misappropriation of funds; piSSenaéa wr mins

(M. kaiyétu.]

செயலற்றுப்போதல். காணா வுயிர்ச்கும் சையத் Cra®
(மணி.

occu-

ஆலயத்தின்களவு சையாட்சியான்.

ற21௦0) தொழில்.

knowing; சேய்யுழறைமை அறிதல்.
கையறியாப்
tSmtCun ருளே அபகரிக்கை.
பேதை (குறள், 836),
eosusitO-Gev kai-y-atu-,
கையறு-தல் kai-y-aru-, v. intr. <id.+
1. To be laid prostrate, overcome, as with pit:

See

Profession,

2.

omacunpéa.

use;

stant

u. <id.+.

See கையாள்.

கையாணி

kai-y-Ani, கூ

v.

tr.

<id.+.

<id.+.

Rafter-

nail} கைமரத்திற் சட்டத்தையிறகீதம் ஷி. (0. 8.18.)
OSUTE SSO kaiyantakarai, x. A plant
growing

in wet places,

Eclipta alba; feet

கண்ணி, (பில்.)

கையாப்புடை
kaytiputih.. White

டஷ்சேறயவ்
Australian

n.

<Malay.

tea tree, m.

Melaleuca leucadendron minor; waesens. (L-)
OGWITT

kai-y-ara, adv. <ens5+.

satisfaction of

one’s

hand,

liberally,

tr.,

To the
in

large

quantities; கைக்தத் திருப்தியாக.

கையாலா-தல் kaiyal-a-, v. intr. <id.+.
To

be able

to work

ஆற்றல் பெறுதல்.

or accomplish;

OSuTrss Foust
<id.+.

Gsdmjo

kaiyal-Akatavan,

1.

An incapable or incompetent person;

எவ்வேலையும் செய்யத் திறமையற்றவன்..

கையாலேபாரணி-த்தல் 1ஃ1ர41--றகாம்,, ௪.

lessness of dependents at the death of a chief or ir. <id.+. To estimate the weight of a thing
his wife; தலைவனேனும் தலைவியேனும் இறந்தமைக்த by நலா) கையால் தூகிகிப்பாரீத்து நிறையறிதல்,

அவர்

ஒயத்தார்

ழதலாஜேர்

செயலற்று மிகவருந்தி

OC,

-

1117

கையாள்
கையாள்!
hayyal,

Tu.

waiter,

menial

1813-௧],

n.

kaiydlu.]

4144 ஆள்.

Trustworthy

servant;

5fGpac

[M.

servant,

சேய்வோன்.

உனக்குச் கையாளாய் உன் இசைவுபார்த்து (அஷ்டா,ச..

கையுடை

கெய்யிலே சையிடவல்லாசார் (௪0), 6, 1, 5).
undertake,

கையாள் (ளு)-.தல்.

்.ர-8]-, ௨, 4௪. 418.

[M. Rayyal.]

1, To

handle,

2. To bring into vogue

or practice, to make
துக்தக் சோண்டுவநதல்.

constant use of; a1psag
3. To usurp, misappro-

றாப்கர6; அபகரித்தல்.

4.

To

violate a woman's

chastity; sbubSe0. (w.)

கையாளி kai-y-ali, 2. <id.+.

hand, skilful person; swifedé.

1. A good

2. [T. gayali,

K. gayyali.] Wicked man; gicpudr,
3. Hypocrite, dissembler, நாசன 02; பாசாங்த சேய்பவன்.

(யாழ். ௮௧.)

mewn pO
1, Relieving

kai-y-irri,
or

aiding

தொழிலுக்கு உதவுகை,
work; @%rdumme.

n.
in

<id.t.
manual

Loc.
labour;

2. Relief or rest from
நீ வருவாயானால் எனக்குக்.

சையாத்தியாயிருக்கும்.

GOSWUN
DY I- FOV kai-y-arru-,

v. tr. Caus.

of கையாறு-,
To give or offer relief, as by a
substitute; 2ga?Gadigy @tomtunpé Carpe. Loc.

GOST
HN GV kai-y-Aru-, v. intr.
+.

“கை?

To rest awhile 87௦0 1௦01). இளைப்பாறுதல்.

பண்ணுமயன்

சையாறவும்

(பட்டினத்,

பொத. இருவை.).

இருப்பா.

eoeuro” kai-y-aru, n. <e@swo-. 1. State
of utter prostration, helplessness; Cawevpias.

2. Distress,

கையாறு கடைக்கூட்ட (கவித், 31, 7).

affliction,

suffering;

துன்பம்.

சலச்சத்சைக்

யாறாச் கொள்ளாசா மேல் (குறள், 627).

கையாறு? kai-y-Aru, n. <eos5+.

ஸ்ஸர்பொ; ஒழக்கநேறி,
கையான்

kaiyan,

கை

Conduct,

இதொனி கையாளு (பரிபா.

8, 78)

2.

656 கையாந்தகரை.

(தைலவ. தைல.)

கையிக-த்தல் 1ஃம்ஆ-ப்க-, v. ச்ச. “கை,

1. To

exceed

beyond

one’s

(16

140115)

கையிகர்த தண்டமும் (குறள், 562).
control;

மேற்படதல்.

அளவுக்கு

smged.

2. 1௦ ஐ

கரப்பினுங் சை

யிசந்து (குறள், 1271).

enaulene-Gev kai-y-icai-, v. intr, <id.+.
To agree, assent; war @omdigge.

கையிடை

sr@srer wrt

2. To

காரியத்திற் பிரவேசித்தல்.

kai-y-itai, n.<id.+@@-. Bribe,

hush-money; agai.

use;

கையாலேடூத்து ஆளுதல்.

in;

3. To meddle, interfere officiously; a5 தோழி
லில் வேண்டாது தலையீடதல்.
a

முமுட்சுப். சரம. 26).
ஆ ஆள்-.

engage

1.

Loc.

OE

SSLD kai-y-inakkam,

n.

Fitness,

suitability,

agreement;

போரத்தம்,

complete

2. 566 கையடக்கம்,

சைகலந்து சண்டை யீடூகை. (8)

1,2.

<id.+.

3. Boxing;

4. Keeping a

mistress or concubine; man’wimig maudane.

(R.)

கையிருப்பு 149 -4மறறயு ௬. <id.+.
kayyirippu.]

வ௩ ௨௦௦௦௦௦) இருப்புத்திட்டம்..
கையில் kaiyil, 1. [M. kayyil.]
coconut.

See au?d?,

Half of a

(7.)

கையிலாகாதவன்
“கை.

[M.

Money on hand, cash balance of

kaiyil-dkatavan,

866 கையாலாகாதவன்,

1.

கையிலாகாதவன்.

போலக் சண்டோர் பழிக்க (இசாமகா. ஆரணி, 24).

enauovr Std kaiyilitam, 1. See mzonst.
(அஷ்டப். இருவரங்க)்சக். 23.)

eawonG-Se
+. (J.)

1. To

kai-y-ilaku-, v.. inir, 4கை*

become

கைப்பிடிப்பு நேகிழ்தல்.
ரய]; தாராளமாதல்.

slack

in

hand-gri

2. 11௦ be liberal, bounti-

ensuNor5

kai-y-ilai-, v. intr, <id.

+.
1. To be tired.
SeemasecS-.
2. To be
reduced in circumstances; சேல்வநிலை தன்றுதல்.

ens

0&StD kai-y-irakkam, 2. <id.t.

1.

First serve in a game of cards; #6 aS%or
யாட்டில் pPEGO Fla @msgama.
2. Reverse
௦1 40106; செல்வநிலை தன்றுகை.

ensu

MISSY

1. Thrift; €4aerb.

kai-y-irukkam,

n.

<id.+.

2. Close-fistedness, miserli-

655) உலோபம்.

கையிறை
கைரேகை.

kai-y-irai, ம. <id.t.

(பிங்.)

Sse CES. (I.)

OSU WHR SSD
<id.+.

1, See

2. Crotch of the fingers; as

மம்ம)

kai-y-un-kanakkum,
வரையறை,

1.

அங்கே வந்த

கூட்டத்துக்குக் கையுங்கணக்குமில்லை. Loc.
கையுங்களவுமாய்
kai-y-un-kalavum-ay,
adv,

10.4.

கையுடன்

866 கைமெய்யாய்.

143-3-பர்கற, சம.

கையிசைக்து (பெருங், உஞ்சைக். 44, 150).

கையோட.

@suI@- sev kai-y-itu-, ௦, 484. “கைர்.
3. To dip one’s hands; கையைத் தோய்த்தல்.

gloves; madsasth.

<id.+.

Msujont.. kai-y-utai, n. <id.+.
(W.)

See

Boxing-

கையுண்ட(ணு)-தல் 14.) v. intr. Cid.
+. To live'a dependent life; பிறர்கைபார்த்து.

உண்டு வாழ்தல். சான்றவர் கையுண்டுங் கூறுவர் மெய்
.
.
(பழ. 83).

1
kai-y-utavi, உ. <id.t.
eeu sa
Ready
2.
கதவி.
உதவும்
சமயத்தில்
ணகி 1) சிற;
help, as a friend, ௨ ௭28000) துணை
3. Trifling aid or assistயான உதவிப்போருன்.
ance; fhmse?.

4. Bribe; vgs

kai-y-utir-k-kotal, 9.

கையுஇர்க்கோடல்
<id.4+.

Waving

quit or go

one’s

away;

கையெறிகாலெறி
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கையுண்(ணாு)-தல்

hands

as a signal

விலதம்படி

விட்டூ

to

கையசைத்துக்

குறிப்பிக்கை. காண மிவியெனக் கை! திர்க்கோடலும்

MELLSEG
யூற்றம். Loc.

கையூட்டு

526 கையுதவி.

kaiyumeyyum-dy, adv.

566 கைமெய்யாய்.

கையுயர்-தல் kai-y-uyar-,
See

கையோங்த-,

கையுயர்தது-தல்
+.

tr.

v, intr, <id.+.

1, 2.

1ஃம.3-பநுவரிர்ப, 2. <id.

See கையோங்க---

பர 560 கையேட-,

enstyip oS kai-y-ularti, 1. <id.
+ உழத்து-,
Spasms in the arms; eapG4aib.

HEU
M- GV
To

come

to

kai-y-uru-, v. <id.+.

hand,

மாகக் கிடைத்தல்,
300).—ir,

(W.)

to

வானகங்

be

intr.

received;

கைவச

கையுதினும் (காலடி,

To approach, have intercourse with;

தீண்டுதல், பூப்பு மகளிர் கையுறுப் பொருட்டே (வொ,

பண்புபற்றிய.).
ons)

Security

kai-y-uruti,

deposited

for loan;

உட

“4.

1

ar@idgs வைக்கப்.

uGi »6. 2. Completing a bargain by
2005; கையடித்து விலையுறுதிசேய்கை.

striking

கையுறை 11-3-பரவ் ர. <id.+. 1. Offerings, presents from an inferior to a superior,

visiting-presents; arePiost: Gunga. ecw
சிறப்பிற் கையுறை யேர்தி (லெப். 8, 22), 2. Marri826-றா850015;

tomary

மோய்ப்பணம்,

love-token

tender leaves;

3. (Akap.)

consisting of

s%ucfag

Cus-

a bunch

antonys

of

savas

கொடுக்தம் தழைழதலிய நன்கொடை. (,சஞ்சைவா, 97,
தலைப்பு) 4. [14 kaiyura.]
Bribe; wgyab. Loc.

566

கையுடை.

5.

MEE ODA G- 5H kai-y-urai-y-elutu-,
v. intr. <id.+.
To make a list of presents
made on marriage or other 0002510105; விவாக

முதலியவற்றில்

மொய்க்கணக்கெழுதுதல்.

யெழு.இனர் (9௪. 829).
DSYSSD

கையூற்றம். 2௦௨.

சையுறை.

kai-y-ikkam, n. <id.+.

See

kai-y-tittu, ஐ. <id.+.

Bribe;

lightfuliy on lute a song composed in a set
ஸமு5ம்வ1 ரா
வண்ணத்திற்சேய்த பாடலேல்லாம்.

இன்பமாக யாழிற் பாடுகை.
Syd

(2. 687, உரை.)

kai-y-arram,

hayytirram.|

n. <id.+.

[M.

Lit, strength of the-arm.

ability; [answer ales} excdovamo.

Collog.

Skill,

oaQuG-s
sev kai-y-etu-,v. <id.+. [M.
kaiyetu.}
சல்] 8௪.

eeu Duowmyeorus

<id.+.

1. <id.+.

See ws

லஜ்சம். எப்பேர்ப்பட்ட கைழட்டும் கொண்டான்.
(சோழவமி. 53),
கையூழ் kai-y-il, n. <id.+. Playing de-

(மணி, 16, 10).

OSUjIGT
TLD kai-y-upakiram,

kai-y-tikku, v. <id.+.

தல்:

Lit,

to raise

hands.

[msews sg

Tosalute, as a mark of respect; in36

அவன்

எவரையும்

கையெடுப்பதில்லை.--///7..

1. 17௦ நத ஊர்க், வறற11௦2ர்6; யாசித்தல்.
2.
To vote by raising hands; GatéCaGtny ஓழுதலிய
வற்றில் கையூயரீத்தித் தம் கருத்தை உணர்த்துதல். 7408..

கையெடுப்பு

14-3-சயறறடு,

ச.

<id.+.

The height of a man with his arms raised upright, as used in indicating the depth of water

in a well, tank, 64௦) கையையுயர்த்தி நிற்கும் ஒரு
வனது உயரத்தினளவு. அந்தச் "ணெ ற்றில் சையெடப்பு
ஜலம் இருக்ற து. Loc.
கையெழுத்து

வய,

1.

<id.t.

[M. Raiyelutiv.] 1. Handwriting; கையாலெடிதும்

எழத்து,

சீரி

லெழு.துங்

கையெழுத்

சென்றும்

(அருட்பா, 1, தெய்வமணி. 17). 2. 5[து2ம்பாகி 1ஈர்(ரவி;
கையொப்டம்.
3. Written
agreement;
உடன்

படிக்கை.

ச.தூர்வேதி மங்கலத்து

யெழுத்து (5. 1. 1. 1, 103).

ஸபையோம்

கையெழுத்துப்பிரதி
pirati,

m.

நாற்பிரதி.

<id.+.

கை

4. See கைரேகை. 2௦௦.

kai-y-eluttu-p-

Manuscript;

msunGopsu

கையெழுத்துப்போடு-தல் 1ஃ.3- விபட
p-potu-, v. intr, <id.+.
To sign one’s name,
affix one’s signature, initial; கையோப்பமிடூதல்.

MaOups Goau-$5W
vai-, v. intr.

Cid.+.

oaOus-5e

See

— kai-y-eluttu-

கையெழத்துப்போட-..

kai-y-eri-, v. intr. <id.+-

3. 1௦ பெ 12009) கைகொட்டுதல். கையெதிக்து
ஈக்கார் (வக. 582). 2. To take a vow or to swear

by striking hands; omfmps maugssd. சென்
PEGE பாசதல் கையெறிக்தானுக்கு (இவ், பெரியாழ்.

2, 6 4).
3. To flourish the
கோபத்தாற் கைவிசுதல். 7.௦௦.

.-கையெறிகாலெறி

<id.+.

hands

in

anger;

kai-y-eri-kal-eri,

௩.

Throwing out the arms and legs and

kicking, as naughty children or person in convulsion, 64௦.) கைகால்களை ௨தைந்துகோள்ளுகை.
Loc.

ms@u® kai-y-étu, 1. <id.+.

1. Small

௦௦%) சிறிய எட்டூப் புத்தகம். (தொல். பொ.

1,

இளம்பூர,)
2. Day-book, journal; நாள்வழிக்
கணக்து. 3. Rough day-book, waste-book; sreir
வமிக்கணக்கில ஏற்றுதற்த அவ்வப்போது எழதீவைக்தம்

குறிப்புப்

புத்தகம்.

account

0௦,-

4. Memorandum

containing details of major

ஒல; பெரஜ்செலவிற்த
கணக்தப் புத்தகம்,

of

items of

விவரங்காட்டு் தனிக்

கையேத்தி 1/-ளேட், 1, 4184. ந)

டரப்போன். (4.)

கையேந்து-தல் 1ஃ4-௮-ள0-, 2. வச. <id.
+.

நீம் to hold out hands.

கையேல்-தல் [கையேற்றல்]
intr.

<id.+.

1. 886

2. To undertake,

shoulder

காந்தள் கையேற்கு மிழலையாமே

14-61-,

கையேந்து-,

மென்

(தேவா, 575, 4).

responsibility; anf

யத்தை ஏற்று நடத்துதல்.
கையேற்பு

181-3-6றப ஈ. 448.4.

ing, receiving; Gumies.

சல்]
1. 7௦ மலரு) விலாகஜ்சேய்தல்.
2. See
கையைப்பிடித்திழ-.-01/1:
586 கையைக்கடி-.

கையைப்பிடி.த்.திழு-த்தல் — kayaip-pi-

tittilu-, 7. tr. <id.+.
“To solicit illegitimately
the favours of a woman drawing her by her
hands; தீயதோக்கத்தோடு ஒருத்தியைக் கைப்பற்றி
யழைத்தல்.

கையோட்டி
2௪

1, ல

2. Begging; wrfdena.

10 காம;

மம்மு

கைக்தழந்தை.

osQurOsst

உட

<id.+.

உரை.)

A

Loc.

kaiyottukkil,

kind of camphor; agtyysams.

1.

A

(Aad. 14, 109,

:

os tur@srasevriy

kaiyotu-kaval-ay,

adv. <mwa5+.
As a help
சமயத்துக்ததவியாய்.
Collog.

To beg; [wsenw

யேர்தசல்] யாசித்தல்.
v.

கையொறுப்பு
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கையேடு

in

emergencies;

MEDUMTS
GI- FV kai-y-ottu-, v. intr. id.
+.

To join the hands together

அஞ்சலி கேய்தல்,

கையொத்துச்

in worship;

செல்லுக்கோள்

(சட, 6 1) 5).

emaeQuimesitd

kai-y-oppam,

u.

<id.+.

[M. kayyoppu, Tu. kaiyoppige.]
1. See கை
யேழத்து, 2. 2, Mark mgde in place of signature

by

illiterate persons;

&mbaaCunpgas.

இய05௦ப1060 காா௦மார்; கையேழத்துச்

சேய்யப்பட்ட

3. Receiving alms at the threshing-floor; sarts
பிச்சை வாங்தகை, (84.) 4. Undertakinga work;

தோகை.

ஒரு தோழிலை ஏற்றுக்கோள்ளுகை. 70௦.

cloth, usually five cubits long, with which idols

1434-1.
ரா

கையேற்றம்

<id.+.

State of prosperity; CadansGugdarer S20,

eaCumev
of

medium

size

kai-y-éral, un. <id.+.
or

quality;

sGésmorer

Pearl
மத்து.

(யாழ். ௮௧.)
கையேறு-தல் 10ம், உங்க. “10.4.
1. To reach one’s hand; to come to hand, as a
payment or 0106); கையிற் கிடைத்தல். இன்னும்

பணல் கையேறவில்லை.
கையை

தங்கை, (பிங்.)

ரஷ்,

2. 566 கைமாறு-, 1.
1.

<id.

Younger

கையைக்குறுக்கு- தல் kaiyai-k-kurukku-,
53)

<id.+.

1. To retrench or cut down

சேலவைக் குறைத்தல்,

2. To be close-

fisted; to give sparingly; eGonugs Gain.

கையைப்பிடி-த்தல் kaiyai-p-piti-, v.<id.
+.

ir.

clothed;

Guphuranh

5

கையோலி.

(தொல், பொ.

Lit, toholdthe hand.

[சையைப்பற்று

ஐந்துழடிழள்ளதும்

விக்கிரகங்களுக்குச் சாத்துவதுமான சிறிய ஆடை.
கசையொலியைச் தலையிலே கட்டெறதம் (கோயிலொ.).
கையொலியல் 14ஆ0வி, ம. <id.+.
1, இளம்பூ£.),

கையோழி-தல் 143-011, ௨ ௬௪. 414.4.
[38, சட்21.]. 1, 806 கைதூவு-. எண்ணிய சருமஞ்
செய்தற்கு யான் கையொழியேன் (குறள், 1021, உரை).
2. To be free from work or engagement; oa
(வேலை நீங்ததல். 0௦1/0.

@waQuir Pustani kai-y-oliyamai, ச. <id.
+.

<id.+. Lit. to bite the hand. 1. To exceed
the allotted amount; afturtSsshsGud Cau
வாதல், 2. To entail 1095; நஷ்டமாதல்.

14-3௩-0௦14, 1. 414.1 ஓலி3. 8௯௦11

are

sister;

MBDOUESY- FHV kaiyai-k-kati-, v. intr.

vetntr,

கையொலி

1, State of ceaseless activity; pubF Bo

snéuo,

(Gar.)

.2,

Want

of

leisure;

sjuane

மின்மை.

ensQust oe

\ai-y-orri, n.

<id.t.

1

Mortgage of lands without reference to a notary
public; SuwenbCubp vdssGoassme எழுதப்.
Cupud wassciusGis obs. (w.) 2. A mortgagetransaction not evidenced by registration; few

தர் செய்யப்படாத ஒற்றி.
கையொறுப்பு

kai-y-oruppu, மூ. <id.+.

1, நடவ) சிக்கனச்செலவு, (யாழ். ௮௪.)
88071௧; இச்சையடக்குகை.

2. Self-

kai-y-onku-, 7. <id.+.

கையோங்கு-தல்

ir, 1௦ 20415) அடித்தல். பிள்ளைகளைச் கையோங்கு.
1. To grow in prosag aver sunab—inir,
அவ
படதல்.
மேன்மைப்
5);
02080௭0௦0
be
to
perity;

2. To be

னுக்கு இப்போ.ஐ சையோங்குல் காலம்.
(w.)
கையோட்டம்
1. Dexterity

of

ee.
CaB$Cariig

as tree;

in growth,

luxuriant

kai-y-ottam,

hand;

speed

1.

or

<id.+.

ease,

as

2. Affluent circumstances; சேல்வநிலை.

eneGunG'- gv kai-y-dtu-, v. intr. Cid. +1. To write a fast hand, write ‘quickly; Gas

மாக எழதுதல். கையோடவல்லவர் , . . எழுஇனும்
(அருட்பா, ட, இருவருள். 10). 2. To be inclined
onsCumr@*

kaiydtu,

adv.

With, together with; ard.

கூட்டிவா.

2, கர் நர், ர௦கர சித்தமாய். மருந்து கையோடு
QGssGaemGs. 3. Immediately, without delay;

சொன்னதுல் சையோடே போனேன்.

கையோடுிகையாய்
<id.+.

1. Along

காரியத்துடன் காரியமாக.

work

on

hand;

கையோடுகையாய் அக்காரி

யத்தையும் முடித்துவிடு,

கையோடே

the

2. 586 கையோடு,

kaiyoté, adv.

3.

<id.+.

See

கையோடூ,

கையோலை
kayydlai.]

kai-y-dlai,

<id.+.

<id.t+.

[M.

568 கைழநி.

கையோலைசெய்்-தல்
ty,

ஐ.

kai-y-dJai-cey-,

2. Gold; Curdr. (#51)
Lines

kai-rékai, n. <oas+.

கைரேகை

GDEVGEHFLD kai-laicam, un. <id.+.

kailetici.]

Bribe,

gratification,

illegal

௪.

To'determine, settle; Siuratsse.

கைலாகு

kai-laku,

1.

410.4

0.

கைரவம் kairavan, x. <kairava,

associated

with

one’s

Indian

Luckiness

hand; கைபடுவதனுல் உண்

டாவதாகக் கருதும் நன்மை, 0௦17௦7.

ones@ kai-rattu, 1. <id.+.

Spinning

wheel; maunad srvgnbeh a2 am.

கைராத்தாசாமி
khairat+ gen.

A good-for-nothing
வன்.

u.

<U.

1. Beggar; G&meaannc.

person;

edtmagh

2.

azang

7௦௦.

கைராத்தினாம்
இஞம்.
Loc.

kairattacami,

Charitable

kairattinam,
endowment;

உ.

lagu.

Act of supporting by 10௨ வாலஷ கைத்தாங்கல்.

as a king or other great personage while walking, as a mark of respect; asa paSwout p55

போழுது

மரியாதையாக அவர் கைகளைத் தாங்குதல்.

hold

by the arms, as a weak man; 2s

வலியற்றவரைக் கைகொடுத்துத் தாங்குதல்.
SUIS
(யாழ். ௮௪.)

kai-lakai, 1.

கைலாச தாதன்
ldsa+.

<id.

566 கைலாத.

kailaca-natan,

ச. <kai-

Siva, as the lord of Mt. Kailas; [@ser

சத்துக்கு இறைவன்] சிவன்.
கைலாசபதி 1211802-ற20) 1. “மம்...
கைலாசநாதன்,
கைலாசம்

kailacam,

Kailas, the abode

n.

of Siva,

<haildsa.

<id.+

sgudGane.

கைலாயம்

நவில,

58
Mt.

one of asta-kitla-

கவிழ்க்இருக்து கையோலைசெய்து கொடுக்கறூர் (ஈடு, 2, parvatam, qv.; aipigoutagtiaahd
சிவபிரான் வாழ்விடழமான ஒருமலை.
94.
-

water-lily. See gous. (இவா.)
anaerTF kai-raci, n. <ensS+.

(M.
hush-

money; 95 காரியத்தைச் சாதித்துக்கோள்ளும்
பொருட்டு உத்தியோகஸ்தர்க்தம் பிறரீக்தம் இரகசிய
மாகக் கொடுத்தம் போருள். 0௦1700.

2, To

1-]9610-121-3-80) ௪௭2.

with

1. Red

<gairika,

1.

ooaeged kairikam,

௦௦00௦; காவிக்கல், (பிங்)

கைலாகுகொடு-த்தல் kai-laku-kotu-, 7.
1, intr. <essar@e+. 1. To support by the arms,

“10.4.

கையோட

useless; உபயோகமற்றது.

அமைந்திருக்கும் வரை.

in

toa task; ஒரு தொழிலில் மனஜ்சேல்லுதல்.

OsITSSH kairattu, ர. <U. khairat. Loc.
1. Charity, alms; ggyoib. 2. That which is

in palm of hand, significant in palmistry; aaut

ஏய்பிபத; எழுதுதல் முதலிய வேலைகளில் கைவிரைவு.

தாமதமின்றி,

கைவசம்

1120

கையோங்கு-தல்

1. 410.

gérorb

866 கைலா

சம். (பிங்.)
கைலி! 14/0, ஈ. 4 கையொலி. 886 கையோலி.
அழூெ மணவாளப்பெருமாள் சாத்தியருளின கைலி
யில் (கோயிலொ. 30).
ட்டு
madans.

துட்டு

தப்பி ட்டம்

See aufoS!. (G. Tj. D. i, 118.)

கைலேசு
Handkerchief;

kai-lécu,

1.

madsen,

Nan.

onetey kailai, n. <kaildsa.

(Barr)

கைவசம்

1440௨0,

kaivaiam, Tu. kaivaia.]
charge, custody; siemfanb.

2.

<ens5+ Corse.
See கைலாசம்.
<ess4+.

Actual
Collog.

[M.

possession,

1121

கைவட்டகை
L_GOS

OSU

kai-vattakai, n. <id.+.

A

kind of metal vessel; urgf sama. கை வட்டகை
யொன்று

(S. 1. J. ii, 418, 81).

a.

kai-vattanai,

engoul_t_lowt

<id.+.

Hand pose in dancing; cnsumiGainy அபிநயம்.
(Pars. 1257, 200.)
கைவட்டி.

Small ola

kai-vatti, n, <id.+.

65122) சிறிய ஒலைப்பேட்டி.
eososcirg.

kai-vanti,

Hand-

trundle;

கையால்

perambulator,

barrow,

cart,

n. <id.+.

இழக்கும் வண்டி.

kai-vantavan, n.<id.+.

Sole SOsos

A

கைவளர்-தல்
கைவலச்செல்வன்
<id.+.

kaivala-c-celvan,

Arhat, as one possessing

of final emancipation;

புடையவன்]

அரசன்.

[Cur eurhu

கைவலம்

(பிரபோத.

OEUCI-FV
To

get ont

42, 15).

kai-vali-,

of control;

போதல். றுமானிவ
இரவாய். 6, 5, 7),

eneaite

v.

tr.

ணம்மைக்

kai-valai,

உ.

7. <Kaivarta.

கைகடந்து

கைவவிந்து (இவ்.

<id.+.

துணம். இருக்கை வழச்சம்.

kaivarttam,

கை.

to 81500;

bandha.,

ensoult S5lD

Final eman-

இவை விடுத்தருனே யடையுல்

casting-net; Pyare.
கைவழக்கம்
kai-valakkam,

Bracelet worn on the arm just below

Orva gos

செல்வன் (வேக, 2741).
@OSeusvty kaivalam, ». <id.

எ்ழக(1௦௦; மோட்சம்.

7.

wealth

சருமக் சடல்கடந்த சைவலச்

practised 120) பழகித் தேர்ந்தவன். வித்தை கை
வக்சவன்.
கைவத்தி
நம்பவா
1. <id. + prob.

the shoulder; GarofdrSterad கையில் அணியப்படும்.
ஒரணி, விளச்கமுற்றிய கைவக்தியினையும் (௦அரைக்..
415), உரை).

the

Small

n.

<id.+.

1, Liberality,

munificence;

கையின்

கோடைக்

3. Perquisites

of

or

temple;

கோயிலில்

the

2. 5௦6 கைவிளக்கம், 2.

priest

servant

பூசகர்ழதலியோநக்க

of

a

உரிய

aan. 4. Money and other gifts to five of the
kutimakkal on the day after the funeral cereர௦ஈஷ; குமக்கடனுற்றியபின்பு குடிமக்கள் ஐவர்க்கக்

A chief Purana. See Gswmaatig. (GH.)
கோடூக்தம் பணழதலியன. (7.),
enwoumlane kai-varicai, 1. <oosS+.
1.
கைவழங்கு-தல் 14௮வ]ஹ்ய-, ௨. ம்ம். 4.
Strength, prowess; €ma. Collog. 2. Liberaliir,
To give; GarGago—intr. See maum-, 1.
ty; Gane. Loc. 3. Right to serve first in
a game of cards; S€umécgso pede சீட்டை வெஞ்சமர் விளக்கவே சைவழங்குகென (பாச. இருட்.
120).
இறக்கம் உரிமை.
GISUGNT

kai-varai,

Guena. (W.)
.

கைவசரைச்சம்பா

<id.+.

வகை.

x.

<id.+.

586

கை

kai-varai-c-campa,

7.

A kind of campé paddy; சம்பாநேல்

(பதார்த்த. 803.)

கைவல்யம்

1உமுவீறுகற, ம. <Kaivalya,

See

கைவல்லியம்.

OSAUGVVLULD
1. Power

kai-vallapan,

or strength

of

arm;

1.

<osd+.

\usoucSemum..

2.

Dexterity of hand, skill in handicraft; Gamge

செய் கைத்திறம்.

கைவல்லியதவ நீதம்
tam,

Tamil

1.

<Kaivalya+.

An

kaivalliya-navaniAdvaita treatise in

by Tantavaraya-cuvami; sxcircasmn

sora)

kai-vali, 2. <id.+.

1. Lute, as

an instrument held in the 8௩ம்) [கையினிடமிருப்

us]

wid.

wsayl

uGe@s

(ype. 149, 3). 2. That
person; ஒருவன் கைவசமாக

Individual, person; ayer.

5. Footpath;

செல்வழி பண்ணி

which is sent by a
அனுப்பிய போநள்.
3.

4. 586 கைராசி. 4௦௦.

ஒற்றையடிப்பாதை.

8௦௦.

6. Small

branch of a river; fq கிளேநதி.
கைவழி* மஷ்டவி[, 2. ௦4. கையொலி.
கைலி! 001100.
கைவளச்சம்பா

kai-vala-c-campa,

See

1.

கைவளம்4-, A species of campd paddy with

bright colour and pleasant taste; Bmypis @aPannuy

முள்ள சம்பாநேல்வகை, (9.)

eoSasarte kai-valam, 1. கை,

1. See

சுவாமி தமீழ்ச்செய்யுளில் இயற்றிய ஒர் அத்துவிதநால்.
ensaueveOund kaivalliyam, 2. <Kaivalya,
1. Absolute oneness, perfect isolation; satner
தன்மை. நிர்விஷய சைவல்யமாரிஷ்சள (சாயு. கருணா,
1). 2. Final emancipation; மோட்சம், (இவா)

கைராகி. 2. Property on hand; esGurgar. 3.
Fertility, luxuriance, richness of soil; Gasgtny.
சைவளமான சேசம், 8௦௦, 4. Skill in workmanஎர்ற; கைத்தோமிலின் திறம். சண்டோர் மருளக் சை
வளங் சாட்டி (பெருல், இலாவாண. 4, 194).

3. Success,

1. To be carefully tended; Guriptuc.G
வளர்தல். சைவளர் மயிலனாளை (கம்பரா. கோலக், 18).

gain;

அனுகூலம்.

Upanisad, one of 108; gidGac@
ஒன்று.
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Loc.

4.

An

euscsmisgysr

கைவளர்-தல் kai-valar-, v. intr. <id.+.

விஷயாச்ச£ங்களிலே

பழக்கழறுதல்.

குணங்களை (அஷ்டாசச. பச். 22).
கைவளை kai-valai, uv. <id.+.

சைவளருற

Wall-plate,

கைமாற்று, 1.

2.

(மிங்)

horizontal beam

upon

a

wall or upon projecting corbels, supporting the

ends

of

other

கூரையைத்

beams

தாங்தமாறு

or

roof-trusses;

மேற்

சுவர்ழதலியவற்றிலமைக்தஞ்

சட்டம்.

MEAP Y-Gv kai-varru-, உ. intr,
1,

To

become

'போநளின்றி

reduced

நிலைமை

in

தாழ்தல்,

a@seupai(am)-5

circumstances;

2,

handed; sauSSCurpermge.

<id.+.

1௦

be empty-

v.

intr.

BOBAUST OLD kai-vanmai, 1. <id.+.

See

<id.+.

566 கைவற்று-,

கைவல்லபம்.

கைவா!-தல்

intr,

pert;

“கை84-,

[கைவருதல்]
1. To become

தேர்ச்சிபெறுதல்.

இருக்குமவர்கள்

kai-varal-,
01/09.

14-98)

proficient, ex-

வேததாத்பரியங்

(ஈடு, 10,

௨.

1, 2).

2. To

சைவர்

happen

கைவாரங்கொள்்(ளு)-தல்

kol-, v. tir. Cid.+.
அதிகாரதோரணை

wave

கூத்தை

the

கொள்ளுதல்.

hand

as

14-ம்.

1. To assume authority;
2. To

a signal

to

நிறுத்தும்போருட்டூக் கையை

கைவாரம் 1வ/-கவர) 1. “16.4.
véramu.]

pronounced

1, Benediction,

with

hands;

2. Wage in kind for pressing pulp of palmyra
fruits or preparing palmyra roots; பனங்கிழங்கு

உண்டாக்குதல் முதலியவற்றுக்குக் கோடுக்தங்கூலி, (7.)

3. Equal division of a crop; sfams&. 4. Edge,

as of a diamond;

aufapgoSwarb
ide ழனை.

கைவாரிகள்

kai-varikal,

2.

ம௨4-௮8-, ௨.

intr, C<enaS+.
To be disposed to do a thing;
ஒன்றைச் சேய்யக் கையெழதல்.
அடிக்கச் கைவர
வில்லை.

OBUTEG
கைவாத.
கைவாகு

kai-vakku,
kai-vaku,

eene8. Loc.

2.

n.

2. [M. kaivakku.]

<id.+.

<id.+.

4௦ 14200) கையால் இளுதற்த உரிய

நிலை.

பக்ரி ல்ர-

To eat in large

quantities;

நிறைய உண்ணுதல். 10௦.
கைவாங்கு-தல்

intr.

To withdraw;

2b

சைவாங்கனொாயோ

வ்யா.),--4.

kai-vahku-,

நீங்குதல்.
(இவ்,

1. See

Being ready

கைவாங்கியுண்(ணு)-கல்
un-, v. ir, <id.+.

See

v

<id.+.

சகணத்தினின்

தஇிருகெடுந், 16, 128,

To cut off the hand; to amputate;

கையைவேட்டூதல்.

கைவாகி
vGSi.]

kai-vaci, 1. <id.+.

[M. kai-

506 கைராசி.

கைவாய்க்கால்

௨89-118], உ <id.+.

Small channel branching out from the main
006) சிறுகால்வாய். (சொல், பொ. 1, இளம்பூச.)

eosamue® kai-vaycci, n. <id.+.
௨020) சிறு வாய்ச்சிக்கருவி. (W.)

Little

4சைவாசம்.

[T. Aafvdri.] Panegyrists of a king, whose duty
is to praise standing with raised hands; Sd

1. Hand-saw;

[கைவருதல்]

praise

கைதூக்கிக்

கூறும் வாழ்த்து. புதப்பட்டருளினவுடனே ஜயசப்வ்
சளாலே கைவாரம் பண்ணாறதம் (கோயிலொ. 89),

cessful, attained; maa. Ggev.

கைவா“தல்

[T. kai-

encomium,

raised

and

dance;

உயரவேடூத்து

வீசுதல். (ஒழிவி. பொ.த. 1) உரை.)

றேத்துவார். (லப். 5, 48, அரும்.)
engauren kai-val, 1. <ers5+.

வாராதாடில் (௪. 2, 8, 34), werper).

raise

stop

10260௪)
ஒருங்கே
நீகழ்தல்.
காட்டிய பத்தும்
சைவரு மெனினே (மம்பியகப். 36). 3, To be suc'இர்தப்பாவனை
கை:

See

மூன்று ரூபாய் கைவாய்ப்பாய் வாங்கி.

யிருக்கறேன். 100.

[M. hai-

கைத்தொடி.

1. Armlet;

vala.]

eosourin
sity kai-vayppu, x. <id.+.

habituated, experienced;

2. To be accustomed,

(கோரி)

கைவிஞ்சு-தல்

1122

கைவளை

easton,

Loc.

2.

[M.kaival.]

சிறுவாள். (தொல். பொ. 1, இளம்பூர.)
DSaAMOTIGOL

886 கைவளை.
விடு. 61).

Short sword;

kai-vala-p-pai, ». <id. +.

பாக்”ட்ட சைவாளப்பையும் (விறலி

கைவாளம்

4-44]80),

1.

<id.+.

See

கைவாளை, தொக்கிய சைவாளமென்
று தாக்க (விறலி
விடு, 809).
கைவாளரம்

kai-val-aram,

Handsaw-file; #fu: ajrarms.

1,

<id.+.

(C.E.M.)

ensaurtar kai-valai, n. <id.+ perh. ang-.
Pouch with a wrapper, betel pouch;

sja_tenus.

சம்மூடைய சைவாளையிவேயிருந்த இர்த்தவிக்கெக.த்தை
(குருபசம், 571, பன்னீ.).
கைவாளைப்பை kai-vilai-p-pai, ஈ. 410.
+. 826 கைவானை, (34)
கைவாளைவட்டுவம்

ரட் €ர்ம் 4.

kai-valai-vattuvam,

See anseurten. (W.)

OSOuUT I kai-v-dru,

1, €ர்ம் (J.) 1. Suitable

opportunity; séaewush.

கைவிசேடம்
566 கைராசி.

2. See கைலாத.

௮1௦8௧,

மருத்துவர்ச்கோ

சன்னிலே (அறப். ௪௪. 33),

ச. <id.+. 1.
சயங் கைவிசேடர்.

2. 1:௯8; பரிசு. 1:0௦.

கைவிஞ்சு-தல் kai-vificu-, v. intr. <id.+To exceed the limit; அளவுகடத்தல். கைவிஞ்
சி

மோகமுற (இருவாய், அற், (2).

1128

கைவிட்டம்

eoeoSL_t_tb kai-vittam, 1. <id.4+. Crosstwo

piece, cross-beam,
brace connecting
181185) வீட்டின் துறுக்குவிட்டம். (௦1/07.

+.

கைவிடாப்படை 1ஃ4.41(8-ற-றவவம் 2. <id.

Hand-weapon, weapon held in hand, dist.

fr. kai-vitu-patar; சஸ்திரம்,

[T.

haividu, M, kaivitu.|
To forsake, abandon,
desert, as dependents; to shun, eschew, as pas-

54005) விட்டோமிதல், பெரியோர் சண்டு கைவிட்ட
மயல் (காலடி, 43).
@msaI@iient_ kai-vitu-patai, n. <id.+.

To shake one’s hands in (a) denial, (b) fear,

(c) surprise, (d) நாவ; மறுப்பு, அச்சம், வியப்பு,
புகழ்ச்சி என்பவற்றின் குறியாகக் கையை ௮சைத்தல்.
(a) இனித்சவிர் விச்சையெனக் கைவிதர்த்தலுமே
(கலில், 160). (5) அடியார் சூழ்ச்.து கைலிதிர்க்கொண்டு.
(இருவாலவா, 37, 39). (௦) வியந்து கைவிஇிர்ப்ப (வேச.
2366). (4) அங்கை விஇர்த்தாவ் கரசவை புகழ (பெருங்,
உஞ்சைக். 32, 58),

நாற்றைப்

the

process

of

விதைத்தபடியே

கைவஷிதைப்பு kai-vitaippu, 1. <id.+.
Sowing in dry earth; ysgRoFengtny. Loc.
kai-viyalam, n. <id.+visésa.

See கைவிசேடம், 2. 7.௦௩.

கைவிரசு 14-௦0) 1. 418.
4 விரை.

[1ம.

haibirsu.] 588 கைவிரைவு.
கைவிரி-த்தல் 120௭ம், உன்ற. <id.+.
1. To stretch out the hands in begging; uP Sab
காகக் கைநீட்டூதல். கைவிரித் செவசளித்சாலும் கன்
ஹென்

வேற்ற

indicate

வளநிஇ

(பிரமோச்.

inability,

one’s

இயலாமை தநிப்பித்தல்.

6,

54),

disappoint;

ensaSonsoy kai-viraivu, 1. <id.+.
ness

as in shuffling

of hand,

விரைந்து தொழில்செய்யுந் தன்மை.
MSEAIVSEELD

kai-vilakkam,

Catamenia; ao4%.

MSMVSS
1. Sending

floor

after

away

cards;

1.

2. 1௦

தன்னால்

Quickemaufgyeo

<id.+.

Loc.

kai-vilakku, vn. <id.+.
beggars from

giving

them

n.

<id.+.

[M.

Cash-price; Cand விலே.

அவன்

kai1.

கைவிளச்சமில்லாதவன்,

lamp, small portable 1அணற; சிறூவிளக்கு.

கேந்இ (2வ௪. 1542),
கைவிளி kai-vili, 1. <id.+.

2.

(5.)

semnin?§as

கைவிளச்.

Whistle pro-

duced by applying the hand to the lips; msume

உதட்டைமடித்து

ஊதியெழப்பும்

சீழ்க்கை

யோலி.

மதவசழை)்த கைவிளி (சேபு. சங்கரபா. 7).

eneoS a kai-viricu, ஐ, <id.+. Handrocket, a kind of fire-work; egauas aurenris. (J.)
aneasitesr kai-vinai,

வேலை. வித்தக ரியத்திய . .

a.

<id.+.

See

aa

; கைவினைச் சத்திரம்

19, 5).

ensol@eregosr

kai-vinaifian, உ.
workman;

கைவிஸ்தாரம்

O&SEH

<id.+.

Gamgeura?.

kai-vistaram, உ.

Decoration; ajeutuansie.

<id.+.

Colloq.

kai-viccu,

n.

<id.+.

1. [M.

kaivicct.|
Swing or free motion of the arms,
as in walking;
madiams.
கைலீச்சொன்றே.

பென மைம்பதுபொன் (சணிப்பா. 11, 132, 334), 2.
Cash on 18௭0) கையிரப்புத்தோகை. (9) 3.
Strength, ability; கைத்திறம். அசச்சன் சைவீச்ச
(இசாமகா. பாலகா, 5).
OOS 2599 kai-vinai, n. <id.+.

lute;

ஒருவகை

நரப்புக்கருவி.

சைவீணை

A kind of

முழக்க

(சொண்டல்கவிடு, 511),

்

OES GH kaivitu, 1. <U. haifiyat.

account or report.
கைவேகம்

கைவிரைவு,

கைவேல்

566 கையிது.

1௮)

ச.

Detailed

<es5+.

14-௮6], ஈ. 414.4,

கா

See

ஸர

கப்பணம். கைவேல் சளித்றொடு போச் (கதன், 774).
கைவேலை kai-vélai, 1, id. +. 1. Manual
labour, handicraft; ma$@smge. 2, Workmanஎர்ற;. கைத்தொயிற்றிறம்.
3. That which is
wrought by hand; கையாந்செய்தது.

MSEMU-FWV

the threshing-

alms;

Mana-

e@meSloréetd kai-vilakkam, ». <id.+.

866 கைராசி.

Cultiva-

transplantation;

4௦0.

emasoSusortd

kai-vilai,

Artisan, mechanic,

பெயர்த்துநடுகையின்றி

பயிர்சேய்சை,

kai-vilanku, n. <id.+.

vila, Tu. kaibile.}

Fenu-

(மலை.),

ensaiion
5? kai-vitai, u. <id.+.
without

osoIMHG

cles, handcuffs; maS8Gib Seutig,.

(மணி.

566 வேநீதயம்.

தூரியகிரணம்

கண்ணிற்படாதபடி கையால் மறைக்கை.

wader EG kai-vilakku,n. <id.+. Hand-

ObOIRI-SSM kai-vitir-, v. intr. <id.+.

emasallangs’ kai-vitai, 1. perh. id.+.

2. Shading the

Dexterity, workmanship; CgnbeSér @meno.

Missile weapon, as an afrow, dist. fr. kai-vitd-pந்க[40 அஸ்திரம், (பிங்.)

tion

கோடுத்து யாசகர்களை அனுப்புகை,

eyes from the sun with the hands;

கைவிலை

(பிங்.)

erS0IO-Fov kai-vitu-, v. tr. <id.+.

greek.

கைவை.த்தல்

1.

kai-vai-,

v.

To enter, as on a disquisition;

<id.+.

intr,

WrGaksse,

1124

கைனி

2

த
ier
as
:
பகவதீவிஷயத்தித் சைவைத்தார் (ஈ9) 6 2 ப்ர).

திரு$ேல். Collog. 3. To

To steal, embezzle;

consecrate by laying hands 00; கைவைத்துக் தந.

1, To beat, belabour;

Lahr dga. Chr.—tr.

2, 1௦ 560006) 85

அடித்தல்.

ge. Wl.

Widow;

kaini, 1. <esdew.

eso

கற்பமித்

௨ 30002)

mab

(இலா.),

பேண்.

enzo kaini, n, 4கை3, 10௨ 1301 naksatra.

See seb®

(Se).

roots;

தறுகிவ்ளைந்த

பனங்.

கிழங்த. (0)
கொக்கரிடத்தல் 1௦11ம், 77 உ ன்கூ [5.
hokkarificu,

K.

kokkarisu.}

1. To

triumph, to vaunt; ayranf gan.

சுற்ற (கவிங், 150).

in

Gsréahs svens

2. [M. kokku.]

hen; to cackle, as goose;

shout

To cluck, as

to chuckle,

as crow;

கோழிழதலியன கூவுதல்.

எருவைகூடிச் கொச்கரித்

ing, vaunting; atés2n.

குருதி குடிகாளி கொக்கறி

இட (கு. மீட்டிப். 47).
கொக்கரி* 101041 x. 4சொச்சரி-,

Shout-

செய் (இருப்பு. 179),
கொக்கரை 1010/ரல், ௪. [T. kokkera, K.

(W.)

கொக்கி 1மய௨் உ. 4கொக்கு?, ௦4, 882. [T.
kokki, K. Tu. kokke, M. kokka.] 1. Hook, clasp,
as of a necklace or earring; Ganaga?. 2. Hooked
knife attached to a long bamboo, for cutting

leaves and twigs; gimcy. நுனியிற்சேருதம் இருப்புக்

கருவி. 40௦.

GarSBCyap

kokki-p-pulu,

7. 4கொக்க

Hook-worm; & Worms,

DersBripp’@

The compound of ¢ and 9.
palmyra

௦ ஜிர15) கோக்கான் விளையா€தல்.

+.

Qerdetug kokkatti, 1. Short and slightly
crooked

DaréararQasG-sev
kokkin-vettu-,
v. intr, <@seéarer+.
To play with pebbles,

+.

கொ
கொ,

2.

கொக்குமத்தாரை

Lock

kokki-p-pittu,

of a clasp in an

ணத்திலுள்ள பூட்டு, (W.)

n.

<id.

ornament;

ஆபர

QaréPeper
om kokki-mullu, ம. <id.+.
Hedge caper.

8௦௦ காடீடுக்கத்தரி,

கொக்கில் 01001), n. <id.

(௩.)

Hook of a clasp;

ஆபரணக்கோகீதவாய்.

Dar ésPaumus kokki-vay, ». <id.+.

கோக்தவாய்.

கொக்வொய்

முத்தாரமாகச்

(சிலப். 6, 101, அரும்.).

கொக்டிறகு

kokkiraku,

nu.

மந்தாரை, (புட்ப, 5.)

See
செய்த

See

Candy

DaréGo@io6 sre07 — kokkiraku-man.

tarai, 2.

566 கோக்தமந்தாரை.

(3. 38. 521.)

கொக்கு! kokku, n. <Pkt. hokkai. [2
hokkera, K. kokkare, M. hokku, Tu. korigu.]
hokke, M. kokkara.| 1. Crookedness, deformity; 1. Common crane, Grus cinerea; upsmecims.
வளைவு, 4௦0. 2. 1₹8%68; வைக்கோவெடுக்தங் கருவி. பைங்சாற் கொக்கின் (புறகா, 342). 2. Stork; Candy,
Loc.

3. Chank with spiral turning to the right;

aabytsemg,. (Gar)
instrument;

4. A

ambSumions.

(சேவா. 114], 7).

5. 9௦;

9246) பாம்பு. (அக. நி.)
8. 568 தானம். (அக. கி.)

kind

of

தாளமலி

musical
சொக்கரை

வில். (அக. நி.)

6.

7. 1961) வலை. (௮௧. கி.)
9. Dried integument

041106 றவிராரா௨ 8௦௪2) பனை தேங்கு முதலியவற்றின்

வற்றியுலரீந்த இளமட்ல். (7.)

கொக்கரையுடும்பு %0102-ப.3-ப(மறையு, 2.

<@srése0+.
as resembling
உடம்பு.

கொக்கறை

Lizard of the varanus species,
a dried integument; ஒருவகை

%௦02£வ், 1. 886 கொக்கரை, 9,

கொக்காட்டல்

சீராட்டுகை, (யாழ். ௮௧.)
கொக்காம்பாளை

ஹ்ம்; செடிவகை. (7.)

1௦80௮1)

with

seven

Fondling;

3. Paddy-bird; Canégams.

19th naksatra.

tree,

pebbles;

க.

A

க game played by

எழு கூழாஙிகற்களைக

கோண்டு ஆடம் மகளிர்வினேயாட்டுவகை, (7.)

4. The

See முலம். கொக்குச்சோதி (விதான.

குளாகுண, 12).
கொக்கு* 0100)
Mangifera

உ. <Tu, hokku. Mango

indica;

win.

அளு

மாமசத்

தைச் கொச்கென்பஅ (சொல், சொல், 400, உம).
கொக்கு? மயி, ஐ, 04. 858௪, நபிக dog,

Canis dukhunensis; Cappuis.

(Se.)

கொக்கு* kokku, n. perth. கொங்கு.

Horse;

58ers. (Se)

QseTSGSEV

kokku-k-kal, n. Agate. See

சிலமான்கல். (87.)

கொக்குதோவு

@arég+.

kokku-ndvu,

௩. perh,

1. A blight affecting paddy; Gre

நோய்வகை,

kokkim-palai,

கொக்கான் 1௦104, உ.

girls

n.

ams.

2,

A

contagious

disease

among

819862; இடுகட்த& காணும் orf pray. (M, Cm. D. 249.)

Qeré@Guwt_y

+.

kokku-matti,

உ. perh. id.

Cockle, Cordium edule; &f%oums.

OstéGingSte97
<id.+.

1.

(W.)

kokku-mantarai,

Taper-pointed

mountain

7.

ebony,

1125

கொக்குமீன்

m. sh. Bauhinia actminata; வேள்ளைமந்தாரை.
2. A kind

of

Colloq.

woman’s

cloth;

ysea:

ace.

கொங்குவேள்
கொங்கணவர்

கொங்கணர்.
கணவா!

QareéGuSor kokku-min, n. <id.+. Longnosed fish.

566 ஊசிக்கழத்தி.

(34. 34. 203.)

கொங்கணி! 1ஙிவர், n. <id.

See

மையறு கொக்குவம் பசதமலி கணிசஞ்

சத்தம் (வள்ள. சுரி. பாயி. 9).

கொக்குவாய்

ஈ. <id.

Inhabitant

10//ய ந, 4. <Qsrée+.

கொங்கணீ்

konkani, 1.

See கோங்காணி,

(w.)
QaerhsLd konkam, 1. <Canig. (wrg. ௮௪.)
1. A portion of the Tami! country. See Garis.

The hook of a clasp in an ornament held by the

2. A mineral poison; Garersuta, teri.

HCG. சொக்குவாய் ஒன்றும் (8. 1, 1, ii, 396, 150).
கொக்கேறி 1046], 1. Sola pith. See

s+.

patu-kanni;

நெட்டி.

gusenS8h

படுகண்ணியிற்கசேநதம்

(L.)

Qasrsons kokkai, n. See CanB&. (J.)
கொக்கைக்கல்
கொற்கை.

kokkai-k-kal,

Oar éGnSFF 55D
கொக்கை,

was. (W.)

Small

கொக்கைச்சால்
kuski+.

தரை. (1.)

உ.

Coral stone; a°Gaanbacd.

Balk

perh.
(W.)

kokkai-c-cattakam, ௪.

bill-hook; qpamad

For

kokkai-c-cal, n. perh. U.

in ploughing;

உழவுச்சால்படாத

கொக்கோகம் 1201-0) ஈ. €284867க. &
treatise

on erotics translated

Varakunarama

Pantiyan;

from

Sanskrit

by

awgeersnmurodorigws

னல் வட்மோழியினின்றும் மோழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு

கொங்கராயர் konka-rayar, x. prob. Gari

கொக்கோவெனல் 1:01/6-4-2], 1. 0௦௦.
expr. of cackling, clucking; gf ஒலிக்தறிப்பு.

உடையார்சாதியைச்சார்ந்த பாளையக்காசர்களின் பட்டப்

Guwt.

(Gorn. 515. 4).

konkanam,

n.

2. Title of a Kallar

sub-caste;

கள்ளர்

சாதிவகையினரின் பட்டப்பேயர். 77.
கொங்கரி 1௦),
லோவற௦ற;

ச. நால். சொக்கு
4 அரி,

ஏல அரிசி. (மலை.)

Qarwaect
of the Konku

konkanew.
country;

<id.

1. Inhabitant

Can@agntundé.

வாட் Qsrmar (Gade. 393).

alla

2. Céra king; Gaze,

(Bair)

Qarmstesh konkaini, 1. Covering against
rain; made of palin leaf, grass 0 16605) மமையைத்
தாங்க உடலிற்கவிககும் சம்பங்கூடை.

கொங்காரம் 1௦பிகாவ, n. perh. சொங்கு4
ஆர்-.

Arnotto,

s.

tr,

Bira

orellana;

துங்குமம்.

(eo)

QaerGy. kokuti, n, A variety of jasmine
௦6526) ழுல்லைக்கோடிவகை, குவிமுகையன கொகுடி.

1, Title of poligars of the Utaiyar caste,

probably from Konkaraya-palaiyam in Kallakkurichi taluq of S. &ா௦௦(; தேன்னார்க்காடூ ஜில்லா
கள்ளக்தறிச்சித் தாலுகா கோங்க ராயபாளையத்திலுள்ள.

காமநூல்.

Qanmsoerd

See
கொங்

நினேத்தாயோ

01 180014; கோங்கணதேசத்தாள்.

QawS@Goutd kokkuvam, 1. <kOkkGha.

கொக்கோகம்.

(ரப/ஷலலா,

கொக்சென்று

Qermareresr

konkdlan, n.

<id.+.

A

breed of horses probably of the Kofku country;
குதிரைவகை, (அசுவசா. 151.)

கொங்கு 10ர்1ய), ஈ. 1. [8. 8சக்க, 14. Rosin,

<Kénkana.

1. Konkan, the low country of Western India
between the Ghats and the Arabian Sea extending from Goa to Guzerat, one of 56 técam, q.v.;

Tu. konga.}

கிழக்தம்

தழீழ்நாடூ, சொங்ளெங் கோசர் (சிலப். உரைபெறு. 2),

The

Tamil

country

comprising

the districts of Coimbatore,
Salem and
a
portion of Mysore; Gsaushygaut சேலம் ஜில்லாக்

மேற்கத்தோடர்ச்சிமலைக்க மேற்தம் அழபிக்கடலுக்தக் களும் மைசூர்ச்சீமையின் ஒர பததியுமாக
கூர்ச்சரத்துக்தத்

தேற்தம்

கோவாவுக்க

வடக்தமாக உள்ளதும் ஐம்பத்தாறு தேசங்களுள் ஒன்று:

மான நாட, (ஈன். 272, மயிலை.)
2. Language of
Konkan, one of 18 languages referred to in

Tamil works; sibgitadh apin0h
கட்டுப் பாஷைகளுள் ஒன்று. (இவொ.)
கொங்கணர்

மங்வரு,

n.

<id.

uf

St

1.

In-

spamy

(6I@AL.

yigta.

83).

3.

வாசனை.

கொக்கு விம்முபூங் கோதை

(வக.

2680).

4.

(மிங்)

Csad

Honey;

(@gurem.

6. A dark

kind

184).

Gad.

கொக்கு

Fragrance,

0001)

2.

habitants of Konkan; கோங்கணதேசத்தார்.
2.
An ancient Tamil 814012) பண்டைத் தமிழ்ச்

சித்தத ளோருவர்,

2. Farina, pollen of flowers;

அடங்கிய

மாதரார்

Osrigeat

5. Toddyj

ar.

of bottle-gourd;

agg

சுரை. (மலை) 7. 1481; புறத்தோல். Loc.
கொங்குவேள் %௦/்1:ப-96], 4. 4கொங்கு 4.
Author

of a Tamil

classical work known

as

பேருங்கதையேன்னுந்
Perunkatai;
ஆசிரியர். கொங்குவேள்
இயற்றிய

தமிழ்க்காவியம்
மாக்கதையைச்

கூறேம் (லக. முசவுரை; 13).
konku-vélalar,
கொங்குவேளாளர்

<id.+.

1.

Vélalas of the Konku country; கொங்கு

நாட்டு வேளாளர்.

கொங்கை (விஷ் உ. [M. konka.] 1.
Woman's breast; ஓலே. கொங்கை முன்றிற் குங்கும
மெழுதாள்

(லெப்.

2. Protuberances

4, 49).

1005 04௨166) மரத்தின் pgG.
நம)

கம்புத்தானியத்தின் உமி.

கொச்சக்கயிறு
guccha+.

Rope

(W.)

3. Kambu

%௦௦௦-ட3ஷர்ரம்
of

உ. நாம்.

coconut

fibre;

(ேங்கின் கதம்பைநாராற் சேய்யப்படுங் கயிறு.

கொச்சகக்கலிப்பா

varieties,

or

Loc.

made

n. <Qsrései+.

1௦௦.

1௦௦௦௨௦1111.
ற-ற8,

A species of kali verse, of five

viz.,

கொச்சைமுனி

1126

கொங்குவேளாளர்

laravu,

taravinai,

cikralicai,

pakralicai, mayatkicai; தரவு, தவிர, சிஃற
மிசை, பஃறமிசை, மயங்கிசை என்னும் ஐம்பீரிவுடைய

கொச்சிக்காய் 1௦௦௦-10-10, 1. 4கொச்ச2-.,
566 ஊசிமிளகாய். (1. 38. 170.)

கொச்சிக்குழந்தை %௦௦௦-1-%ப1ஹ(வ், ௬.
perh.id. A prepared arsenic; வைப்பரிதாரம். (94.)
QaréASS5UT5E95
79. <id.+.

(L.)

Bilimbi

கொச்சிதாய

small

species

kocci-t-tamarattai,

tree.

See

kocci-nay,

of dog

from

லிநந்துவரும் சிறுநாய்சீசாதி, 7௦௦.

புளிச்சைக்காய்,

1.

<id.+.

Cochin;

A

Gané&u?

கொச்சிமஞ்சள் 1௦௦௦-0௨8௦), ஈ. “716.4.
Wild
aus.

turmeric,
(W.)

Curcuma

aromatica;

wear

QaréAWon sds kocci-milakay, 1. <id.
+.

Bird-pepper.

See em&Weramis.

கொச்சிலித்இப்புல்
<M. hoccilatcippullu.,
Ayris

ராரா;

(M. M. 170.)

%௦௦௦414(0-ஐ-ற0ப],

1.

Ringworm-killer, s. sh.,

மேகப்படையைப்போக்கும்

புல்வகை.,

(2. 1௭. 229)
கலிப்பாவகை. (யாப். வி. 81.)
கொச்சு! %௦௦ட 2. prob. guccha, [Tu.
கொச்சகம்" %௦௦௦விஷ௭, 1. 4கொய்சசம். 1. Kofju.] 785561; தஞ்சம். (கோயிலொ. 97.)
66 கொச்சகக்கலிப்பா, (சாரிகை, செய். 12.) 2.
கொச்சு* koccu, 1. <K. gojjn. [Tu. gofii.]
Ornamental pleating of a cloth when worn;

டையுள் ஒருவமி& சொய்தட£கிக கட்டுவது. (தொல்.

பா.

433,

உரை.)

of ampdtarazkam;

3. One

of

the

elements

odGunsskiseypcnSaggar

ஒன்று. (தொல். பொ, 464.) 4. One of the elements of paripdtal; uum guentiysagner coro.

(@aré. Qur. 433.)

1. 4சொச்சை.

866

கொச்சை, 1. ஜெப்பில்லாகசனை ஒருசாசார் கொச்சை
யென்றும் சொச்சகமென்.ம் வழங்குவர் (யாப், வி. 79).
koccam,

1.

160000,

1. 4கொச்ச3,

586 கோச்சக்கயிறு.

Loc.

கொச்சன்
ஷு

Young

சிறுபையன்.

Qaréenter koccalai, 1.

மீன்வகை, (14)

Darth" kocci, n.

tamarind,

A kind of fish;

Pulp of the wood-apple;

3. Bird-pepper.

886 ஊசி

மீனகாய். (மலை.)
கொச்சி? 1௦௦௨ ஈ. நால். %. கண. Fire;
நெநப்பு. (௮௪. நி.)
கொச்சி 1௦௦௦, ஈ. prob. emié@. Dry shell

of a young coconut after the kernel is taken
௦ய0) இனங்கோட்டங்காய்ச்சி, (7.)

mangoes,

chillies,

etc.,

salt,

etc.;

கத்தரிக்காய் மாங்காய் முதலியவற்றில், புளி மிளகாய்
உப்பு முதலியவற்றைச் சேர்த்துப் பதப்படுத்திய தழம்பு
வகை.

்

koccu, adj.

3௦02); சிநிய.

<M. koccu.

கொச்சுப் பையன்.

Small,

Loc. |

Qaréang koccai, n.<kutsd. 1. [M. kocen.]
Meanness,

despicableness;

இழிவு.

கொச்சை

மானுடர் கம்பரா, யுத். மர்இரப் 101).
2. Mean,
4690101016 ற6ர500; இழிந்தவன். கொச்சைச் ஐன்
மதி (கம்பரா. யுத். மக்.இரப். 112). 3, 011411) காமி.

கொச்சை

வேந்சன்

கொச்சைச்சோல்,

விளாம்பழத்தின் உள்ளீடு, (w.)
கொச்சி? ௦௦௨, n. 408. 8௦204 1. Cochin
51216; சே ரநாட்டிலுள்ள ஒர் இராச்சியம். 2. Town
of Cochin; et et,

with

Qaréa*

கொச்சகம்” %௦௦௦வ௨௱,
கொச்சம்

A thick mess of boiled brinjals,

seasoned

0௦௦0.

வேள்ளாடூ,

(சேவா.

5. Sheep;

1035,

96.

(இவொா.)

11),

4.

(Bar)

See

6.

7. See கொச்சை

நாற்றம், 2.

Oars onF&5u9 1 koccai-k-kayiru, 1.
கொச்சக்கயிறு,

See

10௦.

கொச்சைச்சொல்

%௦௦௦௨4-௦-001, 1. 4கொச்

சை.
1. Lisping; rustic or unrefined speech;
திருநீதாப்பேச்சு. 2. Vulgar. language; @&Gane.

கொச்சை நாற்றம் ௦௦0.

ஈ8ராகற, ச. 410.

+. Loc.
1. Smell of sheep’s milk; ஆட்டுப்பால்:
நாற்றம்.
2. Offensive smell of milk, mother’s

milk, etc.; ured முதலியவற்றின் ழடை நாற்றம்.

_Oatéene apes

Tiru-fanacampantar,

koccai-muni, n.. <id.+.
as

born

in

Cikali;

கொஞ்சவிலக்கம்

1127

கொச்சையர்

[2காழியித் பிதந்த முனிவர்] திருஞானசம்பந்தர். எட்
டர்புகழ் கொச்சைமுனி

கொச்சையர் %௦௦0ஷ்லா, n. <id.
herds,

shepherds;

விடைச்சியர்
(இளையார்.

@anwt.

(இருப்பு.

255),

1, Cow-

Qsnéeneust

persons;

1௦௦௦24. 2ஷவர, 1. 410-4.

124, 1).

கொச்சைவீச்சம் koccai-viccam, 1. <id.
பூ, 866 கொச்சைநாற்றம், சொச்சைகீச்சம் மாறாமல்,
போனாலும் பையன் பேச்சுத் அடுக்சாயிருக் கறத.
கொசக்காரன் %008-1-1820) 1. 886884.

Pattadar; ucumprt. Loc.

கொசகம் 1௦0180, 1. 566 கொய்சகம்.
கொசமசக்கு 1௦8-லலவியய, 1. See 5%
(யாழ். ௮௧.)

கொசர் 1௦௦2, ஈ. 40. khusr.

See get.

கொசலை kocalai, 1. 566 தசலை. (0. %. 1.)
கொசவம் kocavam, 1. 866 கோய்சகம்.
Collog.

Qaereg kocaru, 1. <U. khusr.

See gat.

கொசாம் 1௦௦80, 1. 568 கொய்சகம். 0௦1/2.
கொசான் 1௦0), 1. 566 கொய்சகம்.

கொ௫ிகம்
Cloth; grr.

kocikam,

x.

றம௦ு.

கோசம்.

(96. &.)

@ara! kocu, n. <@smi-.

Loose inner end

or corner of a cloth brought

between

and tucked in behind; seh.

(W.)

the legs

Qairs:* kocu, n. 1. Mosquito, gnat, Culex;
பெருங்கோதுது,
2. Eyefly which gathers
in
clusters on hanging threads, Muscidae; &
Gamgig. Collog.

கொசுக்கட்டை
small

bird;

kocu-k-kattai, n.

நுண்ணிச்சிறை

என்னும் தவி.

A very
(யாழ்.

௮௪)
கொசுகம் 1௦01௨0, 5. 866 கொய்சகம். (9.)
கொசுகாந்தேன் 1:௦௦ய4:3௦-6, 1. 4சொச்கு.
+.

566 கோசுத்தேன், (0.)
கொசுகு %௦௦0, ».

. a Bw

(wnPa, 40, 17).

கொசுகுதலை
&ஸ்றம் 01 றகர;

கொசுத்தேன்

See Cara’,

Osre@

%௦௦01ய-1212], ௩. 4கொசகு4.
நேல்வகை.

(4).

1௦04-4,

௭. 4கொசு?-.

Honey gathered and accumulated by eyeflies;
சிறுகோசுகினங்கள் சேர்த்துவைகீதந் தேன். (1.)

ர. <id.+.
FCakumes.

Qanahor srs kocu-milakay, உ. <id.+.
Bird-pepper.

சொச்சைய செண்மர்கள் (தருமர். 1394).

கொச்சைவயம்

kocu-t-tén-i,

bee, Apis nigrocincta;

(M. M. 870.)

woud

2. Young

பெவி1 சோழி. கொடியாடு கொச்சைவயமே (சேவா.

மசக்த.

கொசுத்தேணி
Mosquito

(,திருவாலவா. 38, 1):

566 ஊசிமிளகாய்.

கொசுமூட்டம்

70௦.

kocu-mittam, 1. <id.+.

Smoke to drive off mosquitoes; கோசுக்களைப்.
Gurs55D3, plG yas. (W.)
கொசுவம் kocuvam, 7. 566 கொய்சகம்.

Colloq.

கொசுவலை

1௦ரவிய்

un.

<Qsra?+.

4050 ப140-021) கோசுவாராமல் தடக்தம் வலை.

கொசுவு-தல்
To

plait,

1௦௦0௨0, 3 ௭, tr. <Osmis-.

gather

cloth when
go. Colloq.

into

folds,

wearing;

as the

end

y@rawdCamigy

of a

9645,

Qaraayarormesr kocu-v-ullan, 1, <@sre?
+.

Small

snipe;

சிறிய

உள்ளான்வகை.

கொசு

வுள்ளான்றன் கறியை (பதார்த்த. 884).
கொசுறு

kocuru, 1. <U. khusr.

See gat.

Dan Gh wO«T ehFLOTL koiican-koiicimay, adv. <@an@eb+.
[T. koficemukoficemuga.]

Little

by

சிறிதாய். Collog.

little,

QareprS Sood

by

degrees;

koicat-tanam,

#Sa

n. <id.

+. [T. hoficetanamu.] Sorry plight, pitiable
condition; meanness; stefan, Cangas
ser sang
யறிந்து (குற்றா. குற. 112, 1).

Qan@pe 5@hFLD

dupl.

of @srg@ ew.

kofica-naiicam,

1, Re-

A little, very small quan-

(படு) சிறிதளவு. கொஞ்சகஞ்சமிருந்சசையும் சொடுத்து
விட்டான். 00/01.
கொஞ்சப்படுத்
து- தல் %௦:2-ற-றயர்ப11ப5,
5. ச. 4கொஞ்சம்--.

To slight, disregard, treat

with contempt; @BapsGS gia. Loc.
கொஞ்சப்பேர்

koica-p-pér, x.

<id.+.

1, Ill-fame, bad reputation; su8t3g. (1.)

2.

A few persons; Set.

Q@ar@prto
hoficemn, K.

koticam,

kofica,

M.

n. perh. kifictt.
Roficam,

Tu.

[T.

kendra]

Little, small பெலாப்டு; சிறிது, கொஞ்சந்தங் இன்
பந்தந்து (இருப்பு. 609).
கொஞ்சல் 1௦6௦01, 1. 4கொஞ்சு-. [14, 4௦7ரி]

1, [%.

koccu.]

Childish

prattle;

wiped

சோல். (இவா.)
2. Amorous talk; ssacGude.
3. Fondling, caressing; Ga vats Car ghana.

கொஞ்சவிலக்கம்

கொஞ்சம்.

சூதகநீர். (3, 1.)

மு:

kofica-vilakkam,
1.
menses; FHatauges

1128

கொஞ்சன்

16820 றனா500)

கொஞ்சன் %0%௦8ற) 1, 404.

(இருப்பு. 609),

அற்பன். வஞ்சன் கொஞ்சன்

Opal orange,

47. மறும்

உ.

ஷ்

கொஞ்சி

டட பதவ

1

ம

யயம்

2. China-box, m. sh., Murraya

காட்டுக்கோஜ்சி.

exolicu; SrwhGang&. 3: Gum-lac tree, 1, tr.,
Schleachera tr1j11ga: பூவைமாம்,
1046-54௦2.

கொஞ்சவெஞ்சி

Lac tree. 886 தும்பாதிரி, (L.)
கொஞ்சு!-தல் %௦8௦0))

[M.

intr.

koficu.]

1. To lisp, to prattly, as children;

(உத்தரா.

சம்புவ,

மழலைபேசுதல்.
amorously,

ga
பேசுதல். 3. To fondle, caress; CacdatiCan
தல். +. 7௦ 1/9) முத்தமிடுதல். (.) 5. To sound

தவ. 148).
(பாரத. அருச்சுனன்.

கொஞ்சு? மந,
வகை

௪.

கொஞ்சவே

சிலம்பு

ஒலித்தல்.

இனிதாய்

920115)

இடம்

௦4

மன்;

ஒரு

மீன்.

கொஞ்சுகுதிரை %௦8௦யடயப்பப், 1. “கொஞ்
#-+.

is easy; மேன்னடை

pace

whose

Horse

யுள்ள கதிரை...

koiicu-natai, 8.

DatGhe Foot

(W.)

Easy pace; Gu gamer sont.

kotku-, 5 v. intr. cf. kut.

Dane G-5

0௦00ம்; சுழலூதல்.

1. 1௦ ஸு

12, 91),

மாதிரம் (மணி,
revolve;
கொட்கும்

<id.+.

வளிவலங் கொட்கு

2. To move in an orbit,

வாகச் சுடரொடு
சாலுண
சூழிவருதல்.
(புறகர, 43, 3), 3. To roam, wander;

திரிதல். கொடும்புலி கொட்கும்வழி (பஞ். 80).

4.

To be revealed; to come to view; CasatiuGge.

கடைச்சொட்சச்

(குறள், 663).

செய்சக்க சாண்மை

கொட்டக்காரன் 1௦(18-1-18129),ம. 4கொ
ua!+.

(6)

Oem.

Mischievous

kottakam,

ad

அடாபிடிக்காரன்.

றன50ா);

1.

<gosthaka.

See கோடீடகை, (3,)

Shed, cow-stall.

Qari esto kottakaram, 8. prob. Aostha
+agara,

[T. kotaramn,

kottara.]

Store-room,

பண்டம்வைக்தம்

அறை.

M. kottakaram,
granary;

Tu.

CsepaoSus

கெற்கூட்டி ணிசைசெறிந்த

கொட்டங்காய் 1௦183) ப. “கொட்டன்

00௦0௦0; தேங்காய். (மூ. ௮.)

கொட்டங்காய்ச்சி kottan-kaycci, n. <id.
காய்

Par.

[Tu.

kotfafji.]

Portion

QaertmiensFA
+.

கொட்டடி
Mhr.

f0thad:.

kottan-kaica, 1. <id.

10003;

சமையல்

kottati,
1.

2.

<U.

Room,

as

kéthari.

kitchen,

9000௨0)

முதலியவற்றிற்த உதவும் அறை,

கொட்டடியாசாமி
Gymnast,

kottati-y-icami,
athlete

trained

பயின்ற பயில்வான். 7.௦2.
கொட்டணக்காரி

மவ,

ம.

கொட்டணம் 10௨, ஈ. 40311. kottana. 1, fT. kotnamiu, K. kottana, M. kel
fanam.]

Pounding or

குத்துகை,

2. Carding; ugeGaacGma. Loc.

husking

paddy;

Css

Qasti
1 oer kottanai, 1. A herb growing
10 மாரு: 012005) கசிவு நிலத்தில் வளரும் ஒருவசைப்

பூட். (w.)

Qari” t_tb" kottam, . <@en@-.
ciliousness, arrogance;

Lo

gras

(sry,

@mmmny,

Abs.

4).

1, Super-

வேடர் சொட்

2, (70. gottu.]

Mischievousness; Gates.
கொட்டக்சாரன்.
3.
Petulance; கடகடூப்பு, Loc. 4. cf. ghdsa. Roaring, trumpeting;
ழிக்கம். கொட்ட மிடுங்செசம்.
(இசாமகா. பாலகா, 18),
5. Flowing, pouring;

நீர் ஓதலியன ஒழதகை. கொடுங்காத் குண்டிகைக்
கொட்ட மேய்ப்ப (பெரும். உஞ்சைக், 43, 130). 6.
(T. gottamu, K. kotta.]
Hollow piece of
bamboo for giving medicine to cattle; ur@

களுக்கு

மநந்துகொடுக்தம்

ழங்கிற்தழாய்.

Loc.

7.

Spindle for twisting thread; gnjbgiGam’
on.
(பாண். 166) உசை.) 8. Small ola basket; &Sus

ஒலைப்பேட்டி. கொழுங்குடி முசண்டை

fam.)

(குத்ரா. குற. 84, 4).

1.
the

கொட்டணம்--.
Woman who lives by rice௰0ய8102; கூலிக்கு நெந்தத்துபவள். 48.

marriage-pandal;
roofs, cow-stall,
sloping
பந்தல் விசேடம். கொட்டகைச் தூண் போற் காவிலங்க

Shed with

in

Muhammadan methods of bodily exercise, as
practising in a karati-k-hiitam; amy aargho

கொட்டம்” kottam, n.

kottamu, K. kottage, Tu. hotya.]

2,

சேலைவகை.

<id.+.

8௪ம்)

kottakai, n. <gosthaka.

cf.

store-

Cattie-shed; wik@4Gaavy.c.
3. Prisoner’s cell;
சிறைச்சாலை அறை,
4+. Check, silk cloth of a

(Tt.

Qart_tooe

a

560 கொட்டங்காம்ச்சி,

புரிபலவா நிலைக்கொட்டகாசத்தில் (பெரியபு, .இடல் கொள்ளவும் (பாண். 166).

கழி. 7).

of

coconut shell; Catiaad gtgdt ஒருபததி.

இன்பமாய்ப்

women;

young

as

or

sottly

talk

2. To

21),

கேட்டு

வுன்சொத்

Ru

Csr

+.

<id.+.

v.

5

கொட்டம்

மாட்டுத்தோழவம்.

<gostha.

எருது

கொட்டங்கட்டுவார்களா?.

கொட்டங்

Cattle-

நினைச்சவிட த்இற்

கொட்டம்? kottam, n. <hkustha. (M. 667
Costus

root;

ஒநவகை

வாசனைப்பண்டம்.

கொட்டமே கமழும் . , , மொய்குழல் (வேச. 2575).

கொட்டமடி-த்தல்

11 2

கொட்டமடி-த்தல்

1௦0௨1,

v. intr.

கொட்டம்.
To be mischievous or turbulent, as an unruly boy; warbGureruy. gies
sargh Cage.

கொட்டி க்கொள்(ளு)-தல்
படைச்சுலக்

கொட்டிலும

புடைக்சொட்

(பெருங், மகத, 14, 19).
where

டாரமும்

2. [K. hotdrit.]- Place

paddy or other grains are husked;

முதலிய தானியம் கத்துமீடம்,

Gs

3, Elephant-tall;

20௦,
4, 121206; அரண்மனை. 40௦.
கொட்டறை
kottarai, un. 886. கொட்டடி. யானைக்கூடம்.
5. 64. 661072.
Principal entrance of a palace,
(w.)
i
உர்) அரண்மனை ழதலியவற்றின் தலைவாசல்.
கொட்டன் 1௦04, 1. “கொட்டு, (.) 1. 1 (we

Mallet; கோட்டாப்புளி.

பநத்த-வன்-து.
threshing-floor;

2, Fat man or animal;

3. Coconut, as used
Gphapacwahieo

கிக்தம் தேங்காம்.

at the
ouGur

QETL_tLcoTSL_oML_ _ kottan-kattai,
கொட்டன்
4.

Mallet; Gamtumtiya?.

கொட்டாங்கச்சி டடம
கோட்டங்காய்சீசி,

nm

(J.)

உ

1. See

2. 566 கோட்டம்", 6. 2௦௦

கொட்டாங்கரந்தை
<Gsrt@u+.

580

10018ம் விஷயம்

கோட்டைக்கரநீதை.

௮௧)

கொட்டாங்கைச்சி

(யாழ்.

kottan-kaicci, n. See

கொட்டாங்கோரசை

101/80-16வ்

கொட்டாணிமறவன்

கொட்டாப்பி-த்தல்
Gaerc@-.

To

eat,

2.

A

kottini-maravan,

a, Asub-sect of 3மீவாவாஷ) மறவருள்
(E. 1.)

ஒரு சாதியார்.

10(8றர0, 71 உ ir.|
as

men

or

மக்கள் அல்லது விலங்தகள் உண்ணுதல். (7.)
கொட்டாப்பிடி kottippiti, n.

beasts;

See Cam

டாப்புளி.

கொட்டாப்புளி 1(18ழறய!, 2. 4கொட்டுப்
பிடி.

சள,

ஆயுதம்.

wooden

5

ட்

mallet; உளிமேல் அடிக்தம்
3

Derr
0 iOwi_ig. kotta-p-petti,

2. See

கோட்லடப்பேட்டி.

கொட்டாம்பிளி 148011, 1. 506 கோட்
டாப்புளி.

2௦௦.

Oar
“கொட்டு?

_tirio._ot_
ஆம்.

Stem

—kotti-mattsi,
of

a palimyra

ம.
leaf

grown fibrous and tough from the leaf being
cut off when

Comps

young; g2evanu இளைதாயிநக்கும்

வெட்டிவிடூவதால்

நார்நிரம்பிக்

யிநக்தம் பனேமட்டையின் அடிப்பகுதி. (1.)
கொட்டாய் 18

2. prob.

கடினமா

gostha.

See

கோட்டகை.

கொட்டாசம் (காக, ச. ௦4. 181ம. 26/78.

(T. koldramu, K. Tu. kottara, M. koltaram.]
1. cf. kosthdgdva,

வாயைத் திறந்து வேளிவீடம்

நேட்டூயீர்ப்பு, கொட்டாவி
பெரியாழ். 1, 4, 6).

கொள்ன்றான்

கொட்டாவிச்சுரம்
4சொட்டாவி4.

(இவ்.

%௦(185௦-௦பாக,

A

tirukki, 1. <id.+.

and thickets.

fever

attended

உ.
with

Granary; grafws aarg fur,

A plant growing in hedges

586 நாயுருவி. (மலை.)

கொட்டாவிவிடு-தல்
intr. Cid. +.

kind of sedge; கோரைவகை.

1௦1189), 2. <@sn2a-+ ged.

ந;

yawning and hiccoughing; Gamcurat ஓதலிய
வற்றேடூ கூடிய கரநோய்வகை, (வேட். 48.)
Aer eaSaiiy
mB — kottavi-vitஉ.

கோட்டங்காய்சீசி.

perh.

கொட்டாவி
[14. 6//8௦7.]

1. To yawn;

itu-,
anured CrcGuwtbaed.

2. To die, suffer the last gasp, used in jest;
@whse. Colloq. 3. To be fatigued or exhausted,
as by work; atenggniGurge. Loc.
<T. botaru.
கொட்டாறு
16/80, n
Salt-pan; atiusemb. (Ww. G.)

கொட்டான்!

கொட்டன், 1. (7.),

கொட்டான்?

௦080) 1) <@srcG-.
1௦060,

n. Small

See

ola case.

566 குட்டான்.

கொட்டி!

மரு,

aquatic plant,

Cangams,

Osriiny

குண். 17).

கொட்டி?
of Siva.

See

உ.

[T.

Apouogeton

M.

வ]

kotti, 1, 4கொட்டு-,
கோடுகொட்டி.

(லப்.

கொட்டி? kotti, uw. cf. kOtfdra.
gate inatemple; Gasysamse.

(௮௧. நி.)

௦00,

Bi&

undugr Osizgua (ard
1. Adance
3,

2. (Mus.) Time-measure;
தாளம்.
யளக்தமையாப் பாடலும் (இரிக0ு, 57).

கொட்டி*

An

imonostachyum;

4.

கொட்டி

1. Tower-

2. Gate; aumted.

<gosthi.

assembly; ues.
(௮௧. நி.)
கொட்டிக்கொடு-த்தல்

13, உசை.)

Gathering,

1௦01-1000.

v.

97. 4கொட்டு---.
1. To give liberally; ofs
wisé CanOgee.
2. To check cr rebuke constantly; om 3a
acegdse. Loc.

கொட்டிக்கொள்(ளூ)-தல் kotti-k-kol-, v.
ir, <id.+.
1. To gwJp down in large quantities; Sn
உண்ணுதல்,
2. To take the

responsibility of; to draw down
as

the

consequence

of

an

upon

act;

oneself,

GudGurcGs

கொள்ளுதல்,
என் வயித்தெரிச்சலைக் கொட்டிக்
கொள்ளாதே, 01/00.
கொட்டிக்கோரை
kotti-k-kérai,
2௩
<OQsniet+.

A sedge,

ககோரைவகை.

Cyperus

compressus;

(யாழ். ௮௧.)

கொட்டிச்சேதம்

kotti-c-cétam,

4.

4கொட்டுப... 822 கோடுகொட்டி, இமையவ டிய
சகொட்டிச்சேசம் (லெப். 28, 73).
கொட்டிட்டை kottittai, n. The shrine
of

Siva

in

கொட்டுக்கிணறு

1180

கொட்டிக்கோரை

Karuvili

Tanjore

District;

போல் (பிரபுவிங், இத்தரா. 9), 6. To strike, beat;
ange. 7. [Tu. kodapunt] To sting, as
a

scorpion,

a

wasp;

Ggor

gene?

jpacSwer

கொட்டுதல். கருங்குளவி சொட்டும் (௮ரிச். பு. ஈகர்ரீல்,.
41). 8. To pour
சொரிதல்.
9. To
contents

of

கூடை

a basket

சாக்த

கவிழ்த்தல்.

or sack,

as grain, sand;

மதலியவற்றினிஸ்றும்

பண்டங்களைக்

கலத்தில் ஒருசேர இடதல்.
11. 10
sandal or other fragrant paste;

பூங்கேழ்த்

சேய்வை

சொட்டிட்டை யுறை

<Qsr@-+.

To sting with cutting remarks;

குத்திப்பேசுதல். 1௦௦.

.

கொட்டிமத்தளம்

kotliemattalam,

1.

<Osrig?+. Big drum; Cufusggend. Garin

மத்தளம் வாடுப்பான்

கொட்டியம்

1000/-ஸ)

(M. kottivain.]
Herd

(8. 1, 1. ii, 254),

உ. prob. 22272.

1, Buil, வட எந்து. (சூடா)

of pack-bullocks; போதிமாட்டுத்திரள்.

கொட்டியம்பலம்
கொட்டி34-.

kotti-y-ampalam,

A gate with a small

(8.)

2.

roofing at

kottiyan, 1. perh. கொட்ட,

35)

1,

இளமுலை

1௦

முலைமேற் கொட்டி (கம்பரா, இசாவணன்சோக.
2. To

chirp,

as

a

lizard;

44).

பல்லிசோல்லுதல்,

கொட்டாய் பல்லிக்குட்டி: (இல், பெரியதி, 10, 10, 4),
3.

To drop, as leaves; to fall off, as hair; off

தல். மயீசெல்லாம் கொட்டிப்போயிற்று.
கொட்டு? %௦(1ய) 2. 4கொட்டு-,
82100.) 8ம் stroke; ay.

1, [T.M.

2. [M. kottu.]

Drum-

beat; வாத்திய அடிப்பு. மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை

யாலும் (ஜக்குது, 371), 3. Drum, tomtom, tabour;
பதினோராடலும் பாட்டும் கொட்டும்

2, வாத்தியம்,

the top; ழகடு வேய்ந்த வாசல்நடை, 21௭7.
கொட்டியான்

(இருமுரு,

, . ,

601, ஷ
தஜ்சாலூர் ஜில்லாவில் கருவில் என்னும் தலத்தில் 020௩ 186 2200) அறைந்து கொள்ளுதல். சைகளான்.
உள்ள சிவாலயம். சருவிலிச்

வான்சழல் கூடுமே (தேவா, 602, 1),
கொட்டிப்பேசு-தல் 10101. ற-றகப., உட ர,

கொட்டி

shower down, shed;
out or empty the

10. To throw or cast into a vessel;

போருள்களைக்
besmear, as

அப்புதல்.

forth,
cast

(சிலப். 3, 14).

4. (Mus.)

A duration

of time-

measure consisting of half a sdtlirai; anmdéSO

அரைமாத்திரைக் காலம். (லெப். 3, 16) உசை.)
5.
Stinging;
GgctpaeSu
கோட்டுகை,
6. [Tu
kottu.] Hoe with short handle, weeding-hoe;

தோண்டுகருவி வகை. (பழ. 388) உரை,) 7. Spade;
சுமைகாரன்,
2.
A blight
யான்சல்லுங் கொட்டைப் பறித்தார்
affecting growing paddy; uu daigid Gpmiisaucns. மண்வெட்டி.
Loc.

1,

கோச;

3. That which brings disaster; கேடுதியை உண்டு.

(பெரியபு,

போன௮ ஒரு கொட்டியான் விழுக்ததுபோலாயித்து.
கொட்டில் 1௦00) 2. prob. géstha. [M.

அங்கே, கொட்டு இங்கே. (8.)

பண்ணுவது.

Aottil.]

அத்த ஈ௯ருக்கு அவன் குடியிருக்சப்

1.

Cow-stall;

மாட்டுக்கொட்டம்,

ஏது
சுட்டிய சொட்டி லரக்கமே (கணிப்பா, 4, 88) 174),

2. School for archery; வில்வித்தை பஸிற்றும்.
இடம். கல்லூரி நத்கொட்டிலா (வக, 995), 3. Shed;

கோட்டகை,

(@as.

சொட்டில்

471).

4. Hut;

பாடிச் சொட்டிலும்

விளக்குசேர்

சிறுதடில்,

புக்சுதன்றே

பன்னூறாயிசம்.

(பெருங், உஞ்சைச், 43, 199).

காட்டுதல் ௦(ய-, 5, [1, 17. hottu.] tr.

1. To beat, as a drum,
முழிக்ததல்.

மத்களங்

a tambourine; an§ Sus

கொட்ட

(இவ்.

சாய்ச். 6, 6).

2, (Tu. kodapuni.]
To hammer, beat, as a
brazier; stoSut சம்மட்டியால் அடித்தல். கொட்டு

வினைச் கொட்டிலும் (பெருங், மகத. 4, 16). 3, To
strike with the palms; maune
கொட்டினான் றோள் (கம்பசா, சம்புமா. 18). at4.Ggo.
To
card out,
clap,

as

cotton;

பஜ்சரைத்தல்.

பஞ்சபோல் (இசாமகா, அயோரத், 5),

as paddy; Crigsgpe.

கொட்டிய

5, To pound,

சொட்டி: வீழுமி குத்தல்

emptying;

தண்டி,

16).

சோரிகை.

8.

Pouring,

9, 19௦0;

throwing,

சரீரம்.

11. 32107
12, Trunk

ரெலாகரு; நேற்கூடு, (பழ, 388, உரை.)
10206 ௦4 2௨; பிரப்பங்கூடை. Loc.
௦4 உறிய) பனந்துண்டு. (.)

கொட்டு?

goddu.]

0

உ

<T.

goddu.

[Tu.

Barren woman; wovy.. Loc.

கொட்டுக்கன்னார்

“சொட்டு?

Braziers

plates into shape and
படிகீதங் கன்னார். (W.)

கொட்டுக்காரன்

+.
[M. kottukdran.]
முதலிய வாசிப்பவன், 20.
10875; மேளகாரசாதி,

கொட்டுக்கடொரம்

உயிர்

10. [T. kottu.}

kottu-k-kannar,

who

work

not

by

by

casting;

kottu-k-karan,

1.

beating

1.

Gai

<id.

1. Drummer; wear
2. A caste of drum-

kottu-k-kitiram,

<id.+.
Large boiler of beaten
Gantusens. (W.)

2.

brass; Gufw

Qar_GaéRasrgy kottu-k-kinaru, 1. <id.

+. Awell walled with hollow.palmyra trunks;
பனந்துண்டுகளை வைத்துக் கட்டிய கிணறு. (].)

கொட்டுக்குடவை

1191

கொட்டுக்குடவை
<id.+.

kottu-k-kutavai,

1

A kettle-shaped vessel; 2@4aaGure

வடிவமைந்த பாத்திரக். 71/17.
கொட்டுக்கடை

1௦0

k-kitai, 2,

<id.

++
1. Cup-shaped
basket; கிண்ணவடிவான
at. (W.) 2. A basket-shaped metal vessel;
கூடைபோன்ற

வடிவுள்ள உலோகபாத்திரம்,

கொட்டுச்சீட்டு
+.

A chit transaction

டர்டி
in which

each instalment is determined

Of lots, dist. fr.

by

வல்

the prize at
the

drawing

gla-c-cittn; squd&CuGagis

சீட்ட, 100.

கொட்டுச்செம்பு kottu-c-cempu, 1. <id.

+.

A copper pot made by beating plates into

shape; தகடடித்துச்சேய்த தாமீரச்சேம்பு.

கொட்டுப்பிடி

Wooden

mallet;

போலும் கூனும்

kottu-p-piti,

கொட்டாப்புளி.

உ.

(1)

<id.+.

கொட்டுப்பிடி.

(வேச. 2798).

கொட்டுமண் 1010-௧௫, ச. 4கொட்ட4,

Loose earth thrown to improve

road,

etc.,

dist.

fr. nilai-man;

வந்து இடம் மண்..

கொட்டுமரம்

Dyer's

00105;
கட்டை,

block

உ.

<id.+.

for beating cloth and fixing

ஆடையைச்

(34)

Gar

land, repair a

a65SCarcdrO

kottu-maram,

சாயத்தில் தோய்த்து அடிக்தங்

BDappsG

kottu-mulakku,

1,

<@sn6?+.
Sounding of drums and pipes
0௩ [29126 0200510085; விசேடகாலங்களில் முழக்தம்.

வாத்தியகோஷம்.
QareOapsA kottu-muri, 2. perh. கொட்ட
+.

Asuperior

வகை.
+.

kind

of brass;

(39.)

ewiss பித்தளை

கொட்டுமேளம் 1௦; 041௨, ௪. “கொட்டு?
மியி மம் நற;

மேளவாத்தியம்.

Osn_Oreid kottu-racam, 1. <T. goddu

+.
A-kind of pepper-water prepared without
01011; பரப்பிடாத இரசம்.

Qer

Garis

1, The spot stung
poisonous insects;

kottu-viy, 1. “சொட்டு
௮.
by a scorpion
தேள் ழதலியவை

இடம். 2. 1410% ௦1 (186) நேரக்கடியான
கொட்டுவாயில் வர் கேட்கிறான்.

கொட்டுவான் %௦1/ப54ற, n. <id.

or other
கொட்டின
சமயம்.

1, Scor-

pion;Ggcr. 2. Mallet; Ganccatnya?. 3. Brazier

who works by beating plates into shape; Can 64
கன்னன்.

கொட்டுவேலை
Beaten

work,

dist.

கன்னுர்வேலை. (14.)

1(1ய1டி ப. perh. M. foltu-+

கொட்டை

8௨5.

“யார்.

8௦6 ஊமைச்சி, 2.

1. ந்து: 2

M. kotta.]
Seed of any kind not enclosed in
chaff or husk, nut, stone, kernel; afang. (Ie)

2. [Tu. holte.}, Testicles; ajérums.

வள்ளிதழ்

16்பட 80?

பொத்த.

உஞ்சைச்,

கொட்டை

38, 258).

4.

See.

Collog.

Fruit-bud

5. Large

உருண்டை

vat

rounded

வடிவம்.

தாமரை

போல

very small green pumpkin;
லார்மோஜு;

3. Pericarp

தாமரைக்கோட்டை.
of

(பெரும்,
the

jack;

பூசனிகளின்

form, as in

கொட்டையெழுத் ௪.

6. A gold ornament for ௭௦05 ற். மகளி
தலையணிவகை. 7. 5௦6 கொட்டையிலந்தை, (1.) 8.

[M.

foffa.]

Castor-plant.

See ஆமணக்கு.

See
கோட்டைக்கரந்தை.
(மலை.)
wooden
sandals; u1g43mi.9.¢

9.

10, Knob of
குமிழ்,
பவழக்

கொட்டைப் பொச்செருப் பேற்றி (பெரும். மகத, 22,

202). 11. Knots made of warp threads at the
end of a cloth, as ornament, etc.; அலங்காரம்

முதலியவற்றிற்காக

ஆடைத்தும்பினேத்

திரளழடிந

்த
முடிச்சு. கொட்டைச்சசைய பட்டை சல் (பொரு,

355).
12. Warp threads at the end of a cloth
hanging loosely and not made into knots;
இடைத்தும்பு. (பொருக,
ற016 96ம் ஷ ௩ றா௦ற;

நின் தலைப்பகுதி.

155, உரை.) 13. 11-ம் ௦4 3
கிடுததாங்தங் கால்ழதலியவற்

மாணிபுனை செம்பொற் கொட்டை

(வேச. 113). 14, An ornament for elephant; um2ar
யின்

அணிவ்சேடம்.

பட்ட

(பெருங். மசத, 27, 75),

மடுத்த சொட்டையொடு

15, 19256 ௦1 உறவ

$றர்டிம்16; நூந்தங் கதிரின் கோட்டை.
cotton
prepared for spinning;

16. Rolls of
பஜ்சுச்சுநள்.

கொட்டைச் சலைப்பால் கொடுத்து (இய், பெரியாழ். 3,
5,1). 17. Plug or tent of cloth to widen the
ear-holes for jewels; காதுவளர்கீதநீ திரி, 7௦௦. 18.
A

kind

of

ear-ornament

காதணிவகை. (பிங்.
carrying a load;
round

pillow,

for

19. Pad
சும்மாடு,

cushion;

women;

watt

for the head in
(ம)
20. Smali

Pm: sown.

ug Per

செட்டணை யருகாச் கொட்டைகள் பரப்பி (பதினெ.
இருவிடைம, மும். 19),
Qa1_ont_4ad@A

kottai-k-kacci, 1. See

கோட்டங்காய்ச்சி. (j.)
கொட்டைக்கரத்தை

3. 4கொட்டை4,
விஷ்ணுக்கரந்தை.

kottai-k-karantai,

Indian globe-thistle.

See

(3. 34. 910.)

கொட்டைக்காய் 1௦010

yy me Sid. +,

Fruit,-the seeds or stones of which are disproportionately large or numerous; aang பேநத்

<id.+. தேணம் நிறைந்தேனும் உள்ள காய்.
கொட்டைக்காய்ச்டி 00-11]
varppu-vélai; Cane OS

kottu-vélai,
fr.

கொட்டுளு

உள்,

01 16

1௦.

உட

கொட்டைக்காய்ச்௪ி

4.

<id.+.

A species of mango

dycci,

yielding

2.

fruits

கொட்டைவாழை

118 2

கொட்டைக்கையில்

கொட்டைப்பாசி மமம் டம்6், n. <id.
of large stones with a small quantity of pulp;
சதைப்பற்று அதிகமின்றிக் கோட்டைபநத்துள்ள காய். +. Akind of moss; Bits Fava, கொட்டைப்
தெரின சரையை (பெரும்
காய்க்தம் மாமரம்.
| பாரியின் வேரையொத்த
பாண்.
468,
உரை).
ன
1024-1111],
கொட்டைக்கையில்
418.4.

Portion

of

coconut

shell;

கொட்டைகட்டு-தல்
mir.

<id

seeds;

1, To

இலுப்பைக்காய்

kottai-kattu-,

gamble

with

வைத்துச்

விதையெடுக்காத புளி.

7

mahua

சூதாடுதல்.

fruits with the stones;

of tamarind

Pulp

+.

கொட்டைப்பெட்டி

(34),

<id.+.

(W.)

<id.

1௦(/24-ஜ-றய]1) ஈ.

கொட்டைப்புளி

Gams

காய்ச்சி. (7),

kottai-p-petti,

1. Betel-box,

basket

1.

for betel,

2. To checkmate the tiger in the game of
etc.; gmoiexsCuty. 2. Basket for
ரரற்டந்-ந்ராிர்; நாய்ப்புலியேன்னும் ஆட்டத்தில் புலியைக் areca-nuts,
௦0110௩ ஆகார; நேசவுக்கரிய பஜ்சுச்சுநள் வைக்தம்

acOge. Loc.

கொட்டைச்செத்தல்

<id.+.

1௦

-c-cettal,

886 கொட்டைத்தேங்காய்,

கொட்டைசெத்தவன்
n, <id.+.
nerveless

பேட்டி.
3. A small basket of palmyra leaves
௦: 80765; பனைநாராற் சேய்த சிறுபெட்டிவகை.

7.

(].)

கொட்டைபரப்பு-தல்

10.௦0)

vty,

Lit, an emasculate person. Coward,
ம;

[அண்டத்தில்

கையாலாகாதவன்.

enemy's
town;
பகைவா துநாட்டை

Colloq.

jacquini;

Whirling-nut,

m.

gembgor%. (1)

கொட்டைதாழ்த்து-சல்
Qar_ont_greld

+.
Jaumoon-plum, 1. tr.,
42714) நாவல்மரவகை, (1.)

1௦04 8]1மய,

Qareot_praud
+.

kottai-naval,

586 கொட்டைநாகம்.

தோழில்ழதலியவற்றில்

up&

1௦818; இறத்தல்.

4.

jambo-

n.

001100)

பஜ்சு

நூற்றல்.

சப்பலோடிப்

2. To

பட்டகடன்

be

engaged

in an unprofitable ௦11, பயனற்றவேலை செய்தல்.

Collog.

3. To

waste or idle away one’s time;

விண்காலம் போக்குதல்.

001/09.

கொட்டைப்பயறு
<id.+.
sown

in

Purattaci

months;

நான்த

(M. 38. 329,)

Oar

without

காமல்

and

maturing

மணற்பாங்கான

விதைத்து

<id.+.

kottai-p-payaru,

௭.

A kind of pulse raised in sandy soil,
மாதங்களில்

cortnsé@G_

[M. hoftakkd.]

boiling,

உணக்கிய

நிலத்தில்

raw

விளையும்

in

742)

பயறுவகை.

Areca-nut

மழப்பாக்த.

Gasemad

று.

கொட்டை,

உ.

566 மந்திர, (பதார்த்த.

kottai-y-Acaci,

Glaucous-backed

௩

— round-

Jeaved moonseed, m. cl., Cocctilus macrocarpus;

ஒருவகைக் கோடி.

(1),

கொட்டையிடு-தல்

1௦(1244-11ப-, 2, ஸர,

<id.+.
1, 566 கோட்டைபோடு-, 1, 2. 2. 1௦
prepare cotton yarn; ugadager Caisse. (W.)

Gar_en_Wev fens

xottai-y-ilantai,

n.

<id.+.
Woody-fruited jujube, m. tr, Zizybhus xylopyra; @eusengw scum. (L.)

Qaen_ont_uv
966 கோட்டைக்க.ரந்தை,

Qant_ertamamp

சொட்டைப்பாச்

கென்றுசைக்
சற் கோழைமலம்போம் (பார்த்த, 1437).

4.

(மலை.)

kottai-muntiri,

Cashew-nut tree.

Qam_eorumenA

ஈ

௪.

dried

0௦//04.

Qar_cotapéBihlens
\ottai-muntirikai, 1. <id. +, “See Carton pS SF. (w.)

பூரட்டாசியில்,

kottai-p-pakku,
‘areca-nut;

four

௨.

kottai-muttu, n. <id.

கொட்டைமுத்திரி

(1.)

FGCwr?

பழக்கப்படூதல்.

0500-068௨; சிற்றமணக்தவிதை.

<id.+.

<id,

கொட்டைழால்-தல் [கொட்டைாற்
Dev] kottai-ndl-, v. intr. <id.+.
1. To spin
Osren_opms

1௦(12ப-06(ய))

2.

கொட்டைழுூத்.து

». <id.

Eugenia

cast

[@srlewség
விதைச்தல்]
அழித்துத்
தரைமட்டமாக்கதல்.

கொட்டைபோடு-தல்

the kernel

kottai-nikam,

1200.

sow

intr, <id.+. 1. To sow seeds in garden-beds;
விதை விதைத்தல்.
2, To shoot forth fruit-buds,
8 (16 7௧௦1 (788; பலாமரம் முதலியன பிஞ்சுவிடூதல்.
Loc. 3, To be experienced, as in a profession;

Qan_o1_SC suet) — kottai-t-téikay,

v, intr. <id.+.
To plant fruit-stones;
கோட்டையைப் பூமியில் விதைத்தல், (14).

to

இரிபுரஞ் சுட்டுச் கொட்டைபசப்புங் குரிசில் (இருப்பு.).

tr. Gyrocarpus

nu. <id.+.
Dry coconut in which
rattles; Gamtusms5Getismis. (J.)

Lit,

To destroy completely, rase to the ground, as an

வீரியமத்றவன்]

Gart_on_SgZoméG — kottai-t-tanakku,
a. <id.+.

<id.+.

+.

A kind

kottai-y-ilai, n. <id.+.
(சங். ௮௪.)

kottai-valai, n. <id.

of plantain yielding

stony

fruit,

கொட்பாட்டன்
not

edible;

கொட்டை:

உதவாத கனியுடைய

மீதநீதிநத்தலால் உண்ண

வாழைவகை.

கொட்பாட்டன்

(sdunr, fre. 13).

1. Whirl-

@smtyg scart uminor

2. Wandering, rambling,

கொட்பு* 1௦(ழய 8. 4கொள்-, Intention,
000 கருத்து... கூட வைக்கும் கொட்பின னா (மணி.
21, 77).
கொட்பேரன் 150-06௨), ஈ. நள். சோ34
கொள்ளுப்பேரன்,

பிரமதேவனுக்குக்

கொட்

போன் (இராமகா. ஆசணி, 19),

Qart_atb kotakam, n. Indian ipecacuanha.

566 தறிஞ்சா, 3. (1.)

கொடகுத்துவா

1002-1040)

ர.

See

கோடக்தத்துவா.

Qamt_aut kotavar, n. A class of templeகோயிற்கோத்துக்களுள்

ஒர

பததியார்.

கொடவர் கொவொளெடுப்பார் (கோயிலொ. 44).
கொடாக்கண்டன்

kota-k-kantan,

ஐ.

3கொடு- 4 அ 162.
47120௭. Confirmed miser,
.as stubborn in refusing to give, opp. to vita-k-

௭10121) சிறிதும் ஈயாத உலோபி,

கோடாலி,

மம

இளையைச்

௩
சாடுங்

போன்றாய் (பிரபோச, 2, 28).

Collog.

<kuthara.

Axe;

கொடாரியின்

காம்பு

Qartovaecth kotalakam, 7. Malabar glorylily.

566 வேண்டோன்றி.

கொடி 1௦

(மலை),

ஈ. 4கொடு-மை,

1. [M. 60/7,

Tu. kodi.] Creeper, climber; uLtGamg. sae
கொடி. மருங்கின் (பெருங். உஞ்சைக்,
ஜே10

16809801.

0101-1106)

4.

[M.

41, 80).

2,

866 சித்திரழலம். (௫௨ ௮.)

3.

௦1௦15-0051; ஆடை உலர்த்துங்கோடி.

koti.]

பழன

Umbilical

cord;

கோப்பூழ்க்

கொடி.
16010)

5. Gold string or chain for women’s
மகவிர் கழத்தணிவகை.
மென்றோட் கொடி

யென

(பெருங்.

உஞ்சைக்,

silver thread worn round a

41, 71).

6,

0104

branch-channel;

@&m

வெதிரின்

11. A small

சிளவாய்க்கால்.

Loc.

afuroSH $s) anuj

நீரைக்.

for carrying off the surplus

water of a reservoir;

கொண்டு செல்லும் வாய்க்கால். (w.c.) 13. [T.
Tu, kodi, M. kofi.] Banner, flag, standard,
streamer; துவசம். கொடியுல் சவரியும் (பெரும்,
e.gesé. 57, 57). 14. Kite, paper-kite; காற்றடி.,

(ர) 15. Yama’s ensign, an inauspicious
5. yoga; சாலத்துவசம் என்னும் யோகம்,
பிரம

(&90:01.) 586 சரராசி. கொட்புதய மாசின் (சனேர்.
385). 6. Curve, bend; evtenay. (W.)

கொடாரி

Serb.

12, A channel

பின்றி யொல்லும்வா யூன்று நிலை (குறள், 789).

servants;

கருங்கொடிப் புருவம் (2௧.

Length;

566 கொள்ளுப்பாட்டன்.

going about; #hPSPas. (Ga7.)
3. Perturbation, agitation; மனச்சுழற்கி. (வச. 540, ears.)
4. Inconstancy, instability; நிலையின்மை,
கொட்

See

ஒழங்கு.

10.

101-28112ர, n. perh. Gan?

கொட்பு! %௦0ய) 1. 4கொட்கு-,
revolving; #58.

0081110095)

658).

7௦௦.

கொடிப்பிணை யலளே (ஜங்கு௮, 91),

**. ௦4. சொப்பாட்டன்.
ing,

கொடிக்கள்ளி

1133

௦

person’s waist; அசை

ஞாண். (8.1. 1.4, 5.) 7. Rope or pole of a wellsweep; ஏற்றத்தின் கோல் அல்லது கயிறு, (34,) 8.
Fine streaks of red capillary veins, as in the
696; கண்வரி முதலியன, (9.) 9. [M.
hots.]

gern
கொடியென்௮
பொல்லா
யோசங்கள்
(Barer, Serger. 34). 16. The descending
node; கேது, (பில்.) 17, Crow; andes. ௬௨.
சேட்டைச் குலக்சொடியே (இருக்கோ, 235). 1d
82(; கிடிகீதத்திசை. கொடிச்கொண்ட கோடையாவ.

(கவித், 150, 15).

19, [T. kodi.]

கோடியடுப்பு.

யெசிஓற.சா?

கொடி

Side-oven;

20.

The

23rd

naksatra. See aoS0Li. (s%. ௮௧.)
Dang Sel
koti-k-kappal, 1. <Qang
+. [M. kofikkappal.] Galley or cruiser fying

உறள௱௦௦; கோடிசட்டிய சிறுமரக்கலம். 7௦௦.

Qari. &&LbLstd koti-k-kampam, n. 410.4.

Flagstaff

in

௨. 180016)

கோடியேற்றுவதற்காக

நடூம்

கோயில்களின்
wat.

சம்பத்தலே (கோயிலொ. 73),
Qamyg.éauIgg) koti-k-kayiru,
1. 34211- 09710௪

panymb

,இருக்கொடிச்

n.

<id.+.

1008; ழறுக்கேறின கயிறு.

சமிற்னொடுங் சொணர்க்சனர்.

கொடிச்

(உபசேசகா... வெராம..

155). 2. Rope used as a clothes-line;
யாகக்கட்டுங் கயிறு.

+.

Gary éegibr]

கொடி

koti-k-karumpu, 1. 414.

Straight sugarcane; Ggars amtis agouy.

கொடிக்கரும் புடுத்த வேலி (வேச. 1184).
Qawigdéaad koti-k-kavi, u. <id.¢.

A

composed

at

short treatise on the
‘a Siddhanta philosophy, by Umipati-civacdriyar,
one of 14
mey-kanta-cattiram, q.v., believed to have been

for

raising

Chidambaram;

the

S2vulguerer

temple-flag

கோயிலிற்

கொடி

யேறும்படி உமாபதிசிவாசாரியரால் இயற்றப்பேற்றதும்

மேய்கண்டசாத்திரம் பதினன்௧னுள் ஒன்றுமான சைவ
சமய நூல்.

கொடிக்கழல்
Molucca

bean.

10-61)

2.

கொடிக்கள்ளி 1௦01-21], ஈ.

Moon-creeper,

கோடிவகை.
hedge, |. sh.,

வகை.
124).

<id.+.

566 கழற்சி. (பிங்.)
1. sh.,

<id.t.

Savcostemse bret

2, Beak-flowered
Sarcostemma

creeping

intermediuim;

1.

tigma;

milk-

acrat

கொடிச்சள்ளிப் பாலுக்குக் கூறு (பசார்.த௪.

கொடிக்காக்கட்டான்.
n. <id.+.
11127

Sky-blue

கொடிச்சம்பங்குி

மப,

bindweed,

m. cl.

[2

%௦0-2148],

ரூ.

Stake or slick set to support

<id.t.

the betel

1.

creeper;

வெற்றிலைக்கோடி படநங் கொம்பு, (14,) 2. Betel
நர, ஐ. வ], 2௪ 6௦/21 வெற்றிலை. (மலை) 3.
Betel garden; Gamp2vd Gare. Collog. 4.
Vegetable garden; andiaS$ Cartum. Loc. 5.
Flagstaff of a temple; Camy dati, Camialerae
app

கொடிக்காலை

(சணிப்பா. 1, 361, 98).

Dang dersvap%v

koti-k-kil-milai,

<Osmgser+.

Lit,

The

corner

north-west

<id.+.

betel-garden

௪.

quarter.

of a village;

[Qap

கொடிக்கால் மூலையில் மின்னுகிறது. 7,02.
கொடிக்கால்வேளாளன் 1௦11

கொடிச்சி

Ceylon

koti-k-kitai,

A plant

growing

கொடிக்கொத்தான்
<id.+.

(38.)

.

ஐ.

<id.+.
n.

places,

<id.
Eclipta

koti-k-Kottin,

Parasitic leafless plant.

கொடி கட்டி நில்-தல்

pa] koti-katti-nil-, v. intr,

1. Woman

See கோடுவேலி.

கொடிச்சி?

1௦1௦6,

கொடிச்சிவாலி

(மலை.)

3.

2. (we)

8. cf. @sraa.

Jaws,

1100-4411, 1. Cow
got Cams

koti-c-cilai,

Dang. Gong

koti-k-kaiyan,
in wet

n. *<id.

mandibles; Camqor. (சங். ௮௧.)
கொடிச்சிவால் 1௦01001281, மூ. Cow's tail
white at the tip; நுனிவேண்மையான பசுவின்வால்.
a)
with

amgucrer ua.

1.

கொடி.

௩.

See Garmer.

[கொடி கட்டி நிற்
<id.+.

1.

See

koti-c-ciirai, n. <id.+.

A

creeper species of jujube; genmeuens. (W.)

கொடி சுற்றிப்பிற-த் தல்.
pira-, v. intr.

2102) கையாந்தகரைவகை. (14.)

2.

Pergtlaria

See smom2 Stns,

Dary.¢Fev

& ௦110௦. 56௦ குறிஞ்சா, 3. (பதார்த்த,

கொடிக்கையான்

1. cl.

000௦௫), 088) கோடியின் சேண்டா.

568.)

+.

leadwort.

Citronella grass,

(-)

Qaryé@ Peper — koti-k-kurific’,

Wicker-basket; sremrbacac. (W.)

koticci,

tail white at the pp;

lan, ». <id.+. A sub-division of V
vating betel; Gary ianpuult செய்
வகையினன்.

கொடிக்கூடை

ழ் உவமையில்.

creeper,

01 (16 ப$: 18௦) குறிஞ்சிதிலத்துப் பேண். கொடிச்
காக்கும் பெருங்குற லேனல் (ஐங்குறு, 296), 2,

றிலை,ச்தோட்டமுள்ள இசை] ஊரின் வடமேற்த ழலை.

கொடி.

Cowslip

utinor; கோடிவகை.

சமீப எட) காக்கட்டான்வகை,

கொடிக்கால்

Oary. 55550 of

11384

கொடிக்காக்கட்டான்

<id.+.

with umbilical

cord

koti-curri-p-

To be born, as achild,
around

the

neck, deemed

ominous to parents and maternal

றோர்கீதம்

sminommigh

uncle;

Gub

தீங்தவிசோதற்கு

அறி

குறியாகத் கொப்பூழ்க்கொடி சுற்றிக்கொண்டு குடிந்தை
பிறத்தல். 0௦1/0.

கொடிஞ்சி

முஷ்

௩.

<id.

1, Orna-

mental staff
in the form of a lotus, fixed in
front of the seat in a chariot and held by the
hand as support; msiggcfumss GatSacudr
முன்னே நடப்பட்டூத் தாமரைப்பூ வடிவுள்ள அலங்கார

உறுப்பு.

மணித்தேர்க்

சொடிஞ்

கையாற்

பத்தி

கொடிகட்டூ-, 1, 2.
2, To set about a thing with
the utmost zeal and promptness; am&tnsmc.

(மணி, 4 48). 2. Car, chariot; தேர். கொய்யுளே
கொடிஞ்ச குஞ்சாம் (ஞானா. 7, 18),

stand by holding a rope attached to a beam, as

கொடிஞ்சில்
பலகை.

டடன் ழயற்சியை மேற்கொள்ளுதல், Collog.

a woman

3. To

in labour, a sick person, €10.; நோயாளி

முதலியோர் கயிற்றைப் பிடித்துக்கொண்டு நிற்றல், ().)
கொடி.கட்டி வாழ்-,தல்

koti-katti-val-,

» intr. <id.+.
Lit. to live hoisting a flag.
To live in great prosperity; [waed arin aR

சல்] மிதந்த சேல்வவாழ்க்கையில் இருத்தல், 0௦1109.
கொடி.கட்டு-தல்
<id.+.
hostility,

1மவய,

1. See கோடியேட-,
challenge; Gumpig

'கொடியேற்று-, Cm.

Dany éecirtied
<id.+.

2. 7௦
வநதல்,

உ

intr.
declare
3. See

koti-c-canpakam,

566 கொடிச்சம்பங்கி,

(w.)

1.

Gary GAay-

1௦8௦1,

50

2. 886

கோடிஞ்சிற்

otificilati-,

உ

intr. <Qang.@@e
+. To dredge a river-channe)

with a shovel; Qany.gFibuevmaun
தோண்டூதல். 08.

Dairy
GA privens

ஆற்றுக்கால்

kotificir-palakai,

எ.

<id.+.
Large wooden shovel or scoop for
dredging
river-channels;
எந்துகளைக்கோண்டு
ஆற்றுக்கால் தோண்டும் பலகை. 2.

கொடித்தக்காளி 1௦0. ப1ல14]

ச. கொடி

+. Tomato, trailing plant introduced
S, America, Lycopersicum esculentum;

அமெரிக்காதேசத்துத் தக்காளிவகை. (மூ. ௮.)

from
Gade

1185

கொடித்தட்டு
கொடித்தட்டு

koti-t-tattu,

a

<id.+.

Competition with two kites to see which cuts
the other’s string; arhny.saciranc. (W.)

Dany.

5t_&@

id.-+ s0a@-.

koti-t-tatakki,

& 1706) மரவகை. (தூ. ௮.)

Qari 551d

koti-t-tatam,

Footpath; ehmouytusteng.

Dany. 5Goot_
during

உண்டாகுர்

2.

koti-t-tatai,

a

<id.+.

உ.

<id.+.

காலங்களில் பிரயாணங் கூடாதேன்னுங் காப்புத்தடை.

koti-t-tantu,

1.

905 கொடிக்கம்பம், சருடப்புள்ளெழுதிய
தண்டு (லெப். 11, 136) உரை).
Qari.
s Seo
t_ot
a. <id.+.

Fat-podded

Canavalia

சொடித்

sword-bean,

m.

cl,

assnd.

கொடித்தரம் 100/-1-1வாகளர, ௩. perh. 86/2
+idra,
The waxing or waning moon in
the 8th, sometimes also in the 7th or 9th
phase, when it is in the meridian at sunset
or

sunrise;

சூரியனது

உதயாஸ்தமன

காலங்களில்

உச்சியில் தோன்றும் அஷ்டமீசந்திரன். (1.)

See aaGSar09.

Oar
SA Guory-5e

(L.)

உ,

intr. <kéti+.
To pass the meridian, as the
sun or other heavenly body; &satiacr amex

<id.+.

Basella

கொடிப்பசளை
கோடிப்பசலை.

+.

cordifolia;

கோடிவகை.
#.

See

ert_ koti-p-pattai, 1. 4சொடி
BPamsgin

of

qatuxex.

koti-p-patai,

an

army,

கொடிப்படை

Qamngcn415
Ht

1.

ஈலாடி

(W.)

<id.+.

சேனையின்

போக்கப்

நிதீஇ (பெருங். மக,௪, 24, 39).
A

prionitis;

koti-p-pacalai,

Daria tnseot_
னணிப்படை,

Barleria

22௦.

Ola-bucket;
rank

sh.,

2. Heart-leaved Malabar night-

shade, m. cl.
(M. M. 461.)

pcr

படிப்படை

koti-p-pantar,

ப. <id.+.

bower or shady retreat made of intertwining

066005)

கோடிகள் படர்ந்த பந்தர். எழுநிலை மாடமு:.

JOG சொடி.ப்பந்தரும் (பெரும். இலாவாண, 15, 11),
A

கொடிப்பயறு

100/-2-றஷஹடு

kind

that

of

pulse

puts

1.

forth

<id.+.
tendrils;

(W.)

Qarigtiiasnpid koti-p-pavalam, u.
+.

koti-t-tirumpu-,

பூ

கொடிப்பசலை 10(/-ற-றஉ௦விவ், மூ. <id.+.

A

Loc.

koti-netti,

கீழ்த்

கொடிநிலை

566 நீர்ச்சுண்டி, (மலை.),

1, Thorny nail-dye, m.

uw gases.

கொடி.த்தாலி 1௦01-1811, ஈ. <@smp+.
kind of wedding badge.

mimosa,

Front

_koti-t-tampattan,

ensiformis-turgida; amerass

(6)

"கொடி நெட்டி
Water

Qarig.cns

<id.+.

in (0௨ வ;

திசையில் நிலையாக உதிக்தஞ் துரியன்.
கந்தழி வள்ளி (தொல். பொ, 88).

[கொடியால்

கோடியேற்றுள்ள ' திருவிழாக்.

Qaryg
6 s5o%@

2. The sun regularly rising

Gayama.

Prohibition against

temple-festival;

தடை]

prob.

Loc.

Lit., prohibition by a flag.
travel

உ.

கொடிப்புலி

மேோகி!,

566

பவழம்.

கொளுவொடு

<id.

படா௮க்

கொடிப்பவழத்து (பெரும், இலாவாண, 2, 127).
QamgtiuiTA
koti-p-paci, உ.
வக,
Akind of moss creeping

upon

water, Hydrilla

உச்சியைக் கடத்தல், கொடி.த்இிரும்பின உடனே. (1.) verlicillata; Bisa Fass. (M. M. 668.)
Qarg. SB koti-t-ti, n. <@arg.+.
leadwort.

See Gany.8&},

கொடித்துத்தி
Membranous

2. (சைலவ.

மட்டர்,

carpelled

n.

கொடி நரம்பு
Prominent

vein;

koti-narampu,
Gaa?Gu

566

<id.+.

evening-mallow,

sh., dbutilon crispum; &mggsPues.

ஈட

(W.)

2.

<id.+.

Cg fayhuy. qyayeren

உடல் நரம்பு.

கொடிதாய் 100-089) 2. <id,+. சேர
hound; Ganowdié smi. (W.)
Damg prasrsv
koti-nival,
on.
<id.+.
Species of jambolanum; srarcdasmna. (W.)
Qa

Gv

koti-nilai,

(Purap.) Theme
resembling that

m

<id+.

1.

enlogising the king’s flag as
of Brahma, Visnu or Siva;

திரிழர்த்திகளின் கொடிகளுள் ஒன்றனோடூ அரசன் கோடி
யை

உவமித்துப்

புகழம் புறத்துறை.

கொடிப்பாதை

Ceylon
தைல. 17.)

(பு. வெ. 9, 39.)

கோடித்தடம்.

கொடிப்பாலை

[M. folippdla.]

koti-p-patai,

u.

<id.+.

௩.

<id.t.

7௦௦.

1௦0-28௨

1. Green wax-flower, Dregea

volubilis; uxtvesrs. (L.)
secondary melody-type

பாலையாழ்த் திறவகை. (இவா.)

2. (Mus.) An ancient
of the pdlai class;

Qarig.c Veer koti-p-pinai, ». Lead
வங்கமண்ல்.

கொடிப்பிள்ளை
+.

(W.)

ore;

(யாழ். ௮.)
1, நமத

100-2-றப[ஷ்
௦1௨0௦;

ப.

4கொடி

காக்கைக் குஞ்சு.

2. A species 07 மலர ஐ0௦1) பள்ளையாடு,

கொடிப்புல் 160-ஐ-றயி, ப. <id.+.
alli grass.

See omg.

uneir (Pais, 932).
Qamgtnjo9

லட்

கொடிப்புல் வென்று சறிப்

koti-p-puli,

un. <id-+.

A

tiger with a long and slender body like a grey-

சோணங்கிநாய்
௦ம்;
வகை. (39)

QarytijorS

உடலுள்ள புலி

போன்ற

koti-p-punku,

x.

னைப்பூ
வகைப்பூக்களுட் கொடிகளிற் பூப்பது,
வணிக்துங் கொடிப்பூக் சொய்தும் (பெருங். இலா
வாண.

<id.t+.

A

species of climbing wool-plant; ,y2areuma. (W.)

கொடிபோடு-தல் koti-potu-, v. intr. <id.
1. To

+.

a flag,

hoist

signal of victory; GurgSz, simpdaCamb

குநிக்கவேனும் துவசம் நாட்டதல்.
determined;

i
2am Sump7 sav.

or

challenge

a

as

Cadi

2. To be firm,

(W-)

Daryipstd koti-maram, n, <id.+. [M.
kotimaram.] See Canydahuh. (Ao 11, 136,

அரும்.)

I
Damgweveens

koti-mallikai,

u.

<id.

+.
1. Arabian jasmine.
See weedans. (.Se.)
2. Large-flowered jasmine.
See காதிமல்லிகை.

(L.)

QaetygwotAeor

prob. wre.

koti-macikal,

u.

Flitting clouds; Saw SCn6h Costs

act. (W.)
கொடிமாடு koti-matu, 1. <id.+. Bullock,
lank and long; Soir@geni35 orguetren
16. (W.)
Daemywwit gi%r koti-matulai, n. <id.+.
(ரூ.௮)
QamHest

koti-min,

கோடிமின்னல்.

2.

கொடி மின்னல் 1௦0/- ஈழவ),
Extended streak

gata Bdrared,

koti-muti,

கொடி.
shrub

with

of lightning;

intertwined

Tree snake.

<id.+.

A

1.

branches;

கிளைகள்

koti-mutinta-

never-ending

koti-mutiyan,

».

566 கோம்பேறிழக்கன்.

கொடி முந்திரி ௦0-ம்

Grape vine, 1. cl,
(பதார்த்த. 202.)

<id.+.
வீசி

valakku, 4. <id.+.
Intricate,
dispute; quiz Séananpag. Loc.

கொடி apigwicst

1.

See

கோடிபோல

பிணைந்திரக்தஜ் செடிவகை, (8.),
கொடி முடி த் தவழக்கு

+.

woeuea.

<id.+.

a.

Deng apsr@er koti-munnai, n. <id.+.
Pointed-leaved
hogweed,
s.
repanda; p&3584Cary.. (L.)

slender

nose;

நீண்ட

cl,

416.
(7.),

<id.+.

Vitis vinifera; திராட்சை.

ழக்த.

மூக்கும் (வேச, 165).

Bocrhavia

A

kind

ஒழமுகுபொற்

koti-y-atuppu,

கொடியடுப்பு
1.

of domestic

oven;

Scabrid-lobed creeper fig.

Qanygunfeid
@o+.

A

on.

2.

<id.+.
(w%v.)

n.

<@s0a-

சீதாங்கபாஷாணம்.

poison;

100௫௨,

கொடியமன்னன்
<id.+.

<id.+.

See 81h#.

kotiya-picam,

mineral

(யாழ். ௮௧.)

x.

கொடி.

oGinyums.

810௪-0120; பக்க அடுப்பு.
கொடியத்து
பயம்

2

566 கோடாசோரிப்

இ றாமரயாசம் 856110.

பாஷாணம். (யாழ். ௮௧.)

koti-y-aracu,

Qari wité

<id.+

Lemon citron, m. tr., Limoni-medica;

afar

perms

as of a twine;

twist,

கொடி கூக்கு koti-mikku, n.<id. +. Long,

12, 130).

கொடிப்பூளை 1%௦(1-2-றய்வ்) ப.

ருறுக்கு koti-murukku, உ. <id.+.

கொடி

நால்

g.v.j

of creepers, one of ndl-vakai-p-pi,

826 கொடிழத்திரி.

Inextricable
முறுக்கு. 4௦௦.

Flower

கொடி.ப்பூ koti-p-pi, 1. <id.+.

1.

koti-muntirikai,

கொடி முத்திரிகை

<id.+.

<id.+.

Hog creeper, 1. cl., Derris scandens; கோடிவகை..

(6)

கொடியாடை

1136

கொடிப்புன்கு

1.

<@sng+.

1, Wild ‘pipal, m. tr., Ficus arnoltiana; aa
வகை,

2. Field-bean.

QamgwoT@
stone,

a species

kotiya-riku,
of garnet;

௮௪)
கொடி யவீரண்
மை.

586 அவரை.

».

Cinnamon

GanGugath.

1௦௨1௨,

A prepared arsenic.

பாஷாணம்.

(ம$ல.)

2.

(wp.

4கொடு-

866 கோடாசொரிப்

(94,)

Dang UMG

koti-y-aruku,

x. <@srgt.

A species of Bermuda grass; aypigascna.

கொடியன்' 1லஸ் ௨, 1. 4கொடு-மை. Cruel
வடி தீயன். (குடா.)
கொடியன்? kotiyan, 1.
கொடி,
The
descending

node,

Cauda

draconis;

Gag.

(Gun)
கொடியாடு koti-y-atu, 2. <id.+.
legged

goat

which

annually

begets

Longone

kid,

opp. 6௦ நனி/2/0. வருஷத்துக்கு ஒநழுறை ஒரதட்டி.
ஈனும் நீண்டகாலுள்ள
(பதார்த்த. 845).

Dang
wit ent

6,

கொடியாடு

ஈற்கறியாம்

koti-y-atai, n. <id.+.

See

கொடிச்சீலை. சொடியாடை முதலான துகளைத் சைச்
இறதும் (கோயிலொ. 94),

கொடியார்கூத்தல்

1187

கொடி வேலி

Dang wtise 650
kotiyar-kintal, n.|
Geta @urB-g5 koti-y-ctu-, -v. intr.
<@srawni+. Seeta’s thread. 50௦ அம்மையார் | <id.+. Loc. 1. To shoot forth tendrils;
சோடியுண்டாகிப் படர்தல், 2. To be marked with
கூத்தல். (L.)
Derg wired

koti-y-al,

n.

kind of banyan; ayornsasmna.

<Q@srg+.

long lines, as palm; to be marked with fine red

A

capillary streaks, as eyes, etc.; @Cams Boras.
3. To “be feeble, as breath at the time of

(W.)

Qaryguwiter kotiyal, n. <id. Woman,
slender and beautiful 29 ௨110௨; கோடிபோன்ற.
பெண்.

கொடியாளை , , .

மருமானுக்

<Osrpuncri+.

Canpw

kotiyal-kintal,

kotiyin,

ர...

|

4கொடு-மை,

பசலை.

கொடியிலக்தை

1௦/3. /1ஊப்) 1. கொடி

A spreading shrub; @asagasma.

+.

Dar

uIVFG-GHN

<id.+.
lower

[M. fotiyirakku.]

௨ 1௨2;

(W.)

koti-y-irakku-, v. intr.
தாழ்த்துதல்.

2.

To take down the temple flag, as indicating the

close of a festival; RpoSerpyarss Cany.cous
கீழிறக்கிவிடூதல்,

3, 1௦

ஐய1

or

1016) காற்றடியை டறக்ததல். (1.)
கொடிமீச்சு 1604-3-1௦0ய) n.
Sago. 866 சவ்வரிசி.
கொடி யெடு-த்தல்

haul

down

<id.+ mag.

koti-y-etu-,

v.

challenge

or

victor’

அறைகூவுகை,

என்பவற்றின் அறிதறியாகத் துவசல் பிடித்தல்.
2911).

Aloe.

n. prob.

5௪6 கற்றழை,

koti-vacalai,

சொடி
(மலை.)

1. 820 கொடிப்

1%௦(/-அஷவிகர், 4. 886 கொடிப்

கொடி வலி-த் தல்

koti-vali-,

intr.

Dare cui) koti-vali, un. <id,+.
Footpath;

ஒற்றையடிப்பாதை.

2.

Loc. L
Genealogical

tree; வமீசாவளி.
கொடி வழித்திர்த்தம் koti-vali-t-tirttam,
n, <id.+. A sacred spring on Tirupati hills;
திருப்பதிமலையிலுள்ள ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம். கொடி.
வழித்தீர்த்த முசவிய மிச்ச , , , வேங்கடம் (லப்.
11, 41, உரை).
கொடி வழுதலை

intr.

koti-valutalai, 1. <id. +.

To raise the standard as signal of A kind of nightshade, Solanum; axpgstmeuma.

<id.+.
கலை

a

4கொடு-மை,

<@smp+. (J.) 1. To draw in the string of
௨10௪) காற்றுடிக்கமிற்றை இழுத்தல். 2. To draw
out a withe for use; வளார்களேச் செடியினின்றும்
எடூத்தல்.

1, To strike or

ஏற்றினகோடியைத்

1.

சொடியோர்த் செறுதலும்

(பதார்த்த. 597.)

கொடி வயலை

ரொப்ச! ஐலா, கொடுமையானவன். கொடியார் வரு.
மென்று குலாவுவசோ (கம்பரா. உருக்காட்டு, 9).

1,

kotiydn,

௦1, 81112.

Darg.asF%v
பசலை.

(W.)

தீயவன்,

Ogry Cuter?
யோள்.

1.

Sec Canyumian see.

Qaryuimest

Cruel ஊவா
(புறகா, 29, 9).

Cruel

woman; GarGauoumencucr. ecrergnd
கொடியாள் (சம்பசா. மந்தரை. 81),

மரணகாலத்தில் ழச்சு இழைதல்..

கொடியோன்!

கருள்செய்ய

(as. 1057).
Damgwiran? kotiyal, n,<@s1-eo.
DatywT6T& 650

யி)

நீத்த நீக்திக் கொடியெடுத் சவர்க்குகல்கு

Gary. Quawhéene
<id.+.

Italian lemon,

வெற்றி

(யாழ். ௮௧.)

(Bas.

கொடி வாகனன்
1௦04-98], ஈ. <id.+.
Lit. one having the crow for his vehicle.

ண்

koti-y-elumiccai, 1.
ஸூ.

koti-y-erram,

n.

<id.+,

Hoisting a flag in the temple at the commencement of a periodical festival; @poSipnSOsred

கத்தில் கொடிமரத்தில் கொடியை யுயர்த்துகை.
Qamnig. Qubp'-ge0
<id.+.

koti-y-erru-, v. intr.

To hoist a flag in a temple indicating

the beginning of a periodical festival; GamgeSe
திருவிழாத்தொடக்சத்தில் துவசம் உயர்த்துதல், இருக்
கொடியேற்று கான்று

கொடியேற்று”

(8. 1. 1, 4) 125),

koti-y-erru,

உ.

<id.+.

[38. மந சரப.] 886 கொடியேற்றம்.
காமன் கொடி
யேத்றென வியப்ப (குமா. பிர, முத்தச். 77),
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Dare alO-5ev koti-vitu-, v. intr. <id. +.

tr., Citrus medica

limonum-typica; agub Senses. (Usni és. 678.)
Qarg Gu pmb

Saturn; [s7éeseu arserorscjan_waer] sa,
(சோதிட. 9௧.)
1.

566

கோடியோடூ-,

1,

2.

To increase,

shoot

மற; மிகுதியாதல். சாமங் கொடிவிட (பரிபா, 6, 103).
கொடிவீ*-தல் ௦0-ர்ய, உன்ர வல் ம,

8௦௦ கொடியோடு-, 1.

Derg ASO koti-vitu, n. <id.+.

Arbour,

summer-house; uLiCargsennd அமைந்த விடு,
(பெருங். உசயணன்சரித், பச், 199.)
கொடி வேலன் koti-vélan, x. Divi-divi.
See Sof Pal.

(mM. M. 278.)

கொடிவேலி ko
81, உ. 4கொடுவேலி,
1. Ceylon leadwort. 566 கோடுவேலி. (பசார்ச்ச.
484.) 2, Rosy-flowered leadwort; Gan6GaxS
வகை, (1)

8.

kotirru-k-kél,

Dary DpsGerev

Jemmy, crow-bar, one of the
<@srea+.
implements of a burglar for removing stones
from a'wall; Getad முதலியவற்றைப் Guusitns

தற்தக் கள்வர் உபயோகிக்தங் கருவி. (சவப். 16) 142,
உமை.)

கொடி ற்றுச்சன்ணி
<id.+.

Lock-jaw,

ட௦(1ரர0-௦-0ரற்

tetanus;

பற்கள்

கொள்ளும்படி சேய்யும் சன்னிவகை.
கொடிறு
016010

கொடுங்கண்

1188

கொடிற்றுக்கோல்

%௦0டி

கல; கதுப்பு.

8.

நாம்.

1.

கொடுக்கான் 10/80, 1. கொடுக்கு],
கொடுக்கன். (7.)
கொடுக்இ kotukki, ». <id.

1.

கொடிறுடைக்குங் கூன்கையர்

(குதன், 1079),

2. Marks of elephant's must;

யானைமதச்சுவடு,

(பிங்.]

3, Pincers! 5m6.

1. Hooked bar

7௦ [85410 த 8௦05; கதவைய்டைத்து இடம் ௫ம்
புப் பட்டை. (4..)
2.
Clasp of an ornament;
ஆபரணத்தின்பூட்டு, (94.)
3. 5௦6 தேட்கோடகசி,

(யாழ். ௮௧.)

கொடுக்கு! 1200, n.<Oss@-aov.

பூட்டிக்

கொடு-மை.

See

kotukku.]

Sting

of a wasp,

௦1 உஷ்,

1௦0942;

தேன் முதலியவற்றின் கொட்டும் உறுப்பு.
கால்.

Collog.

நண்டு

3.

1. [M.

hornet, scorpion;

2. Claws

முதலியவற்றின் இடுக்கிக்

Mischievous

18௦8;

துஷ்டப்.

கொடி

பையன். 4. ரவ 2121 பவத ஐ or ends of cloth
உ வ)
ஆடைழதலியவற்றிற் சட்டிவிடுந் தோங்கல்,

kodu,

legs and tucked up

அம் பேசையுங் கொண்ட விடாது (இருவாச, 4, 63), கச்சைபுனை$தஇிலே விட்டான் பெருங்கொடுக்கு (இரு
3, The 8th vaksatra, See yyath. (Marr.)
வாலவா. 30, 9),
5, Cloth passed between the
கொடு-த்தல்

M.

fot.)

%௦00-, 22

1. To

give,

v. tr.-[K.

grant,

supply;

ஈதல்.

Os@iuses தய்ப்பதா௨ மில்லார்க்கு (கு.௰ள், 1005).

2. To bring forth;
யேழுலகுல் சொடுச்தான்
To

divide,

பெற்றெடுத்தல். பார்வதி
(பிரமோச், 9, 61). 3.

distribute,

as

a

sum

of

money;

பங்கீடுதல். இக்சக் சொகையைப் பத்தப்பேருக்குச்
சொல்,
4, 1௦ 5011; விற்றல். இல்லை. முன்றித்
கொடுச்கோ வளை (இருக்கோ. 63).
5. 7௦ வி1௦ஸ)
permit; உடன்படுதல்.
(இருக்கோ.

மலான்றி மிதிப்பச் கொடான்.

303).

6.

Yama;

To

lose

giving

to

காளா?
thrash;

வேணும்,
வேணும்.
a ¢0.—anx.
An

by

ena&Gan@ge0.

death,

ரீ

கோட்டானைத் தானே கொடு (சனிப்பா. 4, 35, 68).
7. To abuse roundly; &630. சன்றாய்க்,கொடுத்

4௦ சொல்விச்கொடு,

முடி.த்துச்சொடு ஒரு துணவினை.

QarOsarvammed

<@sr-+.

8. To belabour,
auxiliary verb, as

kotukkal-vankal,

n.

Money transactions, lending and

borrowing; லேவாதேவி, Collog.

கொடுக்கறு-த்தல்

<@s1066!+ 40?-.

ascorpion.

ரகப்;

kotukkaru-,

உ,

tr.

Lit. to cut off the sting of

To break down one’s mischievous

தனத்தை அடக்குதல்.

கொடுக்கன் kotukkan, n. <id.
(J.)

A kind of

கொடுக்காடுபிடிக்கை kotukkatu-pitikkai,

m. <Qsrep-+ G+ ig-.

54280.

Game of jackal and

8௦6 கோடுத்தாடுபிடிக்கை'

QanOs aris kotu-k-kay,

865 கொடுகீகாய்ப்புளி,.

1

n.

(w.)

கொடு,

எனா.

கொடுக்காய்ப்புளி
kotukkay-p-puli, n
<Osrdéeris+.
M. kotukkdypuli.]
i
Manilla

tamarind, m. tr.,

Son;

[கொடுக்குக்

kotukku-k-katti-nil-,

v. intr,

<Qsrdég!+4+. 1. To stand witha firm resolve;
to be resolute or determined;
afurtSyua

யிநத்தல்.

2. To be earnestly engaged, as in an

enterprise; eerdauom?
5g g00.

DanOSGcuM9.-55v
tr, <id.+.

kotukku-p-piti-, v.

To act as a person's satellite or

பாகச1102; ஒருவனை விடாது ஊமியன்போன்று பின்
தோடர்ந்து திரிதல்,
கொடுக்குமஇ

kotukkumati,

x.

Debt, வர்மம் 15 806) கோடுக்கவேண்டியது.

<@sr0-.
(7)

கொடுகு!-.தல் %௦(ப1:ப-, 5 ௪. intr. ௦1. ஒடுங்கு-..
Loc.

1. 1௦ ஊர

௦ ஹம்சா ஸர்(1) ௦0187 தவிரால்

ஓடூங்கதல். 2. 7௦
பற்கூசுதல்.

14246 (16 (6௪11) 564 00) ௨௫26;

கொடுகு5-தல்
மை.

To

be

1௦10௨,

cruel,

5 2. 49/7. 4கொடு-

ruthless;

கோடுமையாதல்.

ந௮ுக்குதல்] குறும்பு| Qs1OG வெஞ்சிலை வசெ வேர் (தேவா, 918, 1),
கொடுகொட்டி

[சேட்கொடுக்கை

scorpion; Ggarassme.

passim.

கொடுக்குக்கட்டி நில்-தல்
au_t2 609av]

as

பயந்த

behind;

கொடுக்கு£ 1௦101%ம, ஈ. <T. kodukn.
மகன். Loc.

ithecolobium dulce; wae.

சொட்ட.
of

kotu-kotti, உ.
<id.+
1. Siva's dance on the destruction

Tiri-puram,

one

of 11 28/82)

ம.)

பதிஜே.

ாடல்களுள் திரிபுரமெரித்தகாலையில் சிவடிய கூத்து.

கொ்கொட்டி யாடலும் (லெப்; 6, 43). 2. A kind
of யாடி ஒருவகைப் பறை. குடமுழவங் கொடு
கொட்டி குழலு மோங்க (தேவா, 225, 2).
DatOQarDFV

<@s1@@s7@

(onom.)

kotu-kotu-, 11 v. intr.

1. To shiver or tremble

with cold; 5aPsne நடூங்ததல்.
அவசரரப்படூதல். 2௦௦.

கொடுங்கண் 1௦(0-்-12, 1.

ர் வ); தீமைவினைக்கும் பார்வை.

2. To be hasty;

4 சொளெமை-.
1௦.

கொடுங்காய்

1139

கொடுங்காய் 1௦(டர்.18), க. <id.+. Lit,

crooked fruit. Cucumber,
வெள்ளரி.

+.

வாள்வரிக்

[@srajérar காய்] 5௦6

கொடுங்காய்.

(லெப்.

16, 25).

கொடுங்குன் றம் 1௦(0ர்-வறரக௯, உ. 414.
Piranmalai, a hill anda town in the Ram-

1023 01917101) இராமநாதபுரம் ஜில்லாவிலுள்ள பிரான்

மலை. (சேவா.)

கொடுங்கை
kojunkai.]

10(0-ர்-12], 2.

1. Folded arm; wygg

மன்னவன்

கான்புகு. 21),

<id.+.

கொடுங்கைமேற் அயின்றனள்
2. Curved

cornice

(M.

ons. werent

(சைடச.

or projection

on the sides or front of a building, car, etc.;

வீடு முதலியவற்றின் வேளிப்புறம் $ீண்டு வளைநீதுள்ள
உறுப்பு,

மரக,சச் கொடுங்கை சுற்றமைய வைச்சணன்

(sefessiiy,

aor.

12).

3. Severity,

oppression; GanGenn.

கொடுங்கைத்தாடி
“5கொடூங்கை
-.

harshness,

(J.)

kotunkai-t-tati,

4.

A long, rounded beard; BarG

வளைந்த தாடி, (48)

கொடுங்கோபிச்சிலை

kotu-h-kdpi-c-cilai,

n. prob. @s70-en0+.
A kind of yellow stone;
ஒருவகை மஜ்சள்நீறக்கல். (18.)

கொடுங்கோல்

1௦00-1661,

உ.

624-401) [வளைக்ச கோல்]

நீதிநெறிதவறிய

அரசாட்சி.

கொடுங்கோ லுண்டுசொல் (வெப். 23, 111).
கொடுங்கோன்மை
<id.+.

wicked woman,

16001

10 ௨ 0௦1156) மரவாணி.

+.

Tamil dialect current in regions surround-

ing cen-lamil-nétu;

உரை.)

QanG
6 5Otper®
<Qs1062d%+,
spoken,

See

kotu-cili-t-tanam,

or

1.

cruelty,

applied (0 90080; மிக்க ழர்க்கத்தன்மை. Colloq.

கொடுஞ்சி

1௦4௨)

ஈ.

5

12

kotu-n-tamil-natu,

in number,

viz., len-pdnti, kuttam,

pili, panri, aruva,
imalétu, punandtu;

Cénavaraiyar giving ponkar-ndtu
instead

of véndtu

பேசப்படுவனவாகிய

2.

Regions where kotun-tamil is

kutam, karkd, véndtu,
aruva-vatatalai, citam,
and

and oli-natu

punanatu;

கோடுந்தமீழ்

தென்பாண்டி,

தட்டம்,

தடம்,

கற்க, வேணடு, பூமி, பன்றி, அருவா, ௮ருவாவடதலை;,

கீதம், மலாடூ, புன என்னும் பன்னிரு நிலங்கள். (சன்.

273, உரை) தொல். சொல். 400, சேனா.)
கொடுந்தலைப்பொருவா

1%0.-ஈ.விக்ஆ-

poruva, 1. 4கொடு-மை--.
Anchovy, a sea-fish,
silvery, tinged with gold, attaining 6 in. in
length,

7.

Engraulis

kammalensis;

apbigeferypib

Perr erest kotu-n-toli!-alan,
Darsr
OsQ

கொடிஞ்சி.

to cruel

deeds.

[கொடுஞ்செய்கையுள்ள வன்] யமன்.

கொடும்

478.3.

Yama;

wickedness

சேந்தமிழ் நாட்டைச் சுழ்ந்திநக்

கும் நிலங்களில் வழங்தம் தமீழ்மோழி, (ஈன். 273,

as Kali; piéah மீக்கவள்.

“Extreme

(1.),

Qe7O,5 5Mtp kotu-n-tamil, n. 4கொடு-மை

Death; [Wee அயசம்] சாவு.
Lit., extreme pain.
குசவர்க் குற்ற கொடுந்துயர் சேட்டு (மணி. 3, 18).

கொகூதரி.
<id.+.

DarO stovapiy.&4 kotutalai-muticcu, 1.
<Osrd-ao+. 886 கோடுழடிச்சு, 1. 1௦.
கொடுதி %௦0(ப0, . Peg for fastening a

Cruel,

QarOe@o9 kotu-ciili, n. <id.+Sila.
கொடுசூலித்தனம்

70௦.

4.

(குறள், 56, 9B.)

Qan@a@eA kotu-ciri, n. <id.+ @#.

Giving, pay-

சேலுத்துகை.

போன்மைகலந்தவெண்ணிறழம் உள்ள கடல்மீன்வகை.
QarO,bgnut kotu-n-tuyar, 1. <id.+.

kotu-n-kénmai,

566 கோடூங்கோல்.

QarO sev kotutalai, n. <id.
112; பணம்ழதலியன

“ரம,

Lit. curved sceptre.
Unjust or unrighteous
rule, despotic government, tyranny, opp. to

கொடுப்பு

Lit,

one

given

சொழிலாளன் சொன் றன் குவிப்ப' (மணி, 6, 100).
கொடுதாக்கு 10(யஈ818வ, n. <id.+. See

கருநாக்த.

கொடுதாக்கெறி-தல்

kotu-nakkeri-,

உ,

பூண்ட பொன்னுகச் கொடுஞ் . , . சட்ஞ்செல லாழித் intr. <id.+. To lick one’s lips in relish or
anticipation of 1000; விநப்பக்தறியாக நாவால்
'இண்டேர் (பெருங். உஞ்சைச். 48, 15),
கொடுஞ்சூரி 101ப-8-௦ப்ர், ஐ. 4கொடெமை வாய்ப்புறத்தைத் துழாவுதல். (அககா, 56, 2.607.)
+. 5௦0 கோடசூரி. (94).
Dar@ gistd kotu-nukam, 2. <id.+. 1.
கொடுஞ்சொறி

0.83,

அ.

<id.+.

Mange, scab or itch in ஊம்றா218; மிநகங்களுக்தகி.

காணுஞ் சோறிநோய்வகை.

QarOs gianai-$ Sev
<@srd-+.

நம்பிக்கையா
intr.

tr. To

kotuttu-vai-,

entrust

யொருவரிடம்

or

charge

2.
with;

பொருளை வைத்தல்...

To merit or deserve by one’s past deeds;

பூர்வ புண்ணியத்தால் அதிருஷ்டம் பெற்றிநத்தல்.

34018)

நுகத்தடி,

கொடுதக

sepsis

ல.தீதிரி (அகரா. 350). 2. 11௦பதர்; கலப்பை.

slwésr

(பில்.)

3. The 10th naksatra. 886 மகம், (பில்.)
கொடுப்பு! kotuppu, 1. <@sr@-. 1. Giving;

2. Playful dealing of blows; விளை
கோடுக்கை.
யாட்டாக அடிக்கை. (34.)

கொடுப்பு” %௦யைறய ஈ. ௨4. சப்பு,

| 8189) கதுப்பு, (58.)

Cheek,

1140

கொடுப்புப்பல்

Darn jliusev kotuppu-p-pal, 4. 4கொ
டப்பு?
Molar teeth, grinders; seems.
Ww.)

QaetGuyS9
+.

jaws;
(42)

Cancerous

kotuppu-p-piri,

tumour

in

a.

a corner

வம்.
of

the

கதுப்பின் ஒரத்தில் உண்டாகும் சிலந்திவகை.

Qe1@cia0u1 kotuppai, a. A plant growing in damp places.
See போன்னுங்காணி. (மலை.
கொடுபடு-தல் 1:0(0-0௨(0-, ௪. ir,

கொடுபாடு kotu-patu, uv. <id. See Gar6
தலை. Lec,
கொடுபோ-தல் kotu-pd-, v. Ir. 4கொள்-

7௦ வடு; கோண்டுசெல்லுதல்,

Qaer@vor1a6v kotu-m-pakal, 1. <Qs2@-co.0
*.

211802;

நண்பகல்.

kotu-m-pani-k-

kalam, 2. <id.+.
The months of Maci and
Pankuni, season of heavy dews; பனிமிதந்துள்ள

மாசி பங்தனி மாதங்கள். (பிக்.)

Der @vouMosr kutu-m-patan, ச. 418.4,
man; Gargwadt.

கண்ணையன்

கொடும்

பாட னென்றுபைக்ச வேண்டா (சேவா, 678 9).
கொடும்பாடு 1௦(0-ஐ-ற&(ம, n. <id.+.

Cruelty,

severity,

hardship;

1

GanGenotnm6,

கோவலர் வாழ்க்கையோர் கொடும்பா டி.ல்லை (சிலப். 15,
321).

2. ஊன்று;

மாறுபாடூ,

wos வெம்மறிவு (பரிபா, 2, 26).
கொடும்பாவி

சொடும்பா

kotu-m-pavi,

பாவி, Heinous sinner; Gugiburgad.
மொர் கொடும்பாவிப் பயலே (அருட்பா,
பெத்த.

17).

கொடும்பாவி?

ப்பட

a.

up

<id. +

uuQugy
vi, தான்

public

crime

யாகத்

and

bring

சாலங்களில்

தேரக்களிற்

rain;

ugbeyppoSus

அவை தீநம்படி கிராமசாந்தி

கட்டியிடித்துக் கோளுத்தப்படுக்

வைக்கோலுரநவம். 00/10.
கொடும்பாவை
866 கோடூம்பாவி£,

kotu-m-pavai,
-

. கொடும்பாளூர் kotumpaliir, 1.
in

1. <id. +,

A village

Pudukkottah State noted for
its
40(2251) புதுக்கோட்டை சீசமையில் சரித்திரhistorical
விசேட

முள்ள ஒர் ஊர்.

சோனுட்டுச்
பாளூர் (பெரியபு, இடங்கழி, 2). கொடிஈகரல் கொடும்

1௦(யமறய,

8.

4கொடு-மை,

சிம்பு,

வெண்டுறுக௫களவும்

மாம்பமீ நிற்றி (மலைப௫, 24, உரை).
தவிட்டுப்போடி. Loc.
3. Cruelty,
கோடுமை. ௦2,

1,

கொடும்பில்லே

2. Bran;
severity;

கொடும்புசி kotu-m-puri, n. <id.+.

kotumpiri.]

1, 806 கொடிழறுக்து.

plot; sGggabe&.

கொடும்புலி
14௦0) சிங்கம்,

kotu-m-puli,

(உரி, ச்.)

கொடும்பை”

[M.

2. Deep-laid

(w.)

wv. <id.+.

1.

2. Leo, a constellation

01 0௨ 20018௦) சிங்கராசி.

(குடா.),

(வ்,

ச.

perh. id.

1,

Waterfall; BF o08. (es. £.) 2. Hill, hillock;
serpin, (6. 8.) 3. Tank; gent. (978. 8.) +.
Gutter,
தாம்பு.

drain; gaty.
(அக. நி.)
6.

(#@.)
5. Rope, halter;
A kind
of evergreen

பு) பச்சிலைப்பூட்வகை. (௮௧. கி.)

கொடும்பை£

பாளுர்.

11, 71).

1௦(பரழவ்,

1.

See கொடுக்

கொடும்பை நெடுங்குளச் கோட்டசம் (சலப்.

கொடும்போக்கு
<Qsr0-a00-+.

kotu-m-pokku,

Departure, as from

home,

ம.
with

no intention of returning; 4.858 &pbSaqe
கருத்தின்றி வேளியேறுகை, 7:0௦.

Qar@rouy. kotu-mati, 1. <id.+.

the waist

folded

to hold

things,

as

Cloth at
in a bag;

பண்டம் இடுதற்காக வளைத்துக்சட்டிய மடி. கொடுமடி,
யுடையர் கோத்கைக் கோவலர் (அசகா, 54, 10).
கொடுமணம்

kotumanam, 1.

town noted for the manufacture

An ancient
of jewellery;

அணிகலங்களுக்கப் பேர்பேற்ற பழையதோர் ஊரி,
கொமணம் பட்ட வினைமா ஊருங்கலம் (பதித்ப்,
24).

'கொடுமரம்! 1010-3௨, 1. 4 கொடு-மை
4,

த அச

பாவை,
Straw effigy representing the most
heinous sinner, dragged through the village
streets in time of drought and burnt to expiate

உண்டான

string;

ம00.

கொடும்பனிக்காலம்

Cruel

கொடும்பு

Small fibrous rising on a surface of thread or

<@ard-

+.
To be discharged or paid, asa debt; to be
returned, as a borrowed articles adr முதலியன
சேலுத்தப்படதல்.

+.

கொடுமுடி

1. 8௦6; வில். சொமெரக் சேய்த்சார் (கலித். 12).
2. Sagittarius, a constellation of the zodiac;
தனுராசி. (சூடா)
3, Rung of a ladder; ஏணிப்

பழு,

Gs@vr

usd

(சல்லா. 22, 38),
கொடுமலையாளம்
<id.+.

difficult

1.

to

நெட்டிதண்

kotu-malaiyalam,

A Malayalam

be

பொலிந்தும்

understood;

1.

dialect considered

அரிதிற்போநள்படம்.

மலையாளமோழிவகை,
2, That part of Malabar
where kotumalaiyélam is spoken; கொடுமலை.

யாளம்பேசும் மலைநாட்டுப்பததி. சொடுமலையாளச் குடி.
யிருப் புடையேன்
(மனோன். பாயி.),

கொடுமுடி
hotumuti.y

1.

kotu-muti,
Summit

».
of

<id.+.
a

[M.

mountain,

கொடை
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கொடுமுடிச்சு

00216) மலையுச்சி. (பிங்.) 2. Terrace or top of a
mansion; 2Gufems. CarOut um_sgé OsrOuu

வாள் முதலியவற்றின் வளைந்த வாய். கொடவோய்ச்
குயத்து (Pow. 16, 30). 2. Tale-bearing, back-

Coimbatore District.

பழிச்சோல்.

(Qugs.

weg. 8, 15).

Qat@apy-&5
(வ
யாத

3. A’ Siva shrine in

See urciryiCanrGipy..

kotu-muticcu,

1. <id.+.

1. Hard, inextricable knot; safhSappy.
மடிச்சு. 2. Malignant plot, vile conspi-

racy; GaGginh m3.
கொடுமுடி GSapsG — kotu-mutinta-

valakku, 1, <@erg +.

See கோடிழடிந்தவழக்க.

Loc.

கொடுமூண்டி
roundish-leaved
aonm, (L.)

1000ல்,
sweet

QarOapmsG

thorn.

ம. Bushy
566 சோடீடைக்

kotu-murukku, u, 4கொடு-

Inextricable twisting of strands or in-

w+.

knots

extricable

மிகச்சுற்றி

grid

a string;

in

யேறிய ழறுக்த.

Qaet@apeev kotu-milai, 1. <id.+.

Out-

of-the-way corner; aot £0 அறிந்து செல்லக்கூடாத

முலையிடம், 1௦2.
கொடுமை

kotuma.]

550.

kotumai,

1. Cruelty,

8.

4கோடு-,

tyranny,

[1ம்

inhumanity;

2.

கொடுமைபவ செய்தன (சேவா, 945, 1).

Severity, harshness; கடமை.

Roughness,
Vileness,

(சந்தபு. பார். 6)

uncouthness;

wickedness;

3.

pgcGsacaw.

Sou.

age

4.
இதிய

சோரத்தாயுவ் கொடுமை யிழைப்ப (கம்பரா, மந்திரப், 1).
5. Crookedness,

20.)

obliquity;

aera.

(Re.

6. Partiality, bias; wardCantub.

11,

கொடு

மையுஞ் செம்மையும் (பரிபா, 4, 50).
7. Injustice;
அநீதி.
கொடியோர் கொடுமை (தொல். பொ. 17).
8. Sin; uaa. Loc. 9. Harsh words, slander;

வேண்டாவார்த்தை.

(அக.

(சங். ௮௧.)

Dan Ooo eTav(a)- ev

kotumai-col-,

v. intr, <@er9-600+.
To speak harsh
cruel words; $62 Guage. Collog.

Oar Gens FTerLd
<id.+.

mity.

[.சன்பந்

kotumai-t-tanam,

or

1.

(Astrol.) Lit., place foreboding cala-

The eighth house from the ascendant;
சோத்றுவிக்கும்

இடம்]

எட்டாமீடம். (சங். ௮௧.)
கொடுவரி

kotu-vari,

இலக்கினத்துக்த

1.

that which has curved stripes.

வரிகளுடையத] புலி.

<id.+.
Tiger;

Lit.
[w%rss

கொடுவரி வழங்குங் கோயெர்

செடுவசை (புகா. 135, 1).

கொடுவா-தல் (கொடுவருதல்] 1௦(0-58-,

4. 17. 4கொள்- 4. 1௦ 02102; கோண்டுவருதல். கொடு
வருதி ரிரதமெனச் கறலோடடும் (சந்தபு. சா?ச, 31).

கொடுவாய்!
1. Curved

10(0-183)

or bent

amzer.

(9a.)

கன்னிகா

3.

Reproach,

1. 4கொடு-மை*..

edge, as of a bill-hook;

slander;

காமியெனுங்

கொடுவாய்

(Gs)g. @aréaoz. 31).

4. Cockup, grey, altain-

ing

Lates

5

ft.

in

length,

calcurifer;

e854.

நீளழம் சால்பல்நிறழம் உள்ள மீன்வகை. (28. 38, 193.)
5, A species of tiger; ysSeusa. Loc.
Vy Me <Csrd-enu+.
கொடுவாய்” %௦(0.
566 கோடைவாய்.

gidry.c

Jron hook, as of an angle;

<id.+.

1.

kotu-vay-irumpu,

கொடுவாயிரும்பூ

paSwassoudrar @mouysGarss. கொலொயிரும்
பின் கோளிரை ற்றி (அகரா. 36) 2).
Qar@artauw

amis, 4.

Qar@oure

kotu-vaval,
kotu-val,

கோடு

<G@scB-mu+.

1, Pruning-kniie,

2.

ajfauts

bill-hook, sickle;

566.

a.

u.

(T. kodavali, M. kotiwal.}

Battle-axe;

wig.

வலக்கை யஞ்சுடர்ச் கொடுவாள் பிடீத்தோள் (2லப்.
23, 8).

Qar@aintar kotu-vilai, 1. See CanGasis},

4. (W.)

OsrDasitor kotu-vinai, u. <@srB-ew+.
Evil deeds of former births; pdGycn9,
தீவீனை. கொடுவினையா ரென்றும் கு௮காவடி

ws
(சேலா.

969, 2).

QarOaSMagin
Fatal

விஷம்.

poison,

kotu-visam, n. <id-+.

venom;

Garagué

kotu-veri,

ஈ.

416,

kotuvéli.]

2௫7/2)

Ceylon leadwort, climber,

[14.

Pluinbago

கித்திரழலம் என்னுங் கொடி, (மல.

Qat@aras

kotuvai, 1. <id.

mischievousness;

giapigdponk.

களை (௪9, 4, 8 4).

@arGru
kotitram.]

kotiram,

n.

Wickedness,
கொடுவைப் பசக்

<kathora.

[M.

Cruelty, severity, harshness; 300.

கொடை

தியாகம்...

வேர்.

செங்கொடுவெரி

தேமா மணிச்”சை (குறிஞ்டப். 61).
கொடுவேலி 1௦0481, ௩. 418. 414.

kodage.]

L.

தன்மையுள்ள

2. A mineral poison; வெள்ளைப்பாஷா

comts. (W.)
கொடுவேரி

10. A mineral [38. 8௦//28/1.] 5௯ கோடுவேலி.

நி.)

045௦0; வக்சிராந்தமாஷாணம்.

biting;

1-4)

ஈ.

<Osr®.

1. Giving away, asa

இல்லான்

கொடையே

[K. kodu,

gift; donation;

கொடைப்பயன்.

(காலடி, 65). 2. (Purap.) Theme of a king
distributing liberally to the poor the enemy's
cattle captured ந: நாட கைக்கோண்ட நிரையை

இரவலர்க்த வரையாது
கொடூக்தக்
புறத்துறை.
உண்டாட்டுச் கொடையென (தொய், பொ. 58). 3,
Three days’ festival of a village deity, dist. fr.
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கொடைக்கடம்
த்சர்மக்ர்£ம்..
'திநவிழா.

வசவு.

கிராமதேவதைக்த
(0. Tn.

ழன்றுநாள். சேய்யுந் |

D.

1, 117.)

5. Round

blows;

4, Round

அவள் கொடுத்த கொடை

போதும்,

கொடைக்கடம்

abuse;

எழுசன்மத்துக்குப்

om.

kotai-k-katam,

1.

<@s1e..+.

Charity-giving,

considered

கொள்கைய

(பெருங், ஈரவாண.

8, 43).

3ப19; கொடையாசிய கடமை. கொடைச்சடம் பூண்ட
னா?

கொடைக்கானல்
“கோடை 4.

a

kotai-k-kanal,

2.

1௦02-1100) ப. நரி, சோடு

782601 ௨001; வீட்டின்ழகீடு, (பில்.

Qareni_s Sot
<@sre+.

“kotai-t-tampam,

Column

Sunagfig

நாட்டுத் தம்பம். (17.)

கொடைதேர்-தல்
tr,

To

agree

marriage;

தல்.

to

watn

x.

or pillar commemorat-

ing one’s munificence;

os Sure

10ம்,

give

one’s

உ

௭16.4.

daughter

wengCagiCarGsa

in

ards

ஆர்வுத்றெமர் சொடைரேர்க்கார் (சவிச், 104).—

intr.

To

promise

celebration

of

or

mentally

a festive

resolve

worship

to

the

a deity;

தேவதைக்கு விழாச்செய்யத் தீர்மானித்தல், 1௦௦.

கொடைப்பணக்காரன்

karan, n. <id.+.

செல்வமுன்ளவன். 10௦,

%௦(2/-0-றஷகஃ$

Man of great wealth; மிதந்த

Qarenttorto

kotai-matam,

Unrestr

கொடைவஞ்சி
(Purap.)

kotai-vaiici,

n. <id.+.

(புறா. 142, 5).
கொை

kotai-muti, 2. Indian labur-

See சாக்கோன்றை.

Qa
ficence,

(சக், 8.)

et_antn kotaimai, n. <Qsrcn., Muniliberality;

கோடைத்தொழில்.

கொடுத்த

லெய்திய கொடைமையானும் (தொல். Gun. 63).

Qarent_uirarsir kotai-y-alan, n. <id.+.

Munificent

Person;

மேவும் சொடையாளா
கொடையாளி

கோடையாளன்..

ஈகையுள்ளவன்.

சோலச்சா

(அருட்பா, 1, விண்ணப், 16).
1624-97-81, க. 412.4 See

'கொடையெதிர்-தல் kotai-y-etir-, v. intr.

<id.+.

1, To make a gift or offering; Can6s

தலை மேற்கொள்ளுதல்.

க.தசதொச வருஉல் சொடை,

Qu pi Cored (கொல், சொல். 99, இளம்பூச.), 2. To

accept

நல்.

or

receive

a

gift;

கொடுப்பதன.

Cup

சொடையெதிர்ளெவியெனச் கொள்வோனாசவும்

(as. சொச், பச். 5),

கொடையோன்

'கொடையானன், (பில்.)

மயா,

<id.+.

his panegyrists with the, spoils of war; போரில்,

வேன்றுகோண்ட போருளைப் பாடிய பாணர்க்த அரசன்

பரிசாக அளிப்பதைக் கூறும் புறத்துறை. (பு. வெ. 3,
16.)

கொடைவினா

kotai-vini,

he no

on.

<id.+.

dress?’;

GanGia%

க. 446.

8௯

Garéa$Gar6

Garg

SQ. சாத்தற்கு ஆடையில்லையோ என்பது கொடை
விஷ (ஈன். 385, உமை).
Oasronto8stn
Heroism

in

kotai-viram,

generosity,

as

sacrifice of one’s life for

un.

<id.+.

the

voluntary

another;

Swrad eo

காட்டும் வீரம். கொடைவீசமோ ... , சென்னி பண்பு
(பெருக்சொ. 748).
கொண்கன்

konkan,

110040) கணவன்.

1.

கூடிய

4கொள்-,

சொண்கன்

கொண்கானம்

1130௨0,

Mt. Konkana; ஒரு மலை.
கன்னன்

1,

குறுக (பு.

வெ. பெண்பாந். 12, 11),
2, Chief of the
11006 17௨௦1) நேய்தனிலத் தலைவன். (இவா.),

mari-

n. <konkana.

பொன்படு கொண்சான

(த். 391).

கொண்ட
denoting

2)

நீற்/ச. <@sner-.

comparison;

gt

A word

உவமவாசகம்.

யாழ்

சொண்ட விமிழிசை (கலித். 29, 17).
கொண்டக்காரன்

1018-118௧,

$ம10-02916

௦4 நிசா?

nine tree.

See aty,

icted munificence, unlimited liberality;
வரைவின்றிக் கொடுக்கை. சொடைமடம் பதெ லல்ல.து! பினன், (யாழ். ௮௧.) .
"கொண்டகுளம்
num.

n.

Theme of a king liberally rewarding

Question implying willingness to give, as ‘ Has

566 கோடைக்கானல்.

கொடைக்கை

3...

கொண்டம்

Daremr

மீன்வலைஞரில்

kontakulam, 1.

».

A
wats

Strych-

(wrv.)

tsi tisTwiss-5H

katti-p-piyccu-,

உட
ஒர

1.

kontan-

சொண்டம்24.

To

irrigate a field on a high level by damming
a river or channel and forming a small reser-

10/0) அணைகட்டி மேட்டுநிலத்தில் நீர்பாய்சீசுதல். 100.
கொண்டச் சாணி
ipecacuanha.

Oarciat_éeref
கொண்டைகச்சாணி, (.),
கொண்டபாடு
ரென்,

1018-௦0-00) 2. Indian

526 கோண்டைச்சாணி.

061161)

(மலை.)

konta-c-cini,

1.

See

10040-081ம, 1. £4கொள்--..
கோட்பாடு,

கெதியன்றி

ஒருவர்

கொண்டம்” %௦ா(8ா, 1. 4குண்டம்.

Small

,சம்மை மணத்தின்கட் கொண்டக்கால் அக்கொண்ட
பாட்டினின்றும் மீட்டுத் செருட்டுதல் (பழ. 37, உரை).
கொண்டம்! 1000௨௯, ஈ. 865 தறிஜ்சா, 3.

(ஸ்ட

teservor formed by damming a river or channel for irrigating field on a high level; GucG
நிலத்தில் பாய்ச்சுதற்காகத் தேக்கிய நீர்நிலை. Loc.

கொண்டல்

1148

கொண்டல்" %0ார௨, 8. 4கொள்-.
ceiving, taking; கோள்ளுகை,

1. Re-

உணக்கற் தலையிற்

பலிகொண்ட லென்னே (தேவா, 614) 5),
kontal.} Cloud; மேகம். கொண்டல்

3. Rain;

மழை. (ஞானா. 43, 14) உரை.) 4, [றா௦6. சே

ஊ45-

12௦8ம் 88 ஷே]
Aries, a constellation of the
zodiac; GwaparF. (ergeAs. srohs. 24.) 5.

6. A girls’ game;

;

கீழ்காற்ற,

duni.]

1. [T. kondddu,

கொண்டன்

1. East

மாமழை

பொழிக்த

Tu. konda-

To praise, appre-iate; to fondle, caress;

கொண்டாடுதல்

புரியாவரு

சக்சன்

9), 2. To celebrate, as a festival;
to observe, as a holiday; to solemnize, cherish,

85 ஐார£ர்; உற்சவழதலியன

கோண்டாடூதல்.

கொண்டாரணியம்

1ரர்காஷட்ஹ,

1.

prob. T. konda+aranya. Thick, impenetrable
forest; popupyung Cugmar®. சொண்டாரணிய
மான பிரதேசம்,

கொண்டல்” 1௦21௨), 1. “குணக்கு.
வர்ம)

குலாவுதல்.--/7,

2. [M. பாராட்டூதல்.
வண்ணா (தேவா. 908,

குடச்சூத்தா (இல். தருவாய். 8, 5, 6).

See கொண்டற்கல். (சங். ௮௧.)
மகளிர் விளையாட்டுவகை. (19/.)

கொண்டி.

Collog,

கொண்டான் 120018, 1. <@srer-. 1. See
கோண்டவள். ” கொண்டானிற் றுன்னிய கேளிர் பித

தளி (புறகா, 34) 22), 2. Wind காற்று, (பில்.) ரில்லை (கான்மணி, 56). 2. 866 கொண்டல்!, 6. (39..)

3. East; 843.

Naut.

கொண்டல்வண்ணன்

10421௮,

n.

கொண்டல்.
[38. kontalvannan.]
Visnu,
as (16 01000-001௦0120)
[மேசநிதமுடையவன்]

திருமால்.

சொண்டல்வண்ணனை

(இவ், அமலனாதி,

10).

கொண்டலாத்தி

olteerig-.

kontalitti, 2. <Qsrar

[T. kondalati, M. kontalati.}

கொண்டான்கொடுத்தான்

kontan-kc-

ஸப்த, ௩. <id.+.
Persons who have entered
into matrimonial alliance by the marriage of
their sons and daughters; CardxGiCanO3
ng
சம்பந்தஜ் செய்தோர். 0ே//07.

கொண்டானடி -த்.தல் %0௦180-20- v. intr.
கொண்டான்.

To

dance

மகிழ்ச்சியால் கூத்தாடதல்,

im

merriment;

பேயெழும்பி யெழும்பிக்

1. Hoopoe, having a beautiful crest erected at
will, Upupaepops; 55eSana. (W.) 2. Hill bul- கொண்டானடிச்க (இராமசா. உயுச். 78).
bul, 07000:752 702052; ஒருவகைப் பறவை.

(14. 38.

102.) 3. Madras bulbul, Pycnonotus 2211௦74223;

குருவிவகை. (04. 38. 104.)
Qareirt_%ev kontalai, n. perh, சொண்டல்".
Seaside 1ர 414௭ 021.

கொண்டவன்

586 சழத்திரக்கடம்பு. (1.)

kontavan,

n.

<Qame-.

Husband; sesraide.

கொண்டற்கல் 1௦1187-12], ௪. 4கொண்டல்!.
+.

௮௧.)

Akind of black stone; wéanad Fev.

கொண்டாட்டக்காரன்
ran, n.
sociable

4தொண்டாடு-1.
man;

%௦1212-1:-13-

1. Cheerful,

உற்சாகழள்ளவன்.

(யாழ்.

jovial,

2. Associate,

companion; Ganipér. (W.)

டாட்டு,

M.

காதலன்

hontdttam.]

1. See

கொண்டாட்டத்தாலே

[1.

கோண்

களித்து:

2. Joy, delight; சந்தோஷம்,
(௪வச. 229, உரை),
3. Celebration of a feast, any occasion of great
eclat, festivity; adecu pacSu aSGar tac.

கொண்டாட்டு

முதலியவற்றைக்

கோள்ளுகை.

10(8(4ய) x. <id.

Praise,

1. Getting

கெஞ்சு கடுக்குதூஉச்

கொண்டி. மகளிர் (மதுரைக், 583),

2, 10௦0; உணவு.

கட்கொண்டிச் குடிப்பாக்கத்து (மதுரைக். 137). 3.
[18. 80/747௪.] 140௦16) கப்பம், கொண்டி வேண்வெ
ஞயின் (புறசா. 51, 6). 4. Theft; களவு. சொண்டி

யிலே பிடியுண்டு (ஈடு, 7, 7, 2). 5. [M. konti.]
Plunder, pillage; கொள்ளை. சொண்டியும் பெரி

சென

கொண்டி
454).

(புறா,

78).

6,

honte,

K.

Abundance;

யுண்டித் தொண்டையோர்

7. [T.

ordinate, naughty person

gg.

(பெரும்பாண்.

kondegéra.]
or animal;

Insubo-tiaag-

வன்-வள்-து, சொண்டி
யாயினவா
நென்றன்
கோதையே (தேவா. 710, 7). 8. [M. honti.]
Prostitute, concubine; usgang.

கொண்டாட்டம் 10018(120, ஈ, “40.
hondétamu,

கொண்டி." %௦ந11, 1. “கொன்.

possession of, securing, as property; Spi Cumgeér

வீழ்ந்த சொண்டி.

மல்லன் மார்பு wOssercs (sp. 174). 9. [K. Tu.
kondi.] Corner pin of a door on which it
swings; asaja¢us. 10. Clamp, cleat of a door1௦௦)

சங்கிலிமாட்டூம்

இநம்பு,

11.

[1.

The pin that holds the share to the
ஏர்க்கோழமாட்டும் ணி, 1௦௦.

கொண்டி?

%௦101,

60827.]

plough;

8... 4கொண்டியம்,

10௦.

3, செர்ஸகா06; மனவருத்தம். உனக்கு அவன்மீது
பாராட்டல். என்ன
appreciation, fondling, கோத;
சொண்டி? இப்படியெல்லாம் அவதாறாசப்.
கொண்டாட்டம் குலம்புனைவும் (இவ். திருவர்ய். 4, 9, 3). பேசுகிறாயே. 2. Ill-feeling, malice; umac.
கொண்டாடு-தல் 1001810-, ௦. <Qaner-+
ஆ.
[24. 80818/2.] intr, To enjoy a person's
society, take pleasure in one’s company; #.@&

நான் உண்மையைச்

சொன்னேன்.

அவன்

மீதுள்ள.

கொண் டி.யினால் ஒன்றுல் கூறவில்லை. 3, "2வி2-0௦௨7ing, back-biting; ips. gms.

கொண்டிடக்கடுக்கன்

1144,

கொண்டுசெலுத்து-தல்
கொண்டின்னி

Qarawriy S8OSeos konti-k-katukkan, 7.
<Q@aeramigi+.

A kind of ear-ring; angaxfauna.

Parav.
Qarairig &%5ey
+.

n.

<id.

Door that turns on projecting pins at the

Qaramng Qrrcv(gx) Se
intr: <@sremg?+,

konti-col-,

566 கோண்டிபேக-.

௪.
Loc.

கொண்டித்தனம்
konti-t-tanam,
2.
<@eremigi+.
[T. hontetanamu,
K. konde8421௭.] - 1000701021101;

அடங்காத்தன்மை.

கொண்டி த்தொட்டி

konti-t-totti, x. 410.

566 கோண்டித்தோழ.

Loc.

கொண்டி த்தொழு
+.

10ஐ0.-(-40]ய 7. 414.

Cattle-pound; பட்டிமாட்டை அடைகீதந் தோழி

வம்.

Qarairig
Cia 330

கொண்டி.
one

out

நட்

கோட்

or

2, 1௦

சோல்லுதல்.

konti-pécu-, ». intr.

1. To speak ill of any

of ill-feeling

கோடூமைபேசுதல்.

malice;

3, 7௦

defect; துறை கூறுதல்.

Derek

4.

weeht
1. Captive

back-bite;

point

To

out

accuse,

one's

impute

வண்டிழ் அறக்குல் சொண்டி மகளிரை (மணி. 18, 109),
மட்கு

உ.

Stray cattle; 1n°yurG.

<id.+.

Qancing Giois-5e konti-méy-, v. intr.
<id.+.
To graze stedlthily in’ prohibited

areas; uty Guugse.

Qareingund

kontiyam, n. perh. Qsrar-,

T. kondemu,
K. kondeya.] Tale-bearing,
ack-biting, calumny; gman. (Sa.)

Qareing wigid

kontiyaram,

1»,

<id.

+. (W.)
1. Invective; நிந்தைமோமி.
2, Meddling, officiousness; at காரியத்தில் தலையிடுகை.

3. Haughtiness,

pride, insolence;

Superbness, elegance, பர்)

கொண்டி Gwin.

et+.

சேநக்த,

சிறப்பு.

4,

konti-y-stti, n. சொ

Impounder of stray cattle; கோண்டித்

தொழவுக்தப் பட்டிமாட்டைச

Tp. D. i, 241.)

கொண்டிலான்

சேலுத்துவோன். (௦.

kontilan, ஈ. “கொண்டை.

Crested bulbul; upeaacs.

(இறை. 3, 45).

2. Towards,

in the direction of;

குறித்து, குட இசைச்சொண்டு (லெப். 10, 34).

3. A

sign of the instrumental case; pera வேற்றுமை

சொல்லுருபு. (பி. வி. 6) உரை.) 4 Expletive;
அசைநிலை. எனக்கு” முன்றனக்குங் சொண்டு (இரு

விளை. ஈரிபரி. 83).

கொண்டுகட்டுவியாபாரம்

ஏழ்கிறகாககி

வட

<id.+.

1௦010-1:2110-

Trading

cles bought cheap in
awaiting a favourable

in

arti-

retail and stored up
market;
பண்டங்களை

மலிந்தபோது சில்லறையாக வாங்கிக்கட்டி
யேறினகாலத்தில் விற்கை, 1௦.

விலே

கொண்டுகண்மாறு-தல் 1:00(0-1:20-ம8ர0,
v. ir, <id.+.

To make friends and then ignore;

நட்புக்கோண்டு புறக்கணித்தல். கொண்கெண்மாறல்
கொடுமையிற் துவ்வாது (மூ.த. காஞ், 37).
கொண்டுகூட்டு

kontu-kattu,

2. <id.+.

(Gram.) Mode of construing a stanza in which
words are appropriately transposed to arrive at
the

proper

meaning,

one

of eight

pori!-k6l,

9௮) எண்வகைப் போருள்கோளுள் சேய்யுளின் அடி
konti-makalir,
2. கள் பலவற்றிலும் உள்ள சோற்களைப் போருளுக்த ஏற்ற
எடுத்துக்கூட்டிப் பொருள்கொள்ளுழறை.
women; SaomSy sats விடத்தில்

பட்ட மகளிர். கொண்டி. மகளி ருண்டுறை மூழ்க
(பட்டினப். 246), 2, 1970814101; பரத்தையர்.
கொண்டிமாடு

1. From,

beginning with; முதல். அடியித்கொண்டு முடி காறும்.

umseuura

tell tales,

ஜர்!) குற்றம் சுமத்தீப் பேசுதல்.
<Osreip1+.

kontinni, n. Black gaub.

(சங். ௮௧.)

Qarebr@ kontu, part. <@arer-,

konti-k-katavu,

corners; sG8éagay. (W.)

+.

566 தும்பை.

(F.)

சோப்புடைமொழிகளை
கூட்டே (ஈன். 418).

QarcitOe_o1

ஏற்புழிபிசைப்பது கொண்டு
kontu-kirru,

1.

4104,

கொண்டுகூடற்றாகக்

கூறப்ப

(Gram.) Direct ஹஸ்;

தாகக் கூறும்

மோமி.

அயலார் நேரிற்சோல்வ

வனவும் (சொல். பொ. 115, உமை).
கொண்டுகொடு-த்தல்
tr, <id.+. To give and

kontu-kotu-,
௭
take in marriage,

as a girl; பெண்ணைக் கோண்டுங் கொடூத்துஞ் சம்.

பந்தஜ்சேய்தல.

கொண்டுகொடுப்பனை 1௦1(ப-%01பறழவவ்,
n. <id.+.
Giving and taking
marriage;
பேண்ணைக்
கொண்டுங்

செய்யும் விவாகசம்பந்தம். Loc.
கொண்டுகொடுப்பு

“410,4.

kontu-kotuppu,

566 கோண்டூகோடுப்பனே.

கொண்டுசெல்(லு)-தல்

intr, Cid. +.

a girl in
கோடுத்துஜ்

4.

1.௦௦.

kontu-cel-,

௨,

To be able to manage; Pragsge.

எனக்கு இனிமேற் கொண்டுசெல்வாது, 1௦2.
கொண்டுசெலுத்து-தல்
». tr. <id.+.
completion

kontu-celuttu-,

To bring to fruition or carry to

though

with

difficulty,

to succeed

against odds or difficulties; காரியத்தை வருந்தியும்:

முடிவுவரை நடத்துதல், 10௦,

்

கொண்டுணி

1145

கொண்டுணி

(ரம்,

1.

கொண்டுநடத்_து-தஸ்
<id.+.

To

Loc.

do

10000௦௨4௨/1௰, ௨,

47. 566 கோண்டூசேலுத்து-.0/4.
--

banking

சேய்தல்.

<id.+eem-.

886 குண்டூணி, 3. (யாழ். ௮௧.)

Tale-bearer.

business;

கொண்டுதிலை

கோடூக்கல் வாங்கல்.

kontu-nilai,

உ.

<id.+.

(Akap.) Kiravai song praying for the hero’s
union in wedlock with the heroine; தரவைக்

கூத்தில் தலைவனது வரைவுவேண்டிப் பாடும் பாட்டு.

என்றியாங். கொண்டுகிலைபாடி. யாடுங் குரவையை
(கலப். 24, இறுஇப்பாட்டுமடை).

kontu-nilai-kirru,

கொண்டு நிலைகூற்று

Words of encouragement

(Akap.)

ue <id.+.

by the heroine's maid, dissuading the hero
from desperate action; @ns gumos gloved

இதனைச் கொண்டு

தாங்கிக்கூறுந் தோழியின் சோல்.

நிலைகடற்றென்று சொல்வது (இறை. 9, உரை).

kontu-pd-, v. tr. [T.

கொண்டுபோ-தல்

carry,

1. To

<id.+.

koutcupovu.]

12166 விஷு; எடுத்துக்கோண்டு சேல்லுதல்.
போவான்.

(இவ், பெரியாழ். 2, 2 7).

வக்ுரின்றுர்

650011;

000000

3. 10௦ 1840,

அழைத்துச்சேல்லு.

வெளியித்சொண்டுபோய் விடு, 3, 1௦.

தல். குருடனை

carry away, abduct; aatsg) Gadgugs.

கண்மால்

செல்

தான் கொண்டுபோனான் (இவ், பெரியாழ்.

3, 8, 4).
கொண்டுமுதல் kontu-mutal, டி. <id.+.
Business-capital; afwaums tpavgaris. Loc.

கொண்டுமொழி-தல்

<id.+.

To report

1910-௯011), ௨. 4.

a person’s speech

in the

017801 [00 ௮யலார்சோல்லை அவர் சோல்வதாகவே
எடுத்துக்கூறுதல்.

கொண்டுவில்-தல்.

[கொண்டுவிற்றல்]

kontu-vil-, v. itr. <id.+.

1. To carry on 2

petty trade by buying and selling things every

௦௨ பாம் (மா) அப்போதைக்கப்போது வியாபாரத்
துக்காகப் பண்டங்களை வாங்கிவிற்றல். கொண்டுவிந்

தல் கூலிச்சொழில் (சணிகைப்பு. அக). 197).
carry

on

especially

money-lending

in

foreign

business,

countries;

2. 7௦

trade, ete.,

லேவாதேவி

வியாபாரம் மதலியவை சேய்தல். 7/7. (ரய.
ப. <id.+.
kontu-vilai,
கொண்டுவிலை

Money-lending business, trade, etc.; GaranGgaS

Nat. Chelti.

வியாபாரம் முதலியன,

கொண்டேசன்

Qsravan!+ia.
கொண்டை!

kontécan,

உ.

perh,

Dry ginger; a3. (ep...)

1௦1/8 ச. [7. 805) K. Tu.

1. Tuft,
gende, M. konta.] cl. Mhr, gonda.
dressing of hair in large coil on the head, one
Of aim-pan-muli, qv.; waehPds ஜம்பான்டியுள்.
144

கூந்தலைத் திரளாகச் சேர்த்துக்சட்டும் ழடிவகை. (பிக்.)

2. Dressing of hair by urning up and folding;
சொருக்த.
3. Fibre-ring used in dressing the
hair ௦4 ௨ 01410) குழந்தைகளுக்கு உச்சிக்சோண்டை

கட்ட உதவும் Imite2enu. Loc. 4. Crest ofa bird;
பறவைச்சூட்டு,
5S. Head, as of a nail; knob, as

of a cane; 1௦04 100; ஆணி ழதலியவற்றின் குமீழ்த்
தலை.
கொண்டை? 100121) n. <ghdnta. Jujube
tree, See @avsong.

(Sai.)

Oaramon_éahéener
can,

கொண்டைக்காரன்
<id.+.

king-

e&S8gCGcron

(W.)

SHHoams.

kontai-k-karic-

Hiair-crested

<Qsremoo}+.

1.

crow, Chibia hottentola;

af

kontai-k-karan,

1.

1, One who wears his hair in a knot;
2, Res-

தலைமயிரைத் திரளாசமடித்துக் கட்டியவன்,

pectable

person; மேன்மையுடையவன்.

41வது

ஐலா; சேருக்குடையவன்.

3,

௦௦

(59,)

prob.

உட

kontaikkiri,

கொண்டைக்கிறி

convey,

கொண்டு

கொண்டைகட்டி மறவன்

A secondary melody-type of the

kundakriyd.

mullaiclass; ppedtRaituscér arena, (Se.)

kontai-k-kilaru,

Cararsn_éRorty

கொண்டை!

+

perh. @eni-. Bulbul.

கொண்டலாத்தி 1, 2, (I)
566 சடைக்தச்சு,

A hair-ornament with pendants.

7m.

kontai-k-kuccu,

கொண்டைக்குச்சு”
<id.4+@ée!,

2.

kontai-k-kuccu,

கொண்டைக்குச்சு"
<id.+@#*%,

க.

See

Ornamental hair-pin; Gandsran_

யிற் சேருதம் ஊசிவகை, (14.)

%௦(வ-1.1ப1810,

கொண்டைக்குலாத்தி

கொண்

கோண்டலாத்தி.

866

4 குலாவு.
1. 410.

டைக்குலாத்தியும் மாடப்புருவும் (கு்றா. குற. 87, 2).
கொண்டைக்கோல் 1ர(வ்-1-1001, 1. <id.
+.

1. A staff with a knob at its head; g2uu?h

கோண்டையுள்ள

கழி.

post

&

2,

planted

to

ஆழத்திற்கு அறிகுறியாக

indicate the 0210 01 லன;

நீரிடையில் நங் கோல்.

ஆழங்காலிலே

இழிந்து

(௬௫9), 10, 7, 1).

3. Staff with

a cloth

மிழ்க் வார் அவ்விடத்தே கொண்டைக்கோல் காட்டு

மாபோலே

lied at its top, uplifted and flourished as a sign
௦1

1037;

மகிழ்ச்சிக்தறியாக

உயர்த்தியசைக்கம்

கொண்டைச்சோலொடு
சட்டிய கோல்.
யிட்டார் (கோயிற்பு, இரணிய. 130).
கொண்டைகட்டி

ஆடை.

Gant

kontai-katti, 1. <id.+.

52௦ கோண்டைசட்டிவேளாளர்.

கொண்டைகட்டிமறவன்

maravan, கட நால். 184.

kontai-katti-

A sub-sect of Mara-

ஐல 08506) மறவர்வகை. (8. 1.)

1146

கொண்டைகட்டிவேளாளர்
கொண்டைகட்டி வேளாளர்

%0ர1௨4-

katti-vélalar, மூ. <id.+. A sub-sect of 376
who put up their hair in a peculiar fashion,
during marriage; விவாகத்தில் கோண்டையாகத்

தலைமயிரை ழடிக்தம் வேளாளவகையினர். Loc.
கொண்டைகுலைத்துபோ-தல்
%0ா(வkulaintu-pé-, v. intr, <id.+.
To
௦8 1௦௦௦௦2) அவமானப்படூதல். Loc.

கொண்டைச்சன்

suffer

nu. <id.

686 கோண்டைச்சான். (யாழ். ௮௧.)
Indian

ipecacuanha.

sgeohiundr.

ப.
(யாழ்.

௮௪.)

கொண்டைச்சான்

kontaiccan,

1.

“கொண்டை,
5௦6 கோண்டலாத்தி. (யாழ். ௮௪.)
QaremronA kontaicci, 1. <id. See.
கோண்டைச்சான்.

(34.)

கொண்டைச்சுத்தியல்

%09124-௦-00(1
வ],

n, <id.+.
Goldsmith’s or brazier’s hammer;
தட்டார்கருவிகளுள் ஒன்று, (7.),

கொண்டைத்திருகு
<id.+.

kontai-t-tiruku,

1.

Ornament for the hair in the shape

of a chrysanthemum flower with a spiral wire
underneath,

லணியும்

worn

women;

waa?t

சேவ்வநீதிப்பூவடிவினதான

Qartairsor_
+.
end

by

g%uwu?

திருகணிவகை.

gram kontai-t-tula, 1. <id.

Picottah with a crest-like projection at the
to prevent the rope from slipping; au@g

நழிவிவிடாதபடி கோண்டைகட்டிய

Oarairant_Gi@

துலாவகை..

(w.)

kontai-tiruki, 1. <id.

+. Hole in the sill into which the corner-pin of
a door is fitted; கதவுக்கடூமீ சேருகுந் துவாரம், (18,)

கொண்டைப்புல் 1ம1மு௨0-றயி, ம. 412.3...

வி தல, 866 மயிற்கோண்டை, (1, 37. 916.)

Darament_tyy

kontai-p-pa,

See Canchvon Bg?
கொண்டைமாறு
+. Loc.
2. Twigs

,

u. <id.+:

kontai-maru,

1.

<id.

1. Twigs of a shrub with knob-like

root; 'கொண்டைபோன்ற

gathered

அடிப்பக்கழடைய

from the topmost

வளார்.

part

of

17885) மரத்தின் உச்சியிலிநந்தேடுக்தம் சிறு சுள்ளி,
3.

A kind of broom

with

a

கோண்டையுள்ள விளச்சுமாறு,
கொண்டைமுசு

[T.

monkey; Gufus

A

wpe.

Val.

[K.

large _ black-faced

'குரங்த வகை.

'-கொண்டைமுசுறு
<id.+.

knob-like handle;

kontai-mucu, n. <id.+.

kondamuccv.]

(14.)

kontai-mucuru,

hondamusudi.]

may play about the tuft.

In a happy, care-free

mood; [stew Aer@ud endo வீசும்படி. ] உல்லாச
மாய். கொண்டைமேத்காற்றடிக்கத்
(இிருவிருச், 23, வ்யா. பக், 150),

See

௩.

கொண்டை

இரியப்பெறாதே

கொண்டையங்கோட்டைமறவன் (0
/..

மறவன். (5. 1.)

886 கோண்டைகட்டி

Daeremrent_wsOvsey

kontaiccini,

See

கொண்டைமேற்காற்றடி க்க12௦(வ்- றர

karratikka, adv. <id'+. Lit, so that the breeze

taiyan-k6ttai-maravan,

1௦1124௦௦௧௦,

கொண்டைச்சாணி

loss

கொத்தடிமை

<Qsremen_'+.
சூட்டடூப்பு, 73௦.

கொண்டையன்
species

of

kontai-y-atuppu,

A kind

crested

பருந்துவகை, (1.)

of domestic

1(ஷ்ஷ,
kite;

A

kontai-y-ani,

with round
ஆணி.

Qsrarom_uyA

<id.

உச்சிக்கோண்டையுள்ள

கொண்டையாணி

<id.+.
Nail
'கோண்டையுள்ள

2.

2.

oven;

head,

stud;

1.
Gos

kontai-y-ici, உ. <id.+.

3. 566 கொண்டடைக்கச்சு?. 2, 110; தண்டூசி. 7௦௨
Qaneinent_au2v kontai-valai, n. <id.+.

A kind of shore-net

used

in catching

sea-fish;

கடலின் கரையிலிருந்து வீசி மீனைப்பிடிக்தம் ஒருவகை

வலை.

20.

Qaredrentoutans kontai-vakai, உ. <id.

+.
Doon siriss tree, 1. tr, Albizzia procera
clata; வாகைமர வகை, (1.)

கொண்டோன் 10000௫, 1. 4சொள்.,
band;

கணவன்.

சொண்டோ

தெய்வமும்

<id.

1, Cloud;

பேனுப் பெண்டிர் (மணி, 18, 101).
Garemep

konmi,

1.

Hus-

ஸனல்லது

மேகம். சீருடைச் சொண்மு: (பெருங். உஞ்சைச், 43,
100). 2. 8] ஆகாயம், (பில்.)
'கொணங்கு 1௦12ஙியு, 1. See sien.
கொணசில் %0ர௨௦], ப. 4குணகு-.
Bend,

போ2) கோணல்.

1௦௨.

கொணொா-தல் [கொணர்தல்] kona-, 13 2.

tr. prob, @sraa@ar-. To bring, take, fetch,
conduct; CancirCamged. அருந் சவனைச் கொணர்து.

மென (சம்பரா. இருவ. 38; ஈன், 160, மயிலை).
கொணுரம்

1200880), 1. perh, Aun,

lowing of a buffalo; crpenowtér sS_ib. Loc.

Bel-

Qaneshee konical, 1. See GanewFS. Loc.
கொத்தச்சக்கை
kotta-c-cakkai,
2.

“சொத்தை.

Tender jack-fruit; பலாப்பிஞ்சு.

கொத்தடிமை
அடிமை,

Servitide

kottatimai, 1. <Qenis+
of

a

family

cs!

bloc;
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கொத்தம்

குடூம்பத்தோடூ அடிமையாகை. கொத்தடிமை யான குடி.
கான் பசாபசமே (தாயு. பராபசச், 148).
கொத்தம்!

எல்லை. (பிங்.),
கொத்தம்£

%௦(20)

ப.

1404௫)

1௦/80,

2.

See கொத்தமல்லி,

(சக். ௮௪)

கொத்தமல்லி

buru,

tr.

10/11,

hotlamalli,

ந௦ரகோர;

1.

M.

<kustim-

kottabakari.]

1.

Coriander, Coriandrum sativum; guumat

Cay.

2. Coriander seed used as a condiment;

sium

ரப்பண்டங்களுள் ஒன்றகிய தனியாவிதை.

கொத்தமல்லிமணி
<Qs7g 5080+.

kottamalli-mani,

மகளிர் கழத்தணிவகை,

7874.

கொத்தமல்லியம்மை

mai,

உட

<id.+.

Chicken-pox.

1.

A necklace worn by women;

[M.

%௦(20-111--கா-

_kottamalliyamma.]

525 கோப்புளிப்பான். 1௦௨

கொத்,தமல்லிவசூரி 1௦204114௨௦,

ஈ.

<id.+.
See கொத்தமல்வியம்மை,
கொத்தமுரி kottamuri, 2. <hkustumburu.
(T. Rottimiri, K. kottumari.]

உருளரிசி

உரை).

கொத்சமுரி

See கோத்தமல்லி.

யென்றாற்போல

கொத்தரிவாள்

1௦6218],

(இறை.

1.

2,

4சொத்த-

4 அரிவாள். A kind of sickle; அரிவாள்வகை.
கொத்தல் 1008], 1. 410.
Pecking, as of
birds; umear paSua Cars gos.
மகெடுங்களுர்
தோட்டுளி சொச்சலின்

150/27௨-

ran-kay-p-pinnal, 1. <Qsrgésweor+. Plaiting
the hair of a child in the form of a clusterநகாடி சொத்தவரங்காய்போலக் குழந்தைகட்தப் பின்
னம் பின்னல்வகை.

கொத்தவரை

shrub,

[14.

1௦-ம்

kottavara.]

Cyamopsis

ர. “சொத்த?

Cluster-bean,

psoralioides;

(பதார்த்த, 68.)

கொத்தவால்

1௦/28],

7.

a

செடிவகை.

<U.

rotwal.

Chief police officer for a city or town, superintendent
நலைவன்..

of

கொத்தழி-தல் 1௦/1, 2. 24. 4 கொத்த?
+1g}-.
To lie waste
Tuins; Sipoworge. (W.)

Oar gGon-F GS

அள-,

markets;

sampaSwabic

sab

station or residence of a holtaval; ingy. Loc.
2. Central place in some towns serving asa
பொதன்கள் ழதலியன
Colloq.

to be in

kottala-, v. intr. <id.+

கூலியாகத் தானியங் கோடூத்தல்...

artisan;

கூலிவேலை செய்

கால் சொத்சளச்குமாறுபோல (9, 9. 2, 21, மறைஞா.).
கொத்தளம் 1௦21௨௭, ௪. cf. Pali kofthaka.
(T. kottadamn, K. kottala, M. kottalam.]

Part

of a rampart, bastion, defensive erection on
106 10 01 உரவமறகா(; கோட்டைமதிலுறுப்புக்களுள்

ஒன்று, (பில்.)

கொத்தளி

அழி.

1மபவி

ஈ.

நால்.

சொத்த?

566 கோத்தளிப்பாய். (W.)

QarssaMcsuirus kottali-p-pay, n. <Qerg

gofl-. Mat made of rushes; usbuumis. (.%4.)
Qars ser)

kottan, n. <@srés-. Mason,

brick-layer; a¢ucGazy

கொத்தன்?

சேய்வோன்.

1௦0,

ஈ.

<Osrés’.

See

சவண்டிக்கொத்தன்..

கொத்தன்? %௦(2),
Loc.

கொத்தனார்

146௧ம் 02400;

௪. 89

(மரக)

கொத்தச்சக்கை.

2.

தலைமைக்கோத்தன்.

of small

4கொத்தன்!,
4௦௦.

acwrayts

விற்கப்படும் வியாபாரஸ்தலம்.

fish living in shoals; ace

மாகச்சேல்லும் சிறுமீன்வகை,
ஈன்னீர் (பாரத. சூ.துபோர். 14).

சொத்தனை

யுகளு

கொத்தாள் 1௦8], ப. 4சொரச்து-4.
1,

Hired

labourer

Loc.

in agricultural operations;

வயலில் கூலிக்கு வேலைசெய்வும் ஆள்.

2. Slave;

அடிமை.

கொத்தான் 1௦/80, »

plant.

586 கொற்றன்,
01

841552)

கொளு, உமை.)

A parasitic leafless

(மிக்.)

கொத்தான்வாகை

806015

kottan-vakai,

வாகைவகை.

(பு. வெ.

n.

A

8

2,

கொத்தித்தின்(-)-தல் மங்.) v. tr.

<Qs1ée-+.
Lit. to peck and eat. To harass,
மாற ச() [கொத்தி யுண் ணுதல்] மீத தியாகத் துன்பப்:

Qar ssa Henan
kottavar-cAvati, n. படூத்துதல், Collog.
கொத்திதழி
<Osrggare+. [T. kolwalcdvati.] 1. Police

market for provisions, etc.; ss2wS PG

or desolate;

To pay wages in kind, as to an

A kind

(14.),

கொத்தவரங்காய்ப்பின்னல்

Police constable under a kottaval;

கொத்தவாவின்கீழ் வேலைபார்க்தங் காவலாள். 4௦௦.

Garg eter kottanai, n. <@sré.o?
+ 2%.

கொத்தலரி 1௦4 வ/201, 2. 4கொத்த?- அலரி.

அவரை,

கொத்தவாற்சேவகன் kottavar-cévakan,
u. <id.+.

(கோளது, பு. ஈக்£ீர. 30).

A species of 016802; அலரிவகை,

கொத்திப்பறத்.து-தல்

@af.

மய

Indian laburnum.

(சைலவ. சைல. 135, 26.)

1.

<Oseést+

See சரக்கொன்றை.

கொத்திப்பறத்து-தல் kotti-p-parattu-, ௭.

7.

சொத்து:
4.

To torment

துன்பப்படுத்தி வேருட்டூதல்.

and drive off;
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கொத்திப்பிடுங்கு-தல்

கொத்துத்.தார்வை

கொத்திப்பிடுங்குsev kotti-p-pitunku-, v.

Ir, Sid. +.

கொத்துக்காடு

See CarbhSGar-.

+.

Qar
$s Sl- Sev kottu-, 5 ௨. tr. cf. kutt.
[%.
14. hott. |
பூமியைக் கிண்டுதல்.

1. To
2. To

grub
peck,

ploughing,

3. To bite, as ௨ 821;

தத்திக் கடித்தல்.

4. To

used for rooting

190605) களேபநிக்க உதவும் சிறுமண்வேட்டி.

K,

கொத்து” (ய)
M. hottw.]

கொத்துக்காரி

of things

துலை.

of

the

same

சொத்துறுபோது

cluster,

kind;

யூ

மிலைந்து (இருவாச.

2. Assembly, multitude; § ae.

6, 30).

அணைச்துச் சொத்

அப் பரிஜனங்களும் (குருபசம்.), 3. Family; 56%
பம். அவன் சொத்துக் கொடியை அதிவேன், (39.) 4,
566 சவண்டிக்கொத்தன்.
5, % piece of cloth;
ஆடையின் மடி. Loc. 6, Wages paid in kind, as
grain, etc.; groPunorad கொடுக்தங் கூலி.

Cooked

rice;

Gang.

அரும்புக்கும்

Loc,

7.

கொத்தக்கும்

வக்தார். (கணிப்பா, i, 87, 173). 8. Handful,

as of
200180 71௦6; கைப்பிடி யளவு. " ஒரு கொ,ச்சுச் சோறு
சொலி,
9, A standard measure=about a quart;

smb (I)
கொத்துக்கட்டி. kottu-k-katti, 1. <@aeré
+.
Clods hoed up; மண்கட்டி.

கொத்தூக்கணக்கு!
கொத்து,

(7.),

kottu-k-kanakku,

பரம்பரைக் கணக்தவேலை. 1.0,
கொத் துக்கணக்கு?

<Qs1is*+.

kottu-k-kanakku,

Account

of

கோத்தன் சம்பளக் சணக்த.

20௨.

கொத்துக்கத்தரி

“கொத்து?

ட கொக்சுக்கம்பு
.

variety

D. I, i, 219.)

ம்

of

1.

mason’s wages;

kottu-k-kattari,

Turkey-berry,

kottu-k-kampu,

kambu;

கொத்அக்கரண்டி
<Qsrég+.
Mason's
குரிய அரசிலைக்கரண்டி,

See சுண்டை,

ர்க்

axbiyouma.

n.

trowel;

Gang

on.

<id.

Gatos

<id.+,

kottun-kuratu,
that which

உ.

has pincer-like

[Qs7é52564 GO

1. Wage for the various forms of agriculwork;

ofasmugs

கொடூச்தங் கூலி.

Campedsafde 'பொநட்டூத்

2. Wage

for masonry

கொத்தர்க்குக் சோடுக்கங் கூலி.
Garé. giéCareng

கொத்து?

work;

kottu-k-kérai,

1.

Wet-land sedge, Cyperus com

pressus; Ganengeucna.

(A.)

கொத்துங்குறையுமாய்

kottuni-kurai-y-

um-ay, adv. “கொத்த?
In an incomplete
or unfinished state; ams zonpumis, (W.)

கொத்துச்சாப்பணி

7. <@srés3+.

kottu-c-carappani,

A kind of gold chain for the

neck, worn by women; waaft கழத்தணிவகை.

கொத்துச்சரப்பளி

<id.+.

கொத் அச்சவடி
+.

kottu-c-carappali, 1.

586 கொத்துச்சரப்பணி.,

kottu-c-cavati,

586 கொத்துச்சரப்பணி,

கொத்துணி

2.

<id.

Loc,

kottuni, n.

1. Slave owned in common

<id.+e0m-,

by several

(.)

persons;

பலர்க்தப் போதுவான அடிமை.
“2. Garden owned
by several persons; uatiges போதுவான தோட்
டம்.

uw.

கொத்அத்தாழ்வடம்
<id.t+.

String

kottu-t-tilvatam,

of rudraksa

beads inter
Sm. spersed with coral; பவளங்கள் 'இடையிட்டூ ழகப்பில்.
தங்கக்கட்டமைந்த

1.

மூ.

Oars M4 H69 kottu-k-kili, 1. 4 சொத்த?

tural

(L.)

(௭

kottu-k-karanti,

+.

2.

Hereditary office of accountant;

Lit.

mandibles to strike. -Crab;

72௦.

முதலியவற்றின்

See

போன்ற உறுப்புடையது] நண்டு. (யாழ். ௮௧.)

out

collection

(G. Sin. D, I, ii, 43.)

kottu-k-kari,

Gers gmGe@O
<@Qs1ég-+.

x. cf. guccha. [T. gottu,

1, Bunch,

by

Dancing-girl holding hereditary rights in a
ம$2ம.ற16) கோயிலிற், பரம்பரை உரிமையுடைய தேவடி
யாள். 2௦௦.

ing; engraving; Gang gsma.
2. Masonry, work
01 ௨௭2500)
சோத்துவேலை.
3. A day’s work of
a mason;
கோத்தனது
ஒருநாள் வேலை.
4.
mason, dist, fr. 2274 கோத்துவேலை சேய்பவன்.

hoe

not

சவண்டிசக்கொத்தன்.

1. Grubbing; mincing;
pecking, as_ bir
grabbing, as fish; biting, as a serpent; gas!

small

and

apa graphs

the deceased and the manes in cavanti.

கொல்விமலைப்பக்

எழுத்துமுதலியன செதுச்சுதல்.

5. A

hoeing

s gS50
Oa
r Toor kottu-k-kiran, n. <Qeng

கொத்து” 10110) 1, 4கொத்த!, [8. ௦1/0.

Loc.

by

to wlavu-kdin;

opp.

of
of a company
1. Head
Loc.
e+.
labourers, as of those engaged in reaping;
Gartsuurd sear 5%veud. 2. One who represents

சங்கனில் பலாக்காய் Qanss@cpisc. 5. To carve,
ஜால

100-118) 1. 4கொத்தட

cultivable

கொத்திப் பயிரிடுதற்கரிய நிலம்.

up, hoe;
as a bird;

அலகால் குத்தியெடுத்தல், கமுகு கொத்திடக் களச்
இடைச் சவிழ்க்சனர் (சாக, சச்சன்வேள்வியை. 48).
chop, hack, mince; Gage.

Land

Qen $giS

<Qsrés*+.

ங்௦ வத;

உரத்திராக்கமாலை, Loc,

Viena

Looseness

kottu-t-tirvai,
of

earth

caused

ஐ.
by

கொத்துதலாலாதநீ தரையின் இளக்கம். (1.)
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கொத் அப்பசளை

Gans gaciieter — kottu-p-pacalai,
கொத்து.

shade.

Heart-leaved

See கோடிப்பசளை.

Malabar

2.
night-

(18. 38. 461.)

Dor $GNUNIP H-SFV

kottu-p-parru-,

v.

intr, <id.+.
Lit, to receive wages in kind.
To reap the fruit of one’s labours; [aol sara?

யம் பெறுதல்] பலனடைதல்.

கொதித்தைலம்

7.௦௦.

Qan Seng o1ev

kottai-nil,

+.
Il-cle ned cotton வார
நூல். (W.)

Oar B-45ev

4.

கொத்தை

சில்புவிழந்த பருத்தி

koti-, 11 v. intr. cf. kuath.

[T. kotwkt, M. oti, Tu. kodi.]

bubble

up from

காய்ந்து போங்குதல்,

heat,

1. To boil,

effervesce; 8& ipz0Swar

குண்டிகை யிருந்தசீருல் , , .

கொித்ததன்றே (கம்பரா, வருணணை, 01), 2, 1௦ 6௦
கொத்அப்புடல் kottu-p-putal, 1. prob. heated, as the body, ground, etc.; சூடூடையதாதல்.

id.+.
A kind of snake-gourd,
புடல்வகை, (4,)

கொத்துமல்லி 1001,
மல்லி.

Trichosanthes;

௬. 86௪ கொத்த

கொத்துமலி kottumali, ஈ. See Canis
வல்லி. (இலா.)
Qa7é gior% kottu-malai, 1. 4சொத்த3
+.

Garland

of

many

wreaths;

uovssdiacr

சேர்த்து ஒன்றசுக் கட்டிய பூமாலை. கொத்துமாலை.
நிறைந்த பெரிய தோளினையும் (இருக்கோ, 391, உரை).
கொ தீ துமானம் 1௦00-80, 1. 4கொத்
தோர்.

Fine

chisel-workmanship

in gold

or

silver; pavaGartev.

Qan % gioran Gai®v kottu-mana-vélai, 1.
566

கொத்துமானம்,

கொக் துவால்
866 கோத்தவால்.

12/08],

௩. <U. kotwal.

1௦2.

கொத்துவானம் 120180480௨, 1. 4கொச்

s+.

382018௪1௭௫; மேகங்கள் கொத்துக்கொத்

தாக உள்ள வானம்.

கொதிக்றெது.

kottu-vélai, n. “கோத்த-

+.
1, Carved work, engraving, statuary; ae?
யாற் கோத்திச்சேய்யும் சித்திரவேலை.
2. Masonry,
bricklaying; eLtrGaa.

Oar gCarvsGetoty
<@srgg@at%v+.

fine workmanship; Garucasm Geren Caiby. (W.)

Qargang kottai, n. cf. kotha. [M. kotta,

burn

3.

To

with

be

தல்.

6. To

have

slight

diarrhoea;

(w.)
கொதி” ம், n. 4கொதி-,

kodi.|

௦41)

நீர் ழதலியவற்றின்

இவிறி

(தைலவ.

6.

Spiritual

ignorance;

asigiqrenb.

Osrgons

மாந்தர் (சங்கற்ப, ur_rewen Gens pu. arf, 38). 7.
Sinner;

பாவி.

சொச்தைபோ

(வெரு. சோபுா, 217).

ஸிஈயக்குழி

கூவொர்.

நழக்ததல்.

[38 koti, Tu.

weather,

கொதிப்பு,

வைச்,

14),

கொதியடக்கச்

2. Heat,

etc.; Gen’nub.

as

of

fire,

3. Sensation of heat

10 106 0௦837) உடம்பிற்காணும் காங்கை,

4. Fever;

காய்ச்சல், மாக்சச்கொ.௫ு, வாசச்கொ;தி, (14,)) 5, See
கொதிக்கழிச்சல், (9) 6, இடுஹூட் 7226; கோபம்,

7. Fierceness,
as of anger; 2&&mb. Gar Bena
வரு காளிசன் கோபம் (சேவா. 485) 4), 8, Grief,
5010;

வருத்தம்.

(8.)

செருக்த.
கொதியிறக்ச.
aya. Loc,

9.

Pride,

70௦.

arrogance;

10. Desire, greed;

கொதிக்கண் 1௦0-112, ச. “கொதி. 86

கொடுங்கண்.

Gar PéaPeeav
bce

Slight

diarrhoea;

koti-k-kaliccal, n. <id.
உஷ்ணத்தால்

பேதி.

koti-kafici,

Oar Barf

n.

Rice-water taken hot in cooking;
கொதிக்தம் ௮ரிசியினின்று வடிக்தங் கஞ்சி.

Qasr Bac
<id.+

bi

கொதிகுடலன்

கொதி௮.
உலைநீசில்

\oti-karuppa-nir,

1.

koti-kutalan,

ஈட

<id.

Aman of insatiable appetite; ufsefuns

வயிறுள்ளவன். (7,)
கொதிகொஇ-த்தல்

v.

intr.

உலைப்பேய்த அரிசிழதலியவற்றினின்றும்

கோதி

Redupl. of @s79-.

1168)

உண்டாதம்.

Heated sweet taddy;

prob. sqoy+.

+.

கொத்சைக்கு மூங்கர் வழிசாட்டுவித்து (சேவா, 1040, 2).

வயிறு

1. Bubbling up, as of boiling water or

சுடவைத்த இனிப்புச் சாராயம், (7.)

5. Blind ஸகர; தருடன்.

5. To

அவன் உன்னைப் பார்க்கச் கொதிக்இறுன், 1,0௨.

Qsrseosunmsrees (#G, 5,47). 3. Fibrous rising
0௩ 01011, 5024, 50816; நூல் முதலியவற்றின் சிம்பு.

மாபோலே (ஈ0), 1, 31).

en-

சோடித்தல்.

செய்த இங்கால் என் செஞ்சு கொக்இறது.

Tu, 80172]
1. Rottenness; சோத்தை.
2, Blot,
blemish,
defect;
#=2b.
அவர் வமிசத்துக்குக்
சொத்தையும் நெருடுமான Ftv. (W.) 4. Incompleteness; அரைதறை,
வெர்,சது கொத்தையாக வாயிவிடு.

infariated,

indignation;

burn with desire, hanker after; aerau8a5Gandrgn,

— kottu-vélai-c<A copper pot of

to

(பிக்)
4. To be offended; to be distressed; to
be moved with pity; agSspnge.
அவன்

(3.),

கொத்்துவேலை

cempu, 1.

பூமி

raged;

யெழம்புதல்.
கொதஇத்தைலம்

1௦0-104.)

To bubble up, as boiling

koti-t-tailam, n. <Qsr2

+. Medicinal oil prepared by boiling pounded

castor-beans,

etc.,

in

water;

தைலம். (பைஷஜ, 3.)

கொதிதண்ணீர்

மபர், 1... “கொதி-

+. 1. Boiling லார்ன; வெத்நீர், (யாழ். ௮௪.)

2.

வலர்ச; கோதிக்தம் உலைநீர்,

கொஇப்பாற்றி kotipparri,
Sedative,
Loc.

3 05 $a.

u. <@arBsy

palliative; 2apesr$ soxS

Qn Acsy kotippu, 1. <@sr2-,

1. Boil-

ing, bubbling up, effervescence; Guntigams.
Heat;
மஜ;

வேப்பம்.
கோபம்.

பரபரப்பு,

2.

3, ரள; காய்ச்சல்.
+. Rage,
மறவன் கொட௫ப்புலாத்தன்று (பு.

வெ. & 27) கொளு),
Gpfsse0. 6. Flutter,

கொமுஈரைச்

5. Grief, sorrow; am?h
flurried state of mind;

தமுவறுல்

கொிப்பால்

(சம்பசா, இலங்கையெரி, 27),
Dar AN, Ss
koti-pitittal, n. 4சொதி

+. Being affected in the appetite by the
greedy eyes of a person looking on when one
is taking meals; adwembGurg: Cais
பார்வையால் உண்டி தன்றிப்போசை. 10.

கொதிபோடு-தல்

4104.

koti-potu-,

Indigestion

caused

koti-mantam,
by

excess

kotiyal,

n.

intr.

<id.+.

of heat

in the

n. <Qs1B-.

1, See

Garfty. (w.) 2. The work of tightening the
loose parts of an ornament; Gs&pia gyuscr

வுறுப்பை டுறுகச்சேய்யும் வேலை.

Qsr@urCur®-se

One who

hankers after food; 2awaSed ஆசைமிீக்கவன்.

1-௭,

1௦0.

quito,

கு

gnat,

kotuku, 1.

fly; Caras.

ஜோன்பிகள் (தேவர். 381, 9).
n.

கொதுகுலசவையார்

[M.

kotuku.]

Mos-

சொதசருச் சண்ணி

kotukula-cavaiyar,

The caste of Titar; grpt crontusOg anak.

2.
ததுததுப்பு,

%௦0-01பறறடி

இலேசாய் உடம்பு காய்

Qargitbty

kotumpu,

1.

Coconut

fibre;

ப்பா!

Dar gionas
kotuvai,
உ. [T.
Pledge, pawn, mortgage; s}mrtorenb.

Qa0
5 FSGov1d konta-k-kulam, 1. <@ses
#os+. The family of Vélalas in Kontakai near
Madura, formerly commanders
under
the
Pandyas; மதுரைக்கு அரகிலுள்ள கொந்தகையூரி

ரும் பாண்டியர்படைத்தலைவருமான பழையவேளான
மரபினர். உயர் கொர்சச்குலச்தட் டோன்றி (இர.

வாலவா, 39, 1).
கொத்தகன்

kontakan,

உ.

<id.

mander of an army; uséstvack.

வாச் (இருவாலவா. 30, 45).
@a1

Com-

சகொர்சசன்

Lb kontam, n, prob, kuntala.

Fine,

குழலை (இல், பெரியாழ். 2, 5, 8).
கொத்தமணி
+.

நாக்

n. <T. gontu

A kind of necklace worn by women;

சழத்தணிவகை. 10௦.

weft

கொத்தரிவாள் 1௦1218], ஈ. 4கொக்து- 4.
Sickle, long-handled

bill-hook,

prickly-pear;

ppcCeusten

அிவாள்வகை.

Loc.

கொத்தல்

kontal,

1.

Gasggims.

as for clearing

அழித்து

2.

௭1ம்
Fruits

நீக்க உதவும்

1. Picking,
injured

by

துப்பட்ட கனி.

3. Wrath,

fury;

தணியாக்கோபம்.

(பில்.) 4. Biting cold; கோடூங்தளிர். சொர்தவித்:
Qsrd@é @éO@er.
5, Feigned orthodoxy;
போலியாசாரம். 4௦௦.

கொத்தல்மாங்காய்
Mango

fruit

1மஈ/வ1-க்ஙிஷி,

1.

injured

or stunted

சொர்தழந்

புண்ணொடு

௭. in growth; Gegtuatt websnis, (J.)
கொத்தழல்
ontalal, n. <Gerig-+.

கொ.துகுலசவையாரிற் சூரியன் (7, &, 9).
கொதுகொதப்பு

body;

கதம்பை நார். 2௦௦.

“5கொக்தல்
4,

<Qsrf-+.
A medicinal oil, as boiled;
கோதிக்கவைத்தெடுத்த மரந்தெண்ணெய்வகை, (64.)
கொ

in the

தற்துறிப்பு : (௦) highly inflamed condition, as of
௨5008) விரணம் விங்கிப் பழத்திருத்தற் தறிப்பு.

௨. birds, reptiles, etc.; unma முதலியவற்றற் கோத்

tr, <Qs1fu+.
To tighten the loose parts
01௨1 ௦08௧04) நெகிழ்த்த ஐபாணவுறுப்பை இறு.
ab Gaga. Loc.

கொதியெண்ணெய்

temperature

nibbling;

kotiyal-potu-,

Qa Gussr kotiyan, n. <@s7@.

௩

wavy, dense curls of hair; wuttiaipb&. Osi sa

system; Gartnsmcagh wisCamir. (wr. oa.)
கொதியல்

kotu-kotenal,

Onom. expr. of (a) throbbing, as with pain;
நோவெடூத்தற்தறிப்பு. (34.): (0) slight rise of

Baader

௨.

526 கொதிஃ 5. 6௦௨.

கொதிமந்தம்

QergiGarQsare

மத்துக்கோட்டை

முத்லியவற்றை இடித்து நீரிற்கோதிக்கவைத்து டறக்தந்

$6(பரத

கொந்தளம்

1150

கொதஇதெண்ணீர்

ஈ. See

Raging

fire;

மறுசிய

(பெரும். வத்தவ, 13, 71),
Qan

தீ.

Sort’ kontalam, n. <kuntala.

1.

Woman's hair; wagt g2evuneth, (e.) 2, Woman's
lock of hair or curl; wagt தலைமயிர்ச்சுரன். (பிக்.)
3. Woman’s hair gathered in a coil; wrgt

குழற்கொத்து, (பில்)
4 An ancient kingdom
ruled by Chalukyas; sppdQust ஆண்ட நாட,

(8. 1.1, i, 230.)

கொத்தளம்

1151

கொத்தளம்? %௦ா(]௨௱, 1. 4சொக்களி-,
[T. kondalamu.]

1,

Confusion, perturbation, tur-

6௦11; குழப்பம். சொர்தள மாச்9 (இவ். காய்ச். 12, 3).
2. A kind
Rhinoceros;

of

0206)
கூத்துவகை,
(99)
காண்டாமிநகம்,
(சக்.
௮௧.)

Young of an animal; efati€aParann.

3.
4,

A site with conveniences of every kind; awoané

சேளகரியங்களுழள்ள டூடம். Loc,

கொதந்தளி-த்தல் ௦௧3], 11 ௨. ச.
kondalificu.]
swell, as the

பொங்கியெழதல்.

[3.

To be rough or boisterous; to
sea; to be stormy, tumultuous;

‘Beoracr

CndCars@s

Oars

ளித்த (இருவிருச், 52, 292, வ்யா.).

Qa
% 5%ew kontalai, n. Seaside Indian oak,

1, tr, Barringlonia racemosa; கடற்பக்கத்து
வகை.

axe.

மர

(1.)

Gano g168

kontili, n. <kuddéla,

Pick-

566 துந்தாலி, (7.)

கொத்தாழை
4 தாழை.

kontilai, n. prob. Os1is*

Sea-weed, Algae; acapany.

கொத்தானம்

kontalam,

poisonous drug; aft. 83a

கொத்தாளி-த்தல்

n.

(W.)

masquerade

(லப். 3, 13) உரை.)

dance;

வரிக்கூத்துவகை,

மகளிர் கைழட்டுக்தமேல் ஆணியும் ஐபரண

Tint,

Gan 5 g'-

ev kontu-, 5 ௪, ir. 1. To peck,

pick, mince; Garé gpev. 2. To injure
pecking,
gnawing;
பழழுதலியவற்றை
குதறுதல், 3. To threaten, intimidate,
கொர்; யிரும்பிற் பிணிப்பர்
அச்சுறுத்தல்.
(கான்மணி, 12). 4. 7௦ ஐ06) 012706)

sri Gun

லலசம்பால்

fruits by
அலகாற்:
terrify;
சயத்தை
கத்துதல்.

(பெரியபு, சண்ணப், 145),

5. To pick up shells, etc., from the floor before
a_thrown-up shell comes down, as in game
played by girls; waatk ycr gfe CwCapigamir
விழவதற்குள் தரையிலுள்ள காய்கனை எடுத்தல். ௮வள்

புளியவிசையைச்

கொர்தி விளயாடுஇறுள்,

Colloq.

6. To remove a cloth from the clothes’ line
with a stick; கொடியிலிருக்கம் ஐடையைக் கோல்:
கோண்டு abige. Collog.—intr.
1. cf. இந்து-,
To hop, as in a game;

gbondsranh

£550.

2. To pretend to be very orthodox; 8&5 genad
காட்டிக்கோள்ளுதல்..

(98.)

Gan

ga

kontu, 1. <@snig)-. A hopping

தவா; ஒற்றைக்காலாற் ததித்தாடும் விளையாட்டுவகை.

Gan G31‘ kontu, 1. 4கொக்து&,

1. Anger,

மாவடி கோபம். இக்சனச் குழுவைக் கொர் சழ ல௫உம்

(ஞானா. 63, 11).
கொத்து” ஈய

2. 4சொச்து3.

01 00025)

சொந்தா

கோத்து,

௫ வெண்பா. 1),

1, பள்ள

ரிளவேனல்

2. ஹெற்சார்றது ரய!(11006;

(லப்.

திரன்.

Qsri Bes பொலியும் வீதி (இரகு, இசகுவு. 53). 3.
Garland of many wreaths; Gang guwrdv, Qari get

சடந்சோள் (இருச்சோ, 391),

கொத்து? %௦ஈர்ம, ஈ. 5146, 782100); பிரதேசம்.
'இச்த மழை

கன்னியாகுமரிக்கொக்
இற் பெய்யவில்லை.

Qarcnns'
pam.

koppam, n. cf. kipa. [M. kop-

Keddah for elephants; umter Sy.tusg dane

தேசம். பப்பாம் சொப்பம் வல்சம் (பார,ச. படை. 19),

Gan 6BPSaenus konti-k-kay, n. A string of
ovens,

நா௦,

77 v. intr.

gold or coral beads worn by women above the

௨௦௦௭)

3 உ. சச,

வெட்டும் பேருங்தமி. சைம்மலைசெல் கொப்பத்த வீழ:
(குமச. பிர. மீனாட், பிள்ளை. 11).

566 கொத்தனி-. (யாழ். ௮௪.)
கொத்தி 1ம், க. 4கொக்து!-, [T. gondili.]
Mask,

மஸ;

anti-

An

wy sgiacs. (J.)

1௩],

கொத்்.து“-தல்

kvath.
1. To burn; to be in flames; afged.
Qerisys (Pas. 1499). 2, To be enraged, furious; to be inflamed with anger; Gamud perged.

(5. ரி.)

கொச்தளம்? kontalam, n. perh. @srégera.

கொப்பளம்

கொப்பம்?

10றறஊ, n.

1. A country; os

2, A town in the Nizam’s Dominions bordering
Bellary 0161௦0; பேல்லாரி ஜில்லாவையடுத்து நீஜாம்.

இராச்சியத்திலுன்ள ஒர் ஊர். கொப்பத் தொருகளிற்
ரும் சொண்டோனும் (விக்ெம, உலா, 40),
Qarcwitid kopparam, n. <kirpara.

[T.

hopparamu.] (s#. 8.) 1. Elbow; முழங்கை. 2.
A_mode of grappbing the arms
மற்போர்வகை.

in wrestling;

கொப்பரம்பாய்ச்ச-தல் 12000௨௨௯-033௦-

cur, 2, 4சொப்பசம்
4.

(யாழ். ௮௪.) பஸ...

7௦

ஜவறற1ச வ வோர்கத0றப்கர், ஷ 1௦ ஊச; மலலுக்கக்
கைகோத்தல்..-4,
To upbraid, bluster; oe

தல்.

Gani
கோப்பரை*,

koppari, n. [K. kopparige.]

See

(பில்.)

QarLwteng’

kopparai, 1, cf. karpara,

hoppera, M. koppara.]

Brass or copper

[T.

boiler

with rings for handles, cauldron; t%4.GuaCa.gu

பெநம்பாத்திரம். கும்பம் வட்டசை கொப்பசை (பிர
போச. 11, 31).
கொப்பரை”
[T. kobbera.]

வற்றிய தேங்காய்.

கொப்பளம்

Bubble.

1௦ஜழவாவ்,

1.

<U.

khdpra.

Dried coconut-kernel, ௦௦௨

1றழவி௨0),

8௪6 கொப்புளம்.

1.

தீர்

4கொப்பளி-.

1152

கொப்பளி-த்தல்

கொம்பன்கெளுத்தி

: கொப்பளி-த்தல் koppal-, 11 tr. & intr.
[T. kukhilinicn, M. koppali.] See கொப்புளி-.
பு. ஐ.த்திற் சமூவிச்கை கொப்பளிக்ச (சைவ௪. பொத.

ளுதல்.

314).

2. To

3.

Daria koppara, See Cantus’, (J.)
@QerLirL_t_est koppattan, n. prob. கோ?

cf, Qsre! ureter. Great-great-grandfather;

முன்றம்பாட்டன்,

(7.).

.

கொப்பாத்தேன் 1080-60) un. <@Qsndy

+gb+.

586 கோம்புத்தேன்.

(/.)

கொப்பி 16றஜர, 1. <T. gobbi.,

A game of

young girls attended with clapping of hands,
singing and dancing: gSumccb.

GartiIGar_@-gev
intr,

“கொப்பி.

To

koppi-kottu-,

clap

hands

௨

in kummi

dance; sbfwy sae.

DerLn9OuT
Hse

koppi-p-ponkal,

2.

prob. g6+S+. cf. T. gobbi. Feast observed by
Hindu girls on the first day of the month of
ய... 566 தப்பிப்போங்கல். 1௦.

கொப்பு"

%௦நழய ஈ. <@smsy.

(186) மரக்கிளை.

கொப்பு” ஜய

Branch of a

/. [K. M. Tu. koppit.J

கொப்புளி-த்தல்

koppuli.} intr,

koppuli-,

எடுச்சடி கொப்புளிக்க

rise

11.

v.

(M.

1, To blister; Gamtnyeré: கொள்

(சனிப்பா, 1, 146, 44).

in bubbles, as water;

$t முதலியவை

துமீழீயிட்டூ வேளிவருதல். 3. To puff out the
cheeks and blow; வாய் சுமிழ்த்தல்.
செய்யவாய்
கொப்புளிப்ப (இவ், பெரியாழ். 3, ட 8).—tr. 1. To

gargle, 11056; நீர் ழதலியவற்றல் வாயை அலசி" உமிழ்
&.
2. To discharge im jets; St முதலியவற்றை.
வேளிவிடதல்,
குருதி
கொப்புளிக்கும்
வேலான்

(2வக. 1880),
கொப்புளிப்பான்
“கொப்புளி-,

Chicken-pox

வகை.
கொப்பூழ்

koppil,

Navel,
umbilicus;
pS.
மலர்ந்த சாமரை (பரிபா. பக்.

புளம், 2,

கங்கை

டி.

koppulippan,
or

measle:

x. 4சொப்புள்?,

நீர்ச்கொப்பூழி

கொப்பூழ்க்கொடி

1,

மாயோன்
சொப்பூம்
174).
2. 5% கோப்

னதியன

தொடர்க்து சென்று (கம்பரா, தைல. 53).

ஹய்.

<@sri4+.
Umbilical
Funis; siG&Cany.. Loc.

cord,

navel

string,

கொப்பூழறு-த்
தல் koppil-aru-,

<id.+.

4,
வதரி

v. intr.

To cut the umbilical cord of a new-

born infant;

பிறந்த துழத்தையின் நாபிக்கோடியை

1. Women’s ear-ornament worn at the top of
the helix, as flower-shaped; waoft argenPams.

அறுத்தல்.

Aoppu.] Chignon, coil of hair; wuStypg. (பில்.)

Onom. expr. of moving quickly, swiftly or
ore விரைவுக குறிப்பு. கொப்பென வக்தார்கள்..

கொப்பிட்ட வமைபாகர் (சண்டலை, ௪௫, 12).

கொப்புக்குடை

2. [T.

koppu-k-kutai,

—».

<Qsriy?+. Umbrella-shaped pendants hanging from koppu ornaments; கோப்பணியிலிநத்து

தொங்கம் தடைவடிவான உறுப்பு. 1௦2.
கொப்புமயிர்மாட்டி

ச. <id.+.

koppu-mayir-miatti,

Golden hair-hook connecting kopp1e

ornament to a strand of hair behind the ear,
worn by women; waa? மயிரில் மாட்டும் காதணி

வகை.

Garcnjarref
Woman's

ornament

having a knob

koppu-vili,
for

the

n.

<id.+.

helix of the ear,

and a pendant; மகளிரணியும்

வாளி என்னுங் காதணிவகை.

கொப்புள்! 10ைய], 1. 8

கொப்புள்? ஜய,

கொப்பூழ், (14.)

உ. [34. hoppul.] See

Gaminyemd. area OsriiyCorr® ages Qerein
கொல் (பெருங், மக. 8, 16).
கொப்புளம் 1௦0றய௨, 2. கொப்புளி-,

௫௭016) தமிழி, (பில்) 2, Pustule, blister, vesi-1,
cle, as of chicken-pox; கோப்புளம் போன்ற
சோவத்சன்ன கொப்புளம் (பெரும், உஞ்சைச், 54, பந.
59),

கொப்பெனல் 1000வி, ப. [T. gobbuna.]

w.

Q@eTLIes koppai, n. See கோப்பம
கொப்பையித் பொருகளத்திலே (சவில், 101). ்2, 2.

கொம்படி-த்தல்

மழைய,

“கொம்பு. (யாழ். ௮௪.)

உட

intr.

1. To fight with horns,

as oxen,
buffaloes,
rams, 20215;
கோம்பால்
முட்டிப் பொருதல். 2. 1௦ impose one’s author
ity;
அதிகாரம் செலுத்துதல்.

கொம்பத்தாள்

ஆள்.

566

கொம்பாள்.

' kompattal,
(w.)

கொம்பர் 1௦௩றக, 4. 419.
கான மலர்க் கொம்பர் (வச. 2019),
-கொம்பரக்கு
91401 180) அரச்துவகை.

கொம்பன்

komparakku,

x.

<id.+

See கொம்பு.
ப.

483.

(சைலவ,. தைவ. 94, 20.)

kompan,

1.

<id,

[M.

fom-

3. A kind of cholera or small-pox;

ag?

நிரை] 1. Tusked or horned animal;
Gamuystrar
விலங்கு.
2. Clevet man, used ironically; sts

ge.

அல்லது பேதிவகை,

கொம்பன்கெளுத்தி kompan-kelutti, ௪.
“கொம்பன் 4, 886 கொம்புக்கெளிறு,

கொம்பன்சம்பா

1153

கொம்புகொள்(ளு)-தல்
கொம்பிலேயேறு-தல்

கொம்பன்சம்பா 1௦௩ழ௨0-கேறறக, 2. <id.
+.

A

kind

of

campé

paddy,

sown

between

Ani and Purattaci, maturing in 5 months;
ஆனி புரட்டாசி மாதங்களில் விதைககப்பட்டு ந மாதங்
களில் விளையும் சல்பாநெல்வகை. 1.௦௦.
கொம்பன்சுழு 1௦ழக0-௦யரக, 9. <id.+.

[T.

kommasorra.]

deep grey,

Hammer-headed _ shark,

attaining

7 ft. in length, Zygaena

blochit; சாம்பனிறத்துடன் 7 அடிவரை நீண்டு வளரக்
கூடிய சுறமீன்வகை, (18. 38. 850.)

கொம்பன்திருக்கை

1ழக-( பப்,

intr.

<id.+.

Lit.,

to

To be haughty;
Gandromgob. Loc.

kompilé-y-éru-, v,

climb

upon

a branch,

[@%nmi@an~%}]

விண்கர்வங்

Qeribestit kompinar, 1. <id. 82௦ கோம்
பஜார். குனிர்மணற் சேணியட் கொம்பினர் படர்க்தும்

(கல்லா. 71, 31).
கொம்பு %௦௩ழய

7.

[2. சமய,

8. ஐய

kombu, M. kompn.]

1. Bough, branch, twig;

மரக்கிளை.

சொம்பின்

24, 8).

வளியெறி

வருந்தி

(மணி.

2. Seedling; pribonptom. Loc. 3. Stick,

pole; Gare.
Madr.
4.
Poles
of
a
n, <id.4. Sea-devil, deep purplish, attain- staff,
palanquin
6002;
பல்லக்கு
ழதலியவற்ற
கொம்பு.
,
ின்
ing 18 ft. and upwards across the disc which மூற்கொம்புதாங் மூன்னடக்கும்
முனிவன்
is twice as broad as long, Dicerobatis ere800400, ஊதாநிறழள்ளதும்
மான கடல்மீன்வகை.

18 அடிக்குமேல் வளர்வது

+.

566 கோம்புப்பாகல்.

கொம்பனார்

மழைக்,

Women,

mn.

of an

n. <id.

கொம்பினைப் பறித்து (திவ், பெரியதி, 4, 2, 4),

7,

1.

(மதுரைக், 185) உரை), 8. Squirt, tube for discharging fluids in jects; Brdad aga. Pa Dues

<id.

யானை

The

4கொம்பு

slender and supple as

the

முதலியவற்றின்

1400, ற்ற

அயிர; பெரிய கொம்புகளுடைய யானை, 406. சொம்புஞ்

அன்னார்.

Tusk

or

0௦//04.

Qamcevicsrusr@sr kompan-yanai,

5. Horn of an animal;

6.

elephant

hog;

கொம்பன்பாகல் 1௦-31],
+.

(BGSer. Gi Heer. 65).

விலங்கின் கொம்பு.

௦00061) ஊது கோம்பு.

தெறு

விசைரீரும்

symbol

as

கெ,

தந்தம்.

கொ)

கொம்பு ஒலிப்ப

(மணி.

‘@’

in

certain

கே,

கோ

ழதலிய

யானையின்

29, 10),

Tamil

9,

letters

எழத்துக்களில்

முற்பததியாயமைந்திருக்கம் அடையாளக்தறி, வசைச்
twig of a plant; CambyGuned ஒல்தந்தன்மையுள்ள
இடக்
்த கொம்புபோல (இருவே். சலம்.
பேண்டிர். கொம்பனார்க் செல்லாங் கொழுந்தே (இவ். 27). , இறனடைர
10. Farthest end of a tank 000; ஏரிக்கரை
இருப்பா. 17).

கொம்பாபிள்ளை

+.g@+ Serer.

1௦௩8-ற1[சீ

Lit, man

1.

with horns,

<id.

Man

of rank or wealth, used ironically; [Qsra.yapterd

,சவன்] செல்வழதலிய தக திகளால் உயர்ந்தவன்.
கொம்பாலயம்

1௦லறவி/ஷு,

Branch of certain trees

considered

௬. <id.+.
as the

கோண்டு

பூசிக்கப்பேறும்

“கொம்பு 4.
efu af.

+.

மரக்கிளைகள்.

+.

kompu-k-katamai,

உ.

Tax on fishing-boats; மீன்படதக்கு

<Ww.)

Qanidysacrof

kompu-k-kalli, ஐ.

Qartbiysar76"

kompu-k-karan, n. <id.

<id.

Avariety of milk-hedge; adraPousns. (L.)
Loc.

1.

ஊதுபவன்.

Horn-blower;

2. Cholera-deity;

Gamtyams Sus

angSGugas
fw

தேவதை.

Qaerbure®

kompal,

n.

Man engaged in watching
லேறியிநந்து காவல்புரிவோன்.
Spy;

சில

2௦௦.

கொம்புக்கடமை

seat

of a deity and worshipped; தெய்வம் தங்தவ
தாகக்
Loc.

யின் கோடி.

Qereuner.

<id.+ ger.

from a tree; wa
(99.). 2. A look-out,

Loc.

Qaribuan kompas, n. <E.
Mariner's ௦௦00; திசையறிகருவி.
கொம்பாஹ்கூடு
பாஸ் --.

1.

Binnacle,

compass.

%௦ழஃட-வி(ய, ௪. கொம்

box

for a ship’s compass;

கப்பலில் திசையறிகருவி வைக்தங் கூடு. 1487:
கொம்பாஸ்பெட்டி
<id.+.

kompas-petti,

கொம்புக்கால்

%௦ய-%-14],

ச.

“18.4.

Forked support for a roof-tree; ழகடு தாங்தம்.

கவட்டுமரல், 2, 16 symbols, ‘Q', ‘@' and ‘a’,
௨ 1௩ கெ, கேது 6(0;) கோ, கோ முதலியவற்றில்
உள்ள கோம்புங் காலும். (14)
கொம்புக்கெளிறு
kompu-k-keliru,
<id.+.

A

fresh-water

fish,

௬.

bluish-leaden,

attaining 6 ft. in length, Macrones aor; aymy

நீளழம் மங்கல்நீலநிறழம் உள்ளதாய் நன்னீரில் வாழும்

கேளிற்றுமீன்வகை.

1.

886 கொம்பாஸ்கூடு.

கொம்பி 16௦3, n. perh. சொம்பு. Saturn;
சனி, சொம்பி யருச்சன் குசன் (ஏினேர், 198).
Vol. 1I—34

1.

4 சாவு.
Qamiotysrad kompu-kavi, n. 14.

Palanquin-bearer; udv'g8 gr4gGourdr.

கொம்புகொள்்(ளு)-தல்
intr,

cid.

To nen

(J.)

1௦0-201.)

௨.

as a cloth caught by

1154

கொம்புச்சுத்தியல்

௨ 0௨11)
Colloq.

ஆணிழதலியவற்றிற்

பட்டு ஆடை

கிழீதல்.

QarbiyséaS Hus kompu-c-cuttiyal, x.
<id.+. A kind of hammer used by gold$ணார்1119) தட்டார் உபயோகிக்க
ஜ் சுத்தியல் வகை.

கொம்புச்சுதி

The circular portion

௦றப-௦-வ]$

ஐ.

in the symbol

௦௦.

Qamibyerit-g60

புண்டாயிநத்தல்.

kompu-cay-,

v.

Qaribtjoroy kompu-lavu, n. <id.+., The

கொம்பூஇி
Horn-blawer,

intr.

கொம்பு?விவிடு-தல் kompy-civi-vitu-, v.

tr. <id.+.
S650.

1. To incite quarrel; sdraoe pty

-2. To

encourage; to 62௪ 00; உற்சாகப்:

படூத்துதல். 1.௦௦.

கொம்புத்தேன் 1௦௩0-4180, ஐ, <id.+.
Lit. honey gathered from the honeycombs on
the branch of a tree. Pure honey; [மரக்கொம்பி
அள்ள
சேன்கூட்டிவிருக்து எடுக்சப்பட்ட
தேன்]

சுத்தமான தேன். (பதார்த்த, 198.)

Qaridij $C so? kompu-t-tén-i, n.<id. +.

Tree-bee, found on the plains and low
ranges, Apts indica; Ggafarma. (M. M.)

hill-

Qwrtbty’nsus.9) kompu-p-payary, n. < id.
Akind of pulse; graPuaens.

(W.)

கொம்புப்பாகல் kompu-p-pakal, n. <id.

+. Long balsam-pear, climber, Momordica
charantia, opp. to miti-pckal; Babi. பாகல்வகை,

(பதார்த்த, 712.)
Qamo-yeuM9.

kompy-p-piti, n.

<id.+.

Handle, as of a knife, made of horn, tusk, etc.;

கத்திழதலியவற்றிற்தக் கொம்புழதலியவற்றுற்

செய்த

பிடி, 7௦௦

கொம்புப்பிறை
+.

The symbols

kompu-p-pirai,

¢@’,

n. <id.

«@’ and «as

in

னொ, Cem; Ceo, ஹோ ழதலிய' எழத்துக்களில் உள்ள
கொம்பும்
பிறையும். (w.)

கொம்புப்புடல் kompu-p-putal, 1.

<id.

+.
1. Short snake-gourd, climber, Trichosanthes nervifolia; தட்டைப்புடல், (0) 2. Palwal
snake-gourd, extensive climber, Trichosanth
es

dioica; yLdams,

ு-தல்
. கொம்புபட
<id.+.
See

kom pu-patu-,

CanbyGarer-,

கொம்புபிடி த்தல்

we

To

blow

a horn;

; கொம்புமுளை-த்தல்
<id.+.

To

‘have

்

kompu-piti-,

௨.

kompiti, ஐ. “ரம், ஊது:
trumpeter;

v. intr.

கொம்பையூதுதல்.

kompu-mulai-,
special

merits

ர,
or

1,

கோம்பூதுவோன்.

(1),

(8. ௮௪.)

கொம்பேறிமூக்கன் 1௦061 ஐவி,
<id.+ap-+mirkha,
ous,

Dendrophis

206.)

picta;

மரப்பாம்புவகை.

QarbGuPapiésat

கொம்மட்டி,

ஈ.

Tree-snake, non-poison-

1... 566 கொம்பேறீழக்கன், (1..)

(18, 1.

kompéri-mirkkan,

மை

கூ.

1. A

smail

water-melon,
climber,
Citrullus; கொடிவகை.
(@sas, Qurg. 297.) 2. Country cucumber,
climber, Cucumis trigonus; gibwty. (M. M. 371.)

Qeurtbwr19.8o9o7
<Qemboiy
+.

kommatti-k-kirai,

1,

Cockscomb greens, Amaran-

tus atropurpurea; Cati&ens. (W.)
கொம்மட்டி ச்சுரை kommatti-c-curai, n.
<id.+, A gourd used for curry, Lagenaria;

கறிக்குரிய சுசைச£சேடிவகை. (19)
கொம்மட்டி. மாதுளை

kommatti-matulai,

n. <id.+.
Citron, a tree, Citrus
medica; wrascos. (Pvt). 16, 25, eanr.)

Qartod kommi, n. <@srieoo.

medica-

A kind of

dance accompanied with singing and clapping

of hands.

See gi,

1.

(அருட்பா, 4], மாயாவிஎ, 7),
கொம்மெனல்

மடவார் கொம்மியே பாடி.

kom-m-enal,

imitative 50000) ஓர் ஒலிக்குறிப்பு,

nm.

1. An

கூச காண்குரல்

கொம்மென வொலிப்ப (பரிபா. 19) 44),

2, Expr.

denoting luxuriance; Gugésé ggitny.
(தொல்.
சொல். 298, உரை.)
3, 8,
denoting haste;
விரைவுக்கறிப்பு. சொம்மென வெழுந்தனள் (சக்தபு.

செய்வயானை. 9),
கொம்மை

1௦௩௯,

க.

1. cf. gumpha.

மெ] மெயயவர்டு; வட்டம், (பில்.) 2. Largeness,
1235)
பேருமை.
அம்மையு மழகுங் சொம்மை.

யொடு
intr.

சிறப்

அவன் கொம்புமுளைத்தவன்.

letter ‘or’ as beginning with the symbol @;
கோம்பை மதலிற்கோண்ட எழத்தாகிய ளகரம். 1௦௦.

4104.
‘@’. See

<id.+.
To bow down with weight, as ripe
௦010) கதிர்ழற்றிச் சாய்தல், (4),

tutr.

excellences, used ironically; பிறர்க்கில்லாத

2. Snail; shape.

சுமி,

+.

கொம்மை

சழுமி

cf. gumpha.
010) திரட்சி.
9700020)

39).

அழது.

8.

(பெருக்,

உஞ்சைச்,

இளழலை.

வாரணி

5. Youth; @erans.
(பில்.)

5ம்)

40, 210),

3,

(பரிபா.

22,

Conicalness, roundness, rotun(சூடா.)
4. Breast of a youthful
7.

Breast,

வலிமை.

கொம்மை.

(@ar.)
chest;

(பில்)

6, Beauly;

wm.

9,

(Se)

Elevated

11808) 000000; மேடு, (பிக்)
10. 34௦096) வீடு.
உன்சொம்மையிலே போய் முடங்ச்சொள்,
Loc.
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கொம்மைகொட்டு-தல்

11. Rampart, bulwark; கோத்தளம். (3)
12,
170/6௦(10த 11005 04 ௨0 0460) அடூப்புக்குமீழ். ௦௦.
13. 1101600402 நு 00 ௨ 0400)
கதவுக்தடூமி,
14, Clothes-basket; snpis% துணியிடும் பெட்டி.
Loc.
15. Clapping of hands, as in dancing; ena

குவித்துக் கோட்டுகை. (இவா.)

16. A small water-

melon, climber, Citrullus; கோம்மட்டி.
(மலை;)
17. A variety of kambu, sown in Purattaci and

harvested in ரீக விடி புரட்டாசியில் விதைத்து:
மார்கழியில் அறுவடை சேய்யும் கம்புவகை,
(6, 52,
D.1, i, 219.) 18, Thin and immature grain in the
husk, chaff; ugt.

Loc.

4கொம்மை*,

kommai-kottu-,

1. To

call

a person

clapping hands; to invite; s¢ywenpgae.

phases

OsribmuO@sri

(வேச.

by
கூத்

1109),

2. To

pat on the back, as in appreciation; ysesba9
யாக ழநுதப்புறத்தைத் தட்டிக்கோடுத்தல்.
குடங்கை

மாற் கொம்மை சொட்வெ போன்றவே (2௪, 529).
கொமாரப்பாறை

komara-p-parai,

Horse-mackerel, glossy-green, attaining
length,

Caranx

roitlerii;

ghey

பசுமைதீறத்ததுமான கடல்மீன்வகை.

BO.

koyka.]

5 ft. in

நீளழள்ளதும்

1. To pluck, cull, as flowers; ups

பணிமலர் கொய்தும் பாவை புனைந்தும் (பெருங்.

இலாவாண.

19,

161).

Ap Bret கொய்ய

koy-y-aka-c-catti,

௩.

A kind of earthen pot with brim;

விளிம்புள்ள சட்டிவகை, (19/.)

கொய்யகம் koy-y-akem, n. <id.+ gs.

1.

See கோய்சகம்.
2. Ornamental folds of cloth
1550 85 120 ஜ10ஐ5 1௩ உ௱வி1) மண்டபத்தில் அலங்கார

மாககீகொய்து மேலே தொங்கவிடப்பட்ட ஆடை. பசும்.
பொனுடுக்சை கொய்யக மீப்படகாற்றினர் (உபதேசகா.

சிவபுண்ணிய. 02),

Qamiusy. koy-y-ati, n. <id.+.

Seg Camis

2. 1௦ 004 ர) அறுத்தல்.

(மதுரைக்,

271).

3. 7௦

கொய்யடி grang koyyati-narai, 1, <Qsmis
யடி,

Pelican

1019)

வண்டானம்

என்ற

நாரை

See கொய்யா.

சொல்

வகை, (திவா.)
கொய்யல் 1௦0ரலி, ௩.

கார் கோடலொடு சொய்யல் (பெரும். உஞ்சைச், 51,
51).

Qamusum koyya, n, <Braz. guayaba, [T.
௨. goyyd, K. M. koyyd.] Guava, a tree, Psidium

கொய்'-தல் %09-, 1 2. 8. [1 சகட) ௩. /0)
M,

கொய்யகச்சட்டி
<@sris-+.

wiygpreng. (W.)

OaribenwDsTL_@-5e0
ஐ, 87.

கொரான்

ஸல,

20௭௦4) மரவகை.

(பதார்த்த, 744.)

கொய்யாக்கட்டை
prob.

T.

koyya+.

koyya-k-kattai,

1. Cleat;

@@8&@

1.

சட்டம்.

(௦. E. M.) 2. Wooden pieces placed on either
side of the axle supporting the cart-frame; a&

சின்மீது

இரண்டநதகளிலும்

வண்டிச்

சட்டத்தைத்

தாங்தம்படி குறுக்காக வைக்கப்படும் கட்டைகள். 7.00.

Qaniwiréeugr koyya-k-kayiru, ». perh.
off;
கொய்தார் மன்னவன் (பு. வெ. 3) 3, id. +. A weaving instrument; Cpsqj s5cTams.
கொளு).
4. 7௦ 00௦056) 861804; தேரிந்தேடத்தல்.
Qanumyter koy-y-ulai, n, <@sri-+.
1.
பொருக்துவதொன் நெமக்குச் கொய்துரை (கோயிற்பு.
crop,

as hair;

கத்தரித்தல்,

பதஞ். 34),

to trim,

5. To

as plants;

plait,

gather into folds, as

ends of a cloth; 8% Gamige.

கொய்து (பெருங்.

இலாவாண.

ந்தி

04 ௨10156)

௨

0௨0௯

to snip

Carats ysg@o

5, 165).

சிலிர்த்தல்.

சுவற் புரவி (மலைபடு, 572).

Qari’ koy, n. <U. khowai.

6, To
கொய்

A fresh-water

fish, rifle-green, attaining 84 in. in length,
Anabas scandens; ovens ayiigoub Bemppeiren gb

Horse’s mane; sensts Stout,

கொய்யுளைப்

gS smdse

புரவியும் (லெப். 26, 134),

2. Horse

குதிரை. சொய்யுளை சொடி.ஞ்சி குஞ்சாம் (ஞானா, 7, 18).

கொய்னா koyna, n. <E. quinine.
1. Red
cinchona bark, a tree, Cinchona succirubra;
srtuter wah,
2, Quinine, product of cin௦௦0௨ 811210௦105) காய்ச்சல் மநந்து.

கொரடா

நன்னீரில் வாழ்வதும் பசியநிறத்ததுமான மீன்வகை.

korada,

M.

woman’s; ornamental pleating in
dress hanging from the right hip; qaaGandigs

Italian

millet,

மவ,

ஈ.

<Port.

corda,

korata.]

Horse-whip,

Panicum

glaucum:

[T.
whip,

செம்புனல் கொய்யனைத்துங் சொணரும் (தேவா. 196, 5000186; குதிரைச் சவுக்க..
3).
கொரதாடு 1௦2-080) ௬. மோ. ௦4 கூறைநாடு.
Qaniieeid koycakam, n. <@smi-. Puckerகொரலி %௦:21/, ௩. 4குசல். 1, Italian miled or tucked-up ends of a cloth, as a let, Setaria italica; தினை, (M. M. 893.) 2, White
a woman's
சுருக்கப்பட்ட உடை.

(சம்பசா. தேரே. 6).
Qamuisraiestto
சகம். 0௦1101.

சொய்சச

மருங்குறச் சேர்த்தி

koycuvanam, n, See Ganis

Gouckr Stor.

(M. M. 894.)

Qarrenas koravai, n.

588 தரவை.

@srgrex

<U.

koran,

Koran. See smc.

n.

Quran.

The
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கொரி
கொரி

10), 1. cf. Gera.

Muzzle of a

young calf; கன்றின் வாய்ப்பூட்டு, ௦௦.

QarAéstd korikkam, 1. Style-plant.

எழுத்தாணி, (மலை.)
கொருக்காப்புளி
“4 கொடுக்காய் -- ,

See

%மாயிவிகி-றறம][

Manilla

tamarind.

ம.

QarHEG
Syphilis.

korukku,

1.

See Canm4g.

கொருடண்
common

of the hedges,

ச்சீ) கோவைக்கொடிவகை, (மலை.)

A

Cephalandra

கொல்(லு)-தல் %௦1-, 3 v. tr, [K. M. kol.]
1. To kill, slay, murder; amps.

Seren

Cras

(Gps,

ரபர்) அழித்தல்.
வாச. 12, 16).

109).

Qsrer perar

2. To

destroy,

கொன்றான்சாண் புசமூன்னும் (இரு

3. 7௦

1811,

௦4

00௭0;

வேட்டூதல்.

மரல்கொஃ ச்சர் (சிலப். 5, 29). +. To reap, as
116 16805 ௦4 ஜாவ; கதிரறுத்தல்.
கெற்கதிரைக்

கொன்று கள.த்இத் குவித்து (தொல், பொ, 76, ௨),
5. 1௦

க4810(,

(2856;

துன்பப்

படூத்துதல்.

நின்

லங் சாட்டி யெம்மைச் கொன்றாயென (2வ௪. 642),
6, To neutralize metallic

tion;

தல்.

properties by oxida-

'இரசமதலியவற்றின் விஷத்தன்மையைக் கேடூத்:

கொல்” 01, ச. 4கொல்-,
மமமாசொர்ஜ;

கோலைத்தோழில்.

4. Act of killing,
கொல்லார். மழுவாட்

படையாய் (சேவா. 966, 1), 2. 4411011௦00; வநத்தம்..
(குடா.) 3. 19901100த 10 1470) கொற்றெழில்,
4,

Blacksmith; Gancvodr.

5. 1,௦௦1) பூட்ட, (பீக்.

6. Brass or iron bar nailed across a door or

ஜு

கதவு முதலியவற்றில் தைக்தம் இரும்பு மதலிய

வற்றலாசிய பட்டை,

20௦.

கொல்” 11, part. 1. An affix implyin
doubt; ஐயப்போருளில் வரம் ஒர் இடைச்சொல்
யாதுகொன் மத்றில் வேக்தல் பணி (பெருங், உஞ்சைக்,

3

ட

70).

2. An

expletive,

கொல்குறும்பு
+.

chiefly

in

kol-kurumpu, n.

Village in a desert

murderous

tribes;

[கொல்லும்வேடர்

கொல்லங்கொவ்வை
சொல்லம்4.


நிறைந்த

kollan-kowvai,

2.

& climbing. shrub, Corallo-

carpus ehigeia; கொடிவகை,

கொல்லச்சேவகன்

<T. golla+.

<Qsrd-

tract, as inhabited by

இத்தூர்] பாலைநிலத்தூர். (இறை. 1, 18)
றனர்.

poetry;

யாலும் செய்யுளில் வரம் ஒர் அசைநிலை. (ஈன்.

(பதார்த்த, 346.)

kolla-c-cévakan,

See Ganon.

Qarévarb kollam, n. [M. kollam.}

-

7.

1. An

ancient division of Tamil land believed to
have

கடல் கோண்டதாகக்

கொல்லமாண்டு.

(3. &, 5. 1

கொல்லம்பாகல்

9.)

kollam-pikal,

u. prob.

Qsréves+.
A kind of caper plant, Bryonia
£arcini; uracdeens. (W.)

24]

ப. cf garnda.

58;

town on the west-coast, in Travancore; சேர
நாட்டிலுள்ள ஒர கடற்கரைப் பட்டினம்.
3, 566

(M. L.)

korutan,

creeper

[(T.

been submerged under

கருதும் தென்றமிழ்நாடுகளுள் ஒன்று. குமரி கொல்ல
முசவிய பன்மலைசாடும் (கலப். 8, 1) உரை). 2.

See

கோடுக்காய்ப்புளி.

கொல்லா

Qareveor

kolla-ma, ». perh.

Cashew tree. See Cancer pif.
of cinnamon.
See g4tandgm. (L.)

id-+.

1.

2. A species

Qanrcvevintem@® kollam-antu, n. <id.+.
Kollam or Malabar Era, dating from September

824 A.D.; சி. பி. 8248-ம் வநஷம் தோடங்கி தேன்றமீழ்

நாட்டிலும் மலைதாட்டிலும் வழங்கம் அப்தவிசேடம்.
கொல்லமிளகு

10118-0வவில,

௩. 418.4.

Chilly, Capsicum frutescens; Beramis esens.

GQarevari kollar, n.
trance-gate

போர்.

Loc.

Watchmen at the en-

of a palace;

oyrcmru%er

aumuPoancs

கசொல்லரெனை யாசென்றா சப்பா சான் வித்து

வானென்று சொன்னேன் (விறவிவிடு, 1035).
கொல்லற்றுக்காரன் %௦1187ரம-1-1க2ஹ), 8.
“கொல்ல.
(௦. 5. 1)

+

101-183)

02500);

கோத்தன்,

கொல்லற்.றுவேலை kollarru-vélai, n. <id.
Masonry;
Gang g:Gastev.

Qareveg!

kollaru,

கோத்தன் கரண்டி,

கொல்லன்
Jan.]

1.

Mason's

trowel;

(௦. %, 34.)

101180, 4. <@sre.

[M. bol-

Blacksmith; agund, QueirC@gpar I Duras

கொல்லன் (பெரும்பாண். 207).
Qareveverraibtor®y kollan-kammilai, 1.

<Oaremer +harma-Sald.
Les. (J.)

566...

QarevevcrGasrenas

கோல்லன்பட்

kollan-kévai, n.

1.

See கொல்லங்கொவ்வை.
(பதார்த்த, 422)
2,
Mussell-shell creeper. 568 சாகீசணம். (மலை.)

Garevaveriiens
பர]

kollan-pakai,

001600) அஜ்சனபாஷாணம்.

கொல்லன்பட்டடை

“கொல்லன்
4.

கொல்லன்பட்டரை
கொல்லா

worthy

1018-2௨22)

கறார்; அடைகல்.

<id.+.
Blacksmith’s
'கோல்லன் உலைக்கூடம்.

கத

(மூ. ௮).
(0. ௦)

kollan-pattarai,

workshop,

kolla, n. <T. golla.

employee in public treasuries;

8.
௩.

smithy;

A trustகஜானா.

வேலைபார்க்கும் நம்பிக்கையான வேலையான், 20%,

கொல்லாக்கொலை

1157
kolla-k-kolai,

1,

கொல்லிட்டுப்போ-.தல் 111160-ற-26-, ௨

Torture; $5R sam.

Loc.

intr, <@sqe (onom.)+.
To be struck dumb;
to be calm and silent; geSunntizg0. Loc.

கொல்லாக்கொலை
<Qsre-+ gneg.+.

Qarevevriviearig. kolli-p-panti, 1. prob.

U, khulé+.

[M.

கொல்லைக்காரன்

kdlarvanti]

A car-like

vehicle drawn by bullocks, used in ancient
times by persons of rank.
See Gansgh. (Ae).

கொல்லித் திறம் 1௦114-1- பர, ஈ. 4 சொல்லீ?
+. (Mus.) An ancient secondary
6; ழற்காலத்து வழங்கிய பண்வசை.

6, 120, உரை.)

கொல்லிப்பாவை

கொல்லாமை
neg.

kollimai,

1.

4கொல்-4

Abstinence from killing, as a virtue;

உயிர்கீகோலை Oainmaw. (Ger, 918.)
Ganeevrassiryg.
kolla-vanti,

1.

'கொல்லாப்பண்டி.

கொல்லா

உருவுதிரையையுடைய

வண்டி. (வேச. 858) உரை).
கொல்லாவிரதம்
<Qere-+9 neg.+.

killing;

உமிர்களேக்

See

kolla-viratam,

5.

Vow of abstaining from

கொல்லாமையாகிய

நோன்பு.

கொல்லாவிர.தங் குவலயமெல்லா மோங்க (தாயு, பரா

பர. 54).

கொல்லாவிரதியர்
<id.+.
from

1. Those who

killing;

1918-ர்வடிரு,

1.

have vowed to abstain

Cardersnmw

Caréurs

Bou

வர். கொல்லாவிர இயர் நேர்கின்ற முக்கட் குருமணியே
(காயு. பாயப்புலி. 22).

2, Jains; agent.

கொல்லாவேதம் 1018-9880, 1. 416.4.
Jain

scriptures,

as enjoining abstinence from

பிம்த; [கொல்லாமையை

விதிக்கும் ம்தை]

சை

கைமம். (W.)
கொல்லாவேதன் 1011846020, 1. 4கொல்

er@a gw.

Arhat, as the author of Kolld-vétam;

[சொல்லாவேதத்தை

அருளிச்செய்தலன்]

அருகன்.

(Gu)

கொல்லி!

160111, ப. 4கொல்-,

kills; கொல்லு-பவன்-பவள்-வது.
சேர்க்தாரைச் சொல்லி (குறள், 306).
கொல்லீ? 111, 1.
Trichinopoly

That which

செமென்னுஞ்

1. Range of hills in

district; &gsFentusctra®

லுள்ள ஒரு மலை.

கொல்லி யாண்ட

Fdoral

வல்வி வோரியும்

(பூறகா. 158 5), 2. (Mus.) An ancient secondary
melody-type of the marutam class; மநதயாழ்த்
திறவகை. (பிங்.) 3. 566 கோல்லிப்பாவை. வகையமை

கொல்வியின்

வாண,

வசையறத்

துடைத்து

(பெரும்,

இலா

4, 185).

கொல்லிக்கெளவாணம் kolli-k-kauvanam,
n. <@aréve9?4.
(Mus.) An ancient secondary
melody-type; pharasg வழங்கிய ஒருவகைச் சிறு,
பண். (இவா.),

Qardve8sRevibuiest kolli-c-cilampan, ௨.
<id.+. Lit, lord of the Kolli hills, Céra
1422) [கொல்விம$லைச் தலைவன்] சோன், (இவா,)

+.

Woman-shaped

melody-

kolli-p-pavai, n. <id.
statue

in the

Kolli

hills

believed to have been carved by the celestials
and to have the power of fascinating all those
who

look

at

it;

CamacSutufd

Crautd

By

மிதீகப்பட்டு நோக்தவோரைத் தன் வசப்படுத்தும்
மோகினிப் படிமை. (லப். 6, 61, உரை.)
கொல்லிவராடி.

kolli-varati, u.

<id.+.

(Mus.) An ancient secondary melody-type of
the palai class; un2vumbs Smeums. (Sw.)

+.

கொல்லிவெற்பன்

10114-46ரறவ,

8.

806 கொல்லிச்சிலம்பன். (சூடா.)

Qara gieDerv
dupl. of @sr%v.

kollu-k-kolai,

Brutal murder;

<id.

nx, Re-

GanGisGan2v.

அவன் சொல்லுச்கொலைக்கு அஞ்சாசவன், 001109.
கொல்லுத்தடியாணி

kollu-t-tati-y-ani,

n. <Q@sau?+.
Large nail for studding doors
or gates to add to their strength; azaf mpd
ஆணிவகை.

(3.)

கொல்லுலை
றம்(%'5

(0026)

101-1-ப]2, 2. 418.4.
கோல்லனுலை.

Black-

கொல்துலைக்

கூடத்

இனால் (குமச. பிர. நீதிநெறி. 14).

கொல்லெனல்

101-1-ஹவி,

1.

Onom.

1.

An imitative sound; gf ஒலிதீதறிப்பு, (பிக்) 2.
Expr. denoting perfect calm;
ஒலியடங்கதற்
குறிப்பு. 4௦௦.

கொல்லை 1124 ௩. €கொல்-.
1. Sylvan
1201) முல்லைநிலம். கொல்லை பயின்று வல்லை யோக்
இய (பெருங். உஞ்சைக், 49, 110).
2, Dry land;
புன்சேய்நீலம்.
தரிசு. (அகரா.

grove;
space

கடை.

மலம்.

(திவா.)
3. Uncultivated
land;
89, உரை.)
4. Enclosed garden,

தோட்டம். (001/0ர.
behind

and

6, 12105;

5. Backyard,

attached

open

to a house; yenps

மலங்கழிக்திமிடம்.

7. Stool;

குழக்தைக்குக் கொல்லை எப்படிப் போடுறத?

Loc. 8. One who transgresses conventional
bounds;
வரம்புகடந்து ஒடிதபவ-ன்-ள்.
சொல்லை.

யென்பர்கொலோ குணமிக்கன ளென்பர்கொலோ (ய்.
இருவாய். 6, 7, 4),
கொல்லைக்காரன்
கொல்லை.

தோட்டம் வயல்
(பஞ்சசந்,)

Colloq.

kollai-k-karan,

1, Gardener, farmer,

மதலியவற்றில்

2, Scavenger;

வேலை

gtiamu

௩.

cultivator;

சேய்பவன்,

யெடப்பவன்,

-

கொல்லைக்குப்போ-தல்

கொல்லைப்பயறு 101124-ற-றஷஷடி 1. <id.
Phaseolus

+. Wild horse-gram, a climber,
822290) வயற்பயறு, (38. 38, 329.)

கொல்லைப்பயிர் 101121-ஐ-றஷுட) 2. 410.4.
Corn

பஸிர். 2௦௦.

Qanevtvciseve kollai-p-palli, n. <id. +.

Iw.

‘ கொல்லைமை

asiatica; பூடேவகை,

To cultivatea

பயிரிடதல். (7.)

கொல்லைவெளி

garden;

111448

Garéutb

n.

Open uncultivated plots; aweGaa?.

<id.+.
Loc.

கொலை
80/4]

1012], 8. 4கொல்-, [18. ப. hole, M.

1. Killing,

slaying,

murder,

assassina-

கொலை ha... GareréseinCom (arses. are
டுப். 24.
2%

tr

kolai-k-katam-

<Qsrotsrot+yce.

To

carry out capital sentence; Gandvgscirt
tar Boop

குத்தல் காட்டிக் கொலைக்கடம்பூட்டதம்
(பெரும், மகத, 25, 103).

இருர்திடுல் சொலுவில்

(மச்சபு,

ரைமிசா, 5), 2. Decorations ina Hindu house
at the time of the Navaratri festival; sam S&Pcs
பண்டிகையில் போம்மை முதலியவற்றை அலங்காரமாக
அமைக்கை.

கொலுக்கூடம் kolu-k-kiitam, n. 4சொலு
Audience chamber.

886 கோலுமண்டபம்,

கொலுகொலு.த்தல் 1௦1௦-2010,

Qartéeortd

77

kolai-k-kalam,

1.

<id.+.

11206 04 6%60ப1100; கோல்லப்படூம் இடம்.

கொலைக்

களச்காதை (லப். 16).
கொலைக்குற்றம் 1124-2) யரர,
+.

கொலு kolu, n. cf. Gsreuw.
[T. holuvt,
M. holu.]
1, Royal presence, durbar, sittingin-state; presence of the deity in a temple;

+.

உயர் கொலுமண்டபக்

'டையோ (9ிவாச. விசையை. 13).

கொல்லைவிளைவி-த்
தல் 1011214111, ௨.

இறப்பு.

மண்டபம்.

5.

ஷீ ௦4 ௨ செறு

ஆய்ச்சியர் ,சம்மொடுல் கொல்] வேற்றுதல்,

லைமை செய்து (இவ். இருவாய். 4, 2 2).

ஒலக்க

சொ

22௨.

kolu-mantapam,

105006 008000,

01110ஐ; ஆஸ்தான

ச,

கூட்டெழத்து.

கொலுமண்டபம்
கொலு.

Act of pattu,

transgressing or violating conventional bounds;

intr. <id.+.

1010௦௦1000)

7₹பராம்ரத 1௨௭0)

கொலைக்கடம்பூட்டு-தல்

kollaimai, n. <id.

வரல்பழிந்து ஒழதுகை,

gie+.

Gut @fevrr 14௦1) உயிர்வதை. கொலையே சளவே (மணி. 24, 125),
2. Vexation, teasing, tormenting; @ms,
படு

growing on elevated ground;

A parasitic plant, Buchnera

கொலுசெழுத்து

kollaikku-p-pi-,

\v. intr, <id.+. Lit, to go to backyard. To go
to 8001; [கொல்லைப்புறஞ் செல்லல்] மலங்கமித்
தல்.

கொலைதன்

1158

கொல்லைக்குப்போ-தல்

Offence

or

crime

of

உ,

murder;

<id.

உயிர்வதை

சேய்தலாகிய தற்றம். Collog.

கொலைக்கேசு

1144-2180)

mn.

<id.+,

ஒட

<id.+.

& ாமாம7-0856) கோலையைப்பற்றிய வழுக்த.

கொலைகாரன்

0124-1810)

ம, சீயா, 25588510; கோலைசெய்பவன். 2, One
who will not flinch from any heinous crime;

பழிபாவங்களுக்க அஞ்சாதவன்.
கொலைச்சிறை kolai-c-cirai, nm.
Prison-cell

of criminals

sentenced

<id.+.
to death;

௪, சிறைச்சாலையில் கோலைத்தண்டனைகீதரிய குற்றவாளி
களை வைக்தம் அறை,
கொலைச்சறை
யிருவசை
(பெருங், இலாவாண. 17, 71),
dead
Dane %5.p)-56v kolai-curru-, v. tr. <id-

intr, Onom. 1. To become loose, disjointed,
Tickety, deranged in parts; aasagse. (w.)
2, To moulder, crumble into dust, as a
body; wi&iCurgd. (w.)
3. To be defeated

or discomfited in argument; angi Pe Canoe.

(w.)

4. To chatter incessantly; qumwed aumis

பேசுதல்.

Loc.

கொலுகொலுப்பு

kolu-koluppu,

—n.

+.

To be encompassed, as a person or family,

by the sin of murder; Gartvtnimash வமிவமியாகத்
தொடர்தல்.

(0௦/70.

கொலைசூழ்-சல் kolai-ciil-, v. tr.

1, To

₹சொதுகொறு-,
1. Affectation,
ostetitation,
ஈவார்) ஆடம்பரம். (7) 2. Incessant chattering;

உபாயத்தை நாடூதல்,

07 710%607) கலகலத்துப்போகை.

கொலைகாரன்,

ஒயாமல் amiGuams.

Loc.

3. Becoming loose

Qan gu% kolucu, n. <T. golusu.

1. Gold

or silver chain for the arm or ankle; asare
களில் அணியும் போன் அல்லது வெள்வியாலான அணி,

அகத 2 அசைய (இரப்ப 286). 2. Chain
measuring 22 yards,
survey-chain; 22 ௧,
jor
முன்ன அளவுச்சங்கிலி, (௦. ௦)
ஸ்ரீ

<id.+.

plot against a person’s life; Ganctquh

கொலைஞன்

2. 8௦6 கொலைசுற்று-.

014/2,

கொலைஞ

ஈ. 410.

1.

ருலையேற்றித்

See

இமடுப்ப

(காலடி, 331). 2, Hunter; Gand. (@u0)
3.
Cantalan, whose profession was to kill animals;
சண்டாளன். (இவா,)

கொலைதன்
aay
2770).

வாழுயிர்ச்

110௧, ஈ. 414.
கூற்றமான

566 கொலை

சொ$லசளை

(Pas.

கொலைதவில்(லு)-தல்
கொலைதவில்(லு)-தல்
intr,

<id.+.

தல்.

kolai-navil-,

To commit murder;

உ,

Gan2vGais

கொலேகவில் வேட்ேர் (மணி. 13, 31).

கொலைப்பழி 1124-ற-றவி[ n. <id.+.

See

Garter $61b kolai-p-patakam, n. <id.
of murder; Gamévun
2. Any heinous crime;

பேநந்தீச்சேயல்.

Qartevciit sae5r
<id.+.

Gant

௩.

ged kolai-patakam, n. <id.+.
Collog.

கொலைபாதகன்
Gartvansds,

1012/-றக(விஷ,

nu.

See

Collog.

கொலைமகள்
Durga,

kolai-p-patakan,

566 கொலைகாரன், 0௦1/0.

See Cantucnsngats.

as having

சொன்றவள்]

kolai-makal,
slain

n.

<id.+.

the Asuras;

[sy#renr

துரிக்கை, சொலைமகள் சவினை (பிர

மோத், 7, 26).

GQar@evintev kolai-malai, n. <id.+.
murderous

mountain.

Elephant;

Lit,

[@Qs1Qeu

யும் மலை] யானை, பெருமசச் கொலைமலை (கல்லா. 4).
கொலைமறுத்தல் kolai-maruttal, 8. <id.

+. A poem by CAntalinka-cuvamikal disapproving killing; Gan2vGsiige s..1Cgdrimgth
பற்றிச் சாந்தலிங்கசுவாமிகளால் பாடப்பேற்ற நூல்.

Qantvapr_y kolai-mutti,

ஈ. <@w+.

A cattle-disease involving congestion of lungs,
swelling of abdomen and difficulty in breathing;
சுவாசப்பை இறுகவும் வயிறுவீங்கவும் ழச்சுத்திணற
வுஷ் செய்யும் கால்நடைநோய்.
(74. ளே. ற. [1887]

249.)
Qaravusrarasr kolai-y-ajan, 1. 4சொலை4*
ஆள்-,

566 கொலைகாரன். (பி௰்.),

கொலையாளி

%௦184..-5]% எ. 410.4.

செய்யப்படுதல்.

be

கொலைவன்

killed,

1௦1244)

murdered}:

ஈட

கோலை

<id.

1. See

கொலைகாரன். கொலைவ னல்லையோ கொற்றவ னாயினை
(மணி. 25, 174), 2. Hunter, one who lives by
chase;

Gand,

கொலைவர்

கொமெரக்

சேய்த்தார்.

(சலித், 12). 3, Siva, as the destroyer; [emsrc
கர்த்தா] சிவன். சொலைவன் சூடிய குழவித் இங்கள்.

(சலிச்; 103, 14).

கொவ்வங்காய்ப்பதம்
நரா,

1.

௩. ௦4,

கோவை,

A

கொவ்வைச் செவ்வாய் (இருவாச.

6, 2).
QarUMUSETUIILI
ELD
patam, ௩. “கொவ்வை
4.

kovvai-k-kay-p-

,& 51826 in the growth

of paddy when it is tender and green as a kovvai

ச்ரய(; கோவ்வைக்காய்போற் பசுமையாய் நேற்பமயிரில்
தோன்றும் டூுளம்பதம். (7.)

கொவளை
5612,

kovalai,

n.

Sulphur-flowered

566 வெள்ளைத்தகரை.

(7.)

QasralsSed kovintam,
Thorny nail-dye.

௪. 04. சோசண்டம்.

See Gatopera?.

கொவிள் 1௦8], 1.
Acacia suma; woeume.

(1)

White cutch, a tree,
(L.)

Qarif)-$
5 koli-, 11 v. ir.
a winnowing fan; Gacrapae.

1. To sift in

GPoure Garg

பவர் கோள் (கம்பரா. நாட்டுப், 29),

2, To waft

ashore, as fine sand by the waves; egiégeo.
3. To carry or wash away, as a river or flood;
வாருதல். இசியுள வெல்லாங் கொழித்து வந்துற வணை
தரும் பாவி (சச்தபு, ஆற்றுப். 23).

rays;

to

send

forth,

as

4. To

showers;

emit,

as

Gumfgo.

கொடிய வெண்டிங்காள் கொழிக்கு கின துக இர் (கைட த.
சக்திரோ. 6). 5. To criticise, expose faults; 5)
றங்கூறுதல். வையங் கொழிக்கும் பழிக்கு (வக.
1149).
6. of. kus. To test, closely examine
details of evidence, facts, etc.; amiga. Osryls

தக் சொளப்பட்ட கண்பினவரை (பழ. 130).

7. To

proclaim, publish; பாராட்டிச் சோல்லுதல். அவன்

சன்புகழைக் சொழித்துச் சொண் டி.ருக்இறான். 001101.
பம்.

1. 1௦ 50006, 70500௩0) தோனித்தல். (பி2்.)

2. 17௦

come

to the surface;

to rise up;

GuGev

274).

3. To be on the increase, flourish; Gawd

கிளம்புதல். கடற்றி னன்பொன் கொழிப்ப (மதசைச்.
கொழிஞ்சி

கொலையுண்(.. அதல் kolai-y-un-, v. intr.
To

101௩ம்

See புறுதல். செல்வங் சொழிக்ெெ.௮.

கொலைகாரன். (சூடா.)
<id.+.

கொவ்வை

common creeper of the hedges, Coccinia indica;
கோவ்வைக்கோடி.

கொலைப்பாதகம்.
+.
1. Crime or sin
லுண்டான பாவம், Collog.

கொழிப்பூண்டு

1159

156)

Sylhet orange, a tree,

௩.

4கசொழு-மை.

Citrus aurantium

chrysocarpa; &&&0S. (L.)

1,

nobilis

2. Bitter orange.

See

நாரத்தை. (மலை.)': 3. Purple wild indigo. See
கொள்ளுக்காய்வேளை. (1.) +. Trees or plants, as
the figs which bear without blossoming; yams

காய்க்தம் மரம். (17.)

QanPery kolippu, n. <@sag-. 1. Sifting,
wafting
சேழிப்பு,

ashore;
கொழிக்கை,
2, Prosperity;
3. 170/1, 051600) குற்றம். (இவா.)

Oar Peciyaer® koli-p-pintu, n. நள். குழி

1௦4ம௨ந்-1289-ற-

566 கொவ்வைக்காய்ப்பதம். (7.)

or Gsmg)+. Indian acalypha, a shrub, Acalypha
914104) குப்பைமேனி. (மல),

1160

கொழிபல்
Qar Pus

off.

koliyal, 8. 4 கொழி-,

Qsagy

இடிசல்

(சோயிலொ. 62),
Gar PuwAP
+.

QerapwAA

See கொழிய

கொழியல்

இல்லாமல்

koliyalarici, 1. 4கொழியல்

Ill-cleaned 11௦6) தன்றகக்

தத்தித் தீட்டப்படாத

குற்றாத கொழியலரிசயை

(பெரும்பாண், 275,

அரிசி,

கொழுநத்து-தல்

உரை).
கொழு'த்தல் 101ம, 77 உ 2724௪. [24,2044]

Sone.

koluvkiri,

QsrapéP ras
+.

Piece

of

to the plough;
மரத்துண்டு.

which

இறுமியரெலாங்

கொழுத்தே

(ணிப்பா.).

3. To be of thick consistency, as sandal

Sebumigisd.

4,

To be saucy, impertinent, insolent; £8%Oarcren,
தல். Collog. 5. To become too rich to be

productive, as land; yf wats.
கொழு?

%01யூ ௩. <@srg-.

குடருல் கொழுவும் (காலடி, 46).
கொழு? [டி உ. ௦, கஜ
[Tu.

கோல்.

koru.]

Bar

of metal,

2. [M. kolu.]

3. கனி)

Aarapss@O-gw

bullion;

1

2Ganraa

ஊசி.

கொழுச்சென்ற.

(சொல்.

kolu-k-kattu-, v. intr.

To fasten the share to the plough;

கலப்பைக்காறு மாட்டூதல்,

%௦1ய-12181021)

ஐ.

[M. holukkatta.] Bolus-like pre-

Paration

of rice

scrapings,

வஹா,

flour

usually

with

coconut

600; வேல்லம் ழதலியன சேர்த்து.

See

kolu-t-tattu-, v. intr.

sharpen

கொழுத்தமுரல்
beak,

the

ploughshare;

kolutta-mural, 1, Halt

attaining 7 in. in length,

Hemirhamphus

limbatus; 1 apis ooBompstren § josdrGan
oun be.
DarepssrON9.m5

kolu

itik-

kai, n. <@srap4s+ 42+. Game in imitation

of a fox capturing a sheep in a flock; நரி இட்டு
மந்தையிற் புதநீது பிடிப்பதுபோலும் விளையாட்டு.

கொழுத்தாடை
perh.

ga.

Head

drill

through,

hollow

koluttitai,

2.

<id.+

of a sugarcane stalk; ape

பின் நுனிப்பகுதி. Collog.
Qardp g1-Sov kolutu-, 5 v. tr. 1. To peck,

and

flowers;

gera0.

arorer (onsg. ewes.
out, pick

(W.)

கொழுக்கட்டை

<@sny?+.

கரி

யினி*ுசெல்லுமாறுபோல

பாயி, உமை),

<@sagp+.

[8

Ploughshare; எர்க்காறு.

துளேயிடும் பேரிய

வழித் தன்னூசி

Collog.

Fat; Campty.

To

கொழவைக் கூரிமைமாக்ததல். (4.

paste;

sizordosd கொழுச்சப் பூச.

share

16108௦/, ர. 4கொழு-மை.

<@sryi+.

மிததல்.

the

(1.)

கொழுஞ்சி

96).

குடிகொழுச்சச்சண்ணும் (காலம,

holds

கலப்பையிற் கொழிவை இணைக்கும்

1, To prosper, flourish; to be rich or fertile, as
2. To grow fat; to be plump; a. SGampcny

we

kolu-c-ciriy, un, 4கொழு3

wood

Camb gS. (மலை.)
கொழுத்தட்டு-தல்

5041; சேழித்தல்.

mu. Jasmine;

(wrev.)

off;

out,

as

beetles

GsrA

155).

upSa0.

in wood

aciindasé

2. To pluck, cull

ஞாழ லஞ்சனேத் சாழிணர்

கொழுதி (ஈத். 106). 3. 7௦ (206, 4227; சிழித்தல்.
பெளவரீர்ச் சாய்க்கொழுஇ (சலி. 76).
QardpS Sor koluntan, 1. 4கொழுகன்.

1.

அரிசிமாவால் உநண்டைவடிவாகச் சேய்யும் சிற்றுண்டி

Husband; aesrouct. Qerapser Queraper (swuar.
Samer. 9). 2. Husband's younger brother;
கணவனுடைய @%nw sGangsér. Colloq.

pul, x.<id.+.
A kind of grass in Coimbatore
district, very fattening for cattle, Pensiseluim

மை.

வகை,
Garepss_oorcnysv — kolu-k-kattai-p-

cenchroides; Gatushysgnt Scour gutrom gub ane
நடைகள் மேய்தற்த உரியதுமாகிய புல்வகை,
கொழுக்கொம்பு

CanyGamby. (w.)
காமுக

kolu-k-kompu,

1.

See

காலம் 1௦10-1] மமய-141வ0, 1.

<Gengeh. Fite of the year when
ing is finished; arpayypip utara. Loc.

plough-

கொழுகொம்பு
kolu-kompu,
1. prob.
'கொள்சொம்பு.
1. Stick or pole for supporting
0260௭)

கோடிகள்

ஏறிப்படர்தற்த

நடம்

கோம்பு.

வேதகறுல் சொடிபடரும் சொழுசொம்பே (செவ்வர்இப்
ப. இருமலைச்ச. 9),
கோட.

3. Central

2. Help, support, 240; பற்றுக்
upright

மரத்தின் நடுக்கோம்பு, (w.)

branch

of a

tree;

Gardps sory
Tenderness,

அன்பு.

4கொழு-

affection;

@er@u

கொழுர்சன்பு செய்தருள் கூர (இருமக், 280).

Qsr@psH
9165

koluntanpu, ம.
doting

kolunt,

வரச? மனேவியின்

n.

prob. கொள்-,

சகோதரி.

1,

2. Brother’s

9476) சகோதரன் மனைவி. எம்பி கின்றம்பி சீசோழன்
மங்கைகொழுகச்இ (கம்பரா. காட்டிப், 23),
QaripsBurer

கொழந்தி.

கொழுத்.து!-தஸ்

koluntiyal,
ம];

5

1.

See

உ

intr.

“கொழுந்து.
1. To burn in a flame; to be
ablaze; to be kindled, as fire; asameSeecb. (W.)
2. To be heated, as ivon 037 806; காய்ச்சப்படூதல்.

எரியழற் கொழுக்தும் வேலுய்ச் இட்டென

(இரகு,

யாசப். 27). 3. To be burnt, scorched, as by the
sun; வேயிலிற் கருதுதல். (14,)

1161

கொழுந்து
கொழுந்து?

1010ஈ்ய ௭. றா௦0. கொழு-மை.

கொழுமுதல்
கொழுப்பு

11யறமு,

1.

4கொழு-,

(T.

1. [M. kolunta.] Tender twig, tendril; tender

kovou, K, kobbu, M. koluppu.]

leal, shoot, sprout; @arégaft. oon SPQw

richness; Gaftsy. (பிங்.) 2. Fat, grease, lard;
நிணம். (பிங்.) 3. Plumpness, corpuiency, fleshi-

யுங் கொழுந்தும் (பெருங். இலாவாண. 2, 143),
Anything young; @sranowrargs.
ந்து

(நைடத,

மேன்மை.

அன்.

தாது,

12),

av

2,

பிறைச் கொழு
3. Tenderness;

வாழை . . . மடல்போலகச் கொழுந்துள

செவி (சூடா. 12, 150).

4. Scion,

shoot

of plant

cut for planting; நடூதந்தரிய usurb. (w.)
5.
Southernwood,
See wpAGanpsg.
கொழுக்து.

செவ்வக்இ (கந்சபு. இக்இரன்௪. 42).
றா.

566

சுவாலை.

வெற்றிலை.

(,)

6. Betel pep-

7. cf. kus.

Flame;

ness;

புஷ்டி.

கழிப்புரி

5. Sauciness,

being

too

impudence;

rich

to

துடைய சாமரை (கம்பரா. கோலங். 25).

Stick or pole planted to support

betel creeper; CabitvsCanyds
Cantor. (W.)
Osreppg1GCotttd
Otfam, 7, <id.+,

intr, <id.+.

To

the

நடம் Camp

— koluntu-nirkoluntu-pati-,

v.

plant a stoloniferous stem;

கிளேக்குல்படி கொடியை நடதல்,
Qarapsgio@-ge
intr, <id.+.

koluntu-vitu-,_—v.

1. To send forth tender shoots;

தளிர்விடூதல், கொழுக்.தவிட் டோடிப் படரும் (இவ்,
இசாமானுசதூற், 61), 2. To blaze up; to shoot
up, as flames; FamavalOg0. கொழுக்துவிட்டெரி
யும் பசித்தழல் (குசேலோ. குசேலர்மேல்கட. 52).

கொழுந்தோடு-சல்
<id.+.

6. State of soil

productive;

Sud Sdr

koluppu-k-katt,

க

“கொழுப்பு
|-டி "கம்பு (பாா௦யா) நிணக்கழலை. (இல்,

+.

%01ய ஜவ,

க <id.

Asoft red stone; Farupadtams.

Qamapeinys@Gt_sv

<id.+.

(W.)

koluppu-k-kutal,

ஐ.

koluppu-c-catai,

௩.

Small intestine of sheep or goats;

Damepciyéerong
<id.+.

Obesity, flabbiness; eanpdeong. (M.L.)

கொழும்பு

kolumpu,

௨.

௦4.

குழம்பு;

Colombo, modern capital of Ceylon; @atimag

586 கோலம்£, 2.

Qardps gUG-S5H0

கொழுப்பிறாச்.

ஆட்டின் சிறுதுடல். (W.)

கொழுக் துக்கால் 101001ய-1-14), ச. 4கொ
முந்து.

ut.

be

மதர்ப்பு.
'கொழுப்புக்கட்டி

8. Front

போய்ச் கொடிமதின் மிதிலையி ஜெல்லை கூடிற்றே
(கம்பரா, எழுச்சி, 24), 9. Ends, tips, as of a
சமனம். சாமரை முதலியவற்றின் நுனி,
கொழுக்

மாரலொடு

கொளிஇய (பெரும், மகத. 4, 42), 4. Thickness
in consistency, as sandal ற25(6) தழம்பாயிநக்கை.

அழற்கொழுந்து (சந்தபு, இரண்டா, சூர, வை, 300.)
rank, as of an army; Gear
கொழுப்புக்கல்
முதலியவற்றின் ழன்னிரை. சேனையின் கொழுந்து
359).

1. Fulness,

101ப46(ப-,

தீவின் தலைநகரம், சயச்காவி நாதுவ் சொழும்பிற் ப்ச
சண்டா (சமீழ்கா, 146).
Darapbys@ipH@
71. “கொழும்பு.

QandpebtyenitéG_

410.4.

(7.)

kolumpu-p-pakku,

525 கொட்டைப்பாக்த.

x.

Qamapio.yGaut kolumpu-vér, n. <id.+.
Columbo root, Jateorrhiza calumba; gycumad
கோடி.

(1),

கொழுமரம்
+.

(மலை.)

௦. intr.

5686 கோழந்துவிட-, 1. படர்க்து கொழுந்

kolumpu-k-kilanku,

586 கோழம்புவேர்.

16]டிகைகர,

Sage-leaved

கொழுமிச்சை
04. எலுமிச்சை,

8. 4கொழு-மை

alangium.

See

சேம்மரம்.

kolumiccai, #. prob.

1, 911167 0௧௭26.

id.+

566 நாரத்தை.

(மலை.)
2. Sylhet orange, Citrus aurantiumதோடுசென் மனப்பந்தவிலே (தனிப்பா. 4. 137, 347).
nobilis-chrysocarpa; 8& Foams. (W.)
Qardpsor kolunan, ௪. நாஸ். கொள்-. 1.
கொழுமீதி kolu-miti, n. <@ang3+. The
ப யஷ்க0; கணவன். தெய்வக் தொழாஅள் கொழுநற்
ஜொழுதெழுவாள் (குறள்,
(இறைவன். (சூடா.)

55).

2. Master.

கொழுதீர் 1௦1.௭, 1. 4கொழு-மைம்.

lord;

மீரோயரபேரசம்

(w.)

114ய0ா)

8

(000)

2. Highly

மிகப்புளித்த கள்.

or

produce

of a field after

சர்க்கார்தீர்வை

கொழுமீன்

lower

kolu-min,

1.

4சொழு?4.

(M. kolttmin.] A salt-water ரிஸ்டி கழிமீன்வகை.

இருங்கழிவாய்ச்

(இருக்கோ. 189).

QaraprnIps@-gsev koluppirakku-, v. ir.
reduce

of the

1. 9)

3. 8௯ம்; வியர்வை. (யாழ். ௮௧.)

<Qsrepinjt @psq-.
To
one’s pride; Gagdardgao.

share

போக நிலக்சுவான்தார் அடையும் நிலவருமானம், (194.

Abundance of water; பேருகிய நீர். கோமு யென்

னும் கொழுரீ ரிலஞ்சி (மணி. 11, 39),

owner's

deducting the Government 0025)

கொழுமீ

GarapapSse

னுண்ட

kolu-mutal,

வன்னல்களே

1. 4கொழு4.

Stont stem of a tree; mms Per UBSs Sy Cusaid

கொழுமுதற் ஹெங்கொடு (பெரும். மகத, 19, 40).

1162

கொழுமை
கொழுமை

kolumai,

luxuriance, richness,
2, Freshness, as of

x.

1.

Plumpness,

fertility; சேழுமை. (பிக்.)
shoots; @ermw.
(Raw.

4, 39.)
3. Beauty; அழத.
(பொருக,
2,)
Colour, agreeable colour; fm. (Gam)
0001655; குவிர்ச்சி, (ம.தசைச். 406.)

கொழுமோர்

1010-60

8.

4,
5,

4கொழு3-.

[M. kolumér.]
Buttermilk heated by thrusting
a hot iron spoon into it, and given to children
when

affected

with

sudden

fright;

கொள்வனவு

துலகு

(குறள், 470).

aux.

An

2. 77௦ 84119)

நமர்; உடலிற்

காயம்படுதல், சல்லுச் சாவித் கொண்டது.
auxiliary

which

makes

Loc.—

a verb re-

ிஏண்கு ௯ 11 அடித்துச்சொண் டான்; தற்போருட்டில்

வரும் ஒரு துணைவினை.--220ற்/.

An expletive added

to neg. imp. sing. verb, asin
எதிர்மறை

ஏவலோருமை

அஞ்சாசேகொள்;

வினையோடூ

ஓர் ௮சை. (சுவிச். 115, உரை.)
கொள்?

சேர்க்சப்படும்

1], ஐ. 1, cf. kutlattha.

Horse-

ssagacr

gram, a shrub, Dolichos uniflorus; காணம். (பிங்.)

<id.+.

times; ழற்காலத்து வழங்கிய சிறு நிறையளவு,
(தொல். எழுதத். 164, உமை.)
கொள்கலம் 11-10/௨0, 1. “சொள்- 4. 1,

திடீரென்று கொண்ட அச்சத்தை நீகீதவதற்தக் காய்ச் 2. Umbrella thorn-babul. See ga_Gad. ecm
சிய கொழவைத் தோய்த்துக் கொடுக்கும் மோரீ. 7:0௦. னாவரகொடு கொள்வித்இன்று (பு. வெ. 6, 26, கொளு),
கொழுலாபம்

kolu-lapam,

2.

Net income or gain from agriculture; @usmud

திற் கிடைகிதம் ஊதியம். 7௦௦,
Gardpayssaj
<@sresqj--+.

— koluvu-katavu,

Qardpay@ are

௭.

&hagay. Loc.

Door with hinges;

koluvu-kél, n. See Game

கோம்பு, 1. கொழுவுகோலுறாச் கொடியென
பாசவ.த, காரடில், 64).

(வாத.

கொள்!(ளூ)-தல் 11.) 2 v. [T. konu, K.

M. hol.}-tr.

I To

seize, grasp; கையால் எடுத்துக்

கோள்ளுதல். கொண்ட வாளொடும் (2௪. 430),

To receive, as a gift; Gumg&.

Qsner Ss (Gper,

222).

sever Ope

3. To

buy,

2,

gua

purchase;

3.

Asmall

Receptacle;

measure of weight

பண்டம்

இடுங்கலம்.

கொள்சலங் கொல்லோ
made: of

palm

used

(குள், 1029),

leaf

௦2

in ancient

இடும்பைக்கே.

2, Basket

0௨௧௦௦௦;

பனேயோலை

மங்கில் இவற்றல் ஆகிய பிழா. (௪ஐ.)
See

Qawor@ rund kol-kirayam, n. <id.+.
கொள்ழதல்.

2, Purchase,

anything

1.
pur-

chased; விலைக்கக்கோண்ட போருள், (7.)
கொள்கை kolkai, ஈ. <id. 1. Taking,
value

Gumims.

accepting;

Osrcrens பழுது:

விலைக்கு வாங்ததல், கோசையினுங்கொள்வார் (கைட,

(சைவச. பொது. 388). 2. Opinion, notion; prinகுடிப்பிறப்
ciple; tenet, 4௦௦1106) கோட்பாடு,

cupy; உரிமையாகக் கொள்ளுதல்.

Observance, vow; afsgis.

நகரப். 18).

4, 170 ௨00யர்6) take possession of, oc-

விடலையைச் காண

வோடி . . , விநிகொண்டார் (வேச, 452),

“5, 70.

மோரு; விவாகம் சேய்தல். சாங்கொண்ட மனையாளை
(காலடி, 3).
6. To abduct, கொரு ௦4) கவர்தல்.

மனையாளை மாற்றார்கொள (காலம், 3), 7. 17௦ ௦00121,
4௦18; தன்னுட்கோள்ளுதல்.
சதெரரிச் சண்கொண்ட,
i (snevp, 394). 8. To draw in, gather up; pas

தல். குணகடல் கொண்டு குடகடன்

238).

கொள்ள

முத்றி (மதுரைக்,

9, 7௦ 12; கற்றுக்கோள்ளுதல். கொள்ளுகர்
(கல்லா. 11, 21),

10. To consider, think;

கநதுதல். யார்க்கும் கொடுத்தியெனச் OsnorGer Devs
(இலக், வி, 650, உரை),

நன்தமதித்தல்.

11. To regard, esteem;

கொளப்பட்டே

(குதள், 699).

12. To celebrate;

மென்றெண்ணி

கோண்டாடூதல்.

தண்பதம் கொள்ளுக் தலைசாட் போல (லப். 6, 160),
13. To accept, approve; omidaP aged. உய்ஞ்சன
னிருத்தலு முலகங் கொள்ளுமோ (கம்பரா. உருக்கா.
12).

14. To

adhere

to, observe;

மேற்கோள்ளூ

தல். குடிப்பிறக்தார் குன்றா வொழுச்கமாக் கொண்டார்

(காலடி, 143),

* போறுத்தல்,
16.

To

“resemble;

கொண்ட கொளை

Suit,

15. To put up with, endure; wars

(தொல், பொ.

147, உரை,

ose.

(பரிபா, 11, 125).—intr,

befits பொருந்துதல்.

பக், 658.)

வண்டினம்

கொள்ளாத

யாழ்

1. To

கொள்ளா

பாளர்தங் கொள்கையிற் குன்றார் (காலடி, 141).
தாவில் கொள்கை

3.

(திரு

முரு. 89). 4. Conformity to moral principles,
good conduct; epash. குலச்சீ.ஐ கொள்கை யழிக்
கக்சடை (நான்மணி, 94). 5, Event, happening;

நிகழ்ச்சி, புகுந்த கொள்கை யுடனுறைக் தறித்தா
னென்ன (கம்பரா: மூதத்போர். 132), 6, Quality,
றச்பாகு 6114; இயல்பு.

கொள்கையார்.

செருக்கு,

(கம்பரா,

கொம்பி னின்று நடங்குறு

இளை,

10).

7. Pride;

si@u கொள்கைத் தருநிலைக் கோட்டத்து.

(லப். 5, 145). 8. Liking, fondness, regard,
attachment, intimacy; sey. (J.) 9. A kind of
vessel; பாத்திசவகை. (1. 3. 2, 96, 300.)

கொள்கையிடம் 1௦13-1
வர, 2. 4கொள்

@s+.

Monastery,

mutt;

gadendv.

Care

குயின்ற கொள்சையிடங்களும் (மணி, 28, 67).
See

கொள்கொம்பு
கோழகோம்பு.

101-1200ழய, ௩. 4கொசள்- 4.

கொள்கொம்

பொடியக்

கொடி.

Qareirapse kol-mutal, 1. <id.+.

Cost

வீழ்ந்ததுபோல் (சம்பசா, சடாயுவு, 130).
றார௦6) வாங்கின விலை.

கொள்வனவு

வனை. (94.)

kolvanavu,

».

See

கோள்

1163

கொள்வனை.

கொள்வனை

1601-48 ப. <@srer-+ perh,

afer. 1. Buying; borrowing; taking, receiving;
கோள்ளுகை. Colloq. 2. Taking in marriage;

பெண் கோள்ளுசை..

கொள்வனைகொடுப்பனை

kolvanaikotuppanai, 2. “கொள்வனை
4, 1, Borrowing
and lending; CasG4ac amiad.
2. Giving and
taking in marriage, intermarrying; Gustr%am&

கொடுத்துப் பேண்ணைவாங்தம் கலியாண சம்பத்தம்.
கொள்விலை 120141, 2. 4கொள்- 4. See
கோன்ழதல். Collog.
கொள்விலைக்காணி

<id.+.

kol-vilai-k-kini,

உ

Land acquired by purchase; விலைக்கு

வாங்கின நிலம். (7.)
கொள்வினை

1501-0128], 7. 886 கொள்வனை.

Collog.

கொள்வோண்

11260,

7.

4கொள்-.

1.

நான்காம்

மறைந்த

1.

More,

further on; @érgub. GasreroréQan@. (J.)
much as required, in abundance; fsbu.

2. As
உணவு

கொள்ள
கொள்ளக்

(இலக். கொச், 36).

kolla,

<id.

Genrgag.—.

adv.

pple.

used, for the sake of emphasis,

another

verbal

participle

An

auxiliary

along with

denoting

reason

or

(426) காரணப்போருளிலேனும் காலப்போருளிலேனு

முள்ள செயவேனெச்சத்துடன் கூடிவரு$ துணைவினை.
நான் போகக்கொள்ளக் காரியம் கடந்தது.

கொள்ள மழைபெய்தது.

கொள்ளட்டு

கான் வரச்

(34,),

111-410),

x.

Ciliate-leaved

yellow horse-gram, Dolichos ciliatus; செடிவகை.

(w.)

கொள்ளப்படு-தல்

<Qsrer-4.

ir.

கோள்ளுதல்.

கூற்றுக்களே (இருக்கோ. 87),
10

650660;

நன்கு

மறப்ப

தறிவிலென்.

01/௪, 1. 71௦ 9௨ 114

மதிக்கப்படுதல்,

கொளப்பட்டே

(Sper, 699). 2. To be approved;

அங்கீகரிககப்படூதல்.

கொள்ளம் 11160, ஈ. றகர. கொள்-,

81116; குழைசேறு,

Respectability, worthiness; Gudrerw.

கொள்ளாக்கொள்ளி

neg.+.

Mud,

பாசடை பூச், கொள்ளம் புகுந்து:

(சல்லா. 73, 12), (பிக்.),
கொள்ளற்பாடு kollar-patu,

<id.
+

௪.

To take to வயர்; மனத்துக்

கொள்ளப்படாது

QuerG pain cxf

kolla-p-patu-,

2.

“144.
(J.)

kolla-k-kolli,

2.

A person with insatiable

hunger for 000) தணியாத உண்டிவிநப்பழள்ள
வன்.
Loc,

2.

Qasr ot or & Pan» kollata-cirai, n. < Qsner+.

neg.+.

Slave-like,

assiduous

அடிமையைப்போல் உழைப்பவ-ன்-ள்.

கொள்ளாமை
(w.)

person;

(39.)

101148

சூ,

414414.

1, Excessiveness, pre-eminence in good

or evil;

Wena.

enmity; ues.
கொள்ளகசர்

2.

Disagreement,

kollir,

ச.

discordance,

<id.+id.

Envious persons; wanb GCurnsert.

பொறா

1,

காரைக்.

கொள்ளாசென்பவாகலின் (தொல். பொ. 147, உரை).
2. Enemies, foes; umaat. G@enerernt Cpore

கொள்ளி 11], ஐ. றால். 8. 1, [8 18. 1௨,

8௦114] 865 கொள்ளிக்கட்டை.
295),

2.

816;

கொள்ளியர் (கெகல். 8),

பலவு

னர் கொள்வோன்

வேற்றுமை.

kolla-kollai,

Superabundance, plenty;

658. (I)

(ஐங்குறு,

2, Studerit, pupil; aiGund. OsrcrCanar Qarer
வகை யறிந்து (ஈன். பொது. 36), 3. (Gram)
0056)

கொள்ளாகொள்ளை
Redupl. of Qsrer%r.

குறித்த சொற்றமும் (சொல். பொ. 67).

Buyer, one who accepts anything; வாங்கவோன்.

௨06

கொள்ளிசொருகு-தல்

றள£ம்

ற6500)

புனவர் கொள்ளியில்,

நெநப்பு,

சைக்கொள்

3. Jealous, quick-tem-

போறமையும்

ழன்கோாபழழள்ளவன்.

4. One who kindles strife; sosio ழட்டுபவன்.
Loc.
5. Son; wade. Tinn, 6. Buffalo-tongue
milk-hedge.

See எநமைநாக்கி,

Qarerofléat_ont_
<Q@sreref+-.

(மலை.)

kolli-k-kattai,

௩.

Firebrand; எரிகட்டை.

Qarcrohssr_ont_
5G SSG kolli-k-kattai-t-tékku,

nm.

Woolly-leaved

firebrand

teak.

See Par. (L.)
Qamen oflésodr kolli-k-kan, 1. <Qsqcraf
+.

Evil eye; Bu achr.

Oererohsésrciarest kolli-k-karappan, 1.
<id.+.
A skin disease of children characterised by the development of blebs upon

different parts of the body, Pemphigus; g9505

கட்த வரும் கரப்பான்வகை.
கொள்ளிக்கருவாடு kolli-k-karuvatu, 1.
<id.+. A kind of salted and dried fish; ஒரு
வகைக் கருவாடு, (பதார்ச்,ச. 929.)

கொள்ளிக்கால்

kolfi-k-kal,

1. The defect ofa horse

2.

<id.+.

in having one of its

legs white; ஒற்றைக்கால் வெளுத்திருத்தலாகிய
குதிரைக் குற்றம். ஈஞ்சபா,சங் சொள்னிச்கால் வெள்ளிக்
கண் (இருவாச. பு. கு.இரையிட். 35). 2. 10ஈ10௦1ல
8௦௦0; 'துரதிநஷ்டழடைய கால். அவன் சொள்ளிக்

சாலுள்ளவன்.

கொள்ளிக்கொட்டான்

n. 4064...

கொள்ளிசொருகு-;தல்
intr. <id.+.

kolli-k-kottan,

506 கொள்ளியெகும்பு. (9)

16011/-௦0ஈயில-, ௨.

1. To insert a firebrand, as an

incendiary,

in the roof of a house; தீவைத்தல்,

(J.)__ 2. To cause or bring about another's ruin;
கேடசேய்தல். (3.)

கொள்ளிடம் 1114௨1), 1. றனர். சொள்-4
இடம்.

The Coleroon, a branch of the Kavéri;

காவிரியினின்று பிரியும் ஒருநதி. குங்குமங்களுக்கவரும்
கொள்ளிடத்தின் (தேவா, 210, 6).
கொள்ளித்தேள் 15!1/-1-6, 1. 4சொள்ளி
+.

Akind

by

its sting;

of scorpion

causing

கடுமையாகக்

எழுத்தறி. 29).
QarcrahGupi-s

intense

கோட்டூந்

வெங்கொள்ளித் தேள்போன்ற வினை
<id.+.

ing the funeral pyre
ந்னறற16 581106) இறந்த

pain

நேள்வகை.

Qarerefost@Qus gibi.)

kolli-peru-, 2. intr.

light-

of a dancing-girl in
தேவதாசியின் தகனத்திற்

காகக் கோயிலினின்று நேரப்புப்பேறுதல், கொள்ளி
பெத்தவர்களாயிருக்ெ எம்பெருமானடி.யாளுக்கு (கோ

or dog with dark body and white tail; agi
புடலும் வேள்ளைவாலுழள்ள பசு அலலது நாய். (7.),

கொள்ளிவிரியன்
+.

Qarairoftoaerig
ero kolli-mantilam, 1.
410.4, 866 கொள்ளிவட்டம், சொள்ளிமண்டிலம்

போல் , , . இரிந்திவெ (Pas. 1771),
kolli-malai,

n.

<id.+.

Wreath of flowers laid upona corpse; பிணத்திந்த

அணியும் மாலை.

கொள்ளிமாலையுல் கொடி.படு உறை

யும் (மணி. 6, 94, உரை).
கொள்ளியம்

kolliyam,

See ஊமரி, (மலை.)

கொள்ளியெறும்பு

».

1.

கோடை

2. Indian

beech.

kolli-y-erumpu,

உ.

“கொள்ளி.
A species of small ant causing
intense pain by its 6116) கடியால் Wie கடுப்பை

உண்டாக்கும் சிற்றேறும்புவகை, 001104.
கொள்ளிவட்டம்

kolli-vattam, உட 414

+.
Imaginary circle in the air caused by
swinging round a firebrand; Cancrafenud சுழற்று.

தலிற்றேன்றும்

வட்டவடிவு,

வட்டம் (இருமச், 2313),

சறங்கோலை

கொள்ளிவாய்க்குணங்கு
kunanku,

1. <id. +.

Sistemi
,

1 ).

கொள்ளி

kolli-vay-k-

See கோள்ளிவாய்ப்பீசாசு.

குள்ளுதோ

நிவறிய (கல்லா.

கொள்ளிவாய்ச்சர்ப்பம் kolli-vay-c-carp-

pam, 1. <id.+.

Russell's

viper,

kolli-viriyan, 1. <id.
Vipera

russellit;

of Pusde

பால்புவகை.
கொள்ளிவீங்கு kolli-vinku, ௩. perh. id. +.

Malignant sore throat ௦4 024146) மாட்டுக்கு வரம்

<id.+.
1, To set fire (0) நேரப்புவைத்தல். 2
To light the funeral pyre; to perform obsequies;
தகனக்கிரியை சேய்தல்,
3. To injure a person,
ruin a family; GaGaftngn0.
4. To kindle
strife; svuapl Oger.

கொள்ளு 1501]ய) n. [M. kollit.] See Caner.

யிலொ. 94).

கொள்ளிமாலை

kolli-viy-erumpu,

n. Sid.+. 866 கொள்ளியெறும்பு, (9ம்)
கொள்ளிவாலி 1௦11-4814, 2. 414.4. 0

(அருட்பா, 44, தோண்டைநோய் வகை. (34. ரே, ற. [1887] 248.)
்
Qararofenai-$
550 kolli-vai-, v. intr.

To take fire from a temple for

samphire.
566 புன்த.

கொள்ளை

1164

கொள்ளிடம்

886 கொள்ளிவிரியன்,

(w.)

கொள்ளிவாய்ப்பிசாசு kolli-vay-p-picdcu,

n.<id.+.

Jack-o'-lantern, Ignis fatuus; amBed
'நெரப்புடையதாகஃ&
கநதப்படூம் பேய் வகை,

QarareméarliGarter

kollu-k-kay-vélai,

n. Purple wild indigo, s. sh.,
purea; Gaara. (L.)

Qarereom
et
Buyers;

kollunar,

கோள்வோர்.

2.

Tephrosia

un.

pur-

4கொள்-,

1,௨88)

1.

கற்போர்.

கொள்ளுகர் கொள்ளச் குறையா தாதவின் (கல்லா. 11,

21).

கொள்ளுப்பாட்டன்
perth, @en+

1011ப-0-08(18),

௦4, கொப்பாட்டன்.

father; ure. mass

2.

ரோ21-ஜாகா0-

sheng.

erat emRUG wget kollu-p-péran, 1. perh.
id.+.

Great-grandson; பேரன் மகன்,

QararQarasréy

kol-l-enal, ஈ.

1. Onom.

expr. signifying the sound of a drum or other
musical

instruments;

usp

paSwabdidr

good

குறிப்பு. கொள்ளென் குரலொ௦ கோட்பறை கொளீஇ

(பெருங். வத்தவ, 5, 62),
2. Expr. signifying
2்யாச்கா௦6 ற16ாடு; மிததிக்தறிப்பு. கொள்ளென்று

இளர்க்தெழுந்த பெருஞ் செல்வம் (இவ், இருவாய். 4, 9,

4).

கொள்ளை 101121, u. <@ancr-. 1. [T. holla,
K. kolle, M. kolla.]_Robbery, plunder, pillage;
சூறைசோள்ளுகை.
2. [T. kolla.] Excess, abundance, copiousness, plenty; 658.
கொள்ளைமா.

மதத்த நால்வாய்க் குஞ்சசம் (பாகவ, 1, 5, 14),

3.

Crowd, (12002) கூட்டம். கொள்ளையிற் பலர் கூறலும்
(கந்தபு.

விண்குடி.

14),

4,

epidemic; பேரவாரிநோய்.
stacle, difficulty; ga.

1126)

pestilence,

5, Hindrance, obgeséQriw rorée

என்ன கொள்ளை?
6. 1106; விலை. சல்பத வுணவின்
'கொள்ளிவாய்ப்பேய் kolli-vay-p-péy,
“10. 4, 966 கொள்விலாய்ப்பிசாசு, கொள்ளிவாய்ப்n, கொள்ளை சாற்றி (பெரும்பாண். 64), 7, Use, pro8) பயன். கானிருந்சென்ன கொள்ளை (இசாமரா. பால
பேய் காக்கும் சோபுசமும் (கலில், 90),
சா. 9).

1165

கொள்ளைக்காப்ச்சல்

கொள்ளைக்காய்ச்சல் kollai-k-kiyccal, 1.
<Qsrerter
+.

Infectious fever; விஷசுரம்.

Qarorteréair
gost kollai-k-karan, n. <id.
+.
[K, kollegdra.] Plunderer, dacoit, robber;
'கோள்ளையடி.ப்பவன்.

கொளுத்து

as ‘Do you deal in carpets ?’; ஒர பண்டத்தைக்.

கொள்ளும் 3நாக்கத்தோடு கேட்தம் கேள்வி, (கன்.
385, உரை.)
கொளாஹுல் 194), x. <id. Application,
as

of a

grammatical

rule;

கோள்ளச்சேய்கை.

QarararOa1O-%
Sav kollai-kotu-, v. tr. கொள்வழிக் கொளாஅல் (தொல், பொ, 307).
<id.+.
1௦067000௪௦ ௦1; பநிகோடூத்தல்.
கொளு kolu, n. <id. 1. Gist, as of a
கொள்ளைகொள்(ளு)-தல் kollai-kol-, v. 020) சேய்யுள் முதலியவற்றின் கரத்து விளக்தம்

tr,

<id.+.

1, 7௦ நரச;

கொள்ளையடித்தல்.

வேற்றுப் புலத்தைக் . . . கொள்ளைகொண்ட தொழிலை

(பு. வெ. 3, 15), கொளு, உரை),
2, To engross the
mind or affections, ௦௧2(102(6) வசீகரித்தல். என்

மனத்தைக் கொள்ளைகொண் டவள்.

கொள்ளைசாற்று-தல் 161
<id.+.

1018-௩0,

1.

<id.+.

Epidemic, pestilence; பேருவாரிநோய்.

கொள்ளைபோ-தல்
<id.+.

1. To

wealth;

be

kollai-ps-,

wasted

GurgerpsSwar

in all

பலவாறக

v.

intr.

ways,

as

அழிபடூதல்.

சொள்ளை போடின்ற செல்வம் (சம்பரா, மாரீச, 77).
2. To

be plundered; களவுபோதல்.

Daren torung-% 5s
<id.+.

To

kollai-y-ati-, v. tr.

plunder,

sack,

கொள்ளையாடு-தல்

<id.+.

8566.

loot,

pillage;

kollai-y-Atu-,

கோள்ளையடி-.

v. Ir.

கொள்ளையாட்டயர்.

கொடியகோ லரசனை (காஞ்டப்பு, பன்னிரு. 336).

கொள்ளையூட்டு-தல் kollai-y-attu-, v. tr.
<id.+.

To

give

overto

plunder;

Ganer2ar

கொள்ளும்படி விடுதல், Ca ppiyedass Osrerter
சூட்டி

(பு. வெ, 3, 15, கொளு,

கொள்ளைவை-த்தல்
<id.+.

உரை).

kollai-vai-,

See கோள்ளேயடி-.

v.

tr.

40௦.

கொள்கொள-த்தல் 101௦-101௨) 17 v. intr.
<Qsrar@sr@erars. To be soft and loose, as an
over-ripe fruit; @pacrer தன்மைமாறி இளசிப்

போதல். பழம் கொளகொளச)்தப் போயிற்று.
கொளகொளெனல்
Onom.

101௨10010௨)

expr. of (a) gurgling sound;

ஐ.

and

soft,

as an over-ripe

இளகியிநத்தற் தறிப்பு.

Qaerorurgs Gs

gf ஒலிக்

gola+.
#5.

1.

cf.

Cylindrical drinking-vessel; ugsumg

Vaisn.

Brah.

Qaerarsval@)

Rib;

பழவெலும்பு,

(பெரும். உஞ்சைச். 58, 52).

%01யயி4்,

nu. 4கொளுவு,

kolal-vin’, n. <Qsrer-+.

Question implyinga desire to obtain a thing,

[T.

koliki.] Hook, clasp, hasp, staple, bow of a
key, eye of a hook; Gaw&&

கொளுகொம்பு

(J.)

1611ம்,

x. 4கொள்-

+. 866 கொழிகொம்பு. கொளுகொம்பிலாத தனிக்
கொடிபோல் (கந்தரலங். 99).
கொளுஞ்சி %0108௦, 1.

886 சொழித்சி, 1.

(பதார்த்த. 683.)

கொளுத்.துட்தல் 101040.) 5 v. Caus. of
Tr.

1.

கோள்ளச்சேய்தல்.

To

cause to hold;

to apply;

ysropssar@u

புகையைக்

கொளுத்தி அமைத்த ஊனையும் (புறகா. 14, உரை).

7௦. ஒரவர;

விளக்குதல்,

விதியோர்.

லீரியமுடையத (பெருக், உஞ்சைச், 38, 294).
teach, impart; அறிவுறுத்துதல்.

கோணெறி
4. To

rocket;

சேணெறி

கொளுத்தி (பெருங்,

kindle,

as

to set on

பற்றவைத்தல்.

வீணைழதலியன

5.

light;

To

play,

வாசித்தல்,

3. 7௦

செல்லக்

உஞ்சைக், 58, 70).

a

fire,

2.

கொளுத்திய

to

fire,

inflame,

ignite;

as

கசம்பினாய

கொளுத்அ மாக்கள் (சூடா. 2, 39).

on

a

as

a

£cs

lute;

கருவியைச்

6. To cause to

enact, asa drama; srLapgsSwarbom sintsgo.

கூடிய நெறியின கொளுத்துங் காலை (லெப். 3, 17).
7. To reprove sharply; adwu.ggo0.

கான் அவனை

(39.)

1. stigate quarrel, kindle strife; sara

fruit; usurp

kola-pattiram,

2,

நன்றாய்க் கொளுத்திவிட்டேன்.

குறிப்பு. (சூடா.): (0) speaking indistinctly and
foolishly; gipmpiaptny.
2. Expr. of being
loose

வெ.)

கநவி, கஞ்சிக் கொளுவொடு சுயிற்றுகிலை யமைத்து

Qsrer-.

சூறையாடதல்.

(பு.

கொளுக்கி

866 கோள்ளையூட்டூ-,

கொள்ளைதோய்

சோற்றேடர்.

கொளுமிடை Semgain® (ren. 7,14). 3. ‘Fastening-hook of a curtain; உரவுதிரையை மாட்டு

8. To in-

peOga.
(w.) 9. To slander, calumniate; தூற்றுதல்.
(w.)—inir.
1. To burn; to scorch, as the
$ப௱$ வேயில் கடுமையாகக் காய்தல்.

plish a task admirably;
புரிதல்.

01/04.

2. To accom-

வியகிகும்படி காரியம்.

Qar
om SSI" koluttu, 1. 4கொளுத்து-. [14.
kolutin.]

1.

Joint

௦4

106

5௦)

உடற்சந்து.

( வொ.)
2,
ற ௦4 ௨ 109061) பர;
ளின்.
பூட்ட. கொளுத்துச்செறிக்த முன்சைச்சணிர்ச கடச
துடனே

(புறா. 150, உரை),

1166

கொளுத்.து-தல்

கொளுந்து-தல்
“4கொள்-.

010,

5

௦,

பற்றுதல். தீக்கொளுக் இனவுக் தெரிஓன்.றிலர் (கம்பசா.
clasp; Caw4&.
kol-, v. intr.

<id.+.

விக் கொண்ட,௪.

1௦10ர.1-

To become entangled or

intertwined; GéraPiGancrense.

சங்கவி கொளு

(3.),

கொளுவிப்பிடி-த்தல்

<id.+.

11௦0

(J.)

கொளுவிக்கொள்(ஞளூ)-தல்

kolpvi-p-piti-,

௪.

ir. 1. To hook டு மாட்டிவிடதல். (84)

2, To entangle, catch,

(w.)—intr.

ensnare;

astuGs sige.

To prosecute a law-suit;

anp43

தொடுத்தல், (R.)

கொளுவியிழு-த்தல்

1011-1,

v. tr.

<id.+.(w.)
1. To challenge, provoke to a
quarrel; scam ship3ae.
2. To entangle or

bring one into trouble or difficulty; drug 93g

உள்ளாக்ததல்.

கொளுவிவிடு-தல்

koluvi-vitu-,

க

8

<id.+.(w.)
1. To fasten on, as earrings;
காதணி முதலியன பூட்டுதல், 2, 1௦ 96(116 ௨ 050௫)

ற 4ரகம்ச) ௦84௦) 600; வேலையில் அமர்த்துதல்.
3.
To effect an unequal match; gang @LSkO

மணம் புரிவித்தல்,
சண்டைழட்டதல்,

4,

கொளுவு-தல்
சொள்-.

tr.

7௦

564

koluvu-,

by

5

the

2

ears;

Caus.

of

1. To cause to hold; Gancrer$ Gai

தல். மலைப்பெருவித் பாம்புஞாண் கொளிஇ

(புறா,

55) 1). 2. 7௦1016) 85 46; தீழட்டூதல்.. திச்சொஞ

வும் விடல்ச (இருவாச, 6, 19), 3, To clasp, buckle
மற, ௦௦10,

கொளுவி
௨002)

1௦௦1; பூட்டூதல்.

(இவ். இயற், 3, 12).
தூண்டிவிடுதல்.

(சலித்,

144, 20).

veigle;

அகப்படூத்துதல்,

௮றிவென்னுச் தாள்.

4. To urge on, as

சதசாய்

'கொளுவுவென்

5. To entangle, ensnare,
(w.)

6.

To

take

கொளை

intr.

To burn, to be kindled, as fire; £1

'இலங்கையெரி, 5).
கொளுவி 11001, ப. 4கொளுவு-.

கொற்றமுரசு

ininto

ஒர்த்

1018, ஈ. 4கொள்-. 1. 11010, 89 043

1) ௨ 6௦௧

பீடிப்பு,

காரியின் கொ

நீக்

(@sren g. Y. Avs #. 57). 2. Determination; Gant
பாடு, சொளை சளராசவர் (கவித். 34, 17). 3. யிட).

பயன்,

தெளியெனச் கொண்டதன் கொளையன்றோ.

(கலித். 132, 17),

கொளை

(பரிபா.

hands

௦0

4.

ஷறவ!5)

ஒற்றறுக்கை,

கொளை

ஒன்றன்பகு;தி,

2).

கொளை

376100)

2, 77).

5.

புரிஈரம்பின்

time

கைழதலியவற்றல்

புணர்

பாட்டு.

கொளையமை-த்தல்

with

தாளமீட்டூ

ஏர்கரம்பு

6. 5௦12);

(பரிபா. 16, 12).

<Q@sn%n+.

இசை.

Beating

(லெப்.

17,

படக ணிமிழ்

kolai-y-amai-, v. tr.

To string the-bow; afd%v

gxGamr

நிடூதல். கொடுவெஞ் சலேயைச் கொளையமைத்து (2வக.
1659).
கொற்கை

18-ம்

n.

An

ancient

port

formeily at the mouth of the Tamiraparni in
the Pandya kingdom; பாண்டிநாட்டில் தாமீர
பர்ணியின் சங்கழகத்தமைநீத
பழைய
gianmpats

பட்டினம், கொத்கைக் கோமான் கொற்கையம் பெரும்
அதை (ஐங்குறு. 188)

GarpGerd

kor-céri,

Blacksmiths’ quarters;

வைகொண்ட ௨

ம.

Gandat

4கொல்மை,

afégh

@ro.

சொற்சேரியின் விற்று (இருக்கோ.

386).
Oar
pO SGoor. korra-k-kutai, n. 4 கொற்,

eo+.
Umbrella, an emblem ot royalty; ow
சாங்கக் குடை. கொற்றக்குடையும் வெற்றி வேலும்

(பெருங். உஞ்சைச். 57, 56).
கொற்றத்தேவி 10778.(160/) n.
120520-0015071; பட்டத்தர்சி..

<id.+.

கொற்றத்சேவி செற்

தக் தீர்க்கும் பெற்றியர் (பெருங், வத்தவ. 14, 18).

கொற்றப்பெருங்கணி
kani,

1.

சோதிடன்,

<id.+.~

— korra-p-peru-ii-

State 9512010281;

அரசாங்கச்

வெற்ற வேச்தன் சொற்றப் பெருங்சணி

(பெரும், மசத. 22, 244).

Qasr pptb

korram, n. prob. கொல்-,

[14.

partnership; acGsGstsse. (W.)
7. To put
on, as sandals; Cageny pscSwor seared. (7)
—inir,
1. To be engaged, as in an employment; Gaau?d suited. (wW.) 2. To make an
impression, ason the ஊர; மனத்திற் uses. (wW.)
3. To be ensnared, entrapped; F355. (W.) 4.
To contrive, manage by artifice or scheming;
தந்திரக் செய்தல், (W.) 5. To have cramp, as in

korram.}
1. Victory, success; Cah.
Qsnp
28 OsreréGi_ig Ha (Sper, 583). 2. Heroism,
bravery; @rb.
பெரும்படைச் கொற்றம் பீடழிக்து.
(பெரும், மகத. 3, 90). 3,
ரள,
strength;
வன்மை.
(Gus)
4. Sovereignty,
kingship,
government;
sud.
stipe
கொண்டு

a stitch, as in the

sides;

koluvu-kayiru,

<Qsrpp0+.
To entrust the government toa
ற 6501) அரசாட்சியை ஒருவரிடம் ஒப்புவித்தல். நீ

3.

the bowels;

to have

குடல் தூக்கிக்கொள்ளுதல்.
கொளுவுகயிறு

<Osreseq-+.

(7.),

Loop of the tying-string of an

01௨ 6௦00) எடூகட்டூம் கயிற்றின் முடிப்பு, (7.)

CenclaA CpréQzer (QUGH. Gerramesn. 5, 73).
கொற்றம்வை-த்தல் korram-vai-, v, intr.

யொருவன்மேற் கொற்றம் வைப்பின் (2வச, 204),
கொற்றமுரசு korra-muracu,
Trumpet of victory, an insignia

n. <id.+.
of royalty;

கொற்றவஞ்சி

1167

அரசாங்கத்திற்தரிய வெற்றிழரசு. கொத்த wid
கோடணை கொட்டி (பெருங். இலாவாண. 11, 186),
கொற்றவஞ்சி
(Purap.)

korra-vaiici,

n.

கொற்றுறை

Gat pope

<id.+.

Theme extolling a king who destroy-

ed his foes with his sword; ussascos anGorné&

அழித்த அரசனது

புகழைப் பேருகவுரைக்தம் புறத்

துறை. (பு. வெ. 3, 7.)

Qa ppeucrter

korra-vallai, n.

<id. +.

1, (Purap.) Theme indirectly describing the
prowess of a king by regretting that the enemy's
country will be destroyed; uesat Gea கேட

korran, n. Parasitic leafless

plant, s. cl. Cassytha
கோடிவகை, (38. 38. 230,),

கொற்றி! மா,

filiformis;

@twwhp

ஈ. 4கொத்தம், [18 8ரரம்]

3. 586 கோற்றவை.
பெருங்காட்டுக் சொத்றிக்குப்.
பேய் சொடித்தாங்கு (கலித். 89), 2. [T. kottamu.]
& ற0250087௨06 0௧0௦6) ஒருவகை வரிக்கூத்து. (லப்.

3, 13) உசை.)

கொற்றி£

korri,

௪. 3மத

இளங்கன்று, (பில்.))

வட.

பசுவின்

வதற்த வருந்துவதைக் கூறுழகத்தான் அரசன் கீர்த்தி

கொற்றிக்கோரை (ராவ், உ, perh.
2, கொற்றி?-. & 1104 ௦1 58026) ஜற்சா5; கோரை
Devastation of a hostile kingdom;
umaet
வகை.
privens. (Bar.) 3. Tribute paid by a defeated
Qasr Sumit korriyar, n. <@s7o9. 1, &
12; தோற்றவேந்தன் கொடுக்கத் திறை, (தொல்.
sect of Vaisnava female mendicants wearing
பொ. 63, உரை.)
கொற்றவன்! korravan, n. <id. [M. basil garlands and other religious marks; gser®
யைச் சொல்லும் புறத்துறை,

korravan.]

(பு.வெ. 3, 8)

1. King, monarch; arece.

குடையி

மாலை ழதலிய சின்னங்களை யணிந்து தீருமாலடி.யராய்த்

னீழற் கொற்றவன் (@as. 2544), 2, Victor;
வெற்றியாளன். ஊர்கொண்ட வுயர்கொற்றவ (மது

திரியும்

கொற்றவண்? korravan, n. ௦4. சொத்றான்.
௨11000-0106. 566 ழடக்கொற்றன், (மலை.)

பேற்றின் அதிதேவதை. (J.)
கொற்றியாரைவழிவிடு-தல்

ரைக், 88).

கொற்றவாயில் korra-vayil, n. “கொற்றம்
+.
Portico at the entrance of a palace or
temple.
886 ஆசாரவாசல்,
கொடிச்கோசம்பிக்

கொற்றவாயில் (பெருங். மகத, 27, 194).
கொற்றவி %07ரஸர், ம. <id. Queen; 08.
கொற்றவி மகனை நோகச் கடறினள் (வேச, 2609).
Qar ppayiPeng@h

korra-v-ulifiai, 2. <id.

+.
(Purap.) Theme describing the march of
a king with his army to capture the enemy’s
௦4)
பகைவர்பதியைக் கைக்கோள்ளுதற்போநட்டூ
அரசன் படையெடுத்துச் சேல்லுதலைக் கூறும் புறத்
துறை, (பு. வெ. 6, 5.)

Q@ar Mena korravai, n. <id. Durga, as
the Goddess of Victory; [(Qapféq edwasr]

துர்க்கை, மற்றவை சாட்டிச் கொற்றவை
(பெருங். இலாவாண. 2, 31),

கொற்றவைநிலை

korravai-nilai,

<Qasrppea+.
(Purap.)
sacrifice to Durga and

துர்க்கைக்தப்

பலியிட்ட்ப்

1.

Theme of offering
worshipping Her;

பரவும்

(தொல். பொ. 59.)
கொற்றன் %01ர௨0, 8. 4கொற்று?,
நார்வபிஷள) கோத்தன்.

பழிச்சி

புறத்துறை.

148900,

(கன். 130, மயிலை.)

கொற்றுள் korral, n. <id.+ ger. Labourer working in earth, stone, etc.; mason; acundor

களில் வேலைசெய்பவ-ன்-ள்.
என்போலத் இருந்து.
சொற்றாள் டையாது (இருவாலவா, 30, 11).

பேண்

stituent
வுறுப்பு.

துறவிகள்.

2. One

of

the

con-

themes of kalampakam; 95 கலம்பக
3. Goddess of Parturition; .Scr2ents

vali-vitu-, v. intr.

1௦12௨.

<Qsr5Sunt+.

To

farewell to the Goddess of Parturition

bid

on the

fifth day after childbirth, by sending away the

midwife to some open place or jungle with the
mat used by the mother anda morsel of each of
the dishes she had tasted;

பிள்ளைப்பேற்றின்

பிரசவித்த ஐந்தாம்நாள்.

அதிதேவதையை

வழியனுப்பும்.

பாவனையாகப் பிரஸவஸ்திரீ
படுத்திருந்த பாயுடன்
அவள் கோண்ட உணவின் ஒவ்வோருவகையிலும் சிறிது
எடூத்துக்கோள்ளச் சோல்லி மருத்துவச்சியை ஊருக்

குப் புறத்தே போகச்செய்தல், (1.)

QarhSovdéans korrilakkai, ௩. 4 சொத்த!

4 இலச்சை,
(Inse.)

An ancient tax; a5

umipm

aif.

கொத்து! ௦770, ௩. றா௦0.கொல்-. 1, Masonry,

brickwork; GarimGat.
வாலவா.

30, 23),

தன். 0௦1700.
out

by

wera,

3. The

a mason;

செல்லும்?

Osage

கொற்று?
korru.]

(1.

Food,

Osri mer Sahe

2, Mason,

bricklayer;

measure

em

sat

sli

korru,

n.

means

of work

Canggce

perh,

turned

செய்யும்

எத்தனை

(25
Gand
வேலை

கொற்றுச்

Qamor-.

[M.

of subsistence;

உணவு.

Qasr ppIonp korrurai, n. “கொல்?

தறை.

M. P. S.A. 109.)

Blacksmith’s workshop, smithy; Gamaecde ut
டடை,
கொற்றுறைக் குற்றில (புறசா. 95).

கொறகொறெனல்

kora-korenal,

1.

Onom. expr. of rattling in the throat; தோண்டை
யின் கரகரப்புக் குறிப்பு.

கொறடா
koradé,

K.

மாவு&,
koradé,

கொன்றைவேய்த்தன்
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கொறகொறெனல்

௪.
M.

48௭1.

மாக்க.

koratd,

Tu.

[7

horde.}

Horsewhip, whip, scourge; gSanrdaaqqag,.

Dan Dg wav kori-, 11 v. tr. cf. kgur. [T.
koruku, K. korukit, M. kori.)

1. To nip off the

husks of grains; to nibble grail; usetgy அல:
காலும் தானியத்தைப் பிரித்துத் தின்னுதல்.
இனைகள்:

கொறிப்ப முன்நூவி (காஞ்டப்பு, இருபத், 95),

2,

கொறுக்குவலி
+.

korukku-vali,

Akind of disease.

Qasr giéens'
bamboo

reed,

korukkai,
|.

sh.,

1.

4குரங்கு

566 துரக்தவலி. (w.)

n.

Arundo

1.

European

donax;

நாணல்:

வகை. (மலை.)
2, Stargazers, sea-fish, Uranoscopide; சகடலமீன்வகை,
3, 566 கோறுக்த. (18. 1)

Qam piéene’ korukkai, 1, <@seg (onom.)
{T. guraka.]

Snoring; gmccorpda.

கொறுக்கோல்
முூன்னணைச்

சன்று

(Se.)

1:070.1-16], ர. 866 கொறு.
பசுச்களோடே

போனால்

முலை.

யுண்ணாமைக்குச் கொறுக்கோலென்று அதின் மூஞ்9
cattle; to eat scantily; fog சிறிதாகப் பொறுக்கி
யிலே கட்டிவிடுவர்கள் (ஈடு, 4, 8, 4).
உண்ணுதல், உத்தரன் பொரியிழ் கொறிப்ப (கல்லா.
கொறுகொறு-த்தல் பாய,
77 உ
முருகன் ஐஇ).
3. 1௦ ர
a ticking or cluck-,
ing sound; to chirp, as ௨112ல்; விட்டுவிட்டு ஒலித் intr. [T. korakoraladu.] To bubble with anger;
To graze; to pick up food here and there, as

தல். (/.)

4. To chatter; ajutnyed.

கோபங்காட்டதல்,

(J.)

Qasr? kori, n. perh. Gang-. [T. gorre, K.
Tu. kuri, M.

hori.]

1. Sheep;

ஆட,

கொதியி

னவுணர்தம் வெள்ளங்கள் , . , கொன்றதிலோ (அஷ்
உப். இருவரக். மா, 32), 2, Aries, a constellation
04 12 200180; மேடராசி. கொறியலவன் (னேம்.

70.

Qan DS gr 'wirt-%
Fev korittu-p-par-, v.

ir, <id.+. (w.)
ing whether the

1. To ascertain by
paddy-grain that has

tastbeen

boiled is dry enough for husking; g35g545

தக்கபடி

காய்ந்துன்ளதா

என்பதை

'யப் புழங்கல்

நெல்லை வாயிலிட்டுப் பதம்பாரீத்தல்.

2. To stare

at with impudence; ssGars&iCarca® CaS gs

பார்த்தல்.

கொஜறிதலை

வேம்பு. (மலை)
கொறு

மாரவில்,

௬. செக்.

10ரய ௪. 04. சொரி.

01௨ 0814) கன்றின் வாய்ப்பூட்டு.

See

Boo

Wicker-muzzle

(ஸ..)

கொறுக்கச்௪ி korukkacci, n. See கொறுக்
கை], 1. (குறிஞ்சிப், 6%, உசை.)
Qargéee korukkal, ௩. 5௦5 கொறுக்கை?,

இட்டிடை

கோறுகாங்க ளெனச்

QeryOan giGeussrev

koru-koru-v-enal,

கொறுகொறுப்ப (வக. 2040).

n, Onom. expr. signifying (a) roaring, as the
sea; rattling, as the throat; gf ecSéaitny. பாத்
கடல் கொறுகொறுவென்ன (தணிசகைப்பு, காசமருள்.
3): (6) ௨28; கோபக்தறிப்பு.

கொதுடு 107010 n. 0:௦0. சொடிது.

கொண்

100, ஈ.

84006;

காலம்.

korukkay-p-puli,

2.

prob. Qsr@éeni+. (L.) 1. Manilla tamarind,
m. tr., Pithecolobium dulce; CanG&amixaja?. 2.
Malabar gamboge, 1. tr., Garcinia cambogia;
ஈழப்புள்.

கொறுக்கு

korukku,

5.

(T.

Syphilis, chancre; @cStuac?' scart. Loc.

சவ]

256.)

4.

Dawn;

5.

வலி. (சூடா.)

@asreireo” konrai, n. 1. Indian laburnum.

62௦ சரக்கோன்றை, பொலனணி கொன்றையும் (ஐஸ்
௫௮. 435).
Gandrmp.

2. 860 Indian laburnum.

(L.)

e@p+.

Garpaéerinnjoh

சொல்.

Greatness, vastness; பேருமை. கொன்னூர் துஞ்ணெ
மியாந்துஞ்சலமே (குக், 138), 6, 10௨௭) strength;

புளி. (மலை),

புளி, (W.)

(தொல்.

விடியற்காலம். கொன்னிளம் பரிதி (வேச, 193),

கோன்றை, (1)

கொறுக்காய் 1௦/89) ௩. 886 கொறுக்காய்ப்

1. Uselessness, futility;

பயனின்மை. (தொல். சொல். 256.) 2. Fear; oath.
கொன் முனை யிரஷர்போல (கு.றுக். 91), 3. Season,

Loc.

Qargéenr korukk’, n. See Cangdamins

Cheek;

கன்னம், (ஈடு, 8, 3, 4.)

3.

கொன்றைசூடி

Siamese

tree.

See Gas

See மஜ்சட்

konrai-ciiti, 7...

“சொன்

Siva, as crowned with konrai flowers;

[கொன்றைமாலை குடியவன்] சிவன், (இவா.

கொன்றைப்பழக்குழல் konrai-p-pala-k-

kulal, n. <id.+.
Musical Pipe made of the
hontai, pod;
கோன்றைப்பழத்தைத்
துளைத்துச்
செய்யப்பட்ட
ஊதுதழுல்.
கொன்றைப்பழக்குழற்

கோவலர்

(லப். 17, யாட்டு, உரை),

கொன்றைவேய்த்தன்

konrai-véyntan,

n, <id.+. A short moral code in Tamil by
Auvaiyar, commencing
with honraivéynta;

கொன்னாளன்
ஒளவையார்.
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இயற்றிய . * கொன்றைவேய்த்த' என்று

கோக்குமாக்கு

இலங்கைகேள்வி, 3).

தோடங்தம் ஒரு நீதிநால்.
Qatar cyoret kon-n-alan, n. <Qsror-+

தல்.

to anybody; uwerbpacdt.
ஈம்மருளாக் கொன்னா.
என் (கலித், 42, 18), 2. 81802 பாவி, வட திசையும்.

of go-mat,

-ger-,

1. 10

konnu-,

எவர,

தல். 2, 0௦ 684615; தழிறுதல்,
கொன்ன (னிப்பா. i, 386, 38),
கொன்னெச்சன்
of gadfly biting

௦௨41௦;

கொண்னை!

ஒன்னார்கள் வாய்

konnai,

௬, 4சொன்னு-.

konnai,

கொனை

1.

Cup

Loc.

நாூலைப்புதத்தியிணைத்தல்.

மியாண் முறையுங் கோத்தார் (ung. சம்பவ. 113).
இருலாய்,

1௪௦௦04)

story, in a clever and

5.

509, 2).

eG3nge.

ந2009;

To

குணங்களே

invent,

fitting manner;

மாக& கதைமதலியன புினதல்.
wear;

தோகத்துரைத்தல்.

யாதியஞ்சோதி

4, 1, 7).

as

srpfw

a

6. To put on, to

சோத்த. கல்லாடையும்

(தேவா.

7. To clasp, join, interlock, as the

கை

பீணேத்தல்.

குரவை

யாய்ச்சயரோடு

கோத்ததும் (இவ், இருவாய். 6) 4, 1). 8. To unite,
merge; ஒன்று சேர்த்தல். அன்பரைசக் கோத்தற
விழுங்கிக்கொண்டு (தாயு, பொருள்வ, 3), 9, 1௦
envelop,

௦0௭

கவிந்துகொள்ளுதல்,

வல்லிருள்

கோத்தது கருங்கடல் கொள்ளைகொண்டென (கம்பா.
Vol. தே

4. Aerial region,

5, லாம்) பூமி. (பிக்)

6.

7. Ray,

8. Thunderbolt, as the
9, Arrow;

10. 19/6; கண். கோலானைச் கோவழ:
(தேவா,

Gere.

இலந்தை.

3. To narrate in order; pmounad s. 015d.

(இவ்.

(பில்.)

காய்ந்தார்

கோ”

SL Quis apt Canis
ita Gow 8 (BTYy. sGensr.

perigee

(இலக். வி. 907) உரை).

(Se.)

juice; @rah.

1.

2.

3. 178120) சுவர்க்கம். உயர்கோவைச் தரு.

520,

7),

12,

11,

Water;

கோவைச் சூடி (இலக், வி. 907, உமை),

கோச் சணிக்த வெற்பு மணி (பெரியபு. மானக்கஞ். 22).
2. To compose, compile, arrange, reduce to
order; to systematise; eypmazuGS wae.
பார்த்த

வமரேகர்சு

1. Cow; use. (பில்.)

ஒரு கோவை யேறி (இலக், வி; 907,

உரை).

word;

cf. grath.
To string, as beads, flowers, ola
leaves; to file; to insert; to thread, as.a needle;

். 1௦

Coro

கோவை

an

(7.)

கோ:-த்தல் 1. 71௦. tr. [K. M. bd.)

Carder

Bull; எந்து.

அல்பூ, (பில்.)

Gam 6, The compound
௦4 ச் 83 ஓ.
ற

4).

Csrés

weapon of Indra; ad#fanujgin. (9e.)

கோ

முதலியவற்றினாடூ

GarGa (ypar. 256, 7).
Gant kd, n. <go.

நவை; சீரணம். (பில்.

gua?. பிசம்பின் கொனை

Qaran grciit kostappar, n. <E. Con-

மணி

wm.

Cardinal points, direction; Sane. (Je.)

படலால் (அஷ்டப், இருவசம். மா, 89).

512016; போலீஸ்சேவகன்.

Mountain;

௫ ஆகாயம்,

konai, n. [T. kona, K. Tu. kone]

Tip, end, as of a needle;

gémania.

மின்வாள் வீசி (தவப்பிர. வெங்சைச்சலம். 84), 7.
[K. kdva.] Potter; gaack. மூசார்ச் சலஞ்செய்

திக்கிப்

உ. தொன்னை.

made of leaves; Cadre.

cf.

வைகை.

Stammering, imperfect articulation;
Guaims. Loc. 2. Babbling; smona.
Qawest2en*

ஜவர் வந்து கோச்செய்.த குமைச்ச (சேவா. 997, 6), 6.

A kind

“மாட்டிற்பற்றும்

0)

4. Father; satud.
நின்கா வரினு மிங்கே வருச
(#094. 116), 5, Leadership, 4081402100; தலைமை.

திக்கிப்பேசு

16000500௧0, n.

1. வறர); சக்கரவர்த்தி,

மன்னர் குரைசடந் புக்இலர் (சமிழ்கா.

126). 2. 1002) அரசன், (பில்.) 3. Great man,
eminent person; Cugewu?s &p$Czrdr. (Ie.)

cM.

5 ௨. intr.
உ்மர்சா)

[M.6.]

கோச்சண்ட

கொன்னாளர் சாலப் பலர் (நாலடி, 243),
கொன்னு-தல்

சாரிரு ஞூடைச்த -சேபோல்

(2வக. 1290).
Gai® k6, n. perh. gé-mdn masc. nom. sing.

1. Useless person, person of no concern

kofifiu.]

10. 1௦ 000056, 785151; எதிர்த்

கனவிசோப்பக்

Speech,

BR.

(@saa.)

ko,

(we)

n. cf. Réla.

வரு

13. Sap,

Jujube tree.

See

Gans k6, int. Expr. meaning 481261 இரங்கற்

குறிப்பு. (குடா.)

கோக்கதவு

%6-%-ம20வுய)

(ஐ 4௦00) பெரிய கதவு,

கூட்டிவிட்டிருக்ற
௮. 2708.

Gargewd
Utensils

gi, Nah,

made

ஐ. 4கோ3..

களத்திற்குச் கோக்கதவு

\ké-k-kalam, n,
of bell-metal;

Careers

perh.

id.+.

வேண்கலப்பாத்தி

kdkki-maram,

n.

prob.

Gar-+erd'+. Loc,
1, Akind of raft or cataவாவ) கடலிறிசேலுத்தும் கட்டுமரவகைகளில் ஒன்று.
2. Scaffold for execution of criminals; 1&5

மரம்,
கோக்காலி %6-1811,
Bracket in a wall

௬. நாம். 144.

for holding

pots;

1,

scqumntar

முதலியவை வைப்பதற்தச் சுவரையோட்டி அமைக்கப்
படூஜ் சட்டம். (பதிற்றுப். 43) உமை). 2. & tall
௭500; நெட்டையானவ-ன்-ள். 0௦//00.

கோக்கு 1212ல், 2. 410, ௦4, 17, 2௪6,
ing, ௨01102)

நூலோட்டுகை.

கோக்குமாக்கு

04 கோக்கு,

4௦௦.

kokku-makku,

0, U. kak.

Bast-

. Redupl.

Juggling; ystGsCoue.
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கோக்கோ
கோக்கோ 166,
வகைப் பானபண்டம்.

2.

4.

00008;

Garaoin_tb

826

kokantam, n. <gd-kantaka.
5௦6 நெருஞ்சி. (wrv.)

1612௨02121

௪. ௭140.

See

(.இவா.)

கோகன தத்தோன் 161202(21160, 8. 410.

A kind

(யாழ். ௮௧.)

A small prostrate herb,

கோகனகை

ஒர

கோகனதை.

கோகடம் 10121௨0, 1. 4267௪௭.
௦1 1216) ழயல்வகை.

கோகு

கோகனதன்.

கோகனச,ச்சோன்

றுண்டமாயெ

விடத்தில் (சந்தபு. ,ததூயுச். 17).

Gan eot Gud kékanatam,

Gara
shield-rake.

kokam,

(18.).

1.

1. Ruddy

Csrama

Gord

(இரகு, இச்குவி, 247),

860165 ௦1 8௦11) சேநீநாய்.

586

சேந்தாமரை.

as seated on the

<koka.

See s8asamah.

போதிற் றணக்இட

1௦406.

2. <kdka-nada,

கோசனத
முகங்
கோகத்தி 161/0, 1. <gd-hati, The sin காட்ட (சேவா. 575, 3).
௦4 ௦௦௭-1ய1110ஐ; பசுக்கோலையாகிய பாவம்.
Garson sor kokanatan, n. <id. Brahma,
Cares Bonus kokattiyai, n. <go-hatyd. ஜே 101ப5-0010) [சாமரையிழ் பிறந்தவன்] பிரமன்,
See Carag.
கோகனசன் சொற்கொண்டு (கோயிற்பு. ஈட்சா. 68).
Garagsitd
kdkantam, m A mineral
Ganesangs kdkanatai, 1. <id. Laksmi,

poison, 3 கநீதகபாஷாணம்.

௫6ம்

2, &

3. 1702; தவளை.

கோகம்? 618௨0, n. Dried or withered
நிய) உலர்ந்த yy. (W.)
Ganaunb kékayam, n. <gd-Saya.
Lotus;
தாமரை. (மலை.)

இலக்குமி.

lotus;

[sruerJa

கோசனதை

இருப்பவள்]

பிரியாத

குழ்கன்போல

(சேஅபு. சேதுபர். 37).

Garaeoortd

kdkanam,

n. prob.

gd-karna.

1. A plant found in wet places.
866 கநிசலாங்.
கண்ணி, (மிங்) 2. cf. kOkasiman.
A plant.

685 நிலக்கடல்பு. (ஸூ)

(வை)

கோடிதம்

3. Creat.

16/௦௯,

2.

See நிலவேம்பு.

<gohira.

குதிங்கால். (யாழ். ௮௧.)
Canraitenrib kdkarnam, n. <go-karna. 1.
கோகிலம்" 160100), 4. ஃச்சரசிக.
Siva shrine in Malabar; w2usmige adrer Qh
சிவதலம்.

2, &

metal

vessel

lip for serving liquid food;

with

handle

@sah

and

GunipgsS

யன பரிமாறுதற்கரிய பிடியுள்ள ழக்கு ச்சட்டிவகை,
Ganasronrb kokaranam, n. cf. go-karana.

1. 586 கோகர்ணம், 1. கோலக் கோபுசச் கோசாணஞ்

Gyr (Czar, 1182, 9).

2. Art of moving or shak-

ing the ears ௨1016) 86 005 0௦; பசுவைப்போலஃ
காதைமாத்தீரம் அசைத்துக் காண்பிக்தம் ஒருவித்தை.

கசசரணங்கள் சேர்ச்ச கோகரணமார்க்கம் (இருவேல்,
௪.

66).

'கோகருணி kékaruni, x. <gédkarni.

- ame hemp.

586 பேருங்தரம்பை,

(மலை.) (38. 14,

5111,

Indian

477.

கோகலி

566 கடம்பு. (மலை.)

கோகழி

Bow-

n. Seaside

16.15], க. “கோர

கழி,

v-Avatu-turai, a Siva shrine; SgamaG gen

னம் சிவதலம்,

oak,

Tiru-

வாழ்ச (இருவாச. 1, 3).
GCanacirosrtd

k6-kannam,

n. <go-karna.

628 கோகர்ணம், 1, ஆவினது செவிபோல அவ்வி
விக்க

கிமிர்வுறலால் மேவினது கோசன்ன
பெயர் (பிரமோத், 2, 55),
கோகனகம்

See கோகனதம்.

தருவாய், 9, 8, 2).

மெனும்

kokanakam, n. <kdka-nada,

சோகனசத்தவள் கேள்வன் (இவ்,

1. Koel.

886 தமில். இருளாநின்்ற சோலலமே (இருச்கோ,
322). 2. cf. kOka. Wall-lizard; பல்லி, (இவா.)
@Gar@arb?
kokilam, n. cf. go-langila.
சீஷ;

தரங்க.

(பிக்.)

கோகிலம்? 1611௨0, ௯.
tubular;

துளை.

ipecacuanha.

(௮௧.

1266)

Lit.,

2.

Small

abode

Indian

(மலை.)

kékila-vacam,

the

n.

of koels.

<k6Mango

[குயிலுக்கு இருப்பிடம்] மாமரம். (ம$ல.),

Gar@ovrt_eib
laksa,

1. Tube; anything

நி.)

866 கிறுதறிஞ்சா.

Gat@wvaiteib
kilavdsa.

(w%v.)

1.

kokilatcam,
White

dye.
866 நீர்ழன்னி.
மாதுளை.

n. cf. 5542

long-flowered

2. Citron. 8௦6

nail-

கொம்மட்டி.

கோகிலோற்சவம் 1614170௯௯0, n. <k6-

order hila +ut-sava.

கோகழி யாண்ட குருமணிதன் ரா.்

Heel;

$௦ 106 %0615,

“Lit. that which causes festivity

18௨020 (206;

விளைப்பது] மாமரம். (மலை.)
கோகு

மய

ஈ.

[குயிலுக்கு மஇழ்ச்சியை

1. cf. doh nom. sing. of

dos. Shoulder; yuh. Qsrppacrper Cs1@er
மேல் வெத்றிவானின் வீசினான் (சூளா. ௮79). 240).
2. of. ரசம். பெய)

கபடம்.

கொத்தைக்கு

மூங்கர்

வழிகாட்டுவிச்சென்னைக் கோகுசெய்தாம் (சேவா. 1040,

2. 3. நண்
815032; அடைவுகேட, (ஈ9,
3, 5, 4.)
a
; கழதை.
வீழ்ந்து கோறெப்

(உபசேசசா, உருத்திரா. 193),

i

ad

கோகுகட்டு-தல்

1171

CarGs@-gsv kdku-kattu-, v. intr.
“கோகு: 806 கோததட்ட-, கோகுசட்ண் டுழலா
தார் (இவ், இருவாய். 3, 5, 4).
கோகுத்தம் 161011௨0, ம. Arabian jasmine.
666 மல்லிகை. (மலை.)
Gat@gi_O-ow

kdkutattu-,

v

intr.

“கோகு.
To parade one’s strength by patting oneself on the shoulder; ysanag Caisse.
கோகுதட்டிடு தனஞ்சயன்

கோகுலம்!

(பாரத. கினாமீட்டு. 68).

11/௨௯,

village where Krsna was

n. <go-kula.
brought

up;

The

acbromdr

வளர்ந்த ஆயர்பாடி. சோகுலச் தாயன் வேட்ட (இருச்
செர். பு. 18, 26).
Gar@avib* kdkulam, 1». <hdkila.
See
கோகிலம்", 1. கோகுலமாய்க்

கூவுகரும் (பரிபா. 9, 65).

கோசம்
கோச்சு

wheeled

6௦௯,

drawn

(w.)

Gar@orazr_o

kula+astami,

866 கோகிலம், 1.

kokulistami,

Birthday

x.

of Sri Krsna;

<go-

ணன் அவதரித்த ஆவணிமாதத்துக் கிநஷ்ணுஷ்டமி,

adr

கோகுள் 1:61], 2. & 1804 ௦8 726) மசவகை.
கோகுளிலையைச்கொண்டு (ஈ9, 7, 2, 1).
Gardar col kokottai, n. A species of
gamboge,

Garcinia spicata; wgactpmig.

GarGar Qasr
expr.

(L.)

k6-kd-v-enal, 2. Onom.

of crying or

bawling

loudly;

GuGars

செங்தற்கறிப்பு. கோகோவென்று atiges தலை
புடைத்து (பார. பதினேழாம். 254).
Gatmssot_1tb
konkan-tattam,
௩.
சோங்கு-.

Flower of the konku

tree; Gants

சும்பூ. சோங்கந்தட்டம் வாங்னெர் வைத்தும் (பெருங்.
இலாவாண. 14, 24).

கோங்கம்! 1618,

சிலவு.

n. <id.

See Gant

முறியிணர்ச் கோங்கம் (ஐங்குறு. 366).

கோங்கம்? %5ர்120, ம. ௦4. கோசங்கம்.
blic

myrobalan.

கோங்கலர்
அலர்.

566 நல்லி.

11412,

& ஜோர்

Em-

கோச்சுப்பெட்டி
<@srée%+.

2. நள,

சோக்கு4

04 3001001 (10009) முற்காலத்து.

வழங்கிய ஒருவகைத் துகில். (லப். 14, 108, உரை.)
கோங்கிலவு

1கறிப1ஷுய

False tragacanth, m.
pium; woosns, (L.)

கோங்கு 10), x.

௩2 414.4 இலவு.

tr., Cochlospermum

gossy-

1. Common caung, 1.

tr., Hopea wightiana; Gantagasena. (L.) 2. Ironwood of Malabar, Hopea parviflora; $t&Ganig.
(௩)
3. 566 கோங்கிலவு. (மலை,) 4. Red cotton
tree. 556 முள்ளிலவு. (1.)

horses;

5gar

kédccu-p-petti,

உ

Driver's box ina bullock carriage;

வண்டியின் ழகப்புப் பெட்டி, Loc.

கோச்செங்கட்சோழ தாயனார் k6-c-cenkat-c6la-nayanar,

n.

<@sr34+.

The

Chola

king and canonized Saiva saint, one of 63;
நாயன்மார் அறுபத்துழவருள் ஒருவராகிய சோழிவரசர்.

(பெசியபு.)

CaréDamegnet

kb-ccenkanan,

nm

See கோச்செங்கட்சோழநாயஜர். செம்பியன் சோச்

செங்கணான் சேர்க்த கோயில் (இவ். பெரிய. 6, 6, 1).
கோசக்கம் 150100, ௬. மிய;

5111-௯௦11)

kocakiram,

பட்டுப்பூச்சி.

கோசங்கம்
sangha,

குழிப்

n. <kO5a-kara.

கோசகாரப் புழுப்போல்

(ஞானவா. மனத், 22),

perh.

go+

Early morning, dawn; masep.

16-ம்,

n.

(wry.

௮௧.)
Gare @grrayy8 — ké-caficara-pimi, ௪.
<g6-saficdra-bhimi. Land allotted for pasturage of ௦019)
பட்ட நீலம்.

பசுக்கள் மேய்வதற்கேன்று விடப்

கோசணை
Gsrt%e.

kécanai,

கோசம்"

15௯,

முட்டை. (பிங்.)
ceptacle;
believed

<ghdsand.

n.

2, Sheath,

cf.

GuCs1ed.

“ச்சே.

1,

scabbard,

Egg;

case,

re-

2am. (ys. 8.)
3. Sheaths or cases
to constitute
the body.
See uge

கோசம்.
தீத்து,

n.

Roar, loud noise, tumult;

(பீல்)

பிணங்கய
10).

கோசபாசப் பின்னலை

4.

.&

part

of

(கைவல்.

fortress

wall;

மதிலுறுப்பு. (பிக்.) 5. 1245; ஆண்குறி, ஐயர்தம்.
Csre CanéQari (stay. sFAys. 54). 6. Womb;

கருப்பை.
சம்பவ.

(மலை;)

Coach, a four-

by

வண்டிவகை.

கோகுலம்? 1611௨0, n. See Gar&oub?, (w.) பம். (யாழ். ௮௧.)
Garren
கோகுலம்" kokulam, 1.

௬. 419,

carriage

சஞ்சலமான

72),

7.

8. Treasury;

கோசத் தசையினை

Treasure;

போக்கிஷம்.

Curé&aparav.

ஐம்பெரும்

(பாரத,

(இவா.),

குழுவு.

மத்தசோசமும் (பெரும். வ.த்தவ. 9, 5). 9. Treatise,
book,

vocabulary,

புத்தகம்.
(பெருங்.
muniment

dictionary;

அகராதிழதலிய

காப்பியக் கோசமுவ் கட்டிலும் பள்ளியும்.
உஞ்சைச், 38, 167),
10. Register or
of

title;

uter.

Loc.

11.

Heap,

00016; தோததி. (பெரும். உஞ்சைச். 38, 162, உரை.)
12, (Natya.) A variety of alikkai, q.v.; on? pus
நுக்தரிய அலிக்கைவகை. (லப். பச். 92.)
13.
Nutmeg tree. 566 சாதிக்காய். (மலை.).

கோசம்” %6௦௧, n, of, ghosa.
வா,
(Bam)
*

Street; AP.

Garett kécampi, x. <Kausambi. See
கெளசாம்பி, கொடிச் கோசம்பிக் சோமகன் (மணி.
15, 61).
Garewgibd
Must

from

elephant

kéca-matam,

the generative

in rut;

1.
organ

apcSrumoruFer

of a male

குறியினின்று

வரும்:

Gareintd kécamam, n. Sponge-gourd. See
(wrev.)

கோசமாற்று-தல்
கோசம்,

To

%608-ஐகரரம-,

transfer

patta,

v. intr.

etc,

in an-

ஜன ௨௯6) பட்டா முதலியவற்றிற் பேர் மாற்றுதல்.
கோசர் 1600,
இரு வச்சார். 08576 ௦8

ஜலா) பழைய விரகீதடியினருள் ஒரு சாரார். மெய்ம்
மலி பெரும்பூட் செம்மற் கோசர் (அககா. 15).
Gam eguevth kicara-palam,

n. <gd-cara

+phala. (Astrol.) Influence of planets at a
given moment with reference to their relative
position

லிருந்து

from

the

தற்காலத்தில்

canma-réci;

கிரகங்கள்

edunonFue

இருக்தம்

நிலையின்

“பலன்.

Gareoin kécaram, n. <gd-cara. 1. Object
of sense, as sound, colour, etc.; gaCuri wer
இவற்றுக்த விஷயமானது,
இர்சைக்குங் சோசர மல்.
லன் (இவ், இருவாய். 1, 9, 4).
2. Sensation, per-

ception, range of the organs of sense;

பொறி

யுணர்வு. ஈயன கோசச மறைதலும் (சம்பரா, மிதிலேக்,
40). 3. Town, village; eart. (We.) 4. (Astrol.)
Position of planets at a given moment; 3f3s
காலத்தில் கிரகங்கள் இரக்தம் நீலை. 5, 566 கோசர
பலம்.

Ganeaib? kécaram, n, <gatra.

family;

CarS Sob. (sas.

கோசரம்3 160௨க௯,

பொது,

Lineage,

331, உரை.)

n. prob. késara.

1,

Farina, pollen ofa flower; yssrp. (Se.)
2.
Pointed-leaved ape-flower. 566 மகிழ். (மலை.) *

கோசரி-த்தல் 16௯1.) 11 v. intr. <go-

cara.

4611௦௦1)

To be cognizable by the senses or inஅறிவுக்தப்

புலனதல்,

அனுபவஞான

மாத்

இரையின் விளங்கக் கோசரிப்பதாயும் (9. போ. பா.

6, 2, பக். 121, சுவாமி.).

கோசலம்"

005

மாரு;

16-௨௯,

பசுழத்திரம்.

கோசலை! 1602 n. <Késala, See கோச
லக்2, 1, வைகு௮ சோசலை மன்னர் மன்னனே (சம்பசா.
'இருவவ. 90).

Gan rte’ kécalai, n.<Kausalyd,

<Csreut+,

wg fit. (Bem)
hs.

கோசாவெடு-த்தல்

1172

சோசம்பி

௪.

<gd4jala.

கோசல

மோர்கா சோர்.

Kausalya,

mother of 88௮; இராமபிரானது தாய். இருவுறப்

பயர் சன டிறங்சொள் கோசலை (கம்பரா. இருவவ, 104).
கோசவதி:
இற௦ந்த6-ஐ௦யாம்.

%60ஊவ( 8. prob. 08௪-௦௭7.
586 பீர்க்த. (சைலவ.),

கோசவாகாரக்கட்டி,

kOca-v-akara-k-

katti, n. <kd5a+ Ghdra+ec.y.

Cystic tumour;

பையைப்போல் உள்ள கழ்லைவகை. (இங். வை. 307.)
கோசன்

kécan,

566 சீர்பந்தபாஷாணம்.

A

mineral

poison.

kécanai, n. <gé-rdcand.

கோசனை!
கோரோசனை.

».
(19.).

See

(யாழ். ௮௧.)

கோசனை? 160ஊ03ம் x. <ghdsand.

Uproar,

clamour; GuCameS. (wry. 25.)

கோசா!

16௦, n. <U. khdjd.

dite, eunuch; 26S.

Hermaphro-

(w.)

கோசா?* %605, ௬.

886 கோஷா.

7:81.

கோசாங்கம் 120௦8401௮0), 9, றனர், *82சீந்த௭.

Kaus.

See நாணல். (மலை.)

கோசாமி

k6-cimi,

sing. of gd-sudmin.

Garerul

n.

kécdyi, 2.

class of ascetics

from

<gd-sedmi

See Gann.

<Mhr.

North

1018;

சந்தியாசிகளுள் ஒருவகையார். (2௦41௦4.
கோசாரம்

1608௨௧,

1.

nom,

(w.)

gésdvi.

A

வடநாட்டூச்

476-00௧.

See

கோசரம்", 4.

கோசாரி 6௦81, n. See Gansu. (utr)
கோசாலம் 16௦812, n. See Gangn%v}.

(யாழ். ௮௧.)
கோசாலை?

16-08]2/, ௬. 45-41.

Cow-shed;

பசுக்கொட்டில். ஒரு சல்தச்சன் முன்பு கோசாலை.
சட்டுறபோது (கோயிலொ. 100).
Garentv? kécilai, ௩. <Qasmi- + prob.
6812... 565 கொய்சசம். 22௦.
கோசாவித்திரி k6-cavittiri, கூ <got.
Mantra

propitiating

cow;

us@as weseb

காள் சோமயம் (காசிக. வியாதன் சாப. 18),
மந்திரம், கோசாவித்ிரி முதலிய தோத்திரல்களைச்
கோசலம்” 150120, 8. <Kosala.
1, செய்து (சைவ௪. பொது, 168, உரை).
Modern Oudh, one of 56 técam, q.v.; emus
கோசாவெடு-த்தல் %6௦8-4-சம. 9, 4௪4:
Sto Cradeggsr ody. Csreag Rapa Gers perh. கோசம்! +. To obtain power ,of attorney

(வச. 2184). 2. One of 18 languages referred for acting as agent outside British India; Gao?
to in the ancient Tamil works; sibprdsa?h நாட்டில் காரியஸ்தனாயிநக்க அதிகாரபத்
திரம் பெறு:
குநிக்கப்பெலும் பதினேண்மொழியுள் ஒன்று, (ொ.) ge. Loc.

கோசிகம்
கோசிகம் 160/௨, ஈ. <kausika.
silk

௦1014;

பட்டாடை.

உஞ்சைக். 43, 154).

type,

கோட்டம்

1178
1. Silk,

கோசிகம்போல

(பெருக்.

2. (Mus.)
A primary melody-

corresponding

to pairavi;

58102 7602; சாமவேதம்.

(சூடா.)

கூகைப்பெயர் கோசெமென்பது

qpuce.

3.

4. Owl; mons.

(உபசேசகா.

GarAaarr' kicikan, n. <Kausika.
the

descendant

வெ

வமிச.த்தவன்]

Visva-

of Kusika;

விசுவாமித்திரன்,

[@@si

கோரிகற்

கொரு

மொழி சனகன் கடறுவான் (சம்பரா, சார்முக, 64).
கோசிகை

kécikai, ௩.

886

கோசிகம்,

கோசுமத்இல் %5ல-மகா(1], ச. “கோசு.
Gaff lift, the spar upon

காம. 47).

mitra, as

கோசும்பரி %5மழகார், ச. <Mhr. சண்ட
bari, [K. Tu. késumbari.]
A relish made of
pulse and other ingredients; ggpamad usey.

1.

which the upper edge

of a fore and aft sail is extended; trade
பக்கத்துப் பாய் தாங்தம் acer. Naut.

de

கோசுமலி 16௦011, 2. 886 கோசும்பர்,
கோசுமாசு 1லஙகஸ, ௩. 40. தரச/சச்]
Juggling, deception, hoax; ourig.

கோட்காரன்

két-karan,

Collog.

4. கோள்!

கோடிசையாம், . , அரங்கேசர்ச் சரவசசே (அஷ்டப்.
Boars. wr. 87).
கோசிலேபிடி
த் அவா-தல் [கோலே

886 கோட்சோல்லி.

Sy.

8680665; இராசியை ழப்பது அமீசமாகப் பிரிக்கை.

g1as(H SV] kécilé-pitittu-va-, ௦. tr. &

intr. <@sra?+.
“To manage the rudder so as
to sail close to the wind; காற்றின்கதியிலே சேல்.

லுங்படி கப்பற்சுக்கானைத் திநப்புதல். (94.),
கோசிலேவர-தல்
kOcilé-va-, ஐ, intr.

வா (9)

Gara
measure

[கோசிலேவருதல்|

<id.+.

866 கோசிலேபயிடித்து.

kécu, n. <Pkt, koa <hroia.
of distance,

calling

distance;

A

s.tn9@

தூரவளவு. சன்னிதிக்கு அப்புறத்தில் இரண்டுகோசு
அளவிவிருக்கும் பாபவிகாசனிக்கு (குருபாம். பன்னீ.
217).
Gara?

kécu, n. 8% கோசம்£. (பில்.)

Gara kécu, 1. 1. cf. Port. cors.
front

rope

of the

தோணிப்பாயின்

sail

of

ன்புற&கமிறு,

a

boat,

Lower

clew

(14,)

Stuer,

(J.)

4

Affair,

2. Turn,

௦00௦)

அவன் கோசுக்குப் போகாசே. (7.)
கோசு*

kécu;

௩.

4.

மஃ்.

காரியம்.

[8. 62௨.]

Cabbage. See முட்டைக்கோக.

Gataé ang kicu-k-kirai, n.
Gareara

kécu-kil,

n.

See Garait,

perh.

Gart_&pI két-kiru,

Gsrat+,

Good

slanderer;

Collog.
கோட்டகம் kéttakam, 1. <GCsrO+ He,
1. Shore,

bank;

(சிலப். 11, 71).

91) உரை.)

in a

6காரப6)

கப்பலின்

பின்

கோசுபோ-.தல்
@srg+.

graded;

1. To

%5௦0-ற6-,

fall low

gmpsFumad.

2, intr. perh.

in status, to be de-

(யாழ். ௮௪.)

defeated; Caradafujm se. (J.)

2. To

be

கோட்டகம்
(லப். 11,

tank; ஆழிமான

நீர்நிலை.

கோட்டங்காவலர்

1%6112ப்-%84௨1௨7 n.

<késtha+.
Warders 04 ௨ 1௧1; சிறைக்கூடங்.
காப்போர். கோட்டஙல்சாவலர்.
. இசைச்துமென்

றே

(மணி. 19, 48),

கோட்டம்" 1680, n. <@s10-. cf. hut. 1.
(M. kéttam.]

வளைவு.
25).

Bend, curve, warp, as in timber;

மரத்தின் கனச்சோட்டக் தர்க்குதூல் (ஈன்.

2. Bowing

in worship,

adoration; awd

கம். முன்னோன் கழற்கே கோட்டக் தரும் குருமுடி.

வெற்பன்

(இருச்சோ.

swerving

from

1182,

4. Crookedness,

கோவினுக்
2).

கோணல்.
(பிங்)

ஊகம்

8.

(பில்)

Town,

7,

மில்லது

as

of

#mibyma.

(தேவா.

mind;

மின்மை பெறின்

3).

Envy,

110,

city;
(பில்.)

மனக்

(குறள்,

கோட்டமுற்

6.

உயர்சோட்டத்து

(பட்டினப். 36).

Partiality, as

s6fav

பகைமை.

37)

தோட்டம்.

4801; கரை.

3,

கோட்ட

உட்கோட்ட

கொம்ச;
Rota.

156),

uprightness;

கருங்கலங்

போறமை.

after-sail

01101, பள்ளம்.

சோட்டச நிலைப்படா நிறைந்தன (வச. 41).

'மேல்லிய கால். (7.)

புறப்பாய். Naut.

கெடுங்குளக்

1,

3. Deep

5.

Spanker,

ams.
2.

(விகாயகபு,

<Cste3+.

2.

&sa&

16௦011
1.
<id+.
குறளே
கூறுவோன்.

கோட்சொல்லி
Tale-bearer,

119),

ஈ.

(w.)
zodiac
of its

கோளாறு.

செய

160-ற-ற3,

<id.+.

or evil influence of the planets;

Long slender stalks of 0௦44805) கீரையின் நீண்ட

கோசுப்பாய்

௩.

1. (Astrol.) Division of a sign of the
into 30 sections, being the number

line;

116; தடவை. (0.)
3. cf. @srg. Defeat, loss,
overthrow; Ggnaea?.
அவன் இதிலே கோசுபோய்

(44.)

நான௦6)

நகரம்,

நமர்

jealousy;

(மில்)

10. Shore,

நாடு,

9,

as of a

. . . வான்பொய்கை:

11. 1.05) யாழ். (பில்.)

12. of.

Lines, figures and diagrams drawn with

rice-flour on the ground, on

wSGameb.
(J.)
13. cf.
edibles; edkruser.. (We.)

festive

occasions;

khGdya.

Eatables,

கோட்டம்?

%61120,

Room, enclosure; ajop.
நிலேக் சோட்டமும் (மணி,

n.

<kostha.

1.

சும ஹணோவ்கிய கெடு
6, 59). 2. Temple;

கோயில், கோழிச் சேவற் கொடியோன் கோட்டமும்.
(லெப்.

14,

500)

10),

3. தோ;

சிறைச்சாலை.

பாசறை.

கோன்றமர்

கோட்டம்?

160),

உ.

(பிங்)

நிகள

சோட்டத்துச் சுரங்க (ச, 262),
(மி்)
Arabian
Costus

4

மூழ்கச்

5. 1918௦6) இடம்.
௦1. kustha.

1.

costum.
See
வேண்கோஷ்டம்.
2.
shrub,
Saussurea
lappa; ஒருவகை

வாசனைச்சேடி,
(வச.
Toot;

கோட்டமுங்

குங்குமமும்

use

1905).
3. Putchock, fragrant costus
ஒருவகை
வாசனைப்பண்டம்.
கடலிடைச்

கோட்டக் தேய்த்தச் கழிவது (சம்பரா, கும்பச. 145).
4. Patchouli.
bottle-flower.

See u#&%. (D.)
See gon. (Sn)

5. Common

Gars_ibd‘ kottam, n. <go-stha.

வசம்; பசுக்கொட்டில்.

1. Cow-

ஆணிரைக ன்னு கோட்டம்.

(வாயுசங். பஞ்சாக். 58),

2. Herd

of cows; umd

கூட்டம். (பிங்,)
Gart_t_sey kottaravu, n. 4 சோடு-,
ness,

pensiveness,

விசாரம்.

depression

Sad-

of spirits; wer

(7.)

கோட்டா 16005, n. 40. 8012.
mockery; GaeS.

kéttari,

».

Ironweed.

See

(மலை.)

கோட்டாலை

kéttalai, . [K. Tu. kétale.]

1. Distress, suffering, torment; ssdrunb. ( Garr.)
2. Grotesque gestures, as of one possessed by
the

devil;

antic;

யிசென்ன

கோட்டாலை

நடத்தை,

4.

விகடக்கூத்து,

Réttdra.]
ere,

(பணவிமி.

158),

கூத்தாவொ

3.

Stupid or foolish behaviour;
Dalliance,

amorous

twice as broad as long, Dicerobatis eregoodoo;
$8 அடி நீளழள்ளதும், பகீசையும் நீலழங்கலந்த Bop

முடையதுமான கடல்மீன்வகை.

[K.

ஓட

gestures;

(W.)

1.

கோட்டு.

றாம்.

உ

1610)

கோட்டி!

(W.)
gidémnb.
sruéGamo

Trouble, vexation, annoyance;
2. Insanity, madness; mug Sus.

யால் மணல்கூடினேன் (இசாமகா, உயுத். 41).

3. [3.

kodigamu, M. kiti.] Pleasantry, jest, joke,
mimicry; u&y. Loc. 4. 566 கோட்டாலை, 2.

1. Assembly

கோட்டி? 1600) 2. <gosthi.

Csrop

of learned or respectable persons; sau.

கோட்டியும் (மணி. 1, 43), 2. Multitude, collec14௦0, 01859; கூட்டம். (பிங்,) 3. Speech or utter௨௦6),

௨

வீசக்கோட்டி

பேச்சு.

850015;

11 ௨௫

பேசுவார் (கம்பரா, மாயாசனகமப், 13).
or association,

சோட்டத்

30, 62).

1, Gateway

Garysamse.

tower;

a temple

gweny
(சலப்.

கோட்டி

யிருக்சோய்

2. 19௦௦0 ௦88 10058;

மனைவாயில்.

தோங்கருங்

கோட்டி*

(R.)

kodtti-k-kadran,

கோட்டிகொள்'(ஸூ)-தல்

7917.

50-11,

உ,

1௦ 5001 10) 80). 855௦009197

சபையிற்பேசுதல்.
(குதன், 401).

ூலின்றிச்

கோட்டி

கோட்டிகொள்(ளு)-தல்

92. “கோட்டி.

௩.

பைத்தியக்காரன்.

]ரீ௨ம் மவ)

ப்ர. 4கோட்டி?4.

(பிங்.).

Larger

kofti.

<M.

2.

60)

கோட்டிக்காரன்
சோட்டி--.

புறுத்தல்.

(Pas.

aia

Caro Wer

1035).
Gantt kotti, n. <kdstha.

under

கூடி

ஒருவரோடு

as of ௨ றன5௦0;

தன்றுணைவி

யிநக்கை.

4. Company

stick in the game of tip-cat; £ucuyer.
Ridicule,

Collog.

Gatt_t_of
கல்லாரை.

கோட்டு-தல்

1174

கோட்டம்

(3)

கொளல்

161001)

T. To annoy, vex;

2.
துன்

2. 1௦ 1621 வ், banter, mock; @adsa.

கோட்டிலக்கம்

kéttilakkam,

ஈ..

“கோடு

+ Qedsd. [T. kotilakka.] 1. (Arith.) Remain-

Gartii_rtvsaen
sor kottalai-k-karan, n. der, in division; age fst.

கோட்டாலை.
tunes;

வோன்,

(8)

troublesome

1.

One

person;

who
Ganfasqy

owl.

566 கூகை.

கூகையைக்

சென்றலும் (தொல். பொ. 023).
(11/0; கோக்தவகை,.
1. “கோட்டான்
4.

கவின் வினையாட்டுவகை,

கோட்டா

2. A species of
16080-120118ா,

A game of children; iSer2ar

7௦௦.

கோட்டான் திருக்கை
Sea-devil,

1. Rock

(7.)

கோட்டான்கோட்டான்

-Sid.+.

Cadi

2. 700], buffoon, scoffer; afar.

Gant t_ooex kottan, n. <@s7@.
horned

impor-

kottan-tirukkai, ௭.

deep-purplish,

attaining

18 ft. and upwards across the disc which is

Loc. 2. (Arith.)
Magic square; ஒருவகைச் சதுரக்கணக்து. (14)

Gam
Herd

புடைய

wyosrtd

of

kéttinam,

buffaloes,

கூட்டம்]

as

ஐ. 416. இனம்.

having

எருமைக்கூட்டம்.

horns;

சாயர் மசனன்றே (கவித். 103, 33).
கோட்டு-தல்

1600.)

கோடு-.

01. 84.

1568).

2. 77௦ மா£௨$,

வளைத்தல்.

1.

ககைமுகங்

To

* 2, tr. Caus.

bend,

கோட்டி.

௦4)

[சொம்

கோட்டினத்

cause

to

நின்றாள்.

முறித்தல்.

of

stoop;

(Bas.

(இவா. MSS.)

3. To write, delineate, draw pictures; PS Pah
முதலியன எழதுதல்.

சன்னாம மேருவினுல் கோட்டி.

ஞனே (பாச. ஜெப்புப், 19),
struct;

கட்டுதல்.

(பாரத. வாசணா, 123).

4 To build, con-

ஒருமண்டபல்

கோட்டினேன்

கோட்டைபிடி -த்தல்

1175

கோட்டு
கோட்டு்

1600

௩. றளங்,

றயர5)

E, court-card.

To win all the cards in a card-game;

tune

டத்தில் எலலாப்பிடிகளையும் பிடித்துச் சேயிக்கை.
கோட்டுக்காறல் kéttu-k-karal, 1. perh.
@sr@+.

1. A sea-fish, silvery, Eqguula blochii;

ஒருவகைக்

கடல்மீன்,

2,

A

sea-fish,

silvery,

04222 791291114) கடல்மீன் வகை.

Gam_OQgrgpi kéttu-niru,
ந 611-118)

0001-1102;

குலைகளையுடைய

குலைவாழை

கோட்டெல்ஓத்

தேங்த.

(பட்டினப். 16).

கோட்டை!

1604

௩

<@srd-.

1, (18.

hotta.]
Measure of capacity=:21 marakkdl;
21 மரக்கால் கோண்ட ஒரு ழகத்தலவளவை. (6. 1௦. ற.
I, 238.) 2. A land 10685076) ஒர நீலவளவு. (1. 38,

P. Tr. 278.)

3, A straw-covering with paddy

510160 10; நேலலை உள்ளேபேய்து கட்டிய வைக்கோற்

ஐ.

௭1ம் அகீது.

கிளிஜ்சிற்

சுண்ணாம்பு.

புரி.

உலவாக்கோட்டை

(௧௦% ௦4 மவன்

(இருவாலவா. 50, 13).

௦2 120;

வைக்கோற்போர்.

4,

வாரிச்

சோட்தொறும் மஞ்சளுங் கூடியவழிப் பிறக்த செய்.

களத்தடிக்கும் வக்.௫ பின்பு சோட்டைபுகும் (தனிப்பா.

வண்ணம்போல

i, 4, 3).

(தொல். எழுத். 6, உரை),

கோட்டுப்பூ

kéttu-p-pé,

n

leaves,

<id+.

Flowers on branches, one of ndl-vakai-p-pi,
qQv.; wréCarbyshs Caréod பூ.
கோட்டுப்
பூப்போல மலர்ந்துபிற் கூம்பாது (காலடி, 215).

Cam

Quwain arco
)--5ev kottu-man-

kol-, ஐ. intr, <id.+.

To break up earth with

௦005 07 10514) மண்ணைக் கொம்பாற்தத்திப் பேயர்த்

தல். சோட்மெண் கொண்டிடந்து (இவ். பெரியாழ்.
3, 3, 9).

கோட்டுமலை

kéttu-malai,

Lit, tusked mountain.
மலை] யானை, (9)

கோட்டுமா

n.

<id.+.

covering;

௩. <id.+.

kota, K. M.

@un ayrapd (Rev). 15, 98).

Gare@Bosr
Shark; am.

kédttu-min,

கோட்டுமி

49).

னெறிந்த

கோட்டுவாத்தியம்
<id.+.
ஊர்;

A

kind

வுவகையர்

(கற்.

kottu-vattiyam,

of stringed

musical

௩.

instru-

தநீதியுள்ள வாத்திய விசேடம்.

Gare @oumis

kédttuviy,

m

<id.+.

3. 616) கோடைவாய். முகத்தொழுகு சோட்டு
வாயு நெடுமூச்சுல் சண்டு (இராமகா, சுந்தர. 4). 2,
Yawning; Gam2rmaS. Loc.

கோட்டுவான்

Rock

horned

owl.

kéttuvan,

௩.

886 கோட்டான்.

414.

(8)

1,

2.

கறட வ0ப2ப1௦ 40) ஒருவகை நீர்ப்பறவை. (யாழ். ௮௧.)

கோட்டூர்தி (மப், ஈ. 418. 4 ஊர்இ. Palanquin made of elephant's (081; யானத் தந்தத்தாற்.

சேய்த பல்லக்கு. சேவிய சேதிய பெரும் கோட்டூர்
(பெரும். உஞ்சைக், 38, 180).
கோட்டெங்கு
@gHg.

18(12வில,

௩.

4கோள்4

Coconut tree bearing bunches of coco-

<kotta.
castle,

1. [T.

stronghold;

கொண்டிருக்தசோலமென்ன (சொண்டல்விட, 72), 5.
99௨3 ௦4 ௨ 1௦௦10) பூட்டின் ஒருறுப்பு. ௦௦. 6.
48௦ 04 ௨ 110056; வீட்டின் உள்ளிடம். (பிக்.),

k6ttai-k-katan,

1௦-

1.

<@sreo_!+.
Short loan of money returnable in kind after harvest; sjmtnsatag
Po
தீர்ப்பதாகசீசோல்லி

வாங்தஜ்

சிறு.

கடன், 1௦௦.

கோட்டைகட்டு'-தல் 1611112110), ௪.
<Gsmter?+.

4௦10006)

<id+.

ற12ய0; ஏராளம்.

n.

Fort,

1. To

மதிலரண் எடுத்தல்.

».

other

இலைச்

4, 17210) பரிவேடம். சந்தரனோர் கோட்டை கட்டிக்

intr,

கோட்டுமா வழங்கும் காட்டக

plantain
or

மதிலரண். (சூடா.)
2. மேதா ற1ஊர். 566 இஞ்சி.
(தைலவ. தைல. 851.) 3. ]மாஜி6; காட. (பி4்.)

நெறியே (ஐங்குறு. 282). 2. 15௦8; காட்டுப்பன்றி.
(கலப். 15, 99, அரும்.) 3. He-buffalo; crpand
Car

kéttai,

கோட்டைக்கடன்

பட,

matting

முதலியவற்றின் கட்ட,

kotta.]

நேற்கோடூத்துத்

Bur,

in

6. &ஸ்ய0௦6)

கோட்டை?

animal with tusks ௦7 10105. [கொம்புள்ள விலங்கு]
1, Elephant; unter.

as of tamarind,

enclosed

புவி இலை

கோட்டை.

Elephant; [Qsmiyorer

1600-௯8,

5. Bundle,
etc.,

construct

a fort;

2. To accumulate

பேரம்போருள்

திரட்டூதல்,

a huge

உத்தியோகஞ்

செய்து கோட்டைசட்டப்போகிறாயா? Collog. 3, To
build castles in the air;

wGgat$fus

Catiged.

4, To invent a fictitious story; Cumidgams at6
ge.

5. To form a

கொள்ளுதல்.

halo, as the moon; ufGant

கோட்டைகட்டு“-தல்
3847. “கோட்டை! 1.
bundles;

1601221010),

௨.

To store paddy-seeds in

Grecdasouws

Garteorwrsd

ay

வைத்தல். 40௦.

கோட்டைப்பவுன்

16/24-0-றலர,

௬,

perh. E. coat (of arms) + E. pound.
Gold
sovereign with the royal arms impressed on the
reverse, dist. fr. kutirai-p-parun; uaépresu

வகை,

கோட்டைப்போர்

கோட்டை!1,

(யாழ். ௮௧.)

Hay-stack;

kéttai-p-por,
mauaéGarh

on.
Guat.

கோட்டைபிடி-த்தல் kottai-piti-, v. intr.

கோட்டை.
10, 00 capture a fort. To
accomplish a great or arduous task, usually in

கோட்டைமேடு
contempt;

1176

[சோட்டையைத்

தன்வசப்படுத் இதல்]

அரியகாரியத்தைச் சேய்நுழடித்தல்.
கோட்டைமேடு

kéottai-métu,

x. <id.+.

012045; அகமிக்தப் புறம்பேயுள்ள மண் மேடு, (சட்டட,
சாமா, 7.)

கோட்டையடுப்பு

kéttai-y-atuppu,

4.

நாம். சோட்டு-4-.
Oven-trench, fireplace
the form of a ditch; argw6cny. Collog.

in

Cart_on_Sengtis1@ — kottai-vitai-ppatu, 2.

888 கோட்டைவிரைப்பாடூ.

Cam_on_Seorcws@

patu, க. <@seeo_1+.

, kottai-virai-p-

Land measure about

1-62 acres=the extent of land which requires
one 2éttai of seed 107 900102; ஒருகோட்டை
விதை விதைக்கக்கூடிய நிவவளவு. (௦ 10. D. 1, 238.)

Gan_cor_Qoual
டை.

Esplanade;

kéttai-veli, 1. 4சோட்
Gantaag

இடம். (௦. , 3.)

வேளியிலுள்ள

761818),
Lal:

Srivaikuntam
வேலிஜில்லா.

g

2.

ina fort at

in Tinnevelly district; திநுநேல்
ஸ்ரீவைதண்டத்தில்
கோடீடைக்தள்

வசித்துவரும் வேளாளவகையினர்.

Gar_uQ-ge két-patu-, v. intr. <@sner

+u@-.

1.

படுதல்.

To

be

seized,

புலிசானே

captured;

Gy4ath

புறத்ததாச் குட்டி, சோட்படா

சென்ன (சம்பா. சேர்ப்ப, 102),

2. To be realised,

மு 8ேல்0௦0; அறியப்பதேல்.
ஞானத்தாலுங் கோட்
படாப்பதமே (சம்பசா. அனுமப். 36).
3. To gain

strength, become powerful;

asSenuGancirgnac.

பனிமதச் குவ கோட்பட் டெழுக்அறப் பாய்க்த வாற்.
ரல் (இசகு, இக்குவி. 225).
Gam_UGu
St kot-patu-patam, n. <id. +.

cf. gas-pada,

11001 மாட்டுக்தளம்பு. (ாழ். ௮௪.)

Gar_uenm
clamation-drum,

k6t-parai, ௩, <id.+.
tom-tom;

Pro-

செய்திகளே

நகரத்.

தார்க்தத் தரிவித்தம் பறை. சொள்ளென் குரலொடு
கோட்பறை கொளீஇ (பெருங், வ)த்தவ. 5, 62).
கோட்பாடு 161780, க. <Osré-+. 1.
Principles, tenets of a religious sect, doctrines,
idea, opinion; Gansrans.
2. Conduct, behavi௦1) நடத்தை.

கோட்பு

(சலப். ப.தி. 16, அரும்.)

16ய

க. <id.

ceiving; Cancrgnans. (wr.

மனன)

வலிமை.

விதியின்

(சம்பசா, உருச்சாட், 81),
+.

௮௪.)

1. Taking, re2. Strength,

கோட்பால்

வீடினன்.

கோட்புகு-தல் %60றயில., ௪, intr. < Ga rer
To

mature,

first bearing stage;

as

trees;

to

ம ரழதலியன

enter

on

the

பயன்கோள்ளூம்

கோடணையபோக்கு-தல்

பருவத்ததாதல்.

169) உரை).

கோட்புசாத சன்னிச்கமுகு (வக.

கோட்புகுகையாவஅ பாலசூதாதிகள் அபி

சவமாகப் பலவத்துக்களாகை (ஈ0), 5, 10, 3).
Garo)
,50us opt
kot-puli-nayanar, 1.
<id.+.
A canonized Saiva saint, one of 63;

நாயன்மார் அறுபத்துழவருள் ஒருவர். (பெரியபு.),
கோடக்குத்துவா kitakkuttuva,

n.

1. A herring, greenish, Pellona indica; ar&
மீன்வகை.
2. A herring, golden, glossed with
purple, Pellona brachysoma; 3% sanWdrescns.

Gam_aermnty
cdri.]

A

bens;

very

kétakacdlai,

small

qpumats

46.

கோடகம்'
Ornamental

plant,

x.

[M. kota-

Justicia procum-

(பதார்த்த. 252.)

kétakam,

curves

ம.

of a crown,

<kétaka,
one

1,

of five

muti-y-uruppe,

ஏ.

சேய்த ழடிவகை.

கோடக மணிக்த கோல முடியினாய்

(Baz.)

முடியுறுப்பு ஐந்தனுள் ஒன்று.

2, A kind of tapering crown; Saswtaé

(@as. 2989). 3. Junction where several streets
meet, crossing; unCapsanGWrm.
(We.)
4.
Ewer; g,ciripone.

(W.)

கோடகம்”

160000),

உ.

<ghotaka.

1.

140156) குதிரை. பச்சைச் கோடசச் காற்றை (சல்லா.
17, 48).
2, The first naksatra.
See sjiaug.

(சங். ௮௧.)

கோடகம்' 5/0,

புநுமை, (மில்.
கோடங்கி

drum; 2G4ma.

ஈ.

Newness, novelty;

kéotanki, n.
Tj.

1. A small hand-

2. Soothsayer who uses the

ujukku drum; 264243 p% தறிசோல்வோன், 1௦௨.
கோடங்டுபார்-த்தல்

intr,

<@s7_@@+.

To

கோடங்கியிடம் தறிகேட்டல்.

கோடங்கழங்கு

கோடைக்கழங்கு.

ரத்தை. (9..)

Sitter

Sound;

thunder;

ஒலி.

(1.)

pipSaib.

வாசிக்கை, குழலவன்

2.

n.

586

<ghdsand.

Loud

noise,

Gsm ter Gund

v

Rotanki;

kétan-kilanku,

kotanai,

4. Musical

a

1,65907 galangal.

(Gar)

egersé. 49, 85).

603).

kétanki-par-,
consult

ர.
சிற்

1.
roar,

(பெரும்,

3, Playing on the Jute; wimp

சோடணை

instrument;

யறைவாம்

(வச.

வாச்சியப்போது,

பாடிமிழ் பனித்தறைக் கோடணை யாவரும் (பெரும்,

உஞ்சைக். 41) 3),
5, Decoration,
அலங்காரம். (மணி. 5, 94, அரும்.)

கோடணை?

adornment;

k6tanai, 1. 4 கொடு-மை, ரெப௦1-

1) கோடுமை, (பில்.)

கோடணையபோக்கு-தல்

k6tanai-pokku-,

v% intr, <Csn_tem'+.
To cause loud noise:
பெருமழக்கம் உண்டாகச்செய்தல், கோடணை போக்க

யதிர்குரன் மூசசு (பெரும், உஞ்சைக், 49, 85).

கோடல்?

கோடதகம் 1604௨0, n. prob. mahausadhaka,
Dried ginger; #4, (@aac..)

GartuGi kétapati, n.< ghdsa-vati.
கோடவதி.

உதயணனுடைய யாழ்.

1. See

கூட்டமை வனப்பிற் கோட

கோடம்' 160, n. cl. இறுமாசோடம்.
566 சேங்கநங்காலி.

10,

noise, roar; GuCrteS.

யாது

(பாரத,

<ghdsa.
155),

வெண்கலம். (சங். ௮௧.)

16000,

limit; adv.

Garrto'

x.

kétam,

கோடர்
௦1

1. Loud

cf.

160)

௨௫௦;

1.

டாறு (இறை. 23, உதா, 199).
கோடரம்!

Border,

(பிக்.)

kétavi,

2

<k6tavi,

Durga;

1,

(8, 1. I. ii. 87).

12810) கயா

னீண்மதிற்

கோட்

கோடன்சீம்பா 1615-௯3, 1. 4கோடை

கப்பேற்று

2.

Tree;

wat.

1006) ஜாம;

சோலை.

(பிங்.)

ஐந்துமாதங்களிற்

பயிராதம்

சம்பாநேல்

வகை, Loc.
கோடா! 1618, n. Dregs of an inferior kind
04 ௨௨௦1) சாராயவண்டல். (7.)

கோடா? 160, . 40, 86/2. 566 கோட்டா.
கோடாகழங்கு
kota-kilanku, m A

%6(சா௨0, 1. prob. id. 1. Branch

01 ௨ 1166; மரக்கோம்பு.

கோடவி

Lute;

+. Campa paddy sown in hot season and
maturing in five months; வேவிற்காலத்தில் விதைக்

முத்து

சோடரி

kétavati, u.<ghdsa-vati.

26/4.

1. 4கோடு2,

சிகாம்.

Gama

விஸே. (இவா.)

துர்க்கை. (யாழ். ௮௪.)

See கோடகம்],

. . . கோத்த

"91016
Carder

2. Bell-metal;

(9.)

கோடங்களிலும்

ping; pitas. (Saz.)
Gama’
kétal, ஈ. 1. ௦6. கோடை3,
species
of Malabar glory-lily.
See

இங்கய லெழுக்ச கோடம்

பதின்மூன்,

கோடம்”

(மலை)

n.

1. Bending,

2. Breaking, snap-

காந்தன். சோடன் மூகையோடு (பு. வெ. 8, 16). 2.
Sola pith, shrub, Aeschynomene aspera; Goxsde
8864 கிடை, (பிங்.)

பதிக்குரல் (பெருங், வத்தவ. 3, 123).
கோடம்?

168], 1. <@erd-.

curving; aeray. (2.8. 6.)

2. The lute belonging to Utayanan;

catechu.

கோடாஞ்சி

1177

கோடதகம்

fragrant tuber.

866 கோரைக்கிழங்த.

4. Pinnacle of a car; GaferCureG, (பிங்) 5.
Strychnine tree. 566 எட்டி. (மிங்) 6. [%.

கோடாகோடி
168-160) 1. <kOfanuRoti. See கோடானுகோடி. கொம்மைபெறக் சோடா
சோடி (அருட்பா, 1, கெஞ்சி, 85).

வாழ்க்கைக் கோடாத்.
அட்சகுமா, 4),

2. A masquerade

(as. 4.)

3. ௦6)

hodaga.] Monkey; 55tig.

துருவு

கொய்தளிர் கோதும்
கொண்டு

கோடரம்” 160 வகர, உ. 48/௭௧.
of

௨௩௭66;

மரப்போந்நு.

அத்சருவின்

(பாசத. காடு, 10).

(கம்பரா,
Hollow

கோடாத்த

கோடாங்கி!
கோடாங்கு*

கோடாசறரி

Distress,

kétaravam,

trouble;

gidruh.

un. perh, Gsrd-.
பணிக்தெழுவார்.

pb

566 கோடாலி.

மநந்து வகை, (பதார்த்த.

One

kétari-k-kimpu,

Lit, wooden

handle

2.

of an axe.

who destroys or undermines one’s own

ரீகரர்[$; [கோடாலியின் மரப்பிடி] தன்தலத்தை அழிப்,
பவன்.

கோடல்!

1,

1.

4கொள்-,

1, Taking,

receiving, buying; Garcrazas. wrod usig Oe 8
கோடல் செய்வார் (சைட, நகரப், 31).
2. Taking
165505 1700 & (680;

பாடங்கேட்கை,

கோடன்

மாபே கூறுங்காலை (ser. 40). 3. Thinking, con5॥்பீன102; மனத்துக் கோள்ளுகை.
கொல்லுமாற்றல.

ருளரெனக் கோடலுங் கொண்டாய் (சம்பரா. உயு்,

மந்திரப், 104),

|. sh.,

Gar_rewsé@Gotlans
/....566 கோடாசலம்.

கோடரிக்காம்பு

1. 4 கோடு?

கோடாசலம்

pill

for

arresting

(w.)

கோடாசொரி

kdfacart.]

Rutgia repens;

kétacala-k-kulikai,

kéticalam, 1. A medicinal
diarrhcea;

பேதியைக்கட்டூம்

1215.)

11...

kotaciri,
kétacori,

சோரிப்பாஷாணம். (மூ. ௮.)

526.

கோடாசரி.

u. See Carrs.
1.

566

கோடாசொரிப்பாஷாணம்

pasinam, 7,
பாஷாணவகை,

A prepared
(%:.)

கோட்ாஞ்சி
nutmeg,
வகை.

(1.)

anga,

(பரார்த்த. 1215.)

கோடாசுமி
(மலை)
Gar_r@M

(18.)

striped cloth; waatt

கோடகசாலைவகை, (சல், ௮௧.)

மனத்திற் கோடரவக் தர்க்குமவன் (தேவா. 821, 2).
கோடரி 16060, n. <kuthdra. [K. kodali.]
கோடரி,

1. 866 கோடங்கி.

kétacari, 1. [M.

Coromandel gendarussa,

110156; கதிரை. (பிக்.),

Gamt_raubd

165010,

04. கண்டாங்இ,
Woman's
வரிப்புடைவை ama. (W.)

கோடரரம்3 6 வாவா, n. prob. ghotaka. [Tu.

oda.)

kotanki, 1.

dance; வரிக்கூத்துவகை.

arsenic;

கோடா

1618001-2mand

161426, 1. Fragrant cherry-

1. tr., Polyalthia fragraus; Gufw

மர

1178
௩0௦108; சேவிலித்தாய்.

n. <Gsnor+ sri. Fosterகோடாய் மடந்தையை காட

(இருக்கோ, 235, சொளு),
கோடாரி 680,
கோடாலி,

௩

<kuthara,

See

Crescent-shaped

12.

Rear

of an

வாபா; சேனையின் பிற்கூழை, - உர

முதற் கோடியீராயின
bounds;

168120, ௪. 4சோடு24 272.

a tank,

outlet

necklace,

குறிப்பு.

போல் வளைந்த மாலைவகை.

as of pearls; eop

குளிர்முத்தின் சோடால

மும் (இவ். பெரியாழ். 3, 3, 1).
Gate) kotali, n. <kuthdra. [T. god-

dali, K. hodali, M. k6téli.]
பிளக்கும் கநுவிவகை, (பில்.)
கோடாலிக்கர ந்தை

Indian globe-thistle.
(மே. 75, 910.)

Axe; wspenpts

%6(814-1566

கோடாலிக்காம்பு
கோடாலி --.

௦156; விட்டின் புறக்கோடி. (W.)
11. Edge, as
of a verandah; bead, as in carpentry;
விளிம்பு,
Limit,

(சங். ௮௪.

கோடாலம்

கோடி.கர்

வாவ், ஐ.

கொட்டைக்காந்தை..

%61811-1-18
றய,

2.

566 கோடரிக்காம்பு.

Camiorang-$
56

koti-v-ati-,

v,

intr.

(குறள்,

767)

எல்லை.

(சம்பசா, ஆறுசெல், 13).
for

கோடி

surplus

(0. 0)

சண்டால்

water;

விடுவாரோ. (54,)

௨௦௦00,

8, 185).

2.

(தன்ன

கோசோல்

86007௨(6)

To

sy.wem uae
3.

To

make,

(பெருங்.

form,

nukdti,

11௦05)

Immense

பலகோடி.

as a hundred

கோடானுகோடி.

(சமிழ்சா, 40),
கோடி"

number,

bil-

கொடுப்பினும்.

160, ௬. “கோடிய, [14, 86/1]

1.

2. Newly purchased
(மில்)
ஸ்; இடை,
01004) புதிய ஞடை, மந்திரக் கோடி யுடுத்து: (Bar.
நாய்ச், 6, 3). 3. 1-70855) புதுமை. (சூடா.),

கோடி

160 ௩. 4கோட-,

வளைவு...
134).

முளைத்திக்கட்

2.

(பிக்)

Garland

Gamig?
millions;

kéti, n.
நூறு

மேற்பட

worn

கோடியென
on

build;

ojmumgeov.

picture

in

mind;

wG@seg

சண்ணாலங் Cary és (BE. wrisé. 10, 9).

4. To beseech, supplicate;

head;

1.

ற்றொரு

(தஇிருவாச,

number; எண்ணின்மீததி.

WantSS5a0.

3, 4).

2. Large
as

of

அக்தரோணிகோண்ட
Cupibuee.
(பில்.) 5. ௨.
Mhr. kod. [T. kddi.]
A score, as in counting
Precious stones, silk, etc.; @gug.
சோடிப்பட்
6, Row, 581165) வரிசை.

B48 கோடியிலும் அபரணகோடியிலும்
End,

tip,

point;

gua?.

(ஈ9),

7,

கூவலொன்

Pshisrer Sdler Cong urd (Cegy. இராமனரு,

95).

8. Cape,

Cedgus

ner;

headland,

தரைழனை.

ype.

10,

Promontory;

கோடிக்கரை,

Backside

or

9. Nook,

backyard

aren
cor-

of a

ட

Garg SHV koti-kkal, n. <@emg3+.
Rotikkaliu.]

(w.)

Corner-stone;

Garg ergot

@ang3+,

living beings; தோததி, 2வகோடி. (கைவல். தச். 33).
4. Avast army consisting of 64 akkuroni; 64

[T. 40di.]

கோடிக்கரையான்தோணி

Crore, ten
கோடியின்

Dhanus-

தீர்த்தகட்டம்.

yan-t6ni, 1. <@sraésar+.
Lit., vessel at
hotikkarai. Piratical vessel. [கோடிக்கசையிலுள்ள
சோணி] 568 கள்ளத்தோணி, (7.)

@er6?+.

மடிமாலை.

(wry.

kdti-k-karai, n. <@srg3+.

1611, 61௦.) தனுஷ்கோடிழதலிய

(தருவாரு,

3. Multitude,

wer (Pas. 2331, een),

Cary dong

One

சீபாதந்தாங்கி.

7௦௦

[M.

atic
a Ser pvdacd.

koti-k-kiran,

who

கோடிக்காரன்*

<koti,

நூறயிரம்.

விரிந்தன.

1, Bend, curve;

சோடித்

இலாவாண.

Comet (sng ALL}. Besos. 4),

imagine,

சேய்தல்.

அலங்கரித்தல்.

வையம்

Sacred sea-bathing ghat at Calimere,

%6(800ப.-1200, ௩. 425/2

ஒன்று.

கோடி த்தல் 160, 11 ௪, 8. 04, 4௪6827627௭.
3. 1௦

வண்டலை

கோடானுகோடி.

17, &

வமிரக்தணங்களுள்

௮௧)

(38.)

16.

சாஸ்திர

விவாதத்தில் மேன்மேற் கூறும் விஷயம்.

<@sr0+. To dissolve the dregs of an inferior kind of arrack in water; ute éergomu
நீரிலிட்டுக் கரைத்தல்.

stig.

15. Slight hint;

Argument or points 7245௦௦ 10) ௨ 820216)

பவம் 1௩. 120௩௦0)
(சலப். 74, 180, உரை,),

13,

கோடியார்.

14. [K. kodi.] Weir of

the

ஏரி சோடியோடுறது.

உரை),

அறிவின்

carries

n.

temple

kéti-k-kiran,

prob.

vdkanam;

n.

prob.

Marwari, money-lender; GeveurCaof

செய்யும் மார்வாரிவியாபாரி,

கோடிக்குத்தல் 1601-1042], x. <id.+.
Situation of a house at the street-end, facing
streetward, considered inauspicious; Gggtusmisd
ee. Loc,

Gamp.&tb kétikam, n. perh. Garg4-.

Salver or tray for flowers; y$sc6.

1.

(4 SenpOeis

+++ Cengsd (as. 2707). 2. Ewer, pot with a
spout;

gebry.cna.

கலச்சேப்பு,

சடை.

(பில்,)

(e.)

4,

3. Jewel-casket;

prob.

kaulika.

௮ணி

Cloth;

செகங்கோடிசமும் (பெருங். a Genes. 57, 43).

Cana

இடைநெய்வோர்.

kotikar, n. <@arpei.

இலாவாண, 8, 62).

Weaver;

கோடிகர் வசைப்பினும் (பெருங்,

கோடிகாண்பி-த்தல் koti-kanpi-, v. intr,
<Csrgi+.

To

hint

காட்டூதல். 0௦1107.
Gary Fors

at

slightly;

kédti-ciman,

sptnyt

.

Cary.
dé Seno koti-t-tarai, உ.

elephant’s

4கோடி?,

Land newly converted and made fit for cul(ம்ரல(1௦1) விளைதிலமாகப் புதிதர்ய் வேட்டித்திருத்தப்

பட்ட பூமி. (யாழ். ௮௧.)
Cang Sis sd kéti-tirttam, un. “கோடி?
Sacred

sea-bathing

ghat

at

யின் ழன்பின்ழனேகளைத் தாங்ச5செல்வோர். (யாழ்.
௮௧)
Gary.w otiB kétiyal-arti, 0. “கோடு?
இயல்
4: ஊர்தி,

<id.+.

Multi-millionaire; Cum &Gadauce.

+.

Dhanuskoti,

கோடி தாங்கு koti-tanki, n. 4 கோடி அங்கு-,
who hangs about other’s houses;

வேலையில்லாது சோம்பித்தீரிபவ-ன்-ன். (1.)
கோடி தாங்கு-தல்
கோடி?

about;
J.)

160-001 ய-,

v. intr.

111. (௦ 51622 10 ௨௦௦106.

1௦1௦2

[gtd

உறங்குதல்]

கோடிப்பருவம்

கோடி! 4,

கோம்பித்திரிதல்.

k6ti-p-paruvam,

[T.

kodeparnvamu.]

இளமைப் பருவம். (யாழ். ௮௪.)

1.

Youth;

கோடிப்பாம்பு 160-0-றகமறயு 1. <id.+.
[T.

6௦0

kodepamu.]

Wild

கோடிப்பாம் பாமோ

கோடிப்பாலை

பாலை.

or

பழக்கப்படாத நாகம்.

untamed

young

வெட்டவெளியிலே

160௩0-க]வ, ம. 586 கொடிப்

(லெப். 3, 71, ஜே்க்குறிப்பு.)

1ம்,

(சிலப். 14, 180, உரை.)

கோடியுடம்பு
கோடி! 4.

Camyapy-5ev koti-muti-, v. intr. <id.
To tie a piece of money in the new cloth

to oblige him to give an

ழதவியோருடைய

பணம் முடிதல். (7,)
CamgapAgsev
+.

புதிய ஆடையில்

kéti-murital,

A flaw in diamonds,

1.

“கோடி?

one of 12 vayira-k-

kurram, q.v.; வயிரக்குற்றம் பன்னிரண்டனுள் ஒன்று.

(சலப். 14, 180, உசை.),

கோடியர்! 6,
sional dancers; dat.

(மதுசைச், 523).
கோடியர்£

1கஞ்0,

1. prob, கோடு?,

Profes-

கொடும்பறைக் சோடியர் |

..

8.

prob.
180:

2.

koti-y-dtu-,

கோடியோடு-தல்

in

water

To overflow, as surplus

a tank; af &fsbE aves. (C. G.)

Gary seid kétiravam, 1. Square spurge.
566 சநுரக்கள்ளி, (மலை.).
கோடிலம் 16௨0, உ. cf.
௦௦௦.
566 கோட்டம். (மலை;)

Gam

aus g7 kdti-vayatu,

Gang @aicrter

Put-

kdkala.

<Cargit.

9.

866 கோடிப்பருவம். (யாழ், ௮௧.)

koti-vellai,

x.

<id.+.

First wash of new clothes; புதிய ஆடையின்

pad

Gareah-s
oe

4கோடி3.

who carry a palanquin at its 080 6005)

Those
சிவிகை

kétikari-,

11

v.

tr.

<hkrédtkéra, To sum up in order, systematise
and summarise; Caraé pd Caradguae.

Garesgasmesr
iivara,
Wealthy
பணக்காரன்.

கோடீரம்

invitation to a feast; gdr2en aT HSPs, அழைக்தம்.

படி. மணமகன்

kéti-y-utampu,

Tender 5௦09) மேல்லிய உடம்பு. (1)

4கோடி3-1.

உங்க

உற்றர் புதுப்புடைவை யிடூதல். 4௦௦.
+.

A flaw in diamonds, one of 12 vayira-k-

hurram, q.v.; வயிரக்குற்றம் பன்னிரண்டனுள் ஒன்று.

வேள்ளை..

கோடி.
To offer a new cloth to a widow
in mourning; ypapdr @pisqd விதவைக்கு

as of a bridegroom

விஓயு௮த்து

Gary wWervarrenin kdti-y-illamai, x. <id.
+.

(கத்ரு. குத. 124, 31).

கோடிபோடு-தல்

umtend séasanb சேய்யப்பட்ட

கோடியன்
160, 1. 4கோடி3, இசா
of palanquins or vdkanam of an idol; usd
லக்த அல்லது வாகனத் சுமப்போன். 4௦௦.

(சேதுபு. சோடி. 1,)
one

Vehicle or conveyance made of

tusks;

வாகனம். சோடிய லூர்தியுல் கொண்டு
(பெருங், உஞ்சைக், 37, 219).

Calimere, etc.; sacGarg padw Gany.daans.
Loiterer,

கோடு-தல்

1179

கோடிகாண்பி-த்தல்

kédticuvaran,

உ.

<koti+

man, as lord of crores; Gumi

kétiram, n, <kétira,

1, Crest,

Long

matted

hair, as

of ascetics; san. Oaatreflea
(குமா. பிர. மதுரைச். 101).

MAss

Came

diadem;

கோடுதல்
{M.

kotu.]

2.

(W.)

jpg.

To

kotu-,
bend,

செங்கோல் கோடியோ

5 v. indir. cf. hut.
to 16

௫௨

நவார்கி,

சாயொர்ச்

6286ம்)

மை சான்றோர்ச்
displeased,

1,

வளைதல்.

(மணி, 28, 188),

astray, deviate; Cad sums.

sAMarw

௦௦0%8ம்;

2. To go

கோடாருங் சோடிக்

சார்ந்து (காலடி, 121).

3. To

நடுகிலேமைதவறுதல்.

கோடா

சணி (குறள், 118).

dissatisfied;

to take

4. 1௦ 66

umbrage;

have dislike or aversion; Gasmtypime.

(W.)

to

கோடு? %0(ய, 4. 4கோ9-,

1. [K. hodu.]

obliquity;

flexure,

Crookedness,

Partiality, 1145; நடுநிலை நீங்தகை.
pb (sree, 5). 3. [K. kodw.}

யாடினை

4,

10)

கூத்து

கொடுக்கோடு

கோடி.தீச் கூற்
Tusk; wrtor

விலங்கின் கோம்பு. சோட்டிடை

(இவ், இயத்.

Blowing-horn;

2.

வளைவு.

மத்த யானையின் கோடும் (சேவா.

பன்றிகவின் தந்தம்.

39,1).

ஊது

இருவிருத். 21).

கோம்பு.

எலைப்ப

சடுங்கட்

5.

காவலர்.

(பெருங். உஞ்சைக்,

58, 25).

6. A horn-like contrivance used for discharging
water in jets; Bt@at

Cary,

Frocmé Carin

னர் (பரிபா. 6, 34). 7. [K. kddu.] Branch of a
tree; wraGamby. (e.) 8. Body of a Iute;
யாழ்த்தண்டு. மகர யாழின் வான்காடு சழீஇ (மணி.

4, 56).

9, Symbol ‘@’, ‘@’, as in @s, Gs, etc.;

Ca’ Ba’ paSwohidr

துறியீ6,

விலங்கு

stvtnGorcrer

பெற்றும்

கொம்புச்.

கோடுபெற்றும்

புள்ளி.

பெற்றம் (தொல், எழுத், 17, உரை).
moon; பிறைமதி.

31, நெவபீடி சங்க.
(பதிற்றுப்.

(Se.)

50,

10. Crescent’
கோடு மிலைக்தான் (இருக்கோ. 149).

கோடுமுழல் ஓமிழிசை யெடப்பும்

25).

12, Bunch,

13. மயி ௦4 வடி மயிர்ழடி.

சோல (கலித், 72, 20),

cluster;

முமயமும்

(Ymst.

g%.

2,

24).

15,

குமரிச் கோடும் (லெப். 11, 20),

bund i

குளவளாக் கோடின்றி

20. Tank; gens,

Be

நீர்கிறைர் தற்று.

மலரும் (தேவா, 425, 4),

௦8 1/086) காலவட்டம்,

H.O.P. 5).

22. Ridge,

ma.

0214

மதியம்

26. [M.

hotta.]

அரணிருக்கை.

(18.)

கோடு?

kotu,

oppression;

noe

Stronghold,

(குறள், 523).

border,

கோடமை,

கோடு!
ஸோ

(ய)

(பஇித்றுப். 31.

place;

,. 4கொடு-மை, Hardship,
Carp

1,

<E.

வைச்ச

1.

southern

ridge

».

of the

கோடாக்.

court. [T. hétu.}

௦4 ]ய51406; நீதிஸ்தலம். கோசெச்சேறி,

Collo,

CarG
g- @
gov kotu-kiru., v. intr. < Cara?

at the top

மலையின்

உச்சி

யில் குளிர்ச்சிக்காகத் தங்கம் ஒரு மலைநகர்,

Caren
<id.+.

éGiph@

kotai-k-kilahku,

Lesser galangal. See imagamp.

Caren_&Gastt_ow

crop.

Ground-nut,
See Bosart.

ர.
(wr.)

kotaikku-vatin, n.

Tanner’s senna,

566 ஆவிரை,

Carenr_a&olerl_ant_

(மலை)

kétai-k-kottai,

as

usually

n.

a summer

Loc.

Gareor.éFlbuM kdtai-c-campa, n. <id.
+.
A variety Of campa paddy raised in the
summer season; GaaPbarng
hh uuPorgi> ecu

நெல்வகை. (பதார்த்த. 817.)
CareéeoyS@

prob, id.+.

<id.+.

11683

kdtai-c-cavukku,

Tamarisk, s. tr., Tamarix

ர.

gallica;

\kdtai-c-ceykai,

1.

Preparation of land in hot season for

0100;

மறுபமிரகீகுக் கோடைகீகாலத்தில்.

நிலத்தைப் பண்படூத் துகை. (94.)
கோடைத்தண்ணீர்
“313.4.

+. 566 கோடிகாண்பி-, 0௦11௦4.

%61௨4-1-%கறவ1,

1. The

(1)
(ez 164). ஆற்றுச்சவுக்கு,
கோடைச்செய்கை

fortified

கொள்கையும் (பஇத்றுப். 37, 11),

Horse;

Palni Hills, more than 7,000 ft. high; cupa?

<id.+.

ee).

in a field;

கோடுகூடு

<ghota.

கோடைக்கானல்
சோடை.

நீர்க்கரை.

24, Cusp, horn, as of the cres-

00000) ழனே,

n.

கோடை” 16ர்வ், ௩. நள். கோடு. (இவா)

சொன்ன

21. [M. Rotta.] Cycle

172). 25, 8/6; பக்கம். கோல

kotai,

cf. சோடல்3, 991406 species of Malabar glorylily. 866 வேண்காநீதள்.
2. Malabar glory-lily.
52௦ செங்காந்தள்.

<id.+.

ப்ரம்() வரம்பு. (பிற்,)
23, Stripe, border, as of
௨௦1௦11, ஐடைக்களை. சொடும் தானைக் கோட்டழகும்.

131).

கோடை”:

குதிரை. (பில்.),

கோடைக்கானல்

சலவியுசச் சோட்டுகாள் (TALS,

as

வேலிக் கோடைப் பொருக (பு.றகா. 205, 6).

2. A sanatorium

19, [7, kodu.] Bank

CsrQe ar

crop, extra crop of rice raised either before or
after the principal season; Ganontum@i. Loc,
5. A mountain.
See கோடைக்கானல். வெள்லீ

முள்ள மலைப்பததி.

. High ground,

or 17811)

season, as the time of the west wind; வேனிற்
காலம், (பிங்.)
3, Sunshine, intense heat of the
வெந்தயர்க் கோடை
summer season; Gan?d.
மாத்தலை. கரப்ப (இருவாச, 3, 71).
4 Summer

of Kétai-k-kanal;

Mountain;

a tank

[18. 7582]

GureCsre

கோடின்றி வட்டாடல்

தொக்கும் (தாயு, கின, 2),
of a river,

kétai, :ூ.. 4குடக்கு,

மலைத்தோடரின் தேன்பால் 7,000 அடிக்குமேல் உயர

elevation; GulGSob.
sober Osrarg Cart
டின் வித்திய (மதரைக். 286),
17. Line; af.
18.
Diagram, figure, as a square, circle, etc., drawn
for playing games; atch
peSuubmsare

வதத்த தானம்.

Garant

1. [M. R6ta.] 99251 வர்ம) மேல்சாற்று, கோடை
தூத்றச் கூடிய ழிலை (ஞானா. 2%, 12). 2. Summer

குரத்கூக்தற்

14, [K. kodu, M. kotu.]

Summit of a hill, peak; wavs famb.

மால

கோடைப்புசோசனம்

1180

கோடு

1கடம்டகரம்,

7

Toddy; aed. Loc,

கோடைப்புரோசனம்

— kétai-p-purdca-

nam, ,
<id.tpra-ydjana.
(w.)
1. Crop
raised in ௦4 562501; கோடைக்காலத்துப் பயிர்.
2, Produce of cultivation in the hot season;

கோடைச்சாதபடியின் விளைபோருள்.

1181

கோடைப்பூசணி
Garon
+.

562501) கோடைக்காலத்திற் சாய்க்தம் பூசணிவகை.

Garoo_wiGurein
<id.+.

kotai-p-pokam,

is liberal at another’s

expense;

ஒருவரிடத்தினின்று பிடுங்கி மற்றெருவர்ககு எ ராளமாய்க்
'கோடூப்பவன்.

2௦௦.

கோடையிடி

1660ம்,

A

kétai-vakali,

diffuse

1.

prostrate

SoCsptiun. (50. 28.)
Garent_aimiy kétai-vay,

நர] வாயினின்று வடியும் நீர்.
கோண்” %6ற, 1. 4கோணு-,.

herb.

n.

See

<Gsro?+.

1, 01001060-

கோணூர்பிறை

(இருவாச. 16, 5).

Crossness

disposition;

hostility;

government,

(தவா.)
கோண்”

கோணம்.

tyranny;

நர,

1.

2.

A

minute

GanGiuGancrann.

48088.

1.

Angle;

முச்சோ ணிவர்தரு வட்டம் (குத்றா. சல.

பராசத், 3),

2,

division;

பததி. அணுவினைச் சசகூறிட்ட கோணினு
(கம்பரா, இரணிய, 124).
Cares’ kin, n. <ghdna.

gucoresfu

முஎன்

Spout or pro-

jecting mouth of a vessel, lip; urg Pas Per ழக்த.

(யாழ். ௮௧.)
கோண்டம்! 1601௨0, 1. prob. g0-kantaka.
A small prostrate herb,

கோண்டம்”
scammony

526 நெருஞ்சி. (மலை.)

நரம,

n.

A

swallow-wort,

s.

cl.,

emetica; aSgaracns.

(யாழ். ௮௪.)

கோண்டை

kédntai,

கோண்பாய்ச்சல்
<@srex!+.

கோண்மா
றா, 8 140,

கோணக்கொம்பு
“கோணல்.

சோண்மீன் (சிறுபாண். 242).

Alpinia

உ,

rutans;

#im

kéna-k-kompu,

1,

Bugle-horn,

wind-instrument;

வாங்கால் என்னும் ஊதுகருவி. ௦௦.
கோணங்கி

kon-anki, n. <Csrem + iQ},

[T. konanigi, K. kodangi, M. kotanki.)

Clown or fool in a play; Gamona?.

1.

2: See

கோடங்கி,

CsrommRoa_S
Si konanki-k-kattu, n.
“கோணங்கி.

1.

Dancing

of

a

clown;

கோமாளிக்கூத்து.
2. Droil and improper
8௦4 ௦1 01255) ஒழங்கற்ற நடையுடைகள்.

con-

CoremmG Soe
konanki-t-tacari, n.
<id+.
[T. “Konangidasari.] A kénanki
belonging 1௦ 148 18௦௧1 0856; தாசரிசாதியிலுள்ள.
கோணங்கி.

கோணங்கப்பல்லு
<id.+.

1:6றக்1ப்-ற-றவி1ட

1॥௦ந20110ஐ மாஜி

நீண்டுள்ள பல். (1.)

n.

(6214) விகாரமாய்

கோணங்கியம்மை 16௨145 -அஸகர்,

n.

<id.+.
A kind of small-pox which contracts
and
distorts
the 11009); தேகவுறுப்புக்களைக்

குறைத்து விகாரப்படுத்தும் வம்மைவகை.

(94.)

தடிவகை: 1௦௦.

2

கோணதிசை

கொன்றென

வாணிற

18

விசும்பிற்

kéna-ticai,

directions

Intermediate

1.

<konat.
cardinal

the

between

points; prvsFone.

Carearcityoh

direction;

or slanting

கிரகம்,

%6ற2-2101 18111)

|. sh.,

(மலை.),

bangles;

A staff with a curved head, an emblem of
authority; அதிகாரக்கறியாகக் கோண்டூ செல்லும்

16-04,n. <@aror +. Beast of
(த), 61௦) புலி சிங்க முதலியன.

nén-min;

Nodding galangal,

or

566 கோதண்டம்£.

கோண்மீன் 160-௧01, ஈ. ௭16.4.
fr.

kona-k-kappu, — n.

Caren
S Sy. kéna-t-tati, n. <Csroma! +.

%68-ற33௦௦௨1,

Cross-wise

தழப்ப

Secamone

கும்பத்தின் கரியைச் கோண்மாச்
(கம்பரா. இரணிய. 125).
dist.

of

kona-k-kali-

72.

கோணக்காப்பு

ரத்தை வகை.

intr,
uneven;

17௦ 072916 007040;

கோணல்.
Angulated anklet
கைகால்களில் அணியும் கோணல்வளை.

௪. ghonta. . Jujube

fruit; @ugopdaat. (98)
குறுக்கிடுவமி. 1.௦௦.

species

(w%.)

கோண்டம்” 1201௨௧, 1.

intr,

முண்டாக்குதல்.

wmmurG.

கோணைச் களிற்றுச் Oar sC si (Pas. 28). 3. Despotic

v.

௪

crooked,

கோணக்களிகிண்டு-தல்

prob.

1055) வளைவு.
of

(3.)

%6ர-௮110))

become

கோணக்குணாக்கி

பநவத்து மழையிடி.
id.+vdhana.

கோணலாதல்.

1. “கோடை!

Thunder during rains in hot season; கோடைப்

Garentomeof

To

kintu-,

586 கோடைப்புரோசனம். (யாழ். ௮௪.)
who

4கோண்1-.

௪.

கோடையடிக்காரன் 1024.௮ஃஅ-1-1ககற,
One

கோண்விழு-தல்

yyranh kotai-p-piicani, n. <id.

A species of pumpkin bearing fruit in hot

n.

கோணம்

+.

(௩)

Manilla

kéna-p-puli,

tamarind.

See

எ.

கோணம்! 160௨௧, 1. “கோணா:

பெரல்மா€)

வளைவு.

(மிங்)

2.

“கோணல்

GanGaamixiya?.

1, மேக,

Curved

sword,

scimitar; கூன்வான். (பிங்.] 3. Elephant-hook:
யானைத்தோட்டி. சோணச் இன்ற வோம் முகத்த
(மதுரைச். 592).
சோணமு
தேரு.

4, 312ாா௦ல. உற்மார் 1808)
மறுகு மெல்லாம் (வக,

தந்
615).

attaining

bluish,

5. Seer-fish,

803.)

Garren?

(M. M.

kénam, 1. 48682.

2. 82௦ கோணதிசை,

(இருவாலவா. 15) 2).

வடச்

3, Re-

800(6, ௦050076 ற1406; ஒதுகீதப்புறமான இடம். 4௦௨.

4. A small estate; aubar6.

Garon?

kénam,

snout, nostril; pag.

Nan.

n.

<ghona.

Nose,

(Se.)

konam,

n. cf. ghdta.
°

கோணல் ரவ], n. <Gsrgn-.

Horse;

[M. konal.]

1, Wryness, obliquity, deflection; a:%eray. (e.)
2, Hump, deformity; ae. (Ga7.)
3. Crookedness, as of மம)
மாறுபாடு, (சூடா.) 4.
Uneasiness of mind; weraj2andse. Loc.

கோணல்குணங்கல்

16றவி-லரகர்வி,

x.

See கோணல்.

கோணல்மாணல்
dupl. of @srea.

kénal-minal,

1.

Re-

or bent condition,

Curved

confusion; smug.

Loc.

Caras vape5A kénal-mitici, n. <id.+.
Grimace, wry face expressing annoyance, etc.,
or meant to raise a laugh; Cougtny &ftny
முதலியவற்றைக் காட்டும் ழகம், Loc.

G@aresmau‘1_th)
ணம்! 1.

Irregular

kéna-vattam,

822 கோணவட்டம்,

2.

சோணவட்டச்

kéna-valakku,

கோணவழக்கு

வட்

kéna-vattam, 4. <kOna

(ess (பெருங். மகத, 20, 22).
exa+.

1. “சோ

Ganemamuirar

circle;

Garama_tib’

+.

7.

kona-vacal,

7.

கோணவேல்

Wry

Divi-

கோணவேலன் kéna-vélan, n. 566 கோண
(வேல். (4)

கூனன்,

1608, 1. “சோணு-,

(மில்,)

ஐரா500 நீதிக்கேடன்,

2. Unjust,

1. 17மற-

unrighteous

சொமெசாஇியைப் பண்ணில்.

சோணன் (9வத௬. பாவ, 00).

ld

kona-mukam,

கோணாய்

163,

1.

n. Corr.

₹சோள்

சோனாய், (199.) 1. 1101209௦17.
Male jackal; aycir pif.

of

காய்.

cf.

866 ஒநாய்.

2.

Gare@epan_tib kéna-vattam, n. <kina
+.

1. Circle within an angular figure; Ganeoré

துள் வட்டம்.
16௯

(தொல். எழுத். 311, eens.)

2. An

௦0 ஈ0ுவி௫; அரசவிருதுகளுள் ஒன்று. கூந்தற்

பிச்சமுங்சோணாவட்டமும் (பெருக். உஞ்சைச். 46,62).
Cares? kdni, n. prob. Gsrafl.
fig.

Country

566 அத்தி, (மலை)

கோணி?

10ம், 9. 04. தம். 1, [18 சமத் 34.

koni.] Sacks made of jute fibre, gunny bag,
sack cloth; srégats ou,
2. A measure of capa-

city==2 tini=8 marakkél; ac Cw stand Candae
gt sway.
சோணித்
(தைலவ, தைல. 135).

கோணி?

ghonin.

தீம்பசம்பால்

நாம், 2. “219088 nom. sing. of

(பிக்.)

கோணிக்கயிறு

ஹி.

வாசெரித்இட்டு:

Boar. hog, as having a snout; udep.

வோடு

ருஷ்டி

(எமி

௩.

“சோ

சாக்தத்தைக்தம்

சணல்

gre. Loc,

கோணிகை"

(யாழ், ௮௪.)

kénikai, உ. 826

Gareosflens’ kénikai, u.
lage 0655;

கிராமத்தில்

small-pox;

An ancient vil-

௪.

வரி

றம்,

A kind of eruptive disease akin to
sxbennevcns.

கோணிப்பட்டை
+.

கோணி,

ஏற்பட்டிகந்த பழைய

வகை, (1. 34. 2, 79. 234.)
Garestig sO
kdni-t-tattu,
Caresf?+.

divi, s. tr., Oaesalpinia coriaria; wy என்ற மர
வகை, (14. 38.)

கோணன்

Gam

தசோணாமுகம்.
A fortified capital surrounded by
உ யிட சூழிகமியிநக்கை. (54).

“சோ

வாய்.

1612-46], 8. “42.4.

kéni-mana-v-

CarenhsoarG50 koni-k-kotu-, v. ir.

Gateways leading to a hall, circuitously arrangசப், 8 10) ௨ றவ/௧௦6; அரண்மனை முதலியவற்றில்

0௦044; கோணலாயுள்ள

கோணாமாணாவெனல்

enal, n. Redupl. of Gsrew-.
Expr. signifying
confusion or disorderliness; srpurnsd epitny.

<@srap-+.
To give grudgingly or with re13௦(3௭௦6; மனமில்லாமற் கோடூத்தல். (18.),

<id.+.

வனைந்துசேல்லும் வாயில். 10௦.
Csnemauris kona-vay, 1. “12.4.

an angular figure;

(தொல். எழுத், 311, உசை.)

கோல

Perverse argument; Catanowbp engi.

கோணவாசல்

நடி

Angular figure within

1. Angle,

சொடு கோணம் தலைசெய்யார் (ஆசாசச், 31).

4சோணல்
4,

+.

கோணத்துட்கோணம்.

௦0௭6) மூலை. சோண மொத் இலங்கோர் முழத்தினின்

Ganresb'
சூதிசை. (பிம்.)

கோணாகோணம் 1:618-16080, ௩. 4488௧

4 ft. in length,

Cybium commersonii; wtuSoongene Se.

டம்.

கோணிய லூசி

1182

கோணம்

Coarse gunny-cloth;

கோணிப்பை

kdni-p-pattai, ». <id.
#855 see.

kéni-p-pai,

௩.

<id.+.

Coarse sack, gunny-bag; #nég.

Carosfued koniyal, n. See கோணிப்பை.
Caresfluga® kéniyal-ici, n. <Caref
யல் 4.

566 கோணியுசி,

1188

கோணியூசி
கோணியூசி

kéni-y-ici, ௩.

Packing-needle

for

sewing

1/8, சாக்தத் தைக்தம் ஊசி.

கோத்திரம்?

“சோணி2-.

gunny-bags,

Gppngse.
ed,

as

proper

wrguGse.

(Gur)

To have dislike or aversion; Garmtnys

தல்.

course;

4. To be perverse; to be chang-

circumstances;

கோணாதே

5.

Cancirgs,

குலவி நழைர் தனையே

(அருட்பா,

vi, இருவடிப்புசழ்ச், 1, 4).

கோணை!

16௨,

1. 4கோணு:.

1, Curva-

ture; வளைவு.
2. 0016040655) கோணல்.
3.
Severity, cruelty; கோடுமை, (அக. கி.)
4. Difficulty, trouble; aus 8seb,
Carter QuP peor s

தெம் பெம்மானைச் கூறு; தலே (இவ், இருவாய், 2, 5, 10).
5. [ரஜ
வலிமை. கோணை
யிருக்குண்டை
(அஷ்டப், இருவேங். மா. 58).
Imperishகோணை? kénai, n. cf. kona.

ஸ்யிப்டு;) அழிவின்மை. (இவா.)
கோணைப்பேச்சு
<Garteor'+.
Loc.

கோணைமாதம்
(Astrol.)

%61௨1-ற-ற 62௦0)

Foreign tongue;

Markali,

as an

[பீடைமாதம்] மார்கழி, (199.

௩.

அன்னிய மோழி.

kénai-matam, n.

<id.+.

unpropitious

month;

கோணையன் konaiyan, n. <id.
Man of
crooked disposition; w2&s4,cm|pererasc&e. Loc.

Gangs gesting

kéttanikai, n. See Garg

got, (Sus)

கோத்தனி

16021)

mon grape-vine.

Garg Dre

n.

<gdstani.

See கோடிழந்திரிகை,

kéttiracam,

That which is related

to the

n.

Com-

same

family;

born

in the same

gétra or family;

95

கோத்திரம்].
னிருபா. 146,),

121003411௦) தடிப்பேயர்.

kotticam, n.

1. Sola pith,

1. sh., Aeschynomene

aspera; Cpty.

Hard sola

sh.,

தக்கை.

pith,

m.

3. A றா£றகாசம் 37561௦)

2.

indica;

தோட்டிப்பாஷா

ணம். (சல். ௮௪.)

கோத்திரமின்மை

(wr.)

Aeschynomene

60-ம்

2.

கோச்தரம்
ம.
(Jaina.) Condition of being
free from Karma that causes re-birth, one of
arukan-en-kunam, 04.
அருகனேண்தணங்களுள்

மறுபிறப்புக்குரிய கருமமில்லாமை, (பில்.)
Garg Brad kittiravam, 5. <kddrava.
Common

millet.

586 வரத.

Garg AM
goirin.

(பிக்.)

kattiri, x. <gotri nom. sing, of

Man

of

noble

birth;

நற்கலத்தோன்,

பசத்துவசனுச் குறவுரிய சோத்திரி (பாரத. ப.இனான்
சாம். 200).
கோத்இரி? 16/00, x. <gdtra. Mountain,

hill; wrv. | Qsre@er yes@arg SA (Body. 1187).
கோத்திரி?
கோத்தனி,

மயா,

n. cf. gistani.

See

(யாழ். ௮௧.)

Cars DM

kottiri, n. <@en3+.

Burning

wick or small torch placed on an offering of
௦001680 1106 (0 3 0; தெய்வங்களுக்கப் படைப்
பிட்டூ
Nai.

அதன்பேரில்

Garg BMang
wre.)

ws. (98.)

நாட்டும்

திரி அல்லது

kottirikai, n.

சிறுபந்தம்,

See Gang ge>.

kottirai, n. <gdiré.

Earth;

கோத்திழை-த்தல் %60124-, v. ir. <@er-

One

+@ey-.
To patch up a hole or rent, as in a
mat, a basket; umis aor psSwadenmds cpg

Gangs

kottira-p-peyar,

Kora

95

திரத்திற் பிறந்தவன்.

CargArsouut

Gans Aotb* kottiram, x. <kodrava.

Garg Bang

(இவா.),

<gotra-ja.

குலத்தில் தோன்றியது. (யாழ். ௮௪.)
கோத்திரசன் 1600௧0) ௩. 41ம்.

See

Garg Bab

be awry, crooked, oblique; Garcaraumigsacd.
3. To deviate, swerve from the

5. சரக,

millet, Paspalum scrobiculatum; & pasmg. (w%v.)

2. To

(பிக்)

வளைதல்,

64/௨0,

கோத்திரை. (சூடா.)

bod-

கோணு-தல் %6றப., 5 v. intr. [M. konu.]
1. To be bent, curved;

கோத்தும்பி

௩.
(பன்

பார்த்தல். (7.)

Gar gi kottu, n, Cantonment; utcres

தங்தமீடம்.

Nan.

கோத்துக்கொடு-த்தல்
ir, <id.+.

1600-1100)

௨,

1. To thread a needle and pass it

ஹூ௦ஸ்ன$;
பிறரத்து ஊசியில் நூலைக் கோத்துக்
1. to
கொடுத்தல்,
2.
To tell tales and create enmity
நிவி], 110௪௨26) வமிசம். எல்ஷசெச் கோத்இரத்தர்
between two ற௭5௦8; இருவர்க்தள் பகையுண்டாம்.

கோத்திரம்!

180௯)

௪.

<gdtra,

(பெருல். மகத, 6, 185). 2. (Jaina.) The Karma
which determines re-birth, one of er-kurram,

9.

எண்துற்றங்களுள் ஒன்றயதும் மறுபிறப்பிற்தக்

கா.ரணமாவதுமான கருமவகை.
tain, hill; w%v. (96.)

(சூடா,)

3. Moun-

படி ஒருவர் கூற்றை மற்றவர்க்கு மாறுபடூத்திக் கூறுதல்.

(8)
கோத்தும்பி %6-டிவமறம் ௩. “கோ,

௨

கோற்றும்பி. & ற0603 10 Tiruvacakam with the

Gargw

refrain kddiumpi at the end of each verse; ‘Gard
ஈறுதோறுங்
பாட்டின்
தொடரைப்
தும்பி” என்ற

கோண்ட திருவாசகப்பதீகம்.
Cars Mam WE-5V

kottu-vanku-,

v.

colour;

of a different

threads

with

ofa cloth

ஆடைகீகரையை வேறுதாலில் தனியாக தேம்தல்.--77,
To do coarse sewing, as of gunny
கோணிழதலியன

bags, - 0௮15)

கோத்துவிடு-தல் %60-9110-, 2. 72. <id.
1. To bring into difficulties; gidrug 3143,

+.

Car SaoS

Defect,

kéttai, n. <Osrgeng.

‘blemish,

கிலி

பழுது.

டாமோ (பரிபா. பக். 175, 5).
கோதடி

kotati,

.

create

discord,

cf. kotha,

கோத்தையுண்

Chafing-gear,

கோதனம்!
Cows

material used to protect sails or rigging at
points where they are exposed to friction; stub
கயிற்றை cangenod srégc agar. Nant,

1.

<go+tarna.

n.

<id.+dhana.

%6- ஊர,

வெர்; பசுக்கன்று,

(பிங்.)

ké-tanam,

considered

as

ஏவி

பசுச்சேல்வம்.

(சனம் கோதனங்கள் ( இருவாலவா. 40, 4).

கோதா"

1618, 7. “தீரச்.

மா

& ரத [சலாம்

566 உடும்பு, (இிவா.)

கோதா? 08, ர. 40. 5௭ம்.

Wrestling-

ground; what Gis aon.

கோதாகொடு-த்தல்

any

கோ

See

1.

1,

கோதன்னம்
தனம்". (38,)

Gargortd”

தைத்தல்.

2. To sow
உள்ளாக்கதல். (/.)
enmity; umapc ge. (W.)

That which

kétal, n. <@arg-.

is decayed or not firm and solid, as decayed
wood, fruits, shells; Ga_aoga Gumgeir. (W.)

To weave the borders

intr. (Weav.)

<@ar-+.

கோதானம்

1184

கோத்தவாங்கு-தல்

<G@srgr?+.

168-800)

2.

8

To give the slip, play the hoax;

ஏமாற்றிவிட்டுப் போதல்.

448487.

கோதாட்டம் 1681120, 1.

(w.)

866 கோதாட்டு.

கோதாட்டு! kotattu, n. “கோது?* ஆட்டு-.
danda+.
Rama, as having kdtantam in his 1. [2 g0jata.] Vexing, ill-treating; aps pms.
hand;
[கோதண்டத்சைச் சையிற்கொண்டவன்] 2. Deceit, guile, fraud; ug@aens. (w.) 3. cf.
இராமன். கோதண்டபாணி குலமருகன் (இருப்போ. kautaka. Mischievous sport; g,qnbyy of2orum6.
Gan sommt_uosfl kétanta-pani, n.

<k6-

சந்நிதி, மாலை, 66).

கோதண்டம்"
ம, 3௯

போ.

வில்,

kotantam,

சனசவரைக்

2, The

@snwoGsrerg வில்,

ஞூஸா05;

புநவ மத்தியம்,

மடைந்தருளி (9. 9. 9, 8),
கோதண்டம்:

<kodanda.

சோதண்டன்

ச். தாலாட்டு. சாப்பு),

Rama;

2».

bow of

3. Space

அணைவரிய

16/2),

(இருப்

கோதண்ட

». prob. Gar+

poiruis. [K. kodanda, M. kdtdntam.]
or swing suspended

in

old-time

01/07.

கோதத்தி

16ம்

(யாழ். ௮௪.)
Fault;

1

Jaw;

gia.

டில,

௩,

Gunderbig.

4கோது£, cf. kotha,
சோதஞ்செய்

குடர்கள்.

(@as. 1583).
2. A mineral ற01501)
பாஷாணம். (4.).
Gamrgub* kétam, n. <krddka.

சினம்.

சீதாங்க
Anger;

கோதம்புரி மனத்தார். (பிரமோத், 13, 12).

Gargibd®

ரம்1.

for

pobry.&,

2. 016610) கன்னம்.

கோதம்!
1.

௩

Rope

schools

infliction of punishment; udrat&F yas

குந் தோங்ககயிறு.

Sri

between

kotam, n. <gdtra.

சீசகோதமும் நின்
9 BAB

Garginet

கெளதமன்,

kdtaman,

n.

566 கோத்தி

(மேருமச். 332).

<Gédtama.

See

கோதமன் சாதலன் கூறன் மேயினான்.

(சம்பரா. சார்முச. 11).

சோதாட்டொழி (.த்திகு.).
கோதாட்டு*-தல் 160100.)

உ

8. <id.+

றன். அகத்து-.
1. To cleanse or purify from
க 01 11) பாவம் ழதலிய தற்றங்களைப் போக்ததல்.

ஈர் தம்மைச் சோதாட்டி (இருவாச. 7, 19).
caress,

tend

with

care;

சீராட்டூதல்.

2. To

குருவி

aro கோதாட்டி (பட்டின். இருப்பா. 17, 8).

கோதாணி
stemless plant.

கோதாரி

16ம், n. Bowstring
5௦6 பேநங்தரும்பை.

16ம்,

n.

(J.)

பற

hemp,

(சல். ௮௧.)

1. Spasmodic

cholera; ar$$GuU%.
2. Epidemic, pestilential
disease, as small-pox, scarlet fever; Ganedr2ar

நோய்.

Gar gram

kétavari, n. <Godavari,

river Godavari; 9% Gusta.

கோதாவிரி

kotiviri,

The

(@U7.)

n.

See

கோதாவரி.

சான்றோர் சவியெனக் டெர்த கோதாவிரி (கம்பரா.

ரூர்ப்ப, 1).

Gar gar kotalai, n.
of conduit

on

either

side

Limber hole, mouth
of the

kelson

to

afford a passage for water to the pump-well;
கப்பற்குழாயின் வாய். 172147.

Gar grestib ké-tanam, n. <go+.

Free gift

012௦09, 006 01 1402-288௮, 4.௮.) தசதானங்களுள்.
ஒன்றகிய பசுக்கோடை.

கோதி

16ம்

கோதுமை. (இவா.)
கோதிகை

big lizard.

2.

prob.

ம6பிபம் n.

506 உடூக்பு,

'ர0௦00116; முதலை.

கோது"-தல்

gddhiima.

See

<godhika.

1, &

(தைலவ. பாயி, 57,) 2

(யாழ். ௮.)

1600.) 5 v. ir. [M. kotu.]

1.

To peck and adjust with the beak, as feathers;
முக்கால் இறகைக் கடைந்து தநேராக்கதல். மயில்கோ.து:
சயிலாயம் (தேவா, 1157, 6).
2. To disentangle,
as the hair, with the fingers; wu?t4 சிக்கேடுத்

தல்.

கோதை

1185

கோதி

கோதிச்

ASGerD

aonéBerp

...

Ged

(பெருக்சொ. 1323).
3. To pick, as food in eating; to take, in small quantities, as birds, sickly

or dainty children, bashful persons; &fs1 #8

Gargieno
Wheat,

kétumai,

T.iticum

(பதார்த்ச. 827.)

0806) சக்கை, மற்றதன் கோ.துபோத் போகு முடம்பு
(காலடி,

34).

2.

முதலியவற்றின்
தைல.

18),

Covering,

தோல்.

capsule,

pod;

சங்செட்கோது

3. cf. godhd,

urp

(தைலவ.

Fibrous structure in

flowers, 64௦; பூ. முதலியவற்றின் நரம்பு. கோது
குலாவிய கொன்றை (இருமக், 16). 4. Fault, blemish,

defect,

(வேச, 233).

error;

gmb.

CarBwe

5. Uselessness; uwaPdraus.

காமம்

கோது:

செய்குணச் சோதினுட் கோதனான் (வேச, 240).

6.

Deviation, deflection; CsSsamans.

Garg

kétu, 1.

866

கோதுகம்.

வானவர்

சங் கோதா (இவ், பெரிய. 6, 2, 9),
Gargrstb kotukam, n. <kautuka.
Joy,
பெய்தும்; உள்ளக்களிப்பு, கோதுச மியாவர் கொண்டாடு

வார் (சூளா. முத். 36).

Gan gi5o0Lbd kétu-kalam, n.
866

கோதுகம்.

<kautihala.

சோதுசலமுடைக்

குட்டனேயோ

(இவ். பெரியாழ். 2, 9, 6).

Gar gi@evb kétukulam, n. <id. See
கோதுகலம், கோதுகுலமுடைய பாவாய் (இவ். இருப்
um. 8).
+.

Gan
g7 5 7lbLy kétu-narampu,

1. “கோது?

Fibre;
Cag paSwadide pay. (C. G.)

கோம்பை

Collog.

Gargiwld

(யாழ்: ௮௪.)

புள்ளியுடைய பாம்புவகை.

Gam gianooesfl kotumai-mani, 1. <id.+.
1, மமம்

of

தாவர

necklace

கோதுமைத்தானீயம்.

formed

of

kétumam,

n,

8௦6 கோதுமை.
See

கோதுமை;

2. &

wheat-like

beads

kind

of

8016) கோதுமைத்தானியம்போன்ற போன்மணிகளால்
அமைந்த கழுத்தணி.

Gan giai-3 Bev kodtuvi-, 11 2. tr, Caus. of
@srg-.

To

remove,

root

out,

exterminate;

கோரதுவித்தாய்

Spy

௪, ₹த6ச347௩௧. See
கோசம் ( இருவானைச்,
<gé-dhili, Evening,

as the time when dust is raised by homereturning cattle, considered auspicious; [வீட்

டுக்குத்

இரும்பிவரும்

பசுக்களின்

யெழுங் காலம்] அந்திநேரம். (பில்.)

கடையால்

அளி

Gan gm ofleupuwitd kétili-camayam, 2. <id.
+.

586 கோதூளி.

(௦. 6)

கோகாளிலக்கனம்
<id.+.

566 கோதூளி,

\dtili-lakkinam,

எ.

01/01.

Carengs) kotai, n. <Carg-.

1. Women's

மப்; பேண்கள் தலைமயிர். (பில்.) 2. ௦4. go-dd.
A Vaisnava female saint. 866 ஆண்டாள். 3.
Garland of flowers, worn 097 9௦020)

பூமாலை.

77).

Coreg

கூர்தல் வேய்க்த சோசையும் (பெருங், உஞ்சைக், 48,
4. Garland

of

pearls;

péaroh.

குடிப் பூண்சுமக்து (பஇற்றப். 88, 31). 5. [T. goti,
M. kdta.] Order, regularity, row, series; quotes,
(பிக்.) 6. Woman,
beautiful as a garland;

பேண்.

கறுமலர்ச்

கோசைக்கு

ஈல்லத

முரைத்து.

(மணி, ப.இ, 81), 7. A title of the Chera kings;

சேரன், மாவள் ளீகைக் கோதையும் (பு.றகா, 172, 10).
Garang’ kotai, n. cf. mes. Wind; sxe.

ce)

கோதை?

kétai, n. prob. @srg?.

Goblin;

பூதம். தரசமுசக் சோசைக்டை (இருப்பு. 137).
Garang‘ kétai, n. <godhd.
1. Iguana;

உடூம்பு;, (பில்.) 2. Glove of iguana leather, worn
by archers on the left fore-arm to protect it
from being injured by the bowstring; efeem
ளர் கையிற்
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kdtumpai, n.

போன்ற

Cargimugarafun

patches;

wheat-like

குழந்தை சோற்றைச் சோதுறது..

waste, empty kernels of grain, lees, residuum,
leavings; fibre, as of a tamarind fruit, sugar-

<gddhtima,

queamas graPusb.

Gar giant BTS
kdtumai-nakam, 5.
<Csrgeoot+.
A species of
cobra
with

நீக்தவித்தல். Sorundar
4. To scatter, spill; வெளிச்சிதறாதல். கோதிக் குழம். (தேவா. 1139, 2).
பலைக்குங் கும்பத்தை (காலடி, 47), 5. To tear in
கோதாமம் %6(மமவர,
Strips, as tender leaves; gzvenw ayaa. 6. To கோதுமை. கல)த்தகு பொருள்
hollow, excavate, scoop out; GaromrGg. (J-)
சானவி, 25).
கோது? 1600, 8. prob. kotha. 1. Refuse,
Garam ofl k6-tili, n.
தாக உண்ணுதல்.

n.

vulgare;

பூணம்

தோலுறை,

ஸஞூரிச்சிலையு

மூசட்

3, & cylin-

கோதையும் சட்டி. (பாரதவெண். 776).
மரக்காற்பறை.

வர்க் மாட;

of empty

kédtaiyan,
words;

n

4கோது£.

umsedemts

Cup 2nd

1. A masquerade

(சிலப். 3, 13) உரை.)

2.

Barc} kdppi, 2. <E. coffee, See amu. (5.)
GartnS kdppi, n. See Gan, 1, 2.
கோப்பிடு-சல் képpitu-, v. tr. < Cantyt+
@®-.

கூறுவோன். எர்சாச் கோதையர்ச் உறலுண்டே: (வேக.

To make arrangements;

பாடு: செய்தல்.

3098).

to scheme;

of

கூட்டுக்குளே யடைக்கக் கோப்பிட்

டாள் (விறலிவிடு, 603),

கோத்தச்சார்

%60120080) ஐ,

An insigni-

ficant contemptible person; ojduer.

Gargsormieris
medicinal fruit.

Nat.

kontalai-kay,

586 சழத்திராப்பழம்.

nA
(மலை.),

Gan
% sow kéntanai, ». Colocynth, climber.

வரிக்கூத்துவகை.

8௦6 கோப்பன். 1௦௦

An ancient

river. See Gaorpif. (Sei)
Garagusr

Gartiumorf koppali, n.
dance;

வொரு

மரக்கா லன்ன

வாய்க் சோதை (கல்லார். 8).
கோதை” 1600, 2. <Gantami.

Man

கோப்பெருங்கணக்கர்

1186

கோதை

566 பேய்க்கொம்மட்டி,

(மலை.)

கோத்தி (மட், ச. 47. 69/6

Ape; 5g.

Gum-pot,

௦)

கோத்துரு

». <U. gond-

gum-bottle; @#énurg 8a,

%6ஈ(மாய,

9,

(௦.

1. Ancestor

in

the fifth line, great-grand-father’s grandfather;

பூட்டலுக்தப் பாட்டன். (7.)

2. Ridicule; ufarat.

(w.)
Gare giw7 kéntul’, n. <Mbr. gondhala.
A kind

of musical

822215) மராட்டியப்
டமாரவகை. 2௦௦,

drum

used

by

பிச்சைக்காரர்.

Mahratta

உபயோசிக்தம்

. Gar pai ké-nakar, n. <Gsr34.

255).

2.

Temple;

1. Capital

(லெப். 27,

செதிர்சொள

219) இராசதானி. சோகச

கோயில்,

செட்டும் (சக்பு, இருகசரப், 88).

மாயோன்

Gan pais ké-nay, n, <id.+.

கோச.

Wolf.

See

ஓநாய். சோசாயினம் வெரூஉம் வெற்ப (பழ. 292),
கோப்பழி-த்.தல் 156றறவ11., ௨. 77. 4 சோப்பு
+a?

சரழித்தல்,

கோ, 161).

To

ruin,

pull

down,

dismantle;

குருமாமணி பூசலைக் Coriuplin (Bet

கோப்பன்

koppan,

n.

<@ar-.

Loc.

1.

Capable person not easily bamboozled; கட்டிக்

காரன்.

2, Clever scoundrel; தேர்நீத போகீகிர்,

கோப்பாண்டியன் %6

Gey

2

+.

nti
-Pp-paantiy
an,

௪.

€சம்ஜ்க

க. கோ.

[1

விரதத்தின்

3.

1.

18. kopu,

கோப்பனைத்தும்

Beauty,

as of form

construction; finish; sjmuotiips.

Collog.

கோத்துத்தான் 16/4,

ஒழங்க.

(விநாயசபு. 62) 15).

Gar Gg kontu, n. <U. gond. [T. gondu.]
dan,

கோப்பு 16ஹய

method;

Fd.

16ஜஞ்க)

M. koppu.]
1. Stringing, inserting, threading,
adorning; Garéena.
2. Arrangement, order,

(யாழ். ௮௧.)
Gum;

கோப்பியம்

Secrecy,
concealment,
privacy;
@saFusb.
எல்லாம் கோப்பியமாச நடக்கறது,
2. Quietness,
reticence, self-restraint; a.4ab,.
கோப்பியமான
குடித்தனம்.

பழித்து (இருக்கோ. 161).
ment, embellishment;
whelms,

a

cloud,

as grief;

Pandya, as king of kings; பாண்டியன்,

roof;

safaj.

கொள்ளலும்

(விராயகபு.

showiness,

parade;

7)

5, 782் மரம்

that

which

&hugéegwit
3),

இடம்பம்,

sport, farce;
u&y.
(W.)
scheme; உபாயம். வேக்தர்

6.

over-

Camis

Gaudiness,

(9)

7.

Jest,

8. Means, device,
பொன்னைக் கொள்ளை.

கொள்ளக் கள்னிய௰ிர்தக் கோப்பெடுச்தாள் (விறலிவிடு,
421). . 9. Bundle, pack, as taken on shoulders;
தோள்மதலியவற்றிற்
கோக்கப்படம்
சுமை.
சோட்

கோப்புக் கொள்ளார் (காலடி, 328),
visions

allowed

10. Daily pro-

by kings to their officers; a3€

யோகஸ்தர்களுக்த அரசாங்கத்தில் ஏற்படும் படித்தரம்,
(.)_ 11. Vegetables; smitaSadr.
Nai.

GartnjeetO-5e
97. “கோப்பு.
சேய்தல். 1௦௨

போருத்தும் முறை.

koppu-k-kittu-,

உ.

To make or get ready; S558

Gamnyapen
Art or manner

képpu-murai,

n. <id. +.

of fitting or arranging things;

மூக்குங் கோடும் கோப்புமுறை.

கொளீஇ (பெரும். உஞ்சைச், 58, 53),
கோப்பெண்டு

k6-p-pentu,

n. <Gsr+.

01520) அசன் மனவி, பெருக்கோப்பெ
டு மொருல்
ண்
குடன் மாய்ர்தனள் (லெப், 25, 86),

கோப்பெருங்கணக்கர் 16-ந-றளடர்-1வலிட

kar, n. <id.+.
a.

a

or

Care!

4. Decoration, ornaஅலங்காரம். கோப்பணி

வான்றோய்குடி (இருக்கோ. 196),
covers, as

2ere%d

இராசாங்கத்துத்

me

Chief accountants of a State;

தலைமைக்

கணக்கர்.

கோப்பெரும்.

குழுவிடை விளங்க (பெரும். ஈசவாண. 7,

கோப்பெருங்ழவோள் %6-0-ற௨1ப-ப்kilavol, 1. <id.+. 88 கோப்பெருந்தேவி. குன்

(ரச் சற்பினெங் கோப்பெரும்கிழவோள்

(பெரும்.

'இலாவாண. 11, 47).

கோப்பெருந்தேவி
<id.+.

Chief

queen,

ké-p-peru-n-tévi,
queen

consort;

ச.
பட்ட

மகிஷி. Sts
HL AGES கோப்பெருர்தேவி (லப். 27,

251).
GariQuG¢p Suit k6-p-peru-mutiyar, n.
<id.4.

Aged and experienced counsellors in

௨8216)

இசாசாங்கத்தில் அனுபவழதிர்நீத

விநத்தர்.

வாணிகர்ச்சறையுல் கோப்பெருமு இயர் (பெரும். இலா
வாண. 2, 164).

கோப்பெருவேந்தன்
n. <id.+.

ராசன்,

16-ற-றசாம-மளே
(க,

King of kings, emperor;

@srarf

கோப்பெருவேக்தன் யாப்புறுத் சமைத்தபின்

(பெருங். மகத. 22, 78).
கோப்பை
kopa.}

koppai,

ம. <Port.

[T.

copa.

Cup, drinking-vessel; ஒர் உண்கலம்.

கோபக்காரன் kGpa-k-karan, mn. <kOpat.
Irritable,

hot-tempered

man;

GarutsSuyeror

வன்.

Garué@ ord
bhaksita.

kopakkitam,

Bonduc-nut.

கோபகுண்டம்
nine tree.

ஐ. perh.

See spa&.

kopakuntam,

go-

(#8. 26.)

#.

Strych-

566 எட்டி. (மலை.)

Garumeid képankam, 2. perh. g5-bhanga.

A mineral

poison;

சாகண்டபாஷாணம்,

(யாழ்.

௮௧.)

கோபங்காய்த்தோர்

képan-kayntor,

உ.

<kdpa+.
Sages, saints, as persons who have
subdued their temper; [@srugeos weé@Cepi]
முனிவர்.

(பிங்.),

கோபங்கொள்(ளு)-,தல்

képan-kol-,

௨,

intr. <id.+.
To be inflamed, irritated, as a
sore or wound; to become aggravated, as a

disease; to rage, as (116 562) புண்ழுதலியவை உக்கிர
மாதல். (7.)

கோபச்சுரம்

kopa-c-curam,

Bilious fever; Garu

கும் சுரம். (வோட். 32.)
intr,

<id.+.

ர.

To

give

160௨8-௦61ப1105,
vent

கோபத்தை வேளிப்படூத்துதல், (194,),
GarugsB

<id.+.

வரும்படி பித்தம் மீதந்திநக்

கோபஞ்செலுத்து-தல்
v.

kopatti,

n. <id.+.

to

anger;

See Can

பாக்கினி. (சூடா.)

Gari grid kopa-tapam, n. <id.+. Fury,
1286) மீதசினம்.

கோபாலம்

1187

கோப்பெருங்கிழவோள்

@aruG

ké-pati, n. <gd-pati.

1. Bull, as
Indra,

2.

lord of cuws; aps. (ef. 8.)
king of Svarga; @$8aem. ( Se.)

GaninnQog0id kopa-p-piracatam,

as

1.

<k6pa+. A poem in Patinoran-tiru-murai by
Nakkira-tévar describing Siva’s deeds of wrath
௨ம் 86605 ௦4 22௦6; சிவபிரானது கோபச்சேயல்
களையும் அருட்சேயல்களையுங் கூறுவதும்: நக்கீரதேவ
ரால் இயற்றப்பட்டதும் பதினேராந்திநழறையுள் சேர்ந்
ததுமான ஓஒருநால்.

கோபம்"

16,

ஈ.

“ச்சற்க..

1. கைர,

wrath, rage, fury, exasperation; Garb.
2. Displeasure, pique, umbrage; Gamcny. (W.)
3.
Morbid condition of any of the three humours

௦1 0௨

%௦ஞ;

மிக்கிநக்கை.

வாதபித்தசிலேட்டமங்கள் அளவில்

4. A prepared arsenic;

gS puree

ணம். (94.)
கோபம்? %6றக௱, n. <indra-gopa.
chineal, 020205

02772 தம்பலப்பூச்சி.

1. Co-

கொல்லை. கெடு.

வழிச் கோப மூரவும் (சிறுபாண், 168), 2, & 1803
of cloth; ஒருவகைத் துகில். (லப். 14) 10%, உரை.)
கோபவல்லி
Moorva

(சங். ௮௪.)

stemless

[ஜவ

ஐ. <gopa-valli,

plant.

See

பேநங்தநம்பை.

கோபன் 1£6ற௨ஊ, n. <gé-pa.

Lit., protector

of bull or cows. [usmad sriuacr]

சிவன், கூன்மதியர் கோபர்
24600௨;

இடையன்.

கோபனம்

1, Siva;

(தேவா, 542) 4).

kopanam,

௬௩

2

<gopana,

Secrecy, concealment, நாகர; இரகசியம்.
Garvie kopanai, n. perh. Ger-. Sling.
566 கவண்.

(யாழ். ௮௧.)

கோபஸ்திரீ
Herdswoman,

képa-stiri, n. <gipatstri.

shepherdess;

@anctiGucdr.

Garuné@ooh kopakkini, n. <kopa+ agni.
The fire of anger, one of uyir-t-ti, q.v.; ஊளிர்த்
தீக்களுள் ஒன்றன சினம். (சூடா.),

கோபாலகன்

566 கோபாலன்.

kopalakan,

இயத். 3, 32).
கோபாலதாபனம்
<G6péla-tépana.

n. <gé-palaka.

குருக்தொடத்த கோபாலசன் (இவ்.
An

képala-tapanam,
Upanisad,

நூற்றேட்டுபநீடதங்களுள் ஒன்று.
கோபாலதாபினி

8௩

one of 108;

képala-tapini,

n.

See

'கோபாலதாபனம்.

கோபாலம்

1றக/கரு,

n.

prob. go-pala.

A religious vow to beg on Saturdays in the
0௦41) ௦4 பரகர்ர8௦1) புரட்டாசியிற் சனிக்கிழமை.

தோறும் பிச்சையெடுக்தம் விரதம், //227.

certain devotees of 37800; விஷ்ணுபத்தநள்
சாரார் கோபிசந்தனத்தால் அணியுல் நேற்றிக்தறி.

Caruroveumivosfla kopala-varnicu, 1. <E.

copal +E. varnish.
mixing
dammar

hot

Spirit-varnish prepared by

alcohol

and

one

with

part

6

parts

of camphor;

of

GanSusy-55

piney

umsiiata

<id.+.

குங்கிலியத்தையும் சூடத்தையும் ஆறுக்கு ஒன்றகக் கூட்

டிச சூரணமாக்கிச் சாராயத்தை
GCarumrevesr
௦8

képalan,

60115,

n. <gé-pdla.

எக்க; இடையன். (குடா.) 2. 18; சிரஷ்
ணன். சோபாலா போசேதே (பாசத. இருட். 34).
கோபாலி நரக], x. <gopdta. A fanam
current

in the Salem district, having the figure

of Krsna with the flute; வேணுகோபாலனது ஊரு
வம் போறிக்கப்பேற்றுச் சேவம் ஜில்லாவில் வழங்கிய
ஒருவகை நாணயம். (6. 8ஈ. D. I, i, 290.)

கோபி'-த்தல்

kopi-,

11 v.

<kOpa.

intr.

1. To be angry, indignant, offended; to take
umbrage;
கோபமாதல்.
2. To be morbidly
irritated; to be virulent, as an ulcer; ycmripaod

யன சினத்தல்.

(7,)_-/. To be angry with, to

reprove, check, reprimand; ayge.

கோபி?

Hot-tempered

kédpi, n. <kopin.

ரவா) சினழள்ளவன்..

கோபி? 6, 1. <gopi.
2. Indian sarsaparilla.
தைல. 50.)

கோபி*

See

1. 566 கோபஸ்திரி.

sdrg@?.

நற, ௪. றா௦். தூத்.

(தைலவ.

1, 886 கோபி

சந்தனம். 2. 866 கோபிநாமம். நீறு கோபி இருகாம
கெற்றிக்கணியா (பிரபோத. 6, 31). 3. Willowleaved justicia.

+.

566 கநநோச்சி.

(மலை.)

கோபிகாஸ்திரீ képika-stiri, n. <gopika
566 கோபஸ்திரி.
கோபிகை !ரபி.], ச. 410. 886 கோபஸ்திரீ.
Car9
& % Soortb képi-cantanam, n. < Mhr.

gopicandana. Yellowish earth used by certain
devotees of Visnu for upright sectarian marks;

ஒருசார் விஷ்ணுபத்தர்கள் ஊர்த்துவபுண்டரமாக நெற்

நியிலணிவதும் வேண்மைகலந்த.
மஜ்சள்நீறழள்ளது
மாகிய ஒருவகைத் திருமண்.
தாமரைத் இருமணியு

மெய்க்கோபி சந்தனமும் (பிரபோத, 10, 13).
GamS srt

Bottle-flower.

kopitaram,
See gan.

n. cf. kividdra.

(-J.)

of herdswomen;

யர் சாயசன்] கிருஷ்ணன்.

intr.

1.

8.

<képa.

Anger,

(யாழ். ௮௪.)

GarIagt_or

kédpistan,

Extremely hot-tempered வாடி

n.

வன். Colloq.

GamSsor

képikan,

<kopistha.

க6ங்கோபழள்ள

1.

<kédpin.

Sec

கோபிஷ்டன், பொறையிலாத சோபீசன் (இருப்பு. $30).
கோபுரக்கல் 16றய£-1௨1வ, ச. 4 தகதக.
நபர

சேங்கல்.

(யாழ். ௮௧.)

கோபுரத் தும்பை
<id.+.

(மலை.)
+.

%றயாக(-(பரறவ்,

Species of balsam.

கோபுர.த்தாங்கி
1, 58

See

8.

CaaS grberu.

16-16,

1. <id.

கோபுரந்தாங்கிப்பதுமை.

2.

One

who has an immoderate sense of self-importance and thinks that on him alone everything

depends; arfwften&uns pycGurdr.
mandel
auama.

chiretta,

Andrographis

3. Coro-

cchioides;

y6

(M. M. 95.)

Carys72 S51B@ciws gen

kopuran-tan-

ki-p-patumai,-1. <id.+.
Figure at the top
of a tower seeming to support it; கோபுரத்தைத்

தாங்கவதுபோல அமைக்கப்பட்ட பிரதிமை,
கோபுரபுடம்

%றமாஉறப(கர,

Calcination of metals
heaped 1125 ௨. ௦0௦6)

1. <id.+.

with dried cow-dung
காட்டேருவைக் கோபுரம்

போலக குவித்துநிரப்பி இடும் புடம்,
கோபுரம் képuram, n. <gopura. Tower-

gate of a city or temple; sash a0 5 கோயிலின்

பேருவாயில், (இவா.)
Garyszeuangy
Lit,

that

which

képura-vastu, n. <id.+.

lives

in

towers.

Monkey;

[சோபுசத்தில் வசிப்பது] தங்கு. Collog.
Gantyrame#ev

képura-vacal,

n.

<id.+.

கோபுரவாயில் kopura-vayil, n.

<id.+.

Gateway பாச்ச ௨1௦௭௪; கோபுரத்தின் கீழ்நிலை.
5686 கோபுரவாசல்.

Gari9
en so5t kdpi-nitan,n. <gopi-ndtha.
Krsna, as the lord

v

walls with yellow-wash;

kdpinai,

wrath; கோபம்.

Lita

காப்பவன்]

kopi-y-ati-,

brush

Garr

09/10.

[கோக்களைச்

To

ஒரு

சுவர்க்க மஜ்சட்காவி பூசுதல், 1௦௦.

விட்டுக் குழைத்துச்

சித்தஜ்சேய்யும் வார்னிசுவகை,
றா௦(60101

கோம்பல்

1188

கோபாலவார்னிச

[@an

#@

Gard grind képi-namam, n. <G@an9+,
Single solid mark with kdpi-cantazam worn by

Gamtyereib

kopulakam,

01500; தாலபாஷாணம்.

கோம்பல்

நமறவி,

n.

A

mineral

(சங். ௮௪.)

௨.

&கோம்பு-,

Vehement
anger;
தணியாக்கோபம்.
Hot temper; முன்கோபம், (இவா)

(பில்.)

1,
2.

கோம்பறை
That

which

1ம்,

is

(மாழ். ௮௧.)

Garie9

9.

good-for-nothing;

Gumti

uwerbpss.

vulgaris; u&Ganb&.

கோமயம்

2.

சோம்பிக் கொதுங்கி மேயாமஞ்ஞை (இருச்கோ. 21).
kompu,

of ஊத;

4.

[M.

komba.]

1. 0.

x.

fruit after the

person;

Mhr.

kdmba.

Inspiration, possession by spirits; Cau

cf.

குரும்பை,

GariogtB!

77.

pal-

3. Stockade
700.

%6ழவு், x. A town in Madura

district noted for dogs; et eat.

Gartnents Seow
kémpai-k-kalayam, 1.
சோம்பை,
1. A bottomless mud-vessel;
2. 566 கோம்பை,

Garbeou piu! kompai-nay,

n.

2. 4.௦௦.

4கோம்

@u?+. The “Poligar”’ species of large red dogs
used as watch-dogs, bred in Kémpai in. Madura
district; கோம்பைநகரிலுள்ளதும்
'சிறந்ததுமான ஒருவகைச் சேந்நாய்,

கோமகள்
0160;

ko-makal,

அரசி.

(லப். 25, 161).

son

30, 6).

<G@sr3+.
யாட்டிய

1,

வந்தாள்

k6-makan,

n.

<id-+.

04 & 1802; அரசதமரன்.
7, 36).

1.

கோமகற்

2, King;

அர

கோமகன் கொற்றங் குறைவின் றோங்கி (லெப்.

Garin@ fans kd-macirikai, n.
siirikd.

Cow-pox,

Vaccinia;

<gd-ma-

andsragpSs,

வரும் ௮ம்மைவகை. (கால். வி.)
Garior_tg. komatti, 2. 40. சகம்.
komatti.])
Telugu-speaking
தேலுங்க வைசிய சாதியார்.

[18.

merchant-caste;

கோமடத்தை 16-ம௨(காமவ், 2. “கோ.
Goddess of Sovereignty;. @snguavaigS. கோ
மடக்தை களிகூர (பாரத. அருச்சுனன்
Si. 40).
கோமணம்

kémanam, ns. [Tu. komana.]

Man's loin-cloth.

Carmepaimy
ஆண்டி.

kémaram,

Garmwapwaerd
perh. kOmala-miilaka.

566 கோவணம்.

Collog.

komananti, n. 4 சோமணம்

See Caraggdry.

n.

<M.

kOmaram.
ஷவே

முருங்கை. (சங். ௮௪.)
கோமளம்
Softness,.

1.

Square

spurge.

komala-milakam,
Horse-radish

1581௨0,

tenderness;

1.

n.

tree.

See

<kOmala.

Guweérauw.

1.

கோமளச்

Qsrepi.s (AGare. 5, 68). 2." Youthfulness, juve-

ர]; இளமை.

கோமளவான் கன்றைப்புல் (இவ்.

Boars. 4, 4, 5).
3. Loveliness, beauty; onpg.
(சூடா.)
4. Milch cow; apmatiue. (Gur)
5.
A kind of ruby;

wrexPiscums.

மாணிக்கம் ஹு

ஹளமுங் சோமளமும் (5. 1. 1. ii, 431, 51).
கோமாட்டி 101, 1. “கோ?
ஆட்டி. See

கோமகள், 2. சவிரிதழ்ச் குறச்சோமாட்டி. கணவனை
(குத்றா. தல. அத்பயன். 49).

கோமாணங்கையர்
<Csrurer
+ emeswt,

பெத்து (பெருங், ஈரவாண.

சன்.

புரிவதிற்

Garg?

6௪௪ சதுரக்கள்ளி, (மலை.

2. Lady in authority, mistress;

தலைவி, (பில்.)
கோமகன்
Prince,

காவல்
4௦௦

8.

எங்கோமகளை

kGmaram,

8611 6 a ai. (G. Ta. D. I, 109.)

edible kernel is removed;

அறிவற்றவன்.

அடியற்ற மட்பாண்டம்.

“சோ

Anger,

1 ௨10294; காட்டிலுள்ள மரக்கட்டைவேலி.

கோம்பை?

n.

படைத்த

தேங்காய் முதலியவற்றின் மேலோடு, 79. 2. Emptyheaded

komarattati,

கோம்பு

coconut or arecanut with the husk, young
myra

1.

4கோம்பு-,

சினக்தறிப்பு.

16ஈழவந்

x. <go-maya,

torts+ 1. . A person who is inspired by Sasta
or other deities, and dances; srewarpacdw Cad
வங்களின் ஆவேசத்தால் ஆடுபவன். (G. Ta. D. I, 109.)

மொழிசொல் பச.த்தையர் (திருப்பு, 263).
கோம்பை!

103,

வக்தெய்து

ஆனகோமதி

கோமயப் பூச்சுச் செய்தே
arom.
Cow-dung;
(இரகு. sw. 79),
2. 0098 மா1௦6; கோழத்திரம்.
Loc.

Carure sry.

கோம்பு'-தல் %6௯றப-, 5 v. intr. perh, kup.
To be angry, furious; Farsae. (Ia.)

கோம்பு?

in Oudh; ஒரு ததி.

மசவம் (சம்பரா, வேள்வி, 5).

ஒந்திப்போது.

cristata;

Lacerta

Bloodsucker,

(பிங்)

The river

komati, x. <Gomati.

GarwA

cf. கோம்பை!.

kompi, 1. <@sndy-. 1, Chame-

leon, Chameles

signs

கோமாளம்

1189

கோம்பறை

komanankaiyar,
Queens-in-chief

ஐ.
in

a

14்றத'5 நலாண; அரசன்பேருந்தேவியர். பைச்தொடிக்.
கோமாணங்கையர் (பெருங். உஞ்சைக், 40, 63).
கோமாதாக்கள் 1%5-௯4(810.], 1. <go+.
The five

‘mother

cows’,

viz.,

nantai,

pattirai,

curapi, cuctlai, cumanai; 3803, U3Sms, am,
&Fin,

Sula என்ற ஐவகைப் பசுக்கள்.

ளாயினசை (வாயுசல், பாசுபத, 20).

சோமாதாக்க

கோமாயு komayu, m.<gdmdyu. Jackal;
BP. (Se.)
கோமாரி 1௩83, £. 4764. [7 gomari.]
Foot-and-mouth disease of 009;
பசுக்களின்
பாதங்களிலும் வாயிலும் காணும் நோய்வகை.

கோமாள் 16048], x. <@sr +. See Carwash,

பரன் கோடிய குதிப்பினனால (பெரும், மச, 8,
59).

கோமாளம்

kémalam, n. cf. kumala.

kimélam.]
Jumping,
romping,
bullocks.
See gibwremb. (w.)

as

of

[M.
fat

நிலையிலாத

[8516 0017002) கோணங்கி.
ச்கசீ/,]
கோமாளி (இருப்பு. 530).

கோமாளிக்கூத்து

komili-k-kittu,

1.

நகைப்புவிளைக்குஞ்

Buffoonery;

<@smoraf+.

[M.

9. 4கோமாளம்.

1508]

கோமாளி

செயல். Loc.

கோமான்” 164, x. < Gar, [M. kdman.}

1. 110)

(பெரும்.

வ.த்தவர் கோமான் வயவர் இரிதச

அரசன்,

உஞ்சைக். 44, 93).

2. Person

பேருமையிற் சிறந்தோன்.

16006) 1௦0)

சாமென்று மீளா
Spiritual

வாளாய்

preceptor;

முத்தோன். (இவா.),
கோமான்? 163,

(தேவா,

35.

கோமாற்கே.

1236,

(மிங்)

3.

of emi-

1).

4.

நால்,

3.

Elder;

சசி/க4மா.

Hog; பன்றி. (குடா.),

Gar

komi,

1.

மூறையுல் குடமூக்கலே

கோமியம்!

806

கோமதி.

1.

<goméadaka.

526 கோமேதகம்.

கோமியம்?

16௩0௨௯,

Collog.

Ganevrus

Candy

(சேவா. 432, 8).

kémiyam,

Cinnamon-stone.

(சங்.

௮௧.)

1. 566 கோமயம், 2.

komilay,

#.

Rude,

brutish

ற6501) காட்டுவிலங்கின் தன்மையன். (யாழ். ௮௧.)

Garapstd ki-mukam, 1. <gd-mukha.
5௦௦ கோழகாசனம்.

2.

586

கோழகி.

1.

ஒரு விரல்

உசாத்துக் கோமுகம் ஒன்று (5. 1. 1. ii, 176, 6). 3. &
ள்ப4 08 ரூ.0510] 1050ம்; ஒருவகை வாத்தியம்.

கோமுகாசனம் 16யய130வரகண, n. <id.+
Gsana.
Lit., cow-face posture.
A ydgic
posture which consists in crossing the ankles
and placing them on the hip joints; [usaler

முசம்போன்ற

இருக்கை]

கணுக்கால்களை

சந்திற் சேர்க்தம் ஐசனவகை,
கோமுகி 1-ஐயிய் n. <go-mukhi.
goyle as in the form of cow’s head,

இடுப்பு:

Gar-

projecting

from a building, pedestal of a lingam, etc.; us
முதலியவற்றின்
முகமாகச்
செய்யப்பட்ட
நீர்விழம்.
வாய.

Gargpans komukai, n. <id.

See Carpe.

ஒருமுழங் சோமுசையோடும் (சைல. பொது. 505).
கோமுட்டி. 6௯,
'கோமுட்டிக்குட்டு
<id.+@<@3.

ஈ. 586 கோமட்டி.
kémutti-k-kuttu,

101).
கோமுனி
5226) ராஜரிஷி.

ké-muni,
wv.
சரங்களேகொடு

உ.

Lit., the evidence of a Kémutti.

Evi-

dence equally favourable to the plaintiff and
defendant, evidence of ambiguous value; [Gar
மூட்டி சொல்தூஞ் சாட்] வாதிபிரதிவாதிகளிநவரக்

<id.+.
Royal
சோமுனி யிருக்கை

யோர் கூட மாக்கினான் (கம்பரா, வேள்வி, 49),
CarapS Haid

kd-mittiram,

Cow's urine; usaSdr

1.

€சசிம்.

Fo Si.

கோழூத்திரிகை

komittirikai,

n.

<go-

imtitrikd.
(Rhet.) Verse of two lines composed
in such a way that the 1st letter of the Ist, the

‘2nd of the 2nd, the 3rd of the Ist, the 4th of
the

2nd,

etc.,

when

read

together

form

the

1st line and the Ist of the 2nd, the 2nd of the
Ist, the 3rd of the 2nd, the 4th of the Ist, etc.,

form the 2nd 110 ஒரு செய்யுளின் முன்னிரண்டடி

மேல்வரியாகவும் பின்ஸீரண்டடி கீழ்வரியாகவும் எழுதி
அவ்விரண்டு

வரியின்

எழத்துக்கனையும்

கோழத்திர

ரேகைபோல் மாறிமாறிப் படிக்க ௮சீசேய்யுளாதம்படி

அமைத்துப் பாடூஜ் சித்திரகவி.

(கண்டி, 95.)

CarGugses Say kométaka-t-tivu, n.<gomédaka+.

An

annular

continent;

sa

களுள் ஒன்று, (௪. போ, பா. பச். 209.)

தீவு

கோமேதகம் 1௦610), 1. <gd-méedaka.
Sardonyx from the Himalayas
002

௦4

484-112)

(லெப். 14, 190, உரை.)

05.)

and the Indus,

நவமணிகளுள்

ஒன்று.

GatGwgtb' kométam, n. <gdméda,

See

கோமேதகம்.

கோமேதம்”

16-ரச(கர,

1.

<gd-médha.

00-58011006) பசுவின் வபையை அவியாகக் கோடூத்

துப்புரியும் யாகம்.

கோமேத மிராசசூயம் (உத்தரா.

திச்குவி, 11).
கோய் 169, ஐ. றா௦ற். 6644. 1, Vessel for
taking out toddy; scrpsagh பாத்திரம்.
ஓரித்
கோயிற்றேருமால் (yer. 300). 2, Small perfumeபாணிச்சேப்பு.

764).

சாக்துச்கோய்

3. The

2. நான், (சல். ௮௪.)

யய:

கும் ஏற்ப உரைக்தம் சாட்சியம்,

rule of aking; osagy Cripps yc. சோ
முறை யன்றிப் படுபொருள் வெளவிய (லப், 23,

௦0)

Trade-secrets, as of a Komutti;

கோமூட்டிச்சாட்டு

கோருற்றவர் ké-murravar, 2. “கோ?
முற்று, 101125; அரசர். சோழுற்தவர் சொள்ளு
தல் (அஷ்டாதச. பச், 71).
கோழுறை
ké-murai, 1. <id.+.
Just

(Gas.

கோழமட்டிகளின் வியாபார ரகசியம்.
<id.+.

கோயில்

1190

கோமாளி

Carwdeemr

second

புய

naksatra;

செல்வ

use?

kéya-k-kan, n. perh. id.+.

Squint eye; wrmscer.

Loc.

Caner kéyil, n. <@sr3+ Qe. [T. kéyila,
M. kéyil.]
1016 3;
eer

(Mav.

1. Palace, residence of a king or
அரண்மனை. கோயின் மன்னனைச் குறு”
20,

47).

church, chapel; gous.
யண்ணல்

கோயில்

(பரிபா,

2. Temple,

sanctuary,

அரும்பொகுட் டனைத்தே
பக்.

174,

செய்யுள்,

2).

Sacred

3.

(தேவா.)

pfstieb. Can

யிங்கே போதராயே (வ்.

of the

&gbusb.

of Chidambaram;

town

4. Srirahgam;

pSerarr

பெரியாழ். 2, 9, 4).

5.

Silver casket enclosing the lingam worn by
Lingayats; fumsask தரிக்கும் இலிங்கசம்புடம். Loc,
6. Parish

church,

parish; Gam®iupy.

(J.)

(மணி. 2, 19) உரை.)
கோயில்கொள்(ளுூ)-தல்

7.

1941-1017,

௨.

To take up abode in, inhabit;

வாழுமீடமாகக் கொள்ளுதல்.

1.

Cow or bull belonging to a temple; Gam@bg,

விடப்பட்ட மாட, 2. Trained bull taken
wandering mendicants; GugwnemorG. Loc,

by
3.

See Gana? banter.

GarwWevam fund koyil-variyam, n. <id.

Managing committee of a temple; Ganu?d

+.

விசாரணைச்சபை. ஸ்ரீ சோயில்வாரியம் . . . ராஜராஜ.

க்ரமவித்தனும் (8. 1. 1. iii, 188).
கோயிலார் 169414, n. <id.

Servants of a

temple; கோயில்வேலைக்காசர். (யாழ். ௮௪.)
கோயிலாழ்வார்
(Vaisn.)

%0341-31940) ௩.

416.4.

1. Box-shrine for private worship;

ஆராதனைப்பேட்டி. 2. Inner sanctuary or sanctum
sanctorum of a temple; s5tuss&gab. Carer

வார்ச்குள்ளே QuAuGugurd sen acritsqerOp
படி (இவ். இருமாலை, 21, வ்யா. 76).
கோயிலாள்

184],

440.

Crowned

புறம்

கோயிலாளும்

தானுவ்

பட்டத்தரசி.

9068

ஈ.

போக்துநின்று (பதிற்ஐப். 8, பதி. இறத).
கோயிலொழுகு 1831-01யிவ ௪.

<id.+.

A book dealing with the history, properties,
Srirangam temple; photaseid
etc., of the
கோயிலின் வரலாறு கூறும் நூல்.

Carper
<id.+.

tomrtd

koyir-kattanam,

Palace-zenana;

அந்தப்புரம்.

பிசாட்டியார். எழுக்தருளியிருக்ற
மாய் (ஈ9), 10, 10, 9).
Gari pars

7.

பெரிய

சோயிற்கட்டண

koyir-katti, n.<id.+. Balls

of cooked rice distributed in temples; acérouw&
கட்டி.

Cand Hao
The

parish

GG koyir-kanakku, n.<id.+.

registry;

விவாகம் ஜனனம்

மரணம்

eatGsrm

சிறிஸ்தவரின்

முதலியவற்றைப் பதியும்

கோயிலிலுள்ள கணக்தப் புத்தகம். (யாழ். 5.)

Car pawevtd

kéyir-kilam,

கோயில்களில்

அவ்வக்காலத்துச்

n. <id.+.

Temple worship performed at different hours

சேய்

Gar penton koyir-kalai, n. <id.+.
bull.

Fat

and

unruly

fellow;

ஓக்கு விடப்பட்ட காளை] அடங்காத்தடியன்.
Baru
HA arvotd kéyir-kiriman, n.

Lity
[கோயி

<id.

+. A village belonging to a temple; Ganu?
லுக்தச் சோந்தமான கிராமம். (44. 0)

CGarup@r_1y.

kéyir-kutti,

ச.

566 கோமிற்பிள்ளை, 047.

திருச்சுடி.த் தானச்சைச்

கோயில்சொண்டான் (இவ். இருவாய், 8, 6, 5).
GarWevuwr@ koyil-matu, ஐ. 418.4.

day;

யப்படும் பூசை. Collog.
temple

(Mus.) A kind of time-measure; praSiggnég.

ir, <@smI+4+.

கோயிற்பற்று

1191

கோயில்கொள்(ளு)-தல்

கோயிற்கூறுணி

“164.

koyir-kuruni, n. <id+.

First kuruni of a harvest given as an offering to

the temple; sdf

padrpporsé Gamtguagd

கொடுக்தம் குறுணியளவுள்ள தானியம். 4,0௦.

கோயிற்கூட்டி
கூட்டு-,

பேயாட

ரர வ,

9250);

கூ

கோயிலைப்

சுத்தஞ்செய்பவன். 04.

கோயிற்கழைத்தனம்

<id+
பெருக்கிச்

1:6717-%ய121-1-

tanam, n. <id.+.
Hypocritical behaviour,
characteristic of courtiers; asedér spas Sauer
ளார் காட்டும் போலிவணக்கம். நீங்கள் சோயிற்கூழைத்

சனம் அடிச்றபடி இதுவோ! (இவ், இயற். இருவிருச்..

99) வ்யா. 468).

கோயிற்கேள்வி
Temple

koyir-kélvi, x.

manager;

Gamo

<id.+.

oferstamdaroc.

(1. M. P, Nua. 191.)
Gar pero gi koyir-cintu,

உ.

<id.+.

Sandal-paste of superior quality, as suited to a

king;

owet

கோயிற்சாந்தை

ofsh3fu
உன்னால்

இருப்பா. 10, வ்யா. 120).

கோயிற்சுற்று

கலவைசீ

ஒளிக்கப்போமோ

kéyir-curru,

சந்தனம்,

(ய்.

1. <id.+.

Vicinity or neighbourhood of a temple; Gamu?av
அடூத்துள்ள டுடம்.

கோயிற்சேரி 1694-௦60் ஈ. <id.+.

Part

of a village belonging to a temple; Ganufguég,é
சோந்தமான கிராமப் பததி.

(34. G.)

கோயிற்பண்ணியர்விருத்தம் 1691-றவniyar-viruttam, n. <id.+.
noran-tirumurai composed

A poem in Patiby Nampi-y-antar-

Nampi; நம்பியாண்டார்தம்பியால் இயற்றப்பேற்றுப்.
பதிஜனேராந்திரழறையுள் சேர்க்கப்பேற்றுள்ள ஒரு பீர

பந்தம்.

Gar

Hupp

koyir-parru, n. <id-+.

1.

Lands, etc., belonging to a temple; Ganu?gué
குரிய நிலம் முதலியவை. Loc. 2. Parish district
belonging

to

a

church;

&Pergad

அதிகாரத்துக்குட்பட்ட ஊர்ப்பததி.

0117.

GamPoSer

Car

p97 Hat.cot_

koyir-piratistai,

1.

1, Consecration of a temple causing
<id.+.
the deity to take up its abode in the idol;
2. Establishment

கும்பாபிஷேகம்.

%6ர1ர-ற118்)

“064.

ஈ.

கோயிற்புராணம் 16917-றபா$றகற, ௪. “14.

+. A purdnam by Umiapati-civacariyar dealing with Chidambaram; #ghusundiiugengss

குறித்து உமாபதிசிவாசாரியர் இயற்றிய புராணம்.
kéyir-puram,

Land endowed

to a temple;

மாக விடப்பேற்ற

நிலம், 1788.

கோயிற்பெருச்சாளி

n. <id.+.

Gamufguéaé

Lit. temple-bandicoot.
“104.
misappropriates the temple funds;

who
One
[GasmSaleo

வாழும் பெருச்சாளி] கோயிற்கோத்தை அபகரிப்
போன். உங்களப்பன் கோயிழ்பெருச்சாளி (சனிப்பா.).
GarwatGivana
Portion

180016;

(௫௩0)

koyin-mérai,

of agricultural

produce

கோர்வைப்புகையிலை

n.

for

கோயிலுக்குக் கொடுக்தம் மாசூல் பததி.

CanWest anw kéyinmai, n. <id.

dignity, pride, as of a king; Gumaw.

1. Royal
ஆடிமை

<@sriew1+.

%608ம்-ற-றயிகம்ஆ-

Tobacco-leaves

on a line; ysnauftev 2,645.

Gari gr

kérja, n.

<U.

strung

(W.)

korja.

Bale of

ஜவுளி ழட்டை.

(0. 6.)

Garréapr
57
go-raksa+.

korakka-natar,

n. prob.

A Siddha, one of navandta-cittar;

நலநாதசித்தருள் ஒருவர். (௪...
கோரக்கர்

korakkar, 1. 886 கோரக்கநாதர்.

கோரக்கர்கூறலி korakkar-mili, n, <Geroé
si+.

The drug ganja, as used

[சோசக்ககாதர் உபயோஓுத்த மூலிகை]
௮)
Garratb!
hora.)

korakam,

See Gara).

by Kérakkar;

கஞ்சா.

(க.

2. prob. gélaka,

[T.

(w.)

Gargaib®

kérakam,

Gargens'

kérakai, 1. prob. golaka.

அரும்பு, (பிஸ்.)
kéraka.]

<kéraka.

Bud;
[M.

1. Begging bowl of the Buddhist

ascetics;

1, 4).
CarW@permestinta.

(வ். பெரிய, 11,

பெளத்தபிட்சுக்களின் பிச்சைப்பாத்திரம்.

பட்டினத்தடிகள்

சிவபிரான்மீது
சிதம்பரத்துள்ள
பாடிய ஒர பிரபந்தம்.

kor-, 11 v. tr. [M. kor.] Corr.

of Gan-.

Cantéeavrb

kér-k-kalam,

n.

Crockery, earthen 405961; மட்கலம். (7.)

4283.

கோர்க்காலி %6-10:314 ஈ. 886 கோக்காலி.
கோர்ட்டார் 160120) ஈ. 45, லார

நரகற்க

trate, judge; furunfug.

கோர்ட்டு

கோட்டு

௩. <E.

ஸ்தலம்.

கோர்ட்டுமெளகூப்பு

ஸர்)

நியாய

kOrttu-maukippu,

n, <id.+U. maukaz.
Closing of the court;
கோர்ட்டுச் சாத்துகை. (C. G.)

GCanrtenas korvai, m <Gan-. [M. kérva.]

வோ,

௦4 கோவை.

5, 59, அரும்.)

கோரகை:

101,

கோரகை?

நாவப்,

2.

கோச

<héraka,

n.

கோரகம்2, (உரி, நி.)

koyinanmani-

milai, 7. <id.+ srerwesf+. A poem by Pattinattatikal in praise of Siva at Chidambaram;

Gani- Sev

(மணி.

1.

2, 1,௨016; அகப்பை.
யென்னுமச் கோயின்மை யாலே (இவ். பெரியாழ். 5, சைக்குட் ப.திசுக.ற்கம் (தைலவ.
பாயி, 14).
2. Arrogance, conceit; Cagag. சொக்கை
1,4).

ஈஞ்சண்ட சோயின்மைகொலோ

A

cloth containing 20 pieces; 20 உருப்படி அடங்கிய

<id.+.

set apart

n.

together

தரம

1%6917-றனய௦08]%) 2.

kérvai, ம. perh. Garg.

ரர௦€; அன்ன வேட்டியேன்னும் பாத்திரம்.
ilai,

Church warden; sexton; &pimgaudGamtcddr a8
anf. Chr.

கோயிற்புறம்

Ganitenai?

kind of metallic vessel for taking and serving

of a church;

கிறிஸ்தவக் கோயிலின் தாபனம். (18.
கோயிற்பிள்ளை

கோரணி

1192

கோயிற்பிரதிஷ்டை

886

See

கோரக்கர்ழலி.

(இசாசவைத். 149.)

Ganong! korakai, n. ci. kokila.

00010௦) குயில். (பி்.)
கோரங்கம் kérankam, 1.
balan.

566 நேல்லி.

கோரங்இ
mom plant.

myro-

(மலை.),

kéoranki,

n.

<korangi,

566 சிற்றேலம்.

Can rmA pa
*..

Emblic

Indian

Carda-

(மலை.),

korah-kilanku, n. <Careor

566 கோசைக்கிழங்த.

கோரசம் 1020௧0, ம. A kind of partridge;
Fam aTdérgud Upmacuens.

Canracim_to

(Se.)

kdrantam,

1. <kurantaka.

1. A species of conehead.
See Gugdiaig&.
(பிங்.) 2. 11002.
586 மந்தோன்றி. (3)
3.
Thorny nail-dye. See Cathypcrat. (ase. ange.

10.)

Ganzeah
Mockery

by

korani,
gesture;

n.

prob.

mimicry;

ghéra.

1.

Gacdém3s.

தோகையர்

பாலர்கள்

கோரணிகொண்டு

உடற்கூத்றுவண்ணம்,

3).

(பட்டினச்,

2. Grimace,

distor-

tion of the countenance, as in pain or mimicry;

மகங்கோட்டுகை,

(w.)

(௩)

3.

Epilepsy;

#Stamgt.

4. Captions complaint; pamypeatiy. (J.)

Gari 555

kora-tantam,

௬.

<id.+.

Curved tusks, as of wild boars; ad@sg Sat.

Gans Sb ko-ratam, n. <gd-ratha.
generally drawn by oxen;
களால் இழக்கப்படும் இரதம்.

Gupiumgu

566 கோரதந்தம்,
2. Deformed
wree us.
3. Poisonous fang

எநது

teeth; ofars
of a serpent;

பாம்பின் நச்சுப்பல். (54.)

கோரம்!

16௩௭,

n. cf. géla.

[T. kora.]

Metallic dish or plate; oxy. அமுதுடைச் கோச

நீக் (சம்பரா, அயோத்இ, மந்திரப், 25).
kéram, u.

6,

Swiftness,

<ghora.

fleetness,

1. Severity,

speed;

விரைவு,

(Bar.) 7. Horse of 01௦12 142; சோழன் கதிரை.
(பீங்.) கோர்த்துக் சொப்போ சனவட்ட மம்மானை
(கணிப்பா.).

(இவா.)

8. [T. gurramu.]

Horse;

sfes.

9. & mineral poison; Ganarauutapreeris.

(சங். ௮௪.)

10. cf. a-ghdra.

A mantra; ௮கோர

மேன்னும் மந்திரம். (சணிசைப்பு. ௮௧2, 391.)
Gang’

koram, ஈ.

கோரம்பர்
ambara.

2.

(Gum)

நந.

கோல்

Pole-dancers; aanpaa gst.

கோரம்பலம்

@srod?.

866 கோரகம்&,

16,

(J.)

kérampalam,

1. Diversion,

ment, buftoonery; Gacfaems,

(W.)

nm.

perh.

drollery, amuse2. Excuse,

sub-

terfuge, pretence, shift, trick; s$£a. 3. Altercation, bickering;

கோரம்பாய்

Lugs. Collog.

amisscoranc.

1௨0-08௫)

கோரம்பு

%ாவறையு,

கோரா

1. 866 கோரைப்
Biby.

Gstaad?

cf.

அதுவுமுன்

கோசம்புச் கேற்கு மன்றே (இவ். பெருமான். 6, 4).
கோரரூபம்

kéra-ripam,

1.

<ghéra+.

1. A hideous figure; uwdis owner aac,

hell; நசகவிசேடம்,
150

14.4

%60&, n, <Mhr. hora. [T. K. k6rd.]

குதிரைழதலிய விலங்த.

கோராகோரம் 16781067௨௯, 2. 42%
ச்சம.

&0611; நரகவிசேடம்.

107.)

(வ,௬. சுவர்க்ககரக.,

Gar srasm A kéra-vari, 2. perh. id.
+ vars.
Violent storm; Gugayse.

கோரான்'
சுரந்து, 1.
Ganges
Sper.
become

(J.)

1630,

n

Torch tree,

See

koran,

a.

The

See

.

Car
-g a

To

Koran.

kori-, 11 v. intr. <ghora,

violent,

vehement;

to rage; eGo

(இருவிளை. குண்டோ. 16).
Gari? kori, n. <Gauri. Parvati; urtad.

சோரியென்

னுள்ளம் குலாவிகின் ருளே

(சவதரு. சுவர்க்ககரச, 107.)

2. A

(இருமர்,

1110).

கோரி?

kori, n.

<U. gor.

Muhammadan

tomb, mausoleum; wan suk sums

கோரிக்கை
Rorika,
tion;

kérikkai,

K. Tu. Rorike.]
வேண்டுகோள்.

Gat feng’
kOrika.]

n.

5b0Cr.

<@sngi-.

1, Request,

[T.

solicita-

2. "98164, 065118) விருப்பம்.

korikai, n. 0. கோரசை3,

Ladle; aatimu.

qoéCarfias

[18.

Gaiyso

(தைலவ, தைல. 135, வரி 137).
கோரிகை? 161113], 2. perh. @ani-.

Large

ola bag for grain, set on a wooden horse;

wa&

துதிரையின்மேல் வைக்தம் ஒலை நேற்கூடை. (7.)
கோரியை! kériyai, ஈ. 586 கோரிகை1, (யாழ்.
a8.)

Garilenus? kériyai, #. 886 கோரிகை&, (J.)
கோரு'-தல் 160௩, 5 ஐ. 4. [7, ம, born,

K. M. koru.}

கோள்ளூதல்.

1. perh.

Wickedness;

சட றன.

Loc.
1. 091012௧௦24 ௦100) சலவைசேய்யப்படாத
டை.
2. பீடர்சம் (11820;
சாயமிடாத
நூல்.
3. 0ம(வாயஎம் ௫௦96) மயி], 61௦.) பழக்கப்படாத புதிய

1. 77௦ 120656) 501101)

கோரை

வேண்டிக்

2. To wish, desire; af pbyss.

கோரு*-தல் மய,

Ror SINGS

கோழம்பம்.

1602-4),

யாதல். கோரிச் தொன்பது வாயிலும் . , . கொளுத்த

cruelty, vehemence; CanGano. (Se) 2. That
which inspires fear; osiapag.
Gorgas
கமலமுவ் கோமமாம் (திருச்செர். பு. 13, 12). 3. That
which is hideous; விகாரமானது. Collog. +.
Heat; உஷ்ணம். (சுடா.)
5, & 1811; நரகவகை,
சோச மதுதான். முதனசகம் (வெ.தரு, சுவர்ச்கமரச.
107).

கோரவாரம்

ஆரம். 8200219000 (126; சந்தனமரம். (யாழ். ௮௪.)

A car,

Garr grt kérataram, . <ghdra-lara.
கறல!) தரகவிசேடம், (கவெதரு. சுவர்ச்சகரக. 107.)
கோரப்பல் %612-0-றவி, ஈ. “சோரம். 1.

கோரம்

கோரைக்கிழங்கு

1193

கோரதத்தம்

3 v. tr. See Gangu-, 4

sam chit Car@@eper. Loc.

பப், 11.

ச்௦க.]

bulrushes, Cyperus; புல்வகை,

கோரைகிழங்கு

Sedges and

(8. 8).

%60௨1-%-8118ங்%ய

nm.

கோரை,
1. Fragrant tuber of Cyperus
rolundus; pigtansams.
2, Straight sedge
மய;

முத்தக்காசு.

(பதார்த்த, 443.)

கோரைஇண்டி. korai-kinti, உட வம]
இண்டு-, 886 கோரையுள்ளான்.
கோரைகுத்இ 1024-ல் ப. <id.+. See
கோரையுள்ளான்.
கோசைச்சம்பா korai-c-campa, u. <id.
+. Rush-paddy; shurC scams. (usta. 811.)
கோரைப்பாசி 16ஈப-2-ரக்ர், உ. <id.+.
A

species

of

moss,

Sida

humilis;

unFans.

(w.)
Garengtimus kérai-p-pay, ௩. <id.+.
Grass mat, bulrush mat; Garonginpooord @érets
பட்ட பாய், 0௦1100.
கோரையுள்ளான் 1ம£வ்3ஃப](8, 2. <id.

+.

Snipe,

Callinago

gallinaria;

பறவைவகை, (பதார்த்த. 885.)
கோரைவெட்டி. மீமாவ்லஷழ்
வெட்டு-,

கோலங்காட்டு-தல்

1194

கோரைூண்டி.

ம30ிம்ற;

அணியின்சித்திரவேலை.

1௦0௫7;

திரட்சி,

korécanam,

n.

கோல்” 1661, உ. £ச்ச/க.

See Car

[T. 6/5) K.

M. él, Tu. kdlu.]
1. Rod, stick; acy. அலைக்
கொரு
கோறா
(கலித், 82),
2. Branch; wd

கொம்பு. (சூடா.) 3. 5128; ஊன்றுகோல். சோதூன்றி
(sro, 13). 4 Sceptre; CamiGard. Cawero

11).

கோலிடை

கோடா

5. Measuring rod; sjaray

யுலக மளத்தலிண்

(கம்பரா. ஈசசப்.

6. Brush, pencil, as for painting;

blind

#380%

8268 Gard. (பிங்) இன்னமூது கோறோய்த்து:
(ess. களன்தூ, 89). 7, Staff or stamp for

kél-mattam,

கோல்மரம் kél-maram,

1. <id.+.

To

propel

boat

with

oars;

with

ornamental

brim;

விளிம்பு

கோ லாக (பரிபா. 3, 74),

wWEIGeurs apa |

15. 1012-5102; யாழின்

A

பிரம்பு

கட்டின வட்டில். மணிச்கோல் வள்ளத்தவ னேந்த
(வச. 2700).
Carvalapssr@ kédl-vilukkatu, உ. “ரல்
+. Chance, accident; s5Gsua.

Caroaeps srt

டாலே பரிகாசமாயிருக்கையன்.நிக்கே (ஈடு, 4, 10, 5).
கோலக்கல்

1618-1121,

2,

A kind of white stone powdered

4கோலம்14.
and used

drawing decorative figures on the floor;
போடியாக இடித்தற்தரிய கல்.

கோலக்காரன்

1012-12-18,

pepper.

குடை முதலியவற்றின் காம்பு.

ors

கோல்வள்ளம் 161 4வி1வ0, 1. <id.+.

(இருவேங். சலம். காப்பு,
(சூடா.)
14
Handle,

13. Spear; mtg.
of an umbrella;

<id.

gcrcae

(பெருங், ஈரவாண, 8, 134). 9. Rattan, cane;
Gotu. 10. Horse-whip; gfemrseibuty.. (Gur)
11. Ploughshare; Gamp. (ua.)
12. Arrow;

அம்பு. ஐல்கோலை வென்றுகைக் கொண்டமுச் கோலன்,

Pole

Garsvaic9-55sv kél-vali-, v. intr,
+.

Ladle with a long handle, as used

கைச்கோ லுமிழ்க்த வெற்படு இறுதி

<id.+.

of a cart; வண்டியின் எர்க்காலமரம்.

Humorist,

3),
as

intr.

a staff;

2.

marking; piSamrdGane. (W.)
8. Stick used
for churning the flint stone to produce fire;

தீக்கடைகோல்,

௨,

with

Staff-height, as a standard; Garaeray.

1085.)

கோலதூஉங்

kdl-kotu-,
the

<id.+

cup

கோல்.

lead

edreande

வாசனைப்பண்டம்.

தருவது மன்னவன்

To

கோலாற் கருடனை நடத்திவருதல். (19.

தள்ளுதல்.

செனின் (குறள், 546).

1. Jujube tree. See

2, ]8யமீடு நிமலர்) தெப்பம். (9.)

கோல்கொடு-த்தல்
கோல்.

Bezoar taken from the stomach of cows;
பசுவின் வயிங்றினின்று எடுக்கப்படும் மஜ்சணிறழள்ள.

வென்றி

வளையினார்க்கு (Pas.

கோல்கொள்(ளூ)-தல் 161-101) v. intr.
<id.+. To drive, aS a car drawn by horses,
with a whip in hand; GaipgeSwor Csgud aed.
கொள்வார் கோல்கொள்ளச் கொடித்தண்டே Crp
வோர் (பரிபா, 11, 51).

GarGrretem korocanai, n. <gd-rdcand.

கோல்" %61, ஈ. றாம். கோலு-,

சோணித

இலந்தை, (சூடா.)

ரோசனை.

(பதார்த்த,

. . ,

209).

566 கோரையுள்ளான்.

Gar@rrecrtd

வார்கோல்

குறுக்சொடி. மகளிர் (புறநா. 36, 2). 21. 13௦0080௯55,

Garaint_t_t

உ.

20. Exquisite work-

இழ்ப் படின் (குறள், 558),

jester; GacSéannee.

for

Ganects

1.

<id.+.

Loc.

Garwatienus kdl-akappai, n. <@sro1+4.
in the

pre-

paration of large quantities of rice and curry;
நீண்டகாம்பையுடைய அகப்பை.

2௦௦.

Garevetb kélakam, n. prob. kdliké.
See £tus9.

Caraviia_@-Sev
“கோலம்.

To

put

Long-

(wrv.)

kélan-kattu-,
on

dress

as

v. intr.
an

actor,

கோல்பொசச் சிவந்த , , , விரல் (வேக. 459),

dress up for theatricals; to put on a mask or cos10006; நாடகம் ழதலியவற்றிற்த வேடம் பூணுதல். (7.)

0௦4 கீர்றறக௦்) ஐப்பசிமாதம். (தைலவ. பாயி. 55.)

<id.+.
To conduct the bridegroom and the
bride to the marriage dais; வதூவரர்களை மணப்
பந்தர்க்த அழைத்துக்கோண்டு வருதல். Loc.

நரம்பு.

16. Balance on the principle of a steel-yard,
beam
௦04 5081;
துலாக்கோல்.
(பிங்)
17.
ம்4ீமக ௦( (96 204120; துலாராகி, (இவா.) 18, The
19. Government, rule; அரசாட்சி, மன்னவன் Carp

கோலங்காட்டு-தல் 1124-1300.)

v. intr.

கோலங்காண்(ணு)-தல்

1195

கோலங்காண்(ணு)-தல்

161248)

௨

கோலரம்

கற்போடி மதலியவற்றலீடங் கோலம்,

சரை மேழுஓக்

fr. <id.+. 1. To adorn, beautify, decorate; கோலமிட்டு (குமா. மீனாட். குறம். 25), 9, ஜயர
அலங்கரித்தல். சோலக்காண்படலம், (சம்பசா.) 2, of providing pregnant woman with bangles in
To

reduce

one

to

பத்திற்த உள்ளாக்ததல்,
கண்டான்.

a

wretched

condition;

gyér

அவன் என்னை இக்கோலல்

10௦,

கோலங்கொள்்(ளூ)-தல்
intr, <id.+.

1. To put on appropriate dress;

கொற்றவை

போய்த்தோற்றங் காட்டுதல். 3, 1௦
20 வறற2ோ௨008) மந்தாரமாயிரத்தல்.

ஷலா
(9.)

கோலங்கொண்டு (பரிபா. 11, 100), 2. To put it on;
a

கோலச்சங்கு
kdla-c-canku, 4.
<id.+.
Mistletoe berry thorn,
See முட்சங்கு. (1)

கோலச்சாரி 181-௦-௯ிப், உ. 414.4.

Mase

querade dance by a woman of the Vétar
caste disguised as Durga; வேட்டுவமகள் Car
ஐவையுநக்கோண்டு 6h mga. (Aoi. ப.இ. 73,

உசை,)
கோலஞ்செய்வாள் 1:6125-௦ஷ௩க], உ. <id.
+.

Lady's dressing-maid; s%ve?az, quinn rd

செய்பவன். (குடா.)
கோலடி. 161-211, உ, <@aru!+.
with

hand;

குவித்துக் கோலாலடிக்கை,

கோலதகுடவேர்

(இசாசவைச்.)
கோலப்பொடி

தானியத்தைக்:

(9. 8௩. ற, ர, i, 210.)

kélanakuta-vér,
root.

cherry

winter

Indian

maunaygs

886

n

+. Rice-flour or white stone-powder used for
drawing decorative figures in houses; Gamo

மிடுதற்குதவும் அரிசிமா அல்லது ஒநவகை
கோலம்!

M. kélam.]
5010806055)

கோ.

45).

வேள்ளைக்

%618௯) ஐ. [7 சச/கமடி 18. 86/4,

1. Beauty,

அழத.

கோவச்

2, 0௦1௦ய;

gracefuiness,

hand-

தனிக்கொம்பர்

(இருச்

நிறம்.

சார்க்கோல

மேணி

யானை (கம்பரா. கும்பச. 154), 3, 1௦0, வ்ஹது
external or general appearance; agasb. wrgo_a

கோலம்.

4, Nature; தன்மை,

jewelry; ஐபரணம். குறங்கணே இரண்டன கோலம்.
பொரு௮ (சலப். 30, 18), 7. Adornment, decoraembellishment;

month

after

conception;

விளையாட்ட.

Wretched

அல்லமன் றன் கோல

(பிரபுலிங்,

பிரபுதே,

condition; Cugsgidru

கோலம்”

14180,

2௩

73).

Sav.

11,

Loc.

<Cargs-.

1. Exer-

14௦, வீ) ழயற்சி, கோலங்கொளுயிர்களும் (இவ்.
இருவாய், 5, 6, 10). 2. $மாவோபிள) சிறு நீரோட்டம்.

(Ss)

கோலம்? 16180, 8. 485/8.

௦2; பன்றி,
(பரிபா.

1. Hog, wild

கேழ நிகழ்வாச் கோலமொடு பெயரிய

2,

16),

2.

Porcupine;

(@ar.) 3, Jujube tree,
4, மடி தெப்பம், (.)
கோலம்

kélam,

Monkey; satis.

tperembudrd.

866. இலந்தை, (பிய்.)

1.

perh.

g0-langiila,

(-Se.)

GaravidS kélam, un.

1. Areca-nut; urég.

(பிங்.) 2. Sponge-gourd,
த/க) பிர்க்து. (பிங்)

s. cl., Luffa acutan-

கோலம்போடு-தல்

%612-ற61ம-, ௦. intr.

“கோலம்,
1. To draw ornamental figures
on wall or floor with rice-flour or white stoneறம்; தரைழதலியவற்றில் மாழதலியவற்றல் ௮லங்

காரவரி இடுதல்,

2, 866 கோலங்கோள்-, 1.

கோலம்வா-தல்

[கோலம்வருதல்|

kolam-va-, v. intr. <id.+.
5101) ஊர்வலம் வருதல். (18.)

கோலமா

To go in proces-

%618-8, ௪. “40.4.

526 கோலப்

போடி.

கோலமாலம் 1612௯81201), n. Coral plant.
See மலையாமணக்த.

(மலை.),

கோலமாறு-தல்
கோலம்.

௨006

௦2 8855;

kdlamaru-,

ழன்கோண்ட

தோற்றம்

ஈகுடனுல் கோலமாறிளுன் (சனிப்பா.),
disguised;

ஐ.

intr.

To change in appear-

1,

(8)

மாறுதல்.

2. To be

to put on dress, as an actor; Garapib

5. Costume; ap- GurGse. (w.)

propriate dress; attire, as worn by actors; trappings; equipment; habiliment; வேடம். உள்வரிச்
கோலத்து (லெப். 5, 216).
6.
Ornament,
as
tion,

1]1ஷு, 500;

அழுக்கிரா.

kdla-p-poti, 2. 4கோலம்!

கற்போடி.

30.

. Threshing

of paddy and other grain with sticks, after beating them

fifth or seventh

மென்சொல்வேன்.

161244201௨

சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ற வேஷம் பூணுதல்.

the

கர்ப்பிணிகளுக்கச் சேய்யும் வனைகாப்புச் சடங்கு. Loc.

அலங்காரம்.

புறஞ்சுவர்

கோலஞ்செய்து (இவ், இருமாலை, 6). 8. 080 21௨1

figures drawn on floor, wall or sacrificial pots
with rice-flour, white stone-powder, etc.; wm,

Canw@-gev
+.

kdlam-itu-,

586 கோலம்போடூ-,

பிடித்தல்

1.

v. intr.

CsradOsa

<id.
Ger

(எனேக். 458).

கோலரக்கு

161-௨ஈபீப0,

nn

4கோல்14.

prob.

id. Shoot

Shellac; Ganousa3. Loc.
Garavatd

kélaram,

from a seed or root; pear.

n.

(#3)

A kind of blue vitriol; gfe. (12)

kbla-v-unavu, 1. <kola+.

Garwajosray

[weirgiWeir eemay]

Sedge tuber, as hog’s food;

கோரைக்கிழங்கு. (இசாசவைச்.)
கோலவேர்

in sandy tracts.

8612௮0, 1௩

A plant growing

See நிலப்பனை. (மலை.)

அது“,

கோல்

1.

kélarai,

கோலறை

Working area portioned out for each individual
Jabourer, «as determined by a measuring-rod;
கூலியான்

செய்து

வேலைசேய்தற்காக

அறுதி

அளஷூகோவால்

வாணிச்சிச்இடும்

நிலம்.

கொடுக்கப்பட்ட

கோலறைச் கோரா னளின்றி (இருவாலவா. 30, 8).
GarwenawW@ga) kédlarai-y-itu-, v. intr.
To measure off an area for
கோலறை-,
work for different labourers; GatvGaimph @LB

களைக கூலியாட்களுக்த வகுத்துக்கோடூத்தல். மனைக
டொறுவ் கோலறையிட்டு வேண்டி யடைப்பாயென
(இருவாலவா. 30, 6).
கோலா! 615, ௩. [M. 66/சா.] 1, Flying
fish,

Exocatus;

பறக்தம்

மீன்வகை,

(யாழ்.

௮.)

2. Garfish. garpike, Belone; மீன்வகை.. (1. 30. 203.)
Gaoun’
566 திப்பலி.

கோலா?

k6la,

n.

<kdlG.

Long-pepper.

(மலை.),

கோலாக்கட்டா

uranh.

A kind

Mod.

1618-101௮)

உ.

A sea-

fish, greenish, shot with blue, attaining 18 in. in

length, Chorinemus toloo; 18 apigeoSemb amt
வதும் நீலமிடையிட்ட பச்சைநிறழள்ளதுமான கடல்
மீன்வகை..
கோலாகலம்

kélakalam,

1.

<hélahala.

1. Loud and confused noise, clamour,
கூக்குரல்.
(பிக்.)
2. Parade,
show,

௯)

ஆடம்பரம்,

கூசாரும்

uproar;
ostenta-,

வேல்விழியார் கோலா

சலல்ச ளெல்லாம் (பிரபோச. 27, 14).
Cararavtbusin 2- Ge
pannu-, v. intr.

<id.+.

To be

lead a dissipated or dissolute

நடத்தல், (W.)
_ Garevrered

kdlakalamdisorderly,

to

life; qygti@enoris

Kolakali, n. <kdléhalt nom.

sing. of kéldhalin,
Extravagant person fond
of display ௦0 ற௦ஈழ; ஆடம்பரமாய் நடப்பவ-ன்-ன்.

Carevits ®eld kdlankilam, ௨. <go-lan28/௪.

Langur,

white-bearded

entellus; wan. (Se.)

ape,

GareréA kolacci, n. cf. Garon.
of fish; Bdrame.

A

kind

kola-c-cura,
grey

of shark,

macloli; Bétosms.

Presbytis

A kind

“094.
Carcharias

brown,

or

(F. L.)

கோலாஞ்சி 101886, 1. ஜாம். கோலம்!. 12
one’s rank or condition; @utu.
191-801)

கோலாட்டம்
[T.

kOldtamu,

Tu.

style above

dress,

cessive decoration, finery in

koldta.]

game in which they sing and

(J.)

“கோல்

1.

1.

A

children’s

dance

in a ring,

marking time with beats of short coloured
ஜெ; வரீணமிட்ட கோல்களைக்கோண்டு தானத்திற்
கும் பாட்டிற்தமிசையச் சிறுவர் சிறுமியர்கள் தட்டி
விளையாடும் ஒருவகை விளையாட்டு.
செவ்வாய்ச்சியர்
கோலாட்டம் (காஞ்ப்பு, வாணீச. 54).
2. A
festival celebrated by gurls with Ad/@ffam in
the month of Aippaci, Karttikai or Markali; ஜப்.
பசி கார்த்திகை மார்கழி மாதங்கள் ஒன்றில் கோலாட்டத்
துடன் இளம்பேண்கள் கோண்டாடூம் ஒர விழா.
கோலாடி.

%51-4(6) 2.

<id.+.

royal authority or influence;

Sphere of

s7an%or

Castgutd

இடம். என்சோலாடி. குறுகப்பெரு (இவ். பெரியாழ்.
5) 44).
கோலாடு kal-atu, n. perh. id. +. A kind of
sheep; ay Garena.

Loc.

கோலாமாலாவெனல்

%618, ர. prob. E. kola.

of erated water; ghamats

கோலாச்சுறு

perh.

2.

kéla-lavanam,

கோலலவணச்

கோலம்! 0,

கோலி

1196

கோலலவணம்

1518-௬8/5---ஸவ,

n, Expr. denoting confusion

or disorderliness;

குழப்பக்தறிப்பு. கவியாண த்தைச் கோலாமாலாவென்று
ஈடத்திவிட்டான்.

10௦.

GarevrAéetd

kolérakamu.

kélarikkam,

1.

perh.

Duel; @gaut @Go scion.

கோலாலம்

kdlalam, x.

கோலாகலம்.

கோலாலமாகிக்

kind of net

generally

<kdldhala.

See

குரைகடல்வா

யன்

ஜெழுக்த வாலாலம் (இருவாச. 12, 8),
கோலாவலை %518-4வி124, 1. “கோலா!
used for catching

ஈன்) கோலாமீன் பிடிக்கும் வலை. 4௦௦.
கோலாள்
teer;

1561-8], x. <@sre14+.

தேர்ப்பாகன்,

T.

(R.)

அங்கவன்றன்

&
6௪/2

Charioகோலாளைச்

கொன்ற (பாரதவெண், 709).
கோலி! 161, 2. prob. @srgy-. 882; மலர்.
(8)
Gael? koli, n. <kdli. Jujube tree. See
இலந்தை. (பிம்.)
கோலி?

ழ்,

கோலி*

1614, n. <Mbr. goli. [T. M. goli,

66௨ திப்பலி. (மலை.)

உ. ௦.

26/4.

1௭.

Tu. géli.] Marble, a plaything; &g scrGam.
வான வினையாட்டுக்கருவி,

1197

கோலி
Garrod kéli, n. (L.)
See PapSSF.

1. cf. kdlaka, Privet.

2. A species of privet, s. tr.,

Ligustrim perroltetii; ydrsaxe0..
Gar9SSDa0
+.

Chowry,

kédli-k-karrai,-1. <Carad!

tail of the yak; arash.

(#0. 95.)

கோலிக்கொள்(ள)-தல் 161-211, v. tr.
<@argy-+.

To gather up, amass, accumulate,

as property; Gaig 13Cancranaed.

கோலிகக்கருவி

(W.)

kolika-k-karuvi,

௬.

4சோலிகன்--,
1,௦01) நெசவுக்கரவி.
கோலிகப்பறையன் 1:01118-0-றவரவ்ஜ, 1.
<id.+.
A division of the Pariah caste who
weave coarse cloths; witwrer sya. Cpdmyir
பறைச்சாதியான். (34.)

கோலிகன்
வரக

16100,

04 ஏுஹோர$)

1. <kaulika,

நேய்யுத்தோமில்

சாதி. (கேமிரா. எழுத் 16, உரை.)
coarse cloth, as woven by

நெய்யப்பட்ட ஆடை.

1. A

செய்யும்

சீழ்ச்

2. A kind of

1861188;

கோலிகரால்.

(தொல். சொல், 114, உரை.)

CareSuig- 55s
kOli-y-ati-, v intr,
<Genai4+. To play marbles; கோலியுண்டை
யால் விளையாடூதல்.

கோலியப்பறை 14113௨-ற-றஷம் 1. 4கோலி

யன் 4.

See கோலிகப்பறையன்.

கோலியள்ளு-தல்
கோலு.

To

(%.)

1கம்.ஆ-வி1ய.,

bale,

take

௨.

8.

up with a bucket,

as water, or gather with a sweep of the arm, as
earth, ஜாலம்) வாரியேடூத்தல். (7.)

கோலியன் 16198, 1. 566 கோலிகள்.
கோலிவா-தல் [கோலிவருதல்] %51:va-, v. ir.<@argy-+.
To go round, envelope,
௦௨ மாடு; சுற்றிவருதல். Loc.

கோலின்குதல் kol-ilakutal, 1. கோல்!
+. Lit, fall of the sceptre. Death of aking;
[செங்கோல் கெ௫ழ்கை] அரசனிறக்கை, Caroler
குதல் மங்கல மாபு (Pas. 2146, 2.600).

கோவணன்

கோலி

(ஈ9, அவ.

ஜீ.),

7.

To

construct,

com-

pass, effect, accomplish; உண்டாக்கதல். (J.)
8.
To
consider,
deliberate;
aGar83sa.
OD

கோலிப் பாண்டு பு.த்திரர்ச் கோறும்
3).

(பாரத.

weet.

9. To ponder, meditate; Sunafgan.

wrtavd

கோலித் இரியும் (அஷ்டப். இருவேக், மா, 3).

கோலுபட்டை
+.

kélu-pattai, 1. “கோது

A kind of ola bucket; இறைகூடை

கோலுமை

kGlumai,

1.

tion, commencement; Cgc dab.

GatQom

kél-eri,

(7.)

Prepara-

(W.)

2. 4கோல்14.

on a post; விளக்தத் தண்டின்மேல்
கோலெரி கொளைஈறை (பரிபா. 17, 6).

கோலெழுத்து

வகை.

<id.

11-எயயு

Lamp

உள்ள

௩.

தீபம்,

<id.+

A variety of script used in Malabar; wésvurar
நாட்டில் வழங்தம் ஒருவகை எழத்து, (1, 34, 2, Trav.

93-B.)

Garey kélai, 1. <kdla. Black-pepper. See

மிளது. (சைலவ. தைல. 135, வரி 91.)
கோலொற்று-தல்
161-ரட,
“சோல்
4,

தல்.

“1௦ 51004 89 ௨௦௯)

v.

intr,

அம்பு தோடுத்

கோலொற்றக் குனிந்தவாறே (2ல௪, 797).
கோலோகம்
ké-lékam,
ச.
4ச8.766௧.

1872019601 0085, 85 ௦08-500110; பசுக்களுக்குரிய
விண்ணுலகம்.
சோலோகம் விட்டிழிக்து (காசச. விச்

ease. 8).

கோலோர்
controlling

%6160, 1. 4கோல்1,

an

elephant

in

rut;

அடக்கிநடத்தும்
தத்துக்கோற்காரர்.
கொன்று மேலோர் வீச (மதரைக். 381),

Csrum@ypweG
கோவை.
கிழங்த. 1:௦௦.

கோலோர்ச்

kdvankilanku,

Roots

கோவசூரி
௦௦;

Spearmen
மதயானையை

of

kévai;

16-௨௦]

1.

ர.

கோவையின்

<go+.

Cow-

மாடகளுக்த வரும் வதூரிவகை.

கோவணக்குண்டியன்

6௨-11
பாட

கோலு-தல் %61-, 5 ௨, 4 1, ௦6 820.] நுஹ, 1. “கோவணம். 506 கோவஹண்டி. (99.)
கோவணம் 1642, n. <kaupina. [T.
To make, form, as beds in a ஐலா்சாடு பாத்தி
pani,
Ke Tu.
முதலியன வதத்தல். ' 2. To enclose, envelop, en- 401
1௦10-௦1௦0)
compass; to stretch round; atergaa. Ostwaree | Man's

சண்டங் கோலி (முல்லைப்.
ண;

திரட்டிவைத்தல்.

(இருச்கோ, 110).

44).

கோலாப்

3. cf. kul. To
பிரசமன்னுட்கு

+ [hi korn] To bale, draw

up, as with an ola bucket; to gather
sweep of the arm;
தீர் ழதலவியவற்றை

அள்ளுதல்.

Cards

with a
மகந்து,

சண்ணீர்குடிக்கப்பட்ட . ,

Ger. (sls. 23) உமை).
5. To spread out;|
சழை
கெண்ணுழையாச்
விரித்தல். கணமயிறொக்

கோலிரின் ராலும் (இருக்கோ. 347).
106008)

தொடங்குதல்.

6. To com-

பரஸ்வரூபத்சை

நிரூபிக்சச்

kovana,
M. kévanamn.]
கேளபினம்.
அன்னம்பெய்

கோவணம் (இருலாச, 12, 2).
கோவணவன்
566 கோவணன்.

விசை. கருஷர். 40).
கோவணன்!
ட்டே

உ

1010-0101.

சிவன். (௪௫.)
கோவணன்?
அண்ணு-,

kévanavan, 1. 4 கோவணம்.
இஞ்ஜின்ற

%6

கோவணவன்

ர,
ஙு

1. 416.

140)

(இரு,

0௧௧

[சோவணக்தரித்சவன்]

பட்ட

த அத பத

VaSistha, as having Kamaténu

ப
with

நஷ்ட [சாமசேனுவைப் பொருக்தியவன்] வசிட்டன்.
(s.)
Destitute person;

மட்டுமுடைய பிச்சைக்காரன்] கதியற்றவன்.

See

Slaughter

16.4வ0ம் ॥. 4 94-.

கோவதை
தலர்த்தார்.

(மூ. ௮.)

ké-v-atti, ப, <gd-hatyd.

CaragsS

considered

a sin;

மைந்தனமுன்

(பெரியபு. ம.ரீதி, 34).

10)

கோவம்!

செய்தார்க்கு

கோவதை

<kdpa.

கோபம். கோவக் தோன்றிடிற் ராயையு
சொடியோர் (சம்பரா, படைக்கா. 23).
566 தம்பலப்பூச்சி.

கோவத்

சேர் புறைத்தவின் (றுடாண். 71).
164௧௯0),

கோவம்?

பொன். (பில்.)

ஸிமைமிட்டனன்

கோவ

3, முஷ்டி வசிட்டன். (௮௪. நி.)

(௮௧. நி.)

Gold;

கோவர்த்தனம் 16வர(ஊக, 1. 400-௮௮7Celebrated hill in Brindaban near
dhana.
Muttra lifted up and held by Krsna to shelter
cows and cow-herds from a rain-storm sent by

1843).

4. 51/2) சிவன்.

A grafted ஐ.௨0ஐ0; ஒட்டு

120, 9.

கோவா

கோவாங்கு

kovanku,

ற

x. cf. karbura.

458).

(வேக,

மாம்பழவகை.

Cochi-

தன்ன கொங்கு

pP

1, Herdsman;

2. 81௦2) அரசன். கோவனும் மக்களும் (வக.

A kind of ruby; umgio

மூயிருணங்

Tube-flower;

n.

கோவன் 16480), ம. 426-ற்க.

Anger;

Gasrain® kovam, 1. <indra-gépa.
பவி.

kévalai,

(3.).

இடையன்,

கொக்

பக்க்கோலை.

7.

கோவளை
வாழை,

566 இத்தி.

mountain ebony.

கோவதை.
of cows,

[Care

gd-parni.

prob.

1.

kovani,

Garasosf
Common

லுள்ள ஊர்.

Lit. a beggar with onlya loin-cloth

for his clothing.

2. Town

முனை.

gensppsn?

a headland;

near

poor

Bor.

aviger

1. Cape, headland;

kdlam,

<Mhr.

௩.

%6வு,

கோவளம்
(w.)

Caraieayarig. kovananti, 1. <Cssarcenb

ஆண்டி,

கோவித்தசதகம்

1198

கோவணாண்டி.

ச. perh. gavarga.

orerguib மாணிக்கவிசேடம்.

(லெப். 14, 186, உரை.)

கோவாரி 16-ஏ£ர, 8. 425
4 வாரு-. Rinderமாடுகளுக்கு

[1887] 247)

வரம்

Caran wararig.

வசூரிநோய்.

(38.

மே.

kévala-vanti,

1.

கொல்லாப்பண்டி. (லெப். பச். 199, ft.)
GaraS'
kopin.

kovi,

n. <kopi

nom.

ற.
See

sing. of

Angry person; Ganuuperaras-cr-cr,

யவாவன் (சைவ௪. ஆசாரக், 17).

Canad

கோவி: குஷ் 1. <gopi. Shepherdess;
இடைச்சி. கோவி நாயகன் (இவ். பெரிய. 2, 1, 4).
தடூத்துக் கோக்களையும் கோவலரையும் சாப்பதற்காகக்
Gare ssesrtd kovi-cantanam, n. See
கண்ணனுற் குடையாகத் தாங்கப்பட்ட நும் வடமதுரைப்
கோபிசந்தனம்.
கோவிசர்தன.த்இனைச் சோடு தெற்றி
ளதுமான
5,
3,
பெரியாழ்.
(இவ்.
மலை.
ஒரு
பக்கத்நுள்
யில் (சேதபு. சேதுபல, 128).
1.)
Gartale kovicu, n. <E. Cabbage, Brasகோவர்த்தனர் ' kovarttanar,
u.
<id.
ரரம்௨)

சினந்து

இந்திரன்

Herdsmen; Ganmafust.

Garais

kéval, ».

3G55

Cugumypouy

sica oleracea capitata; முட்டைக்கோசு.

(S0.)

See கோவலூர்.

விடைகழியே பத்தி (இல். இயற். 1, 86).
கோவலகணவாய்
1484-1,

கோவ

வாய்ச்சிப்பிமீன் வகை. (18),
கோவலர் 165விலா) x. <gé-pdla.
the sylvan

tract,

herdsmen;

1.

%69வி/ஷ, n.

கோவலி

Hero of the epic

Loc.

kéval-Gr, 1. Tirukkoyilur in

ஜில்லாவிலுள்ளதும்

அத்
99),

the

பழைமையுடையதுமாகிய

மூரண்மிகு கோவலூர் தறி (புறநா,

Cow-

(தைலவ. பாயி, 41.)

kévittiyar,
sylvan

tract,

உ.

“கோவிஃ

shepherdesses;

முல்லைநிலமகவிர். (தொல். பொ. 20, உரை.)
Gerad grat

S. Arcot district of historic interest; தேன்னார்க்
காடூ

of

1. Bottle-flower.
mountain ebony.

kévali, n. perh. g5+ao9-. Teta-

Gara gyi

கோவித்்தஇயர்
Women

po%vPeoundacr.

'பெசறரகப1காக, சிலப்பதிகாரக்காப்பியத்தலைவன்..
1118) பற்கிட்டுகை.

பசுச்சாணம்.

Men of

GGise sexahs Caracri (Que. 439).
கோவலன்

GaraI® kovittu, n. <gd-vistha.
பஜ;

A species of cuttlefish, Octapis vulgaris; som

(14. M. 419.)

kovitaram,

5.

4602/82௧.

See gan. (29. 6.) 2. Holy
See arcing8. (w%.)

கோவித்தக்கொள்ளி

kévinta-k-kolli, 1.

<G6-vinda+.
Burning an unclaimed corpse
with cries of ‘Govinda’;
கோவிந்தசத்தமிட்டு
அநாதப்பீணத்துக்கிடுங் கோள்ளி,

கோவித்தசதகம்
kOvinta-catakam,
1.
<id.+. A catakam poem (of 102 stanzas) by

Narayana-parati, each stanza explaining a
proverb and ending with an address to
Govinda; srommerussfunt டஇயற்றியதும் ஒவ்:

வொரு

கோழக்கெளுத்தி

1199

கோவித்தம்போடு-தல்

செய்யுளும் ஒவ்வோரு பழமோழியைக்கொண்டு

கோவெனல்

ஈகோவிந்தனே' யென்று ழடியப்பெறுவதுமாகிய ஒரு

of (a)

சதகநால்.

loud noise;

கோவித்தம்போடு-தல்
v, intr, <id.+.
name

%691௦(௨௭-ற6(0-,

of Govinda;

‘GaroS fan’ என்று

கோவிந்தர்
the

sylvan

n.

tract, herdsmen;

Men

of

மல்லைநிலமாக்கள்.

(Bar.)

கோவிந்தன்
கோவில்

kévintan,

<Gsrt+@a.

Temple.

[T.

See Ganute.

கோவில்வாசல்மறியல்
temple-manager

takes

%5411-780௨1the

lead,

dist.

fr.

(%. 3. v, 263.)

Caralcvel@ kévil-vitu, ௩. 164.

1. A

private chapel or shrine; வீட்டிலமைந்த go
தேய்வங்களின் கோயில்.
(0. Tp, D. 1, 91.) 2.
House given in endowment to a temple; Gamu?
லுக்தத் தநமமாக விடப்பேற்ற GG. Loc.

கோவிலங்கு
Lion, as king of
கோவிலங்கு பொச

122),

1-0,

ஐ.

4கோ34.

beasts; [Wasorecr] Firat,
வஞ்சுமோ (பாச, இருட்டிண.

கோவிலாழ்வார் %690/-2148ர) 1. 4 கோவில்
*.

566 கோயிலாழ்வார்,

கோவிற்குடியான் 1614-1018, n. <id.
+.

Conch-blower, a servile

caste,

one

of 18

kuti-makkal, q.v.; #616 $1 Lise? CadGaunar, (W.)

Caralsucap
Blue rock-pigeon.

Canal

kévis-pura,
566 மாடப்புற,

genounrd

உட

<id.4.

(M, M. 99.)

kévirruraiyar,

<id.+.s@p.
Staff of servants
கோயில்வேலைக்காரர், 70௦.

Stringing,

2. Series,

filing,

in a témple;

கோக்கை.

10௩0

வரிசை.

3. String

beads for neck or waist;

4. இராக
தமோ 0ே(, 800206;

கோத்த கோவை
5. & 1000 01

நற்றமிழ்க் கோவை

கோத்த

ஏற்பாடூ,

நன்றாயினும் (பாரத, சூது, 64).
1046-0080; அகப்போருட்கோவை.

யுரைசெய்ச (பிரமோத், சடவுள்.

8).
6, An ancient gold ௦010); ஒர பழைய
போன்றையம். (1. 34. 2, 3.%. 594.) 7. A common creeper of the hedges, Coccinia indica;

கொடிவகை. கோவையங் சனிரே ரென்ன (இருச்சேர்,
y. 8, 56).

8. A climbing shrub, Bryonia epigaa;

படர்கோடிவகை.

(பார்த்த, 421.)

கோவைக்கலித் துறை

t-turai, 1. <@srea+.

kovai-k-kali-

A kind of kalitturai

verse. 866 கட்டளைக்கலித்துறை. (வீரசோ. யாப். 18,
உரை.)
கோவைக்ச்சான்
<id.+.

A

sea-fish.

கோவைகசியர்

%௦924-%-1:1208, 1.
366 கீச்சான்.

%64வ்ஞ்ஷ,

un. <got+.

A

class of Vaigyas whose profession is the protection

of cows;

பசுக்களைப் பரிபாலனஜ் சேய்து

வாழம் வைசிய வகையார். (பிங்.)
கோவைசூரி

k6-vaiciri, 1.

கோவைத்துறை
வை.
ற080;

n

arranging;

5100655100)

வடம். (பிங்.)

matattu-vacal-mariyal; நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டி
கள் கோயிலதிகாரியை ழன்னிட்டக்கோண்டு நடத்தும்
பஜ்சாயத்து வகை.

1.

கோவை யார்வடச் கொழுங்கவட (சம்பரா, வசைச், 1).
of ornamental

mariyal, x, “கோவில் 4. & 100 04 நகர்வும்.
among the Nattukk6ttai Chetties, in which
the

ké-v-éru-kalutai,

Garona: kévai, n. <@ac-. [T. M, kova.]
1.

ké-v-il, ர.

(உரி. நி.)

<Gsitag-+. 04, rdja-vahana. [M. kovarakaluta.] Mule, as the mount of a king; [yzer
aD arserd] spmgoims. (Pov, 6, 119, உரை.)

2. <G6-vinda,

(Se.)

kovila, M. kovil.}

expr.
making

கோவேட்களுஞ் செம்பு செய்ஞ்சூரும் (மணி, 28, 34).

சோலலி£

<id.

(b)

பேரோலீசேய்தற் குறிப்பு,

கோவேறுகழுதை

kovintar,

Visnu; £5.

@smahagiGq:

கோவேள் 16-16], 1. 4754 வேள்-,
ch
வேட்கோ. [18. 88௦௭.] 1௦1105; தயவர். இருங்

To bow or salute uttering the

கையால் வணங்குதல். 0௦1109.

ké-v-enal, n. Onom.

bewniling;

Theme

of

the

கோவைநாலில்

கோவையாணி
ge.

Pegs

566 கோவதரி.

16421-((பாவ்
stanzas

அமைந்த

ம.
in

“கோ
a kdvai

அகப்போரட்டூறை,

15வ்.கம் ச. வோம்

for joining rafters together;

oe

watiz2en Gea dah ppt. (W.)
கோவின்மை
1610)
8. 1ம். 5865
1:61, சம். 4கொழு-மை,
1. Slippery,
கோயின்மை, சொள்ளும்புட் காச்சன்ற கோவின் 0119;கோழ்
வழவழப்பான.
வெண்பொனாற்
கோழரசை
மையோ (யாப். வி. 22) உரை),
குயின்ற பூகம் (இருவிளை. இருமணம், 05). 2,
கோழிலை
Garayss sb kévukantam, 2, An arsenic. Thriving, luxurious, rich; Gate.

வாழை (அச. 2), 3. 880; கொழப்பான. சோழிளச்
கோவூர்கிழார் %66ம்-பி12, ஈ. 4 கோர்4. தகர் (திருவிளை. ஈகசப். 79).

666 தாலம்பபாஷாணம். (யாழ். ௮௧.)

A celebrated poet of the last Sangam; sené
சங்கப் புலவநள் ஒருவர். (புறா)

CarpéOae@nsS

river-fish.

kola-k-kelutti,

566 கூழக்கேளுத்தி.

1.

A

கோழிப்பறவை

1200

கோழம்
கோழம்

kélam,

1.

A

mineral

poison.

kdlampam, 1. prob.

Gpwy-.

8௯ சங்கபாஷாணம். (யாழ். ௮௧.)
கோழம்பம்

cf. @sradius. Confusion, tumult; sutnsb. Oame,
118 CarpauGw (Ba. QuAunp. 3, 4, 3).
Gamipans kél-arai, ௩. 4கொழு-மை* அமை.
Slippery

tree-trunk;

வழவழப்பான

மரத்தீனடி.

சோழரை குயின்ற பூகம் (இருவிளை. இருமணப், 65),
கோழி

1614 2. 4கொழு-, [73 668

K. M.

oli, Tu. kori.]
1. Gallinaceous fowl; 385.0.
குப்பை ளேப்போவாச் கோழிபோல் (நாலடி, 341).
2. Uraiyir, a town near Trichinopoly, once the

capital of the Cholas, where a cock is said to
have .conquered an elephant; Gam§ wit2sranu

வென்றதாகக்

கூறப்படும் இடழம்

சோழிராசதானியு

+.

Gar PSQ@roury kOli-k-kutappu, 2. 414.

566 கோழிக்கூடு,

கோழிக்குடி

3. Grass-hopper; Stun.

விளக்கத்திற் கோழி

போன்றேன் (தேவா. 323, 5). 4, 5௦௦ கோழியவரை.

5. A tuberous-rooted
herb.
See
வேநகங்
கிழங்கு. (மலை.) 6. Water-nut, Trapa bispinosa;

பன்றிமோந்தான்கிழங்கு. (மலை.)
கோழிக்கரணம் %௦11
<Gang+.

-karanam,

(Astrol.) A division of time.

பத்தீல. (யாழ். ௮௪.)

கோழிக்கல்

stone

(1)

used

in

kili-k-kal,

polishing

n

<id.+.

See awfa&eng.

kéli-k-kimam, n. <id. +.

86 கோழிப்போகம்..

கோழிக்காரம் 14].

வர,

௬.

<id.+.

1. Medicine in which fowl-dung is used; Gam
மலவ் கூட்டிச்சேய்த மநந்துவகை,
2, Medicinal
௦ம்.

௦4

0116ம்

1041)

மருந்தாக

உட்கொள்ளுங்

கோழியாணம். (யாழ். ௮௧.) 3. Fowl-dung generally used in manuring soil for the ganja plant;
கஜஞ்சாப்பவிர்கீத உரமாதம் கோழியெரு. (7.)

கோழிக்கால்! 101113], ஈ, ஜளர். சோளி.
Wiid pipal.

526 கோடியமசு.

கோழிக்கால்*

(மலை.)

kOli-k-kal,

எ.

“கோழி,

Cross-mark shaped like x, as resembling a
fowl’s 0001) கோழிக்கால்போன்ற அடையாளக்கறி
வகை, 1௦௦,
.

Career Hyer

koli-k-kar-pul, 1. <id.

ஞ் Deccan grass, Panicum ramosum; ydama,

Ww.)
CanPa@anr kili-k-kirai,n. <id.+. [T.

86likiva.| Common purslane, Portulaca
74020) பதப்புக்கீரை. (பதார்த்த, 604)

ole-

perh.

kural,

கோழிக்கூடு
Hen-coop,

om

1411

id,

<id.+.

௩.

<id+.

fowl-house; கோழியை அடைத்துவைக்

கும் இடம்.

(01/07.

கோழிக்கொடி
563 கோழியவரை,

111-100,

ஈ.

<id.+.

(மலை.)

கோழிக்கொடியோன்

141.1-%0(/6ற), 7.

<id.+.
Lit., one havinga cock on his banner,
[கோழியைக் கொடியிற் கொண்டவன்]
1.

ரூதை

ழருகக்கடவுள்.

போலும்

இயனர். (இவொ.)

(தேவா.

கோழிக் கொடியோண்றண்.
253, 2).

கோழிக்கொண்டை
<id.+.

2,

Aiyanar;

%611-1%-101
42], ஈ.

Cockscomb, ornamental shrub, Celosia

௪2/4) சாவற்குட்டுப்பண்ணே, (மலை.
Can P@Bawm@O- se
To

scrawl,

A Collog.

<id+.

(L.)

கோழிக்குரல்

scribble;

kdli-kintu-, v. intr.
ag SCafurgum.

எழதுதல்.

கோழிகூவல் 1281-10, n. <id.t.

கோழிகூவுநேரம்.

koli-k-kacirai-k-

Sea-blite.

GanPaarinid

See

iron; sugFvda0.

CarPaarAonré@ang

kirai, ».
(M. M.)

2.

௩,

See ajGarg,

5௦6 கோழிகூவுநேசம். (யாழ். ௮௪.)

மாகிய உறையூர். சோழி யுயர்கிலைமாடத்து (புகா. 62, 1௮024.
8).

koli-k-kuti,

Indian mast-tree.

See

(யாழ். ௮௧.)

கோழிகூவுதேரம் %611-%ம9ம-௩ 61௨௯,
n, <id.+.

crowing;
Collog.
Cars

Daybreak, as

the time

[கோழி கூவும் சமயம்]
@y_or

of

cock-

விடியற்காலம்.

kéli-c-citan,

n.

<id.+

cada, See CanbaCancixan. (J.)
கோழிச்சேவல் 14] li-c-céval, n. <id.+.
0001) ஆண்கோமி.
கோழிச்சேவற் கொடியோன்.

கோட்டமும் (லெப். 14, 10),

கோழித்தலைக்கந்தகம் ௩611-1-(2141- %kantakam, n. perh.

id.+ s%+.

Red

sulphur,

a prepared arsenic; வைப்புப்பாஷாண் வகை. (34.).

Carp prev kdli-nal, n. <id.+.

on

cock-fighting; கோழிகளின்

போர்த்

Treatise
திறங்களைக்

கூறும் நூல். (பு. வே. 12) வென்றிப், 0, உல.)
CarPO pepe

௦, கோழைகெஞ்சு.

மனம். (யாழ். ௮௧.)
கோழிப்பசளை
Sea-blite.

kili-neficu,

n.

வலம,

Chicken-heart; a$f pOtigh

kéli-p-pacalai, n. <id.+.

See awfé&ens.

(L.)

Gam Ptns penas kdli-p-paravai, n. <id. +.

Short
distance, distance of a
கோழிபறத்தந் தூரவனவு. (J.)

fowl’s

flight;

1201

கோழிப்பிராணன்

கோழிப்பிராணன் %611-ற-றம்கரகற, 8. 4510.

+.

Weakling, as a cock; [@smfi@urergy உயிர்

வன்மையற்ற பிராணி] சத்தியற்றவ-ன்-ள்-து.
GamiPciyt_td kéli-p-putam, 1. <id.+.
A mode

of calcination

566 தக்தடபுடம்.

141-2-றம், ». <id.+.

கோழியின் தலைச்சுட்டூ.

கோழிப்போகம்

Gat PCaig sor

1811-ற-றக1கர)

1612,
powder

onde. (W.)

n.

<id.+.

aga.

from

(யாழ்.

Colloq.

கோழிமீன் 1611-0:1ற, n. prob. id. +. Sturgeon, blackish-brown, attaining 18 in. in length,
35

ட்டை

Lit, hen’s

egg.

பூச்சியம். 0௦1104.

1611-ம்,

ழே)

௪.

[கோழியின் முட்டை]

tailam, mn. <id.+.
Medicinal
from hen’s eggs, used for fits,

oil extracted
spasms, etc.;

மாந்தம் வலிப்பு முதலியவற்றுக்கு மருந்தாகக் கோழி
முட்டையிலிருந்து இறக்தம் தைலம். (39.)
கோழிமூள் kéli-mul, n. <id.+. Hooked
௨ ௦001)

கோழிக்காலிலுள்ள

கூரிய

@)

koli-mulli, n. perh, id.+.

bear’s-breech.

See

aygongyparaf.

GariSapter
wir esr k6li-mulaiyan, n. perh.

id.+. _ Large-flowered

purslane,

Portulaca

quadrifida; ஒருவகைப் பூடு, (யாழ். ௮௧.)
GamPurasons k6li-y-avarai, n. perh.'id. +.
1. Sword-bean,

அவரைவகை,

m.

cl., Canavalia

(பதார்த்த, 572.)

seaside-bean,

m.

cl.,

ensiformis;

2. West Indian

Canavalia

obtusifolia;

பெருங்கோமியவரைக்கொடி, (&.)
வரம்.

entreat,

74) 10 crow like a cock.

importune;

மன்றுதேல், நஜ

Car Pumesntd

'கோழிபோலக்

Ferd

kéli-y-anam,

n.

Chicken broth; Ganga sha set. (w.)
151
Vol. 1I—37

<id.+.

மனத்தை

4. Tender-heartedness;

5. Bash{ul,

timid

கோழைத்தனம்
+.

Bashfulness,

@séaib.

person;

மனத்திட

திடமின்மை..

%6121--8ர௨௯,

timidity,

GarenipBi-gev
+.

To

மனத்திடம்

பெறுதல்.

௬. 414.

cowardice;

mars

kélai-tir-, v. intr. <id.

overcome

bashfulness

or

timidity;

Loc.

CarentpuG-gsev kdlai-patu-, v. intr. <id.
To

dwindle,

decrease;

கீழ்மையடைதல்.

மேழிச் செல்வல் கோழைபடாத (கொன்றைவே.),
CarempGuré@

kdlai-pokki, n. <id.+.

A fragrant convolvulus; saggre?.

கோழையறுக்குஞ்சூரன்
kufi-ciiran, n.

(சல். ௮௧.)

<id.+.

(se. xs.)

kdlai-y-aruk-

ng-pepper;

கோழையறுப்பான்

PiuswG.

%0124.-3ரமறறறே,

<id.+.
Vegetable expectorant, as
phlegm; Garenpeouss Gundgin 146.

1.

loosening

Gareoipuiet kélaiyan, ». <id.
Carenpulcund

To

ape

Bashfulness,

Canary

Bashful

or timid person, coward; ward éiwh pad.

கோழியாகக்கூவு-தல் kdli-y-Aka-k-kivu-,

உண்க

kéla.]

6. பெ19; சிரபின்னை. பருவமுருக் கோழை யதியுமோ

+.

Holly-leaved

[M.

war PCuséeow.

மில்லாதவன். கோழைகளா யிருப்பாசை (ஈடு, 9, 3, 6).

நகம்.

Loc,

கோழிமுள்ளி

1, [K-

+. Accumulation of phlegm in the bronchial
1௦ம்; சுவாசக்குழவிற் கட்டும் கபத்திரட்சி..

kéli-muttai-t-

௦4

n. <id.+.

கோழைக்கட்டு 1:6121-ம10ர1ய, 1. 4 கோழை

<id.+.

CarPapt_on_songevtd

0125

<id.+.

(விராயகபு. 72, 132).

நிறழழள்ள கடலமீன்வகை.

கோ,

kOli-véntan,

3. cf. Rica.

(இருப்பு, 366).

௮௪.)

Sorph

கூ

2dr

kole.] Phlegm, mucus; arab. ConeySu ops
(சேவா. 263, 1), 2. Saliva; aS BR.
Caneny
timidity;

usGatrtiige

னர

சோழன். (இவா.),
கோழை kélai, x. றால். கொழு-மை,

6285) கோமிழட்டைக் கருவினின்று சேய்யும் பஸ்மம்.

Achanthurus gahm;

@paime

Chola, as the king of Uraiyar; [eeopgyt oredr]

n. <id.

prepared

gallimula;

கூறும் புறத்துறை, (பு. வெ. 12, வென்றிப், 6.)

Cocks-

2௦௦.

உண்டாம் புணர்ச்சி, 1.௦௨.
கோழிபஸ்மம்

1611-3-ப]180, ௬. “164.

கோழிவென்றி

+.
Sexual union attended with a very early
discharge ௦1 560020) விரைவில் டுந்திரியஸ்கலிதம்

A kind of medicinal

கோழியுள்ளான்
Jack snipe, Gallinago

(Purap.) Theme describing the victory of a
cock- in cock-fight; சேவலின் போர்வேற்றியைக்

in’ preparing medicine.

(மூ. ௮.)

கோழிப்பூ
0௦000;

கோழைவித்து

1

kélai-y-irumal, n. <id.

+. Cough occasioned by the accumulation
of phlegm; audacimd agi @gtoe. (J.)

Caranipalsgo
perh. bhédin.

kdlai-vintu,

n.

Holy basil; துளசி. (ம),

<id+

1202

கோள்
கோள்!

8. 80/.]
holding,

16,

2.

4கொள்-,

Garona.

1, [1, 69/8)

கோள்

(குறள், 646).

appraising, valuation; wStuy.
ag Career

ability;

character;

(sree, 163).

வலிமை.

தன்மை.

(பிங்)

znd Garret

5, Quality,

7. [K. 26l.] Calumny,

baeck-

biting, tale-bearing; குறளே. கோட்செலிச் குறளை

13. 04. 26௨. 1049௦௦; விஷம்,

Ascending
node;
@srg.
நெடியான் விடுத்தாங்கு (வக,

கிரகம்.

எல்லாக் கோளு

Gsreraml
454),
15.

நல்வழி நோக்க

<gélaka.

Yellow

1. See

sulphide

14.

whww
Planet;

(பெருங்.

Ganrorens

kélakai,

n.

globe, orb; avktvamah.

of

3. Viper; மண்டல

Widow's

500; விதவைபேற்ற மகன். (இவா.)

சாத்துடனெருப்பு (கொன்றைவே.), 8, Falsehood;
போய். (குடா)
9. Impediment, obstacle;
இடையூறு. (இவா.) 10. Evil, vice; Zante. (Sa)
11. Killing, murder; Cantu. கோணினைக்குறிஜ்து.
வந்தான் (2௪. 264), 12, Serpent; uno. (as.

320, உரை,)

2.

Gararaeasr kélakan, x. <gdlaka.

nature,

ளெண்ணார்

aspersion,

kélakam, 1.

விரியன். (பிங்.),

(காலடி, 18). 6. Enjoyment, experience; sig
பவங். என்னாருயிர் கோளுண்டே (இவ். இருவாய். 9),
6,7).

Gsraraid’
கோளகபாஷாணம்.

arsenic; தாளகம். (சங். ௮௧.)

+. Strength, power,

யாக்கைக்சோ

<kolaka, (மலை)
2. 04. கோலசம்.

n.

pepper; arg.

Long-pepper; £168,

3, Estimation,

ser

kilakam,

1. Common

Taking, receiving, accepting, seizing,
enveloping;
கோள்ளுகை,
கோளிரு

aflgéens (tifium. 4,57). 2. Opinion, tenet, creed;
decision, determination,
conclusion;
seafy.

மாசற்றார்.

கோளாங்கல்

<id.

gem

1. Sphere,

Caras

ypss

தாய் (கம்பரா, அகவிகைப், 60).
2, Ornamental
ting, as of an elephant’s tusk; wr2nd&touyf.

(பிங்,) 3. A large viper; மண்டலிப்பாம்பு. (சூடா.)
4. Envelope, receptacle, socket; aap.

கோளம்

16120,

௩.

<gdla.

(W.)

Ball,

orb,

globe, sphere; agewer.
2. ௨ம்) பிராணி
களின் உடலில் நீநறுந் தசைப்பற்று. கோளக்சட்டி.

கோளயோகம்
(Astrol.)
house;

15௨6,

n.

<id.+.

Conjunction of seven planets in one
ஒர்

இராசியிலே

எழுசிரகங்கள்

நிற்கவரும்.

'இலாவாண. 11, 70). 16. 01௦ய/0ப; மேகம். சோளொடு யோகம், ஒருராசி சன்னிலே.சா ஞேோழு Canes
குளிர்மஇி வந்து வீழ்ந்தென (வேச, 320), 17. Brilli- நிதி விருமையாங் கோளயோகம் (சாகர். 2045).
ance, light; ஒளி, மூன்னைச் கோளரியே (இல்.
திருவாய். 2, 6, 6).

18. cf. 26/4. 1181௦; பரிவேடம்.

மதியங் சோள்வாய் விசும்பிடை (Pas. 1098).

19.

மேச; குலை. செழுங்கோள் வாழை (புறகா. 168,
13). 20. Citronella grass. 568 காவடீடம்புல்.
(மலை.) 21. Ploughshare; Gamp. (Sam.)

கோள்”
ending

of

14],
the

நகர். Corr.
second

of scr.

pers.

pl.;

அற்தெட், 58).

Caren Gairt_oof kil-kuntani, n, 4 கோள்!
Tale-bearing, calumny;

புறங்கூறுகை.

7௦௦.

Caron
ar gi kdl-piratu, n.<id.+. Talebearing; gn%nam gona.

Cancnapy.- 65

Loc.

kdl-muti-, v. intr. <'d.

+. Loc.
1, 7௦ 1911 (வ) புறந்தூற்றுதல். 2,
To create mischief by slanderous reports; Gant.
சோல்லி டூரவருக்தள் கலகம் விளைத்தல்.

கோள்வாய் kél-vay, n. <id.+. Fresh
wound;
yaitnyér. sadgIMes
Cancramis
பொறுக்க வரிதாயிருக்கும் (எட, 6, 2, ப்.)
கோளக்கட்டி
Glandular tumour;

kdla-k-katti,
ysésressma.

Gararaurag.remib

<golaka+.
வகை.

௩.

475/2.

(@y. ana. 307.)

kélaka-pisinam,

».

A mineral poison; பிறவிப்பாஷாண

(மூ. ௮.)

11-21,

ர. “கோள்!
4 அரி.

[M.

1400) சிங்கம். (பிங்)

கோளரிக்கொடி யோன்

101வ1.12-10 04/0௫,

7. கோளரி.
Bhima, as having a
banner; [@isé@ary. Cure] finde. (a.)

Verbal
jpdraP2auts

ude 858. Yoiupmd sereniGancr (143.0.
+.

கோளரி

4௦/23]

Canorgperet
Ganor!
+ 9f-.

k6l-arificin,

Carp,

lion-

».

perh.

leaden-grey, attaining 94

in. in length, Labeo கார) 8% அங்குல நீனமம்

சாம்பனிறத்ததுமான ஆற்றுமீன்வகை,

கோளவங்கம் 1612-451௮, 1. perh. gdla
+.

Lead ore; ஈுயமணல்.

(சவ். 8.)

கோளன்" 1618), ௩. 4கோள்!.

Tale-bearer;

குறளைகூறுவோன். பெருமஞ்சசன் கோளன் (தணி
கைப்பு, அசத், 343),
கோளண்?

1012, ௩.

586 கோளகன்,

சோள

ரிருக்கு மூர் (சணிப்பா. 4, 64, 127).
கோளா

1818,

ஈ.

475/1,

நவி

௦

minced mutton or vegetables mixed with
powdered spices and fried in ghee; வாசனைப்
பண்டங்கலந்ததும் இறைச்சி ழதலியவற்றை உள்ளீடா
கக்கோண்டதுமான ஓநவகை உண்டையுணவு. Loc.
2. Balls of ganja drug inducing stupor; ww
கத்தையுண்டுபண்ணும் கஜ்சாவுநரண்டை.

கோளாங்கல்
1.

1184-1, உ, 4124,

56 கூழாங்கல். (J.)

Peb்

1203

கோளாம்பி

கோளாம்பி 14180), 2. <id. + prob. gid.
Spittoon; um4at.
Loc.

கோளார்த்தம்
ardha.
Mod.

kolarttam,

Earth's hemisphere;

கோளாளன்

௨

<id.+

yGanng 2a un£.

%61-8], ம.

A man of retentive memory

கோள்!

ஆள்-.

or of firm grasp;

நூற்போருள்ழதலியவற்றை மறவாது

உட்கோள்பவன்.

கோளாள னென்பான் மறவாதாண் (இரிகடு, 12).

கோளாறு 16]-8ரம, ர. 440.1 gol. 1. Disorder; stam.
Fault; 35m. 3. Quarrel,
tumult, scuffle; சண்டை. (J.)
4. Means, exற£0124) உபாயம். அந்தக் காரியம் முடியும்படி. கான்

ஒரு

கோளாறு

இலக்கு.

சொல்லுகிறேன்.

Loc.

Aim;

கோளாறு பார்த்து எறிந்தான். 100.

கோளி'

16]

கொள்வோன். (சூடா.)
நான்காம்

ம. 4கொள்-,

without

(பெரும்பாண்.

Receiver;

Dative case;

ஒண்கோளியொடு

outwardly

சாய்க்தம் மரம்.

1,

2, (Gram.)

வேற்றுமை,

வேத். 1). 3. Banyan.
See
Country நித. 566 அத்தி. (பிங்.)
fruit

5.

(வீரசோ..

இல். (பிங்)
4,
5, 1286 0கோர்டத

blossoming;

yamgs

சொழுமென் சனைய கோனியுள்ளும்

407).

6.

கொழிஜ்சி. (பிங்,),
கோளி: 16%)

orange.

See

கோறகணக்குக்குறிக்கணக்கு

“186/2.

5668

கோளகன்.

surveying; computing
kuli,

with

a measuring

Gan parser
kolikara,

M.

1, i, 127.)

2.

of a horse or ass; geo

sipmpzaté& பெட்டை,

(யாழ். ௮௧.)

Ganofiusnd

koliyam, n. Country mallow.

கோளிழை-த்தல்

16-84, 2. 4. 4 கோள்!

+
To kill; கோல்லுதல்.
கும் பாம்பை (இருக்கோ. 21),

கோளணுூரை
Slanderous

kél-urai,

report;

குஞ்சாங் கோளிழைச்

1.

5m%nGumg.

பேசொணாது (அறப். சத. 8).

<id. teens.

Caneseorscr

GarGoreth kdlécam, 1. <kaléyaka.

Saf-

கோளை!

1614

உ.

கோள்!

Rat;

எலி.

கோளை? 1018], ஈ. ளோ. of தவனை.
Carter EG SBI kGlai-k-kuttu, ௩. 4 கோழை

+
Acute throbbing pain in the chest from
நர் 520; கபக்கட்டாலூண்டாதம் மார்புக்தத்து, (J.)

[K.
Lit.

ஒடந்தள்ளுவோன்.

kor-kuttu,

படூம் அளவுள்ள

நிலம்.

n.

Loc.

<id.t.

Bit

பக்துச்களுக்கு ஒரு கோத்

Garp@Pcuy

kor-kurippu,

Abstract of land-survey;

கோற்கூத்தூ 17-10,
kind

கோத்த
உரை).

of

masquerade

n.

<id.+.

Baauerajd aowrdg. (W.

6.)

ஈ. prob. id.t+.

02008)

A

வரிக்கூத்துவகை.

பறைக்குடும்பு கோற்கடத்து (சிலப். 3, 13,

கோற்கொடி!
of

Calabash.

%6ர-200) கூ. “10.4.

creeper;
566 சுரை.

கோற்கொடி?

GCamyasns.

1. A

(Sam)

2.

(மலை.)

நர)

இலந்தைவகை.

௨.

<kélat+.

(பிங்.)

கோற்பிரமாணம்

kér-piramanam,

Statement

of the

whole

1.
extent

of a village and its lands whether cultivated
00 9256) கிராமத்தின் நில விஸ்தீரணக் கணக்த.
Loc,

worm.

kér-pulu,

866 உலண்டு.

n.

<id.+.

Case-

(ில்.)

Car ppensiun eect

kérrakai-makkal, 1.

<id.+ses-+. Warriors armed with sticks;
கோல்கொண்டு காக்தம் வீரர். மிலைச்சருஞ் லகும்
கோற்றகை மாச்களும் (பெருவ், உஞ்சைக், 42, 24).

kérrén,

1.

410, 4தேன்.

Superior wild honey, as found on tree-branches;

கொம்புத்தேன்.

காலனை Curadi. arigs

Cper (@qsCan. 150).

௮௧.)

<id.+.

k6lukGré.]

குத்.தங் கொடேன் (ஈடு, 7, 5, ப்ா.).

கோற்றேன்

4௦0; தங்குமப்பூ. (மலை.)
(யாழ்.

Ferryman;

கோற்புழு

52௦ நுத்தி, (பிங்.)

Tu,

ajn$ay

Loc.

coyerable by the end of a staff when
on the ground; Carsppearumh 5$ac)

“கோல்,

Female

Garand

kor-karan, n.

kolkGran,

கோற்குத்து
of land
planted

கோளிகை

n. <ghotika.

rod;

Land-

of a land in

one having a staff.
[கோலைபுடையவன்]
1.
A village-servant; &onw amSwiarser. (G. Sm. ற.

ரீயரமம€ீ 1766,

16]

the extent

கோள்ளப்பட்ட நிலத்தின் தழிக்கணக்க.

கோளி? 161, 1. 58% கோளிகை. குண்டேமும்

கோளியோ ராறும் (இருக்காளச், பு. 13, 30).

127-10௨

nakku-k-kulick-kanakku, 2. <@anai+.

species

n.

(Aan)

Sylhet

Carp Age

Carp

கோற்றொடி
kérroti, n. 4/0. தொடி.
Bangles of fine எ௦யிணவாள்ப்ற; வேலைத்திறமமைந்த

கை வளையல். சோத்றொடி மாசசொு (லெப். 26, 121).

கோற்றொழில் %6:70141, ௬. <id.
+ தொழில்.
1. Rule or government of a kingdom, as
symbolically expressed by- sceptre-wielding;

[செக்கோல் செலுத்ததற் ஜெழில்] அரசாட்சி செய்
கை. கோற்றொழிற் சொற்தம். (பெருங். மகத, 23, 60).
2, Fine

CoutetusnG.

aifw

workmanship;

றொழில் விளங்குக் Qsra. (sals. 100, eons).
kérrolilavan,
Gar pOupPoosr

2.

காவல்சேய்

கோல்கோண்டூ

ஐசாரவாசலிற்

kdn-ati-totu-,

Caran. AsrO-5ev
To

intr. <@srer14.

பவன். கோத்றொழில௮ந்குக் கூறின னிற்ப (பெருங்,
உஞ்சைச். 47, 10).

உட்பிரிவுகளுள்

௦1 0%௦1௨ ௦௦ய0ரூ) சோணுட்டூ

ஒன்று,

கோனடி.

உசாவுவங்

16-ர£(யு ப. 410.4 நாடு,. & பர.

கோனாடு
540௩

௨.

swear upon king's feet;

Carp| அரசனடிமேல்
ஆணையி$தல்.
சொட்டேன் (சலிச். 94, 36).

Guard or watchman armed
கோற்றொழில்,
with a stick, stationed at the porch of a king’s
றவி208;

கோஷ்பாதம்

1204

கோற்றொழிலவன்

(புறநா. 54.)

கோனான்

konin,

x.

[T. kondri.]

<gd.

Title of the Itaiyar caste; @enc wi vei OCuns.

கோற்றொழிலாளர்

%6770]11-3]௨1) 1. 410.

எந்தக் கோனாண்றன் கையிற் கொடுத்தானோ (விறலி
விடு, 703).
CarofséA kdnicci, ம. <id. A woman of

way for the king to pass;

sdwuigast கையேத்தி

நர்ஷ்ரலா 02546; இடைச்சி. (யாழ். ௮௧.)

King’s attendants armed with sticks, their
+.
duty being to disperse the crowd asd clear the

A
16060, 1. “கோன்.
அரசர்க்கழன் வமிவிலக்தவோர். கோற்றொழிலாளர்
கோனேரி
Hills, Svami-pusமாற்துமொழி யியம்ப (பெரும். உஞ்சைக், 58, 76).
38060 tank on Tirupati
கோறணி 18எழ் ஈ. 88 கோரணி. (யாழ். karini by name; FHOUPsWorsron sambyop stor?
என்னும் பொய்கை. கோனேரி வாழும் குருகாய்ப்
௮௧.)
னே (இல். பெருமாள். 4, 1).
Garpibty kérampu, 4. [K. koramba.] An பிறப்பே
கோனேரியப்பருதலியார் 18ம்) வறற௨
ancient ornament for the forehead; ஒருவகை
கெத்திமேற் நிருத்தி கோஜம்பும் இருக்

நெற்றியணி.

குழலும் (இவ். பெரியாழ், 3, 4, 6).
கோறல்

1.

kéoral,

slaying; Candgums.

Killing,

எகொல்-,

கோறல் பிறவினை யெல்லாக்

தரும் (குதள், 321).
கோறின்னல்
இன்,

168],

1/4, biting a stick.

1.

4கோல்14

Cleaning the teeth;

[கோலை மெல்லுகை] பல்விளக்ககை.

விஜித்த கோ

நின்று '(சாஞ்டப்பு, ஓழுக், 8).

Garenp kérai, n. perh. குதை3.
1. Defect,
blemish; ures. Loc. 2. Scratch, as on the
body; mie
anu. Loc.
3. Hole, cavity,
hollow, as in a tooth,

in fistula; jraumoh.

4, 500121) மணிபதிக்தங் குவளை. (39.)

CarenpuG-gsicv
<@arap+.

Loc.

korai-patu-,

9,

(W.)

intr.

1. To be injured, as clothes,

fruits; ursrae.
2. To have a scratch, as on
106 ௦0; சிராய்த்த காயழண்டாதல்.

+.

கோறையா-தல்

%6நப்.3-8-, உச்ச.

4ம்,

1, To be injured or 504154; பழநுபடூதல்..

2. To become hollow; gfumge.

கோறைவை-த்தல்
<id.t+.

See கோறையா...

Gairssr?

King; sad.

kon,

௩.

(J.)

kérai-vai-,

௪,

intr.

(7.)

<Gax3.

[M. hon]

1.

2. 112480) 1௦70; தலைவன். உண்மை.

யுமா மின்மையுமாய்க் சோனா (இருவாச. 5, 15).
கோன்: kon, ௩. <gd. See Gangndr. Loc.
கோன்மை நமக், 1. 4கோல்!, [M.
kinma.] Rule, sovereignty; sent &. பாய்திசை
யுலசச் கோன்மை (௨பதேசசா. வ.த்துரோ. 276).

mutaliyar, 1.

The author of the Tamil Upatéca-

1427) தமிழில் உபதேசகாண்டம் பாடிய சிரியர்.
kén-dlai, 8... 4சோன்14.
கோனோலை
Written
Apps.

எழிதப்பட்ட

order of a king; oysan®enr
(S. 1. I. ii, 351.)

கோஷ்டம்!

16

<hugtha.

1.

1.

Costus shrub, Sanssurea lappa; guano வாசளைச்
சேடி.

(18.

74.)

2.

Arabian

costum,

Costus 5ற௪010515) ஒருவகைச்சேடி.
வாசனைப்பண்டவகை.

m.

sh.,

3. Putchock;

.-கோஷ்டம் késtam, n. <ghdsa.

Tumult,

uproar, boisterousness, as of the sea; a,zasmsib,
Loc,

கோஷ்டி! 162 ௪. <gosthi,

1. Assembly,

congregation; mci. aisrGarasin யென்னிலே
செல்வசெத்தனை (சாயு. ஆனந்தமான. 1). 2. 1500),
order, as of reciters of sacred works in the pre58708 01 (6 14௦1) தேய்வசந்நிதீ முதலியவற்றில் திரு.
வாய்மோழி முதலியன சோல்வார் இருக்தம் வரிசை.
122214

கோஷ்டி? %650, ஈ. 586 கோட்டி, 1, 3, 4
Carazig IVSEG-SU
intr, <id.+.

To

arrange

késti-vilakku-,
kdsti

in

rows, as in the presence of an idol; £££

வற்றில்

கூட்டத்தை

வரிசைமாகநிற்தம்படி

உ,

orderly
pacdw

சேய்தல்.

Vaisn.

Garag.in
Std kdspatam,

n. <go-s-pada.

Bit of land coverable by cow's foot; பசுவின்
பாதச்சுவட்டினளவுள்ள நீலம்,
அவலுக்குச் சோஷ்.

பாதல்கூடப் பூமி இல்லை. 4:00.

1205

கோஷ்பாரா
கோஷ்பாரா

18ஜகாத,

௨ 40.

Abstract of account; sordg4

சதமம்ரக.

ayia.

Garazouron késvara, n. <id. See Gare,
பாரா.

2௦0.

:

கோஷம்
roar,

16௯,

11008;

௨.

189...

பேரோலி,

மெலாரரா5) இடைச்சேரி.

1, Noise,

2.

Herdsmen’s

சங்கையிற் கோஷமென்றும்

கெளத்துவக்காரன்

Visvamitra; Saamb$Sadr,

195, n. <U. gosa. Zenana lady,

purdahnashin;

அன்னிய

புநஷர்

யிட்டு வாழம் பெண்கள்.

காதைபடி

கோஷி-த்தல் 166,

17 v. intr, <ghdsa-

7௦ 50006, 108; ஒலித்தல்.

டமாசங்கள் கோஷீப்ப

(பணவிடு. 71).

Garanga

késta,

௦௦௨50) கடற்கரை,

ம.

<E.

coast,

Sea-

(௦. G.)

56 தங்கிலியம்.

Qaor@h#lb kauficam, 1.

Trip-

(மலை.)

<krauiica.

See

கிரவுஜ்சம். (சூடா.)

கெளடதடை

kauta-natai, n. <gauda+.

66௨ கெளபநேறி, (௭.

திரை

மே!/09.

சொல்லு

2, 1ஈப்2 இந்திரன்.

கெளசுகம் 12ப0௦012, n. <kaudika.
terocarp dammar.

(கைவல். தத். 79).

கோஷா

சகெளச்சன்

வான் (கம்பரா. மிதிலை, 42),
(Sa)

Gaort_O p95 kauta-neri, ம. <id. +’. (Rhet.)
The

kautam

style

of

mainly by verbosity,

poetry

characterised

dist. fr. vaitaruppa-neri;

செறிவு மதலிய வைதருப்பநெறிதீதரிய குணங்கள்
நிரம்பிவாராமல் சோற்பேருகத் தோடூக்தஜ் செய்யு
ணேறி.

(தண்டி, 12), உரை.)

Q@a&ort_tb!

kautam, ». <Ganda.

1. The

district of Gaur, central part of Bengal extend-

கெள

ing from Vanga to the

Qaar kau,

The compound of & and ger,

Gaon’?

n.

kau,

gram; Gamergy.

cf. Mhr. gallé.

Horse-

(w2v.)

கெளசல்யம்

kaucalyam,

2.

<kauSalya.

Ability; Span. @U0sarscwsgrCor

Gene

மண்டபவேதிகளைச் சமைத்து (9. 9. 8, 3, வொச்.).
கெளசலம்

uxb,

kaucalam,

9.

1. 886 கெளசல்

2, Art, artfulness; sé 8st.

Qaon
00/27;

Loc,

tev kaucalai, ». <Kausalyd.
இராமபிரான் தாய்.

Rama's

மன்னுபுகழ்க்.கெளசலை.

சன் மணிவயிறு வாய்.த்தவனே (இவ், பெருமாள். 8, 1),
கெளசனம்

1%ஈ0ஊ௨௯,

566 கெளபீனம்.

௭. cf. ku-vasana.

20௦.

கெளசனை

kaucanai, ௪௩

gausena.] Cover, envelope;

or pad for a rider

on

ச்சீ.

2p.

a horse

குதிரைழதலியவற்றின் மேற்றவிசு.

கெளசாம்பி

1. [T.

2, Cushion

or

elephant;

(8,).

kaucampi, க.

<Kausambi.

An ancient city on the banks of the Ganges in
the lower part of the 00ம்; கங்கைக் கரையி
லுள்ள ஒர பழைய

கெளசிகம்!

நகரம்.

kaucikam, n. <kausika.

1.

0௭1; கூகை. (பிஸ்.) 2. 8111 ௦1௦11) பட்டாடை. (பில்.)
3. (Mus.)

A primary

melody-type;

(லெப். 6, 35, உரை.)
கெளசிகம்” 1மவ்க,
விளக்தத்தண்டு.

borders

of Orissa;

காளமத்தியத்தில் உள்ள ஓரு தேசம்.

n.

ucirasne.

Lamp-stand.

(பில்.),

(கண்டி.

14.)

கெளடம்£ 11௨, 8.
€£; ழுலிகைவகை,

A medicinal creep-

(.),

கெளடி 1ம் 71. prob. gaudi.
mode.

586 கவுடி£. (பிங்.).

கெளடிலம்

kautilam,

aWejgrexv}

Lit,

1.

A musical

1. <kautilya.

Bend, curve, crookedness; வளைவு. (மணி. அரும்.)

கெளடிலியர்

kautiliyar,

x

<Kantilya.

Canakya, the author of a treatise on Polity in
ஒவ)

வடமோழியில்

அர்த்தசாஸ்திரம்

இயற்றிய

சாணக்கியன்.

Qasoraint_or

kauntan,

1.

A caste title.

866 கவுண்டன், 1.

கெளணப்பொருள்

13178-2-ஐ0ப],

1.

<gauna+.
Secondary meaning or sense of a
word, metaphorical sense, opp. to mukkiya-pநீம். இலக்கணைவகையாற் கோள்ளும் போநள்.
(9. ௪. பாயி. 2, ஞானப்.)

Qa&erearth
which is
மல்லாதது.

kaunam,

subotdinate

n.
or

<gauna.

That

secondary;

pé&u

Qsarenaigsin7t> kaunavatiram, n. <id.
+ava-idra.
Secondary or partial incarnation
in which God’s spirit enters and works through
உங்யாரவா

கத;

ஒரு

நிமித்தம்பற்றித்

தன்சகீதியை

ஒருவர்பால் ஏறிட்டு நிகழ்த்தும் தேய்வ அவதாரம்.
கெளணியன்

10,

One born in Kaundinya gotra.

Qserfiser kaucikan, n, <Kausika.

descendant of Kusika. [As

கேளடநேறி.

as

2. (Rhet.) See

1. <kaundinya,
826 கவுணியன்.

Qaors sreusen zest kauttuva-k-karan,
“செனத்துவம்3-1,

n.

Deceitful person; agheads.

கெளத்துவம்! 1உய(மகர, ம. நால். கைத்
சலம்...

116 1311 மரமா)

அத்தநாள்.

(இவா)

Qaears giao? kauttuvam, 1. <kaistubha.

2. A kind of ruby;

தன் (இவ். பெரியாழ், 4, 5, 8).

பநுமராகம்.
(சூடா.)
Geers gos) kauttuvam,
Deceit.

ம. cf, kaitava.

506 கீவுத் துவம்!.

கெளத்துவவழக்கு
“4கெளத்துவம்3-1,

கோலிக்

கெளத்தவமுடைக்

கேளஸ்துபம்.

1, 866

dakku, 1.
us litiga-

120000:

Barratry,

vex

tion, false suit; Cuumiianesg,. Loc.
Gaon gab kautakam, x. Capitat of a pillar,
wooden

piece attached

to a wall

supporting

Qaar Std! kautam, n. Common

கெளதம்” 18ப(வர) 1. Cornice; 26

sast

களில் நாற்புறழஜ் சுற்நியமைக்கப்பெறும் கட்டுமான.
71/01.

Dharmasiitra

kautamam,
by Gautama,

9288, ப.) தநமநால்
இயற்றப்பட்ட நூல்.

1.

2.

Daan Sara Soest kaupina-cuttan, 2. <id.
+.

Man

of

சேராதவன்.

sexual

purity;

பிறதபேண்களைச்

2௦௦

கெளபினதோஷம்

kaupina-tosam,

௩.

<id.+, Man’s sexual impurity; Gp@uiéora2ond
சேர்தலாகிய குற்றம்.
கெளபீனாம்

kaupinam,

ட.

Man's loin-cloth; கோவணம்.

Qa&orwrgin

kaumairam,

1. Childhood; @arbusas.

1.

4சசமற்றேக

<kauimdra.

2, The religion

கெளமாரி

Kaumari,

ஒருத்தி,

one of 18 faruma-

பகர்,

ம.

the female principle

<Kaumdri.

of Kumara

1.

or

2. Kali; wrarat, (We)

QearGiwr
SB kaumétaki, n. <kaumédaki.

கேளதமரால்

Qaar sunset kautaman, n. <Gautama.

வழிபடூஜ் சமயம்.
Skanda, one of catla-mdatar, q.v.; sdautgtagnsr

<Gatlama.

பதினேட்டனுள்

kaupina-cuttam,

Nai.

See sajph. (W.)

கெளதமம்

கெளபிீனசுத்தம்

<kaupina+.
Man's sexual purity; ayub@uskr
களின் கூட்டூறவற்றிருக்குந் துயதன்மை,

of the Kaumaras who hold Skanda as the
|.
Supreme
Being and are exclusively devoted to
kingfisher.
His worship; pusdarajGer
பரம்போரளேன்று.

the main beam of a house; Gusfma,

வகை,

கெளரிகேணி

இ
1206

கெளத்தஅவம்

18 0௨06 ௦4 ர)

1.

Anancient Rsi, husband of Ahalya; am tpafast.

திருமாலின் தண்டாயுதம். (பில்.)

Qagseargtd kauram, ». <gaura:
ness;

வேண்மை,

2,

Yellow

1. White-

colour;

போன்

ami, (Rav). 12, 67, eens.)
philosophy; Surusrov Sarg Cais osurgi. 3.
கெளரவம் kauravam, n. <gaurava. 1.
The Buddha; y3ad. 4. Krpacdrya, a pre- Dignity, eminence, honour; Gindronw. 2.
ceptor of the Pandavas; &gursnfwt.
மூன் 40௦; பெருமிதம். அடர்ச்சமிகுங் கெளரவம் (சிவப்
2. The founder of the Nyaya system of Indian

னிருந்த செளதமன் (பாச, வாசணா, 66).

Qaan $i ot kautamanir, ». <id. A poet
of the first 8வோதவாடி தலைச்சங்கப் புவவருள் ஒருவர்.

(தொல், பொ. 75, உரை.)
கெளதமி

kautami,

2.

A river; a5 38. (9e.)
Gunster, (W.)

கெளதமை

(w.)

<Gattami.

1.

2. Bezoar-stone; Gar

kautamai,

2.

566

கேளதமி.

Joy, pleasure; w&4F.

2,

1.

Legerdemain, jug-

தணு; சாலவிளையாட்டு. கதுமெனத்தரும் விஞ்சையர்.
கசெளதுகம் போல (சேதுபு. காசிப. 37),
3. Thread
on

the

wrist

as

amulet;

காப்பாக

மணிக்

கட்டிற் கட்டும் நூல். (சங். 25.)
கெளந்த! ீயார், 1. ஒளர, kaunti.
ஸ்ஸ்.

கெளரவர்

12மாஷகலா, 1. 4242௭௧௪102

rava princes. See sajsait. afQagMvderad
கெளசவர் (பாரத, ஒன்பதாம். 31).
கெளரி! kauri, 1. <Gauri.
1. Parvati;
பார்வதி. (இவா.) பேருங் கெளரியென் றழைத்தனர்.
(இருவிளை. விருத்த. 4). 2. 188]1) காளி. அம்பிகை
மாதரி கெளரி (அரிச். பு. ததி.) 3. Young girl
018 0010370815) எட்டு அல்லநு பத்து வயதுப்பேண்..

கெளதாரி kautari, n. 886 கவுதாரி,
Qaar gist
kautukam, 2. <kantuka.

worn

பிர, பொத. 30).

566

வால்மிளகு.

(மலை.)

2.

myrobalan root; கடுக்காய்வேர். (ரூ. ௮.)

Qasr oS kaunti, n.
52% கவுத்தி". (இவொ.),

1.

Chebulic

Female Jain ascetic.

4. Yellow colour; Gumdrafpis. (W.)

5. Mustard;

சக.

vine.

(மலை.)

யூனிநறளை.

கெளரி”

6.

Bristly-trifoliate

See

(மலை.).

kauri,

n.

40.

kauri.

Cowry,

small white or yellow shell, used as a coin in
some parts of India, Cypraea moneta; சோகி..
(M. M, 238.)

QaonAanter

kauri-kalai, 1. cf. gaurava

+kahala.
[T. garukohali.]
trumpet; எக்காளவகை. 7484.

கெளரிகேணி

kauri-kéni,

A

long brass-

n. <gaura+

perh, aréseew. White-flowered mussell-shell
076600.
5௦6 வெள்ளைக்காக்கணம். (மலை.)

கெளரிசங்கம்

1207

DaorAeried
+.

kauri-catkam,

Double rudrak bead.

DaeorAeisaruosefl
<id.+.

n. <gauri

See aajfsndiais.

kauri-canki-mani,

566 கவுரிசங்கம்.

1.

(1)

கெளரிசிப்பி kauri-cippi, 1. perh. U. kauri
+. A large kind of conch used as offeringcup.in worship; yess Sours 2uCunaiwiGio
Gups sig. (W.)

+.

Gaon Avr SG ot kauri-pattiram, 2. <id.

See Caarf Fue. (w.)

கெளரிபாஷாணம்
perh. gauri+-.
பாஷாணம்.

kauri-pasin

A prepared arsenic.

Skanda,

as

son

of

ரன்] முருகக்கடவுள். (பிங்)

Parvati;

Dseoroy-g50

1. To seize
See adiay-.

கூர்த்துகாய் செளவிக் கொளக்சண்டும் (காலடி, 70).
2. To

[usta@

ud

vrata,
Religious observance in honour of
Parvati in the month of Aippaci; gtue
மாதத்தில் கேளரியைநோக்சிப் பரியும் நோன்பு.

Qaarsvand
(Astron.)
karanamy,

காலப்பததி.

kaulavam,

1.

Ryot

<kaulava.

A division of time, one of eleven
qv.; கரணம் பதினொன்றனுள் ஒன்றகிய

Qaaraselbd kauvakam, க.

A curl of hair

on one side of a horse’s body; குதிரையுடலின் ஒர.

பக்கத்திலிருக்கும் சுழிவகை, (அசுவசா. 149.)
கெளவாணம் kauvanam, 1. (Mus.)

secondary melody-type.

586 கவ்வாணம்.

A

(பிக்.)

கெளவாளண் kauvalan, ». (T. kovodllu.]

A fish; Sdrouma.

QaareSusid

kavviyam,

1. <gavya.

The

five choice products of a cow, viz., pal, tayir,
ney, Rocalam, kOmayam; une, தமர், நேம்,

கோசலம்,

கோமயம்.

ஆகிய

பசுவினின்று

<@sera-+.
கெளவுகண்

Fork

பேறப்படூம்

பொருள்கள்.
இல் கெளவியங் கூட்டுபு பிசைக்சனர்
(ஞ௫. வமா. 2, 23),

வேளிப்பாடூ,

சத்

(சொல், பொ, 41). 3, 111-

report, scandal, 1578றப16; பழி$்சோல்.

கல்லென்

கெளவை யெழா௮அச் காலே (ஜக்கு. 131), 4. Afflic~

(மீல்)

distress;

துன்பம்.

(மிங்)

5. 1௦00];

கெளவை? 140980, 1. See acinar.
கெளவைமரம் 1ஃமமவம்-மகாகர, ச.
@--+.
closure

கன்.

4செள

Cross-bar at the entrance of an ento prevent
animals
from straying;

விலங்தகள் அடைப்புக்தள் வாராமல் தடுக்தவ் கட்டை,
Loc.

கெளளம்
primary

(Mus.)

See savant.

1.
பார்வ.

2, 10%010௦ல0௦;'

பொடு புணர்ந்த கெளவை

Qaorageat

See saya’,

holding lands on cowl.

16௦10)

furtive look;

Qaorey Sy. kauvu-tati, 1. <id.+.

கெளல்! 1ஷப], ௬. Fetid odour. See saya}.
Qaorév? kaul, n. <U. gaul. Favourable

<id+,

அகங்செளவிய

ed 5410%. 520 கவைக்கோல், 1. (4)
Dearenay kawvai, n, prob. hvay. 1. Sound,

55.)

n.

aatac.

போட்டுப் பார்ச்இறான். 169.

kauriyan, n. perh. kauravya.

kaul-tir,

engross;

கெளவுகண்
Downcast

tion,

Pandya title; Ureirgwar பட்டப்பெயர், தவிரா
Sass கெளரியர் மருக (புறகா. 3, 5).
Qaordalis
sb kauri-viratam, n. <gauri+

tenure of land.

absorb,

களிப்பெய்தி (திருவிளை, யானை. 24),

(ஐங்குறு. 369).

கெளரியம் kauriyam, n. perh., Qsordlucir.
Black neem tree, See கரவேம்பு, (மலை.)

QaeorAuicr

kauvu-, Sv. tr.

with mouth, grasp with eagerness.

noise, 7௦27; ஒலி. . குயிற் கெளவையிற் பெரிதே

S

(1).

கெளரிமைத்தன் kauri-maintan, n. <id.
+.

கெளளிபத்திரம்

kaulam, n. ci. gauda, (Mus.) A

melody-type;

@snacma.

(uss. இராக,

கெளளி' ய], n, House-lizard. See saya?

(திவா.

கெளளி* 1ஃய(, ஈ. perh. T. gauli. 04. கெளடி.
A

specific

melody-type;

(பரத இசாக. 56,),

gt

@sraih.

கெளளிக்கட்டாய்ச்சொல்(லு)-தல்
kauli-k-kattay-c-col-, ௨, 4. 4செஎனி
ப
To

deceive a person by professing to foretell, to
015103 69 5001182102; குநிசோல்லி ஏமாற்றுதல்,
Loc.

Qaor shea @ kauli-k-kattu, » Cid +.
666 கெளளிக்காதல், 8௦௨
கெளளிக்காதல் kauli-k-katal, n. <id+.

Chirp of a lizard,

as presaging

good

or evil;

நன்மை Smwarn salsai பலலிசீசத்தம். (,)
கெள்ளிச்சொல்

See Casrafiaraa.

kauli-c-col,

2, 418,

Loc.

கெளளிசாத்இரம் 12011௦810௨, ஈ. 41ம்,
+.
Treatise interpreting the chirps of fizards;
பல்லிச்சொற்கப் பலன்கூறும் நால்.
Qsarofiss Grr kauli-pattiram, ».<gaura+.

White betel-leaf;

Gaustr2en வேற்றிலைவகை,

்

கெளளிபத்து

gaulit+.

கனம்

1206

கெளளிபந்.து

1ஃயிறகாம்ப,

.

ங்

perh. T.

A melody-type; gt @orab.

Qasorofiur § Dae kauli-pattiram, n. perh. |
gaura+. 1. A’variety of coconut tree bearing |

yellow ௦0௦0ய0ப15; மஞ்சள் நீறமான காய்கள் காய்க்குந் |

97. ‘The guttural nasal.
a!" fa. The compound of # and .».
aay? na, n.

Symbol for a marakkal or eight

measures; guetauss 59458 59.
.
STL ha-karam, x. கரஸ், A measure(தைof
தெங்காயொட்டிஞல். ப வ்ப்பட்டத. துறவிகள் நர்[| Capacity=8
nali=1 Aurunt; துறுணியளவு.
அல்லது உணவுகோள்ன உபயோகிக்கும் பாத்திரம்.
POO)
PO
|
Kausttats,
ec
kansitak
@
Qacrats
.

தெங்குவகை. Loc.
a begging
asceti

An

Upanigad,

களுள் ஒன்று. 7

one

2. Coconut shell used by
water-vessel, etc.;
bowl,

usitaki,
108;

௦1

7.

‘ausitakt.

தூத்றெட்டுபநிடதங்

வனம்

ற

fianam,

part. Afix

in the sense

of

place, manner, room, mode, way, used after
the demonstrative particles ௮, இ) உ, ன, யா, 85

.
Qaaran gaia kaustupam, 1. <kanstubha. | gimord, etc.; சுட்டெழுத்து வினுவெழுத்துக்களே
The gem worn by Visnu on his 002௨௧4) திருமால் | ஒட்டித் தன்மை, இடம் முதலிய பொருள்களைத் தரம்
இடை&சொல். (ஈன். 106, உரை.)
மார்பிலணியும் மணி.

End of Voi. 17.

